
 

 

 

 

 

 

 Frederiksberg d. 9. december 2018 

 

Vedr.: Høring over udkast til bekendtgørelse om godkendelse m.v. efter ligningslovens § 8 A, 

stk. 2, og § 12, stk. 3, af almenvelgørende og almennyttige foreninger, fonde, stiftelser, 

institutioner m.v. og religiøse samfund her i landet eller i et andet EU/EØS 

  

Vi takker for en behagelig samtale med Michael Frank og for muligheden for at afgive høringssvar 

til ovenstående udkast til bekendtgørelse.  

  

Danske Kirkers Råd finder det meget bekymrende, når det kommer til de nye regler pr. 1. januar 

2019 om godkendelse af religiøse samfund udenfor folkekirken efter ligningslovens § 8 A, stk. 2, 

og § 12, stk. 3, hvor det forudsætter en godkendelse på baggrund af det religiøse virke, at det 

religiøse samfund er registreret som anerkendt efter trossamfundsloven. 

  

Danske Kirkers Råd er i dialog med ISOBRO og deler deres bekymring over, at religiøse foreninger 

med tæt tilknytning både til folkekirken og anerkendte trossamfund samt kirkelige 

paraplyorganisationer står til at miste deres godkendelse i henhold til ligningslovens § 8 A, stk. 2 

og § 12, stk. 3. Det kan ikke have været hensigten med lovgivningen. 

  

Danske Kirkers Råd består af 15 kirkesamfund og 41 kirkelige organisationer og er således med til 

at styrke samarbejdet i dansk kirkeliv. Det virker paradoksalt, at vi som et råd af anerkendte 

kirkesamfund selv mister vores godkendelse i henhold til ligningsloven §8A og §12. Det samme 

gælder FrikirkeNet, der samler en bred vifte af frikirkerne i Danmark.  

 

Det forekommer uhensigtsmæssigt, at paraplyorganisationer bestående af trossamfund, der alle er 

anerkendt af Kirkeministeriet, ikke selv kan opnå selvstændig godkendelse. Med deres klare 

kirkelige virke giver det ingen mening, at de skal registreres som almenvelgørende foreninger, 

såfremt man fastholder, at man skal være et anerkendt trossamfund for at bibeholde sin 

godkendelse.  

  

Danske Kirkers Råd anbefaler en mulig ændring af §5, således at den udvides på følgende vis til: 

Peter Bangs Vej 1D 

DK-2000 Frederiksberg 

Danmark 

Tel + 45 3543 2943 

Fax + 45 3838 1793 

 dkr@danskekirkersraad.dk 

 www.danskekirkersraad.dk  

Til  

Skattestyrelsen 

mailto:dkr@danskekirkersraad.dk
http://www.danskekirkersraad.dk/


• at omfatte paraplyorganisationer hvis medlemskreds primært består af anerkendte 

trossamfund samt folkekirken og/eller organisationer inden for rammerne af disse. 

• at omfatte organisationer, hvor deres religiøse bekendelser ligger indenfor folkekirkens 

rammer. 

• at omfatte tilsvarende organisationer, hvor deres religiøse bekendelse ligger indenfor 

rammen af et anerkendt trossamfund, der er optaget i Trossamfundsregisteret.    

Til brug for at afgøre om grundlaget er på plads, kan man fordre, at det er indskrevet i foreningens 

vedtægter. 

  

 

 

På vegne af Danske Kirkers Råd 

 
Biskop Henrik Stubkjær 

Formand 

 
Mads Christoffersen 

Generalsekretær 


