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Statusnotat af 2. november 2007 
 

vedrørende projekt Kirkeskat som Kildeskat 
 

 

 

Formålet med nærværende notat er at briefe forskellige organer og personer i bispedømmet samt 
orientere Kirkens medlemmer om udviklingen i sagen om mulig indførelse af betalingen af katolsk 
kirkeskat som kildeskat.  

 

Møde i Skatteministeriet den 22. juni 2007 
Fra Skatteministeriet deltog udviklingsdirektør Jesper Skovhus Poulsen og kontorchef Kaj-Henrik 
Ludolph; fra SKAT deltog kontorchef Kjeld Borup, specialkonsulent Vibeke Lund og specialkonsu-
lent Jes Peter Olesen; fra Kirkeministeriet deltog kontorchef Paolo Perotti, mens Den katolske Kirke 
i Danmark var repræsenteret af biskop Czeslaw Kozon, advokat Anders Hjorth, statsaut. revisor 
Torben Juncker og fhv. amtsborgmester Erling Tiedemann. Fra Danske Kirkers Råd deltog pastor 
Holger Lam, Baptistkirken, mens rådets formand, domprovst Anders Gadegaard, var forhindret på 
grund af ferie. 

Efter Jesper Skovhus Poulsens velkomst takkede biskop Czeslaw for mødet og for den imødekom-
menhed, 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. 

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 frikirkerne 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. 
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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. 

På grund af det meget ekstraarbejde i Skatteministeriet i forbindelse med den politiske skatteaftale 
havde det imidlertid ikke været muligt at færdiggøre det nævnte modelpapir, hvorfor mødet er ble-
vet udsat. Udskrivelsen af valg til Folketinget må yderligere forventes at indebære udsættelser. 

 

Kontakt med Stockholms katolska Stift 
Som medlemmer af Kirkeskatteudvalget var Torben Juncker og Erling Tiedemann den 27. au-
gust 2007 på studiebesøg i Stockholms katolska Stift, hvor de havde samtaler med generalvikar 
Stjefan Biletic, finanschef Charlotte Byström, IT-ansvarlig Michel Louis, ansvarlig for Gemen-
sammt Medlemsregister Per Englund. Formålet med studiebesøget var at sætte sig ind i en række 
mere praktiske og tekniske forhold omkring den ordning, der fungerer i Sverige. 

Drøftelserne gav bl.a. anledning til rettelse af en misforståelse. I den version af notatet om katolsk 
kirkeskat som kildeskat, som blev sendt til en række modtagere i regering, folketing og kirkesam-
fund, hed det, at ordningen af Riksskatteverket stilles vederlagsfrit til rådighed for såvel Svenska 
kyrkan som for de øvrige trossamfund. Denne oplysning er efterfølgende blevet korrigeret. Kirkerne 
i Sverige har ganske rigtigt ikke bidraget til finansieringen af systemets tilvejebringelse, som i så 
henseende har været vederlagsfri, men til den løbende drift betaler de dels et årligt beløb på 
21 sv.kr. pr. tilmeldt person til Riksskatteverket for at opkræve kirkeskatten, dels en række forskel-
lige gebyrer for træk på og kørsler hos SPAR (Det svenske CPR-register); for Den katolske Kirkes 
vedkommende løber disse gebyrer hos SPAR tilsammen op i ca. 2 sv.kr. pr. medlem pr. år.  

Svenska kyrkan betaler efter det oplyste ikke tilsvarende for den samme service, men får samtidig 
heller ikke andel i et statsligt bidrag på i alt ca. 50 mio. sv.kr., som fordeles mellem de øvrige tros-
samfund, og hvoraf Den katolske Kirke i Sverige modtager ca. 5 mio. sv.kr. 

 

Registerproblemer 

Da ordningen startede i Sverige, blev summen af menighedernes personregistreringer lagt til grund 
for indberetningen af en datafil til Riksskatteverket. Det gav anledning til enorme problemer, som 
først gradvist er blevet løst i de følgende år, indtil man i 2007 kan konstatere, at der er tilvejebragt 
et stabilt system. Mens der det første år blev konstateret ca. 14.000 fejlregistreringer, er der nu sna-
rere tale om max. 100 pr. år, som i det væsentligste vedrører ikke-katolikker, der først med forsin-
kelse har opdaget, at de betaler skat til Den katolske Kirke. 

Det har kostet et enormt arbejde og en fast hånd fra bispekontorets side at bringe disse forhold i 
orden, og en meget vigtig konklusion af drøftelserne ved mødet er en advarsel om ikke at starte en 
offentlig opkrævningsordning på grundlag af et register, der ikke først er bragt helt i orden. På et 
tidspunkt var fejl i Kirkens datafiler således ved at bringe hele ordningen i fare. 

Mens menighederne tidligere havde hvert sit mere eller mindre forskellige system, er der nu tilveje-
bragt et fælles medlemsregister, baseret på servere i Stockholm og computere i de enkelte menighe-
der, der er forbundet med serverne gennem et sikret netværk. 

Bispekontoret i Stockholm har stået for indkøb (med samlet storkøbsrabat), konfigurering og instal-
lering af nye computere, skærme og printere i alle 40 menigheder.  

De lokale computere (på hvilke kun den pågældende menigheds egne medlemmer kan ses) bruges 
først og fremmest til indberetning af nye medlemmer (dåb, konversion, tilflytning fra udlandet) 
samt til registrering af udmeldelser af Kirken. Adresseændringer og flytning mellem menighederne 
registreres derimod gennem IT-afdelingens samarbejde med SPAR. Det betyder, at Kirken ikke 
alene er i stand til at levere en korrekt datafil med henblik på skattebetalingen, men at både bispe-
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kontoret og de lokale menigheder tillige råder over et stadigt opdateret adressesystem, der kan bru-
ges pastoralt og i forbindelse med udsendelser. 

Skal en ordning med kirkeskat betalt som kildeskat kunne komme til at fungere for Den katolske 
Kirke i Danmark, er det nødvendigt at tilvejebringe et tilsvarende sammenhængende og sikkert sy-
stem. Kirkeskatteudvalget, der i det hele har overtaget ansvaret for at arbejde med registerspørgs-
målet, har derfor taget skridt til etablering af en særlig projektgruppe med tilhørende taskforce, der 
får mandat til at sikre disse forhold i tide, jf. nedenfor. 

 

Information til katolikkerne 

En anden vigtig konklusion af drøftelserne på mødet er, at informationen til katolikkerne forud for 
starten af et nyt system skal komme i god tid; den skal sendes til hver enkelt person (her altså til alle 
på 18 år og derover) og ikke udsendes som husstandsmeddelelse. 

Den ordning er nu blevet indført i Sverige, at der en gang om året sendes brev med information til 
alle katolikker, som står foran at skulle fylde 18 år i løbet af det kommende kalenderår. Her infor-
meres de også om muligheden for at søge dispensation enten af økonomiske grunde, eller fordi de 
ønsker at betale deres kirkeskat på anden måde. 

 

Riksskatteverkets afregning 

Indkomne skattebeløb udbetales til Stockholms katolska Stift (bispedømme), og der er hverken ad-
gang til at konstatere, hvad de enkelte personer har betalt, eller hvad der i alt er betalt af Kirkens 
medlemmer i den enkelte menighed. Der er således sikret fuld diskretion omkring den enkeltes pri-
vate økonomiske forhold. 

På grundlag af de to år gamle skattepligtige indtægter beregnes en forventet slutsum, af hvilken 
97 % udbetales som forskud med 1/12 hver måned. De tre procent, som holdes tilbage, er dels en 
sikkerhedsmargin, dels giver de plads for modregning for betalingen til Riksskatteverket for den 
ydede service. 

Endelig opgørelse finder sted, når ligningen er afsluttet for det pågældende år. Er der overskud på 
kirkens konto hos Riksskatteverket, udbetales beløbet; er det modsatte tilfældet, reduceres der i ud-
betalingen for efterfølgende år. 

 

Anvendelsen af midlerne 

De indkomne midler fordeles således mellem menighederne: 

Hver menighed modtager et grundbeløb på 200.000 sv.kr. Herudover fordeles 30 procent af den 
samlede kyrkoavgift mellem menighederne som et beløb pr. medlem. Denne ordning kan ikke uden 
videre sammenlignes med den gældende ordning i Danmark, da forudsætningerne er helt anderle-
des. 

Inden for rammen af de resterende 70 procent afholder bispedømmet alle præsteudgifter og yder 
herudover yderligere tilskud til de enkelte menigheder i henhold til indsendte budgetforslag. Sum-
men af menighedernes budgetønsker overstiger traditionelt de til rådighed værende midler, hvorfor 
en prioritering og udskydelse af projekter til senere år kan være nødvendig. 

Indtægterne fra kyrkoavgift er steget meget stærkt – til en vis grad også som følge af, at Kirken er i 
vækst i Sverige, samtidig med, at den procentvise andel af katolikker, der søger dispensation, er 
faldet. Mens den samlede kyrkoavgift til Den katolske Kirke i 2001 udgjorde 59 mio. sv.kr., har 
Riksskatteverket i 2007 budgetteret den til 96,8 mio. sv.kr. 
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De øgede indtægter er især blevet brugt til at aflønne flere præster (fx. har en stor indvandring af 
kaldæiske katolikker nødvendiggjort ansættelse af yderligere 5-6 præster) og andre medarbejdere, 
til renovering, udvidelse og nybyggeri af kirker, hvilket bl.a. nødvendiggøres af den betydelige 
vækst i menighedernes medlemstal gennem en årrække og af nogle kirkers størrelse, alder og vedli-
geholdelsestilstand. Endvidere er udgifterne til etablering af det nødvendige fælles registreringssy-
stem blevet finansieret af de øgede indkomster. 

 

Projekt Medlemsregister 
Efter drøftelser i Kirkeskatteudvalget har biskop Czeslaw besluttet at etablere en projektgruppe med 
tilhørende taskforce, der kan fremme løsningen af i hvert fald to påtrængende registerproblemer: 

• Med sit nuværende dataindhold, herunder specielt manglen på fødselsdatoer m.v. for alle Kir-
kens medlemmer i bispedømmet, kan det eksisterende centralregister ikke løse den opgave at 
udskrive valglister til pastoral- og menighedsrådsvalg. 

• I forbindelse med den ordning med kirkeskat som kildeskat, som bispedømmet søger at opnå, 
vil det eksisterende centralregister ikke kunne løse de dermed forbundne opgaver, dels fordi 
det ikke rummer cpr-numre, dels fordi det ikke er blevet holdt opdateret for alle sognes ved-
kommende, og det derfor må antages at rumme mange fejlregistreringer. 

 

Overordnet projektmål 

Det overordnede sigte med "Projekt Medlemsregister" er derfor, at bispedømmet inden 1. juni 2009 
skal råde over en it-løsning, der i en sikret netværksløsning omfatter en central, til stadighed 
opdateret database i ekstern hosting samt decentrale terminaler i alle sogne, herunder i et evt. fælles 
kordegnekontor i Storkøbenhavn, og som kan løse følgende opgaver: 

• Alle funktioner i forbindelse med udskrivning af valglister til pastoralråds- og 
menighedsrådsvalg 

• Alle funktioner i forbindelse med en ordning med kirkeskat betalt som kildeskat 

• Alle hidtidige centralregisterfunktioner i det omfang, disse fortsat er relevante 

• Nye funktioner, som den nærmere udredning og drøftelse i taskforcen måtte pege på som 
nødvendige 

Endvidere skal it-løsningen være forberedt til senere eventuelt at kunne udvides med andre 
elektroniske tjenester. 

 

Overordnede principper for projektets gennemførelse 

Processen skal være inkluderende og så vidt muligt give ejerskab til den fælles løsning samtidig 
med, at projektet gennem etablering af en ledende projektgruppe med beslutningskompetence skal 
sikres fasthed og fremdrift. 

Den færdige løsning skal leve op til alle bestemmelser i cpr- og databehandlingslovgivningen. 

Efter drøftelser i taskforcen og under løbende referat til biskoppen, kirkeskatteudvalget og i 
fornødent omfang til Det økonomiske Råd er projektgruppen med ansvar over for biskoppen 
bemyndiget til at foretage de dispositioner, som er nødvendige for at gennemføre projektet. 
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De næste skridt 

De to grupper er p.t. ved at blive nedsat, og dette statusnotat vil blive opdateret med medlemmernes 
navne, når nedsættelsen er afsluttet. 

Det er planen på et tidspunkt at indbyde til regionale møder med præster, sognesekretærer og 
medlemmer af menighedsråd og lokale kirkeskatteudvalg med henblik på gensidig information og 
drøftelse af sognenes opgaver i forbindelse med projektet. Møderne tænkes afholdt 

• Øst for Storebælt i København 

• Vest for Storebælt SYD i Kolding 

• Vest for Storebælt NORD i Århus 

 

Information 
I takt med, at der er nyt at melde, gives der løbende information gennem KO samt på bispedømmets 
hjemmeside, men denne generelle information erstatter ikke, at der efter det tidspunkt, hvor det 
lovgivningsmæssige grundlag for en ordning med kirkeskat som kildeskat måtte være tilvejebragt, 
skal rettes direkte henvendelse til hvert eneste medlem af Kirken, der som udgangspunkt vil være 
omfattet af ordningen. 

 

Henvendelser 
Henvendelser angående projekt Kirkeskat som Kildeskat kan rettes til den særlige sagsbehandler, 
Erling Tiedemann, telefon 3325 9340, mail erling@tiedemann.dk. Eventuelle henvendelser fra me-
dier og andre bedes videreformidlet til ham. 

 

 

Bilag: 
En opdateret udgave af notat om katolsk kirkeskat som kildeskat er vedhæftet 
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Notat om betaling af katolsk kirkeskat som kildeskat 
 
 
 
 
Efter flere års forberedende overvejelser og drøftelser i organer, der repræsenterer 
både kirkefolk og gejstlighed, ønsker Den katolske Kirke i Danmark nu officielt at 
fremsætte ønske om en ordning, der indebærer, at katolikkers betaling af kirkeskat til 
Den katolske Kirke kommer til at foregå på en måde, der overordnet svarer til, hvad 
der er tilfældet for medlemmerne af Den danske Folkekirke, nemlig som led i det al-
mindelige kildeskattesystem og uden fradragsret for betalt kirkeskat. 

Den katolske Kirke betragter indførelsen af en sådan ordning som udtryk for en na-
turlig udvikling i overensstemmelse med en alment anerkendt lighedsgrundsætning. 
Man peger i den forbindelse også på, at noget tilsvarende med denne motivering blev 
indført i Sverige for godt seks år siden, og at også andre lande har ordninger, der 
trods indbyrdes forskellighed dog har det til fælles, at staten i så henseende forskels-
løst yder alle kirker og trossamfund den samme service. 

Det er en selvfølge for Den katolske Kirke, at en sådan ordning ved indførelse i 
Danmark må stå åben for alle trossamfund, der selv ønsker det, og som lever op til 
relevante vilkår. Den katolske Kirke vil derfor snarest forelægge sagen for de øvrige 
kirker inden for rammerne af Danske Kirkers Råd. 

Det fremhæves for fuldstændighedens skyld, at en sådan ordning ikke har negative 
virkninger for Den danske Folkekirke og ej heller kan betragtes som værende i strid 
med Grundlovens § 4.1 

 
 
Nuværende ordninger i de andre skandinaviske lande 

I Norge betales der ingen særskilt kirkeskat, men staten og kommunerne finansierer over deres bud-
getter driften af Den norske Kirke, idet staten dækker udgifter til alle præstelønninger, alt vedrøren-
de biskopperne og de centrale og regionale råd i Kirken, mens de enkelte kommuner dækker udgif-
ter til lokale kirkelige stillinger såsom klokker, kirketjener, kateket og menighedssekretær m.v. samt 
til bygning og drift af kirker med tilknyttede lokaler. I henhold til LOV-1969-06-13-25 om trossam-

                                                 
1  Ifølge ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen afskærer den i Grl § 4 nævnte pligt til at understøtte Den danske 

Folkekirke ikke staten fra at yde forskellige former for støtte til andre trossamfund, se Danmarks Riges Grund-
lov, med kommentarer, redigeret af Henrik Zahle. Jurist- og Økonomforbundets forlag, 1999. Side 47 
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fund har såvel staten som kommunerne siden 1970 ydet tilskud til andre trossamfund end Den nor-
ske Kirke, idet disse pr. medlem modtager samme beløb fra de to offentlige kasser, som disse i gen-
nemsnit pr. medlem yder til Den norske Kirke. 

Da den norske ordning hverken for Den norske Kirkes eller for de øvrige trossamfunds vedkom-
mende bygger på en egentlig kirkeskatteordning, ses den ikke at være relevant som model for en 
ordning i Danmark. 

Derimod vil den ordning, som gælder i Sverige, uden vanskelighed kunne indpasses i det eksiste-
rende skattesystem her i landet; det er derfor den, der her peges på som model.  

Den svenske ordning hviler på lov 1999:956 om trossamfund og lov 1999:291 om "afgift" til regi-
strerede trossamfund. 

Efter indførelsen af denne ordning har syv registrerede trossamfund fra og med indkomståret 2001 
fået den samme mulighed, som Svenska kyrkan allerede havde, for at opkræve kirkeskat (kaldet 
afgift) via det almindelige skattesystem. De syv trossamfund er Den svenske Missionskirke, Den 
svenske Alliansmission, Det svenske Baptistsamfund, Den evangeliske Frikirke, Frelsens Hær, Me-
todistkirken i Sverige og Den katolske Kirke. 

Kirkerne i Sverige har ikke bidraget til finansieringen af systemets tilvejebringelse, som i så hen-
seende har været vederlagsfri, men til den løbende drift betaler de dels et årligt beløb på 21 sv.kr. 
pr. tilmeldt person til Riksskatteverket for at opkræve kirkeskatten, dels en række forskellige geby-
rer for træk på og kørsler hos SPAR (Det svenske CPR-register); for Den katolske Kirkes vedkom-
mende løber disse gebyrer hos SPAR tilsammen op i ca. 2 sv.kr. pr. medlem pr. år. Svenska kyrkan 
betaler efter det oplyste ikke tilsvarende for den samme service, men får samtidig heller ikke andel i 
et statsligt bidrag på ialt ca. 50 mio. sv.kr., som fordeles mellem de øvrige trossamfund.2 

Kirkeskatten til de nævnte trossamfund beregnes på samme grundlag som kommuneskatten; ord-
ningen indebærer således ingen særskilt ligning. Der regnes endvidere med samme skatteprocent i 
hele landet og for alle kirkernes vedkommende, nemlig 1 %.  

De indkomne midler udbetales til det pågældende trossamfund, idet staten ikke tager stilling hver-
ken til anvendelsen eller til den interne fordeling inden for trossamfundet. 

De nævnte forhold taget i betragtning må den administrative belastning for skattevæsenet anses for 
at være minimal. 

For at kunne komme i betragtning skal et trossamfund være registreret; det skal selv anmode om at 
blive omfattet af ordningen, det kan frasige sig den igen – og det kan blive udelukket fra den, hvis 
det ikke overholder de fastsatte vilkår. 

Ordningen stilles kun til rådighed for et trossamfund, som  

a)  bidrager til at opretholde og styrke de grundlæggende værdier, som samfundet bygger på,  

a)  er stabilt og har "egen livskraft". 

Et trossamfund anses for at leve op til det under a) nævnte vilkår, hvis det modvirker alle former for 
racisme og andre former for diskrimination samt vold og brutalitet; endvidere kræves det, at tros-
samfundet virker for at udvikle forudsætningerne for ligestilling mellem kvinder og mænd, samt at 
dets medlemmer vejledes af etiske principper, som er forenelige med samfundets grundlæggende 
demokratiske værdier. Dette indebærer dog ikke noget krav om, at trossamfundets lære og anskuel-
ser skal formuleres gennem en demokratisk proces. Det kræves ej heller, at beslutningsprocessen i 

                                                 
2  I den version af nærværende notat, som blev sendt til en række modtagere i regering, folketing og kirkesamfund, 

hed det, at ordningen stilles af Riksskatteverket vederlagsfrit til rådighed for såvel Svenska kyrkan som for de 
øvrige trossamfund. Denne oplysning er – som det fremgår – efterfølgende blevet korrigeret. 
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trossamfundet ved udnævnelse af eksempelvis præster skal bygge på et demokratisk grundlag. Af 
væsentlig betydning er det derimod, at trossamfundet virker for, at dets medlemmer og andre, som 
det betjener, deltager i samfundslivet, og at trossamfundet klart markerer afstandtagen fra eventuelle 
antidemokratiske strømninger i samfundet. 

Et trossamfund anses som stabilt, hvis det har virket kontinuerligt i Sverige i mindst fem år og har 
en fast organisatorisk struktur og en stabil økonomi, som hovedsageligt baserer sig på dem, som er 
medlemmer eller betjenes af trossamfundet. Som hovedregel skal trossamfundet disponere over 
lokaler til sin virksomhed. Ved kravet om "egen livskraft" forstås, at trossamfundet som hovedregel 
skal betjene mindst 3.000 personer og have sit virke flere steder i landet. 

Andre registrerede trossamfund end Svenska kyrkan skal fremlægge skriftligt samtykke fra de per-
soner, hvis kirkeskat skal opkræves med statslig hjælp. Hvis trossamfundets love eller vedtægter 
indeholder regler om, at medlemmerne er skyldige at betale bidrag til trossamfundet, anses med-
lemmerne for at have givet et sådant samtykke. 

Kanonisk lov pålægger medlemmerne af Den katolske Kirke at betale kirkeskat, men det er samti-
dig en regel, at manglende betaling ikke må føre til udelukkelse af kirken. I Den katolske Kirke i 
Sverige er der derfor etableret en dispensationsordning. Anmodning om dispensation skal indgives 
senest den 1. november for at have gyldighed for det følgende indkomstår. Anmodningen imøde-
kommes altid, og ordningen bevarer dermed sin karakter af frivillighed. Det kan oplyses, at om-
kring 2.000 katolikker i Sverige har anmodet om og fået dispensation, mens omkring 57.000 kato-
likker betaler deres kirkeskat over skattesystemet. 

Administrationen af denne dispensationsordning belaster ikke Riksskatteverket, idet ordningen hvi-
ler på, at det enkelte trossamfund hvert år inden 1. december afleverer en CPR-fil, indeholdende 
CPR-numre og navne for alle medlemmer, der ikke har fået dispensation, og som derfor skal være 
omfattet af ordningen i det kommende år. Det indgår i den svenske ordning, at de trossamfund, der 
er med i ordningen, har mulighed for at trække på den svenske stats CPR-register (kaldet SPAR, 
Statens Person- och Adressregister); på den baggrund oplyses de uundgåelige indkøringsvanskelig-
heder nu for længst at være overståede.  

 

De næste skridt 

Nærværende notat er udarbejdet for at kunne danne grundlag for en række samtaler med sigte på at 
opnå, at katolikkers betaling af kirkeskat til Den katolske Kirke kommer til at foregå på en måde, 
der overordnet svarer til, hvad der er tilfældet for medlemmerne af Den danske Folkekirke, hvor 
kirkeskatten betales over kildeskatten og uden fradragsret fra den betalte skat; som model for en 
sådan ordning peges der på den ordning, som nu har fungeret i seks år i Sverige, idet det understre-
ges, at en tilsvarende ordning i Danmark bør stå åben for alle trossamfund, der selv ønsker det, og 
som lever op til relevante vilkår. 

Der tages forbehold for, at notatets indhold og formuleringer vil kunne blive modificeret som resul-
tat af de nævnte drøftelser.  

 

 


