MOSKÉAVGIFT
VIA SKATTSEDELN

VÄXJÖ ISLAMISKA CENTER
Medlemsnummer:

Datum för registrering: (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Föreningensnamn:

VÄXJÖ ISLAMISKA CENTER
Jag vill a� 100% av medlemsavgi�en går �ll VÄXJÖ ISLAMISKA CENTER.

Medlemmens uppgi�er:
Namn och e�ernamn:

Personnummer: (ÅÅMMDDXXXX)

E-post:

Telefon:

Adress:
Ort:

Postnummer:

Jag har vårdnaden om följande barn under 12 år som blir medlemmar sam�digt med mig, ange
namn och födelsedatum nedan:
Namn:

Födelsedatum:

1
2
3
4
5
6
Jag har tagit del av informa�onen om medlemskap och uppbördshjälp och ger För enade
Islamiska Föreningar i Sver ige genom Växjö Islamiska Cent er att dra min medlemsvagift via
skattsedeln. Jag ger sam�digt mi� samtycke �ll Växjö Islamiska Center och Förenade Islamiska
Föreningar i Sverige a� hantera mina personuppgi�er i enlighet med GDPR och
integritetspolicy. Jag bekrä�ar de�a med min underskri� nedan.
Datum:

Ort:

Underskri�:

Växjö Islamiska Center | Box 432, 352 46 Växjö | info@vaxjomuslimer.se | vaxjomuslimer.se
Förenade Islamiska Föreningar i Sverige | Kapellgränd 10, 116 25 Stockholm | info@fifs.se

MOSKÉAVGIFT VIA SKATTSEDELN
Om du vill stödja Växjö Moskébygget med en
moskéavgift kan du betala din medlemsavgift
via skattsedeln. För att göra detta behöver du
skicka in ett skriftligt medgivande.
Medgivandet gäller för hela kalenderåret och
behöver inte förnyas.

Vad är moskéavgiften?
Moskéavgiften är en avgift som är frivillig för
alla individer som vill stödja Växjö Islamiska
Center. Innan år 2000, då staten och Svenska
kyrkan skiljdes åt, kallades moskéavgiften för
kyrkoskatten. Moskéavgiften uppgår till 0,7 %
av din bruttoinkomst (före skatt) av tjänst eller
pension. Den exakta moskéavgiften till Växjö
Islamiska Center beror på hur hög din inkomst
är och justeras från år till år.

Vem som får betala Moskéavgift via
skattsedel?
Alla som fyllt 18 år och har beskattningsbar
inkomst av tjänst, samt är folkbokförda i
Sverige och har fyllt i ”Moskéavgift” blanketten
betalar sin moskéavgift genom att den dras
månatligen från inkomsten, precis som den
vanliga skatten. Detta framgår på den
deklarationsblankett som alla skattepliktiga
medborgare får sig tillsända av Skatteverket i
mars/april varje år. Skatteverket kommer att
administrera avgiften, det vill säga sköta
beräkning, debitering och redovisning.

Var går moskéavgiften till?
Moskéavgiften gör det möjligt för Växjö
Islamiska Center att få en stabil ekonomi. I
dagsläget Moskébygget är prioriterad –
såsom firande av högtider, hyran, el, vatten,
försäkring, säkerhet/larm, underhåll, aktiviteter
och andra utgifter.

Hur mycket är moskéavgiften?
Moskéavgiften uppgår till 0,7 % av din
beskattningsbara inkomst. Varje år redovisas
given summa i slutskattebeskedet.

Vem får reda på vart jag ger min
moskéavgift?
Växjö Islamiska Center personal har
tystnadsplikt. Skatteverket har 70 års
sekretess på uppgiften om vilket trossamfund
du stöder.

Hur överförs moskéavgiften?
Överföringen sker automatiskt genom
Skatteverket

Kan jag ångra mig?
Ja, men ditt beslut gäller ett år i taget.
Ändringar ska meddelas senast 1 oktober året
innan för att kunna träda i kraft följande
kalenderår.

Måste jag bo i Växjö för att kunna bidra
med moskéavgift via skattsedel till Växjö
Islamiska Center?
Nej, absolut inte, huvudsak att du bosatt i
Sverige och att du betala skatt.
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