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ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP I VÄSTERÅS IKC & 

MEDGIVANDE FÖR MOSKÉAVGIFT TILL IKUS 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

VIKTIGT: 

1. Skicka in senast 31 oktober för att hinna ge moskéavgift för följande kalenderår.  

2. Varje person bör fylla i en separat blankett.  

3. De uppgifter du angett kommer att behandlas elektroniskt för internt bruk på IKUS.  

4. Du behöver inte själv kontakta Skatteverket. Det sker via IKUS när du sänt in detta medgivande.  

VIKTIGA INFORMATION INNAN DU SKICKAR DOKUMENT: 

 

Om du vill stödja din lokala moské och riksförbundet Islamiska Kulturcenterunionen i Sverige (IKUS) med en moskéavgift genom 

Skatteverket behöver du skicka in ett skriftligt medgivande (se blanketten nedan). Läs mer på skatteverket.se >> 

 

Medgivandet gäller för hela kalenderåret och behöver inte förnyas. Vill du ändra vilken lokal moské som din avgift går till kan du 

göra det när som helst. När vi har tagit emot ditt medgivande får du en skriftlig bekräftelse (email eller post). Detsamma gäller vid 

alla förändringar som du vill göra i medgivandet. Om du så önskar genom att klicka på boxen i Steg 2 går 50 procent av din 

moskéavgift till det gemensamma arbetet i IKUS (t. ex. utbildning, utveckling och till församlingar med särskilda behov). Annars går 

hela beloppet till den lokala moské som du är medlem i.  

Steg 

1 

MEDLEMSKAP (ingen avgift) 

Härmed ansöker jag om medlemskap i Västerås Islamiska Kulturcentrum (VIKC). 

SE OrgNr: 878001-0131 

JA: 

X 

Steg 

2 

MEDGIVANDE (1% inkomstavgift) 

Härmed ger jag mitt medgivande till att Skatteverket fr.o.m. nästa kalenderår och tills vidare  

uttar 1 procent (1%) av min kommunalt beskattningsbara förvärvsinkomst som moskéavgift  

till Islamiska Kulturcenterunionen i Sverige (IKUS). 

SE OrgNr: 252002-8750 

JA: 

Steg 

3 

PERSONUPPGIFTER    * Alla fält är obligatoriska 

uppgifter 

 

Personnummer * 

Namn EFTERNAMN * 

Adress * 

Telefon * 

Email * 

Datum * Underskrift * 

Steg 

4 

SKICKA IN MED EMAIL: 

skriva ut, signera, skanna  

som PDF och skicka till:  

info@vasterasmosken.se 

SKICKA IN MED POST: 

 

IKUS 

Box 61, 191 21 Sollentuna 

LÄMNA IN PERSONLIGEN: 

 

Västerås Moskén i Oxbacken 

Storagatan 88, 724 60 Västerås 

KRYSS 

KRYSS 


