Din kyrkoavgift ger
växtkraft i pingst
Anmäl senast 31 oktober!
Jag vill att kyrkoavgiften delas 70/30 % mellan min lokala församling och Pingst.

Skriftligt medgivande
Om man vill stödja sin lokala församling och
Pingst – fria församlingar i samverkan med
sin kyrkoavgift behöver man skicka in ett
skriftligt medgivande. Medgivandet träder
i kraft följande kalenderår och behöver inte
förnyas. Vill man ändra vilken församling som
huvuddelen av sin avgift går till kan man göra
det när som helst. När vi har tagit emot ett
medgivande får man en skriftlig bekräftelse.
Detsamma gäller vid alla förändringar som
man vill göra i medgivandet. Man behöver
inte vara medlem i en pingstförsamling för
att ge kyrkoavgift.
Av den summa som fördelas går 70 procent
till den lokala församling som man angett
som mottagare. Återstående 30 procent går
till det gemensamma arbetet i Pingst – fria
församlingar i samverkan (t.ex. utbildning,
utveckling och församlingsservice).
Den som vill stödja Pingst – fria församlingar
i samverkan genom kyrkoavgiften och
samtidigt vara medlem i Svenska kyrkan
betalar två kyrkoavgifter. Vill man begära
utträde ur Svenska kyrkan anmäler man det
skriftligen till den församling där man är
kyrkobokförd. Detta måste ske senast den
31 oktober.

Vänd blad för mer info

Jag vill att hela kyrkoavgiften går till Pingst - fria församlingar i samverkan.
Församling

Ort

Jag vill att ovanstående församlings ledning meddelas mitt beslut om kyrkoavgift
(uppgiften om kyrkoavgiftens storlek lämnas inte ut).
Efternamn

Förnamn

Gatuadress

Telefonnummer dagtid

Personnummer, 10 siffror

Postnummer och ort

E-postadress

Underskrift
Datum

Underskrift

Ja tack, jag vill gratis prenumerera på medlemstidningen Pingst.se.
Medgivandet måste vara Pingst tillhanda senast 31 oktober för att träda i kraft följande kalenderår.
Skicka medgivandet till:
Kyrkoavgift, Pingst, Box 15144, 167 15 Bromma

Din kyrkoavgift blir till glädje,
på din ort och i hela Sverige
Kyrkoavgiften ger din församling växtkraft
Kyrkoavgiften kan inte ersätta de vanliga insamlingarna,
men det ger församlingen ett nytt, extra tillskott. Om
tillräckligt många i församlingen skriver på medgivandet
om kyrkoavgift, ger det församlingen möjlighet att
förverkliga ytterligare visioner i det samhälle den verkar.
Våra gemensamma utmaningar
Pingstförsamlingarna har många gemensamma
verksamheter för mission, diakoni, media, utbildning,
församlingsutveckling etc. Tillsammans kan vi tillföra
vårt gemensamma arbete - som får 30 procent av den
summa som fördelas - stora resurser. När vi är många
som ger kyrkoavgiften betyder det skillnad för Guds rikes
utbredande.
Exempel på satsningar där resurser från kyrkoavgifter
varit avgörande är: Ny musik i pingst, arbetet med
församlingsplantering och pastorsutbildning.

Kyrkoavgiften är regelbundet givande
Regelbundenhet är lika bra för församlingens ekonomi
som för din egen. Avgiften tas från din inkomst precis
som skatt och andra avgifter. Församlingen får medel
regelbundet, vilket gör det lätt att planera verksamheten.
Att ge sin kyrkoavgift till pingströrelsen är ett enkelt sätt
att regelbundet tillföra både den egna församlingen och
de gemensamma satsningarna ekonomiska medel.
Frihet att göra det som är viktigt
Med kyrkoavgiftspengarna kan vi göra det som är viktigt
- både lokalt och nationellt - det finns inga begränsande
regler som styr vad pengarna ska användas till.
Medgivande
Ditt medgivande måste ske senast 31 oktober för att
gälla från och med det kommande året.
Medgivandet måste ske med underskrift,
se blankett på andra sidan.

Frågor och svar
Hur stor är kyrkoavgiften?
Kyrkoavgiften till Pingst är 1 procent.
Underlaget för avgiften är den
kommunalt beskattningsbara
inkomsten.
Kan jag ångra mig?
Ja. Men ditt beslut gäller ett år i taget.
Ändringar ska meddelas senast 31
oktober året innan kyrkoavgiften ges
till Pingst.
Hur betalas kyrkoavgiften?
Detta sker automatiskt när skatter och
avgifter dras från din inkomst.
Måste jag gå ur Svenska kyrkan för
att ge kyrkoavgift till Pingst?
Nej, men du måste betala kyrkoavgift
till Svenska kyrkan så länge du tillhör
den. Du kan tillhöra två trossamfund
och betala dubbla avgifter. Vill du
undvika detta måste du gå ur Svenska
kyrkan. Det ska göras skriftligt senast
31 oktober, till din församling i Svenska
kyrkan.

Pingst, Kyrkoavgift
Box 15144
167 15 Bromma
Tel: 08-608 96 00
info@pingst.se
www.pingst.se

Hur gör jag för att ge kyrkoavgift till
min församling?
Fyll i Medgivande för kyrkoavgift och
skicka in den till Pingst.
Vilken församling kan få min
kyrkoavgift?
Den församling som du tillhör
eller är aktiv i, om den anslutit sig
till Trossamfundet Pingst – fria
församlingar i samverkan.
Vad kan församlingen använda
pengarna till?
Det avgör församlingen helt och hållet
själv. Ingen lagstiftning styr hur vi
använder våra egna pengar.
Vem får reda på vart jag ger min
kyrkoavgift?
Pingsts personal har tystnadsplikt.
Skattemyndigheterna har 70 års
sekretess på uppgiften om vilket
trossamfund du stöder.
Församlingen får veta ditt namn bara
om du själv väljer att kryssa för detta
på medgivandet.

Hur fördelas pengarna från
kyrkoavgiften?
När pengarna för kyrkoavgiften
kommer från Skattemyndigheten till
Pingst sker först en avräkning för den
administrativa hanteringen,
bland annat med registersystem och
informationsinsats riktad till
församlingar och medlemmar samt en
avräkning för avgiften till Skatteverket
(21 kronor per medgivande).
Därefter sker en fördelning med 70
procent till respektive församling och
30 procent till Pingst.
Utöver den 30-procentiga delen,
förfogar Pingst också över den summa
som inte kan fördelas, där medgivande
medlemmar tillhör församlingar som
ännu inte tillhör Trossamfundet Pingst.
Preliminära siffror för 2016 års
kyrkoavgift
Antal medgivanden totalt
Antal församlingar som får del av
Kyrkoavgiften

7 088 pers.
263 församl.

Total prel.summa från Skatteverket

18 074 076 kr

Summa för administration och
information

1 807 408 kr

Därav avgifter till Skattemyndigheten (21 kr/medgivande)

148 848 kr

Att fördela

16 117 820 kr

Summa totalt till församlingarna

11 282 474 kr

Summa till Pingst

4 835 346 kr

