København, 14. december 2017
Til Jura i SKAT
Østbanetorvet 123
2100 København K

Høringssvar over ændring af bekendtgørelse om godkendelse mv. efter ligningslovens §
8A og § 12, stk. 3 af almenvelgørende og almennyttige foreninger, fonde, stiftelser,
institutioner og religiøse samfund mv.
Fælles høringssvar afgivet af:
- Kirkelig Forening for Indre Mission i Danmark
- Foreningen af grundtvigske valg og frimenigheder i Danmark
- Grundtvigsk Forum

Kirkelig Forening for Indre Mission i Danmark, Grundtvigsk Forum og De grundtvigske valgog frimenigheder er gået sammen om at afgive høring, fordi vi samlet repræsenterer religiøse
samfund: frimenigheder, dvs. menigheder, der er folkekirkelige, som organisatorisk og
institutionelt står udenfor folkekirken, men deler bekendelsesgrundlag med folkekirken. Vi
takker for invitationen til at afgive høringssvar på de ligningsmæssige forhold i kølvandet på
vedtagelsen af lov om trossamfund (den 7. december 2017). Vi har kun ét afgørende punkt at
bemærke og tilslutning til to mindre punkter.



Det er ikke klart, hvordan frimenigheder defineres ud fra den nye lov om trossamfund
(jf. den vedtagne Trossamfundslov, som denne ændringsbekendtgørelse ligger i
forlængelse af). Hvordan vil de grundtvigske og missionske frimenigheder blive
kategoriseret? Jf. pkt. 2 og 4, så vil frimenigheder ikke fremover anses som
fradragsberettigede efter hhv. § 8A og § 12 stk. 3, medmindre en frimenighed
godkendes som et selvstændigt trossamfund uden for folkekirken og evt. søger
vielsesbemyndigelse, så menigheden lever op til lovens krav.
Der er selvfølgelig fortsat frihed til at danne frimenighed, men betyder det, at disse frie
menigheder fremover alene må defineres som et trossamfund uden for folkekirken for at
opnå fradragsret efter ligningsloven? Det finder vi er vigtigt at få afklaret.
For hvis ”ja” er svaret, så er det vigtigt i andre sammenhænge også at få klarhed over,
hvad det betyder i forholdet til folkekirken som institution og den fælles konfession.
Og hvis svaret er ”nej”, så vil det være fint at vide, hvordan vi kan vejlede
frimenigheder til at opnå fradrag. Vil det være en mulighed, at en frimenighed kan
tilknytte sig til en hovedorganisation/landsdækkende forening (som
i forvejen er fradragsberettiget) og således blive berettiget til
Grundtvigsk Forum
Vartov,
fradrag?
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Indføjelsen i § 1 nr. 4 om pligten til at oplyse om modtagelse af udenlandske donatorer
og donationer, der overstiger 20.000 – kr. har vi intet at indvende imod. Åbenhed i
økonomiske forhold er gavnligt.



Vi noterer med tilfredshed, at antallet af myndige medlemmer er 50 medlemmer.

På vegne af foreningerne:
Hans-Ole Bækgaard,
Formand for Kirkelig Forening for Indre Mission i Danmark

Jens Medom Madsen,
Generalsekretær for Kirkelig Forening for Indre Mission i Danmark

Laura Lundager Jensen
Formand for Foreningen af grundtvigske valg- og frimenigheder
Og
Kirsten Magrethe Andersen,
Formand for Grundtvigsk Forum
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