Silkeborg Baptistmenighed

Silkeborg d. 8. maj 2019

Til medlemmer og venner af menigheden
Frikirken BaptistMidt opløses.
Siden september 2015 har Silkeborg Baptistmenighed og Viborg Baptistmenighed sammen udgjort Frikirken
BaptistMidt (FBM), primært for at opnå ret til at modtage skattefradragsberettigede gaver.
Nu er reglerne ændret (igen), så alle menigheder, der er tilknyttet et anerkendt trossamfund (som Baptistkirken i
Danmark), kan blive godkendt til at modtage fradragsberettigede gaver - uanset medlemstal.
Derfor er det nu vedtaget at opløse FBM med tilbagevirkende kraft pr. 31. dec. 2018.

Bidrag indbetalt via FBM i 2019 og dit CPR-nummer.
Bidrag, som du har indbetalt via FBM i 2019, er sendt videre til menigheden, og vil også regnskabsmæssigt blive
overført til menigheden, så det bliver Silkeborg Baptistmenighed, der indberetter dit samlede bidrag for 2019 til
SKAT. Derfor overføres dit CPR-nummer fra FBM til Silkeborg Baptistmenigheds varetægt (jfr. FBM’s
privatlivspolitik, afsnittet ”Hvem deles data med?”).

Fremtidige bidrag indbetales direkte til menighedens konto.
Fradragsberettigede bidrag til Silkeborg Baptistmenighed skal fremover (senest fra d. 1. juni) indbetales til
menighedens egen konto: Reg. nr. 2380 konto nr. 5403162485.
Det betyder, at den bank-overførselsaftale, du har fået oprettet, nu skal ændres senest 31. maj 2019, således
at dit bidrag fra 1. juni indgår få ovenstående konto.

Bidragsnummer.
Det bidragsnummer, du fik fra FBM, og har brugt hidtil, overføres til Silkeborg menighed.
Når du opretter en ny bankoverførsel, eller indbetaler engangsydelser, fx via netbank, skal du blot som hidtil
bruge dit bidragsnummer og/eller navn. (Skulle du have glemt dit bidragsnummer, så henvend dig til kassereren.)

Fradragsmuligheder:
Der er 2 muligheder for et ligningsmæssigt fradrag på selvangivelsen:
1. Efter ligningsloven § 8A.
Her har alle mulighed for et fradrag på op til 16.300 kr. i 2019 for bidrag til menigheden.
Ægtefæller kan få hver sit fradrag (på hver sit bidragsnummer), altså i alt op til 32.600 kr. i 2019.
2. Efter ligningsloven § 12, stk. 3 Gavebrev / forpligtelseserklæring.
Ved siden af ovennævnte ordning har du mulighed for at underskrive en forpligtelseserklæring, hvor du i 10
år forpligter dig til at indbetale et fast beløb eller en procentdel af din indkomst til menigheden. Få mere at
vide herom hos kassereren.
Hvis du har tegnet forpligtelseserklæring til FBM, ophører denne automatisk pr. 31.12.2018. Ønsker du fortsat at
indbetale bidrag på forpligtelseserklæring, skal du tegne en ny erklæring til Silkeborg Baptistmenighed. Henvend
dig i så fald til kassereren.

Praktiske oplysninger:
Menighedens konto:
Menighedens kasserer:

Nordea Silkeborg, Reg. nr. 2380 konto nr. 5403162485.
Johannes Skårhøj, Rugvænget 20, 8600 Silkeborg
Telefon: 2175 6334. Mail: johannes@skaarhoj.dk
De bedste hilsner
Menighedsrådet

