Ansökan om

DISPENS
från att betala kyrkoavgiften
i samband med preliminär skatt

Denna blankett gäller dispens från och med påföljande inkomstår och används när du söker
dispens från att betala kyrkoavgift via skattesystemet som ska gälla tills vidare.

ÅTTA VIKTIGA PUNKTER
- Du söker dispens från att betala kyrkoavgift till Romersk-Katolska Kyrkan genom
skattesystemet.
- Dispensen gäller tills vidare och gäller fr.o.m. nästa inkomstår.
- Du söker inte dispens för det år du skickar in blanketten.
- Ansökningsperioden är senast 31 oktober årligen för att gälla näst kommande inkomstår.
- Vi kommer att skicka till Dig en bekräftelse på att Du beviljats dispens.
- Vi kommer att årligen påminna Dig om att Du har en giltig dispens vilken kommer att
förlängas för ytterligare ett år om inte Du aktivt väljer att återkalla dispensen.
- Vid återkallning av dispens använder Du blanketten Du får tillsammans med den årliga
påminnelsen. (se sidan 2 punkt 11).
- Vi vill göra Dig uppmärksam på att denna blankett finns på vår hemsida, i Din lokala
församling samt på biskopsämbetet.

Riv av och skicka sidorna 3 och 4 senast den 31 oktober 2022 för att gälla inkomstår 2023
Katolska biskopsämbetet
Box 4114
102 62 Stockholm
Märk kuvertet DISPENS
Behåll sidorna 1 och 2.
Om du har frågor, ring till din katolska församling eller till Biskopsämbetet 08-462 66 09.
Alla dina uppgifter behandlas förstås konfidentiellt.

NÅGRA FRÅGOR OCH SVAR
1. Varför skall jag betala kyrkoavgift?
Kyrkoavgiften gör det möjligt för oss att få en stabil ekonomi och den största delen går till församlingar och
nationell själavård. Det finns många olika uppgifter som vi har gemensamt ansvar för och många uppgifter
som en församling inte klarar av att sköta själv. Dessa uppgifter – såsom prästlöner, underhåll av byggnader
och stiftets arbete – får vi tillsammans dela ansvaret för.

2. Vilka har bestämt att vi skall ha kyrkoavgift?
Det har biskopen och den nordiska Biskopskonferensen bestämt redan år 1985. Vatikanen har sedan gett sitt
godkännande. När Svenska kyrkan upphörde som statskyrka år 2000 fick de fortsatt hjälp att ta in sin
kyrkoavgift genom skattesystemet. Denna möjlighet erbjöds även andra kyrkor. Då begärde katolska stiftet
att vi skulle göra på samma sätt.

3. Vad används kyrkoavgiften till?
Kyrkoavgiften gör det möjligt för oss att få en stabil ekonomi och den största delen går till församlingar och
nationell själavård. Det finns många olika uppgifter som vi har gemensamt ansvar för och många uppgifter
som en församling inte klarar av att sköta själv. Dessa uppgifter – såsom prästlöner, underhåll av byggnader
och stiftets arbete – får vi tillsammans dela ansvaret för. Kyrkoavgiften används också för att bygga kyrkor
och samlingslokaler samt avlöna präster och lekfolk. Dessutom ges anslag till biståndsorganisationen
Caritas Sverige, stiftsgården i Stockholm, bokförlaget Veritas, Katolska Pedagogiska Nämnden, tidningen
Katolskt Magasin och ungdomsverksamheten som Sveriges Unga Katoliker svarar för.

4. Vilka mer än jag betalar kyrkoavgift?
Alla katoliker ska enligt kyrkolagen stödja sin kyrka. I Sverige gör vi detta bl.a. genom kyrkoavgiften.
Kyrkoavgift ska betalas av de medlemmar i katolska kyrkan som bor i Sverige, har fyllt 18 år och har
beskattningsbar inkomst.

5. Räcker det inte med att ge i kollekten vid söndagsmässan?
Tyvärr ger mässbesökarna inte så mycket att det räcker till allt arbete som görs i stiftets alla församlingar,
missioner och organisationer. Dessutom går kollekten för det mesta till den egna församlingen och inte till
hela stiftet. Bidrag från andra länder täcker inte våra kostnader.

6. Hur stor är kyrkoavgiften?
Vi betalar en procent av vår beskattningsbara inkomst av tjänst, vilket är samma nivå som medlemmarna i
de flesta andra trossamfund i Sverige betalar. Alla som är folkbokförda i Sverige betalar dessutom en
begravningsavgift till Svenska kyrkan som har ansvar för begravningsväsendet i Sverige.

7. Vad är ”dispens”? Jag har hört talas om det.
”Dispens” är en möjlighet att bli befriad från att betala kyrkoavgiften genom skattesystemet men Du blir inte
befriad från plikten att vara med i det gemensamma, bara från sättet att betala. Det betyder att Du, efter
förmåga, ger din kyrkoavgift på annat sätt, till exempel genom en gåva till vårt 90-konto. Ange
Ansgarsgåvan (bg 900-4680) eller till något projekt inom kyrkan.

8. Kan jag få dispens?
Dispensen beviljar Biskopsämbetet alla som ansöker om den och dispensen gäller tills vidare.

9. Hur söker jag dispens?
Du fyller i blanketten till höger och skickar in den till Biskopsämbetet, Box 4114, 102 62 Stockholm
mellan 1 juli och 31 oktober. Den skall vara korrekt ifylld och poststämplad senast den 31 oktober 2022.
Du får en bekräftelse om Din dispens genom ett bekräftelsebrev.

10. Hur återkallar jag min dispens?
Du fyller i blanketten Du får med vår påminnelse om att Du har en giltig dispens. Påminnelsen och
återkallningsblanketten skickar vi ut under hösten inför ett nytt inkomstår. Blanketten skickar Du till
Biskopsämbetet, Box 4114, 102 62 Stockholm och den skall vara oss tillhanda senast 31 oktober.

Ansökan om dispens

STOCKHOLMS KATOLSKA STIFT
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(DH januari 16)

Dispens från att betala kyrkoavgift
i samband med preliminär skatt
OBS! Ansökningsperiod: senast 31 oktober 2022 för att gälla inkomstår 2023
Då jag utifrån mitt samvete eller av annat skäl inte kan betala min kyrkoavgift i samband med preliminärskatten ansöker jag härmed om dispens från att betala kyrkoavgiften på detta sätt. I linje med kyrkans regler
kommer jag att erlägga min kyrkoavgift på annat sätt än via preliminärskatten.
Mina uppgifter
Efternamn

Tidigare efternamn

Fullständigt personnummer

Gatuadress

Tilltalsnamn

Postnummer och ort

Telefon

Mobilnummer

E-post

I vilken katolsk församling är du registrerad

Dispensansökan
Jag söker dispens från att betala kyrkoavgift via skattesystemet till Romersk-Katolska Kyrkan. Dispensen gäller tills vidare, eller tills jag
till biskopsämbetet återkallar densamma.

Tills vidare
Orsak till dispens

Låg inkomst

Pension av något slag

Långtidssjukskriven

Förändrade
familjeförhållanden

Arbetslös
Annat skäl,
nämligen_____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
__

Jag har tagit del av villkoren samt är medveten om att jag kommer att få en årlig påminnelse från katolska
biskopsämbetet om att jag har en giltig dispens som kommer att förlängas ytterligare ett år om jag inte aktivt
väljer att återkalla dispensen.

___________________________________________

______________________________________

Ort och datum

Namnteckning

Dispensansökan insändes till:
Katolska biskopsämbetet
Box 4114
102 62 STOCKHOLM
Märk kuvertet DISPENS

Övriga upplysningar

