
Gud koster en million i pension!

Folkekirkemedlemmer skal arbejde en uge om året for at betale for 
præstens ydelser. Kender du konsekvenserne af en udmeldelse?

Af Niels Stoktoft Overgaard

Mange danskere er medlemmer af folkekirken på grund af deres 
tro, men nogle er det måske også af tradition. Gennem de sidste 15 
år er andelen af ikke-medlemmer vokset hvert eneste år. I 1990 
var ni ud af hver ti med, men snart er det kun otte ud af ti.

Danskerne betaler samlet op mod fem milliarder om året i 
kirkeskat. De penge kan byttes til en uges ekstra ferie om året – 
eller måske en million i supplerende pensionsopsparing!

Men en udmeldelse har også konsekvenser. Mange tænker 
måske mest på følgerne den dag, de dør. Præsten kan sige nej til 
en kirkelig ceremoni, men alle kan blive begravet eller brændt. 
Nogle steder koster en plads på kirkegården ekstra for ikke-
medlemmer, men den større udgift er begrænset i forhold til 
besparelsen i kirkeskat over et helt liv.

Det koster det
En gennemsnitlig dansker betaler omkring 0,86 % i kirkeskat. Ved 
en skattepligtig indkomst på 550.000 kr. vil det sige knap 4.400 kr. 
Men det er vel at mærke af penge, som i forvejen er beskattede. 
Derfor skal en skatteyder, der betaler topskat, tjene 11.600 kr. for 
at betale kirkeskatten.

Udgiften svarer for topskatteydere rundt regnet til en uges 
løn. Kirkeskatten kan altså konverteres til en uge ekstra sammen 
med familien. Men udmeldte kan også betale de 11.600 ind på en 
pensionsordning. Hvis den giver netto 4,5 % i afkast om året, så vil 
en i dag 30-årig person kunne se frem til et indestående på op mod 
en million, når hun eller han skal på folkepension.

I det beløb er der ikke taget højde for lønstigninger over 
de 35 år. Omvendt er inflation heller ikke indregnet. Pensionen skal 
beskattes ved udbetaling.

Variationer



Der er stor forskel på kirkeskatteprocenterne. I Sydthy skal en 
person med en indtægt på 550.000 kr. tjene over 20.000 om året 
for at kunne betale kirkeskat. Det kræver næsten to ugers arbejde, 
eller kan byttes til 1,6 million ekstra i pension.

Flere nordsjællandske kommuner ligger i bund med 
kirkeskatteprocent, men her tjener folk i gennemsnit også 
væsentlig mere. Deres betaling i kroner og ører løber derfor stadig 
op.

I Gentofte fører en indtægt på 550.000 kr. til, at der skal 
tjenes under 6.000 kr. for at betale kirkeskatten. Omregnet en halv 
uges arbejde.

Det praktiske
Udmeldelse sker ved at kontakte det lokale kirkekontor. Man skal 
have dåbsattesten med. Kirkekontoret kontakter kommunen, og 
derefter stopper betalingen af kirkeskat. For en sikkerheds skyld 
kan borgeren også selv orientere kommunen.

Du har stadig mulighed for at komme i kirke juleaften og 
på andre tidspunkter. Gudstjenester er offentlige, og ingen tjekker 
medlemskort.

Selv om du er udmeldt, så kan dine børn blive døbt, i 
hvert fald hvis din partner er medlem. Hvis begge er ude, er det op 
til præsten at bedømme, om parret – trods ingen gyldige 
dåbsattester – vil opdrage barnet i den kristne tro, som der står i 
teksten.

Dine børn kan blive konfirmeret, også selv om begge 
forældre har forladt folkekirken. Det er deres eget valg.

Hvis en af partnerne er medlem af folkekirken, er der i 
hvert fald mulighed for at blive kirkelig viet. Ellers gælder 
rådhusets velsignelse fuldgyldigt juridisk.

Bisættelse
Nogle præster er parate til at deltage ved bisættelsen af et ikke-
medlem, hvis de efterladte ønsker det. Det kan den pågældende 
selv eventuelt tale med præsten om – i god tid… Ellers kan 
højtideligheden foregå fra kapellet og under medvirken af 
bedemand, god ven eller en anden.

Hvis du fortryder en udmeldelse, kan du altid melde dig 
igen – så længe du lever. Det sker ved henvendelse til 



kirkekontoret eller præsten. Nogle genindmelder sig, når de bliver 
pensionister.


