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Meddelelse fra Skattein
spektoratet i Grønland 

KüpemeK

Sme ““ 1 Emne: Anerkendte tros
samfund - undtaget fra

 skattepligt.

Det følger af skattelove
ns § 4, stk. 1, nr. 6, at a

nerkendte trossamfund
og kirkelige institutione

r oprettet i tilslutning til 
disse eller folke-

kirken er undtaget fra s
kattepligt.

De anerkendte trossam
fund er for tiden:

Den romersk-katolske 
kirke

Det metodistiske trossa
mfund

Det danske baptistsam
fund

Mosaisk trossamfund Menigheden ved den s
venske Gustavskirke i 

København
Den norske menighed 

ved kong Haakon kirke
n i København

Den ortodokse russiske
 kirkes menighed i Køb

enhavn
Den fransk-reformerte 

menighed i København

Den tysk-reformerte me
nighed i København

Den reformerte menigh
ed 1 Fredericia

Den til St. A1ban's Eng
lish Church 1 Københa

vn hørende menighed.

Det kan tilføjes, at Den
 danske folkekirke er u

ndtaget fra skattepligt

erter§ 4, stk. 1, nr. 2. t - akilex-'âgtexnutexer
tu haut. ta'r itu

akilerârtarnerme inatsim
e § 4, stk. 1, nr. 6-ime a

ulajangernekarsimavox
ugpexatigit akuerssârn

exarsimassut ilagingnil
o atorfexarfit táukunáng

a

folkekirkémutdlünit (ilag
ingnut lutheriküsaunut)

 atassumik pilersinexaz
r-

simaasut akilerâruteRa
rtugsaautitáungitsut.

ugpexatigit akuerssârn
exarsimassut måna má

küput:

Den romersk-katolske 
kirke

Det metodistiske trossa
mfund

Det danske baptistsam
fund

Mosaisk trossamfund Menigheden ved den s
venske Gustavskirke i 

København

nang. 000 /2.
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Küpemex 2

Side m' Den norske menighed 
ved kong Haakon kirke

n i København

Den ortodokse russiske
 kirkes menighed i Køb

enhavn

Den fransk-refozuærte
 menighed i Københav

n

Den tysk-reformerte me
nighed i København

Den reformerte menigh
ed 1 Fredericia

Den til St. A1ban's Eng
lish Church i Københav

n hørende menighed.

tainexarsinauvox ilagit 
- danskit folkekirkiat - §

 4, stk. 1, nr. 2 ma-
ligdlugo akilerârutexart

ugssautitáungingmata.


