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INDLEDNING

Den 28. juni 1985 tilskrev kirkeministeriet biskop Johan-

nes w. Jacobsen, Viborg, således:

"Ministeriet anmoder Dem herved om at indtræde som formand

for et udvalg, som skal have til opgave at overveje, om

det måtte være rimeligt og muligt at tilvejebringe en ord-

ning, således at medlemmer af folkekirken bevarer deres

medlemskab under midlertidigt ophold i udlandet.

Ifølge den nugældende ordning vil medlemmer af folkekir-

ken, der tager bopæl i udlandet, almindeligvis ophøre med

at være medlemmer, da folkekirkens område er territorialt

begrænset. Dette gælder således også de af selskabet

"Dansk Kirke i Udlandet" udsendte præster og de menig-

heder, der slutter sig til disse.

Undtagne fra denne regel er de af selskabet "Dansk Sø-

mandskirke i fremmede Havne" udsendte præster samt danske

udvandrere, der slutter sig til sømandspræsternes menig-

heder, jfr. kgl. resolution af 31. maj 1869 1) samt in-

struks af 25. september 1940 2 ) .

I de seneste år har imidlertid en stadigt større kreds af

danske statsborgere, der er bosiddende i udlandet, tilken-

degivet interesse for at bevare medlemskabet af folkekir-

ken, idet det for mange føles som et kulturchok, at man

uanset en kortere årrækkes ophold i udlandet automatisk

mister sit medlemskab ved flytning til udlandet.

Den stigende interesse for at bevare medlemskabet af fol-

kekirken, der markant har vist sig i de danske menigheder

i Bruxelles og Paris, skal ses på baggrund af den øgede

mobilitet over landegrænserne, der har udviklet sig siden

begyndelsen af 1970-erne, og navnlig i den heraf følgende

tendens til at danske statsborgere tager midlertidigt

ophold i udlandet.

I)bilag 10
)bilag 11
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Man skal i denne forbindelse henlede opmærksomheden på, at

der med bestemmelsen i folketingsvalglovens § 2, stk. 2,

der indføjedes i 1980, er givet en række persongrupper

valgret, selv om de opholder sig i udlandet. Til grund for

denne ændring ligger delbetænkning nr. 893 af 1980 fra in-

denrigsministeriets valglovsudvalg. Det drejer sig om føl-

gende persongrupper, der herefter har valgret:

§ 2. Personer, der er ansat i den danske stat og beordret til

tjeneste uden for riget, og de med disse personer samle-

vende ægtefæller anses for at have fast bopæl her i riget.

Stk.2 Endvidere anses følgende personer, der midlertidigt har

taget ophold i udlandet, og de med disse personer samle-

vende ægtefæller for at have fast bopæl her i riget:

a. Personer, der er udsendt for at forrette tjeneste i ud-

landet som ansat af en dansk offentlig myndighed eller en

herværende privat virksomhed eller forening.

b. Personer, der opholder sig i udlandet som ansat i en

international organisation, hvoraf Danmark er medlem.

c. Personer, der er udsendt for at forrette tjeneste i ud-

landet af en dansk hjælpeorganisation.

d. Personer, der opholder sig i udlandet i uddannelsesøje-

med.

e. Personer, der opholder sig i udlandet af helbredsmæssi-

ge grunde.

F. Personer, der opholder sig i udlandet, og som i hense-

ende til tilknytningen til riget ganske må sidestilles med

de under litra a til e nævnte personer.

På denne baggrund skal ministeriet anmode udvalget om at

overveje, om der bør gives samme persongrupper mulighed

for at bevare deres medlemskab af folkekirken under deres
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midlertidige ophold i udlandet.

Såfremt udvalget måtte nå til det resultat, at medlemska-

bet af folkekirken bør bevares under midlertidigt ophold i

udlandet, bedes udvalget overveje problemerne vedrørende

de pågældendes præstelige betjening her i landet under

midlertidigt ophold. Endvidere bedes det overvejet, på

hvilken måde der bør føres tilsyn med præster for danske

menigheder i udlandet, hvis disse anses for at virke som

præster inden for folkekirken og om, der bør tillægges ud-

skrifter af de af præsterne førte kirkebøger borgerlig

gyldighed. Endelig bedes det overvejet, om der ved en til-

føjelse til 5 18, stk. 3 i lov om folkekirkens økonomi 1)

eller på anden måde bør skabes hjemmel for, at kirkeskat

(kirkelige afgifter), der udredes af personer i udlandet,

der er skattepligtige til en dansk kommune, kan overføres

til en dansk menighed i udlandet, som den pågældende

person har sluttet sig til.

udvalget kan tilkalde særligt sagkyndige til forhandling

og er iøvrigt bemyndiget til at indhente alle oplysninger,

der anses for nødvendige for udvalgets arbejde.

Man har samtidig hermed anmodet Den danske Præsteforening

om at ville udpege et medlem af udvalget, ligesom ministe-

riet har anmodet generalsekretær i DKU Egon Christiansen

om at indtræde i udvalget.

Endvidere har man samtidig anmodet indenrigsministeriet og

skattedepartementet om hver at udpege en kontaktmand til

at bistå udvalget i skattespørgsmål.

Til at repræsentere kirkeministeriet i udvalget er udpeget

ekspeditionssekretær Torben Jensen og ekspeditionssekretær

Ebbe Korvin.

Som sekretær for udvalget er udpeget fuldmægtig Carsten
Oalsgaard Jørgensen.

1)bilag 2
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Man anmoder Dem om at bekræfte, at De er villig til at

påtage Dem hvervet som formand for udvalget."

Den danske Præsteforening udpegede sognepræst Jakob Gros-

bøll som sin repræsentant i udvalget.

Indenrigsministeriet udpegede fuldmægtig Claus Wilhjelm

som kontaktmand til at bistå udvalget i skattespørgsmål.

Skattedepartementet udpegede henholdsvis fuldmægtig Jens

William Grav og fuldmægtig Kirsten Hvelplund som kontakt-

mænd i skattespørgsmål.

Udvalget har afholdt 5 møder. Formanden og generalsekretæ-

ren for "Dansk Sømandskirke i fremmede Havne" er blevet

orienteret om arbejdet i udvalget. Udvalget har afsluttet

sit arbejde i oktober måned 1986 med afgivelse af denne

betænkning.

København, den 31. oktober 1986.

Egon Christiansen. Jakob Grosbøll. Johannes W. Jacobsen

(formand)

Torben Jensen. Ebbe Korvin.

/Carsten Dalsgaard Jørgensen

(udvalgets sekretær).

NUV4RENDE RETSTILSTAND FOR MEDLEMMER AF FOLKEKIRKEN UNDER
OPHOLD I UDLANOET.

A. MEDLEMSKAB AF FOLKEKIRKEN.

Ifølge den nuværende ordning vil medlemmer af folke-

kirken, der tager ophold i udlandet og opgiver bopælen

her i landet, almindeligvis ophøre med at være med-
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lemmer, da folkekirkens område er territorialt begræn-

set. Dette gælder således også de af selskabet "Dansk

Kirke i udlandet" udsendte præster og de menigheder,

der slutter sig til disse.

undtagelsen fra denne regel er de af selskabet "Dansk

Sømandskirke i fremmede Havne" udsendte præster samt

personer, der slutter sig til sømandspræsternes menig-

heder, jfr. kgl. resolution af 31. maj 1869 (bilag 10)

samt instruks af 25. september 1940. (bilag 11).

S. ADGANG TIL KIRKELIG BETJENING.

a. I UDLANDET.

1. Medlemmer af menigheder under "Dansk Sømandskirke i

fremmede Havne".

Personer, der slutter sig til en menighed, som betje-

nes af en præst, der er ansat af "Dansk Sømandskirke i

fremmede Havne", bevarer deres medlemskab af folkekir-

ken. Dette skyldes, at Sømandskirkens præster i

henhold til kgl. res. af 31. maj 1869 (bilag 10) an-

erkendes som præster i folkekirken. Disse personer har

ret til betjening i den stedlige Sømandskirke. Folke-

kirken som sådan har ingen pligt til at sørge for

deres betjening. Sømandskirkens præster kan ikke med

hjemmel i den danske lovgivning foretage vielse med

borgerlig gyldighed uden særlig bemyndigelse fra kir-

keministeriet, dåbshandlinger har ikke virkning som

borgerlig navngivelse, og udskrifter af de af præster-

ne i "Dansk Sømandskirke i fremmede Havne" førte kir-

kebøger er uden borgerlig gyldighed i Danmark. Der er

således ikke knyttet særlige retlige følger til det

medlemskab, som er tillagt medlemmer af Sømandskirkens

menigheder.

2. Medlemmer af menigheder under "Dansk Kirke i Ud-
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landet".

Personer, der slutter sig til en menighed, som betje-

nes af en præst, der er ansat af "Dansk Kirke i Ud-

landet", bevarer ikke deres medlemskab af folkekirken,

da DKU's præster ikke modtager anerkendelse som

præster i folkekirken. Folkekirken har ingen pligt til

at sørge for deres betjening i udlandet. De har ret

til kirkelig betjening i henhold til det regulativ,

som gælder for den stedlige DKU-menighed.

3. Andre.

Personer, der ikke slutter sig til en dansk menighed i

udlandet, mister deres medlemskab af folkekirken.

Ingen har pligt til at yde dem kirkelig betjening.

ÏL. HER I LANDET.

Medlemmer af folkekirken, der tager midlertidigt

ophold i udlandet og opgiver deres hidtidige bopæl,

har ingen ret til at få udført kirkelige handlinger

her i landet. Dette fremgår af bestemmelsen i i 20 i

lov nr. 218 af 23. april 1986 om bestyrelse og brug af

folkekirkens kirker m.m. (bilag 1). Heri bestemmes

det, at et medlem af folkekirken kun har ret til kir-

kelig betjening af præsten eller præsterne for den me-

nighed, hvortil medlemmet hører, - og en person, der

ikke har bopæl her i landet, er ikke medlem af en her-

værende menighed.

Dette gælder også personer, der under midlertidigt

ophold i udlandet er medlem af menigheder tilknyttet

"Dansk Sømandskirke i fremmede Havne", uanset at de

pågældende anses for at være medlemmer af folkekirken.
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C- BESKATNINGSFORHOLD.

1. Personer, der anses for at have bopæl her i landet
r

herunder personer, der er ansat i EF eller gør tiene-

ste ved NATO.

Ifølge lov om kommunal indkomstskat S 1 (bilag 4) er

enhver person, der er indkomstskattepligtig til staten

efter $ 1 i lov om opkrævning af indkomstskat og for-

mueskat for personer m.v. (kildeskatteloven) (bilag 3)

pligtig at svare kommunal indkomstskat - og dermed

kirkelige afgifter - hvis den pågældende er medlem af

folkekirken,jfr. lov af 19. december 1984 om folkekir-

kens økonomi $ 18 (bilag 2).

Ifølge § 1, nr 1 i kildeskatteloven påhviler der per-

soner, der har ophold i udlandet, pligt til at svare

indkomst- og formueskat til staten, såfremt de har

bopæl her i landet.

Ved fastlæggelsen af bopælsbegrebet lægges der i

praksis vægt på, om den pågældende har helårsbolig til

rådighed eller ved andre foranstaltninger tilkendegi-

ver, at vedkommende agter at have hjemsted her i

i

landet. Bevarelse af sommerhus anses almindeligvis

ikke for bevaret bopæl. Om skattepligten kan anses for

bevaret ved fraflytning beror på en samlet bedømmelse

af skatteyderens forhold. Almindeligvis vedvarer skat-

tepligten så længe den pågældende disponerer over en

helårsbolig her i landet.
•

Selvom en person, der har bevaret bopæl her i landet,

opholder sig varigt i udlandet, består den fulde skat-

tepligt her i landet. Det er således uden betydning,

hvor længe udlandsopholdet varer. Det afgørende for

skattepligten er, at den pågældende har bopæl her i

landet.
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Ifølge overenskomst (bilag 8) mellem deltagerne i den

nordatlantiske traktat vedrørende status for disses

styrker samt protokollat (bilag 7) vedrørende Det eu-

ropæiske Fælleskabs privilegier og immuniteter betrag-

tes såvel personer, der gør tjeneste ved Nato, som

personer, der er ansat i EF, som om de har bevaret

deres bopæl her i landet. Disse bestemmelser finder

ligeledes anvendelse på ægtefæller, i det omfang disse

ikke er selverhvervende og på børn, som personen tager

vare på og forsørger.

Ifølge kildeskattelovens § 1, nr. 4, påhviler skatte-

pligten til staten endvidere danske statsborgere, der

gør tjeneste eller varigt opholder sig ombord på skibe

med hjemsted i Danmark, med mindre de godtgør, at de

har bopæl i udlandet, eller at de aldrig har haft

bopæl her i landet. For så vidt angår indtægten ombord

træder sømandsskat i henhold til lov om sømandsskat

(bekendtgørelse nr. 560 af 19. oktober 1982) i stedet

for indkomstskat til stat og kommune, herunder kirke-

lige afgifter.

I overensstemmelse med det ovenfor anførte, er perso-

ner, der tilhører de fornævnte persongrupper, tillige,

såfremt de er medlemmer af folkekirken, pligtige at

svare kirkeskat (kirkelige afgifter) her i landet,

uanset at de opholder sig i udlandet.

2. Personer, der har taget ophold i udlandet, og som

har opgivet bopælen her i landet.

Sådanne personer er ikke pligtige at betale kirkeskat

her i landet, selvom de ved udrejsen var medlemmer af

folkekirken.

Såfremt de pågældende

a. 1.inden for de sidste 4 år har haft bopæl her i landet

og
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2.ikke godtgør at være undergivet indkomstbeskatning til

fremmed stat, Færøerne eller Grønland efter reglerne

for derboende personer (kildeskattelovens § 1, nr. 2)

eller

b. de er danske statsborgere, som af den danske stat er

udsendt til tjeneste uden for riget (kildeskattelo-

vens f 1, nr. 5),

er de i henhold til den kommunale indkomstskattelov § 2,

stk. 4, (bilag 4) pligtige til i stedet for at svare sæd-

vanlig kommunal indkomstskat at betale et beløb til staten,

hvilket beløb fastsættes på grundlag af de for beregningen

af kommunal indkomstskat og kirkelige afgifter i Køben-

havns kommune gældende regler. Det beløb, der pålignes

efter denne bestemmelse, er udelukkende et statskattebeløb,

hvori der ikke indgår kirkelige afgifter, og som skal

betales af alle, uanset om de pågældende ved udrejsen var

medlemmer af folkekirken.

Den pågældende bestemmelse i den kommunale indkomstskatte-

lov blev indført som et led i kildeskattereformen. I be-

mærkningerne til lovforslaget oplystes (bilag 21), at de

omhandlede personer efter udrejsen ville mangle en bopæls-

kommune her i landet, og det var derfor forudsat, at de for

årene efter udrejsen skulle svare kommunal indkomstskat i

den kommune, hvor de senest havde haft ophold. Da en sådan

regel, som navnlig ville have betydning for udenrigstjene=

stens medarbejdere, undertiden ville kunne virke tilfæl-

digt, fandt man det under lovforslagets behandling rettest,

for at opnå en ensartet beskatning af samtlige de i kilde-,

skattelovens § 1 nr. 2 og 5 omfattede personer, at ændre

bestemmelsen som ovenfor anført.

Da ordningen gælder, uanset om skatteyderen er medlem af

folkekirken, må man gå ud fra, at udformningen af ordningen

på dette punkt er baseret på, at det er normalt, at perso-

ner, som betaler kommuneskat, også pålignes kirkelige af-
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gifter (kirkeskat).

3. Dobbeltbeskatninosoverenskomster.

Regeringen har bemyndigelse til under forbehold af gensi-

dighed at indgå overenskomster med udlandet til undgåelse

af dobbeltbeskatning. Dobbeltbeskatningsoverenskomsternes

formål er at lempe eller ophæve international dobbelt-

beskatning, hvorimod en dobbeltbcckatningsaftale ikke kan

skærpe beskatningen. Ingen af de af Danmark hidtil indgåede

dobbeltbeskatningsaftaler er helt ens.

FRADRAGSRET FOR GAVER OG LØBENDE YDELSER. (BILAG

22)

1. Gaver.

Ligningslovens § 8 A (bilag 5) giver adgang til i et vist

omfang at fratrække gaver ydet til foreninger, stiftelser,

institutioner m.v., hvis midler anvendes i alment velgøren-

de eller på anden måde almen nyttige øjemed til fordel for

en større kreds af personer.

Retten til fradrag er betinget af, at statsskattedirektora-

tet, for det indkomstår, hvori gaven ydes, har godkendt den

pågældende forening m.v. som berettiget til at modtage

gaver, som kan fradrages ved indkomstopgørelsen.

Både "Dansk Sømandskirke i fremmede Havne" og "Dansk Kirke

i Udlandet" er godkendt til at modtage gaver med fradrags-

virkning.

Det er ikke alle gavebeløb, der ydes til sådanne forenin-

ger, der kan fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligti-

ge indkomst. Der skal ialt være givet mindst 300 kr. i

årets løb. Når denne betingelse opfyldes, gives der fradrag
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for det beløb, hvormed de omhandlede gaver tilsammen over-

stiger 300 kr., og det højeste fradrag, der kan opnås, er

1000 kr.

I forbindelse med den nye skattereform pr. 1/1 1987 er der

indført nye regler på gaveområdet. Det er imidlertid over

for udvalget blevet oplyst, at statsskattedirektoratet

efter al sandsynlighed fortsat vil kunne godkende "Dansk

Kirke i Udlandet" og "Dansk Sømandskirke i fremmede Havne"

som modtagere af gaver med fradragsvirkning.

2. Løbende ydelser.

Efter ligningslovens § 14 , stk. 3, (bilag 5) er der ube-

grænset fradragsret for løbende ydelser til institutioner,

som er godkendt efter ligningslovens § 8 A.

udvalgets kontaktpersoner fra statsskattedirektoratet har

oplyst, at disse regler praktiseres således, at midlerne

skal administreres her i landet. Men det kan godt tillades,

at de bruges i udlandet. Der må blot ikke være tale om, at

pengene er Øremærket til brug i udlandet, f.eks. til en

bestemt menighed.

Den ovenfor omtalte bestemmelse i ligningslovens S 14,

stk. 3, er ophævet ved lov nr. 149 af 19. marts 1986 om

ændring af ligningsloven. I stedet er der indsat en bestem-

melse i ligningslovens $ 12, stk. 3, (bilag 6) om fradrag

for løbende ydelser til institutioner og religiøse samfund

m.v., hvis disse er godkendt af statsskattedirektoratet.

Lovændringen betyder, at retten til at fradrage udgifter

til ensidigt påtagne løbende ydelser til godkendte religiø-

se samfund er begrænset. For personer kan fradraget efter

1/1 1987 udgøre indtil 15 % af skatteyderens personlige

indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst. Skatteyde-

ren kan dog altid fradrage indtil 15.000 kr. årligt uaf-

hængig af sin indkomst.
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Som religiøse samfund i denne henseende anses sammenslut-

ninger eller forsamlinger (religionssamfund), hvis primære

formal er gudsdyrkelse efter nærmere udformet lære og

ritus, og som er hjemmehørende her i landet.

Foreninger, stiftelser og institutioner m.v. kan blive god-

kendt, hvis de er hjemmehørende her i landet, er almennyt-

tige og anvender deres midler til humanitære formål, til

forskning eller til beskyttelse af naturmiljøet.

Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at oplyse, om

"Dansk Kirke i Udlandet" og "Dansk SØmandskirke i fremmede

Havne" vil blive godkendt af statsskattedirektoratet som

berettiget til at modtage løbende ydelser med den virkning,

at yderen får fradrag efter den nye bestemmelse i lignings-

lovens 5 12, stk. 3.

UDMLGEIS.aVEEVEJELSER.OG-EQRSLÅG.

A. HFHI FMSKAR AF FOI KFKTRKFN - KTRKF1 TH RFTJFNTNH AF Ufl-

I ANnSHANSKFRF

Det er i kommissoriet pålagt udvalget at overveje, om der

bør gives mulighed for at bevare medlemskab af folkekirken

under ophold i udlandet, når dette ophold er af midlertidig

karakter.

I de seneste år har mange danske statsborgere, der opholder

sig i udlandet, ytret ønske om at bevare medlemskabet af

folkekirken. Tabet af medlemskab berører dem dybt, og de

har et levende ønske om under besøg i hjemlandet at være

berettiget til kirkelig betjening af folkekirkens præster.

Der er i udvalget en udpræget forståelse for udlands-

danskernes Ønsker, og der opnåedes hurtigt enighed om, at

der bør gennemføres en ændring i den nuværende retstil-

stand, således at medlemmer folkekirken, der tager mid-

lertidigt ophold i udlandet, bevarer deres medlemskab af
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folkekirken og tillagges ret til kirkelig betjening under

besøg i Danmark. Endvidere opnåedes der enighed om, efter

hvilke kriterier det skal afgøres, om opholdet i udlandet

kan anses for at være af blot midlertidig karakter, og om

hvorledes udlandsdanskernes behov for kirkelig betjening

under besøg i Danmark kan opfyldes. Endelig var der i ud-

valget enighed om, at den kirkelige betjening i udlandet

måtte varetages af de af "Dansk Kirke i udlandet" og Dansk

SØmandskirke i fremmede Havne" udsendte præster, således

som det hidtil har været tilfældet. Det er udvalgets op-

fattelse, at den påtænkte ændring i retstilstanden vil

kunne gennemføres ved en kgl. resolution. Udvalget har i

overensstemmelse hermed udarbejdet følgende forslag til:

B. BfKFNDTnPlRFI SF flM MFHl FMSKAR AF Ffll KFKTRKFN

Efter indstilling fra ministeriet har Hendes Majestæt Dron-

ningen den 19 .... fastsat følgende:

J 1. Medlemskab af folkekirken bevares under midlertidigt ophold

i udlandet.

Stk.2. Følgende personer anses for at have midlertidigt

ophold i udlandet:

1. Personer, der er ansat i den danske stat og beordret til

tjeneste uden for riget, samt personer, der er udsendt for

at forrette tjeneste i udlandet som ansat af en dansk of-

fentlig myndighed eller hjælpeorganisation eller af en her-

værende privat virksomhed eller forening.

2. Personer, der opholder sig i udlandet som ansat i en in-

ternational organisation, hvoraf Danmark er medlem.

3. Personer, der opholder sig i udlandet i uddannelsesøje-

med.

4. Personer, der opholder sig i udlandet af helbredsmæssige
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grunde.

5. Personer, der opholder sig i udlandet, og som i henseen-

de til tilknytning til riget ganske må sidestilles med de

under 1 - 4 nævnte personer.

6. De under 1 - 5 nævnte personers samlevende ægtefæller og

de hos dem hjemmeværende børn, der ikke er fyldt 18 Ar.

5 2. Personer, der midlertidigt opholder sig i udlandet, har

under besøg i Danmark ret til betjening af præsten for den

menighed de tilhørte, da de tog ophold i udlandet. Præsten

kan kræve dokumentation for rekvirentens tilhørsforhold til

menigheden.

§ 3 . 1 udlandet har folkekirkens medlemmer ret til betjening af

præsterne for menigheder under "Dansk Kirke i Udlandet" og

"Dansk SØmandskirke i fremmede Havne" samt af præster, der

er udsendt af folkekirken til betjening af danske i ud-

landet. Betjeningen sker i overensstemmelse med de for de

lokale menigheder gældende bestemmelser.

Kirkeministeriet, den

Det er udvalgets tanke, at den i bekendtgørelsens $ 2 fore-

slåede kirkelige betjening under ophold her i landet prak-

tiseres således, at rekvirenten henvender sig til præsten

på det sted, hvor han sidst havde bopæl inden afrejsen til

udlandet. Det påhviler herefter præsten at undersøge, om

bekendtgørelsens betingelser er opfyldt. Afslår præsten

ønsket om kirkelig betjening, kan afgørelsen indankes for

kirkeministeriet. På denne måde vil der efterhånden udvikle

sig en praksis i ministeriet for behandlingen af disse

spørgsmål. Udvalget finder, at ordningen skal gøres så

uformel som muligt, således at for eksempel anvendelse af

trykte ansøgningsblanketter undgås. Der skal dog peges på

den mulighed, at den kirkebogsførende sognepræst ved til-

førslen om den kirkelige handling i anmærkningsrubrikken
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anfører en bemærkning om på hvilket grundlag, han har

påtaget sig at udføre den kirkelige handling.

C. EÛRSLAGEISJœUSEKVENSFR FDS-DKU.

Gennemføres den foreslåede nyordning, vil DKlTs præster

fremtidig blive medlemmer af folkekirken - ligesom det al-

lerede nu er tilfældet for Sømandskirkens præster i kraft

af disses kongelige anerkendelse.

udvalget har overvejet, om det ville være ønskeligt, at

også ansættelsen som præst for en af DKlTs menigheder for-

udsatte en kongelig anerkendelse, hvilket ville medføre en

formel ligestilling mellem DKtTs og Sømandskirkens præster.

Da ordningen med kgl. anerkendelse af Sømandskirkens

præster etableredes, var den af reel betydning for menig-

hedernes medlemmer, idet den medførte, at de af præsterne

udførte kirkelige handlinger (ægtevielse, dåb m.v.) blev

tillagt borgerlig gyldighed i Danmark. Dette medførte nød-

vendigheden af, at præsterne førte autoriserede ministeri-

albøger og var under tilsyn af biskoppen over Sjællands

stift (nu: Københavns biskop). Men således er forholdet

ikke længere. Sømandskirkens præster kan - lige så lidt som

DKlTs præster - ikke foretage ægtevielser med borgerlig

gyldighed uden særlig bemyndigelse fra kirkeministeriet.

Dåbshandlinger har ikke virkning som borgerlig navngivelse,

og udskrifter af kirkebøgerne er uden borgerlig gyldighed i

Danmark. Begrundelsen for ordningen er således for en del

faldet bort, og der er efter udvalgets opfattelse ikke til-

strækkelig anledning til nu at udvide denne ordning (kgl.

anerkendelse af præsten, særligt tilsyn med denne, autori-

sation af ministerialbøger) til også at omfatte DKtTs præs-

ter.

D. RFSKA TN TNnSFDRHni (1

I kommissoriet er udvalget blevet anmodet om at overveje,

om der ved en tilføjelse til § 18, stk. 3, i lov om folke-
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kirkens økonomi (bilag 2) eller på anden måde bør skabes

hjemmel for, at kirkeskat (kirkelige afgifter), der udredes

af personer i udlandet, som er skattepligtige til en dansk

kommune, kan overføres til en dansk menighed i udlandet,

som den pågældende person har sluttet sig til.

Det drejer sig her om kirkeskat, der udredes af personer,

som uanset midlertidigt ophold i udlandet anses for at have

bevaret bopælen her i landet - og som allerede under den

nuværende retstilstand må anses for at være medlemmer af

folkekirken. De pågældende er ganske vist berettiget til

kirkelig betjening i "bopælssognet", men denne ret er under

opholdet i udlandet mest af teoretisk interesse.

Det er klart, at der kunne etableres en ordning, hvorefter

den her i landet betalte kirkeskat mod dokumentation for

skatteyderens tilhørsforhold til en dansk menighed i ud-

landet blev overført til denne menighed. Når udvalget alli-

gevel ikke har ment at kunne gå ind for en sådan ordning,

skyldes det, at den efter udsagn fra de til udvalget knyt-

tede skatteretskyndige fra indenrigsministeriet og skatte-

departementet vil være praktisk og teknisk meget vanskelig

at administrere.

Sådanne betænkeligheder gør sig ikke gældende i forbindelse

med en anden løsningsmodel, som efter udvalgets opfattelse

er at foretrække, nemlig at den skattepligtige mod dokumen-

tation for betalt medlemsbidrag til en dansk menighed i ud-

landet helt fritages for påligning af kirkeskat her i

landet. En ganske tilsvarende ordning findes allerede for

medlemmer af herværende valgmenigheder og Skt. Petri tyske

menighed i København, jfr. § 18, stk. 3, i lov om folkekir-

kens økonomi, og denne ordning har det ifølge de skatte-

retskyndiges udsagn på intet tidspunkt voldt kommunerne

vanskeligheder at administrere, udvalget kan herefter an-

befale fremsættelsen af følgende:
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E. RIRSI AK TTI JSNDRFT AFFATTE $f AF IDV OM FniKFKTRKFNS

gtk. 3. Ved ligningen bortses fra medlemmer af valgmenig-

heder, Skt. Petri tyske menighed og personer, der opholder

sig i udlandet og som dokumenterer medlemskab af en dervæ-

rende menighed under "Dansk Kirke i udlandet" eller "Dansk

Søraandskirke i fremmede Havne".

F. TTlSKim TTI DKll TJI PRJfSTFl ØN?

Under drøftelsen af mulighederne for overførsel af her i

landet betalt kirkeskat til danske menigheder i udlandet

kom udvalget også ind på mulighederne for overførsel til

folkekirken af den del af det til staten i henhold den kom-

munale indkomstskattelovs § 2, stk. 4, af udlandsdanskere

indbetalte beløb, der er beregnet på grundlag af kirkeskat-

teprocenten i København. Statsskattedirektoratet har

overfor udvalget oplyst (bilag 23), at det omhandlede beløb

i 1984 udgjorde 194.237 kr. 788 personer var skattepligtige

i henhold til den nævnte lovbestemmelse, men af disse havde

427 en skattepligtig indtægt, der lå under den skatteplig-

tige bundgrænse. Beløbet er således indbetalt af 361 skat-

teydere. De skatteopkrævende myndigheder er uden kendskab

til, om skatteyderne var medlemmer af folkekirken, da de

tog ophold i udlandet.

udvalget ville finde det rimeligt, at den del - formentlig

langt den største - af det omhandlede beløb, der hidrører

fra tidligere medlemmer af folkekirken, på en eller anden

måde kom de danske menigheder i udlandet til gode. En

direkte overførsel til de menigheder de respektive ind-

betalere tilhører, er dog næppe mulig af tekniske grunde,

men dette fører udvalget til at fremsætte nedennævnte

forslag til ydelse af tilskud til visse af DKU's menig-

heder. At antallet af danskere, der har midlertidigt ophold

i udlandet er steget betydeligt i de senere år, skyldes

ikke mindst Danmarks optagelse i EF. Der er opstået en stor

koloni af danske i Bruxelles (bilag 18), og dette har gjort
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det nødvendigt for DKU at ansætte en dansk præst til betje-

ning af den derværende menighed. Også den danske menighed i

Paris, der ligeledes betjenes af en af DKU ansat præst, er

af betydelig størrelse (bilag 19). Denne menighed tæller

traditionelt blandt sine medlemmer mange studerende og

au-pair piger og er til stor hjælp for disse under de frem-

mede forhold.

Når bortses fra Sydslesvig, hvor ganske særlige forhold gør

sig gældende, modtager "Dansk Kirke i Udlandet* kun i ringe

omfang støtte til sit virke blandt danske i udlandet. Der

ydes således et samlet årligt tilskud på 270.000 kr. til

au-pairarbejdet i London, Bruxelles og Paris. Endvidere

ydes der et tilskud på 90.000 kr. til vedligeholdelse af

den danske kirke i Paris, der ejes af den danske stat.

De betydelige udgifter til præstelønninger og lokaler m.m.

er man henvist til at dække gennem indsamlinger og gavebe-

løb. Udvalget anser det for særdeles rimeligt og ønskeligt,

om der kunne ydes DKU et tilskud til afholdelse af lønnen

til præster i menigheder, hvor der findes et særligt stort

antal danske, der er på midlertidigt ophold i udlandet -

som for eksempel i Bruxelles og Paris. Det henstilles til

overvejelse, om tilskuddet kunne fastsættes til 40 \ sva-

rende til det tilskud, som staten yder til afholdelse af

herværende folkekirkepræsters lønninger.

Der ville i ydelsen af et sådant tilskud ligge en rimelig

anerkendelse af DKUss store arbejde for danske i udlandet -

en anerkendelse der for længst er blevet Sømandskirken i

fremmede Havne til del.
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BILAGSFORTEGNELSE

Bilag 1. Uddrag af lov nr. 218 af 23. april 1986 om bestyrelse og brug af
folkekirkens kirker m.m.

Bilag 2. uddrag af lov nr. 645 af 19. december 1984 om folkekirkens økono-
mi.

Bilag 3. uddrag af lov om opkrævning af indkomst- og formueskat for perso-
ner m.v. (kildeskat) (lovbekendtgørelse nr. 396 af 18. juli
1984).

Bilag 4. Uddrag af lov om kommunal indkomstskat (lovbekendtgørelse nr. 492
af 24. september 1984)

Bilag 5. Uddrag af lov om påligningen af indkomst- og formueskat til
staten (ligningsloven) (lovbekendtgørelse nr. 405 af 2. september
1985)

Bilag 6. Uddrag af lov nr. 149 af 18. marts 1986 om ændring af ligningslo-
ven (Begrænsning af fradragsretten for løbende ydelser).

Bilag 7. Uddrag af Protokol vedrørende De Europæiske Fællesskabers privi-
legier og immuniteter.

Bilag 8. Uddrag af overenskomst mellem deltagerne i Den nordatlantiske
Traktat vedrørende status for deres styrker.

Bilag 9. Uddrag af Protokol om status for internationale militære hoved-
kvarterer oprettet i henhold til Den nordatlantiske Traktat.

Bilag 10. Skrivelse af 8. juni 1869 fra ministeriet for kirke- og undervis-
ningsvæsenet til biskoppen over Sjællands stift (indeholdende
kgl. resolution af 31. maj 1869).

Bilag 11. Instruks af 25. september 1940 for præster, der er udsendt af
"Den danske forening til evangeliets forkyndelse for skandinavis-
ke søfolk i fremmede havne".

Bilag 12. Love for Dansk SØmandskirke i fremmede Havne.

Bilag 13. Love for Den danske Kirke i London.

Bilag 14. Vedtægter for Dansk Kirke i Udlandet.

Bilag 15. Vedtægter for den Danske Kirke i Bruxelles.

Bilag 16. Kirkeministeriets skrivelse af 20. oktober 1982 (om overførsel af
kirkeskattebeløb til udlandet).

Bilag 17. Kirkeskatteordningen mellem Evangelische Kirche i Vestberlin og
den danske kirke i Berlin.

Bilag 18. Oplysninger om danske i Bruxelles.

Bilag 19. Oplysninger om danske i Paris.

Bilag 20. Oplysninger om danske på "Solkysten", Spanien.

Bilag 21. Brevveksling med indenrigsministeriet.

Bilag 22. Brevveksling med skattedepartementet.

Bilag 23. Brevveksling med Københavns skattedirektorat og statsskattedirek-
toratet.
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BILAG 1

LOV NR. 218 AF 23. APRIL 1986 OM BESTYRELSE

OG BRUG AF FOLKEKIRKENS KIRKER H.H.

KAPITEL 3.

Kirkelig betjening af folkekirkens menigheder.

i 20. Til en sognemenighed hører medlemmer af folkekirken, der har bopæl i

sognet, jfr. dog stk.2, eller som ifølge særlig bestemmelse er henvist

til sognemenigheden.

Stk. 2. Sognemenigheden omfatter ikke de medlemmer af folkekirken, som ifølge

særlige bestemmelser er medlemmer af en anden folkekirkelig menighed.

Medlemmer af de særlige menigheder for døve bevarer dog tilhørsfor-

holdet til sognemenigheden i det sogn, hvor de bor.

Stk. 3. Ethvert medlem af folkekirken har ret til kirkelig betjening af præsten

eller præsterne for den menighed, hvortil medlemmet hører. Sognebånds-

løsere betjenes dog af den præst, til hvem der er løst sognebånd.

Stk. 4. Medlemmer af folkekirken, der ikke hører til sognemenigheden, men som

har en særlig tilknytning til denne, har ret til kirkelig betjening i

sognemenighedens kirke. Kirkeministeren kan fastsætte nærmere regler

herom.
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BILAG 2

LOV NR. 645 AF 19. DECEMBER 1384 OM FOLKEKIRKENS ØKONOMI.

I 18. Ligningsbeløb til kirke- og præstegårdskasserne samt landskirkeskat på-

lignes folkekirkens medlemmer under et efter samme regler, hvorefter

kommunal indkomstskat svares til vedkommende kommune, dog at den kirke-

lige ligningsprocent fastsættes med 2 decimaler. Bestemmelserne i lov

om kommunal indkomstskat om fordeling af kommunal indkomstskat mellem

kommunerne finder tilsvarende anvendelse.

Skt. 2. Påligningen sker under et for kommunen, uanset om denne omfatter flere

sogne.

Stk. 3. Ved ligningen bortses fra medlemmer af valgmenigheder og Skt. Petri

tyske menighed.
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BILAG 3

BEKENDTGØRELSE NR. 336 AF 18. JULI 1384 AF

LOV OH OPKRÆVNING AF INDKOMST- OG FORMUESKAT FOR

PERSONER M. V.
(Kildeskat)

AFSNIT I

Skattepligten

I 1. Pligt til at svare indkomst- og formueskat til staten i overensstemmel-

se med reglerne i denne lov påhviler:

1. personer, der har bopæl her i landet,

2. personer, der inden for de sidste 4 år har haft bopæl her i landet,

medmindre de godtgør at være undergivet indkomstbeskatning til fremmed

stat, Færøerne eller Grønland efter reglerne for derboende personer,

3. personer, der uden at have bopæl her i landet opholder sig her i et

tidsrum af mindst 6 måneder, heri medregnet kortvarige ophold i ud-

landet på grund af ferie eller lignende,

4. danske statsborgere, der uden at være omfattet af bestemmelserne under

nr. 1-3 gør tjeneste eller varigt opholder sig om bord på skibe med

hjemsted her, medmindre de godtgør, at de har bopæl i udlandet, eller

at de aldrig har haft bopæl her i landet. Udenlandsk statsborger, der

inden sin tjeneste eller sit ophold om bord senest har været skatte-

pligtig her i landet i medfør af bestemmelserne i nærværende paragraf,

sidestilles i denne forbindelse med dansk statsborger,

5. danske statsborgere, som af den danske stat er udsendt til tjeneste

uden for riget, og 3om ikke er omfattet af bestemmelserne foran under

nr. 1-3, samt de med disse personer saralevende ægtefæller og de hos dem

hjemmeværende børn, der ikke er fyldt 18 år ved indkomstårets begyndel-

se, når de pågældende ægtefæller og børn er danske statsborgere, og de

ikke er undergivet indkomstbeskatning til fremmed stat efter reglerne

for derboende personer,

6. dødsboer, der skiftes her i landet.
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BILAG 4

BEKENDTGØRELSE NR. 492 AF 24. SEPTEMBER 1984 AF

LOV OM KOMMUNAL INDKOMSTSKAT

AFSNIT I

Skat af personer

i 1. Pligt til at svare kommunal indkomstskat påhviler enhver person, der er

indkomstskattepligtig til staten efter $ 1, jfr. JJ 3-5, i lov om op-

krævning af indkomst- og formueskat for personer m.v. (Kildeskat).

Stk. 2. Med hensyn til den kommunale skattepligts indtræden og ophør gælder

reglerne om indtræden og ophør af indkomstskattepligt til staten, jfr.

afsnit II i loven om opkrævning af indkomst- og formueskat for personer

m.v.

{ 2. Skattepligtige personer svarer for kalenderåret kommunal indkomstskat

til den kommune (skattekommune), hvor de har bopæl eller - i mangel af

bopæl - har ophold den 5. september forud for det pågældende kalender-

år

Stk. 2. Skattepligtige personer, der gør tjeneste eller varigt opholder sig om

bord på skibe med hjemsted her i landet, og som hverken har bopæl eller

ophold i nogen kommune den 5. september forud for det pågældende kalen-

derår, svarer kommunal indkomstskat til den kommune, der på denne dato

nærmest må betragtes som deres hjemstedskommune. I tvivlstilfælde

træffer indenrigsministeren den endelige administrative afgørelse.

Stk. 4. Skattepligtige personer, der omfattes af $ 1, nr. 2 eller 5, i loven om

opkrævning af indkomst- og formueskat for personer m.v., svarer for det

eller de kaldenderår, der følger efter udrejsen, i stedet for sædvanlig

kommunal indkomstskat et skattebeløb, der fastsættes på grundlag af de

for beregningen af kommunal indkomstskat og kirkelige afgifter i Køben-

havns kommune gældende regler. Skattebeløbet tilfalder statskassen,

idet der dog for det kalenderår, i hvilket tilbageflytning her til

landet måtte finde sted, sker fordeling af skattebeløbet efter reglerne

i nærværende lovs { 3 .
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Stk. 6. Er det ikke muligt efter foranstående bestemmelser at afgøre, til

hvilken kommune en person skal svare kommunal indkomstskat, svares

skatten til den kommune, der nærmest må betragtes som den pågældendes

hjemstedskommune. I tvivlstilfælde træffer indenrigsministeren den en-

delige administrative afgørelse.
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BILAG 5

BEKENDTGØRELSE NR. 405 AF 2. SEPTEMBER 1985 AF
LOV OM PÅLIGNINGEN AF INDKOMST- OG FORMUESKAT TIL STATEN

(ligningsloven)

| 8 A. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fradrages gaver, som

det godtgøres, at giveren har ydet til foreninger, stiftelser, institu-

tioner m.v., hvis midler anvendes i almen velgørende eller på anden

måde almennyttigt øjemed til fordel for en større kreds af personer.

Det er en forudsætning for fradrag, at gaven til den enkelte forening,

stiftelse, institution m.v. i det pågældende indkomstår har andraget

mindst 50 kr. Fradrag kan endvidere kun indrømmes for det beløb,

hvormed de gaver, som herefter kommer i betragtning, tilsammen oversti-

ger 300 kr. årligt, og det kan ikke udgøre mere end 1.000 kr.

Stk. 2. Den i stk. 1 omhandlede fradragsret er betinget af, at ministeren for

skatter og afgifter for det kalenderår, hvori gaven ydes, har godkendt

den pågældende forening m.v. som berettiget til at modtage gaver med

den virkning, at gavebeløbet kan fradrages ved opgørelsen af den skat-

tepligtige indkomst efter reglerne i stk. 1. Godkendelse kan første

gang meddeles med virkning for gaver ydet i kalenderåret 1960. Andra-

gende om godkendelse for 1961 og følgende kalenderår skal fremsættes

inden den 1. oktober i det kalenderår, for hvilket godkendelsen tørste

gang skal have virkning.

f 14. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fradrages beløb, som

i det pågældende år er anvendt til skatter og afgifter på fast ejendom

og næring, til tiende, fæste- og forpagtningsafgifter og lignende

byrder, jfr. dog stk. 8 og 9.

Stk. 2. Udgifter til udredelse af andre løbende ydelser end nævnt i stk. 1,

såsom aftægts- og underholdsydelser, som den skattepligtige har for-

pligtet sig til at udrede, kan fratrækkes ved indkomstopgørelsen efter

reglerne i stk. 3-5.

Stk. 3. Udgifter til ydelser som nævnt i stk. 2, der tilfalder foreninger,

stiftelser, institutioner m.v., som for det pågældende indkomstår er

godkendt i medfør af f 8 A. stk. 2, eller tilfalder her i landet hjem-

mehørende religiøse samfund eller frimenigheder, kan fratrækkes ved
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indkomstopgørelsen.

StJc. 6. Bestemmelserne i stJc. 1-5, 8 og 9 træder i stedet for J 6, stk. 1 d, i

lov nr. 149 af 10. april 1922 om indkomst- og formueskat til staten.
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BILAG 6

LOV NR. 149 AF 19. MARTS 1986 OM ANDRING AF LIGNINGSLOVEN.
(Begrænsning af fradragsretten for løbende ydelser)

i 1
I lov OH påligningen af indkomst- og formueskat til staten

(ligningsloven) foretages følgende ændringer:

1. Som f 12 indsættes:

I 12. udgifter til løbende ydelser, som den skattepligtige har forpligtet sig

til at udrede, kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige ind-

komst efter reglerne i stk. 2-8.

Stk. 2. udgifter til ensidigt påtagne forpligtelser som nævnt i stk. 1 kan fra-

drages, hvis ydelsen tilfalder foreninger, stiftelser, institutioner

m.v. eller religiøse samfund som godkendt efter stk. 3. Fradrag indrøm-

mes kun for årlige ydelser, der ikke overstiger 15 pct. af yderens per-

sonlige indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst. For selskaber

og andre skattepligtige institutioner indrømmes fradrag kun for årlige

ydelser, der ikke overstiger 15 pct. af yderens skattepligtige ind-

komst. Årlige ydelser, der ikke overstiger 15.000 kr., kan dog fradra-

ges fuldt ud uanset begrænsningen i 2. og 3. pkt.

Stk. 3. Fradragsret efter stk. 2 er betinget af, at statsskattedirektoratet har

godkendt foreningen, stiftelsen, institutionen m.v. eller det religiøse

samfund som berettiget til at modtage løbende ydelser med den virkning,

at yderen får fradrag for dem. Religiøse samfund kan godkendes, hvis de

er hjemmehørende her i landet. Foreninger, stiftelser, institutioner

m.v. kan godkendes, hvis de er hjemmehørende her i landet, er almen-

velgørende eller på anden måde almennyttige og anvender deres midler,

herunder de modtagne ydelser, til humanitære formål, til forskning

eller til beskyttelse af naturmiljøet. Statsskattedirektoratets af-

gørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 8. udgifter til ydelser som nævnt i stk. 1 kan fradrages, hvis ydelsen

udredes som et led i en gensidigt bebyrdende aftale
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BILAG 7

PROTOKOL VEDRØRENDE

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS PRIVILEGIER

OG IMMUNITETER

KAPITEL V

De Europeiske Fællesskabers tjenestemænd og øvrige ansatte.

ARTIKEL 13

Løn, vederlag og honorarer, som Fællesskaberne udbetaler sine tjenestemænd og

Øvrige ansatte, beskattes til fordel for Fællesskaberne på de betingelser og

efter den fremgangsmåde, som fastsættes af Rådet på grundlag af forslag fra

Kommissionen.

Tjenestemændene og de øvrige ansatte fritages for national beskatning af løn,

vederlag og honorarer, som de modtager fra Fællesskaberne.

ARTIKEL 14

Fællesskabernes tjenestemænd-og øvrige ansatte, som udelukkende med henblik på

virksomhed i Fællesskabernes tjeneste tager ophold på en anden Medlemsstats

område end den Stat, hvori de ved deres tiltræden i Fællesskabernes tjeneste

havde bopæl i skattemæssig henseende, skal med hensyn til beskatning af ind-

komst og formue og til arveafgift samt til anvendelsen af de mellem Fællesska-

bernes Medlemsstater indgåede overenskomster til undgåelse af dobbeltbeskatning

af begge de nævnte Stater betragtes, som om de havde bevaret deres tidligere

bopæl, under forudsætning af, at denne var beliggende i en af Fællesskabernes

Medlemsstater. Denne bestemmelse finder ligeledes anvendelse på ægtefællen i

det omfang, denne ikke er selverhvervende, og på børn, som de i denne artikel

nævnte personer tager vare på og forsørger.

Løsøre, der tilhører de i foregående stykke omhandlede personer, og som befin-

der sig på opholdslandets område, fritages for arveafgift i denne Stat; ved

fastsættelsen af sådan afgift betragtes løsøret, med forbehold af tredjelands

ret og af eventuel anvendelse af bestemmelser i internationale overenskomster

vedrørende dobbeltbeskatning, som om det befandt sig i den Stat, hvor det skat-
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temæssige hjemsted findes.

En bopel, der udelukkende er erhvervet med henblik på virksomhed i andre inter-

nationale organisationers tjeneste, tages ikke i betragtning ved anvendelsen af

denne artikels bestemmelser.

ARTIKEL 20

Artiklerne 12-15 og 18 finder anvendelse på Kommissionens medlemmer.

ARTIKEL 21

Artiklerne 12-15 og 18 finder anvendelse på Domstolens dommere, generaladvoka-

ter, justitssekretær og assisterende referenter med forbehold af bestemmelserne

i artikel 3 i protokollerne om Domstolens Status vedrørende dommernes og gene-

raladvokaternes fritagelse for retsforfølgning.

ARTIKEL 22

Denne Protokol finder ligeledes anvendelse på Den Europæiske Investeringsbank,

på medlemmerne af dens organer, på dens personale og på de repræsentanter for

Medlemsstaterne, der deltager i dens arbejde, dog med forbehold af bestemmel-

serne i Protokollen om Bankens vedtægter.
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BILAG 8

OVERENSKOMST

MELLEM DELTAGERNE I DEN NORDATLANTISKE TRAKTAT

VEDRØRENDE STATUS FOR DERES STYRKER

Deltagerne i Den nordatlantiske Traktat, undertegnet i Washington den 4. april

1949,

som tager i betragtning, at en deltagers styrker ifølge aftale kan blive

udsendt til at gøre tjeneste på en anden deltagers territorium;

som er indforstået med at beslutning om sådanne styrkers udsendelse og betin-

gelserne herfor, forsåvidt sådanne betingelser ikke er fastsat ved nærværende

overenskomst, fortsat vil være genstand for særaftaler mellem vedkommende del-

tagere;

som imidlertid ønsker at fastsætte status for en deltagers styrker, når disse

gør tjeneste på en anden deltagers territorium,

er blevet enige om følgende:

Art. X. I det omfang beskatning i modtagerlandet afhænger af ophold eller domi-

1. cil, skal de tidsrum, hvori et medlem af en styrke eller et civilt

element befinder sig på dette lands territorium, udelukkende fordi han

er medlem af vedkommende styrke eller civile element, ikke, forsåvidt

sådan beskatning angår, betragtes som ophold eller som raedførende for-

andring af opholdssted eller domicil. Medlemmer af en styrke eller et

civilt element skal nyde skattefritagelse i modtagerlandet med hensyn

til de lønninger og emolumenter, de i denne egenskab modtager fra af-

senderlandet, samt med hensyn til rørligt gods, hvis tilstedeværelse i

modtagerlandet udelukkende skyldes medlemmernes midlertidige tilstede-

værelse der.

2. Nærværende artikel skal ikke hindre, at et medlem af en styrke eller et

civilt element beskattes af enhver indtægtsgivende virksomhed, som han

måtte deltage i i modtagerlandet, og som ikke har forbindelse med hans

ansættelse som sådant medlem, og bortset fra lønninger, emolumenter og

rørligt gods, som omhandlet i stk. 1, skal nærværende artikel ikke

hindre, at et sådant medlem afkræves skat, som han er pligtig til at
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erlægge i henhold til modtagerlandets lovgivning, selvom han anses for

at have opholdssted eller domicil udenfor dette lands territorium.

3. Nærværende artikels bestemmelser skal ikke finde anvendelse på "told",

således som dette er defineret i artikel XI, stk. 12.

4. Forsåvidt angår nærværende artikel skal udtrykket "medlem af en styrke"

ikke omfatte personer, der er statsborgere i modtagerlandet.
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BILAG 9

PROTOKOL OM STATUS FOR INTERNATIONALE MILITÄRE

HOVEDKVARTERER OPRETTET I HENHOLD TIL

DEN NORDATLANTISKE TRAKTAT.

Deltagerne i Den nordatlantiske Traktat, undertegnet i Washington den 4. april

1949,

som tager i betragtning, at internationale militære hovedkvarterer kan blive

oprettet på deres territorier ved særaftale i henhold til Den nordatlantiske

Traktat, og

som ønsker at fastsætte status for sådanne hovedkvarterer og dertil knyttet

personel indenfor Den nordatlantiske Traktats område,

er blevet enige om nærværende protokol til den i London den 19. juni 1951 un-

dertegnede overenskomst om status for deres styrker:

Art. 3. Med henblik på overenskomstens anvendelse på et allieret hovedkvarter

1. skal udtrykkene "styrke", "civilt element" og "pårørende", overalt hvor

de forekommer i overenskomsten have den nedenfor angivne betydning:

(a) "styrke" betyder det personel, som er knyttet til det allierede hoved-

kvarter, og som tilhører en af Den nordatlantiske Traktats deltageres

land-, sø- eller luftstridskræfter,

(b) "civilt element" betyder det civile personel, som ikke er statsløse

personer eller statsborgere i et land, der ikke er deltager i trakta-

ten, og som ej heller er statsborgere i eller har sædvanlig bopæl i

modtagerlandet, og som (i) er knyttet til det allierede hovedkvarter og

har ansættelse ved et værn tilhørende en deltager i Den nordatlantiske

Traktat, eller (ii) tilhører visse af Det nordatlantiske Råd fastsatte

kategorier af civilt personel, som har ansættelse ved det allierede ho-

vedkvarter,

(c) "pårørende" betyder ægtefællen til et medlem af en styrke eller af et

civilt element, således som defineret i afsnit (a) og (b) i nærværende

stykke, eller børn af et sådant medlem, der er afhængige af underhold

fra den pågældende.
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2. Et allieret hovedkvarter skal anses som en styrke forsåvidt angår over-

enskomstens artikler II, V, stk. 2, VII, stk. 10, IX, stk. 2, 3, 4, 7,

og 8 samt XIII.

Art. 7. Den skattefritagelse, der i henhold til overenskomstens art. X indrøm-

1. mes medlemmer af en styrke eller et civilt element med hensyn til løn-

ninger og emolumenter, skal forsåvidt angår et allieret hovedkvarters

personel, således som defineret i denne protokols art. 3, stk. 1 (a) og

(b) (i), finde anvendelse på lønninger og emolumenter, der er udbetalt

dem i deres egenskab af sådant personel af det værn, de tilhører eller

er ansat ved; dog skal nærværende stykke ikke fritage noget sådant

medlem eller funktionær for beskatning pålagt af det land, i hvilket

den pågældende er statsborger.

2. De af Det nordatlantiske Råd fastsatte kategorier af funktionærer ved

et allieret hovedkvarter skal fritages for beskatning af de lønninger

og emolumenter, som et allieret hovedkvarter udbetaler dem i deres

egenskab af sådanne funktionærer. Enhver deltager i nærværende protokol

kan imidlertid indgå en aftale med det allierede hovedkvarter, hvoref-

ter en sådan deltager ansætter og til det allierede hovedkvarter

anviser alle de af dens statsborgere (dog, såfremt den pågældende del-

tager ønsker det, med undtagelse af sådanne, der ikke har sædvanlig

bopæl indenfor dens territorium), som skal gøre tjeneste ved det allie-

rede hovedkvarters stab, og af sine egne midler betaler lønninger og

emolumenter til sådanne personer i henhold til en af denne deltager

fastsat skala. De således ydede lønninger og emolumenter kan beskattes

af den pågældende deltager, men skal fritages for beskatning af enhver

anden deltager. Såfremt on sådan aftale indgås af nogen deltager i nær-

værende protokol og senere ændres eller bringes til ophør, skal delta-

gerne i nærværende protokol ikke længere være forpligtet til i henhold

til første punktum i nærværende stykke at fritage deres statsborgere

for beskatning af de lønninger og emolumenter, der ydes dem.
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BILAG 10

Skrivelse af 8. juni 1869 fra ministeriet for kirke- og undervisningsvæsenet

til biskoppen over Sjællands stift.

Hans Majestæt har under 31 f.m. allernådigst bifaldet, at de præster, som af

Den danske Forening til Evangeliets Forkyndelse for skandinaviske Sømænd i

fremmede Havne udsendes i foreningens tjeneste, må anerkendes som præster i den

danske folkekirke under betingelse af, at de holder sig de i denne gældende ri-

tuelle og andre forskrifter efterrettelige, og at de med hensyn til deres præs-

telige virksomhed i det hele undergives tilsyn af biskoppen over Sjællands

stift.

Ved at meddele bestyrelsen for den ovennævnte forening denne allerhøjeste reso-

lution har ministeriet tilføjet, at det i henhold til samme forventer, at der

hver gang, forinden en mand antages af foreningen til præst, derom sker an-

meldelse til ministeriet, for at dette kan påse, om der måtte være noget imod,

at den i resolutionen indeholdte anerkendelse kommer ham til gode. Da der for

ministeriets vedkommende ikke haves noget imod, at hidtilværende personel ka-

pellan for Bøvling og Flynder menigheder i Ribe stift Carl Frederik August

Nielsen tiltræder en virksomhed i London i foreningens tjeneste, og han under

21 f.m. er efter allerunderdanigst ansøgning blevet entlediget af hans Majestæt

i nåde fra sin hidtilværende tjeneste, skulle ministeriet tjenstligt anmode

deres højærværdighed om behagelig at ville pålægge Holmens provst at autorisere

en kirkebog til brug for ham i hans ommeldte virksomhed i London.
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BILAG 11

INSTRUKS AF 25. SEPTEMBER 1940 FOR PRÄSTER. DER ER UDSENDT AF "DEN DANSKE FOR-

ENING TIL EVANGELIETS FORKYNDELSE FOR SKANDINAVISKE SØFOLK I FREMMHEDE HAVNE".

udfærdiget af biskoppen over Københavns stift.

J 1. De af "Den danske Forening til Evangeliets Forkyndelse for skandinavi-

ske Søfolk i fremmede Havne" (Dansk sømandsmission) antagne præster,

der har erholdt allerhøjeste stadfæstelse som sømandspræster, er i

dere3 embedsgerning forpligtede på den danske, evangelisk-lutherske

folkekirkes lære- og bekendelsesskrifter og undergivne Holmens provst

og biskoppen over Københavns stift som deres umiddelbare kirkelige fo-

resatte.

f 2. De skal ved gudstjenester og kirkelige handlinger følge den danske fol-

kekirkes liturgiske og rituelle forskrifter.

§ 3. De skal føre kirkebøgerne efter de af kirkeministeriet fastsatte

regler, således at alle rubrikker med de begærede oplysninger udfyldes,

og hensynet til nøjagtig stavemåde efter forelagte attester imødekom-

mes, da udskrifter af kirkebøgerne har retlig gyldighed.

I 4. Ægtevielser må henvises til vedkommende lands kompetente vielsesmyndig-

heder.

I visse lande vil ægteskab kunne indgås for vedkommende danske gesandt-

skab eller konsulat, forudsat at dette af udenrigsministeriet er bemyn-

diget til at foretage vielse.

Forsåvidt ægtefolkene, efter at der er foretaget en efter vedkommende

lands love gyldig borgerlig vielse, Ønsker det, kan præsten meddele en

kirkelig velsignelse.

Alle nødvendige og fyldestgørende oplysninger om ægtefolkenes fulde

navn, stilling, adresse, fødselsår, fødselsdag, forældre samt om ægte-

skabets indgåelse og kirkelige velsignelse tilføres kirkebøgerne,

således som deres rubrikker angiver.

5 5. Halvårligt pr. 1. januar og 1. juli sender sømandspræsten indberetning

til Holmens provst om antallet af foretagne kirkelige handlinger, af-

holdte gudstjenester samt de oplysninger, som må skønnes at være af be-

tydning for pågældende præsts gerning.
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BILAG 12

LOVE

FOR DANSK SØMANDSKIRKE I FREMMEDE HAVNE

Stiftet i København den 12. november 1867.

Nedenstående reviderede love er vedtaget på bestyrelsesmødet den 6. september

1985.
Lovene træder i kraft den 1. oktober 1985 og afløser de love, der blev vedtaget

den 25. maj 1983.

} 1. Dansk Sømandskirke i fremmede Havne er en forening, som har til formål

at bringe kirkens budskab til danske søfarende samt på anden hensigts-

mæssig måde at virke for deres vel ved at udsende præster og andre med-

arbejdere og indrette kirker og samlingssteder i de af danske skibe

mest besøgte udenlandske havne.

} 2. Foreningen vil, så vidt det står til den, arbejde hånd i hånd med andre

nordiske foreninger med samme formål, også ved valget af de havne,

hvortil der agtes udsendt medarbejdere.

i 3. Sømandspræsterne skal ved gudstjenester og kirkelige handlinger følge

den danske folkekirkes bekendelsesskrifter, alterbog og ritual samt

føre ministerialbøger og står i så henseende under tilsyn af biskoppen

over Københavns stift og Holmens provst.

f 4. De udsendte medarbejdere skal foruden danske søfolk og de fastboende

danske tillige betjene søfarende og fastboende af anden nordisk natio-

nalitet, såfremt deres hjemlands kirke ikke er repræsenteret det pågæl-

dende sted.

J 5. Dansk Sømandskirke i fremmede Havne ledes af en hovedbestyrelse bestå-

ende af 12 medlemmer, hvilket antal dog i særlige tilfælde af bestyrel-

sen kan udvides med indtil 3 medlemmer, som vælges for tre år ad

gangen. Et af bestyrelsens medlemmer skal være en tidligere sømands-

præst, der ikke har være ude af aktiv tjeneste i 10 år.

a) Af hovedbestyrelsens medlemmer vælges 6 ved skriftlig afstemning af

alle stemmeberettigede. Stemmeberettigede er kredsene (jvf. 5 8). Hver

kreds har 1 stemme. Kredse med flere end 20 medlemmer har 2 stemmer.
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Stemmeberettigede er endvidere: Medlemmer af hovedbestyrelsen, med-

lemmer af storkredsbestyrelser og medlemmer af distriktsudvalg. En

person, der er medlem af flere af de ovennævnte stemmeberettigede orga-

ner, tillægges 1 stemme for hvert medlemskab.

Kandidatforslag til bestyrelsesvalg skal indsendes til hovedbestyrelsen

senest 1. marts. Forslag skal indeholde kandidaternes navne samt navnet

på mind3t en personlig stedfortræder for hver enkelt kandidat. Den

samme person kan være stedfortræder for flere kandidater. Forslag skal

være underskrevet af mindst 10 kredsmedlemmer som stillere.

De opstillede kandidater og deres stedfortrædere må skriftligt bekræf-

te, at de er villige til at modtage valg. Kandidatlister og stemmesed-

ler skal være de stemmeberettigede i hænde senest den 1. april og være

tilbagesendt til hovedkontoret senest 1. maj. Afstemningens resultat

bekendtgøres snarest i Dansk Sømandskirke i fremmede Havne's tidsskrift

'HAVNEN'.

b) De øvrige medlemmer af hovedbestyrelsen vælges af denne.

c) Hovedbestyrelsen vælger, i reglen ved bestyrelsesmødet i november,

inden for sin midte for 3 år sin formand og næstformand. Hovedbestyrel-

sen ansætter en generalsekretær og en kasserer, disse behøver ikke at

være medlemmer af bestyrelsen og kan forenes i samme person.

Ved samme møde vælger hovedbestyrelsen for 3 år et "Forretnings- og

økonomiudvalg", der består af hovedbestyrelsens formand, næstformand og

tre andre medlemmer, udvalgets og formandens valgperiode skal være sam-

menfaldende. Udvalget sammensættes således, at der er 2 præster og 2

lægfolk repræsenteret foruden formanden.

Hovedbestyrelsens formand er tillige formand for "Forretnings- og øko-

moniudvalget". Der udpeges faste suppleanter for hvert enkelt medlem,

udvalget fastsætter selv sin forretningsorden. Er et medlem forhindret

i at deltage, indkaldes suppleanten. Genvalg til hovedbestyrelse og

"Forretnings- og Økonomiudvalg" kan finde sted.

d) Ordinære bestyrelsesmøder, der indkaldes med mindst 14 dages varsel,

afholdes i maj og november måned samt under årsmødet (jvf. § 9).
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Ekstraordinære møder kan indkaldes med 8 dages varsel, når formanden

eller "Forretnings- og økonomiudvalget" finder det nødvendigt, eller

mindst halvdelen af hovedbestyrelsens medlemmer fremsætter begæring

derom. På det ordinære bestyrelsesmøde i november vælges de bestyrel-

sesvalgte medlemmer.

e) Alle afgørelser i foreningen træffes af hovedbestyrelsen ved almindelig

stemmeflerhed. Foreligger der stemmelighed, gør formandens stemme ud-

slaget. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af

medlemmerne er til stede.

Til ændringer i lovene kræves dog 2/3 af samtlige hovedbestyrelsesmed-

lemmers stemmer, der kan afgives skriftligt.

Referat af de i hovedbestyrelsen og i "Forretnings- og økonomiudvalget"

afholdte møder indføres i en forhandlingsprotokol og underskrives af

deltagerne.

Forhandlingsprotokollens referat af hovedbestyrelsesmødet oplæses ved

begyndelsen af det følgende hovedbestyrelsesmøde.

} 6. Dansk Sømandskirke i fremmede Havne tegnes af formanden i forening med

et andet medlem af hovedbestyrelsen. Der kan dog meddeles fornøden

prokura til den daglige administration. Ved køb, salg og pantsætning af

faat ejendom og ved oprettelse af kontrakter om opførelse eller om-

bygning af bygninger tegnes Dansk Sømandskirke i fremmede Havne af for-

manden og mindst to andre medlemmer af hovedbestyrelsen.

i 7. Hvert år på hovedbestyrelsesmødet i maj måned aflægges fuldstændigt og

revideret regnskab for det sidst forløbne kalenderår.

Revision skal ske ved statsautoriseret revisor, og kritisk revision

skal foretages af 2 hovedbestyrelsesmedlemmer, der ikke må være med-

lemmer af "Forretnings- og økonomiudvalget". De kritiske revisorer

vxlges for en periode, der skal vcre sammenfaldende med formandens

valgperiode.

f 8. Til at fremme og støtte arbejdet dannes kredse ud over landet. Landet

inddeles i storkredse efter de geografiske forhold og kredsenes antal.

Storkredsen afholder et årligt møde. På dette vælges en storkreds-

bestyrelse, bestående af indtil 6 medlemmer, valgt for tre år, afgående
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med 2 hvert år. Storkredsbestyrelsen vælger en formand og en sekretär.

Sidstnævnte behøver ikke at være medlem af storkredsbestyrelsen.

$ 9. Et årsmøde, hvortil indbydes kredsene og venner af Dansk Sømandskirke i

fremmede Havne, afholdes, som regel i september måned, på et af hoved-

bestyrelsen fastsat mødested. På årsmødet fremlægger generalsekretæren

på hovedbestyrelsens vegne beretning om foreningens arbejde. På årsmø-

det kan deltagerne rette spørgsmål og stille forslag til hovedbestyrel-

sen vedrørende foreningens arbejde.

En kreds eller en storkredsbestyrelse kan kræve en sag behandlet på

årsmødet, hvis der mindst 1 måned forud fremsættes skriftligt ønske

derom over for hovedbestyrelsen.

I 10. I tilfælde af foreningens ophør vil dens midler være at anvende til et

lignende formål efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.
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BILAG 13

LOVE FOR DEN DANSKE KIRKE I LONDON
Forord

Den Danske Kirke i London har sin oprindelse i den i 1692 stiftede dansk-norske

aenighed i London. Kirken hører til den danske evangelisk-lutherske folkekirke

og er tilknyttet Holmens provsti, Københavns stift.

De reviderede love for den dansk-norske menighed i London fik stadfæstelse ved

kgl. reskript af 7. juni 1780. Lovene er ændret ved almindeligt møde den 26.

juli 1910 og er revideret i nærværende form på det årlige almindelige møde af

Den Danske Kirke i London afholdt den 31. marts 1957.

Navn og formål

} 1. Kirkens navn er Den Danske Kirke i London.

S 2. Den Danske Kirke i London har til formål at afholde gudstjenester og

udføre kirkelige handlinger for danske i London og omegn samt at fremme

det kirkelige liv iblandt dem.

Medlemmer og stemmeberettigede medlemmer

§ 3. Enhver mand eller kvinde, som er dansk statsborger eller af dansk op-

rindelse, som bor i London eller omegn, og som opfylder betingelserne

for at tilhøre den danske folkekirke, regnes for at høre til Den Danske

Kirke i London.

f 4. Stemmeberettigede er de medlemmer af Den Danske Kirke i London, der

yder et årsbidrag på mindst 10 shillings til kirken. Præsterne er altid

stemmeberettigede.

Det årlige almindelige møde

} 5. Kirkens årlige almindelige møde afholdes inden udgangen af april måned

og indvarsles af Kirkerådet mindst 14 dage forud ved opslag på kirkens
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opslagstavle og ved skriftlig meddelelse til de bidragydende medlemmer

om dagsorden og tidspunkt for mødets afholdelse. Indvarslingen af mødet

skal ledsages af årsberetning og revideret regnskab afsluttet pr. 31.

december.

Årsberetning og regnskab sendes tilligemed indvarsling af mødet til den

danske ambassadør i London som kirkens patron, og årsberetning og regn-

skab sendes til biskoppen over Københavns stift.

I 6. Forslag til optagelse på dagsordenen må være Kirkerådets sekretær i

hænde senest en uge før årsmødets afholdelse. Emner optaget til debat

udenfor dagsordenen kan kun afgøres i form af henstillinger til Kirke-

rådet.

f 7. Det årlige almindelige mødes dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1. Beretning om kirkens arbejde i det forløbne år.

2. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

3. Valg af medlemmer til Kirkerådet.

4. Valg af revisorer.

5. Forslag eller forhandlingsemner anmeldt i henhold til paragraf 6.

6. Andre sager.

Når den danske ambassadør ikke kan præsidere ved det årlige almindeli-

ge møde, vælger mødet selv en ordstyrer.

J 8. Ekstraordinært møde kan sammenkaldes af Kirkerådet og skal sammenkal-

des, når en af kirkeværgerne eller sognepræsten eller mindst 10 bidrag=

ydende medlemmer skriftligt anmoder Kirkerådet derom med angivelse af

formålet med mødet. Indvarslingen skal ske på samme måde som til det

årlige almindelige møde.

Kirkens styrelse

f 9. Biskoppen over Københavns stift er Den Danske Kirke i Londons kirkelige

tilsynsmand, og den danske ambassadør i London er dens patron.

f 10. Den Danske Kirke i Londons anliggender styres af et Kirkeråd, der re-

præsenterer kirken i alle dens forhold. Kirkerådet består af 5-9 med-

lemmer, der vælges på det årlige almindelige møde.
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S 11. Af Kirkerådets medlemmer afgår hvert år tre efter tur. Dersom flere

eller færre står for tur, afgøres ved lodtrækning hvilke tre, der skal

afgå. Forslag til genvalg eller nyvalg af medlemmer stilles af Kirkerå-

det eller af tre stemmeberettigede medlemmer ved skriftlig anmeldelse

til Kirkerådets sekretær mindst en uge inden afholdelsen af det årlige

almindelige møde.

Kun stemmeberettigede medlemmer af kirken, der bor i London eller

omegn, kan vælges til Kirkerådet.

i 12. Kirkerådet vælger selv sin foraand, kasserer og sekretær og kan vælge

en næstformand. I tilfælde af et medlems afgang i årets løb, kan Kirke-

rådet supplere sig selv indtil næste årlige almindelige nøde, hvor

valget skal godkendes.

Kirkerådet holder møde, så ofte det finder det fornødent. Præsterne kan

tilkaldes til rådets møder, og sognepræsten skal tilkaldes, når der

skal træffes bestemmelse om gudstjenester. Sognepræsten har ret til at

forlange indkaldelse til kirkerådsmøde, når han har betydningsfulde

sager at forelægge.

Kirkerådet er beslutningsdygtigt, når det er sammenkaldt med en uges

skriftlig varsel og mindst halvdelen af dets medlemmer er til stede.

Alle sager afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Står stemmerne lige,

gør formandens stemme udslaget.

Sekretæren indfører beretning om Kirkerådets møder i en protokol, som

underskrives af formanden, og som skal forelægges den danske ambassadør

i London, når han måtte ønske det.

Kirkerådet

S 13. Kirkerådet er ansvarligt for den rette brug af kirker, ejendomme og lo-

kaler, der tilhører Den Danske Kirke i London. Det sørger for ved-

ligeholdelselsen af disse bygninger, for rengøring, opvarmning, belys-

ning og udsmykning. Det fører en liste over indbo og andet løsøre, og

det opbevarer kirkens arkiv.

S 14. Kirkerådet indsamler medlemsbidrag, kollekter ved gudstjenesterne,

gaver til kirken og bidrag bevilget af den danske stat, samt modtager
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de beløb, der på anden måde tilfalder Den Danske Kirke i London.

| 15. Kirkerådet ansætter en eller flere præster og er bemyndiget til at gøre

dette i samråd med "Dansk Sømandskirke i Fremmede Havne", når det er

hensigtsmæssigt, at præsten eller præsterne skal varetage nævnte kirkes

arbejde sammen med præstegerningen for Den Danske Kirke i London.

Kirkerådet fastsætter præstens eller præsternes embedsløn.

Son præst kan kun ansættes en af en dansk biskop ordineret kandidat,

hvis ansættelse som præst for Den Danske Kirke i London bekræftes af

Københavns biskop og stadfæstes af Kongen eller af Kirkeministeriet.

Præsten skal i sin embedsvirksomhed rette sig efter den danske Folke-

kirkes forskrifter.

Kirkerådet træffer sammen med sognepræsten bestemmelse om gudstjene=

sterne.

J 16. Kirkerådet ansætter organist og andre kirketjenere og fastsætter deres

løn.

f 17. Ud af de til dets rådighed stående midler afholder Kirkerådet alle ud-

gifter til lønninger, vedligeholdelse af kirker, ejendomme, lokaler og

indbo, lejeafgift, skat, forsikring af personale, bygninger og indbo,

og andre udgifter i forbindelse med kirkens ejendom og arbejde.

Når midlerne strækker til har Kirkerådet ret til at bidrage til formål,

som står kirken nær, og til at foretage henlæggelse til særlige fonds

under kirken.

Kirkens værger

f 18. Kirkerådet vælger mellem kirkens bidragydende medlemmer to værger for

de kirker, bygninger eller grunde, som Den Danske Kirke i London er

eller måtte blive ejer eller lejer af, samt for kirkens Bygge- og Re-

servefond.

I tilfælde af en kirkeværges afgang skal Kirkerådet i løbet af en måned

i samråd med den tilbageblevne værge vælge en ny kirkeværge mellem
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kirkens bidragydende medlemmer. Hvis begge værger er afgået, vælger

Kirkerådet to nye værger. Alle valg af kirkeværger skal godkendes af

den danske ambassadør i London.

Kun medlemmer af kirken, som har egen husstand, kan være kirkeværger.

| 19. Kirkeværgerne er ansvarlige for overholdelsen af bestemmelserne i de

løbende lejekontrakter (leases and agreements), og de skal på kirkens

vegne anbringe Bygge- og Reservefondets kapital i sikre rentebærende

værdipapirer, som skal deponeres i bank i Danmark eller England, men

med udtrykkelig angivelse af, at de tilhører Den Danske Kirke i London.

S 20. Kirkeværgerne skal udstede en erklæring til Den Danske Kirke i London

om, at de er indehavere af disse lejekontrakter og værdipapirer på

kirkens vegne, og at de forvalter fondet på kirkens vegne ifølge para-

graf 21, samt at værdipapirerne, i tilfælde af værgernes død eller på

anden måde foranlediget afslutning af værgemålet, skal være til dispo-

sition for Kirkerådet eller de af dette valgte nye værger; og endvidere

forpligter kirkeværgerne sig til at trække sig tilbage, hvis den danske

ambassadør i London på indstilling af Kirkerådet skriftligt anmoder dem

derom.

Den af kirkeværgerne udstedte erklæring opbevares i kirkens arkiv og må

underskrives af hver ny kirkeværge.

Kirkens fonds

$21. Den Danske Kirke i Londons Bygge- og Reservefond må kun anvendes til

ekstraordinære udgifter som køb eller leje af nye grunde eller bygnin-

ger, eller opførelse af nye bygninger, eller ombygning eller reparatio-

ner af eksisterende bygninger, til brug for dansk gudstjeneste i

London, eller på anden måde til fremme af kirkens formål, alt efter be-

slutning på et møde af Kirkerådet sammen med kirkeværgerne, hvilken be-

slutning desuden skal tiltrædes af den danske ambassadør i London. Et

motiveret forslag fra Kirkerådet eller værgerne til en sådan anvendelse

skal tilsendes alle medlemmer af Kirkerådet, kirkeværgerne og am-

bassadøren mindst en måned før mødets afholdelse.

Ud af fondets årligt indvundne renter betales forlods et beløb på E 250

om året, som kirkeværgerne ifølge lejekontrakt er ansvarlig for at

betale.
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De resterende renter kan af Kirkerådet bruges til betaling af skat, as-

surancer og vedligeholdelse af ejendom, men skal fortrinsvis tillægges

fondets kapital.

§ 22. Den Danske Kirke i Londons Lønnings- og Pensionsfond administreres af

Kirkerådet. Fondets kapital skal anbringes i sikre rentebærende værdi-

papirer, som skal deponeres i bank i Danmark eller England, men med ud-

trykkelig angivelse af, at de tilhører Den Danske Kirke i London.

De indvundne renter kan benyttes til tilskud til præstelønninger og

anden hjælp og til betaling af pensioner, hvor sådanne efter Kirkerå-

dets skøn vil være at betale.

I 23. Kirkerådet er bemyndiget til at etablere og administrere andre fonds

til særlige formål. Kapitalen af sådanne fonds skal anbringes på lig-

nende måde som nævnt under paragraf 22.

Love og lovændringer

S 24. Den Danske Kirke i Londons love kan kun ændres ved beslutning vedtaget

på et årligt almindeligt møde eller på et ekstraordinært møde med en

majoritet af mindst to tredjedele af de tilstedeværende stemmeberetti-

gede medlemmer og bekræftet på samme måde på et årligt eller ekstraor-

dinært møde afholdt mindst en måned derefter.

Kirkens opløsning

$ 25. Skulle Den Danske Kirke i London opløses eller dansk gudstjeneste i

London ophøre, skal Kirkerådet overdrage kirkens midler, og kirkevær-

gerne skal overdrage ejendomsretten til de dem underlagte kirker, byg-

ninger, grunde og værdier til den danske ambassadør i London eller

anden derværende repræsentant for den danske regering, og disse midler

skal af ham forvaltes til fordel for en mulig senere opstående dansk

kirke i London.

(Lovrevision af 29. april 1962 forandrede paragraf 10, 3. linie til:

"Kirkerådet består af 5-9 medlemmer ...." I love af 31. marts 1957 stod

der "5-7 medlemmer".)
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BILAG 14

VEDTÆGTER FOR DANSK KIRKE I UDLANDET
Stiftelsesdag 25. marts 1919

{ 1. DANSK KIRKE I UDLANDET - DKU - har til formål på evangelisk-luthersk

grund og i tilslutning til den danske folkekirke at arbejde for evange-

liets forkyndelse og dansk menighedsliv blandt landsmænd i udlandet.

} 2. Arbejdet kan tages op, hvor danske i udlandet har behov for støtte til

gudstjenester, møder og ungdomsarbejde.

I større kredse kan ansættes præster og andre kirkelige medarbejdere.

f 3. Medlem af DKU er enhver i ind- og udland, der vedkender sig DKUs formål

og betaler et årligt medlemsbidrag. DKU udgiver et blad, hvis abonne-

mentspris fastsættes af bestyrelsen.

Medlemmer i indlandet er almindeligvis organiseret i lokale kredse, som

i et naturligt samhørende område udgør et distrikt, hvis omfang fast-

sættes af bestyrelsen.

Antallet af distrikter, der ikke kan overstige 100, fastsættes af re-

præsentantskabet .

I hvert distrikt nedsættes en komité, som har ansvaret for arbejdet i

området. I særlige tilfælde kan 2 eller flere distrikter have fælles

distriktskomitè. Bestyrelsen fastlægger komiteernes sammensætning og

arbejdsopgaver.

i 4. DKU ledes af et repræsentantskab og en bestyrelse. Repræsentantskabet

er DKUs øverste myndighed.

f 5. Repræsentantskabet består af:

1. Indtil 200 medlemmer, valgt for 2 år, således at der vælges 2 repræsen-

tanter i hvert af de i $ 3 nævnte distrikter. Desuden vælges ligeledes

for 2 år i hvert distrikt 2 stedfortrædere.
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Mindst halvdelen af de valgte skal være lægfolk.

Af de valgte repræsentantskabsmedlemmer og stedfortrædere afgår halvde-

len hvert år.

Valgene foretages på møder, der afholdes i tidsrummet 15/10-30/11.

Disse møder tilrettelægges af distrikstkomiteerne og bekendtgøres såvel

lokalt som i DKUs blad.

Valgbar til repræsentantskabet er ethvert medlem, der har bopæl i di-

striktet, og som bringes i forslag enten ved skriftlig henvendelse fra

mindst 3 af DKUs medlemmer i distriktet til distriktskomiteen inden ud-

gangen af september måned eller af distriktskomiteen, der navnlig skal

drage omsorg for, at der til valget er opstillet mindst dobbelt så

mange, som skal vælges. Stemmeberettigede er alle tilstedeværende med-

lemmer af DKU med bopæl i distriktet. Afstemningen skal ske skriftligt.

De valgtes funktionstid regnes fra 1. januar.

2. De tidligere på livstid valgte medlemmer.

1. Folkekirkens fungerende biskopper, såfremt de er villige til at indtræ-

de i repræsentantskabet.

4. De medlemmer af DKUs bestyrelse, som ikke på anden måde er medlemmer af

repræsentantskabet.

{ 6. Repræsentantskabet tager efter bestyrelsens indstilling bestemmelse om

optagelse og nedlæggelse af arbejdsområder samt om arbejdets omfang.

J 7. Repræsentantskabet vælger for tre år DKUs præsident og vicepræsident.

De er henholdsvis formand og næstformand for repræsentantskabet og va-

retager i øvrigt repræsentative og andre opgaver, som repræsentantska-

bet eller bestyrelsen overdrager dem.

Valgene foretages blandt medlemmer af DKU, der bringes i forslag af

mindst 4 medlemmer af repræsentantskabet ved skriftlig henvendelse til

DKUs kontor senest 4 uger før repræsentantskabsmødet. Hvis forslag ude-

bliver, påhviler det bestyrelsen at foreslå kandidater.
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$ 8. Bestyrelsen består af:

1. Præsidenten og vicepræsidenten.

2. 9 af repræsentantskabet for tre år valgte medlemmer, hvoraf 3 afgår

på hvert ordinært repræsentantskabsmøde. Valgene foretages - ved be-

nyttelse af kvalitetsmetoden - blandt medlemmer af DKU, der bringes

i forslag på samme måde som i § 7, stk. 2, fastsat.

3. 1 medlem valgt af fællesbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark.

4. 1 medlem valgt af bestyrelsen for De danske Gymnastik- og Ungdoms-

foreninger.

Afgår et af repræsentantskabet valgt bestyrelsesmedlem inden udløbet af

den 3-årige valgperiode, foretages udfyldningsvalg på det følgende or-

dinære repræsentantskabsmøde i forbindelse med valget til besættelse af

de pladser, der bliver ledige ved ordinær afgang. I så fald anses den,

der ved afstemningen vælges med det laveste stemmetal, som valgt i

stedet for det afgåede bestyrelsesmedlem for resten af dettes valg-

periode.

f 9. Bestyrelsen har den daglige ledelse af DKUs virksomhed. Den vælger selv

formand og næstformand.

Bestyrelsen ansætter og afskediger de til arbejdet ude og hjemme nød-

vendige medarbejdere inden for de af repræsentantskabet vedtagne rammer

samt fastsætter regulativ for medarbejderne.

Ansættelse henholdsvis afskedigelse af medarbejdere i udlandet sker

efter forudgående forhandling med de stedlige kredse.

J 10. DKU står som ejer af de kapitaler, der til enhver tid er indkommet til

menighedsarbejdets drift, opførelse af bygninger eller andre formål, og

af erhvervede ejendomme, løsøregenstande eller andre værdier, for så

vidt ikke fremmed lands lov, givers forbehold eller en i det enkelte

tilfælde herom truffet aftale nødvendiggør særlige bestemmelser.

Ved køb og salg, pantsætning og andre tilsvarende dispositioner med

hensyn til faste ejendomme samt værdipapirer m.v. tegnes DKU af besty-

relsens formand eller næstformand i forbindelse med 2 bestyrelsesmed-

lemmer.



54

Den af bestyrelsen valgte kasserer er berettiget til at kvittere for

bidrag, gaver samt arv og til efter bestyrelsens anvisning at foretage

udbetalinger.

| 11. Regnskabsåret er finansåret. DKUs regnskaber revideres af en af besty-

relsen antaget statsautoriseret revisor.

Repræsentantskabet vælger for hvert år to medlemmer til at følge besty-

relsens økonomiske dispositioner. Valgene foretages efter samme ret-

ningslinier som anført i 5 7, stk. 2.

S 12. Hvert år afholdes et offentligt landsmøde. Bekendtgørelse herom sker i

DKUs blad. I forbindelse med landsmødet aflægger bestyrelsen beretning

om arbejdet i det forløbne år. Desuden forelægges OKUs regnskab og

budget.

f 13. I forbindelse med landsmødet afholdes ordinært repræsentantskabsmøde.

På dette træffes beslutning om godkendelse af beretning og regnskab

samt af budget for det kommende regnskabsår. Ligeledes foretages de i

i i 7, 8 og 11 nævnte valg.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan sammenkaldes efter vedtagelse

af bestyrelsen og skal afholdes senest 6 uger efter, at krav herom er

fremsat af mindst 30 medlemmer af repræsentantskabet.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøder sker med 14 dages varsel med

tilsendelse af dagsorden. På dagsordenen skal optages de punkter, som

bestyrelsen ønsker behandlet, eller som medlemmer af repræsentantskabet

kræver optaget enten i forbindelse aed begæringen om indkaldelse af

ekstraordinært repræsentantskabsmøde eller mindst 6 uger før det ordi-

nære repræsentantskabsmøde.

Gæster har ret til at deltage i repræsentantskabsmøder. Øvrige deltage-

re i landsmødet har adgang til at overvære det ordinære repræsentant-

skabemøde, medmindre repræsentantskabet i særlige tilfælde bestemmer

andet.

J 14. Menighederne og kredsene i udlandet, jfr. J 2, fastsætter under hensyn

til de stedlige forhold styreform og vedtægter, der indsendes til god-

kendelse af DKUs bestyrelse. De indsender hvert år beretning til besty-

relsen.
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S 15. Til forandringer i disse vedtægter kræves vedtagelse på et repræsen-

tantskabsmøde med mindst 3/4 af de afgivne stemmer.

i 16. Til opløsning af DANSK KIRKE I UDLANDET kræves vedtagelse af mindst 4/5

af de afgivne stemmer på to på hinanden følgende ordinære repræsentant-

skabsmøder. Repræsentantskabet træffer bestemmelse angående anvendelse

af DRUs formue, der skal komme dansk folkekirkeligt arbejde i ud- og

indland til gode.

OVERGANGSBESTEMMELSER

Bestemmelsen i J 5, stk. 1, afsnit 4, "Valgene foretages på møder, der

afholdes i tidsrummet 15/10-30/11" træder først i kraft i 1979, hvor

der vælges 1 repræsentant og 1 stedfortræder i hvert af de i J 3 nævnte

distrikter.

De i 1977 og 1978 valgte repræsentanter og stedfortrædere efter regler-

ne i de hidtil gældende vedtægters J 5, stk. 1, afsnit 1, fortsætter

til 1. januar 1980, henholdsvis 1. januar 1981.

DKUs vedtægter er oprindelig stadfæstet af kirkeministeriet den 7. juni

1919 og senere ændret, senest på repræsentantskabsmødet i Holstebro,

den 6. september 1978. De således ændrede vedtægter er godkendt af kir-

keministeriet den 15. maj 1979.
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BILAG 15

VEDTAGTER FOR

DEN DANSKE KIRKE I BRUXELLES

f 1. Den danske kirke i Bruxelles har til formål på den danske evangelisk-

lutherske folkekirkes grund og i tilknytning til Dansk Kirke i udlandet

af afholde gudstjenester og udføre kirkeligt og andet hertil hørende

arbejde for danske i Bruxelles og omegn.

f 2. Som hørende til menigheden betragtes enhver, som er dansk statsborger

eller af dansk oprindelse, der er boende i området, og som er døbt med

den kristne dåb og vedkender sig den danske folkekirke.

i 3. Menigheden styres og repræsenteres over for Dansk Kirke i Udlandet af

et råd, bestående af fire til seks medlemmer foruden præsten, der er

selvskrevet medlem af rådet. Medlemmerne samt to suppleanter vælges for

to år på generalforsamlingen, således at halvdelen afgår hvert år.

Første gang foretages lodtrækning om, hvilken halvdel der skal på valg

på næste generalforsamling.

Rådet konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kas-

serer og fastsætter sin egen forretningsorden. Den daglige ledelse fo-

restås af præsten, der imidlertid ikke kan være formand.

Rådet tegnes af formanden og to rådsmedlemmer.

Ingen af medlemmerne hæfter personligt for menighedens forpligtelser.

Køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af Dansk

Kirke i udlandet.

f 4. Af kirkens indtægter, der hovedsagelig fremkommer ved medlemsbidrag,

bidrag for andre, kollekter, gaver, basar samt i øvrigt alle midler,

der på anden måde måtte tilfalde kirken, afholdes de med kirkens og me-

nighedens funktioner forbundne udgifter, herunder udgifter til drift og

vedligeholdelse af lokaler og bygninger.
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Herudover bidrager menigheden i videst muligt omfang til dækning af de

udgifter, som Dansk Kirke i Udlandet har til udsendte præster og medar-

bejdere og andre udgifter i forbindelse med det kirkelige arbejde i

Bruxelles og omegn.

J 5. Ordinær generalforsamling afholdes een gang årligt.

Der indkaldes med mindst 14 dages varsel ved brev til hvert enkelt

stemmeberettiget (registreret og betalende) medlem samt ved bekendt-

gørelse fra prædikestolen.

Generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af april måned.

Dagsordenen er følgende:

a) valg af dirigent

b) årsberetning

c) forelæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab samt budget-

gennemgang og fastsættelse af årligt minimumsbidrag for betalende

medlemmer

d) valg af rådsmedlemmer og suppleanter

e) valg af revisor

f) Eventuelt, herunder behandling af modtagne forslag.

Beslutninger tages ved simpelt flertal, jfr. dog § 8. Der kan stemmes

ved fuldmagt givet til et andet medlem. Afstemningen skal være skrift-

lig, når eet medlem begærer dette.

Regnskabsåret er kalenderåret.

Arsregnskabet tilsendes Dansk Kirke i Udlandet.

Der føres protokol over generalforsamlings- og rådsbeslutninger.

{ 6. Ekstraordinær generalforsamling afholdes på begæring af rådet eller

mindst 10 stemmeberettigede medlemmer.

Varsel og indkaldelsesreglerne i § 5 må iagttages.

f 7. Ved præstevalg har rådet indstillingsret.

Udnævnelsen foretages af Dansk Kirke i Udlandet. Det samme gælder for

andre udsendte medarbejdere.
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Dansk Kirke i udlandet fastsætter og udbetaler lønnen til præsten og

mulige andre udsendte medarbejdere. Disse er til enhver tid undergivet

regulativet for de uden for Danmark under Dansk Kirke i udlandet ansat-

te.

f 8. Beslutning om «ndring af vedtægterne samt om kirkens opløsning kræver

vedtagelse på en generalforsamling med 3/4 af de afgivne stemmer. Disse

3/4 må repræsentere mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer.

Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, indkaldes der til en ny

generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 3/4 majoritet uanset

antallet af fremmødte.

Vedtægtsændringer skal godkendes af Dansk Kirke i Udlandet.

I tilfælde af kirkens opløsning tilfalder kirkens formue Dansk Kirke i

udlandet.

Udtrædende medlemmer har ingen andel i kirkens formue. Ved udtrædelse

forstås i denne forbindelse også en udskillelse fra menigheden.

Foranstående vedtægter er vedtaget på den konstituerende generalforsam-

ling, afholdt i Bruxelles den 1. juli 1976.

Vedtægterne er godkendt af bestyrelsen i Dansk Kirke i Udlandet den 11.

august 1976.
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BILAG 16

Kirkeministeriets skrivelse af 20. oktober 1982

Med henvisning til tidligere brevveksling, senest Deres skrivelse af 15. august

1982, vedrørende spørgsmålet om overførsel af kirkeskattebeløb, der pålignes

Dem af Høje-Tåstrup kommune, til den danske kirke i Bruxelles, skal man efter

stedfunden brevveksling med kommunens skatteforvaltning og indenrigsministeri-

et, hvis erklæringer af henholdsvis 3. september oø 6. oktober 1982 er vedlagt

i fotokopi, meddele, at nærværende ministerium kan henholde sig til det af in-

denrigsministeriet anførte, hvorefter der ikke er hjemmel til at imødekomme det

ansøgte, jfr. skrivelse herfra af 24. juni 1982.

P.M.V.

E.B.
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BILAG 17

Kirkeskatteordningen mellem Evangelische Kirche in Berlin-Brandenburg (Berlin

West) og Den danske Kirke i Berlin. (Ifølge oplysninger fra DKU).

Ordningen går i princippet ud på, at Evangelische Kirche in Berlin-Brandenburg

(Berlin West), Konsistorium, løbende holdes orienteret angående til- og afgang

af medlemmer af Den Danske Kirke i Berlin.

Såfremt der er tale om optagelse af medlemmer, der er døbt andetsteds, oftest i

Danmark i den danske folkekirke, oplyses Konsistorium om vedkommendes "Steuer-

nummer" og "Finanzamt". Finanzamt opkræver alle eventuelle skatter, herunder

kirkeskat, der herefter overføres til Konsistorium.

Finder optagelse sted i forbindelse med dåb i Den danske Kirke i Berlin - nu

kun af spæd- og småbørn - får Kirchensteuerstelle Berlin de relevante oplysnin-

ger, hvorefter man derfra sørger for det videre fornødne over for Finanzamt og

Konsistorium, således at den pågældende registreres som "evangelisch" og

hørende til Den danske Kirke i Berlin, som så til sin tid modtager den pågæl-

dendes eventuelle kirkeskat - naturligvis under forudsætning af, at bopælen

fremdeles er Berlin West.

Kirkeskat beregnes i Berlin på anden vis end inden for den danske folkekirke,

idet den beregnes som 9 \ af "Lohnsteuer" - altså 9 \ af indkomstskatten.

Ifølge ordningen refunderer Konsistorium Den danske Kirke i Berlin kirkeskat-

ter, der er indkommet fra personer, der er registreret som medlemmer af Den

danske Kirke i Berlin, exclusive 4 \, som Konsistorium modtager som godtgørelse

for sin del af ordningens administration.

Ordningen går tilbage til sommeren 1961.
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BILAG 18

Skøn over danske i Bruxelles modtaget fra DKU.

udsendt af udenrigsministeriet til ambassaderne med familier ca. 125

Ansatte i EF med familier ca. 1300

udsendte til NATO og SHAPE med familier ca. 350

Ansatte ved skolen med familier 45

Selvstændige, ansat i danske eller udenlandske firmaer med

familier ca. 200

Aupairs og studerende ca. 300

Fastboende ca. 500

lait ca. 2820

Der udsendes ca. 1400 kirkeblade.

Det samlede antal danske i Bruxelles er antagelig noget højere, da ikke alle er

registrerede.

Den danske præst betjener også Luxemburg, hvor der er ca. 800.
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BILAG 19

Danskere i Paris

(Oplyst af DKU)

Efter den danske Paris-ambassades 3køn er der i Paris ca. 3000 danskere.

Disse fordeler sig således:

udsendte til danske datterselskaber i Paris og omegn 642

Udenrigsministeriets udsendte 160

Aupairs og studerende 610

1412

hvortil kommer fastboende, ca. 1588

lait 3000

I alle tal er medregnet de p<l gældendes familie.
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BILAG 20

Den danske menighed pâ "Solkysten" i Spanien

(Oplyst af DKU)

Langt den overvejende del af de fastboende ca. 7000 danske er i aldersgruppen

55-70 år, og de fordeler sig således:

I byen MâlâSâ bor der under 1QQ danske.

Byen Torremolinos (Part af Malaga kommune) ca. 1.000. hvoraf ca. 200 i forsta-

den Playa Mar.

I Benalmadena kommune ca. 1.000 danske, heraf i urbanisationen Arroyo de la

Miel ca. 400.

I Fuenairola kommune ca. 2.500 danske, nemlig i forstæderne Torreblanca ca.

500, Los Bolichos ca. 1.000 - og selve Fuengirola by ca. 1.000.

I Miia3 kommune ca. 1.500 - heraf i bjergregionen under 500 og i kyststriben

ca. 1.000 - fordelt på 5 urbanisationer.

I Marbella kommune ca. 500. flest i de østlige kysturbanisationer.

I San Pedro, Coin og Alhaurin el Grande kommuner resten - 500 à 700 - hvoraf

ikke få mellem Nuev Andalucia og Estepona.

75-80 \ er pensionister.

Folkepensionister 25 - 30 %

Statslige/kommunale pensionister ca. 10 \

Private pensionister ca. 40 %



64

BILAG 21 A

Kirkeministeriets udvalg vedrørende København, den 20. marts 1986
bevarelse af medlemskab af folkekirken
under midlertidigt ophold i udlandet

Fuldmægtig Claus Wilhjelm,

Indenrigsministeriet,

Christiansborg Slotsplads 1,

1218 København K.

Med henvisning til mødet i kirkeministeriet den 19. marts 1986 skal udvalget

anmode om oplysning om baggrunden for bestemmelsen i $ 2, stk. 4 i lov om kom-

munal indkomst, herunder 3«rligt om begrundelse for, at personer, der ikke er

medlemmer af folkekirken, skal udrede et til kirkeskatten i København svarende

beløb.

Udvalget skal anmode om svar snarest belejligt.

Med venlig hilsen

Carsten Dalsgaard Jørgensen
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BILAG 21 B

INDENRIGSMINISTERIET
C h r i s t i a n s b o r g S l o t s p l a d s 1. 1 2 1 8 K. 1 . » . k t . n r . 1 4 2 3 - 2 2 / 8 5
T l f . 01 11 69 00 - G i r o 5 52 55 00 ( B e d e s a n f t r t v e d h e n v .

o m s a g e n ) ,
K ø b e n h a v n , d e n 3. a p r i l 1 9 8 6

Kirkeministeriet,

Frederiksholms Kanal 21,

1220 København K.

Under henvisning til skrivelse af 20. marts 1986 fra kirkeministeriets udvalg

vedrørende bevarelse af medlemskab af folkekirken under midlertidigt ophold i

udlandet følger vedlagt notat om kommuneskattelovens J 2, stk. 4.

Notatet er udformet således, at det nogenlunde skulle kunne indgå i en samlet

redegørelse for problemerne.

Forslaget til den ændringslov til kommuneskatteloven, der nævnes i notatet (lov

nr. 193 af 31. maj 1968) blev fremsat af indenrigsministeren den 13. marts 1968

(L 82). f 2, stk. 4, blev først indsat ved ændringsforslag.

Der vedlægges kopi af side 9-10 i folketingsudvalgets betænkning (af 17. maj

1968), hvoraf ændringsforslaget med tilhørende bemærkninger fremgår. Endvidere

af bilag 2 til betænkningen, som gengiver spørgmål og svar vedrørende kommune-

skattelovens $ 2, stk. 4.

Med venlig hilsen

Claus Wilhjelm
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BILAG 21 B

INDENRIGSMINISTERIET
I.ø.kt.j.nr. 1423-22/85
Den 3. april 1986.
CC

Notat vedrørende kommunes, kattelovens $ 2 stk. 4.:

Den gældende ordning blev indsat i loven ved lov nr. 193 af 31. maj 1968 om

ændring af lov om kommunal indkomstskat. Loven trådte i kraft den 1. januar

1970 som led i kildeskattereformen.

I bemærkningerne til lovens J 2, stk. 4, anføres der følgende om baggrunden for

den særlige ordning for beskatning af personer, der er omfattet af kildeskatte-

lovens 5 1, nr. 2 og 5.

"De foran omhandlede personer, der under en kildeskatteordning i modsætning

til, hvad der gælder nu, skal beskattes her til landet, vil jo imidlertid efter

udrejsen mangle en bopæl i en kommune her i landet, og det har derfor som nævnt

hidtil været forudsat, at de for årene efter udrejsen skulle svare kommunal

indkomstskat til den kommune, hvor de senest har haft ophold.

Da en sådan regel, der navnlig vil få betydning for udenrigstjenestens medar-

bejdere, der i en årrække vil kunne have ophold uden for riget, undertiden kan

virke tilfældigt, foreslås det for at opnå en ensartet beskatning af samtlige

af de af kildeskattelovens J 1, nr. 2 og 5, omfattede personer, at disse

foruden den sædvanlige statsskat skal betale et til kommuneskatten i Københavns

kommune svarende beløb, der tilfalder statskassen, og således at det nævnte

beløb træder i stedet for den kommunale indkomstskat".

Det statskassen tilfaldende beløb, der er omhandlet i kommuneskattelovens J 2,

stk. 4, beregnes ifølge bestemmelsen "på grundlag af de for beregningen af kom-

munal indkomstskat og kirkelige afgifter i Københavns kommune gældende regler".

Det beløb, der pålignes efter bestemmelsen er altså udelukkende et statsskatte-

beløb, hvori der ikke indgår kirkelige afgifter. Der er alene tale om, at kir-

keskatteprocenten i Københavns kommune anvendes som en del af den sats, dette

statsskattebeløb beregnes med.
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Satsen - inklusive Københavns kommunes kirkeskatteprocent - gælder efter be-

stemmelsen, uanset om en af bestemmelsen omfattet skatteyder er medlem af fol-

kekirken eller ej. Som det fremgår, er dette forhold ikke omtalt i bemærknin-

gerne til bestemmelsen. Men man må gå ud fra, at udformningen af ordningen på

dette punkt har baseret sig på, at det normalt forholder sig sådan, at perso-

ner, der betaler kommuneskat, også pålignes kirkelige afgifter.
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BILAG 21 B

III. FORSLAG TIL LOV OM ÄNDRING AF LOV OM

KOMMUNAL INDKOMSTSKAT.

Til teksten.

Af indenrigsministeren, tiltrådt af udvalget:

1) Nr. 2 affattes således:

"2. f 2, stk. 4. affattes således:

"Stk. 4. Selvstændigt skattepligtige personer, der omfattes af § 1, nr. 2 eller

5, i loven om opkrævning af indkomst- og formueskat for personer m.v., samt de

med disse personer sambeskattede hustruer svarer for det eller de kalenderår,

der følger efter udrejsen, i stedet for sædvanlig kommunal indkomstskat et

skattebeløb, der fastsættes på grundlag af de for beregningen af kommunal ind-

komstskat og kirkelige afgifter i Københavns kommune gældende regler. Skattebe-

løbet tilfalder statskassen, idet der dog for det kalenderår, i hvilket til-

bageflytning her til landet måtte finde sted, sker fordeling af skattebeløbet

efter reglerne i narværende lovs § 3. Såfremt tilbageflytning finder sted efter

den 5. oktober, svares den kommunale indkomstskat for det følgende kalenderår

til den kommune, hvor skatteyderen på tidspunktet for tilbageflytningen har den

i J 2 nævnte tilknytning."

BEHARKNINGER

Til nr. 1 og 3.

Personer i udenrigstjenesten, der er omfattet af kildeskattelovens § 1, nr. 5.

svarer efter lov om kommunal indkomstskat kommuneskat for de kalenderår, der

følger efter udrejsen, til den kommune, hvori de havde ophold ved udrejsen, og

denne kommune er endeligt berettiget til at beholde skatten.

Ved nr. 2 og 5 i forslag til lov om ændring af lov om kommunal indkomstskat er

det foreslået, at samme regel skal gælde de af kildeskattelovens $ 1, nr. 2,

omfattede personer, der i et tidsrum af indtil 4 år kan fastholdes som skatte-

pligtige her til landet som følge af en tidligere bopæl her.
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De foran omhandlede personer, der under en kildeskatteordning i modsætning til,

hvad der gælder nu, skal beskattes her til landet, vil jo imidlertid efter ud-

rejsen mangle en bopæl i en kommune her i landet, og det har derfor som nævnt

hidtil været forudsat, at de for årene efter udrejsen skulle svare kommunal

indkomstskat til den kommune, hvor de senest har haft ophold.

Da en sådan regel, der navnlig vil få betydning for udenrigstjenestens medar-

bejdere, der i en årrække vil kunne have ophold uden for riget, undertiden kan

virke tilfældigt, foreslås det for at opnå en ensartet beskatning af samtlige

af de af kildeskattelovens S 1, nr. 2 og 5, omfattede personer, at disse

foruden den sædvanlige statsskat skal betale et til kommuneskatten i Københavns

kommune svarende beløb, der tilfalder statskassen, og således at det nævnte

beløb træder i stedet for den kommunale indkomstskat.

Om den under nr. 2 foreslåede ophævelse af § 3, stk. 5, i loven om kommunal

indkomstskat henvises til bemærkningerne til nr. 4.
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BILAG 21 B

BILAG 2

Udvalgets spørgsmål til indenrigsministeren og ministerens besvarelse.

Vedrørende forslag til lov om ændring af lov om kommunal indkomstskat.

Spørgsmål;

Danske statsborgere, der af den danske stat er udsendt til tjeneste uden for

riget, inddrages under beskatning ved kildeskattens indførelse. De pågældende

vil i henhold til { 2, stk. 4 i lov om kommunal indkomstskat blive underkastet

forskellig beskatning, alt efter hvilken kommune der ved deres udrejse var be-

rettiget til deres kommunale indkomstskat.

Kan der foreslås en regel, der medfører en ensartet samlet beskatning uanset

det n«vnte kriterium, der er baseret på forhold, der kan være af ret tilfældig

karakter ?

Efter reglerne i lov om kommunal indkomstskat beregnes den en skatteyder påhvi-

lende kommunale indkomstskat for et givet kalenderår efter reglerne i den

kommune (skattekommune), hvortil han har en nærmere angivet bopælsmæssig til-

knytning på et bestemt tidspunkt forud for kalenderåret. Udenrigstjenestens

medarbejdere, der omfattes af $ 1, nr. 5, i kildeskatteloven, vil efter udrej-

sen mangle en bopæl her i landet, og det vil derfor ikke være muligt efter ho-

vedreglen i § 2, stk. 1, i lov om kommunal indkomstskat at udfinde den pågæl-

dendes skattekommune for årene efter udrejsen, som en praktisk regel er det

derfor fastsat, at skattekommunen for de pågældende for årene efter udrejsen

skal være den kommune, hvortil de senest har haft en sådan tilknytning, at kom-

munen har været berettiget til den dem påhvilende kommunale indkomstskat. I

mange tilfælde vil der jo også bestå et reelt tilhørsforhold til denne kommune,

hvor sikkert et betydeligt antal af disse skatteydere må forventes på ny at

ville bosætte sig efter hjemkomsten fra udlandet.

En regel, der medførte en ensartet kommunal beskatning af udenrigstjenestens

medarbejdere for årene efter udrejsen, kunne f.eks. tænkes gennemført ved at

fastsætte, at den kommunale beskatning skulle ske efter en udskrivningsprocent,

der repræsenterede gennemsnitsprocenten for vedkommende år. En sådan beregning

ville imidlertid frembyde forskellige vanskeligheder. Dels ville der rent tids-

mæssigt kunne opstå problemer for procentens beregning, dels måtte beregningen
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formentlig foretages efter vægt, d.v.s. under hensyntagen til beskatningsmassen

i den enkelte kommune, ligesom der på en eller anden måde måtte tages hensyn

til forskel i størrelsen af personfradragene i de enkelte kommuner. Det tids-

mæssige problem ville lettes, såfremt man anvendte gennemsnitsprocenten for det

foregående år, men til gengæld ville man få en mindre aktuel procent.

En anden mulighed ville være at fastsætte en ensartet kommunal udskrivningspro-

cent for de her omhandlede tilfælde i selve loven. Denne fremgangsmåde ville

imidlertid formentlig medføre behov for hyppige revisioner under hensyntagen

til ændringer i det kommunale skatteniveau. Man kunne endvidere tænke sig at

knytte beregningen af kommuneskatten for de udeværende medarbejdere under uden-

rigstjenesten til udskrivningsprocenten (og personfradragene) for Københavns

kommune, i hvilken forbindelse kan henvises til, at skatteniveauet i Københavns

kommune lægges til grund ved fastsættelsen af skatteskalerne for sømandsskat-

tens beregning.

Indførelse af en særregel, hvorefter kommuneskatten for de af bestemmelsen i §

1, nr. 5, i kildeskatteloven omfattede personer beregnes efter ensartede regler

uanset de nævnte personers hidtidige kommunale tilhørsforhold, må i alle til-

fælde antages at medføre et vist administrativt merarbejde, der dog i givet

fald måtte foretrækkes fremfor det større administrative besvær, der må påreg-

nes at ville være forbundet med en regel, hvorefter der gennem en forhøjelse

eller nedsættelse af statsskatten i det enkelte tilfælde skulle tilvejebringes

en ensartet samlet beskatning i de omhandlede tilfælde. En udligningsordning af

den nævnte art måtte i øvrigt udarbejdes og administreres gennem finansministe-

riet.

Endelig skal man henlede opmærksomheden på, at ifølge nr. 2 i forslaget til

ændringsloven skal bestemmelsen i den kommunale indkomstskattelovs § 2, stk. 4,

ligeledes finde anvendelse på de i kildeskattelovens $ 1, nr. 2, omhandlede

personer, der i et tidsrum af indtil 4 år kan fastholdes som skattepligtige her

til landet som følge af en tidligere bopæl her. Denne kreds af skatteydere bør

formentlig i givet fald omfattes af en eventuel nyordning for så vidt angår

danske statsborgere, der af den danske stat er udsendt til tjeneste uden for

riget.
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BILAG 22 A

Kirkeministeriets udvalg vedrørende København, den 20. marts 1986
bevarelse af medlemskab af folkekirken
under midlertidigt ophold i udlandet

Hr. fuldmægtig Jens William Grav,
Ministeriet for skatter og afgifter,
Skattedepartementet,
Slotsholmsgade 12,
1216 København K.

Med henvisning til aftale på mødet den 19. marts 1986 i kirkeministeriet skal

udvalget udbede sig oplysning om:

1) Hvilke persongrupper, der afkræves kirkelige afgifter til folkekirken under

ophold i udlandet,

2) om de pågældende fritages for udredelse af de nævnte afgifter ved ud-

meldelse af folkekirken,

3) om - og i bekræftende fald i hvilket omfang og med hvilken hjemmel - bidrag

(gaver) til de her i landet beliggende hovedkontorer for henholdsvis Dansk

Kirke i udlandet og Dansk Sømandskirke i Fremmede Havne kan fradrages ved

opgørelse af ydernes skattepligtige indkomst.

Udvalget skal anmode om svar snarest belejligt.

Med venlig hilsen

Carsten Dalsgaard Jørgensen
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BILAG 22 B

Ministeriet for skatter og afgifter
Skattedepartementet Den 30. april 1986
S l o t s h o l a i j a d « 1 2 . J . n r . S k d . 5 7 0 - 0 0 6 - 1 2 6 8
1 2 1 6 K < b e n h « v n K . U f . ( 0 1 ) 1 2 5 3 2 0 J V G / K 8 / 2 S

Kirkeministeriets udvalg vedrørende
bevarelse af medlemskab af folkekirken
under midlertidigt ophold i udlandet,
Frederiksholms Kanal 21,
1220 København K.

Under henvisning til spørgsmål 3 i skrivelse af 20. marts 1986 fra kirkemini-

steriets udvalg vedrørende bevarelse af medlemsskab af folkekirken under mid-

lertidigt ophold i udlandet skal man oplyse følgende vedrørende den skattemæs-

sige behandling af bidrag og gaver til de her i landet beliggende hovedkontorer

for henholdsvis Dansk Kirke i Udlandet og Dansk sømandskirke i Fremmede Havne:

Efter den gældende regel i ligningslovens $ 14, stk. 3, (bilag 5) er der ube-

grænset fradragsret for løbende ydelser til institutioner, som er godkendt

efter ligningslovens § 8 A (bilag 5). Begge de ovennævnte institutioner er god-

kendt efter ligningslovens $ 8 A.

Som et led i skattereformen er reglerne om fradragsret for løbende ydelser

ændret ved lov nr. 149 af 19. marts 1986 (bilag 6). De nye bestemmelser får

virkning fra og med indkomståret 1987.

Ændringen af reglerne betyder, at der kun kan indrømmes fradrag for løbende

ydelser til institutioner og religiøse samfund, hvis disse er godkendt af

statsskattedirektoratet efter ligningslovens J 12, stk. 3.

En sådan godkendelse kan opnås af religiøse samfund, hvis de er hjemmehørende

her i landet. Som religiøse samfund anses sammenslutninger eller forsamlinger

(religionssamfund), hvis primære formål er gudsdyrkelse efter en nærmere ud-

formet lære og ritus.

Endvidere kan foreninger, stiftelser og institutioner m.v. blive godkendt, hvis

de er hjemmehørende her i landet, er almennyttige og anvender deres midler til

humanitære formål, til forskning eller til beskyttelse af naturmiljøet.
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Lovændringen betyder dernæst, at retten til at fradrage udgifter til ensidig

påtagne løbende ydelser til godkendte institutioner og religiøse samfund er be-

grænset. For personer kan fradraget udgøre indtil 15 pct. af skatteyderens per-

sonlige indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst. For selskaber kan fra-

draget udgøre indtil 15 pct. af selskabets skattepligtige indkomst. Skatteyde-

ren kan dog altid fradrage indtil 15.000 kr. årligt uafhængigt af sin indkomst.

Som det fremgår, vil der efter de nye regler være begrænset fradragsret for

løbende ydelser til godkendte institutioner men ingen fradragsret for løbende

ydelser til ikke godkendte institutioner.

På det foreliggende grundlag er det ikke muligt at oplyse, om Dansk Kirke i Ud-

landet og Dansk Sømandskirke i Fremmede Havne kan blive godkendt af statsskat-

tedirektoratet som berettigede til at modtage løbende ydelser, med den virkning

at yderen får fradrag for dem.

E.B.

Jens William Grav

fuldmægtig
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BILAG 22 C

Ministeriet for skatter og afgifter Den 9. september 1986
Skattedepartementet J.nr. 57O-OO6-1268

KH/ll-h

Kirkeministeriet

Att.: Carsten Dalsgaard Jørgensen,

Frederiksholras Kanal 21,

1220 København K.

Kirkeministeriets udvalg vedrørende bevarelse af medlemsskab af folkekirken

under midlertidigt ophold i udlandet har i skrivelse af 20. marts 1986 anmodet

skattedepartementet om at oplyse, bl.a. hvilke persongrupper, der afkræves kir-

kelige afgifter til folkekirken under ophold i udlandet, og om de pågældende

fritages for udredelse af de nævnte afgifter ved udmeldelse af folkekirken.

Spørgsmålene er tidligere besvaret, til dels skriftligt i indenrigsministeriets

notat af 3. april 1986, til dels mundtligt i udvalgets møde den 13. juni 1986.

Under henvisning til telefonsamtalen af 2. og 3. september 1986 med fuldmægtig

Carsten Dalsgaard Jørgensen bemærkes:

Ifølge J 18 i lov nr. 645 af 19. december 1984 om folkekirkens økonomi pålignes

ligningsbeløb til kirke- og præstegårdskasserne samt landskirkeskat folkekir-

kens medlemmer under et efter de samme regler, hvorefter kommunal indkomstskat

svares til vedkommende kommune.

Ifølge $ 1 i lov om kommunal indkomstskat, jfr. lovbekendtgørelse nr. 492 af

24. september 1984 med senere ændringer, påhviler pligt til at svare kommunal

indkomstskat enhver person, der er indkomstskattepligtig til staten efter § 1,

jfr. }f 3-5 i kildeskatteloven.

Personer, der under ophold i udlandet er indkomstskattepligtige til staten i

medfør af kildeskattelovens § 1( nr. 1, dvs. personer, der har bevaret bopæl

her i landet, og personer, der, i henhold til overenskomst mellem deltagerne i

en international organisation om personalets status, under ophold i en anden

medlemsstat skal anses for i skattemæssig henseende at have bevaret deres tid-

ligere bopæl i Danmark, skal svare kommunal indkomstskat og kirkelige afgifter

i den kommune, hvor de har bopæl, jfr. 5 2, stk. 1, i lov om kommunal ind-

komstskat.
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Personer, der gør tjeneste eller varigt opholder sig om bord på skibe med hjem-

sted her i landet og som er indkomstskattepligtige til staten i medfør af kil-

deskattelovens § 1, nr. 4, skal svare kommunal indkomstskat og kirkelige af-

gifter i den kommune, der må betragtes som deres hjemstedskomune, jfr. § 2,

stk. 2, i lov om kommunal indkomstskat.

Da personer, der under ophold i udlandet er indkomstskattepligtig til staten i

medfør af kildeskattelovens f 1, nr. 1, og nr. 4, svarer kirkelige afgifter

efter samme regler som personer, der opholder sig her i landet, må de pågælden-

de kunne fritages for udredelse af kirkelige afgifter efter samme regler som

personer, der opholder sig her i landet.

For så vidt angår personer, der under ophold i udlandet er indkomstskatteplig-

tige til staten i medfør af kildeskattelovens $ 1, nr. 2, og nr. 5, henvises

til indenrigsministeriets notat af 3. april 1986 om bestemmelsen i J 2, stk. 4,

i lov om kommunal indkomstskat.

Da besvarelsen af de stillede spørgsmål, som allerede meddelt pr. telefon,

strengt taget ikke henhører under skattedepartementets forretningsområde, men

under kirkeministeriets og indenrigsministeriets, skal man henstille at besva-

relsen forelægges indenrigsministeriet.

E.B.

Kirsten Hvelplund

1.0.kt. 1985/1423-22

CW/tr

Sendes til kirkeministeriet med bemærkning, at indenrigsministeriet kan tiltræ-

de ovenstående fremstilling for så vidt angår den under indenrigsministeriet

hørende lovgivning (den kommunale indkomstskattelovgivning).

Indenrigsministeriet, den 18. september 1986

P.M.V.

E.B.

Claus Wilhjelm
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BILAG 23 A

Kirkeministeriets udvalg vedrørende
bevarelse af medlemskab af folkekirken
under midlertidigt ophold i udlandet

København, den 4. juli 1986

Kontoret for specialligning

Gyldenløvesgade 15

1639 København V.

Kirkeministeren nedsatte den 28. juni 1985 nærværende udvalg og bad det overve-

je, om der bør gives medlemmer af folkekirken under midlertidigt ophold i ud-

landet mulighed for at bevare deres medlemskab af folkekirken samt overveje de

skattemæssige forhold i den henseende.

I den anledning skal udvalget anmode om oplysning om, hvor stort et beløb der

årligt indbetales efter reglen i den kommunale indkomstskattelov § 2, stk. 4,

svarende til kirkelige afgifter.

Endvidere skal man anmode om oplysning om antallet af skattebetalende personer

efter den nævnte bestemmelse i den kommunale indkomstskattelov, der ved udrej-

sen fra Danmark var medlem af folkekirken, samt i hvilket land disse personer

har taget midlertidigt ophold.

Da udvalget skal skrive betænkning den 12. august 1986 skal man anmode om svar

snarest belejligt.

Med venlig hilsen

Carsten Dalsgaard Jørgensen

(Udvalgets sekr.)
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BILAG 23 B

Direktoratet for Københavns
Skatte- og registerforvaltning
H a n i N a n s e n s G a r d . G y 1 d e ri 1 » v « s g a d e I S
1 6 3 9 K ø b e n h a v n V . - T l f . s ( 0 1 ) 1 4 0 8 7 0

Statsskattedirektoratet,
Forespørgselskontor 1
Meldahlsgade 5
1613 København V.

I n i t i a l e r J . n r . B i l a g D a t e D e r e s r e f e r e n c e

EJ/ej 1 7/7-86

Vedlagte forespørgsel af 4. juli d.â. fra kirkeministeriets udvalg vedrørende

bevarelse af medlemskab af folkekirken under midlertidigt ophold i udlandet

fremsendes til videre foranstaltning i Statsskattedirektoratet, idet kun en

mindre del af den berørte personkreds lignes og indberettes af Københavns kom-

mune.

Udvalgets sekretær er herfra underrettet om oversendelsen.

Ellen Jensen

kontorchef
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BILAG 23 C

Statsskattedirektoratet
Planlægningskontoret
Postboks 2143 - 1015 København K.
Tlf. (01) 13 60 65

Kirkeministeriets udvalg vedrørende
bevarelse af medlemskab af folkekirken
under midlertidigt ophold i udlandet.

D i r e i r t f e r t n c » I n i t i i l t r J.nr. O a t o

SKJ/ls 001/4014-18 22. juli 1986

Som svar på Deres forespørgsel af 4. juli 1986 vedrørende skattemæssige forhold
for personer omfattet af den kommunale indkomst skattelovs § 2, stk. 4, skal
følgende oplyses.

For indkomståret 1984 var ialt 788 personer registreret som skattepligtige
ifølge $ 2, stk. 4, i den kommunale skattelov.

Af disse var 361 registreret med et skattebeløb på tilsammen kr. 9.55O.OOO. De
resterende var registreret for kr. 0. Opgørelsen er foretaget pr. 1. november
1985.

For 1984 svarede de kirkelige afgifter til:

0.6 x 9.55O.OOO kr. = 194.237 kr.
29,5

Beregningen skal tages med et vist forbehold idet der endnu ikke er foretaget
endelig afstemning, men dette vil ikke forrykke resultatet væsentligt.

Det kan endvidere oplyses, at der gennem de sidste år har været tale om en fal-
dende tendens i såvel antal som beløb for denne art skattepligtige.

Det kan ikke på det foreliggende grundlag oplyses hvorvidt disse skattepligtige
ved udrejse var medlem af folkekirken, ligesom det heller ikke kan oplyses i
hvilket land disse skattepligtige har taget midlertidigt ophold.

E.B.

Søren Kjær Jensen
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