Gavetilsagn til Aarhus Bykirke
Du kan blive medlem af Aarhus Bykirke ved at udfylde ”ansøgningsskema om medlemskab”, som anvendes ved medlemssamtale med valgmenighedspræsten. Optagelse i menigheden sker på baggrund af at have deltaget i et medlemskursus.
I forbindelse med dit medlemskab beder vi dig udfylde nedenstående om gavetlsagn tl kirken, så vi i fællesskab bærer
kirkens økonomi. Du er også meget velkommen tl at bidrage tl kirkens økonomi, selvom du ikke er medlem. I så fald
udfyldes blot denne blanket.
Som medlem af Aarhus Bykirke beholder du dit medlemskab af Folkekirken. Du er nu ikke længere medlem af en lokal
sognemenighed, men en valgmenighed i Folkekirken. Det betyder, at du ikke længere har pligt tl at betale kirkeskat. På
din årsopgørelse fra SKAT vil der fremover stå ”0” eller ingentng ved kirkeskat. Det betyder ikke, at din kirkeskat så automatsk overføres tl Aarhus Bykirke. Det er dig, som ikke længere opkræves skat – og dermed beholder du pengene. vvad
du tl gengæld giver af gavebidrag tl Aarhus Bykirke er fradragsberetget på din selvangivelse (SKAT får indberettet beløb
én gang om året). På din sidste årsopgørelse vil du kunne se, hvad du betalte i kirkeskat det forgangne år. Dette beløb vil
du som minimum kunne give gange halvanden på grund af fradragsretten.
Aarhus Bykirke har egen økonomi og fnansierer selv alle udgifer i forbindelse med kirkens drif. Det er således naturligt,
at du efer din indmeldelse giver et beløb som gavebidrag tl Aarhus Bykirke. vvis budgettet skal holde, vil det pt. svare tl,
at hvert medlem giver ca. 450 kr. pr. måned. Vi er klar over, at nogen kan give mere og andre mindre. Vi vil opfordre tl, at
du ansvarligt gennemtænker, hvad du kan give for at bære med.
Gaver tl Aarhus Bykirke er fradragsberetgede op tl 15.900 kr. om året. Det betyder, at gaver op tl dette beløb kun
belaster din økonomi med 2/3. Vurderer du eksempelvis, at du vil afsætte 450 kr. om måneden tl Aarhus Bykirke, kan du
altså give ca. 670 kr. i gave. Skattefordelen betyder, at den faktske udgif for dig stadig vil være 450 kr. Og den reelle
udgif for dig er faktsk endnu mindre, da du ikke længere betaler kirkeskate Der kan også opnås skattefordele ved gaver
over 15.900 kr., nemlig ved at tegne et gavebrev.
Den udfyldte gavetlsagnsblanket afeverer du tl økonomi-administrator (kan evt. ske gennem præstens personlige
assistent), som giver oplysningerne om din indmeldelse videre tl folkeregisteret og SKAT. Du kan også sende blanketten tl
Aarhus Bykirke på adressen Brammersgade 4, 8000 Aarhus C. Gaveindbetalingen begynder ved, at du får tlsendt et
girokort på det angivne beløb. Vi opfordrer tl, at du tlmelder betalingen betalingsservice/PBS. Det er nemmest for både
dig og Aarhus Bykirke.
var du spørgsmål om indmeldelse eller gavebidrag, er du velkommen tl at kontakte Jakob Bjørn Bitsch på tlf. 2218 9609
eller okonomi@aarhusbykirke.dk. ver kan du også henvende dig, hvis du ønsker at oprette et gavebrev.

Gavetlsagn tl Aarhus Bykirke

____________________________________

Fulde navn: _____________________________________________

CPR-nr.: _________-_____

Adresse: ________________________________________________________________________
Postnummer: _________ By: ______________________
E-mail-adresse: __________________________________

Telefonnummer: _______________

 Jeg meddeler herved, at jeg giver tlladelse tl, at Aarhus Bykirke opbevarer og behandler ovenstående oplysninger
fortroligt.
Dato: _________

Underskrif:_______________________________

 Jeg giver hermed tlsagn om en månedlig gave tl Aarhus Bykirke, som opkræves pr. kvartal, hvis ikke andet afales.
Månedligt bidrag: ____________kr.

Indbetalingen ønskes påbegyndt pr. ___ / ___ 20___

Kontooplysninger (tl brug ved tlmelding tl Betalingsservice): Reg.nr.: _______ Kontonr.: _________________
Dato: _________

Underskrif:_______________________________

