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6. FASTSÆTTELSE AF LANDSKIRKESKATTEN

6.1 Faktum

Fastsættelse af landskirkeskatten for 1999

I løbet af februar/marts 1998 indsendte stiftsøvrighederne budgetforslag til Kirkeministeriet.
Enkelte stiftsøvrigheder indsendte budgetter kort efter 15. marts.

Kirkeministeriet meddelte ved brev af 5. maj 1998 ToldSkat, at landskirkeskatten for 1999
var fastsat til 766,6 mio. kr. Kirkeministeriet anmodede ToldSkat om at foretage en beregning
af landskirkeskattens fordeling mellem landets kommuner.

I et notat af 20. april 1998 om landskirkeskatten redegøres for grundlaget for skattefastsættel-
sen for 1999. Kirkeminister Margrethe Vestager tiltrådte som minister i marts 1998 og er der-
for ansvarlig minister på tidspunktet for fastsættelsen af landskirkeskatten for 1999. I notatet
foreslås landskirkeskatten hævet med 7,5%. Nettoaktivitetsudvidelserne bestod i en igangsæt-
ning af DNK for 15 mio. kr., 20 nye præstestillinger til 4,8 mio. kr. og provstikasserevision til
0,3 mio. kr. Forsikring blev medtaget med 40 mio. kr.

Landskirkeskatten for 1999 blev kommunikeret i en pressemeddelelse af 7. maj 1998. Stig-
ningen på 7,5% i landskirkeskatten i forhold til 1998 blev i pressemeddelelsen forklaret med
oprettelsen af 20 nye præstestillinger, folkekirkens nye selvforsikringsordning og omkostnin-
ger ved projektet Den Ny Kirkebog.

Ved fordelingen af landskirkeskatten mellem kommunerne lagde Kirkeministeriet i 1999 det
forudgående indkomstår til grund, uanset om ligningen af dette år var færdig på tidspunktet
for beregningen af fordelingen. Det medførte en stigning i andelen af kirkeskatten for de
kommuner, der var længst fremme med godkendelsen af slutligningen og medførte kritik fra
de pågældende kommuner.

Kirkeministeriet meddelte ved breve af 31. juli 1998 landets kommunalbestyrelser, hvilket
beløb der skulle udredes af hver enkelt kommune i landskirkeskat. Ved breve af 10. august
1998 til stiftsøvrighederne meddelte Kirkeministeriet størrelsen af landskirkeskatten for 1999
samt de enkelte stifters andel af landskirkeskatten.

Kirkeministeriet godkendte de af stiftsøvrighederne indsendte budgetter i september 1998.
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Fastsættelse af landskirkeskatten for 2000

Kirkeministeriet anmodede i et brev af 23. december 1998 stiftsøvrighederne om at indsende
budgetforslag for 2000. Ministeriet bad om, at budgetforslagene var ministeriet i hænde senest
15. marts 1999 og oplyste, at ministeriet ville udmelde godkendte budgetter for hvert stift
inden udgangen af august 1999. Ministeriet anførte, at udgiftsbevillinger ikke kunne forventes
forhøjet og opfordrede stiftsøvrighederne til at være opmærksomme på muligheder for be-
grænsninger og besparelser inden for stiftets udgiftsramme.

I løbet af februar/marts 1999 indsendte stiftsøvrighederne budgetforslag til Kirkeministeriet.
Enkelte stiftsøvrigheder indsendte budgetter kort efter 15. marts.

I et notat af 15. april 1999 redegjorde ministeriet for grundlaget for udskrivning af landskirke-
skat for 2000. Notatet må antages i lighed med de øvrige års notater at være tilgået ministeren,
der på dette tidspunkt var Margrethe Vestager. Notatet indeholder forslag om en stigning af
landskirkeskatten på ca. 3%. I notatet opgøres nettoaktivitetsudvidelserne til i alt 45,7 mio.
kr., hvoraf DNK udgjorde 42,5 mio. kr., og 15 nye præstestillinger 3,2 mio. Dette svarede til
5,5% af de samlede udgifter.

I et brev af 22. april 1999 til menighedsrådene og provstiudvalgene indskærpede kirkemini-
steren, at det var målet, at der alene måtte ske begrænsede stigninger i folkekirkens forbrug,
hvorfor meningsrådene og provstiudvalget i arbejdet med budgetterne for 2000 skulle stile
efter, at udgifterne kun steg med det, der svarede til udviklingen i lønninger og priser.

For at undgå en ulige fordeling af landskirkeskatten mellem kommunerne som følge af at
kommunerne ikke var lige langt med ligningen for det forudgående indkomstår på fordelings-
tidspunktet, besluttede Kirkeministeriet, at fordelingen fremover skulle beregnes på baggrund
af det seneste ligningsmæssigt afsluttede indkomstår, hvilket ministeriet meddelte kommu-
nerne, KL, Indenrigsministeriet og Skatteministeriet i breve af 23. april 1999.

Kirkeministeren fastsatte landskirkeskatten for 2000 til 789,9 mio. kr., hvilket blev meddelt i
brev af 22. april 1999 til menighedsrådene og provstiudvalgene og i en pressemeddelelse af
28. april 1999. Dette indebar en stigning på 3%.

I pressemeddelelsen anføres bl.a.:

”Folkekirkens fælles udgifter, der afholdes af fællesfonden, skal fra 1999 til
2000 stige mindre end den forventede stigning i lønninger og priser. Det frem-
går af det budget for fællesfonden, som Kirkeministeriet netop har fastlagt.



159

Samtidig har kirkeminister Margrethe Vestager i et brev til alle meningsråd og
provstiudvalg henstillet, at de også viser tilbageholdenhed, når de lægger de
lokale kirkelige budgetter, så kirkeskatteprocenterne kan sættes ned eller i det
mindste fastholdes uændrede.”

I pressemeddelelsen annoncerede Kirkeministeriet, at folkekirkens fælles udgifter, der afhol-
des af fællesfonden, fra 1999 til 2000 skulle stige mindre end den forventede stigning i løn-
ninger og priser. Samtidig henstillede kirkeministeren i et brev til alle menighedsråd og prov-
stiudvalg at udvise tilbageholdenhed ved fastlæggelsen af de lokale kirkelige budgetter, så
kirkeskatteprocenterne kunne nedsættes eller i det mindste fastholdes. Budgettet, som denne
fastsættelse af landskirkeskatten byggede på, reducerede fællesforsikringsudgifterne fra 40
mio. kr. til 15 mio. kr., og IT-kontorets udgifter fra ca. 33 mio. kr. til ca. 29 mio. kr., i alt 19
mio. kr. DNK blev hævet fra 15 mio. kr. til 42 mio. kr., og 15 nye præstestillinger blev opret-
tet. Budgettet for løn blev hævet fra 436 mio. kr. til 447 mio. kr.

Samlet var der tale om en forøgelse af fællesfondens indtægter og udgifter med ca. 20 mio. kr.
Reduktionen af forsikringsbeløbet med 25 mio. kr. var i sig selv nok til at få regnskabet til at
balancere.

I et brev af 4. maj 1999 anmodede Kirkeministeriet Skatteministeriet om at foretage fordelin-
gen af landskirkeskatten på landets kommuner ultimo maj/primo juni 1999. Kirkeministeriet
anførte, at ministeriet håbede at kunne sende meddelelsen om landskirkeskattens fordeling ud
til kommunerne senest primo juni.

I breve af 18. september 1999 til stiftsøvrighederne meddelte Kirkeministeriet fordelingen af
landskirkeskatten. Fordelingen blev samtidig meddelt kommunerne.

Kirkeministeriet godkendte samtlige stiftsøvrigheders budgetter i oktober 1999, det vil sige
indtil halvanden måned senere end fastsat i budgetprocedureforskriften, afsnit 3.

Fastsættelse af landskirkeskatten for 2001

I et brev af 1. marts 2000 anmodede Kirkeministeriet stiftsøvrighederne om en specifikation
af lønudgiften opgjort pr. ansat i stiftsadministrationen til brug ved rammebevillingssystemet
for fællesfonden vedrørende stiftsadministrationernes drift. Stiftsøvrighederne indsendte op-
lysningerne til Kirkeministeriet i marts 2000.

I marts og begyndelsen af april 2000 indsendte stiftsøvrighederne budgetforslag til Kirkemi-
nisteriet. Hovedparten af stiftsøvrighederne indsendte budgetterne kort efter 15. marts.
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Kirkeministeriet anmodede ved brev af 15. juni 2000 ToldSkat om at fordele landskirkeskat-
ten på landets kommuner. Kirkeministeriet anmodede om, at fordelingen måtte blive foretaget
snarest samme måned. Ministeriet udtrykte afslutningsvis håb om at kunne sende meddelelse
om landskirkeskattens fordeling til kommunerne ikke senere end primo juli.

I et notat af 29. maj 2001 om udskrivning af landskirkeskat for 2001 blev der foretaget en
gennemgang af nøgletallene og forslaget. Landskirkeskatten skulle stige med 3,38%. Der blev
afsat 46,6 mio. kr. til IT-udgifter, 37,7 mio. kr. til DNK og 35 mio. kr. til forsikringen med
den begrundelse, at orkanen den 3. december 1999 betød, "at fællesfondens reserver til forsik-
ring er brugt op. Der hensættes derfor 35 mio. kr. til præmier og erstatninger i 2001."

Endelig blev der indsat en post på 20 mio. kr. som styrkelse af fællesfondens kassebehold-
ning. Det oplyses, at det blev besluttet at optage et lån på 57,7 mio. kr. i stiftsmidlerne til at
finansiere etableringen af DNK og til styrkelse af fællesfondens kassebeholdning. Dette inde-
bar en fordeling af provenuet med 20 mio. kr. til kassebeholdning og 37,7 mio. kr. til DNK. I
budgettet er dette låneprovenu optaget som en almindelig indtægt.

I en pressemeddelelse af 19. juni 2000 med overskriften ”Behersket stigning i landskirke-
skatten” oplyste Kirkeministeriet, at landskirkeskatten for 2001 var fastsat til 816,6 mio. kr. I
pressemeddelelsen anføres:

”Fællesfondens udgifter er (… ) 90 mio. kr. højere end landskirkeskatten. Godt
32 mio. kr. bliver dækket ind af renteindtægter samt diverse øvrige indtægter.
Det er desuden besluttet, at fællesfonden skal låne knap 58 mio. kr. i de kapi-
taler, som stifterne administrerer. Lånet skal finansiere de 37,7 mio. kr., som
skal bruges til etablering af DNK. Lånet skal endvidere styrke fællesfondens
kassebeholdning.”

Dette indebar en stigning i landskirkeskatten på ca. 3,4%. Det budget, skattefastsættelsen
byggede på, øgede udgifterne til IT med 28 mio. kr. fra 29 mio. til 46,6 mio. kr. (senere for-
højet med godt 10 mio. kr., jf. nedenfor), og fællesforsikringen med 20 mio. kr. fra 15 mio. til
35 mio. kr.

I breve af 4. juli 2000 til stiftsøvrighederne meddelte Kirkeministeriet landskirkeskattens stør-
relse og fordeling på de enkelte kommuner, der samtidig blev underrettet herom.

Kirkeministeriet godkendte de af stiftsmyndighederne indsendte budgetter i slutningen af no-
vember  2000.
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I begyndelsen af december måned indstillede ministeriet til Kirkeministeren, at IT-budgettet
blev øget med 10,5 mio. kr. til ISDN linier. Ministeriet foreslog samtidig en række besparel-
ser, hvoraf nogle relaterede sig til udgifter i stifterne, samarbejdsprojekter m.v. Endelig for-
ventede man en forøgelse af renteindtægterne med 4,4 mio. kr. Budgettet blev herefter korri-
geret med disse beløb. Baggrunden for denne disposition var en ministerbeslutning om, at
lokal brug af internet skulle betales af fællesfonden.

Fastsættelse af landskirkeskatten for 2002

I februar - april  2001 indsendte stiftsøvrighederne budgetforslag til Kirkeministeriet. Hoved-
parten af stiftsøvrighederne indsendte budgetterne kort efter den 15. marts. Enkelte budgetter
blev først indleveret i slutningen af april 2001.

Kirkeministeriet meddelte den 15. juni 2001 ToldSkat, at landskirkeskatten for 2002 var fast-
sat til 894,4 mio. kr. Samtidig anmodede Kirkeministeriet ToldSkat om at foretage fordelin-
gen af landskirkeskatten på kommunerne. Ministeriet ønskede at sende meddelelse om lands-
kirkeskattens fordeling til kommunerne senest primo juli.

I et notat om udskrivning af landskirkeskat for 2002 anføres, at låneoptagelsen fra 2001 ikke
ønskes gentaget, hvorfor man budgetterer med en nedgang i indtægter på 47 mio. kr. Som
særlige aktiviteter i 2002 anføres DNK med 20 mio. kr., styrkelse af kassebeholdningen med
20 mio. kr., forsikring med 47 mio. kr. og datatransmission med 10 mio. kr.

Kirkeministeriet orienterede om landskirkeskattens størrelse 2002 i en pressemeddelelse af
18. juni 2001. I pressemeddelelsen, som havde overskriften ”Fælles udgifter i ro - men lands-
kirkeskat stiger”, anførtes:

”Folkekirkens fællesudgifter, som afholdes af fællesfonden, stiger fra 2001 til
2002 kun med et beløb, som svarer til løn- og prisstigningen. Fællesfondens
samlede udgifter er budgetteret til 937,4 mio. kr. i 2002. Det er 30,8 mio. kr.
eller 3,4 % mere end i 2001.

Selv om udgifterne holdes i ro, er det nødvendigt at lade landskirkeskatten,
som er fællesfondens største indtægtskilde, stige væsentlige fra 2001 til 2002.
(… ) Den store stigning skyldes først og fremmest, at en del af de nødvendige
indtægter i 2001 er skaffet ved, at fællesfonden har optaget lån i stiftsmidler.
(… )”
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Stigningen udgjorde 9,5%. Det budget, landskirkeskatten byggede på, hævede udgiftsniveauet
fra året før med 3,4%, hvilket indebar, at den budgetudvidelse, der året før var introduceret på
grundlag af låneoptagelse, blev videreført.

Ved breve af 10. og 30. juli og 6. august 2001 til stiftsøvrighederne meddelte Kirkeministeriet
landskirkeskattens størrelse og fordeling på de enkelte kommuner, der samtidig blev under-
rettet herom.

Kirkeministeriet godkendte de af stiftsmyndighederne indsendte budgetter i slutningen af no-
vember  2001.

6.2 Sammenfatning

Procedure

Ved fastsættelsen af landskirkeskatten er anvendt den samme procedure i 1999-2002, om end
de enkelte ekspeditioner fandt sted på lidt varierende tidspunkter.

Til brug for fastsættelsen af landskirkeskatten for 1999 og 2000 indsendte stiftsøvrighederne
samlet set deres budgetter ca. en halv måned tidligere (slutningen af februar - begyndelsen af
marts) end til brug for skattefastsættelsen for 2001 og 2002 (midten af marts - begyndelsen af
april).

Kirkeministeriet har fastsat landskirkeskatten for 1999 og 2000 i slutningen af april - begyn-
delsen af maj og har i samme tidsrum anmodet ToldSkat om at beregne landskirkeskattens
fordeling mellem kommunerne. Med landskirkeskatten for 2001 og 2002 skete fastsættelsen
af landskirkeskatten og anmodningen til ToldSkat om at beregne skattens fordeling først i
midten af juni.

Kirkeministeriet gav meddelelse til stifterne og kommunerne om landskirkeskattens fordeling
i slutningen af juli om landskirkeskatten for 1999, midten af september for 2000, begyndelsen
af juli for 2001 og midten af juli til begyndelsen af august for 2001.

Også godkendelsen af de af stifterne indsendte budgetter blev godkendt på lidt forskellige
tidspunkter. 1999-budgetterne blev godkendt i september, 2000-budgetterne blev godkendt i
oktober, mens 2001- og 2002-budgetterne blev godkendt i slutningen af november.
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Landskirkeskattens størrelse

Landskirkeskatten blev i årene 1999-2002 fastsat til følgende beløb:

1999 2000 2001 2002
Landskirkeskat  (mio. kr.) 766,6 789,9 816,6 894,4
Stigning i forhold til tidligere år i % 7,5 3,0 3,4 9,5
Forventet årlig stigning i lønudgifter i % 3,3 3,4 3,5 3,3
Stigning i nettoprisindeks i % 2,1 3,1 2,4 2,5

Stigningen i landskirkeskatten for 2000 og 2001 fulgte de forventede stigninger i lønudgifter
og var nogenlunde på niveau med stigningen i nettoprisindekset.

Landskirkeskatten for 1999 og 2002 steg mere end de forventede lønudgifter og nettoprisin-
dekset. For 1999 skyldtes det oprettelsen af 20 nye præstestillinger, den nye selvforsikrings-
ordning og omkostninger til Den Ny Kirkebog. For 2002 skyldtes skattestigningen navnlig
udgifter til IT og fællesforsikringsordningen. Disse udgifter var også indgået i budgettet for
2001, men var i 2001 blevet finansieret ved lån i stiftsmidlerne.

De budgetter, der har ligget til grund for beregningen af landskirkeskatten, har på en række
punkter ikke været tilstrækkelige, hvilket har givet anledning til en fastsættelse af landskirke-
skatten, der ikke svarede til de reelle udgifter. Som det fremgår af andre afsnit i nærværende
redegørelse, har Kirkeministeriet benyttet sig af låntagning, forbrug af kassebeholdning, lea-
sing og træk i stiftsmidler som alternativ til forhøjelse for kirkeskatten eller som redskab, når
det har vist sig, at budgetter ikke holdt.

6.3 Ministres involvering

Landskirkeskatten blev for perioden 1999-2002 fastsat af Kirkeministrene. Ministrene har
modtaget det sammenfattende notat om landskirkeskattens fastsættelse, som ministeriet hvert
år har udarbejdet.

Ved fastsættelsen af landskirkeskatten for 2000 lagde kirkeminister Margrethe Vestager vægt
på, at landskirkeskatten ikke måtte stige. Det fremgår bl.a. af et brev af 22. april 1999 til me-
nighedsrådene og provstiudvalgene, hvor ministeren anførte, at der alene måtte ske begrænse-
de stigninger i folkekirkens forbrug. Det fremgår tillige af en pressemeddelelse af 28. april
1999, hvori kirkeministeren oplyste, at folkekirkens fællesudgifter fra 1999 til 2000 skulle
stige mindre end den forventede stigning i lønninger og priser.
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Kirkeminister Margrethe Vestager fastsatte landskirkeskatten for 2001 til et beløb, der var ca.
58 mio. kr. lavere end fællesfondens budgetterede udgifter. Mankoen blev dækket ved et lån i
stiftsmidlerne. Ministeren var bekendt med notatet af 29. maj 2000. Også denne lave skatte-
fastsættelse viser, at kirkeministeren lagde vægt på, at landskirkeskatten kun steg i begrænset
omfang. I slutningen af året besluttede kirkeministeren at udvide IT-budgettet med godt 10
mio. kr. til etablering af ISDN-forbindelser, idet ministeren havde besluttet, at disse udgifter
skulle afholdes af fællesfonden i stedet for lokalt. Beslutningen blev truffet på grundlag af et
notat, der anviste en nettobesparelse på 6 mio. kr. og øgede renteindtægter på godt 4 mio. kr.

Landskirkeskatten for 2002 blev fastsat af kirkeminister Johannes Lebech. På trods af en rela-
tivt høj stigning i landskirkeskatten måtte budgettet revideres medio 2002.

6.4 Vurdering

Regelgrundlaget og objektiv overholdelse heraf

§ 14 i lovbekendtgørelse nr. 537 af 24. juni 1997 om folkekirkens økonomi fastsætter:

" § 14. Fællesfonden oppebærer renter og udbytte af præsteembedernes kapitaler
bortset fra fast ejendom.
Stk. 2. Den del af fællesfondens udgifter, der ikke kan afholdes af indtægterne
efter stk. 1 eller af tilskud fra statskassen, jf. § 20, stk. 2, dækkes gennem en
landskirkeskat, der pålignes folkekirkens medlemmer."

Bestemmelsen i stk. 2 betyder, at landskirkeskatten dækker den del af fællesfondens udgifter,
der ikke dækkes af andre indtægter.

Proceduren for fastsættelsen af landskirkeskatten er reguleret i økonomilovens § 15, stk. 1 og
2, samt bekendtgørelse nr. 432 af 24. maj 1996 om budget- og regnskabsvæsen for fællesfon-
den mv.

Økonomilovens § 15 fastsætter:

" § 15. Hvert år inden en af kirkeministeren fastsat frist indsender stiftsøvrighe-
derne hver for sit stifts vedkommende et forslag til budget over fællesfondens
indtægter og udgifter i det følgende regnskabsår til kirkeministeren.
Stk. 2. Landskirkeskattens størrelse fastsættes af kirkeministeren.
Stk. 3. … "
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Efter § 15, stk. 2, er det således kirkeministeren, der fastsætter landskirkeskattens størrelse.

Til brug for fastsættelsen af landskirkeskatten udarbejder stiftsøvrighederne årlige budgetter,
der indsendes til kirkeministeren efter § 15, stk. 1. Efter denne bestemmelse fastsætter kirke-
ministeren en indsendelsesfrist for budgetterne. Fristen er fastsat i § 3 i bekendtgørelse nr. 432
af 24. maj 1996 med senere ændringer, der lyder således:

" § 3. Hvert år inden den 15. marts indsender stiftsøvrighederne hver for sit stifts
vedkommende et budgetforslag for fællesfondens indtægter og udgifter i det
følgende regnskabsår til Kirkeministeriet."

Stifternes budgetprocedure er reguleret i Kirkeministeriets SØS-forskrift "Budgetforskrift
August 1999", der bl.a. fastsætter:

”1. Indledning

Denne forskrift beskriver forretningsgange og principper vedrørende budget-
proceduren i relation til SØS.

2. Budgetversioner

Stifterne skal operere med to budgetter pr. år - budget 01 og budget 02.

Budget 01 er det budgetforslag, som stiftet indberetter til Kirkeministeriet med
stifternes forslag til aktiviteter og udgifter. Budget 01 rettes ikke efter, at det er
indsendt. Dette budget betegnes åååå01 (f.eks. 199801).

Budget 02 indeholder budget 01 suppleret med alene Kirkeministeriets udmel-
dinger, jf. også ministeriets brev af 19. december 1997, j.nr. 052/97. Budget 02
tilrettes straks ved enhver udmelding fra ministeriet. Budget 02 skal være
ajourført i forbindelse med konsolideringen. Budget 02 tilrettes ikke på eget
initiativ. Dette budget beregnes åååå02 (f.eks. 199802).

De to budgetversioner forudsættes oprettet i SØS-systemet af stiftet.

Ønsker stiftet at arbejde med interne budgetter, kan stiftet frit oprette f.eks.
budgetterne 03 - 99 (f.eks. 199803).
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3.  Budgetforslag

Senest den 15. marts indsender hvert stift budget for fællesfonden for det
kommende regnskabsår.

Stifternes budgetforslag kan efter aftale med ministeriet indeholde budgetfor-
slag for institutioner, hvis udgifter afholdes over fællesfonden. Der budgetteres
tillige med henlæggelser til reservefonden med et beløb svarende til 1 % af
præsteembedernes kapitaler.

Budgettet udarbejdes i øvrigt i henhold til de til enhver tid gældende regler.

Stiftsadministrationens indberetning af budgetforslag sker for så vidt angår
oplysninger via SØS-systemet.

Stiftsøvrigheden skal fortsat indsende bekræftelse af den talmæssige indrap-
portering tillige med de bemærkninger og forudsætninger, som stiftsøvrigheden
har til budgetforslaget.

På baggrund af de indsendte budgetter fastsætter Kirkeministeriet som hidtil
udgifts- og tilskudsrammer m.v. for præsteuddannelsesinstitutionerne, kirke-
musikskolerne og de øvrige kirkefunktionæruddannelser, Det Mellemkirkelige
Råd, tilskud til Færøerne, tilskud til visse kommuner til nedsættelse af den kir-
kelige ligning samt tilskud til forsøgsordninger mv. Endvidere fastsættes det
beløb, der skal udskrives i landskirkeskat.

[… ]”

Efter modtagelsen af budgetterne fra stiftsøvrighederne fastsætter Kirkeministeriet landskir-
keskattens størrelse. Det sker som oftest inden udgangen af maj.

Det fastsatte beløb offentliggøres i en pressemeddelelse sammen med fællesfondens seneste
regnskab og budget for det kommende år. Forinden sender Kirkeministeriet et notat om fast-
sættelsen af landskirkeskatten til orientering til Finansministeriet.

Landskirkeskattens fordeling mellem de enkelte kommuner er reguleret i økonomilovens §
15, stk. 3, der fastsætter:
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" Stk. 3. Landskirkeskattens fordeling mellem kommunerne sker på grundlag af
de skattepligtige indkomster i kommunerne for det på fordelingstidspunktet
nærmest forudgående indkomstår for de i kildeskattelovens § 1 omhandlede
skattepligtige personer, således som disse indkomster er opgjort med henblik
på beregning af slutskat. Ved fordelingen ses bort fra indkomster, som vedrører
medlemmer af en valgmenighed, Skt. Petri tyske menighed og personer, der
ikke hører til folkekirken."

Fordelingen mellem kommunerne foretages for Kirkeministeriet af ToldSkat. Dette sker oftest
i juni måned, da Kirkeministeriet udsender meddelelse til kommunerne om landskirkeskattens
fordeling senest primo juli.

Om tidspunktet for Kirkeministerets godkendelse af stifternes budgetter fastsætter budgetpro-
cedureforskriften, pkt. 3, sidste afsnit:

”Inden udgangen af august måned udmelder Kirkeministeriet godkendte bud-
getter (02-versionen) for hvert stift - nu også indeholdende tal for stiftets andel
af landskirkeskatten.”

Økonomilovens § 18 fastsætter, at landskirkeskat pålignes folkekirkens medlemmer efter
samme regler, som kommunal indkomstskat svares til vedkommende kommune. Opkrævnin-
gen af kirkelige afgifter sker i henhold til kildeskatteloven, jf. dennes afsnit V og den kom-
munale indkomstskattelovs § 14.

Gennemgangen af proceduren for Kirkeministeriets fastsættelse af landskirkeskatten 1999-
2002 viser, at procedurereglerne i alt væsentligt er blevet overholdt. Både ministeriet og
stiftsøvrighederne har dog i mindre omfang overskredet fristerne for indsendelse af budgetter,
henholdsvis godkendelse af budgetter.

Subjektiv vurdering

I den undersøgte periode har kirkeministrene lagt betydelig vægt på, at landskirkeskatten kun
steg med den almindelige løn- og pristalsregulering. I enkelte år er landskirkeskatten dog fast-
sat højere.

Kirkeministeriets embedsmænd har således ved udarbejdelsen af grundlaget for landskirke-
skattens fastsættelse arbejdet under en politisk tilkendegivet forudsætning om en begrænset
stigning i landskirkeskatten.
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Landskirkeskatten har ikke kunnet dække fællesfondens udgifter. Årsagen hertil har dels væ-
ret fejlbudgettering, dels en bevidst fastsættelse af en lav landskirkeskat med samtidig anven-
delse af låneoptagelse og leasing-aftaler.

Om vurderingen af fejlbudgettering og låneoptagelse henvises til afsnittene om IT og låneop-
tagelse.

Over for ønsket om begrænsede stigninger i landskirkeskatten har navnlig stået ministeriets -
og ministrenes - IT politik, som den f.eks. er kommet til udtryk i rapporten "IT-strategi 2000
For Kirkeministeriet og folkekirken". Under overskriften "Vilje og mod til forandring" anfø-
res f.eks.:

" Der er i Kirkeministeriet en stærk vilje til, at såvel Kirkeministeriet som folke-
kirken skal følge med i den samfundsmæssige udvikling og også gerne være
foran, hvor man får gavn af det. DNK-projektet er mere end noget andet en
manifestation af denne vilje.

[… ]

For administrationen i ministeriet og i stifterne er udviklingen og ibrugtagnin-
gen af sagsbehandlingssystemet DOC2000 udtryk for en tilsvarende stærk vilje
til at forestå større udviklingsprojekter.

[… ]

Denne vilje til at udnytte teknologien i en løbende moderniseringsproces vil
også fremover være en dominerende kraft, som vil udfordre den tjenstlige vej,
hvor den ikke længere slår til."

Som det fremgår af kapitlet om IT-udgifter, har fællesfondens IT-budgetter i nogle år været
for lave. Tilbageholdenheden ved budgetlægningen må antages i et vist omfang at være be-
grundet med ønsket om at begrænse behovet for skatteforhøjelser.


