
§1
Ethvert medlem af Den Reformerte Menighed har pligt til at betale bidrag 
efter nedenfor anførte regler. Vedtægten administreres af ligningskom-
missionen og forstanderskabet udpeger en ligningsansvarlig.

§2
Ligningen af bidrag sker på grundlag af menighedens udsendte selvangi-
velsesblanket. Selvangivelsesblanketten udsendes hvert år i maj måned til 
alle medlemmer. Såfremt blanketten ikke er modtaget inden den 15. maj 
kan den rekvireres hos den ligningsansvarlige.

§3
Ethvert medlem, der afleverer selvangivelse til staten, skal også indsende 
selvangivelse til Den Reformerte Menighed. Sker dette ikke kan ansættel-
sen ske skønsmæssigt.

§4
Der skal oplyses bidragspligtig indkomst i overensstemmelse med det 
foregående års ligning af offentlige skatter, regnet fra 1. januar til 31. 
december.

§5
Selvangivelsen indsendes, eller der mailes som anvist på selvangivelses-
blanketten til den ligningsansvarlige for Den Reformerte Menighed senest 
den 1. juli. Den ligningsansvarlige udfærdiger lister til brug for ligningen.
     For selvstændige erhvervsdrivende med andet regnskabsår end 1.1.- 
31.12. kan træffes anden aftale.

§6
Ligningskommissionen, der i henhold til Vedtægter for Den Reformerte 
Menighed består af 2 medlemmer, vælger selv sin formand og sekretær.
Den ligningsansvarlige deltager uden stemmeret i kommissionen.

§7
Menighedsforsamlingen fastsætter ligningsprocenten og minimumsbidra-
get, og forstanderskabet meddeler dette til ligningskommissionen.

§8
Ligningen skal være tilendebragt inden udgangen af oktober måned.

§9
Ligningen påbegyndes med indtægtsansættelsen for ligningskommis-
sionens egne medlemmer, hvorved den pågældende fratræder, medens 
ansættelsen er til behandling. Derefter foretages undersøgelse og ansæt-
telse af de indkomne selvangivelser.
     Skønner kommissionen, at en selvangivet indtægt er for lav, forlanges 
det at vedkommende indsender dokumentation for oplysningerne, hvor-
efter indtægten fastlægges.                             

§10
Den bidragspligtige indkomst til menigheden er lig med den skattepligtige 
indkomst opgivet til staten. Bidraget er den af menighedsforsamlingen 
fastsatte procent af den bidragspligtige indkomst.
     Bidraget kan aldrig blive mindre end det af menighedsforsamlingen 
fastsatte minimumsbidrag

§ 11
Er selvangivelse ikke indsendt til den ligningsansvarlige, har den bidrags-
pligtige ingen ret til at gøre indsigelse, hvis den skønsmæssige ansættelse 
af indkomsten ikke overskrides med 25 % af den faktiske, skattepligtige 
indkomst. 
     Ønsker et medlem at klage over sin ansættelse skal dette ske senest 14 
dage efter modtagelsen af årsopgørelsen. Klage over bidragsansættelsen 
skal skriftligt tilsendes den ligningsansvarlige.
     Efter udløbet af klagefristen behandles klager i ligningskommissio-
nen, som snarest foretager ny vurdering og meddeler dette til klageren. 
Mundtlige oplysninger kan afgives i møde med ligningskommissionen. 
Hvis der ikke kan opnås enighed i afgørelsen, kan der inden 14 dage ind-
sendes skriftlig klage til forstanderskabet, som har den endelige afgørelse 
og meddeler klageren resultatet af forhandlingen med ligningskommis-
sionen.
     Er en klage over ansættelse indsendt af et medlem af forstanderskabet 
eller ligningskommissionen, fratræder denne ved klagens behandling.



§12
Såvel forstanderskabet som ligningskommissionens medlemmer har tavs-
hedspligt med hensyn til de bidragspligtiges økonomiske forhold.

§13
Bidragene forfalder til betaling med 1/4 årlige a´conto opkrævninger den 
3.3, 3.6, 3.9 og endelig afregning den 3.12.
     Såfremt de ikke er betalt 1½ måned efter nævnte datoer, beregnes en 
rente svarende til Nationalbankens diskonto + 1 % p.a. regnet fra forfalds-
dagen.
     Forfaldent bidrag med rente, der ikke er indbetalt senest 3 måneder 
efter forfaldsdagen, kan af forstanderskabet afgives til inddrivelse ad ret-
tens vej.
     De dermed forbundne omkostninger betales af restanten.

§14
Når en bidragyder afgår ved døden, er den/de efterladte (evt. boet) 
pligtig til at betale bidraget til udgangen af den måned, hvori dødsfaldet 
fandt sted.

§15
Forstanderskabet er under ekstraordinære omstændigheder berettiget til 
at nedsætte eller eftergive bidraget.

§16
Nærværende vedtægter træder straks i kraft.

Således vedtaget på menighedsforsamlingen den 14. maj 2017
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