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VIGTIGE
Oplysninger omkring beregningen
af kirkeskatten/medlemsbidraget til
Nordschleswigschen Gemeinde (NG)

Telefon 74644034

Tinglev, i juni 2016
Kære medlemmer af Nordschleswigsche Gemeinde
Nedenstående følger en række vigtige facts omkring kirkeskatten/medlemsbidraget, som
vi beregner her i NG. I (parantes) står der så den pågældende sammenligning med den
måde, som det foregår på i Den Danske Folkekirke, således at forskellen skulle være
tydeliggjort.
1.) På tidspunktet, hvor man bliver myndig (fra 18 år) begynder vi i NG at beregne og
opkræve kirkeskatten hos alle medlemmerne.
(Til Folkekirken betaler man, så snart man har egen indkomst, som overstiger den skattefrie bundgrænse,
altså personfradraget)

2.) NG beregner selv kirkeskatten/medlemsbidraget på grundlag af den skattepligtige
indkomst og med samme sats som kirkeskatten, som skulle betales til Folkekirken
i den kommune, som man bor i.
(Kirkeskatten til Folkekirken beregnes af SKAT direkte sammen med indkomstskatten/A-skatten og
tilbageholdes i udbetalingerne fra arbejdsgiverne og f.eks. også fra SU-styrelsen.

3.) De beløb, som i årets løb er betalt til NG, bliver fra NG’s side indberettet til SKAT
og er fradragsberettigede i den skattepligtige indkomst. På årsopgørelsen fra
SKAT er det samlede beløb synlig i rubrik 55 - gaver til godkendt forening.
(Kirkeskatten til Folkekirke er en direkte skat og er dermed ikke fradragsberettiget i den skattepligtige
indkomst.)

4.) Medarbejderne hos Nordschleswigsche Gemeinde er i forbindelse med de
modtagne indkomstoplysninger udtrykkeligt forpligtet til, at behandle disse
fortroligt.
5.) Medlemmerne har selv ansvaret for, at oplysningerne om den skattepligtige
indkomst gives til Nordschleswigsche Gemeinde til den rette tid. Normalt (ved
lønmodtagere) kan dette gøres senest den 1. maj i året for så vidt det angår den
skattepligtige indkomst for året før.
(For kirkeskatten til Folkekirken er SKAT selv i besiddelse af de fornødne oplysninger, idet samtlige
arbejdsgivere har indberetningspligt til SKAT for alle deres medarbejdere. Det samme gælder for SUstyrelsen, som har indberetningspligt til SKAT for alle SU-modtagere.)

6.) Den nemmeste måde at give oplysningerne omkring skattepligtig indkomst til NG
er, at ved at oprette den digitale autorisation/fuldmagt til at NG kan få adgang til
den såkaldte skatteattest i jeres skattemappe. Autorisationen oprettes nemt og
sikkert ved hjælp af jeres NEM-ID på SKAT’s hjemmeside (se vejledning)
Der kan selvfølgelig også hvert år senest den 1. maj afleveres en kopi af
årsopgørelsen, men erfaringen viser, at det kan være svært at huske at få gjort…
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7.) Såfremt den digitale autorisation ikke (hurtigst muligt efter modtagelsen af denne
skrivelse) er oprettet, eller NG på anden måde har modtaget oplysningerne om
den skattepligtige indkomst, har vi ingen anden mulighed end at fastsætte
(skønne) kirkeskatten/medlemsbidraget. Vi vil så fastsætte beløbet til Kr. 3.600,pr. år. På dette beløb fremsender vi så en regning, som skal betales i løbet af 14
dage. (Det skal dog nok engang understreges, at dette absolut ikke ønskes på
den måde fra vores side; men vi har ingen anden mulighed, såfremt vi ikke
modtager oplysningerne fra jer omkring den skattepligtige indkomst.
Fremgangsmåden kan selvfølgelig til enhver tid ændres igen, såsnart den digitale
autorisation er oprettet.)
8.) Den digitale autorisation gælder i 5 år fra det tidspunkt, den oprettes, hvorefter
den skal fornyes. Dette får i selvfølgelig en påmindelse om, når det engang er så
vidt. Autorisationen kan også til enhver tid trækkes tilbage igen, ved at gå ind på
www.skat.dk og ændre indstillingen tilsvarende.
9.) NG tilbyder også den service, at kirkeskatten/medlemsbidraget kan betales
(automatisk) i månedlige beløb via PBS-betalingsservice, for at beløbet er fordelt
hen over hele året. For at oprette en betalingsservice-aftale skal der udfyldes en
formular hertil og tilbagesendes til Nordschleswigsche Gemeinde.
10.)
Så længe du er i uddannelse (studie eller anden uddannelse), kan du blive
fritaget for betaling af kirkeskatten til Nordschleswigsche Gemeinde. Der skal
fremsendes dokumentation i form af kopi af studiekort, indskrivningsmeddelelse,
uddannelsesaftale ell.lign. Dette må også meget gerne indscannes og sendes til
os pr. mail.
(Til Folkekirken betaler man også i uddannelsestiden i fuldt omfang, såfremt den skattepligtige indkomst
overstiger den skattefrie bundgrænse/personfradraget)

11.)
Pensionister og andre personer, som fra kommunens side har opnået
fritagelse for digital post, kan også aflevere en kopi af deres årsopgørelse til Nordschleswigsche Gemeinde. Denne kan så danne grundlag for beregningen af
kirkeskatten og vil så blive reguleret med +3 % årligt. Det er dog yderst vigtigt, at
Nordschleswigsche Gemeinde udtrykkeligt bliver informeret om denne fritagelse
for digital post.
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