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Side 2

2. Indledning
Det følger af lov nr. 1533 af 19. december 2017 om trossamfund uden for folkekirken, at alle anerkendte trossamfund og menigheder, der er omfattet af et
trossamfunds anerkendelse, registreres i Trossamfundsregistret, der henhører
under Kirkeministeriet. Et anerkendt trossamfunds rettigheder og forpligtelser
indtræder fra det tidspunkt, hvor anerkendelsen er indført i Trossamfundsregistret.
Anerkendte trossamfund og menigheder, der er omfattet af et trossamfunds
anerkendelse har, jf. trossamfundsloven §§ 20 og 21 pligt til at indsende en
række oplysninger til Trossamfundsregistret. I bekendtgørelse nr. 1283 af 15.
november 2018 om Trossamfundsregistret er fastsat nærmere regler om registrets formål, indretning og førelse samt om meddelelse af oplysninger fra registret. Derudover er fastsat regler om, hvilke oplysninger trossamfundene og
evt. tilhørende menigheder er forpligtede til at indberette til registret, herunder regler om udarbejdelse og indsendelse af årsregnskab. Bekendtgørelsen
kan findes på følgende link: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=204953

3. Login til Trossamfundsregistret
Trossamfundsregistret er tilgængeligt på Kirkeministeriets hjemmeside og kan
tilgås via følgende link: https://trossamfundsregister.km.dk/
Trossamfund, der er registret med et CVR-nr. og har oplyst Kirkeministeriet
herom, modtager login-informationer i trossamfundets VIRK-postkasse. Tilsvarende gælder for menigheder, der er omfattet af et trossamfunds anerkendelse,
hvis menighederne har oplyst et CVR-nr.
Trossamfundet skal anvende en medarbejdersignatur for at kunne tilgå trossamfundets VIRK-postkasse. Medarbejdersignaturen er knyttet til trossamfundets CVR-nummer. Tilsvarende gælder for menigheder, der er omfattet af et
trossamfunds anerkendelse, hvis menigheden har oplyst et CVR-nr.
Det er trossamfundet henholdsvis menigheden, der tager stilling til, hvilken
medarbejder der er kontaktperson og ansvarlig for indberetning af oplysninger
til Trossamfundsregistret. Den person, som trossamfundet henholdsvis menigheden udpeger, tegner trossamfundet henholdsvis menigheden i forhold til
Trossamfundsregistret. Hvis trossamfundet henholdsvis menigheden udpeger
en ny kontaktperson, skal Kirkeministeriet orienteres herom, så der kan sendes nye login-informationer.
De trossamfund henholdsvis menigheder, der ikke er registreret med et CVRnr., vil af hensyn til oplysningernes karakter få tilsendt login-informationer
med ordinær post til den adresse, som de har oplyst til Kirkeministeriet.
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Denne brugervejledning er opdelt i to dele; en del, der retter sig mod anerkendte trossamfund og en del, der retter sig mod menigheder omfattet af et
trossamfunds anerkendelse. I afsnit 4 på side 5 findes brugervejledning for anerkendte trossamfund, og i afsnit 5 på side 17 findes brugervejledning for menigheder omfattet et trossamfunds anerkendelse.

4. Brugervejledning for anerkendte trossamfund
4.1 Udfyldelse af oplysninger om udpeget kontaktperson + angivelse af
regnskabsår
Et anerkendt trossamfund er forpligtet til at indsende oplysninger om den kontaktperson, der er ansvarlig i forhold til Trossamfundsregistret, samt angive
trossamfundets regnskabsår. Disse oplysninger vil ikke blive vist på Trossamfundsregistrets hjemmeside.

4.2 Indberetning af vedtægter
Et anerkendt trossamfund er forpligtet til at indsende trossamfundets vedtægter til Trossamfundsregistret. Vedtægterne vil blive vist på Trossamfundsregistrets hjemmeside.
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NB: Husk altid at klikke på ”Gem” i den blå bjælke i bunden, hver gang du har
udfyldt oplysninger i Trossamfundsregistret, uploadet bilag eller ønsker at forlade siden.

4.2.1 Indberetning af nye vedtægter
Et anerkendt trossamfund er forpligtet til løbende at opdatere sine oplysninger
i Trossamfundsregistret, hvis der foretages ændringer i de indsendte oplysninger. Ændrer et trossamfund sine vedtægter, skal de nye vedtægter derfor uploades i Trossamfundsregistret.
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NB: Husk altid at klikke på ”Gem” i den blå bjælke i bunden, hver gang du har
udfyldt oplysninger i Trossamfundsregistret, uploadet bilag eller ønsker at forlade siden.

4.3 Indberetning af beskrivelse af trosgrundlag
Et anerkendt trossamfund er forpligtet til at indsende en beskrivelse af trossamfundets trosgrundlag til Trossamfundsregistret.
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NB: Husk altid at klikke på ”Gem” i den blå bjælke i bunden, hver gang du har
udfyldt oplysninger i Trossamfundsregistret, uploadet bilag eller ønsker at forlade siden.

4.3.1 Indberetning af ny beskrivelse af trosgrundlaget
Et anerkendt trossamfund er forpligtet til løbende at opdatere sine oplysninger
i Trossamfundsregistret, hvis der foretages ændringer i de indsendte oplysninger. Ændrer et trossamfund sit trosgrundlag, skal den nye beskrivelse af trosgrundlaget uploades i Trossamfundsregistret.
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NB: Husk altid at klikke på ”Gem” i den blå bjælke i bunden, hver gang du har
udfyldt oplysninger i Trossamfundsregistret, uploadet bilag eller ønsker at forlade siden.
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4.4 Indberetning af beskrivelse af centrale ritualer
Et anerkendt trossamfund er forpligtet til at indsende en beskrivelse af trossamfundets centrale ritualer til Trossamfundsregistret.
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NB: Husk altid at klikke på ”Gem” i den blå bjælke i bunden, hver gang du har
udfyldt oplysninger i Trossamfundsregistret, uploadet bilag eller ønsker at forlade siden.

4.4.1 Indberetning af ny beskrivelse af de centrale ritualer
Et anerkendt trossamfund er forpligtet til løbende at opdatere sine oplysninger
i Trossamfundsregistret, hvis der foretages ændringer i de indsendte oplysninger. Ændrer et trossamfund sine centrale ritualer, skal den nye beskrivelse af
de centrale ritualer uploades i Trossamfundsregistret.
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NB: Husk altid at klikke på ”Gem” i den blå bjælke i bunden, hver gang du har
udfyldt oplysninger i Trossamfundsregistret, uploadet bilag eller ønsker at forlade siden.
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4.5 Indberetning af årsregnskab og oplysninger om donationer
Et anerkendt trossamfund skal hvert år udarbejde og indsende det seneste årsregnskab til Kirkeministeriet med henblik på offentliggørelse på Trossamfundsregistrets hjemmeside. Årsregnskabet skal indeholde oplysninger om donationer. Nærmere regler herom er fastsat i bekendtgørelse om Trossamfundsregistret.
Årsregnskabet og oplysninger om donationer indsendes på følgende måde i
Trossamfundsregistret.
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NB: Husk altid at klikke på ”Gem” i den blå bjælke i bunden, hver gang du har
udfyldt oplysninger i Trossamfundsregistret, uploadet bilag eller ønsker at forlade siden.
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4.6 Indberetning af medlemstal
Et anerkendte trossamfund skal hvert år indberette sit medlemstal pr. 1. januar
for det pågældende år. Det vil sige, at anerkendte trossamfund i 2019 skal indberette medlemstallet pr. den 1. januar 2019 og så fremdeles. Oplysningerne vil
ikke blive vist på Trossamfundsregistrets hjemmeside.

NB: Husk altid at klikke på ”Gem” i den blå bjælke i bunden, hver gang du har
udfyldt oplysninger i Trossamfundsregistret, uploadet bilag eller ønsker at forlade siden.

5. Brugervejledning for menigheder omfattet et trossamfunds anerkendelse
5.1 Udfyldelse af oplysninger om udpeget kontaktperson + angivelse af
regnskabsår
En menighed omfattet af et trossamfunds anerkendelse er forpligtet til at indsende oplysninger om den kontaktperson, der er ansvarlig i forhold til Trossamfundsregistret, samt angive menighedens regnskabsår. Disse oplysninger
vil ikke blive vist på Trossamfundsregistrets hjemmeside.

NB: Husk altid at klikke på ”Gem” i den blå bjælke i bunden, hver gang du har
udfyldt oplysninger i Trossamfundsregistret, uploadet bilag eller ønsker at forlade siden.
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5.2 Indberetning af vedtægter
En menighed omfattet af et trossamfunds anerkendelse er forpligtet til at indsende menighedens vedtægter til Trossamfundsregistret. Vedtægterne vil blive
vist på Trossamfundsregistrets hjemmeside.

5.2.1 Indberetning af nye vedtægter
En menighed omfattet af et trossamfunds anerkendelse er forpligtet til løbende
at opdatere sine oplysninger i Trossamfundsregistret, hvis der foretages ændringer i de indsendte oplysninger. Ændrer menigheden sine vedtægter, skal
de nye vedtægter derfor uploades i Trossamfundsregistret.
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NB: Husk altid at klikke på ”Gem” i den blå bjælke i bunden, hver gang du har
udfyldt oplysninger i Trossamfundsregistret, uploadet bilag eller ønsker at forlade siden.

5.3 Indberetning af årsregnskab og oplysninger om donationer
En menighed omfattet af et trossamfunds anerkendelse skal hvert år udarbejde
og indsende det seneste årsregnskab til Kirkeministeriet med henblik på offentliggørelse på Trossamfundsregistrets hjemmeside. Årsregnskabet skal indeholde oplysninger om donationer. Nærmere regler herom er fastsat i bekendtgørelse om Trossamfundsregistret.
Årsregnskabet og oplysninger om donationer indsendes på følgende måde i
Trossamfundsregistret.
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NB: Husk altid at klikke på ”Gem” i den blå bjælke i bunden, hver gang du har
udfyldt oplysninger i Trossamfundsregistret, uploadet bilag eller ønsker at forlade siden.

5.3.1 Tilknytning af menigheden til trossamfundets konsoliderede årsregnskab
En menighed, der er omfattet af et trossamfunds anerkendelse, har ikke pligt til
at udarbejde et årsregnskab, når trossamfundet udarbejder et konsolideret årsregnskab, hvori menighedens årsregnskab indgår. Menigheden skal give besked herom i Trossamfundsregistret på følgende måde. Bemærk, at det først er
muligt at tilknytte en menighed til et trossamfunds konsolidere årsregnskab,
når trossamfundet har indsendt årsregnskabet.
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NB: Husk altid at klikke på ”Gem” i den blå bjælke i bunden, hver gang du har
udfyldt oplysninger i Trossamfundsregistret, uploadet bilag eller ønsker at forlade siden.

Trossamfundets årsregnskab, som menigheden har tilknyttet sig, vil nu blive
vist i selvbetjeningen samt på hjemmesiden sammen med en besked om, at menigheden har tilknyttet sig årsregnskabet.
5.4 Indberetning af medlemstal
En menighed, der er omfattet af et trossamfunds anerkendelse, skal hvert år
indberette sit medlemstal pr. 1. januar for det pågældende år. Det vil sige, at
menigheder omfattet af et trossamfunds anerkendelse i 2019 skal indberette
medlemstallet pr. den 1. januar 2019 og så fremdeles. Oplysningerne vil ikke
blive vist på Trossamfundsregistrets hjemmeside.
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NB: Husk altid at klikke på ”Gem” i den blå bjælke i bunden, hver gang du har
udfyldt oplysninger i Trossamfundsregistret, uploadet bilag eller ønsker at forlade siden.

6. Visning på Kirkeministeriets hjemmeside
På Kirkeministeriets hjemmeside offentliggøres følgende oplysninger fra Trossamfundsregistret. Det gælder:
1)
2)
3)
4)

Navn og hjemsted for trossamfundet/menigheden.
Det seneste årsregnskab for trossamfundet eller menigheden.
Trossamfundet/menighedens vedtægter.
En tekst, som udtrykker, beskriver eller henviser til trosgrundlaget eller læretraditionen i trossamfundets religion.
5) Dokumentation eller beskrivelse af trossamfundets centrale ritualer.
6) Evt. tilknyttede menigheder for trossamfund eller oplysninger om, hvilket trossamfunds anerkendelse menigheden er omfattet af.

Trossamfundets medlemstal og oplysninger om trossamfundets kontaktperson
er derimod ikke offentligt tilgængelige og vil derfor ikke blive vist på hjemmesiden. Tilsvarende gælder oplysninger om menigheders medlemstal og kontaktpersoner.
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