
 الدانمارك في الكاثوليكية الكنيسة   

 

 
ANSGARSTIFTELSEN 
KATOLSK BISPEKONTOR 

GAMMEL KONGEVEJ 15 
DK-1610 KØBENHAVN V 

 
 رقم الهاتف  80 60 55 33 (45+)

 الفاكس  18 60 55 33 (45+)

BISPEKONTOR@KATOLSK.DK االلكتروني البريد العنوان 

  
 

  / Registration Form in Arabicالتسجيل استمارة
 .رعيتك الى أو برييةاأل مكتب إلى اوإعادته باستخدام االحرف االتينية   االستمارة ملء يرجى

 : (اللقب) العائلة اسم
Last name:  

 : واألوسط األول االسم
First and middle names(s) :  

 : اليخصيالرقم 
CPR-NR :  

 : عنوانال
Address :  

 : والمدينة البريدي الرمز
Post code and City :  

 : اإللكتروني البريد
E-mail :  

 : الجوال رقم
Mobile Number:  

 :اخر هاتف رقم

Other Phone Number:  
،ًولكناليهاًتنتميًالتيًالرعيةًفيًتسجيلكًيتمًعادتا ً  
المربعًهذاًملءًيرجىً،ىآخرًالرعيةًفيًتسجيلكًيتمًأنًتريدًكنتًإذا  
: لرعيةا  

Usually you will be registered in the parish where you live.  
If you want to be registered in another parish, please fill out this box.  

Parish:   

 

 

  يةالكنس ةالضريب تسجيل اتفاق
            Registration of the Church tax agreement   

 :دفعة لكل و (ماركية بالكرونة الدان) ادناه قدره بمبلغ بتبرع الكنيسة دعما أن أود
I would like to support the Church with a donation of kr. per payment: 

 
 

  :هو  (ماركيةبالكرونة الدان)للمبلغ المتبرع به   (السنوي)وع الكليمجم :مالحظة 
.my total donation per year will all together be krConfirmation: :. 

 

  : تبرع به من حسلبكالمبلغ الم مالتي تريد خص يهرمربع اال في صح عالمة ضع

(Each payment is to be deducted from my account in the following months (tick off: 

October   - اول تيرين   July   - تموز  April   - نيسان  January   -  كانون الثاني  

November   الثاني تيرين   August   - اب  May  - ايار  February   - يباط  

December   - لاالو كانون  September   ايلول   June   - حزيران  March   - اذار  

 :اليهر في يتم دفعها األولى الدفعة

The first payment is to be made in month: 
 
 

 المصرفية المعلومات

Bank information 

 .:المصرفي التسجيل رقم

Registration no:. 
 

 .:الحساب رقم
Account no:. 

 

   

 . الكاثولكيةبالكنيسة  التسجيل في ارغب باني ادناه انا الموقع اقر 
 .األبريية السجل عضو فيك تسجيلي ليتم االستمارة هذه في المعلومات وجميع اليخصي رقمي استخدام يتم ان على واوافق

I hereby declare that I wish to be registered as a member of the Catholic Church. 
I understand and accept that my CPR-nr. and the above information is recorded in the diocese membership register. 

 :التوقيع

Signature: 

 :وتاريخ مكان

Place and date: 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 see next page – يتبع
 
 
 

 

 



 
 

 :عامة معلومات
 

 .االتفاق هذا إلغاء أو تبرعك تغيير وقت أي في يمكنك -
 
 .الضرائب خصم قبل دخلك من٪ 1 األدنى الحد: مساهمةال -

 
 (SKAT) الدنماركية الضريبية السلطات إبالغ وسيتم الضرائب من المعفى هو تبرعك -

 .تلقائيا

  
 التبرعات تتضمن . مدفوع كرونة 11.000 إلى يصل قد خصمعلى  الحصولى يمكنك -

 ..الخ.. األخرى الخيرية للجمعيات
 (.بك الخاص ةالضريبي االستمارة/  اإلقرار في 11 رقم صندوق)

  .بها لالسترياد األبريية بمكتب االتصال يرجى أكبر، كمية التبرع في غبتر كنت إذا
 

 
 مجلس قبل من هتحديد ويتم٪ 3 هو الحالي المؤير معدل. المؤير ينظم سنويا معدل. -

 .الرعوية
. 
  الموقع التالي في الضربة حول المعلومات من مزيد على العثور يمكنك . -

www.katolsk.dk/skat 

 (.الدانماركيةب) 

 
 

 !مساهمتكم  على نيكركم

 
 

:nGeneral informatio 

 
- You can at any time change your donation or cancel this 
agreement. 

- Recommended contribution: Minimum 1 % of your income 
before tax. 

 
- Your donation is tax-deductible and will be automatically 
reported to the Danish tax authorities (SKAT). 

 
 You can deduct up to 15.000 kr  incl. donations to other 
charities etc . 

(box no. 55 on your tax return .) 
If you wish to donate a larger amount, please contact the 
diocese office for guidance. 
. 
-The amount will be index-regulated every year. The current 
index rate is 3 % and is determined by the Pastoral 
Council. 

(in  www.katolsk.dk/skatYou can find more information on  -
danish.) 

 
Thank you for signing up ! 

 

http://www.katolsk.dk/skat
http://www.katolsk.dk/skat
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