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Zakat-beräkning 

Ange värdet på pengarna som ska betalas zakat 

Beräkna 

Viktig anmärkning: Zakat är på pengar som ett Hijri-alltså Islamiska år har gått, till 

exempel, idag är ditt saldo 100 tusen  och förra året vid  denna dag var ditt saldo 70 tusen, 

så din  zakat är obligatoriskt på beloppet 70 tusen. 

Zakat pengar miniräknare 

Även om processen för att beräkna zakat-pengar genom en vanlig kalkylator är lätt för alla, 

har vi hittat en elektronisk zakat-kalkylator, som också kallas för ett zakat-

beräkningsprogram. Du anger bara det ekonomiska beloppet eller värdet av pengar som 

guld och andra beräkna dess zakat, och vad som skiljer den presenterade zakat-kalkylatorn 

Från oss visar den dig värdet av pengarna som ska betalas zakat, värdet av zakat på pengar 

och värdet av pengar efter att zakat har tagits från det, det vill säga du kommer vet också 

värdet på dina sparade pengar efter att du har betalat zakat omedelbart. 

Zakat-pengarnas kvorum 

Inte alla pengar är föremål för zakat. Snarare måste pengarna spendera ett helt år i din ägo 

och deras värde måste ha nått zakats kvorum och kvorumet för zakat-pengar varierar från 

ett land till ett annat och från ett år till ett annat. Det är jurisdiktionen för ministeriet för 

frågor och religiösa i staten att bestämma kvorum för zakatpengar för medborgare och 

utfärda en information med detta kvorum då och då, och om du inte känner till 

zakatpengets kvorum i ditt land , måste du kontakta ministeriet för frågor i religiösa frågor 

för att fråga dem om zakats kvorum, eftersom värdet på de pengar som du har  sparat kan 

ha nått ett helt år men kanske de har  inte nått zakats kvorum i ditt land och därmed  är du  

undantag för att betala Zakat  för dessa pengar? 

Zakats beräkningsmetod 

Processen med att beräkna zakat görs genom att multiplicera värdet på mängden zakat 

med procentandelen zakat. Till exempel har du 80 000  kronor  och vill betala zakat för 

detta belopp, så beräkningen är som följer: 

80 000 * 0,025 = 2000 kronor 



Det vill säga att du måste ge ut 2000 kronor  som zakat för de pengar du sparar, vilket är 

80 000 kronor, och du kan beräkna värdet på dina besparingar efter att du har betalat 

zakat genom att använda följande beräkning: 

80 000 - 2 000 = 78 000 

Det vill säga att du kommer att ha det som är värt 78 000 kronor  kvar efter att du betalat 

din zakat i år, så att du nu kan beräkna din zakat på egen hand på ett mycket snabbt och 

exakt sätt. 
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