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Miejsce i data Podpis

Kościół Katolicki w Danii

Rejestracja w Kościele Katolickim

  
  

WARTO WSPIERAĆ 
Twój Kościół służy Ci każdego 
dnia roku. Przede wszystkim 
Twoje wsparcie czyni to 
możliwym. Dziękujemy!

  
POMÓŻ NAM ZAREJESTROWAĆ CIĘ POPROWNIE

  
          

       
        

           
        
           
       

         
       

          
     

          
         
    

PISZ DRUKOWANYMI LITERAMI

Tel. kom. Inny tel.

  Rejestracja w systemie podatku kościelnego

Wypełnij formularz i wyślij na adres Kurii. Możesz też 
przekazać go bezpośrednio księdzu w Twojej parafii.

   
    

     
    

    
      
   

  
  

  
   

    
    

    
      
   

Rejestracja w parafii
Będziesz automatycznie 
przypisany do parafii, na 
której terenie jesteś 
zameldowany. Jeśli chcesz 
być zarejestrowany w 
innym miejscy, skontaktuj 
się z księdzem, który w 
nim pracuje.
Lista parafii:
katolsk.dk/menigheder

200 kr. miesięcznie

kr. miesięcznieInna

Kwota

350 kr. miesięcznie 500 kr. miesięcznie

 PISZ WYRAŹNIE

Nr CPR

 Nr kontaBank: Nr rej.

      
       
     

Niniejszym poświadczam, iż chcę być zarejestrowany/a 
Wyrażam zgodę na zarejestrowanie mojego numeru CPR 
rejestrze członków prowadzonym przez duńską Kurię.

      
    

 jako członek Kościoła Katolickiego. 
wraz z powyższymi informacjami w

O  PODATKU   
KOŚCIELNYM 
Koś ciół Katoli cki  w   Danii  
jest finansow  an y dzi ęki   
wsparciu  jego  czł onków   
przy u  życiu  f ormul arza    
systemu  podatku kościel 
nego. 
Od prow ad z imy  Twoją  
darowiznę  au tomatycznie  
poprzez Betalingsservice.  

WYŚLIJ  FORMULARZ  DO:
DEN  KATOLSKE  KIRKE  I DANMARK  
ANSGARSTIFTELSEN

Gammel Kongevej 15 
DK-1610 København V
Tlf.: (+45) 33 55 60 80
E-MAIL: bispekontor@katolsk.dk

Odwiedź www.katolsk.dk/bispedmmet/privatlivspolitik, aby dowiedzieć się, jak używamy Twoich danych 
osobowych i zgody na ich przetwarzanie. W każdej chwili możesz ją zmienić lub odwołać.
Zalecana wysokość darowizny to przynajmniej 1% dochodu brutto, t.j. przed opodatkowaniem. Podlega ona 
odliczeniu od podatku dochodowego zgodnie z umową o wyrównaniach §8A i urząd skarbowy (SKAT) 
zostanie automatycznie poinformowany o jej wysokości, jeśli będziemy mieli Twój numer CPR.
W każdej chwili możesz zmienić lub odwołać swoją zgodę dotyczącą podatku kościelnego.
Twój dar podlega corocznej indeksacji. Wskaźnik regulacji wynosi aktualnie 3% i został ustalony przez Radę 
Pastoralną.
Dowiedz się więcej na katolsk.dk/kirkeskat.

Dowiedz się więcej na katolsk.dk/kirkeskat.
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