
Samtycke till flytt av kyrkoavgift
Den kyrkoavgift som du i dag betalar till Metodistkyrkan i Sverige, 
Svenska Baptistsamfundet eller Svenska Missionskyrkan överförs idag till 
Equmeniakyrkan (252004-7131).

Equmeniakyrkan har från och med 2013 egen rätt att uppbära kyrkoavgift men 
kan inte flytta din inbetalning från bildarsamfundet till Equmeniakyrkan utan ditt 
samtycke. Eftersom det innebär onödig administration att föra över medlen mellan 
bildarsamfundet och Equmeniakyrkan ber vi dig att meddela om du samtycker till att 
Equmeniakyrkan träder in som mottagare av din kyrkoavgift.

Fyll i den här blanketten och skicka i ett kuvert till:

Equmeniakyrkan, 
FRISVAR 20615584, 
167 20 Bromma

Din kyrkoavgift kommer då att gå till din församling via Equmeniakyrkan.

        Jag samtycker till flytt av min kyrkoavgift till Equmeniakyrkan (252004-7131)

UNDERSKRIFT

NAMNFÖRTYDLIGANDE

PERSONNUMMER

Tack för din gåva!



• Equmeniakyrkan har som registrerat trossamfund regeringens medgivande till statlig 
hjälp med att ta in avgifter. Den statliga hjälpen förutsätter att de som betalar avgift via 
skattesystemet samtycker till detta. En insänd medgivandeblankett gäller som samtycke.

• Equmeniakyrkan lämnar uppgift till Skatteverket om procentsats för avgiften och 
personnummer för alla som gett sitt medgivande. Skatteförvaltningen behandlar 
uppgifterna i det centrala skatteregistret på samma sätt som övriga uppgifter vid den årliga 
taxeringen. Att avgiften betalas via skattesystemet innebär att den behandlas som en skatt 
fullt ut. Avgiften ingår i den preliminära och den slutliga skatten.

• Avgiften redovisas i slutskattebeskedet tillsammans med övriga skatter och avgifter. Uppgift 
om avgiftsskyldighet (vilket samfund avgiften avser) är sekretessbelagd. Skatteförvaltningen 
får enligt skatteregisterlagen registrera uppgift om avgiftsskyldighet och avgiften.

• Equmeniakyrkan är juridiskt ansvarig för registret över dem som gett sitt samtycke till 
kyrkoavgift.

• De inkomstuppgifter, som samfundet behöver för att fördela kyrkoavgiften till 
församlingarna, behandlas med sekretess.

• Den som återkallar sitt medgivande om kyrkoavgift kommer att få en skriftlig bekräftelse på 
detta från Equmeniakyrkan.

• Den som anser sig felaktigt ha blivit påförd avgift ska i första hand vända sig till 
Equmeniakyrkan. Om det gäller beräkningen av avgiften kan man vända sig till den lokala 
skattemyndigheten.

• Vid uppsägning av kyrkoavgiften skall en skriftlig uppsägning vara trossamfundet tillhanda 
senast den 31 oktober för att det inte skall dras någon avgift det nästkommande året.

• För fullständiga villkor, se equmeniakyrkan.se/kyrkoavgiften.

Fakta om kyrkoavgiften

Signera 
med BankId längst ner vid den 

gröna knappen


