Dit skattekort:
1. Kontroller: “Kirke”:
Står der 0,0?
Hvis ikke, så betaler du skat til Folkekirken!
Se punkt 5, hvis du betaler skat til folkekirken!

2. Din “Skattepligtige indkomst”:
Beløbet er grundlaget for beregningen af
kirkeskatten!

3. Beregningen af din årlige kirkeskat:
Skattekortet for 2019 er grundlaget for
beregningen af kirkeskat i 2020! Med så lidt
som 1% styrker du din Kirke:
Lad os anslå en gennemsnitsløn i Danmark på
ca. 300.000 kr. i 2019:

Hvor meget skal jeg egentlig betale?
Bispedømmet lægger op til at man betaler så lidt som 1% af sin
skattepligtige indkomst. Det svarer nogenlunde til det samme,
som medlemmer af Folkekirken betaler gennem kirkeskatten.
Du får automatisk fradrag i skat, hvis du tilmelder dig
bispedømmets kirkeskatteordning!

300.000 kr. x 1
275000
100 x 1
100

= 3.000 kr.
= 2750

Det vil i 2020 svare til en kirkeskat på 250 kr.
om måneden til den Katolske Kirke. Hvis du
indbetaler via kirkeskat, får du for hver måned
ca. 65 kr. tilbage, i alt for 3.000 kr.: ca. 780 kr.!

4. Tilmelding kirkeskatteordningen:
Du kan tilmelde dig kirkeskatteordningen, idet du udfylder
“Registreringsblanketten”, som du bl.a. finder online på
http://www.katolsk.dk/kirkeskat/
Denne blanket findes også på vores
homepage:
www.sctjosef-horsens.dk/kirkeskat,
i vores sogneblad og i en af boksene i kirkens
(nye) våbenhus!
Blanketten bruges også til at ændre din nuværende kirkeskat!
Beløbet, du betaler, er fradragsberettiget!
Dvs., du får ca. 26% tilbage fra SKAT.
Hvis du har yderligere spørgsmål, så kontakt venligst:
Menighedsrådets formand Margareth Bergman,
tlf. 2498 6959, omb@mail.dk
Sognepræst Thomas Birkheuser, tlf. 5069 1580,
(tir - søn kl. 9–21), thb@katolsk.dk eller:

Hvor meget skal jeg betale?
Hvor finder jeg de nødvendige oplysninger?
Hvordan tilmelder jeg mig?
- Vejledning af Thomas Birkheuser

Kirkeskatteordning - Bispekontoret i København:
Susanne Debora Madsen, tlf. 3355 6056 (man til tor kl. 9–
12, 12.30-16, fre 9-12) Gl. Kongevej 15, 1610 København V,
sdm@katolsk.dk
5. Hvis du betaler skat til folkekirken:
Henvend dig til dit bopælssogn (Folkekirkens kirkekontor) og
meld dig ud. Du kan også kontakte os, så vi kan hjælpe dig!

Sct. Josefs Kirke, Horsens
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