
     

 

MEDLEMSKAB  OG  MEDLEMSBIDRAG 
 

INDMELDELSE 
Medlemskab af Bering Valgmenighed kan opnås ved henvendelse til valgmenighedens 
præst.  Indmeldelsen skal ske på en blanket, som udfyldes og afleveres til præsten.    
 
MEDLEMSBIDRAG  -  2  MULIGHEDER. 
Medlemmer af valgmenigheden betaler ikke kirkeskat sammen med de andre skatter. 
I stedet for kirkeskatten skal der betales medlemsbidrag direkte til valgmenigheden. 
 
Model 1  -  Almindeligt  medlemsbidrag. 
Medlemsbidraget for disse medlemmer beregnes som 1,2 % af den skattepligtige 
indkomst. minus et personfradrag, som er ens for alle. Bidraget skal dog være min. 200 
kroner årligt. 
På modsatte side er vist eksempler på bidragets størrelse ved forskellige indtægter. 
Ved denne model skal der gives fuldmagt til indhentning af indtægtsoplysninger fra 
SKAT.  
 
Model 2  -  Medlemsbidrag  i henhold til  forpligtelseserklæring.  
Medlemmet tegner i denne model en forpligtelseserklæring (kontrakt) med 
valgmenigheden. I denne skal medlemmet forpligte sig til at betale et årligt bidrag til 
valgmenigheden. På  generalforsamlingen er det besluttet at bidraget skal være på  
mindst 1,5 % af den fulde skattepligtige indkomst.  Mange medlemmer betaler dog 2,0 
%  af deres skattepl. indkomst. 
En forpligtelseserklæring skal i henhold til ligningsloven være gældende i mindst 10  år.  
(Forpligtelsen er dog knyttet til medlemskabet og kræves ikke opfyldt efter evt. 
udmeldelse.) En forpligtelseserklæring omfatter samtidig  en fuldmagt til,  at 
valgmenighedens kasserer kan indhente oplysninger fra SKAT om medlemmets 
skattepligtige indkomst.  
På modsatte side er vist eksempler på bidragets størrelse ved forskellige indtægter. 
 
INDBERETNINGER. 
Ved  indmeldelse i valgmenigheden sender præsten en meddelelse (kopi) til  præsten 
eller kirkekontoret i det sogn, hvor den indmeldte har bopæl, samt til folkeregisteret (og 
SKAT). - Det samme sker i forbindelse med udmeldelse af valgmenigheden. 
Valgmenigheden  skal hvert år afgive indberetning til  SKAT om, hvor meget hvert enkelt 
medlem har betalt i medlemsbidrag.  Det beløb, som kan fratrækkes i indkomsten, vil så 
blive fortrykt på den årsopgørelse (eller selvangivelse) som udsendes til  skatteyderen.  
 

UDMELDELSE 
Udmeldelse af Bering Valgmenighed skal ske skriftligt på en blanket, som kan fås hos 
præsten eller hos medlemskassereren. Blanketten skal udfyldes og afleveres til præsten.    
MEDLEMSBIDRAG TIL  BERING VALGMENIGHED sammenlignet med  kirkeskat  til  en 
sognemenighed  i  Århus kommune. 

Sammenligningen er baseret på skatteprocenter og personfradrag, som er gældende i 
2008. - (Kirkeskatteprocenten i Århus kommune er kun 0,74 %, hvilket er meget lavt.) 
 
1.  Almindeligt  medlemsbidrag, for medlemmer uden forpligtelseserklæring (kontrakt) 
i henhold til bestemmelser vedtaget på  generalforsamlingen i marts 2008:    
 
Ved  skattepligtig indkomst (i 2007):  50.000   150.000  300.000 
Beregnet bidrag, 1,2 %        600      1.800     3.600  
Personfradrag 

1
)       - 303      - 303     - 303 

Medlemsbidrag som skal betales       297     1.497        3.297 
 
Besparelse: kirkeskat, som ikke betales      - 67      - 807  - 1.917 
Besparelse i andre skatter som følge af  
fradrag for det betalte medlemsbidrag 

2
)       - 0     - 323   -  906 

Merudgift  v. medlemskab af Valgmenigheden     230       367       474 
 

1
) Fradraget beregnes som SKAT’s alm. personfradrag x kirkeskatteprocenten i Århus  

2
)  I de angivne besparelser er der ikke regnet med fradrag for de første 500 kr. af det  

betalte beløb. (Fradraget sker i henhold til Ligningslovens § 8a, fradrag for gaver.) 
 
2. Medlemsbidrag i henhold til forpligtelseserklæring:  1,5 % af  fuld skattepligtig 
indkomst:         
 
Ved  skattepligtig indkomst  (i 2007):  50.000  150.000 300.000 
Medlemsbidrag,  1,5 %  af indkomsten       750      2.250     4.500  
 
Besparelse: kirkeskat som ikke betales       - 67      - 807  - 1.917 
Besparelse i andre skatter som følge af fuldt 
fradrag for det betalte medlemsbidrag 

3
)      - 243      - 729  - 1,458 

Merudgift  ved medlemskab af valgmenigheden       440        714     1.125 
 
3
) Fradraget sker i henhold til Ligningslovens § 12, hvor hele beløbet kan fradrages  (dog 

højst 15.000 kroner) 
 
Valgmenigheden opfordrer medlemmerne til at tegne en forpligtelseserklæring. 


