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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 
resultat af de nævnte drøftelser.  
 


