ZAKAT GUIDE 2021
Gør en forskel for fattige og udsatte
Donér din Zakat gennem os

Profeten  ﷺsagde:
”De der betaler Zakat af deres formue, vil rense deres formue for alt
ondt” (Ibn Khuzaimah and Al-Tabarani)
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Hvad er Zakat?
Zakat er én af de fem søjler i islam og dermed en religiøs forpligtelse.
Zakat er den procentdel af
den velhavendes formue,
som Allah (swt) har besluttet
ikke tilhører den velhavende,
men den fattige. En muslim,
som ejer en formue over en
bestemt grænseværdi
(Nisab), skal donere en
procentdelt af sin formue til
berettiget personer.
Procentdelen er på 2.5%
Har man mere end værdien
af 85g guld til dagspris i over
et år når man
sammenlægger sine penge,
forretningsaktiver og sit
investeringsguld, samt andre
værdigenstande, er man
Zakat-pligtig.
Zakat skal kun betales af det
guld, som opbevares som
formue, investering eller
opsparing, og som ikke er i
brug. Guld i form af fx
guldsmykker som bruges til
udsmykning, betaler man
ikke Zakat af.

Det overordnede formål
med distribueringen af Zakat
er at udrydde fattigdom.
Zakat har også evnen til at
give sammenhold i det
muslimske samfund ved at
forene hjerterne hos de
velhavende og mennesker i
nød.
Som resultat af din Zakat,
hjælper DM-Aid mange
tusind mennesker hvert år
som lever i vanskelige
levevilkår.
Sammen kan vi udrette
noget ekstraordinært.
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Hvad betyder Zakat?
Ordet Zakat kommer fra det arabiske Zaka, som betyder ’renselse’.
Formålet med Zakat er at rense den velhavendes formue.
”Tag (den regelmæssige) almisse af deres ejendom for at rense dem
(for synd) og forædle dem, og bed for dem…” (9:103)
Zakat nævnes 28 gange i koranen.

Hvad er Nisab?
Nisab er en grænseværdi fastsat af Profeten ﷺ, som svarer til 85g
guld til dagspris.
Nisab beregnes som:
315,97 DKK per gram guld, svarende til 26.857,45 DKK for 24 karat
guld
(guldprisen er indhentet den 16.04.21)
Aktuelle guldpriser kan indhentes på:
https://nyfortuna.dk/guld/aktuelle-guldpriser/
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Sidste år ændrede du
verden med din Zakat
DM-Aid har uddelt din Zakat til fattige i mange lande siden 2005
Din Zakat-donation betyder, at DM-Aid fortsat kan tilbyde
livsreddende og livsændrende hjælp til fattige mennesker. Vi sikrer, at
Zakat-midlerne når ud til dem, som har ret til dem i
overensstemmelse med de islamiske principper.
Din Zakat-donation er blandt andet gået til:
Fødevarer og basale fornødenheder
Rent vand
Forældreløse børn
Indkomstgenererende aktiviteter
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Hvorfor betale Zakat?
Forståelse af betydningen og forpligtelsen i at donere Zakat kan hjælpe
med:
At styrke din viden om islam.
At skabe en indre ro.
At bidrage positivt til verden.
At opnå spirituel belønning, In sha Allah.
Allah (swt) den almægtige har pålagt nogle forpligtelser for de, der ejer
en bestemt formue. Blandt disse er forpligtelsen til at betale Zakat,
som er den tredje ud af fem søjler i Islam.
Zakat eller anden donation til velgørenhed bør ikke skabe økonomiske
bekymringer. Nogen kan have svært ved at donere dele af deres
formue i frygt for at de vil gå en udfordrende tid i møde.
Zakat er ikke udelukkende en forpligtelse. I koranen bliver vi flere
gange mindet om, at Zakat er et middel til at øge vores formue og
glæde i livet gennem Hans velsignelser og belønning.
”Hvem vil give Allah et smukt lån, som Han kan mangfoldiggøre det mange
gange for ham? Allah indskrænker og forøger (jeres underhold), og til Ham
bliver I bragt tilbage” (Al-Qur’an 2:245)
“De, der giver ud af deres ejendom for Allahs sag, for dem er det (bidrag)
som et sædekorn der skyder syv aks med hundrede korn op hvert aks. Og
Allah mangfoldiggør (endnu mere) for hvem Ham vil. Allah er Altfavnende
og Alvidende” (Al-Qur’an 2:261)
Din Zakat kan gøre en forskel for mennesker i nød.
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Der er mange fordele ved Zakat
Betaling af Zakat indeholder både indre og ydre dimensioner. Ved den
indre dimension, kan Zakat hjælpe med at undertrykke egoet og
dermed hjælpe muslimer med at overkomme dårlige vaner. Den ydre
dimension omhandler renselse af muslimens formue.
Der er adskillige fordele ved Zakat, herunder:
1. At distribuere de velhavendes formue mellem de fattige.
2. At fjerne længslen efter penge fra hjertet, da det kan være
skadeligt for muslimens Iman. I den forstand, at Zakat kan være en
form for renselse af hjertet.
3. At erkende, at den formue som du ejer, i realiteten tilhører den
Almægtige.
4. At forhindre monopol på rigdom i samfundet.
”If they obey you to do so, then inform them that Allah (swt) has made it
obligatory upon them to pay Zakat from their wealth. It is to be taken
from the wealthy amongst them and given to the poor amongst them.”
(Bukhari)

Hvem skal betale Zakat?
De som er forpligtet til at betale Zakat er:
En muslim, da Zakat ikke skal betales af ikke-muslimer.
En voksen, som er nået pubertetsalderen.
En voksen, som er i besiddelse af en Zakatpligtig formue.
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Hvem kan modtage
Zakat?
Koranen specificerer otte kategorier, som kvalificerer sig til at modtage
Zakat:
De fattige – hvis situation ikke har udsigt til forbedring og har brug
for hjælp.
De nødlidende – og som midlertidigt har brug for hjælp.
De, som administrerer og/eller distribuerer Zakat.
De, hvis hjerter skal knyttes til Islam.
De, som vil købe deres frihed - herunder slaver eller krigsfangere
som vil frikøbe sig.
De, som er forgældede – som de ikke selv kan betale.
De, som stræber for Allahs sag.
De rejsende og vejfarende som mangler penge. (9:60)
“Fromhed er ikke om I vender jeres ansigt mod øst og vest. Fromhed
er når man tror på Allah og Den Yderste Dag, på englene, Skriften og
profeterne, og når man, af kærlighed til Ham, giver ud af sin rigdom til
slægtningene, de forældreløse, de fattige, den vejfarende, til tiggerne
og (til løskøbelse af) slaverne. Og når man holder bøn, betaler (den
regelmæssige) almisse, indfrier de løfter som man har indgået og er
udholdende i både modgang, nød og hårde tider. Det er de sande
(troende) og de gudsbevidste. (2:177)
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DM-Aid arbejder med de tre første kategorier. DM-Aid bestræber at
fordele Zakat i form af redskaber, som kan løfte de fattige ud af
fattigdom. Redskaber kan komme i form af symaskiner, cykeltaxi eller
geder. Disse redskaber skaber en kontinuerlig økonomisk vækst og er
derfor bedre på sigt fremfor et engangsbeløb.
Eksempel på personer, som er berettiget og ikke-berettiget til
at modtage Zakat

Scenarie 1: En person, som er berettiget til Zakat
Mariam er en fattig enke, som ejer en Zakat-pligtig formue på 800 kr.
og er derfor ikke forpligtet til at betale Zakat. Til gengæld ejer hun sit
hjem hvor hun, udover at have basale ejendele, også har andre
værdigenstande. Markedsværdien af disse værdigenstande svarer til
800 kr. og når det lægges sammen med hendes Zakat-pligtig formue,
svarer det til 1600kr. Da beløbet er mindre end grænseværdien for
nisab, kan Mariam modtage Zakat.
Scenarie 2: En person som ikke er berettiget til Zakat
Ali har vurderet hans Zakat-pligtige formue til 1600 kr., og er derfor
ikke forpligtet til at betale Zakat. Men han har værdigenstande med en
markedsværdi som er højere end grænseværdien for Nisab. Ali kan
derfor hverken modtage eller betale Zakat.
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Hvornår skal Zakat
betales?
Reglerne for betaling af Zakat specificeres i de enkelte islamiske lovskoler.
Dit Zakat år begynder den dag din formue svarer til eller overstiger
Nisab, altså ca. 85g guld. Formuen skal også have været i
vedkommendes varetægt i tolv sammenhængende måneder ifølge
lunar-kalenderen.
Betaling af Zakat i Ramadan er ikke nødvendig. Dog er velgørenhed i
den hellige måned en garanti for at opnå større belønning.
Profeten  ﷺhar sagt:
”The best charity is that given in Ramadan”
(Tirmidhi)
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Materielle goder hvor der
skal betales Zakat
Kontanter og likvide investeringer
Kontanter og likvide investeringer er Zakat-pligtige. Penge i banken, i
pungen og under madrassen bør inkluderes i beregningen. Hvis
renter indtjenes via likvide investeringer, bør disse gives til
velgørenhed. Det er udelukkende hovedstolen af investeringen som
bør inkluderes i beregningen af Zakat.

Guld
Guld i alle former (smykker, mønter mm.) er Zakat-pligtige. Hanafi
lovskolen betragter alle smykker som værende Zakat-pligtige, uanset
om de bruges eller er i opbevaring. Smykker som er en blanding af
metaller, er kun Zakat-pligtige hvis mere end halvdelen af metallet er
guld. Ifølge andre lærde, er smykket Zakat-pligtigt uanset hvor meget
guld det indeholder. Du kan finde den aktuelle værdi at dit smykke ved
at besøge din lokale guldsmed.
Aktier, fonde og aktieinvesteringer
Hvis aktier er købt med intention om videresalg, er hele porteføljen
Zakat-pligtigt. Hvis aktierne til gengæld er købt som investering for at
generere udbytte, bør man forsøge at udregne procentdelen af aktivet
som er Zakat-pligtigt. Alt udbytte bør inkluderes i beregningen for
Zakat.
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Ejendomme og andre anlægsaktiver
Faste ejendomme, som man bor i, er ikke Zakat-pligtige. Men hvis en
ejendom eller andet anlægsaktiv er købt med intentionen om
videresalg, er hele værdien af ejendommen eller aktivet Zakat-pligtigt.
Hvis der er nogen anden intention end videresalg, er det ikke Zakatpligtigt. Al lejeindtægt fra ejede ejendomme bør også inkluderes i
beregningen for Zakat.
Pension
Beløb som modtages når man går på pension er Zakat-pligtigt og bør
betales fuldt ved modtagelse. Penge som lægges til side før man går
på pension, er kun Zakat-pligtige, hvis formuen investeres.
Gæld som skyldes til dig
Gæld, som du er sikker på at få tilbage, er Zakat-pligtig. Dette
inkluderer virksomhedsgæld og personlige lån til venner og familie.
Dette inkluderer ikke store lønninger, medgift og arv.
Omsætningsaktiver i en virksomhed
Omsætningsaktiver i en virksomhed er Zakat-pligtige. Disse inkluderer
kontanter, slutprodukter, igangværende arbejde, råvarer og gæld som
skyldes til virksomheden, og som virksomheden er sikker på at
modtage. Alle omsætningsaktiver bør vurderes til den nuværende
markedspris. For slutprodukter gælder salgsprisen og for uafsluttede
produkter bør du estimere den forventede salgspris på den dato, hvor
din Zakat skal betales.
Personlige passiver
Bestemte passiver kan fratrækkes din Zakat-pligtige formue inden
påbegyndelsen af beregningen for din Zakat. Disse inkluderer
udestående eller forfaldne leveomkostninger såsom husleje,
forbrugsregninger eller gæld.
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Intention om at give Zakat
Når du betaler sin Zakat, skal du gøre det med intentionen om, at det
givne beløb er til Zakat. Det kan gøres når Zakat lægges til side eller ved
betaling.
Hvornår bør Zakat
distribueres?
Zakat bør betales hurtigst muligt
og skal distribueres senest et år
efter datoen for donationen.
Hvor bør Zakat distribueres?
Zakat bør uddeles lokalt, hvis
kvalificerede modtagere
befinder sig i området.
Kvalificerede modtagere i
Danmark inkluderer blandt
andet personer på offentlige
ydelser og enlige forsørgere
med børn, som har behov for tøj
eller andre redskaber. Ekstrem
fattigdom og katastroferamte
områder bør også modtage
økonomisk hjælp.
Hos DM-Aid tror vi på at hjælpe
alle i nød, hvor end de måtte
være i verden.

Hvor distribuerer DM-Aid Zakat?
Vi indsamler og distribuerer Zakat i
henhold til retningslinjer fra Koran
og Sunnah. Med din Zakat hjælper vi
forældreløse børn, enker, de fattige,
de ældre og familier i ekstrem
fattigdom.
DM-Aid bruger også din Zakat til at
iværksætte indkomstgenererende
initiativer, for at hjælpe fattige ud af
fattigdom for altid.
Zakat donationer distribueres også
til katastrofehjælp for dem, som
lever i krig, naturkatastrofer eller
hungersnød.
Din Zakat donation distribueres
globalt til mennesker, som er svære
at komme i kontakt med på anden
vis.
Vores NGO-partnere arbejder i
Syrien, Yemen, Palæstina, Libanon,
Uganda, Somalia, Etiopien, Sudan,
Pakistan, Afghanistan, Indien og
Bangladesh.
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Hvor kan du donere?
Donér din Zakat på vores hjemmeside www.dmaid.dk
Eller på mobilepay 53201 (mærk: ’zakat’)
”…Hold bøn, betal (den regelmæssige) almisse, og giv Allah et smukt
lån. Hvad I sender i forvejen for jer selv af det gode, vil I genfinde hos
Allah som en bedre og større belønning. Bed Allah om tilgivelse; Allah
et bestemt atter Tilgivende og Barmhjertig” (73:20)
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