Kyrkoavgift
Information och anmälan

fakta

Faktauppgifter om kyrkoavgiften
Som registrerat trossamfund har Frälsningsarmén möjlighet att ta emot din kyrkoavgift förutsatt att du samtycker skriftligen. Fyll i, underteckna och skicka in
medgivandeblanketten här intill till Frälsningsarmén. Vi behöver ha den senast
den 1 november för att medgivandet ska gälla för kommande kalenderår.
Frälsningsarmén ger Skatteverket uppgifter om avgifter och personnummer
för alla som gett sitt medgivande. Skatteverket behandlar uppgifterna i det
centrala skatteregistret på samma sätt som övriga uppgifter vid den årliga
taxeringen.
Frälsningsarmén är juridiskt ansvarig för registret över dem som ger sin kyrkoavgift till samfundet.
Avgiften redovisas i skattebeskedet tillsammans med övriga skatter och avgifter. Taxeringsuppgifter är offentliga men när handlingar lämnas ut är uppgifter om kyrkoavgiften blank.
Information om vilket samfund din kyrkoavgift tillfaller eller de inkomstuppgifter som behövs för att fördela kyrkoavgiften till kårerna behandlas med
sekretess.
Återkallelse av medgivande av kyrkoavgift ska ske skriftligt. Detta måste
dock ske före den 1 november för att ligga till grund för taxeringen för det
kommande året.
Du kan även ändra kår som du vill att din kyrkoavgift ska gå till. Du får alltid
en skriftlig bekräftelse hemskickat både vid nytt medgivande och de förändringar du gör.
Den som anser sig felaktigt ha blivit påförd avgift ska i första hand vända
sig till Frälsningsarmén. För frågor om beräkning av avgiften vänder man sig
lämpligen till skattemyndigheten.
Som folkbokförd betalar du en obligatorisk begravningsavgift till
Skatteverket. Därigenom är du alltid berättigad till begravning och gravplats.
Frälsningsarmén kan ordna med begravningsgudstjänst oavsett om du är medlem eller ej.

stöd frälsningsarmén

Du kan låta din kyrkoavgift gå till Frälsningsarmén
Det är möjligt för dig att låta kyrkoavgiften gå till Frälsningsarmén. Frälsningsarmén blir din kyrka och du erbjuds möjlighet att låta Frälsningsarmén
finnas med i de stora händelserna i ditt och din familjs liv som till exempel
barnvälsignelse, konfirmation, vigsel och begravning. Du kan naturligtvis
även välja att dela gudstjänstlivet.
Med Skatteverkets hjälp väljer du att låta din kyrkoavgift (1 % av din
beskattningsbara inkomst) gå till Frälsningsarmén. Du ger härmed ditt stöd
till Frälsningsarmén lokalt genom att 80 % av din avgift går till den kår som
du själv väljer. Resterande 20 % används för att finansiera Frälsningsarméns
nysatsningar och kårers utveckling. Gäller från och med år 2016.
Det enda du behöver göra är att fylla i talongen här intill och skicka in
den till Frälsningsarmén som sedan i sin tur meddelar Skatteverket. Beloppet kommer att redovisas i skattebeskedet som avser nästkommande år.
Överenskommelsen gäller till dess du själv väljer att ändra det.
Är du medlem i Svenska kyrkan eller ger din kyrkoavgift till ett annat
trossamfund och vill ge kyrkoavgift till Frälsningsarmén kan du gå ur det
andra samfundet eller ge en dubbel kyrkoavgift. Om du väljer att fortfarande tillhöra Svenska kyrkan eller något annat samfund betalar du kyrkoavgift
till både Frälsningsarmén och det andra samfundet.
Kontakta Frälsningsarméns högkvarter.
Vi svarar gärna på dina frågor på telefon eller e-post.
Telefon 08-562 282 00
E-post kyrkoavgift@fralsningsarmen.se

medgivande

Medgivande av kyrkoavgift till Frälsningsarmén
Härmed ger jag mitt medgivande till att Frälsningsarmén tills vidare,
genom Skatteverkets försorg, får ta ut en kyrkoavgift av min
beskattningsbara inkomst.
Namn (texta gärna)
Personnummer (ååååmmdd-xxxx)
Adress
Postadress
E-postadress
Kår till vilken min kyrkoavgift ska gå
Jag vill att ovanstående kårs ledning meddelas mitt beslut om kyrkoavgift.

Datum
Underskrift
(Jag samtycker samtidigt till ”Tillägg vid underskrift medgivande Kyrkoavgift”, se bakom)

Riv av denna talong, vik och klistra igen. Frankera inte, Frälsningsarmén
betalar portot. Medgivandet måste vara Frälsningsarmén tillhanda senast
den 1 november för att träda i kraft följande kalenderår.

Vik här

Frankera ej
Frälsningsrmén
betalar portot

Frälsningsarmén
Frisvar
100 05 Stockholm

gdpr

Tillägg vid underskrift medgivande Kyrkoavgift
Genom att underteckna medgivande-blanketten om att ge kyrkoavgift till
Frälsningsarmén så samtycker du samtidigt till att de uppgifter som hämtas
in i blanketten kommer att hanteras/delges följande personer/instanser:
•

Administratörer av kyrkoavgift på Frälsningsarméns Högkvarter

•

Berörda kårledare

•

Skatteverket

Enligt artikel 13-15 i GDPR har du rätt att kostnadsfritt en gång per år
begära ut vilka uppgifter vi har registrerade om dig. Du har vidare rätt att
begära radering av dina uppgifter eller rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter. Radering av uppgifter om kyrkoavgiftsgivande kan dock ske först 7 år
efter avslut pga bokföringslagen. Du har rätt att återkalla ditt samtycke. Om
du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att
anmäla detta till Datainspektionen, men ta gärna kontakt med vårt dataskyddsombud först.
Frälsningsarmén
Box 5090
102 42 Stockholm
Org.nr: 80 20 06-1688
Frälsningsarméns dataskyddsombud nås på tel. 08-562 282 00,
gdpr@fralsningsarmen.se
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