
Registrering i Den katolske Kirke

Tilmelding til kirkeskat

Efternavn

365 HJÆLP OS MED AT REGISTRERE DIG KORREKT. 
BRUG BLOKBOGSTAVER
Udfyld blanketten og send den til Bispekontoret.
Du kan også aflevere den til præsten i din egen kirke. 

DAGE OM ÅRET 
Din kirke er der for dig hver eneste dag 
året rundt. Dette kan kun lade sig gøre, 
fordi medlemmer støtter kirken økonomisk 
gennem en kirkeskatteaftale.

Den katolske Kirke i Danmark

For- og mellemnavne

CPR-nr.

Adresse

Postnummer og by

E-mail

Mobilnummer Andet telefonnr.

Løse sognebånd
Du bliver automatisk 
registreret i det sogn, 
du bor i. Ønsker du at 
være tilknyttet en anden 
menighed, kan du løse 
sognebånd ved at kontakte 
sognepræsten i det sogn 
du ønsker at høre til.
Find menigheden på:  
katolsk.dk/menigheder

Bankkonto reg.nr. kontonr.

Beløb

200 kr. pr. md. 500 kr. pr. md.350 kr. pr. md.

Andet beløb kr. pr. md. 

Dato Underskrift

Undertegnede bekræfter herved, at jeg ønsker at stå som medlem af Den Katolsk Kirke i Danmark. 
Jeg er indforstået med, at mit CPR-nr. samt ovennævnte oplysninger registreres i bispedømmets 
medlemsregister.

På www.katolsk.dk/bispedmmet/privatlivspolitik kan du læse om, hvordan 
vi behandler dine oplysninger og dit samtykke til at behandle data.  
Du kan til enhver tid ændre eller tilbagekalde dit samtykke.  
Biskoppen anbefaler, at man betaler 1% af sin skattepligtige indkomst. 
Dit bidrag er fradragsberettiget efter ligningsloven §8A, og vil 
automatisk blive indberettet til Skattestyrelsen såfremt vi har dit CPR-nr.
Du kan  til enhver tid ændre eller opsige kirkeskatteordningen. 
Dit bidrag indeksreguleres 1. januar hvert år. Reguleringssatsen er p.t. 3 % 
Satsen vedtages af Pastoralrådet.  
Læs mere på katolsk.dk/kirkeskat

SEND BLANKETTEN TIL:
DEN KATOLSKE KIRKE I DANMARK 
ANSGARSTIFTELSEN

Gl. Kongevej 15 
DK-1610 København V
Tlf.. (+45) 33 55 60 80
E-MAIL. bispekontor@katolsk.dk

Om kirkeskat
I Danmark financieres  
Den katolske Kirke gennem  
medlemmers frivillige 
bidrag til  
kirkeskatteordningen.  
Vi trækker din kirkeskat 
automatisk gennem  
Betalingsservice

SKRIV TYDELIGT

Registrering af børn



Ekstra side til registreringsblanketten

Efternavn

Den katolske Kirke i Danmark

For- og mellemnavne

CPR-nr.

Evt. anden adresse

Postnummer og by

Dato Underskrift

Jeg giver hermed samtykke til, at mit barns/mine børns oplysninger samt CPR-nr. registreres 
i bispedømmets medlemsregister.

SKRIV TYDELIGT
Benyt denne side til opdatering eller registrering af familiemedlemmer under 18 år. 
Blanketten indleveres sammen med en udfyldt og underskrevet registreringsblanket. 

Navn

Efternavn

For- og mellemnavne

CPR-nr.

Evt. anden adresse

Postnummer og by

Efternavn

For- og mellemnavne

CPR-nr.

Evt. anden adresse

Postnummer og by

Efternavn

For- og mellemnavne

CPR-nr.

Evt. anden adresse

Postnummer og by
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