Sendes til:

Danske Sømands- og Udlandskirker
Frederiksberg Allé 10 A, 1. sal
1820 Frederiksberg C

Begæring om fritagelse
for betaling af kirkeskat
(efter bestemmelsen i lov nr. 223 af 13. april 1988 om
ændring af lov om folkekirkens økonomi og lov om
kommunal indkomstskat)

Undertegnede begærer mig herved fritaget for at betale kirkeskat i Danmark og forpligter mig samtidig til at betale
et årligt beløb af mindst samme størrelse til:
Menighedens navn og adressse:

og jeg bemyndiger organisationens hovedkontor i Danmark til hos skattevæsenet at indhente oplysning om størrelsen af
det kirkeskattebeløb, jeg senest er pålignet.
Oplysninger om ansøgeren
Fulde navn

Personnummer

Nuværende adresse

Adresse i Danmark indtil flytning til nuværende adresse

Dato og underskrift

Udfyldes af præsten for ovennævnte menighed
Som præst for ovennævnte menighed attesterer jeg herved
foranstående oplysninger samt underskriftens og
dateringens rigtighed.

Dato og underskrift

Videresendes af Danske Sømands- og Udlandskirker til:
Skatteforvaltningen i:

På foranledning af ovenstående begæring udbedes
oplysning om størrelsen af det ved seneste årsopgørelse
pålignede kirkeskattebeløb.

Generalsekretærens underskrift

Udfyldes af skatteforvaltningen og tilbagesendes til Danske Sømands- og Udlandskirker
Det oplyses, at ansøgeren ifølge seneste årsopgørelse er pålignet kirkeskat med

Dato

Fritaget for kirkeskat med virkning fra
Dato

Kr.

Underskrift

Vejledning
Bestemmelserne i lov nr. 223 af 13. april 1988 om ændring af lov om folkekirkens økonomi og lov om
kommunal indkomstskat giver personer under ophold i udlandet ret til fritagelse for betaling af
kirkeskat/kirkelige afgifter, når den pågældende forpligter sig til at yde et bidrag af mindst samme størrelse
til en menighed under Danske Sømands- og Udlandskirker.
Fritagelsen har virkning fra datoen for begæringens underskrift. Fritagelse kan ikke ske med
tilbagevirkende kraft. Dog kan begæringer, der fremsættes inden den 1. oktober 1989, gives
tilbagevirkende fra 1. januar 1989.
Fritagelsen har virkning så længe bidrag ydes til den pågældende menighed. Præsten ved menigheden
skal påse, at indbetalingen foretages. Når betalingen ophører - herunder ved fraflytning - skal
skattemyndighederne underrettes herom.
Underretningen skal ske ved at udfylde nedenstående rubrik og tilbagesende hele blanketten via
Danske Sømands- og Udlandskirker.
Som grundlag for mindstebidraget til menigheden anvendes af praktiske administrative grunde det ved
seneste årsopgørelse pålignede kirkeskattebeløb.
Skattepligtige i henhold til kildeskattelovens § 1, nr. 2 og 5 har en lignende ret til fritagelse for den del af
skattebeløbet, der fastsættes på grundlag af reglerne for beregning af kirkelige afgifter i Københavns
Kommune, når vedkommende forpligter sig til at yde et bidrag af mindst samme størrelse til en menighed
under Danske Sømands- og Udlandskirker.
Nærværende blanket anvendes også ved skattefritagelse efter disse regler. Skattemyndighedernes
opmærksomhed henledes på, at hvis den skattepligtige er omfattet af disse regler ifølge seneste
årsopgørelse, må der foretages manuel beregning af den del af skattebeløbet, som svarer til de kirkelige
afgifter i Københavns Kommune.

Udfyldes af præsten
Det meddeles herved at
Fulde navn

med virkning fra den
Dato

er ophørt med at betale bidrag til menigheden i
Menighedens navn og adresse

Dato

Præstens underskrift

