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Høringssvar til 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 
 
Tak for muligheden for at indgive høringssvar til ovenstående udkast til bekendtgørelse. Det er med 
stor bekymring, at vi i Indre Mission læser dette udkast til ændring af den nugældende bekendtgø-
relse. Vores opmærksomhed retter sig særligt mod de nye formuleringer og bestemmelser i § 5 i 
udkastet til ny bekendtgørelse. 
 
Ved at indføre et kategorisk skel mellem folkekirken og trossamfund uden for folkekirken tager 
man i udkastet ikke hensyn til det mangfoldige folkekirkelige arbejde, der gøres i civilsamfundet. 
Disse organisationer, bevægelser og institutioner kan qua deres historiske oprindelse, identitet og 
samhørighed med folkekirken netop ikke anføres som selvstændige trossamfund – og slet ikke uden 
for folkekirken. De nye bestemmelser vil også ramme andet kirkeligt arbejde, som er organiseret i 
eksempelvis paraply-netværk, og som ikke i sig selv udgør et selvstændigt trossamfund. 
 
Det vil være katastrofalt for en række folkekirkelige organisationer, herunder Indre Mission, hvis 
bekendtgørelsen vedtages, som den foreligger nu! Det vil få afgørende betydning for meget frivilligt 
arbejde, for tusindvis af skatteborgeres fradragsmuligheder og for det alsidige indvirkning, som 
disse organisationer yder i civilsamfundet. Folkekirkens virke i Danmark har gennem mere end 150 
år udfoldet sig gennem de frivillige folkekirkelige organisationer. Den rigdom bør fastholdes. 
Derfor anbefaler vi, at der sker en tilretning af udkastet til bekendtgørelse. 
 
Indre Mission ønsker fortsat at være en engageret del af folkekirken. Og vi finder ikke, at det kan 
have sin rigtighed, at organisationer med tæt tilknytning til folkekirken skal stilles ringere end reli-
giøse organisationer uden for folkekirken. Vi formoder, at der har været en blind vinkel i arbejdet 
med bekendtgørelsen, da vi har vanskeligt ved at tro, at man har haft til hensigt med de nye regler, 
at folkekirkelige organisationer på denne vis står til at miste godkendelse i henhold til ligningslo-
vens § 8 A, stk. 2 samt § 12, stk. 3 – og de fatale konsekvenser, som måtte følge heraf på en række 
andre områder. 
 
Vi henstiller til, at der tilpasses i bekendtgørelsen i tråd med det indsendte høringssvar fra 
ISOBRO, hvor problematikkerne fremføres. Disse vinkler vil vi ikke gentage her, men blot henvise 
til beskrivelserne i det nævnte høringssvar, hvor ISOBRO på bedste vis udfolder situationen. 
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I deres høringssvar nævnes en af mulighederne for tilpasning i udkastet, at der gives mulighed for i 
ligningslovens § 8 A at få en godkendelse som forening, der hører til inden for Den Danske Folkekirke, og som 
støtter op om folkekirken med dens ritualer for gudsdyrkelse, og som mødes i foreningsregi samt paraplyer, der 
har organisationer som medlemmer, hvis medlemmer er medlem af folkekirken og/eller medlem af anerkendte 
trossamfund. En tilpasning i den retning vil vi gerne anbefale. 
 
Tak for, at udkastet til bekendtgørelsen tages til revision og tilpasses. Indre Mission står gerne til 
rådighed i en dialog. Og vi vil samtidig lægge op til, at Skattestyrelsen drøfter denne sag med 
ISOBRO, så der findes gode løsninger. 
  
 
 

Med venlig hilsen 
p.v.a. 
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