Vedrørende indmeldelsespapirer til Klim-Hannæs Valgmenighed:
 Der er 2 blanketter: indmeldelse og bidragskontrakt. Indmeldelsesblanketten er nok til at

blive indmeldt. Bidragskontrakten skal kun udfyldes, hvis man ønsker at gøre det fulde
bidragsbeløb fradragsberettiget.
 Papirerne afleveres til præsten, som foretager den videre ekspedition: til folkeregister og
sognepræst og skat.
 En indmeldelse i en valgmenighed er ikke en udmeldelse af folkekirken, men man

kommer til at betale sin kirkeskat på en anden måde, fordi man giver valgmenigheden ret
til at opkræve skatten i stedet for kommunen.
 Medlemsbidraget til en valgmenighed er fradragsberettiget efter de almindelige regler om
gaver til humanitære organisationer.
Men hvis man har skrevet ”kontrakt” bortfalder de begrænsninger, som findes i
gavereglen og det fulde beløb er fradragsberettiget (og man bevarer samtidig retten til at
bruge gavereglen til andre organisationer, man evt. ønsker at støtte med gaver).
Menighedens kasserer oplyser det indbetalte beløb til SKAT, der påfører det
selvangivelsen.
 Kontrakten bortfalder i det øjeblik, man udmelder sig af valgmenigheden, man er altså
ikke forpligtet i 10 år, hvis ens medlemskab af valgmenigheden ophører inden de 10 år er
gået.
 Valgmenigheden modtager ingen tilskud fra staten, men må afholde alle sine udgifter
(drift af bygninger og aktiviteter, løn til præst og andre ansatte) af sine egne midler, mens
den øvrige folkekirke modtager statsmidler ud over kirkeskatten. Alle borgere i Danmark,
også dem, der ikke betaler kirkeskat er derved med til at finansiere den almindelige
folkekirke. For at kompensere for det, giver staten medlemmer af valgmenigheder og
andre trossamfund ret til dette skattefradrag.
PS:
Den fuldmagt, som medlemmer giver valgmenighedens bestyrelse på indmeldelsesblanketten
(og evt. bidragskontrakten), skal du nu selv effektuere på følgende måde, hvor du via nettet
giver autorisationen i din egen skattemappe. Der gælder den 5 år frem, og du bør derfor
jævnlig forny den.
Gør som følger:
1. Log ind på din skattemappe (www.skat.dk) med din tastselvkode eller din nem-ID.
2. Klik på ”profil” i menuen øverst til højre.
3. Klik på fanen ”Giv adgang til rådgivere eller andre”.
4. Skriv et af Valgmenighedens CVR-numre i feltet: Klim-kredsen 14789332, Hannæskredsen 27222013.
5. Rul ned i listen og kryds af i ”Skatteattest”. Udløbsdatoen sættes automatisk (max. 5
år).
6. Klik på ”Godkend” for at gemme.
7. Log dig ud af skattemappen igen.

