MEDGIVANDE OM KYRKOAVGIFT TILL SVENSKA ALLIANSMISSIONEN
Härmed medger jag att Svenska Alliansmissionen, genom Skatteverket, från och med nästa år
och tills vidare, tar ut kyrkoavgift baserad på min beskattningsbara förvärvsinkomst.
50 % av avgiften ska gå till min församling och
50 % till Svenska Alliansmissionen centralt

Vik talongen vid strecket, tejpa ihop
kanterna och posta den som den är.
Tänk på att tejpa ordentligt!

100 % av avgiften ska gå till
Svenska Alliansmissionen centralt

FÖRSAMLING

För att sluta ge kyrkoavgiften till SAM måste du
aktivt avsäga dig den genom att kontakta oss.
Detta måste ske före 31 oktober, och träder
då i kraft 1 januari året därpå.

ORT

NAMN

De uppgifter du lämnar och den
kyrkoavgift som kommer SAM
och din egen församling till del,
behandlas konfidentiellt. De
medarbetare på SAM som har
tillgång till uppgifterna har tystnadsplikt. Din egen församling
får bara informationen om du
själv väljer att meddela den.

PERSONNUMMER

ADRESS

POSTADRESS

TELEFONNR

VIK HÄR

ENDAST EN PERSON PER TALONG. DU KAN LADDA HEM OCH SKRIVA UT FLER TALONGER PÅ ALLIANSMISSIONEN.SE/KYRKOAVGIFTEN

Kyrkoavgiften

du kan tt
också ge die på
medgivand
sionen.se
alliansmisav
giften
ko
yr
/k

VIK HÄR

MOBILNR

FRANKERAS EJ
mottagaren
betalar portot

E-POST *

* Ej obligatorisk uppgift, men vi strävar efter att så långt det är möjligt hålla kontakt med dig via e-post, för att spara både på pengar och miljö.
ORT OCH DATUM

UNDERSKRIFT

Svenska Alliansmissionen

MÅLSMANS UNDERSKRIFT
(om du är under 18 år)

Ja tack, jag vill ha en gratis prenumeration på
medlemstidningen Aktuellt (om du inte redan har det)

SKICKA IN FÖRE

31 OKTOBER

I samband med ditt medgivande godkänner du att dina personuppgifter sparas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Uppgifterna används för att
administrera kyrkoavgiften och för eventuella informationsutskick. Uppgifterna stannar hos Svenska Alliansmissionen, och lämnas inte ut till tredje part.

SVARSPOST
20231724
558 00 Jönköping

