Hjallerup, den 04.12. 2018
Til Skattestyrelsen.
Chefkonsulent Michael Frank
JuraSkat@sktst.dk

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om godkendelse mv. efter Ligningslovens § 8A, stk. 2 og §12, stk. 3.
Baptistkirken i Danmark konstaterer med tilfredshed, at godkendelse
efter ligningslovens §8A og §12 for kirkesamfund og tilhørende menigheder umiddelbart følger af registrering i Trossamfundsregisteret.

Per Beck
Formand
Baptistkirken i Danmark
Mobil: +45 2447 7668

E-mail: per.beck@skolekom.dk
I tilknytning til Baptistkirken i Danmark arbejder en række organisationer – fx landsorganisationerne Danske Baptisters Kvindenetværk,
Baptisternes Afholdsmission, Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund og Danske Baptisters Spejderkorps. Deres tilknytning til Baptistkirken er defineret ved, at landsorganionerne sender stemmeberettigede repræsentanter til Baptistkirkens landsmøder. På den baggrund mener vi, at disse landsorganisationer
bør være omfattet af samme regler som gælder for menigheder under Baptistkirken i Danmark, jf. Bekendtgørelsen om Trossamfundsregisteret §1. stk.1.

Lignende kirkesyn findes i andre danske frikirker, der definerer deres identitet som kirke på samme måde, som vi gør.
Som kirkelige organisationer udfører disse organisationer almennyttig virksomhed. Deres muligheder for
at udnytte ligningslovens fradragsmuligheder bør ikke umuliggøres eller vanskeliggøres med krav om
godkendelse efter bekendtgørelsesudkastets §1 og §2 med krav til medlemstal over 300, krav om bruttoindtægt eller egenkapital på mindst 150.000 og mere end 100 gavegivere.
Det skal bemærkes, at de nævnte kirkelige organisationer, der arbejder i tilknytning til Baptistkirken,
umiddelbart opfylder betingelserne i §1, 1. punktum og §6 i bekendtgørelsesudkastet.
Baptistkirken i Danmark anmoder skattestyrelsen om, at bekendtgørelsen ændres, så kirkelige organisationer med tilknytning til et anerkendt trossamfund, der er optaget i trossamfundsregisteret, kan godkendes
til at modtage fradragsberettigede gaver i henhold til ligningslovens §8A og §12.
Den samme mulighed bør gives til tværkirkelige organisationer og kirkelige organisationer med tilknytning til Den danske Folkekirke.
Afgørelse af, om en kirkelig organisation arbejder i tilknytning til et anerkendt trossamfund, kan evt. sikres ved en erklæring fra det anerkendte trossamfunds ledelse.
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