
DEN KATOLSKE KIRKE I DANMARK  
 

ANSGARSTIFTELSEN 
KATOLSK BISPEKONTOR TELEFON (+45) 33 55 60 80 
GAMMEL KONGEVEJ 15 FAX  (+45) 33 55 60 18 
DK-1610 KØBENHAVN V E-MAIL BISPEKONTOR@KATOLSK.DK 

Registreringsblanket 
Udfyld venligst med BLOKBOGSTAVER og returner til bispekontoret eller dit lokale kirkekontor. 

 

Efternavn:       

For- og mellemnavne:       

CPR-nr.:       

Adresse:       

Postnummer og by:       

E-mail:       

Mobilnummer:        Andet telefonnr.:       

Normalt bliver man registreret i den menighed, hvor man bor. Hvis du 
ønsker at være tilknyttet en anden menighed – at løse sognebånd – 
udfyldes denne rubrik. 
Menighed: 

      

 
Tilmelding til kirkeskatteordning for Den katolske Kirke 

Jeg ønsker at bidrage med et beløb på kr. pr. opkrævning:       

Bekræftelse: Dvs. min totale kirkeskat pr. år bliver i alt kr.:       

Hver opkrævning skal trækkes på min konto i følgende måneder (sæt kryds): 

 Januar  April  Juli  Oktober 

 Februar  Maj  August  November 

 Marts  Juni  September  December 

Beløbet skal trækkes første gang i måned:       

Bankoplysninger Registreringsnr.:       Kontonr.:       

 

Undertegnede erklærer herved, at jeg ønsker at stå som medlem af Den katolske Kirke. 
Jeg er indforstået med, at mit CPR-nr. samt ovennævnte oplysninger registreres i 
bispedømmets medlemsregister. 

Sted og dato: 

      

Underskrift: 

      

 
Generel information: 

o Du kan til enhver tid ændre dit bidrag eller opsige kirkeskatteordningen igen. 
o Det anbefales at bidrage med minimum 1 % af din skattepligtige indkomst. 
o Dit bidrag er fradragsberettiget, og vil automatisk blive oplyst til SKAT. Du kan få fradrag for op til kr. 15.000 i 

alt inkl. gaver til andre velgørende foreninger mv. (rubrik 55 på årsopgørelsen). Hvis du ønsker at bidrage med 
et større beløb, kontakt bispekontoret for vejledning. 

o Dit bidrag indeksreguleres hvert år. Reguleringssatsen er p.t. 3 %, og er vedtaget af Pastoralrådet. 
o Du kan læse mere på www.katolsk.dk/skat 

Tak for din tilmelding! 



DEN KATOLSKE KIRKE I DANMARK  
 

ANSGARSTIFTELSEN 
KATOLSK BISPEKONTOR TELEFON (+45) 33 55 60 80 
GAMMEL KONGEVEJ 15 FAX  (+45) 33 55 60 18 
DK-1610 KØBENHAVN V E-MAIL BISPEKONTOR@KATOLSK.DK 

Ekstra side til registreringsblanketten 
Benyttes til opdatering eller registrering af familiemedlemmer under 18 år. Skal indleveres 
sammen med en udfyldt og underskrevet registreringsblanket. 
 
Efternavn:       

For- og mellemnavne:       

CPR-nr.:       

Evt. anden adresse:       

Postnummer og by:       
 
 

Efternavn:       

For- og mellemnavne:       

CPR-nr.:       

Evt. anden adresse:       

Postnummer og by:       
 
 

Efternavn:       

For- og mellemnavne:       

CPR-nr.:       

Evt. anden adresse:       

Postnummer og by:       
 
 

Efternavn:       

For- og mellemnavne:       

CPR-nr.:       

Evt. anden adresse:       

Postnummer og by:       

 
 Jeg giver hermed samtykke til, at mit barns/mine børns oplysninger samt CPR-nr. 
registreres i bispedømmets medlemsregister. 
 
 
____________________________________ _______ ____________________________ 
Navn    Dato Underskrift 
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