Ny praksis fra SKAT rører ved skattefradrag
- informationsmøde 12. november.
Vigtigt medlemsmøde 12. november
Vi inviterer til et informationsmøde i foreningen, hvor vi virkelig vil opfordre alle menighederne til at møde
talstærkt op.
På mødet vil vi i bestyrelsen informere menighederne yderligere om nedenstående problemstillinger, så vi
sammen kan gå ind i en drøftelse af, hvordan menighederne skal indrette sig fremover med henblik på at
overholde skattereglerne og med henblik på at medlemmerne i størst muligt omfang kan opnå skattefradrag for
deres indbetalinger til menigheder.
Mødet foregår i Storstuen i Sdr. Nærå Valgmenighed den 12. november 2022 kl. 11.30-15.30 (vi spiser en frokost
sammen, før vi går i gang).
Deltagelse i mødet er gratis. - Menighederne sørger selv for kørsel.
Tilmelding til mødet hurtigst muligt og senest den 1. november til Pia Vium Strandridder på
roeddingfrimenighed@gmail.com.
Og igen: Vi opfordrer på det kraftigste til, at alle menigheder sender deltagere til mødet - gerne både formand,
præst og kasserer/forretningsfører.
Læs dette nyhedsbrev meget grundigt igennem, for det følgende er af største betydning for os alle i de frie,
grundtvigske valg- og frimenigheder:
SKAT er lige for øjeblikket i gang med at undersøge, om en række af de godkendte, religiøse samfund - og
deriblandt vi grundtvigske valg- og frimenigheder - overholder skattereglerne. Denne ”øvelse” er politisk bestemt
og retter sig ikke mindst mod vore medlemmers mulighed for at trække det beløb, de betaler, fra.
Vi er aktuelt i bestyrelsen blevet bekendt med, at 3 af vore menigheder - efter at være blevet gået efter i sømmene
af SKAT - har mistet deres godkendelser til at modtage gaver efter ligningslovens § 8A og til at modtage løbende
ydelser (forpligtigelseserklæringer) efter ligningslovens § 12, stk. 3
Og dertil kommer, at SKAT, helt eller delvist, ikke kan godkende menighedernes indberetning af indbetalinger fra
medlemmerne til skattefradrag.
Ud fra SKATs afgørelser i sagerne kan vi nu konstatere 2 meget væsentlige problemstillinger:

1. At den måde, som flere af foreningens menigheder har formuleret deres opløsningsbestemmelse i deres
vedtægter, vil medføre, at menighederne - hvis SKAT skulle finde på at kigge nærmere på det - vil miste
deres godkendelser til at modtage gaver efter ligningslovens § 8A og til at modtage løbende ydelser
(forpligtigelseserklæringer) efter ligningslovens § 12, stk. 3.
2. At den måde flere af foreningens menigheder har indrettet sig på vedrørende medlemmernes
indbetalinger til menigheden vil medføre, at medlemmerne mister deres skattefradrag for deres
indbetalinger, hvis SKAT ser på det.
Ekstern hjælp fra advokat
Dette er selvsagt meget alvorligt for økonomien i vore menigheder. Og vi skal handle nu! Og derfor har
bestyrelsen besluttet at bruge en del af foreningens formue på at hyre en skatteadvokat til at hjælpe os, sådan så
vores menigheder fremover kan indrette sig på en måde som overholder skattereglerne.
Vi kan oplyse, at advokaten har estimeret omkostningerne forbundet hermed til cirka kr. 90.000.
Indledningsvis har advokaten bistået os til et møde med Skattestyrelsen i Ålborg den 24. august og han har
formuleret et eksempel på en opløsningsbestemmelse til menighedernes vedtægter, som SKAT kan godkende.
Herefter vil advokaten hjælpe os med, hvordan vi fremadrettet skal indrette os i menighederne, så vores
medlemmer i størst muligt omfang kan opnå fradrag for deres indbetalinger til menighederne på en måde, hvor vi
overholder skattereglerne på området.
Der vil blive udarbejdet tekst-eksempler, som vi vil bede SKAT om at ”nikke godkendende til”, evt. ved at
indhente det, der kaldes et juridisk ”bindende” svar fra SKAT.
Lad os for god skyld bemærke, at denne juridisk rådgivning er fremadrettet og sigter på samtlige foreningens
menigheder, hvorimod de enkelte menigheders konkrete skattesager – nu og i fremtiden – naturligvis ikke betales

af foreningen.
Hvad skal I så gøre?
Vi anbefaler, at I rundt om i menighederne kigger jeres vedtægter igennem og undersøger, om jeres
opløsningsbestemmelse overholder gældende reglerne, eller om der skal en vedtægtsændring til.
I skal her være opmærksomme på, at et overskud ved opløsning af menigheden skal tilfalde:

1. en anden forening, fond, stiftelse, institution m.v. eller religiøst samfund (skal være et skattesubjekt)
2. som er hjemhørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land og har
3. et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål.
Foreningens advokat foreslår, at opløsningsbestemmelsen i menighedernes vedtægter formuleres sådan:
”Menigheden kan opløses, når medlemmerne på to på hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 14
dages mellemrum, stemmer derfor med (her indsættes ønsket flertalsbrøk) flertal af de mødte. Et
likvidationsprovenu eller overskud ved opløsning skal tilfalde en anden forening, fond, stiftelse, institution m.v.
eller religiøst samfund, som er hjemhørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land og har et almenvelgørende
eller på anden møde almennyttigt formål. Bestyrelsen stiller forslag herom ved en generalforsamling. ”
I bestyrelsen anbefaler vi, at I anvender denne formulering, hvis jeres opløsningsbestemmelse ikke i forvejen er
formuleret på en måde, så den overholder gældende skatteregler.
Ændringer i vedtægterne
Udover en ændring af opløsningsbestemmelsen i vedtægterne, vil det for flere menigheder være nødvendigt at
ændre i menighedens vedtægter i forhold til bestemmelserne om medlemmerne betalinger til menighederne.
Dette skyldes, at skattereglerne på området betyder, at medlemmerne mister deres mulighed for at opnå
skattefradrag for indbetalinger til menighederne, hvis ikke menighedernes opkrævningssystem ændres.
Skattereglerne på området betyder, at der ikke kan opnås skattefradrag for et medlemskontingent. Sådan som flere
menigheder har indrettet deres opkrævningssystem i dag risikerer vi, at SKAT anser hele det medlemsbidrag, som
vores medlemmer, betaler som et medlemskontingent (og dermed uden skattefradrag).
Skal der opnås skattefradrag, skal betalingerne i stedet anses som en løbende ydelse (med fradragsret efter
ligningslovens § 12, stk. 3 – en forpligtigelseserklæring) eller som en gave (med fradragsret efter ligningslovens §
8A). Det må ikke være en pligt for vores medlemmer at indgå en forpligtigelseserklæring (§ 12, stk. 3) og en gave
skal være et udslag af gavmildhed (§ 8A). Det at indgå en forpligtigelseserklæring eller betale en gave skal
således være frivillig handling og uden krav om modydelser (modsat ved betaling af et medlemskontingent).
Nye vejledninger fra SKAT
SKAT har udarbejdet to nye vejledninger på området:
•
•

En vejledning om fradragsberettigede gaver efter ligningslovens § 8A og
En vejledning om løbende ydelser efter ligningslovens § 12, stk. 3.

Begge vejledninger finder I på foreningen hjemmeside:
En vejledning om fradragsberettigede gaver efter ligningslovens § 8A
En vejledning om løbende ydelser efter ligningslovens § 12, stk. 3.

og

Bestyrelsen anbefaler, at der i menighedernes vedtægterne alene oplyses om det (ikke fradragsberettigede)
medlemskontingent, som medlemmerne skal betale, og at indbetaling herudover af medlemsbidrag (løbende
ydelser og gaver) IKKE omtales i vedtægterne.
Forslag til formulering i vedtægterne herom:
”Bestyrelsen (eller generalforsamlingen, hvis man ønsker det sådan) fastsætter det årlige kontingent.”
Vi ses til informationsmødet i Sdr. Nærå den 12. november. Husk tilmelding senest den 1. november til Pia
Vium Strandridder på roeddingfrimenighed@gmail.com.
Mvh bestyrelsen

