Kyrkoavgift
Information och anmälan

Du kan låta din kyrkoavgift gå till Frälsningsarmén
Det är möjligt för dig att låta kyrkoavgiften (1% av din beskattningsbara
inkomst) gå till Frälsningsarmén. Frälsningsarmén inbjuder dig till att delta i
gudstjänstlivet och andra samlingar. 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 välja om du vill att din kyrkoavgift delas så att 80 % går till din kår
(församling) och 20 % till nysatsningar inom Frälsningsarmén, eller om du
vill att hela kyrkoavgiften går till Frälsningsarmén där det bäst behövs.
Fyll i blanketten i denna folder och skicka den till Frälsningsarmén. Vi
behöver blanketten senast 31 oktober för att ditt medgivande ska gälla för
kommande kalenderår.
Kontakta Frälsningsarméns högkvarter.
Vi svarar gärna på dina frågor på telefon eller e-post.
Telefon 08-562 282 00
E-post kyrkoavgift@fralsningsarmen.se

Frälsningsarmén är ett internationellt evangeliskt trossamfund
inom den världsvida kristna kyrkan. Vårt budskap är grundat i
Bibeln. Vår tjänst motiveras av Guds kärlek. Vårt uppdrag är att
sprida budskapet om Jesus Kristus och att utan åtskillnad möta
mänskliga behov i hans namn.

Fakta om kyrkoavgiften
• Alla som önskar kan ge sin kyrkoavgift till ett eller flera samfund. Är du
medlem i en annan kyrka/samfund och ger din kyrkoavgift till dem och väljer
att ge också till Frälsningsarmén så innebär det ytterligare en kyrkoavgift.
Om du redan ger din kyrkoavgift till en annan kyrka/samfund och vill göra
ändringar kring detta ska du kontakta dem.
• Som registrerat trossamfund har Frälsningsarmén möjlighet att ta emot din
kyrkoavgift, förutsatt att du skriftligt ger ditt samtycke. Fyll i, underteckna
och skicka in blanketten till Frälsningsarmén. Vi behöver ditt medgivande
senast 31 oktober för att det ska gälla för kommande kalenderår.
• Frälsningsarmén skickar uppgifter om avgifter och personnummer för alla
som gett sitt medgivande till Skatteverket. Där behandlas uppgifterna på
samma sätt som andra uppgifter vid den årliga taxeringen och avgiften redovisas i ditt skattebesked.
• Frälsningsarmén är juridiskt ansvarig för registret över dem som ger sin
kyrkoavgift till samfundet. Informationen om din kyrkoavgift behandlas med
sekretess. Frågor om beräkning av kyrkoavgiften besvaras av Skatteverket.
• Eventuell återkallelse av medgivande av kyrkoavgift ska göras skriftligt.
Det måste ske senast 31 oktober för att gälla för kommande kalenderår.
På samma sätt kan du ändra kår som din kyrkoavgift ska gå till. Du får alltid
en skriftlig bekräftelse på nytt medgivande eller andra förändringar du gör.
• Den obligatoriska avgiften för begravningsplats, som alla folkbokförda
betalar, påverkas inte.
• Frälsningsarmén kan hjälpa dig med begravningsgudstjänst.

blankett

Medgivande av kyrkoavgift till Frälsningsarmén
Härmed ger jag mitt medgivande till att Frälsningsarmén tills vidare, genom
Skatteverket, får ta ut en kyrkoavgift av min beskattningsbara inkomst.

Namn (texta gärna)
Personnummer (ååååmmdd-xxxx)
Adress
Postadress
E-postadress
Alternativ 1

Jag vill att kyrkoavgiften delas 80/20 mellan min lokala kår/församling
och nysatsningar inom Frälsningsarmén.
Kår/församling till vilken min kyrkoavgift ska gå

Jag vill att kårens ledning meddelas mitt beslut om kyrkoavgift.
Alternativ 2

Jag vill att hela kyrkoavgiften går till Frälsningsarmén där det bäst behövs.

Datum		

Underskrift

Genom underskriften intygar jag att jag tagit del av informationen på nästa uppslag om
hur mina personuppgifter kommer att hanteras.

Riv av denna blankett, vik och klistra igen. Frankera inte, Frälsningsarmén
betalar portot. Medgivandet måste vara Frälsningsarmén tillhanda senast
31 oktober för att träda i kraft följande kalenderår.

Vik längs linjen

Frankeras ej.
Frälsningsarmén
betalar portot.

Frälsningsarmén
Frisvar
100 05 Stockholm

gdpr

Personuppgifter i samband med kyrkoavgift
Genom att underteckna medgivande-blanketten om att ge kyrkoavgift till
Frälsningsarmén 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 (om man valt en specifik kår)
• 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 sju
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.
Frälsningsarméns dataskyddsombud nås på tel. 08-562 282 00,
gdpr@fralsningsarmen.se
Frälsningsarmén
Box 5090
102 42 Stockholm
Org.nr: 80 20 06-1688
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