Sytuacja ekonomiczna kościoła katolickiego w Danii
!

Kościół katolicki w Polsce jest współfinansowany przez Państwo Polskie.
Kościół katolicki w Danii ma charakter misyjny, i dlatego jest o wiele biedniejszy, niż by się
wydawało w stosunku do instytucji w bogatym kraju, jakim jest Dania. Kościół w Danii jest całkowicie
zdany na dobrowolne składki i ofiary wiernych.

W chwili obecnej wydatki przewyższają dochody i Rada Ekonomiczna Kurii Biskupiej jest zmuszona
do zatwierdzania negatywnego budżetu. Sytuacja jest nie do przyjęcia. Dlatego też prosi się
członków kościoła o wsparcie ekonomiczne, tak byśmy mogli zapewnić egzystencję kościoła
w przyszłości.

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, z jakimi wydatkami boryka się każda rada parafialna.
− Chcemy, by kościół był zadbany, ogrzany, udekorowany.
− Każda parafia jest w posiadaniu mieszkania dla księdza a także domu parafialnego, które
trzeba utrzymać w odpowiednim stanie.
− Do tego dochodzą wydatki związane z administracją parafii, nauczaniem religii a także klubem
dla starszych członków parafii.
− Kuria Biskupia zmaga się też z coraz większymi wydatkami.

Wydatki, które są konieczne dla egzystencji kościoła to:
• Utrzymanie budynków kościelnych (kościoły i parafie)
• Pensje dla księży i pracowników administracyjnych Kurii Biskupiej
• Wspólne wydatki na utrzymanie: Patoral Center, Sankt Andreas Bibliotek, Øm Borgen a także
wydatki związane z drukowaniem miesięcznika Katolsk Orientering.
• Pomoc dla ludzi potrzebujących

Pomagamy swojej parafii, gdy wpłacamy 1000 koron na podatek kościelny:
− 600 kr przeznaczone jest na wydatki w parafii
− 250 kr przeznaczone jest na wydatki dla księży
− 150 kr przeznaczone na wydatki Kurii, (min utrzymanie budynków kościelnych)

Biskup prosi o wpłacanie przynajmniej 1% dochodu.
Pamiętaj, płacąc podatek na kościół można odliczyć jego wysokość od podatku dochodowego.
W każdej chwili możesz zmienić wysokość Twojego daru albo unieważnić niniejszą umowę.
• Zalecana wysokość daru: Najmniej 1% dochodu brutto t.j. przed opodatkowaniem.
• Twój dar podlega odliczeniu od podatku dochodowego i urząd skarbowy (SKAT) zostanie
automatycznie poinformowany o jego wysokości. Maksymalna kwota podlegająca odliczeniu
od podatku dochodowego wynosi kr. 15.000 łącznie z darami na rzecz innych organizacji
dobroczynnych itp. (rubryka nr. 55 na Twoim rozliczeniu rocznym). Jeżeli pragniesz
przeznaczyć większego daru na rzecz Kościoła, zwróć się do Kurii o poradę.
• Twój dar podlega corocznej indeksacji. Wskaźnik regulacji wynosi aktualnie 3% i został
ustalony przez Radę Pastoralną.
• Więcej informacji na stronie www.katolsk.dk/skat (po duńsku) lub u księdza w parafii.
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