
 
 

Notat 
 

om møde i Skatteministeriet den 22. juni 2007 
 
 

 
 
Deltagere: 
 
Fra Skatteministeriet 

Udviklingsdirektør Jesper Skovhus Poulsen 
Kontorchef Kaj-Henrik Ludolph 

Fra SKAT 
Kontorchef Kjeld Borup 
Specialkonsulent Vibeke Lund 
Specialkonsulent Jes Peter Olesen 

Fra Kirkeministeriet 
Kontorchef Paolo Perotti 

Fra Den katolske Kirke i Danmark 
Biskop Czeslaw Kozon 
Advokat Anders Hjorth 
Statsaut. revisor Torben Juncker 
Fhv. amtsborgmester Erling Tiedemann 

Fra Danske Kirkers Råd 
Pastor Holger Lam 

 
 
Mødet, der først havde været indkaldt til den 15. juni, var blevet flyttet til den 22. juni for at mulig-
gøre, at Danske Kirkers Råd kunne være repræsenteret ved Holger Lam (mens rådets formand An-
ders Gadegaard havde måttet melde forfald på grund af ferie). Efter Jesper Skovhus Poulsens vel-
komst takkede biskop Czeslaw for mødet og for den imødekommenhed, som ministeriet havde vist 
ved at ændre datoen. 
 
Oplægget fra Den katolske Kirke blev gennemgået, og det blev konstateret, at en gennemførelse lå 
inden for det teknisk mulige – ikke mindst, fordi oplægget lagde sig så tæt op ad, hvad der allerede 
fungerer for Folkekirkens vedkommende. Det blev således nævnt, at et trossamfund blot kunne til-
deles en "kommunekode", således at databehandlingen blev helt parallel til, hvad der gælder for 
administrationen af den folkekirkelige kirkeskat. Teknisk set ville det også være muligt, at et kirke-
samfund fastsatte og indberettede sin egen kirkeskatteprocent, men der blev ikke lagt skjul på, at en 
procent, der var væsentlig højere end det folkekirkelige gennemsnit nok ikke ville blive accepteret. 
 
Fra Skatteministeriets side blev det understreget, at indførelse og senere administration af en ord-
ning ville indebære et ressourceforbrug, som man derfor nu ville gennemføre en beregning af. Der 
var dog også enighed om, at spørgsmålet om, hvordan et sådant ressourceforbrug skulle finansieres, 
var et rent politisk spørgsmål. 
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Som repræsentant for Danske Kirkers Råd understregede Holger Lam, at en række frikirker er på 
vej ind i overvejelserne, og at ingen af dem endnu har taget stilling til, om de ønsker sig omfattet af 
en ordning som den, Den katolske Kirke har foreslået. Inden for kirkerne findes der forskellige 
holdninger (herunder til stat-kirke-forholdet), og det er også kun naturligt, at kirkerne prøver at ana-
lysere sig frem til, hvad der vil blive virkningen for den enkelte kirkes økonomi af en tilslutning til 
en eventuel ordning. I den forbindelse spiller det en stor rolle, at mulighed for fradrag i henhold til 
ligningsloven for frivillige bidrag ved siden af kirkeskatten fortsat består. 
 
Drøftelserne på mødet mundede ud i et tilsagn fra Skatteministeriet om at udarbejde et "konsolide-
ret modelpapir", som så kunne udsendes og gøres til genstand for en fortsat drøftelse på et nyt mø-
de. Et sådant møde blev aftalt til fredag, den 7. september 2007 kl. 13.00 i Skatteministeriet.1 
 
 

                                                 
1  Under hensyn til ekstraordinært arbejdspres har Skatteministeriet ønsket mere tid til forberedelserne, hvorfor 

dette møde har måttet udsættes til et senere tidspunkt 


