
Korskærvej 25 Tlf. 75 92 61 00 7000 Fredericia indremission.dk  Sekretariat sek@imh.dk 
Fax 75 92 61 46 

Lede til Jesus - leve i Ham         
 

Fredericia, den 29. august 2017 
 

Kirkeministeriet 
Frederiksholms Kanal 21 
1220 København K 
 
 
Høringssvar til udkast til forslag til Lov om trossamfund uden for folkekirken 
 
Vi takker for muligheden for at fremsende bemærkninger til ovennævnte lovforslag, som blev 
sendt til høring den 9. august. Vi vil kommentere på nogle af de forhold, der er ændret i forhold 
til Trosudvalgets betænkning om ”En samlet lovregulering om andre trossamfund end folkekir-
ken” (Betænkning 1564). 
 
Indledningsvis kvitterer vi positivt for den medinddragelse og lydhørhed, som vi har oplevet 
i processen siden midtvejshøringen. Nogle af os har bl.a. deltaget i konferencen i Løgumkloster 
og i mødet med kirkeministeren m.fl. sidst i maj. Vi noteret os, at der er lyttet til røster og ad-
varsler fra de fra folkekirken afvigende trossamfund og også fra repræsentanter for folkekirken 
og de folkekirkelige organisationer/bevægelser, så der i en række forhold er sket vigtige ænd-
ringer i det nu fremlagte lovforslag i forhold til Betænkning 1564. 
 
Det gælder især § 7 stk. 1 og 2 (jf. afsnit 2.3.3): 

• Vi støtter, at man ikke har tilsluttet sig flertallets forslag om et ufravigeligt krav vedr. 
organisationsform (bl.a. medlemsdemokrati og ligebehandling i trossamfunds sekulære 
besluttende organer), men i stor grad fulgt mindretallets forslag uden yderligere bestem-
melser. Herved fastslås det ifølge vores opfattelse, at staten respekterer trossamfundenes 
ret til at organisere sig under rammerne for den grundlovssikrede religionsfrihed (§ 67), 
og at et trossamfunds organisationsform henhører under dets ”indre forhold”. 

• Vi støtter også forslaget om at lempe kravet fra 150 myndige medlemmer til 50 myndige 
medlemmer for at blive registreret som anerkendt trossamfund. 

 
 
To anbefalinger til afklaring eller ændring 
 
Der er en uoverensstemmelse mellem dette lovforslag (§ 8 og §§ 21-22) samt bemærkningerne 
hertil (afsnit 2.6.1) og så de regler, SKAT lægger til grund for fradrag af gaver m.v. I bekendt-
gørelse nr. 282 af 26. marts 2014 (omtalt s. 42 under 2.6.1) præciserer SKAT, at en lokal menig-
hed skal have mindst 50 myndige medlemmer, før det enkelte medlem kan opnå fradrag for 
gaver iht. skattelovene. Men i lovforslaget § 21 kan gaver, der gives til et anerkendt trossam-
fund, give skattefradrag, såfremt trossamfundet opfylder betingelserne i Ligningsloven § 8A. 
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Ligeledes rummer SKATs bekendtgørelse om godkendelse m.v. efter Ligningslovens § 8A og § 
12 stk. 3 af religiøse samfund en uoverensstemmelse med lovforslaget. I bekendtgørelsen er det 
nævnt, at ”antallet af myndige medlemmer skal mindst udgøre 50 for en menighed og 150 for et 
trossamfund”. Det bør ændres til: ”Antallet af myndige medlemmer skal mindst udgøre 50 for 
et trossamfund”. 
 Vi støtter lovforslagets formuleringer i begge overnævnte forhold og anbefaler derfor Kirke-
ministeriet om at anmode SKAT om at skabe overensstemmelse mellem lovforslagets kriteri-
er og SKATs kriterier angående krav til godkendelse, hvad angår krav til medlemsantal for 
menigheder og trossamfund. Medlemmer af et anerkendt trossamfund bør ikke behandles for-
skelligt – diskrimineres – alt efter, om de tilhører et trossamfunds anerkendte medlemsmenig-
heder med et medlemstal over eller under 50 myndige. Det er derfor ikke rimeligt, at SKAT 
fastholder krav om brug af skatteregler, der blev udledt af tidligere anbefalinger fra det Rådgi-
vende Udvalg, når disse anbefalinger ikke længere underbygges af lovforslaget. 
 
Vi bakker op om mere åbenhed om og indsigt i trossamfundenes økonomi. Derfor kan det give 
mening, at der kun hvert tredje år skal indsendes et revideret årsregnskab til Kirkeministeriet til 
offentliggørelse (jf. Betænkning 1564). Det skærpede krav i lovforslaget om hvert år at indsende 
både revideret årsregnskab og indtaste nøgletal på en digital platform (§ 27; s. 18-20 i ”Bemærk-
ninger til de enkelte bestemmelser”), vil – udover at være bureaukratisk tung – medføre en for-
øget administrationsbyrde, som særligt vil ramme mindre trossamfund og menigheder, hvor 
arbejdet primært udføres af frivillige. I de fleste tilfælde vil det kræve en revisor (og dermed en 
betydelig udgift), da man ikke kan forudsætte et indgående kendskab til Årsregnskabsloven, 
som det reviderede regnskab skal leve op til. For flere menigheders regnskaber gælder det, at 
de normalt revideret af en foreningsvalgt revisor, hvilket vi fortsat anser for tilstrækkeligt. Vi 

anbefaler at bibeholde hvert tredje år som interval. 
 
Hvis man med lovforslaget vil fremme, at menigheder og trossamfund uden for folkekirken 
ønsker at søge anerkendelse og vil understøtte frivillighed og frivilliges ressourcer til også som 
trossamfund at være til stede i det danske samfund, er det vigtigt, at man ikke påfører trossam-
fundene vilkår og unødvendige krav, som har en modsat effekt. 
 
 

Med venlig hilsen 
 
Kirkelig Forening for Indre Mission i Danmark  Luthersk Mission 
Hans-Ole Bækgaard, formand Henrik P. Jensen, formand 
Jens Medom Madsen, generalsekretær Søren Skovgaard Sørensen, generalsekretær 
 
Evangelisk Luthersk Mission Kristeligt Forbund for Studerende 
Michael Kjøller-Petersen, formand Per Ladekjær, formand 
Peder Østergård Jensen, landssekretær Christian Rasmussen, generalsekretær 


