
Plan(t)era för tillväxt!

Så här ansluter du dig till kyrkoavgiften  
– kom ihåg 31 oktober!

1. Skicka in anmälan till EFK Sverigekontoret senast den 31 oktober 
Du ansluter dig till kyrkoavgiften genom att skicka in anmälningsblanketten 
i den här foldern senast 31 oktober. Din anslutning sker vid kommande års-
skifte och gäller alltid per kalenderår tills du avslutar den.

2. Avsluta kyrkoavgiften som du betalar idag 
Du kan betala kyrkoavgift till flera trossamfund. Betalar du redan kyrkoavgift 
till något annat trossamfund men vill avsluta den betalningen skall du också 
göra det senast 31 oktober. Den avslutas inte automatiskt!  
Om avgiften går till;

–  Svenska Kyrkan begär du utträde. Kontakta då den församling i vilken du är 
folkbokförd. Utträde ur Svenska Kyrkan skall vara bevittnad av två personer. 
Även om du går ur Svenska kyrkan finns ofta möjligheten att hyra en kyrka 
för exempelvis bröllop. 

– Ett annat trossamfund meddelar du trossamfundet att du vill avsluta kyrko-
avgiften. 

Så här byter du till annan EFK-församling
Om du flyttar från en EFK-församling till en annan och vill flytta med kyrko-
avgiften, anmäler du ny församling skriftligen senast 31 december till Sveri-
gekontoret Evangeliska Frikyrkan. Det finns ingen automatisk överflyttning av 
kyrkoavgiften. Den nya församlingen får del av din kyrkoavgift från och med 
efterföljande kalenderår. 

Så här byter du till församling som tillhör annat trossamfund 
Flyttar du från en församling som samarbetar med EFK till en församling som 
samarbetar med ett annat trossamfund behöver du avsluta kyrkoavgiften till 
EFK. Du behöver också anmäla dig för kyrkoavgift till det nya trossamfundet. 
Gör du detta före 31 oktober träder ändringen i kraft redan vid kommande 
årsskifte.

Vad händer med anmälan/avanmälan som inkommer för sent? 
Kyrkoavgiften behandlas som skatt. En anmälan som kommer in efter 1 no-
vember kommer då inte att verkställas förrän ett år senare. Det gäller såväl 
anmälan som avanmälan från kyrkoavgiften. Inkommer den till exempel 5 
november 2011 verkställs den 1 jan 2013 (inte 2012). Därför är det aldrig för 
sent att sända in sin anmälan!

Begravningsavgiften 
Begravningsavgift skall betalas av alla inkomsttagare i Sverige. För den som 
är medlem i Svenska Kyrkan ingår begravningsavgiften i kyrkoavgiften. För 
alla andra specificeras den på en särskild rad i skattedeklarationen. Inkomst-
året 2010 var den i genomsnitt 0,22 %.

Har du frågor? 
Välkommen att höra av dig till Kent Andersson 
som arbetar med gåvor vid EFK:s Sverigekontor. 
Han nås på telefonnummer 019-16 76 27 
alternativt kent.andersson@efk.se. 

Kyrkoavgiften är en möjlighet för dig att 
via skattsedeln regelbundet tillföra resurser både 
till din församling och till församlingsrörelsen i Sve-
rige och utomlands. I den här foldern lyfter vi fram 
utmaningar som kyrkoavgiften möjliggör. Dessut-
om berättar vi hur du ska göra när du väl bestämt 
dej för att anmäla din kyrkoavgift!

Kyrkoavgiften är en möjlighet för dig 
att via skattsedeln regelbundet till-
föra resurser både till din församling 
och till församlingsrörelsen i Sverige 
och utomlands. I den här foldern får 
du veta hur det fungerar.

Kyrkoavgiften  
– ett regelbundet givande
Kyrkoavgiften som förr var en skatt, 
är idag en frivillig gåva via skattse-
deln. Avgiften som utgör 1 % av din 
beskattningsbara årsinkomst, går till 
ett trossamfund du själv väljer. Sam-
arbetar din församling med Evang-
eliska Frikyrkan (EFK) och du vill att 
din kyrkoavgift går dit, behöver du 
anmäla det skriftligen till EFK Sveri-
gekontoret. I den här foldern finns en 
anmälningsblankett för det. 

Hälften av kyrkoavgiften  
går till din församling 
Hälften av kyrkoavgiften går till den 
församling du uppger i anmälnings-
blanketten. Kyrkoavgiften ersätter 
inte det vanliga givandet, men ger 
din församling ett välbehövligt 
regelbundet tillskott av ekonomiska 
medel. Du behöver inte vara medlem 
i en församling för att ansluta dig till 
kyrkoavgiften. 

… och hälften till församlingsrö-
relsen EFK 
Den andra hälften av kyrkoavgiften 
möjliggör tillväxt genom att utbilda 
nya ledare och plantera nya försam-
lingar som lägger grunden för vårt 
gemensamma arbete i Sverige och 
utomlands. 

På mittuppslaget i denna folder ger vi 
exempel på vad tillväxten möjliggör.

Du kan också välja att hela kyrko-
avgiften går till församlingarnas 
gemensamma arbete genom EFK. 
Läs mer om vad din gåva går till på 
www.efk.se eller i tidningen EFK 
Direkt. 

FOTON: Nils Holmström, Åsa Högberg, 
Anders Hällzon och Anders Holmefur.
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Introduktionen av ÖMS pastorala ledarskapsår (PAL) hös-
ten 2011 innebär en genomgripande förändring av hur 
vi utbildar församlingsledare för framtiden. Vi fördjupar 

samarbetet med lokala församlingar och 
praktiskt verksamma mentorer, så 

att konkreta erfarenheter får 
bilda ramen för refl ektion 

och lärande, i nära samspel 
med den mer traditionella 
teologiska utbildning vi 
tidigare varit bra på. Må-
let är välutbildade ledare 

som har en god teologisk 
grund, förmåga att leda 
olika processer och som 
är väl förberedda för de 
utmaningar som möter 

församlingar i vår samtid.

     Pekka Mellergård, 
      rektor för 

       Örebro Missionsskola

Utbilda nya ledare...

Socialt engagemang...

Evangeliska Frikyrkan stöder i Serbien ett 
projekt som riktar sig mot 180 romska barn 
med muslimsk bakgrund som får hjälp till 
skolgång. Arbetet innefattar också hjälp till 
särskilt utsatta barn i området.

Plantera nya församlingar...

Evangeliska Frikyrkan ger idag ekonomiskt stöd till 
ett 35-tal pionjärarbetare som jobbar med försam-
lingsgrundande i länder som Indien, Pakistan, Bang-
ladesh, Ukraina, Basjkortistan, Paraguay och Peru. 
Under 2010 döptes 500 personer i västra Bangla-
desh genom pionjärarbetarnas  arbete. 

Pionjärarbete...

100 nya kyrkoavgifter ger EFK 
möjlighet att stödja 6-7 nya 
nationella församlingsgrundare.

Vi vill möjliggöra tillväxt!

100 nya kyrkoavgifter ger EFKs 
partner i Serbien möjlighet att 
dubbla antalet barn som får stöd.

Församlingsprogram-
met inom EFK arbetar 
för att rekrytera, träna 
och coacha 600-800 
församlingsgrundare 
som kan vara med att 
grunda dessa 75 för-
samlingar. Vi drar nu 
igång nya initiativ där 
målet är att alla som 
är med och grundar 
församlingar i EFK 
får relevant träning, 
utvecklande coaching 
och upplever omsorg 
från hela gemenska-
pen av EFK-församling-
ar. Var med att frigöra 
det som behövs för att 
detta ska vara möjligt!

Øyvind Tholvsen, 
ledare för EFKs 
Församlingsprogram

...genom att utbilda nya ledare och plantera nya församlingar som lägger grunden för vårt gemensamma arbete i Sverige och utomlands. 

400 nya kyrkoavgifter gör 
det möjligt att inrätta de 
nya deltidstjänster som 
krävs för att genomföra 
ett pastoralt ledarskapsår 
för 20 nya ledare årligen.

Vi vill se 75 nya församlingar planteras innan 2020 – och vi är på gång. I 
nuläget kan vi räkna till minst 20 initiativ som skulle kunna resultera i nya 
församlingar inom närmsta åren. Men dessa behöver stöd.

Frågor och svar 
om kyrkoavgiften
se baksidan!


