Hvad er zakat?
Zakat (velfærdsbidrag) er den tredje søjle i islam. Det er en forpligtigelse for muslimerne, der
finansielt er i stand til det, at betale 2.5% af deres samlede formue. Det skal betales af hele sin
formue, der kan give et økonomisk afkast.

Hvem modtager det?
De personer, der er berettiget til at modtage det eller til et lokalsamfundsprojekt, der specifikt
vil gavne dem, der er i nød.

Hvornår skal det betales?
Zakat skal betales hvert år, men er dog ikke underlagt en specifik tid eller periode på året.
Man betaler zakat under forudsætning af at en persons indkomst har overskredet en vis
minimumsgrænse. Den givne andel skal have været hos den enkelte person i tolv
sammenhængende måneder ifølge lunar-kalenderen.

Hvem betaler zakat?
Alle muslimer, som har henlagt over de tolv sammenhængende måneder en given
forudbestemt minimumsbeløb af ens rigdom.

Hvad er dette beløb?
Hvad som helst af kapital eller aktiver, der anvendes i handel eller investeringer, som
overstiger værdien af 85 gram ren guld. Det bliver ikke betalt af ens personlige ejendele
såsom sit eget hjem, møbler, transport eller af sine ”værktøjer til sin handel” og ej heller på
personlige smykker.

Hvordan kan jeg beregne det beløb, der skal gives?
Ved at udregne 2.5% på hver enhed af sin formue. Hvis man f.eks. har henlagt en enhed med
en formue på 10.000 kr., så vil dette give et afkast på 250 kr. som zakat på denne enhed.
Vær venligst opmærksom på at der kan være flere zakat-betalinger i løbet af et år, da hver
separat enhed af sin formue kan være erhvervet på forskellige tidspunkter på året, hvorfor et
år, der er forbi passeret på hver enhed vil være differentieret.
Beregninger for landbrugsafgrøder og landbrugsdyr til handel adskiller sig fra ovennævnte
beregninger.

Hvem bør modtage zakat?
De muslimer, der først og fremmest befinder sig i vores eget samfund, som er i svær nød ved
at være:
1. De fattige, for at lindre den smerte, deres fattigdom har forårsaget dem.
2. Staklerne eller de subsistensløse, der mangler værktøjer til deres handel, så de kan
forsørge sig selv og som ud af ydmyghed ikke vil bede om hjælp.
I dagens termer kan vi henvise til dem, der er på offentlige ydelser, enlige forsørgere med
børn, som har behov for tøj, sko og redskaber, der vil hjælpe dem med at få en bedre
uddannelse osv., dem, der ikke kan arbejde fordi de lider af sygdom, eller dem, der ikke er i
stand til løsrive sig fra en tilstand af fattigdom eller fra at være afhængige af staten for at
forbedre deres kår og situation.
3. Dem, der for nyligt er blevet muslimer for at hjælpe dem i deres overgang og tage
højde for enhver skade, der måtte ramme dem i processen.
I disse tider vil det være de, der er konverteret til islam, der med deres annoncering af deres
konvertering bliver undgået og konfronteret af familie og venner for at være blevet muslim,
og som bliver bedt om at forlade deres hjem og finde husly andet steds grundet dette, og som
har brug for vejledning og støtte i deres ny fundne tro og som lider af racistiske overgreb eller
som bliver udfordret aggressivt med henblik på deres valg af tro eller om islam generelt.
4. Dem, der grundet nødvendige omstændigheder, er faldet i gæld. De kan modtage zakat
for at blive hjulpet ud af deres gæld.
Katastrofer, oversvømmelser, brand, hærværk og lignende kan alle være til grund for
at man har sat sig i nødvendig gæld. Det kan også være, at man er blandt dem, der er
blevet fanget i en gæld, der er stigende fordi man bliver misbrugt af grådige udlejere
eller udnyttes på sådan en måde, at man er faldet i gæld.
5. Dem, der strander på rejse og finder sig selv i nød.
Det er de vandrende arbejdstagere, asylansøgerne, fordrevne personer og flygtninge –
dem, der er ivrige efter at arbejde, men som ikke kan, da de er bundet af et
rigmandsvælde.
6. For at befri slaver eller krigsfanger ved løsesum.
I dag kan vi betragte dem, som har været i krig af den ene eller anden grund og som er
blevet smidt i fængsel; de vil få brug for støtte og hjælp til at rejse sig og selv være i
stand til at stå på benene ved en løsladelse, finde et sikkert sted at leve og generelle
behov for at de kan klare sig og dermed hjælpe dem med at integrere sig i samfundet
igen med den støtte og beskyttelse som de har brug for.

7. Dem, der indsamler zakat-penge; de kan modtage det for at dække deres udgifter til
indsamlingen af pengene.
De mennesker, der gør minutiøse bestræbelser for at gøre godt for samfundet ved at
indsamle, optage, bevogte, dividere og uddele zakat, belønnes.
8. Dem, der er involveret i at forsvare og udbrede islam.
Dem, der arbejder ved at tale, skrive, sprede kendskab til islam og som har travlt med
at forsvare islam og spendere på at fremme den.

Er der andet nødvendigt at vide, når man betaler zakat?
Ja. Det er nødvendigt at forstå, at zakat er en handling af ’ibadah (tilbedelse) – en stor form
’ibadah og lydighed.
Ved at betale vores zakat renser vi vores egen velstand og takker dermed Gud ved at gøre
således. Vi skal også gøre vores bedste for at sørge for at den zakat, vi betaler, når ud til dem,
den er påtænkt til.

Hvad er formålet med zakat?
Formålet med zakat er at muslimer støtter alle dem, der er i nød og er klar til at give en
hjælpende hånd når og hvor end det er nødvendigt, og for at anerkende dette som en vital del
af oprigtig tro og korrekt praksis.

Hvad er zakat ul fitr?
Zakat ul fitr er en betaling, der skal betales af alle muslimer uagtet hvilken formue, man ejer.
Den bliver betalt i forbindelse med slutningen af ramadanen og bliver givet – næsten uden
undtagelse – forud for Eid al fitr bønnen.
Zakat ul fitr bliver beregnet på antallet af personer i en hustand uanset alder. Zakat ul fitr er i
øjeblikket beregnet til at være 60 kr. pr. person i Danmark.

