
DEN KATOLSKE KIRKE I DANMARK  
 

ANSGARSTIFTELSEN 
KATOLSK BISPEKONTOR TELEFON (+45) 33 55 60 80 
GAMMEL KONGEVEJ 15 FAX  (+45) 33 55 60 18 
DK-1610 KØBENHAVN V E-MAIL BISPEKONTOR@KATOLSK.DK 

Formularz rejestracyjny 
Prosimy o wypełnienie niniejszego formularza literami DRUKOWANYMI oraz o wysłanie go do 

kancelarii Kurii albo do miejscowego biura parafialnego. 
 

Nazwisko:       

Imiona:       

Numer CPR:       

Adres:       

Kod pocztowy i miejscowość:       

E-mail:       

Numer tel. komórkowego:       Inny nr. tel.:       

Normalnie parafianin jest rejestrowany w parafii zamieszkania. Jeżeli 
pragniesz należeć do innej parafii, wypełnij tę rubrykę. Parafia: 

      

 
Zgłoszenie do systemu opodatkowania kościelnego 

Pragnę wesprzeć Kościół Katolicki ratami w wysokości kr.:       

Potwierdzenie: t.j. mój roczny podatek kościelny wyniesie łącznie kr.:       

Każda rata ma być potrącona z mojego konta w następujących miesiącach (zaznaczyć krzyżykiem): 

 Styczeń  Kwiecień  Lipiec  Październik 

 Luty  Maj  Sierpień  Listopad 

 Marzec  Czerwiec  Wrzesień  Grudzień 

Pierwsza rata ma być potrącona w następującym miesiącu:       

Informacje bankowe Numer rejestracyjny:       Numer konta:       

 

Niniejszym poświadczam, iż pragnę być zarejestrowany/a jako członek Kościoła 
Katolickiego. Wyrażam zgodę na zarejestrowanie mojego numeru CPR wraz z powyższymi 
informacjami w rejestrze członków prowadzonego przez duńską Kurię. 

Miejsce i data: 

      

Podpis: 

      

 
Ogólne informacje: 

o W każdej chwili możesz zmienić wysokość Twojego daru albo unieważnić niniejszą umowę. 
o Zalecana wysokość daru: Najmniej 1% dochodu brutto t.j. przed opodatkowaniem. 
o 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. 

o Twój dar podlega corocznej indeksacji. Wskaźnik regulacji wynosi aktualnie 3% i został ustalony przez Radę 
Pastoralną. 

o Więcej informacji na stronie www.katolsk.dk/skat (po duńsku). 

Bóg zapłać za zgłoszenie! 

http://www.katolsk.dk/skat
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