Din kyrkoavgift till församlingen
– ett enkelt sätt att stödja arbetet

Vi är med och
förändrar Sverige!
Kom med du också!
Vårt gemensamma beslut utmanar:
I snitt 14 nya givare per församling! »
”Vi vågar satsa på att bygga nytt!” »
”Alla i vår församling ger kyrkoavgift!” »

Vårt gemensamma beslut utmanar:

14 nya givare per församling!
Svenska Missionskyrkans församlingar enades i kyrkokonferensen i juni 2006 om målet att
40 % av medlemmarna ska vara anslutna till kyrkoavgiften innan 2008. Det innebär 14 nya givare
per församling i snitt.
Styrsö, Eskilstuna och Norrbo är tre av församlingarna som redan kan satsa tack vare kyrkoavgiften.
Gåvoformen fungerar och gör skillnad i det lokala arbetet.

Anslut dig därför idag och var med och förändra Sverige!

Anmäl dig
redan idag!

kyrkoavgiften gör skillnad i det lokala arbetet!

– Vi vågar satsa på att bygga nytt!

”

”Viktigast är nog att de som redan anslutit sig ser som sitt ansvar att berätta
om detta och entusiasmerar därmed andra. Många ser det som ett smidigt
sätt att offra pengar man aldrig ser eller har i handen och att allt sker automatiskt. Man är passivt aktiv! För några är det deras sätt att ’baka bullar’.

Styrsö Missionskyrka är en församling med 26
medlemmar och en växande grupp betjänade,
människor som deltar i församlingens verksamhet,
men ännu inte är medlemmar. Hela 29 personer
(112 %) har valt att låta kyrkoavgiften gå till Styrsö
Missionskyrka.

I tro planerar vi för att bygga ny kyrka. Här är också kyrkoavgiften av stor
betydelse. Den är en bas som vi vet att vi kan räkna med i vår budget! Vi tror
och hoppas att det genererar mer vilja till offrande på andra sätt i församlingen.”

”

Styrelsen för Styrsö Missionskyrka gm Lena Huld

Kyrkoavgiften i Missionskyrkan är…

1% av
årsinkomsten

… en gåva till församlingarna på 1 % av din årsinkomst.
… något du ger ditt medgivande till, senast den 31 oktober
för att vara med från följande årsskifte.
… ett enkelt sätt att ge ett regelbundet stöd till din församling.
… frivillig – en gåva som såväl medlemmar som andra kan ge.
Medlem i annat samfund? Är du medlem i Svenska kyrkan eller annat samfund med obligatorisk
kyrkoavgift, men vill ge kyrkoavgift till Missionskyrkan, får du lov att gå ur det andra samfundet, eller ge
en dubbel kyrkoavgift. (På www.missionskyrkan.se/kyrkoavgift får du hjälp med utträdet.)
Obligatorisk begravningsavgift Som invånare i Sverige betalar du en obligatorisk begravningsavgift
till Skatteverket, vilket gör att du alltid är berättigad till begravning och gravplats. Församling i Svenska
Missionskyrkan kan ordna med begravningsgudstjänst, oavsett om du är medlem eller inte.

– Många vill ge sitt stöd,
församlingen är viktig för dem!

”

”Vi utgick ifrån att det som var så viktigt för så många, det ville man också
vara med och stödja. Det visade sig att vi hade rätt. För många av dessa var
andra former av kollekt och regelbundet offrande inte så självklart. Kyrkoavgiften blev ett sätt att stödja missionsförsamlingen.
Dessa kyrkoavgiftsmedel har bland annat säkrat vår satsning på musiklivet
och indirekt en viktig del av församlingens kontaktyta.

Eskilstuna missionsförsamling har 161 medlemmar och ca 350 betjänade i församling och SMU.
92 personer (57 %) har valt att ge sin kyrkoavgift
till församlingen, ﬂera av dem ännu inte medlemmar.

I det brev vi i september sänder till alla i vårt register, så börjar vi med att tala
om församlingsmedlemskapet som ett självklart svar på talet om S:t Eskilskyrkan som ’min kyrka’. Detta har också gjort att vi fått hälsa nya medlemmar i församlingen.”

”

Claes-Göran Ydrefors
pastor i S:t Eskilskyrkan/Eskilstuna
missionsförsamling

– Alla i vår församling ger kyrkoavgift!

”

”Alla medlemmar är medgivare. Den enda möjlighet jag såg för att uppnå
detta var personliga besök hos varje medlem. Jag fick då möjlighet att i
lugn och ro förklara vad kyrkoavgiften innebar och fick också möjlighet
att förklara varför, hur och vad 1 % av beskattningsbar inkomst i varje
enskilt fall skulle betyda.
Eftersom vi är en liten församling så betyder inkomsten från kyrkoavgiften väldigt mycket. Varje krona behövs för att verksamheten ska
kunna fortsätta.
En rätt stor fråga var, för en del, om de måste lämna Svenska kyrkan för
att gå med i kyrkoavgiften, eftersom man inte ville det. Jag förklarade att
det inte är något hinder att låta ’uppbörd’ gå till båda samfunden, vilket
för några var en avgörande faktor för att gå med i kyrkoavgiften.”
Lars-Erik Larsson
ordförande i Norrbo missionsförsamling

”

Norrbo missionsförsamling är en liten församling med åtta medlemmar och ett 30-tal
betjänade. Åtta personer (100 %) har valt att
ge sin kyrkoavgift till församlingen.

Allt går till församlingarna!
70 % går direkt till den församling som du själv väljer.
20 % går till församlingar med särskilda behov.
Pengarna delas ut som bidrag till församlingar som behöver
stöd för att t ex klara anställning av pastor. Bidrag går också
till församlingar där det är angeläget med extra resurser, som
diakon eller musikledare.

10 % går till församlingars pionjära satsningar, framför allt sådant som syftar till
att starta nya församlingar.

= 100 % går till församlingarnas arbete!
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Svenska Missionskyrkan, Box 6302, 113 81 Stockholm • Telefon: 08-674 07 00
E-post: info@missionskyrkan.se • Hemsida: www.missionskyrkan.se

Antar dun?
utmaninge
Anslut dig till kyrkoavgiften
redan idag!

Riv av och vik ihop talongen, tejpa ihop i kanten och
posta. Inget frimärke behövs.

Du kan också lägga anmälan i ett kuvert och adressera
kuvertet till:
Svenska Missionskyrkan, Box 6302, 113 81 Stockholm.

Skriv FRISVAR kundnr 110326201 på kuvertet så behöver
du inte betala porto.
För att gälla kommande kalenderår måste
medgivandet vara insänt senast 31/10 året innan.

Medgivande för kyrkoavgift

Härmed ger jag mitt medgivande till att Skatteverket från och med nästa kalenderår och tills vidare uttar 1 procent av min
kommunalt beskattningsbara förvärvsinkomst som kyrkoavgift till Svenska Missionskyrkan.

Ort

________________________________

Församlingsnummer (ej obligatoriskt)

__________________________________

Jag vill att 70 procent av min kyrkoavgift går till nedanstående församling:

________________________________

Namn

__________________________________________________________________

Telefon

_________________________________

Personnummer

_________________________________

Jag vill inte att pastor/församlingsföreståndare i ovanstående församling meddelas mitt beslut om kyrkoavgift.

Församlingens namn

__________________________________________________________________

Underskrift

____________________________________________________________________

De uppgifter jag angett kommer att behandlas elektroniskt
för internt bruk på Svenska Missionskyrkan. Om jag anger
e-postadress godkänner jag utskick till den adressen från
Svenska Missionskyrkan. När jag så önskar kan jag tacka nej
till ﬂer utskick.

Adress

__________________________________________________________________

Postadress

__________________________________________________________________

________________________________

E-post

Datum

Tejpa här

Information om kyrkoavgiften
• Svenska Missionskyrkan har som registrerat trossamfund regeringens medgivande till statlig hjälp
med att ta in avgifter. Den statliga hjälpen förutsätter att de som betalar avgift via skattesystemet
samtycker till detta. En insänd medgivandeblankett
gäller som samtycke.
• Svenska Missionskyrkan lämnar uppgift till Skatteverket om procentsats för avgiften och personnummer för alla som gett sitt medgivande. Skatteförvaltningen behandlar uppgifterna i det centrala
skatteregistret på samma sätt som övriga uppgifter
vid den årliga taxeringen. Att avgiften betalas via
skattesystemet innebär att den behandlas som en
skatt fullt ut. Avgiften ingår i den preliminära och
den slutliga skatten.
• Avgiften redovisas i slutskattebeskedet tillsammans
med övriga skatter och avgifter. Uppgift om avgiftsskyldighet (vilket samfund avgiften avser) är sekretessbelagd. Skatteförvaltningen får enligt skatteregisterlagen registrera uppgift om avgiftsskyldighet
och avgiften.

Vik

• Svenska Missionskyrkan är juridiskt ansvarig för
registret över de som gett sitt samtycke till kyrkoavgift. Med sekretess behandlas de inkomstuppgifter som samfundet behöver för att fördela
kyrkoavgiften till församlingarna.
• Den som återkallar sitt medgivande om kyrkoavgift
kommer att få en skriftlig bekräftelse på detta från
Svenska Missionskyrkan.
• Den som anser sig felaktigt ha blivit påförd avgift
ska i första hand vända sig till Svenska Missionskyrkan. Om det gäller beräkningen av avgiften kan
man vända sig till den lokala skattemyndigheten.

Frimärke
behövs inte.
Porto betalt.

FRISVAR kundnr 110326201

Svenska Missionskyrkan
Box 6302
113 81 Stockholm

Tejpa här

Vik

