
 OSLO KATOLSKE BISPEDØMME
Akersveien 5
N-0177 Oslo

Telefon +47 23 21 95 00
Fax +47 23 21 95 01

Oslo, den 23.01.03

Kjære trosfeller,

For vel to år siden skrev jeg et brev til alle katolikker i Oslo katolske bispedømme (Broen nr 
4/2000).  I brevet tok jeg opp den tunge økonomiske situasjonen for Den katolske kirke i Norge 
og ba samtidig om større innsats fra alle katolikker.  

Bakgrunnen for brevet var oppgavene som påhviler hver enkelt menighet for at alle skal kunne 
gå til messe, døpe sine barn, feire bryllup osv., men også å kunne se nye kirkebygg bli reist og 
å bygge opp felles tiltak for Kirken i Norge.  Ettersom bidragene fra Tyskland har gått kraftig 
ned, må Kirken bli økonomisk selvhjulpen.  Mitt brev hjalp en viss grad i den retning, men 
interessen og støtten blir mindre når slike oppfordringer kommer på avstand.  

Derfor er det gledelig at myndighetene nå har lagt til rette for at gaver til Kirken fra kr 500 
inntil kr 6.000 pr. år kan trekkes fra på skatten.  Den nye ordningen gjelder fra og med 2003 
(i selvangivelsen for 2002 er beløpet kr 900).  Fradraget virker på samme måte som fradrag 
for renteutgifter.  Det vil si at 28% av det man gir i gave til blir trukket fra skatten.  Gir man 
eksempelvis kr 4.000, koster det bare kr 2.880.  Til for skjell fra 2002 er fradraget uavhengig av 
fagfore ningskontingent.  Også aksjeselskaper og andre selskaper har fradragsrett.  

Skattemyndighetene skal ha oversikter med navn og personnummer (organisasjonsnummer).  
Ordningen må derfor administreres sentralt, og gavene innbetales til Oslo katolske bispedøm mes 
konto i Sparebanken Pluss, nr. 3000.15.11110.  Gavene blir herfra sendt til den menig he ten 
eller det bispedømmet som man vil at pengene skal gå til.  Det kan betales på vanlig måte med 
giro eller ved elektronisk overføring (pass på at vi får opplyst giverens navn).  Det enkleste for 
de fl este er avtalegiro.  Det legges ved et skjema for dette som kan returneres hit.  
Jeg håper at fradragsretten vil føre til en mer aktiv og økonomisk uavhengig katolsk kirke i 
Norge som vil kunne påta seg de mange og viktige oppgaver som ligger og venter.  Det som 
virkelig hjelper, er at alle deltar og løfter sammen, om bidraget er stort eller lite.

Hvis du vil ha fl ere detaljer om den nye ordningen, vil du kunne lese om den både i neste 
nummer av Broen, på internett og i det enkelte menighets blad, eller du kan spørre sogne presten, 
menighetsrådet eller de økonomi ansvarlige i din menighet.

La meg samtidig få ønske dere alle et velsignet nytt år.  Et år hvor våre tanker og handlinger kan 
ha utspring i, kretse om og vende tilbake til julens budskap om fred og glede.

Gerhard Schwenzer
biskop


