Nordschleswigsche Gemeinde
Hovedgaden 46 · DK 6360 Tinglev
———————————————————————————————

Hier der wortlaut unseres
Schreibens an SKAT am 12.06.2014
Telefon 74644034

Hej Kim Jessen
Nordschleswigsche Gemeinde har igennem mange år hos SKAT indhentet oplysninger
om skattepligtig indkomst for vore medlemmer. Dette har som regel fungeret godt og vi
har haft et godt og konstruktivt samarbejde med SKAT’s medarbejdere i de forskellige
skattecentre, som vore medlemmer (via deres bopælskommune) hører under.
Grundlaget for denne indhentelse af indkomstoplysninger er de fuldmagter, som vi har
foreliggende for alle vore medlemmer og som bemyndiger os til at indhente de nævnte
oplysninger. Disse fuldmagter har altid været medsendt til SKAT og er altid fra SKAT’s
side godkendt som værende fyldestgørende.
Nu har jeg så, både via en skriftlig meddelelse og under en telefonsamtale med Kirsten
Nielsen måttet erfare, at SKAT ikke længere vil fortsætte gældende praksis.
Dette er en situation, som, hvis dette gennemføres på denne vis af SKAT, intet mindre
en trækker tæppet væk under vores organisation.
Vi er jo, som du muligvis er bekendt med, den tyske frimenighed, som står for den
kirkelige forsørgelse af det tyske mindretals medlemmer hovedsagelig i de landlige
distrikter i de 4 sønderjyske kommuner. Vores trosretning er evangelisk lutherisk, præcis
ligesom Den Danske Folkekirke. Til vore gudstjenester og kirkelige handlinger anvender
vi (på lejebasis) udelukkende Den Danske Folkekirkes kirker og hele vores samarbejde
med Folkekirken er særdeles positiv og konstruktiv. I de 4 sønderjyske byer (Haderslev,
Sønderborg, Aabenraa og Tønder) er der ansat tysksprogede præster i Den Danske
Folkekirke og medlemmerne af det tyske mindretal, som har bopæl i de nævnte byer, er
således også medlem af Den Danske Folkekirke. Denne samlede konstellation for det
tysksprogede, kirkelige arbejde i det sønderjyske, er forankret i de aftaler, som
sejrsmagterne efter 1. verdenskrig indgik, da det nuværende grænseforløb mellem
Tyskland og Danmark blev fastlagt efter afstemningerne i 1920.
Gennem vores særlige historiske forankring i det sønderjyske og vores helt særlige
status kan vores situation ikke sammenlignes med andre godkendte trosamfunde’s
status.
Vi vil meget gerne anmode om et møde med dig/jer hos SKAT for en uddybende
fremlæggelse af vores situation og drøfte med jer, hvorledes vi kommer videre i denne, i
hvert fald set med vores øjne, fastkørte situation.
Du er velkommen til at kontakte mig telefonisk for en drøftelse !
På forhånd tak…
www.kirche.dk

E-mail: mail@kirche.dk
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