
Både hemma 
och långt borta 

Kyrkoavgiften

Kyrkoavgift
Ja, jag tillåter att skatteverket tar ut 1% av min beskattnings-
bara inkomst som kyrkoavgift till Evangeliska Frikyrkan.

Jag vill ge 50% av kyrkoavgiften till EFK-församlingen: 

_________________________________________            

Ort: ______________________________________

Jag vill ge 100% av min kyrkoavgift till EFK centralt 

_____________________________________________
Namn

_____________________    ______________________
Personnummer (10 siffror)         Telefonnummer

_____________________________________________
Gatuadress

_________________________     _________________
Postadress    Datum

_____________________________________________
Namnteckning

Bra att veta om kyrkoavgiften
Om du vill ge kyrkoavgift till fl era samfund är det möjligt. Då tas 
dubbel avgift ut. Om du vill gå ur ett samfund meddelar du detta 
till respektive samfundskontor eller församling du är folkbokförd 
i senast den 1 november. I slutskattebeskedet som du får varje år 
kan du se summan du ger. 

Skicka ifylld talong i kuvert märkt med:

Frisvar
Evangeliska Frikyrkan 
701 08 Örebro

Observera att inget frimärke behövs. ”Frisvar” innebär att 
Evangeliska Frikyrkan står för portot.

Mottagarens noteringar: G-nr: Ank:       /        

Reg:       /          Bre:       /        Mak:       /   
Anmälan om utträde 
Namn: ________________________________________

Alla förnamn: ___________________________________

_____________________________________________

Personnummer: _________________________________

Adress: _______________________________________

_____________________________________________

Postadress: ____________________________________

Datum: _______________________________________

Namnteckning: _________________________________

Ovanstående namnteckning bevittnas av två personer:

_____________________________________________

_____________________________________________

Vid utträde ur Svenska kyrkan
Anmälan skickas till pastorsämbetet där den som ska utträda är 
kyrkbokförd. Om fl era familjemedlemmar anmäler utträde sam-
tidigt krävs separata anmälningar för var och en. En gemensam 
avanmälan godtas således inte. Man kan även anmäla utträde 
genom personligt besök eller per brev som är bevittnat av två 
personer. Ett bevis om anmält utträde ur Svenska kyrkan kommer 
att sändas till den adress som angivits ovan. 

Obs! Blanketterna ska vara insända 

Obs! Blanketterna ska vara insända 

före före 1 november
1 november för att utträde 

 för att utträde 

ska gälla för kommande inkomstår.

ska gälla för kommande inkomstår.



Kyrkoavgiften 

– ge enkelt och regelbundet 
Är du medlem i eller på något sätt aktiv inom Evangeliska Frikyrkan? 
I så fall är du del av ett världsvitt arbete som börjar i din egen församling 
och når ända till andra sidan jorden.

Fyra huvudområden
Sverigekontoret, med placering i Örebro 
är rörelsens centrala organ och arbetar 
utifrån fyra prioriterade områden: 

FÖRSAMLINGSPROGRAMMET som stöttar 
och utvecklar nya och gamla försam-
lingar, dess pastorer och ledare. Program-
met är en resurs när det gäller arbete med 
integration, diakoni och evangelisation. 

UTBILDNINGSPROGRAMMET som erbjuder 
teologistudier, bibelutbildningar och an-
dra ämnesfördjupningar, alla viktiga för 
formandet av samfundets pastorer, ledare 
och lekmän.

EFK UNG som arrangerar ungdomskonfe-
renser, bibelutbildningar och missionsre-
sor för unga. EFK UNG är huvudarrang-
ör för Frizonfestivalen och inspirerar och 
stöttar EFKs barn- och ungdomsledare

IINTERNATIONELL MISSION som omfattar 
80 missionärer och ungefär 150 projekt, 
utspridda i över 40 länder. Arbetet är 
stort och har i många fall eff ekter under 
lång tid. Läs mer på www.efk.se.

För att regelbundet stödja Evangeliska 
Frikyrkans arbete hemma och utomlands 
kan du ansluta dig till EFKs Kyrkoavgift. 
Då går 1% av din årsinkomst till Evang-
eliska Frikyrkan automatiskt och enkelt. 

Så används pengarna 
Varje krona som ges till Evangeliska 
Frikyrkan går till församlingarnas gemen-
samma mission. Administrationskostna-
den ligger under gränsen för 90-konton 
och tillsammans jobbar vi för att visionen 
ska bli verklighet, att ”växande försam-
lingar förmedlar hela evangeliet till hela 
människan över hela världen”. 

Mer om Kyrkoavgiften
Kyrkoavgiften som förr var en skatt är 
idag är en frivillig gåva. Gåvan, 1% av 
din beskattningsbara inkomst, tas ut via 
skattekontoret och skickas till det sam-
fund som du valt att ge till. 

Om du ger via Kyrkoavgiften till 
Evangeliska Frikyrkan går 50% till för-
samlingarnas gemensamma arbete och 
resten till den församling du angett. Vill 
du ge hela gåvan till det gemensamma 
arbetet är det naturligtvis möjligt. Du kan 
också vara ansluten till Kyrkoavgiften även 
om du inte är medlem i en församling. 

Medlem i flera samfund
Är du medlem i fl era samfund kan du via 
Kyrkoavgiften ge till mer än ett sam-
fund. Vill du avsluta ett givande, med-
dela repsektive samfundskontor eller den 
församling du är folkbokförd i (se blankett 
nästa sida). Första november varje år görs 
avstämning av anslutna till Kyrkoavgif-
ten. Håll datumet i minnet om du vill 
ansluta dig eller ändra ditt givande!

Även om du går ur Svenska kyrkan 
fi nns ofta möjligheten att hyra en 
kyrka för exempelvis bröllop. Vad gäller 
begravningsavgiften tas den ut av alla 
inkomsttagare i Sverige och anges på din 
skattesedel.

Autogiro - ett annat sätt att ge
Genom Autogiro kan du också ge regel-
bundet till din församling eller EFK. Du 
väljer själv hur stor summan ska vara. 

Evangeliska Frikyrkan består 
av ungefär 31 000 medlemmar i 310 
församlingar spridda över hela Sverige. 
Den gemensamma visionen är ”växande 
församlingar förmedlar hela evangeliet 
till hela människan, över hela världen”. 
Församlingarna samverkar i mission både 
i Sverige och internationellt och frigör 
resurser som stödjer det lokala försam-
lingsarbetet. 

Kontakta oss eller din bank så får du en 
blankett. Välj summan för din månads-
gåva så dras den automatiskt tills du väljer 
att avsluta överföringen.  

Har du ytterligare frågor?
Välkommen att höra av dig till Karina 
Claesson, mobil: 0702-80 09 89 eller 
mail: karina.claesson@efk.se.

 

Växande församlingar 
förmedlar hela evangeliet 
till hela människan över 
hela världen.


