Anmälan för givande av kyrkoavgift
Denna skrivs ut som dubbelsidig för att tejpas ihop och sändas portofritt.
Ja, jag tillåter att skatteverket tar ut 1% av min beskattningsbara inkomst som kyrkoavgift till
Evangeliska Frikyrkan (EFK).
Jag vill ge 50% av kyrkoavgiften till EFK-församlingen:
________________________________________________________________________
Ort: _____________________________________________________________________
Jag vill ge 100% av min kyrkoavgift till EFKs gemensamma arbete

___________________________________________________________________________
Namn
______________________
Personnummer (10 siffror)

__________________
Telefonnummer

______________________________
E-post

___________________________________________________________________________
Gatuadress
_______________________________________ _________________
Postadress och ort					 Datum
____________________________________________________________________________
Namnteckning

Enkelt att skicka in
Tejpa ihop talongen och lägg den i brevlådan. Porto är
betalt. Det går också bra att skicka talongen i kuvert
märkt med:
Frisvar
Evangeliska Frikyrkan
708 00 Örebro

För att undvika att dubbel kyrkoavgift dras kan du
behöva sända ”Anmälan om utträde ur annat
samfund” till den församling (inom exempelvis
Svenska kyrkan) som du är inskriven i.

Observera att inget frimärke behövs. ”Frisvar” innebär
att Evangeliska Frikyrkan står för portot.

Evangeliska Frikyrkan | Box 1624 | 701 16 Örebro | Tel 019-16 76 00 | Fax 019-16 76 11 | info@efk.se | www.efk.se

Tejpa här

Information om kyrkoavgiften
Förutom det du kan läsa här finns dokumentet ”Vanliga frågor och
svar” på www.efk.se/kyrkoavgift

Om du byter församling inom EFK och vill flytta med kyrkoavgiften,
anmäler du ny församling via info@efk.se - eller genom att posta ett
brev - senast 31 december till Sverigekontoret Evangeliska Frikyrkan.

Kyrkoavgiften är en möjlighet för dig att via skattsedeln regelbundet
tillföra resurser både till din församling och till församlingsrörelsen i
Sverige och utomlands. Kyrkoavgiften som förr var en skatt, är idag
en frivillig gåva via skattsedeln.

Om du byter samfund för kyrkoavgiften måste du begära avslut
från det samfundets kyrkoavgift som du lämnar, för att undvika dubbelbehandling.

Avgiften som utgör 1 % av din beskattningsbara årsinkomst, går
till ett trossamfund du själv väljer. Samarbetar din församling med
Evangeliska Frikyrkan (EFK) och du vill att din kyrkoavgift går dit,
behöver du anmäla det skriftligen till EFK Sverigekontoret.

Som ansluten till kyrkoavgiften kommer du att få tidningen Direkt 4-5 gånger per år. Här hittar du mer information om hur vi hanterar
personuppgifter: www.efk.se/personuppgifter. EFK innehar 90-konto och
kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Hälften av kyrkoavgiften går till den församling du uppger i
anmälningsblanketten. Kyrkoavgiften ersätter inte det vanliga givandet, men ger din församling ett välbehövligt regelbundet tillskott av
ekonomiska medel. Du behöver inte vara medlem i en församling för
att ansluta dig till kyrkoavgiften.

Kyrkoavgiften och tiden för verkställande av
ändringar

Den andra hälften av kyrkoavgiften möjliggör tillväxt genom att
utbilda nya ledare, plantera nya församlingar och lägger grunden för
vårt gemensamma arbete i Sverige och utomlands. Det är möjligt att
ge hela kyrkoavgiften tillfalla det gemensamma arbetet.
Du ansluter dig till kyrkoavgiften genom att skicka in anmälningsblanketten. Din anslutning sker vid kommande årsskifte
om vi har blanketten senast 31 oktober och gäller alltid per kalenderår tills du avslutar den.

En anmälan som inkommer senast 31 oktober ansluts till kyrkoavgiften
från 1 januari. Kommer anmälan in senare sker anslutningen ett år senare. Det gäller även avanmälan från kyrkoavgiften. Inkommer den till
exempel 5 november 2018 verkställs den 1 jan 2020, inte 2019.
Begravningsavgift betalas av alla inkomsttagare i Sverige. För medlem
i Svenska Kyrkan ingår begravningsavgiften i kyrkoavgiften. För övriga
specificeras den på en särskild rad i skattedeklarationen. Den uppgår
för närvarande till 0,242 % i samtliga kommuner utom Stockholm och
Tranås.
Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Kent Andersson 019-16 76 27, kent.andersson@efk.se.

Vik här

Frisvar
Evangeliska Frikyrkan
708 00 Örebro

Tejpa här

