
 

 

4 NEMME MÅDER AT MELDE SIG TIL KIRKESKATTEORDNINGEN 
 

 Tilmeld dig i din lokale kirke. Tal med præsten, eller med 
kirkeskatteudvalget Jan Tecza og Birgit Bidstrup Jørgensen. 
 

 Ring og tilmeld dig på Bispekontoret hos Lilian Munch Jakobsen 
(telefon 33 55 60 80 / 33 55 60 12)  
 

 Tilmeld dig online på www.katolsk.dk/kirkeskat/?no_cache=1  
 

 Print tilmeldingen ud fra hjemmesiden og send den med posten. 
 
Tilmeldingsskemaet findes på dansk, engelsk, tysk, polsk, fransk, 
vietnamesisk, italiensk, spansk og arabisk. 
 
KAN SOGNET SE OM JEG BETALER KIRKESKAT? 
Ja. Sognepræsten og medlemmer af det lokale kirkeskatteudvalg kan se, om 
du betaler kirkeskat, men de kan ikke beløbets størrelse. Det opgives kun i 
fornødent omfang til myndighederne.  

 
VIL DU VIDE MERE? 
Ring og tal med Lilian Munch Jakobsen på Bispekontoret  
Telefon 33 55 60 80 / 33 55 60 12 eller send en mail til Lilian Munch 
Jakobsen på Bispekontoret på lj@katolsk.dk . 
 
Du er også velkommen til at tale med sognepræst Michal Bienkowski, eller 
med medlemmerne af kirkeskatteudvalget Jan Tecza og Birgit Bidstrup 
Jørgensen. 

 
KENDER DU EN KATOLIK, SOM KOMMER TIL MESSE 

OG HAR EN INDKOMST, MEN IKKE BETALER KIRKESKAT? 

Så støt fællesskabet! Tal med ham eller hende – også dine børn -  
om at vise solidaritet med sin menighed og sin kirke. 

Menighedsrådet orienterer  
om økonomi og kirkeskat 

 
For Skt. Elisabeth Kirke i Holbæk og Den Katolske Kirke i Danmark 

 
Skt. Elisabeth menighed har 391 medlemmer, heraf 50 børn under 18 år, som 
ikke skal betale kirkeskat. Det betyder, at 341 bør betale kirkeskat.   

 

 
 

TAK til de 86 personer, sv.t. 25 % af menighedens voksne medlemmer,  

der betaler kirkeskat til vores fælles kirke.    
I gennemsnit betalte bidragyderne hver 2024 kr. i 2015. 

26 af de 255, der ikke betaler, har tidligere betalt, men er holdt op. 

 
I FOLKEKIRKEN BETALER 100 % AF MEDLEMMERNE KIRKESKAT 

 

De 255 sv.t. 75 % af medlemmerne, som ikke bidrager til den kirke, de er 

medlem af, vil menighedsrådet opfordre til at overveje at gøre det. 

Derfor ønsker menighedsrådet at give denne orientering om sognets 

økonomi og om kirkeskatteordningen generelt. 
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Betaler 86 Betaler ikke 255
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REGNSKAB 2015 
 
Regnskabet for 2015 viser et overskud på 70.207 kr.  
Det skyldes, at det tagarbejde, som skulle være sat i gang i 2015, måtte 
udskydes til 2016. 
 
 Indtægter 2015 

Kirkebidrag (kirkeskat og sognebidrag) i alt (100 %) 174.081 
Kollekter og øvrige indtægter, fx kirkelige handlinger 50.256 
Formålsbestemte gaver 2.500 
I alt 226.837 
  
Ejendomsregnskab indtægt (udlejning) 114.271 
Samlede indtægter 341.108 

 

Udgifter 2015 
Driftsudgifter bygninger 57.698 
Vedligeholdelsesudgifter 35.683 
Nyanskaffelser 8.747 
Kultusudgifter (fx hostier, vin, lys) 6.592 
Kontorudgifter (telefon, internet, kontorartikler) 1.195 
Kørsel- og transportudgifter (til præsten) 1.548 
Avis og licens (til præsten) 2.741 
Henlæggelser til bil (til præsten) 0 
Materiale til børneundervisning 745 
Børnefonden – Verdensmissionen 10.083 
Egne udgifter i alt 125.032 
  
Afgifter og bidrag til Bispedømmet (bl.a. præsteløn) 97.615 
I alt 222.647 
  
Ejendomsudgifter (renovation, forsikringer, varme, 
el, vand, vedligeholdelse) 

48.254 

Samlede udgifter 270.901 
  
Balance + 70.207 

 

DU OG DIN FAMILIE ER ALTID VELKOMNE I KIRKEN 

 

 

Alle er altid velkomne i kirken, kirkeskat eller ej. Det må der ikke være nogen 

tvivl om. 

Vi er en menighed. Skt. Elisabeth Menighed i Holbæk.  
Det betyder, at vi er et fællesskab. Vi er afhængige af hinanden for at løse 
problemer. 
 
Menighedsrådet takker alle de medlemmer af menigheden, som frivilligt gør 
et stort arbejde for fællesskabet ved at hjælpe med praktiske opgaver som 
at gøre rent, reparere og vedligeholde bygninger og inventar, passe have, 
lave kirkekaffe, undervise vores børn og meget, meget mere. 
 

VI HAR KUN DE BIDRAG, SOM VI HVER ISÆR GIVER TIL FÆLLESSKABET. 
HVIS VI VIL BEVARE VORES MENIGHED MOD AT BLIVE NEDLAGT, 

ER VI NØDT TIL AT FORBEDRE SOGNETS ØKONOMI SAMMEN. 
 
 

ALLE – BÅDE MAND OG KONE OG BØRN OVER 18 ÅR 
HAR PLIGT AT BETALE KIRKESKAT, HVIS DE HAR EN INKOMST 

Ingen kan være bekendt at lade de andre betale. 



 

 

På konto 4183-0005001471 (Ansgarstiftelsen, Den katolske Kirke i Danmark) 

kan man til enhver tid indbetale gaver til Kirken. Anfør personnummer, så 
bliver gaven registreret, og beløbet indberettes til SKAT. 
 
HVAD FÅR DU FOR DINE PENGE? 
Til præsten 25 %: 

 Præsten kan få sin løn – det er menigheden, der skal betale 
den. (Udgifter til præsten deler Skt. Elisabeth Menighed med 
menighederne i Slagelse og Kalundborg). 

 Præsten kan bo i sin præstegård og have en bolig ved vores 
kirke. 

 Præsten får betalt den benzin, som han bruger på at køre til 
Holbæk. 

 
 
 
 
 
 
 
Til kirken og menigheden 60 %: 

 Kirken og menighedssalen er opvarmet, så du ikke fryser. 
 Kirken er oplyst af elektrisk lys. 
 Kirken er pyntet med blomster, adventskrans og juletræ. 
 Kirken og kirkens bygninger bliver vedligeholdt og repareret. 
 Altervin og hostier til kommunionen. 
 Lys i lysestagerne på og omkring alteret. 
 Undervisningsmaterialer til undervisning af dine børn. 
 Og meget mere … 

 
Til Den katolske Kirke i Danmark 15 %: 

 Løn til Biskoppen, som kommer og firmer vores børn og 
arbejder for at udbrede troen. 

 Løn til øvrige ansatte i Bispedømmet, som kæmper for at 
bevare vores kirke. 

 Tilskud til Katolsk Orientering. 

BUDGET 2016 

Menighedsrådet budgetterer med et underskud på 100.690 kr. Vi har 
derudover i 2015 ansøgt om et lån fra Bispedømmet på op til 200.000 kr. til 
renovering af taget over kirken og søsterhuset i foråret 2016.  
 
Budgetterede indtægter 2016 

Kirkebidrag (kirkeskat og sognebidrag) i alt (100 %) 178.600 
Kollekter og øvrige indtægter, fx kirkelige handlinger 50.500 
Formålsbestemte gaver 0 
Indtægter i alt 229.100 
  
Ejendomsregnskab indtægt (udlejning) 97.000 
Samlede indtægter 326.100 

 

Budgetterede udgifter i 2016 
Driftsudgifter bygninger 83.500 
Vedligeholdelsesudgifter 135.000 
Nyanskaffelser 5.000 
Kultusudgifter (fx hostier, vin, lys) 7.500 
Kontorudgifter (telefon, internet, kontorartikler) 4.500 
Kørsel- og transportudgifter (til præsten) 12.200 
Avis og licens (til præsten) 3.000 
Henlæggelser til bil (til præsten) 12.000 
Materiale til børneundervisning 1.000 
Børnefonden – Verdensmissionen 6.000 
Egne udgifter i alt 269.700 
  
Afgifter og bidrag til Bispedømmet (bl.a. præsteløn) 97.090 
I alt 366.790 
  
Ejendomsudgifter (renovation, forsikringer, varme, 
el, vand, vedligeholdelse) 

60.000 

Samlede udgifter 426.790 
  
Balance - 100.690 

 

Ingen af os kunne drømme 
om at være medlem af 
nogen anden forening uden 
at betale kontingent … 

 



 

 

LIDT OM KIRKESKAT 
Enhver katolik over 18 år bør betale skat til den katolske kirke. 
Kirken er afhængig af økonomisk støtte fra sine medlemmer. 

 

De 15 %, som går til Bispedømmet, skal dække fælles aktiviteter, herunder 

vedligehold af ejendomme og drift. 

Lige meget, om du giver 100 kr. i kollekten eller i kirkeskat, beholder egen 

menighed beholder 60 %. 

MEN DET ER EN FORDEL FOR DIG AT BETALE KIRKESKAT: 

Når du lægger 100 kr. i kollekten, så kommer de direkte fra din lomme. Og 
kirken modtager 100 kr. fra dig. Det er ligetil. 
 
Når du giver 100 kr. i kirkeskat, så modtager Kirken også 100 kr. fra dig. 
Samtidig bliver beløbet oplyst til skattevæsenet,  
           OG DU FÅR 28 KR. TILBAGE SOM FRADRAG I SKAT 

Det vil sige, at det reelt kun koster dig 72 kr. at give 100 kr. via 

kirkeskatteordningen. 

 

 

HVOR MEGET BØR MAN BETALE I KIRKESKAT? 

Biskoppen anbefaler, at man betaler 1 % af sin skattepligtige indtægt 

i kirkeskat. Det svarer til, hvad medlemmer af Folkekirken betaler.  

Eksemplet her viser, hvor meget det er: 

PR. MÅNED SU TØMRER LÆRER INGENIØR LÆGE 
 

LØNINDKOMST 
(gennemsnit) 

5.839 
kr. 

25.500 
kr. 

32.000 
kr. 

45.000kr. 55.000 kr. 

SKATTEPLIGTIG 
INDKOMST 

5.839 
kr. 

23.460 
kr. 

29.440 
kr. 

41.400 kr. 50.600 kr. 

DIN KIRKESKAT 
Ved 1 % 

58 kr.  235 kr.  294 kr.  414 kr. 506 kr. 

SKATTEFRADRAG 
 

- 17 
kr. 

- 68 kr. - 85 kr. - 120 kr. - 147 kr. 

DIT REELLE 
BIDRAG 

41 kr. 167 kr. 209 kr. 294 kr. 359 kr. 

 
Du kan selv vælge, hvor meget og hvordan du vil betale: 

 1-års kontrakt på en %-sats af skattepligtig indtægt eller et 

fast beløb, som du selv vælger. 

 10-års kontrakt på en %-sats af skattepligtig indtægt eller et 

fast beløb, som du selv vælger. 
 Ved tilmelding til kirkeskatte-ordningen, angiver du selv, hvornår 

pengene skal trækkes: En, to, fire eller tolv gange om året. 

 Engangsbeløb som gave berettiger også til skattefradrag. 

Beløbet kan trækkes fra din konto med Betalingsservice (BS). 
 

Alle betalte beløb indberettes til SKAT af Den katolske Kirke 
og kan trækkes fra i selvangivelsen under pkt. 55. 

 

60%

25%
15%

0%

100%

100 KR BETALT I  
KOLLEKT ELLER 

KIRKESKAT GÅR TIL: …

Egen menighed Præstelønninger Bispedømmet


