
 

143. löggjafarþing 2013–2014.
Þingskjal 793  —  243. mál.

Svar
fjármála- og efnahagsráðherra við fyrirspurn frá Birgittu Jónsdóttur um sóknargjöld.

1. Hverjar hafa frá setningu laga um sóknargjöld o.fl., nr. 91/1987, verið árlegar greiðslur
sóknargjalda og annarra gjalda til eftirtalinna:
a. safnaða þjóðkirkjunnar,
b. skráðra trúfélaga,
c. Háskóla Íslands,
d. Jöfnunarsjóðs sókna?

Samkvæmt lögum nr. 91/1987, um sóknargjöld o.fl., bar ríkissjóði á því tímabili sem hér
um ræðir að greiða mánaðarlegt framlag til þjóðkirkjusafnaða, skráðra trúfélaga og til
Háskóla Íslands vegna þeirra sem voru utan trúfélaga miðað við tiltekið einingarverð fyrir
hvern einstakling 16 ára og eldri. Lögin kveða á um að greiðslur til þessara aðila skuli byggja
á fjölda einstaklinga samkvæmt skráningu í trúfélög í lok undangengins árs. Þá er tiltekið í
lögunum að þessi fjárhæð skuli taka breytingu sem nemur hækkun á meðaltekjuskattsstofni
einstaklinga á öllu landinu milli næstliðinna tekjuára. Með öðrum orðum breytist framlagið
til viðkomandi aðila árlega bæði miðað við fjölda einstaklinga sem skráðir eru í eða utan trú-
félaga og þróun meðaltekjuskattsstofnsins. Í lögunum segir að framlagið sé ákveðin hlutdeild
í tekjuskatti. Í reynd hefur sú framsetning þó ekki haft sérstaka þýðingu fyrir fyrirkomulag
þessara mála þar sem engin sérgreind sóknargjöld eru innheimt af ríkinu, hvorki af þeim sem
greiða tekjuskatt né þeim sem eru undir skattleysismörkum, heldur eru framlög vegna sóknar-
gjalda greidd úr ríkissjóði af almennu skattfé og öðrum tekjum ríkisins óháð innheimtu tekju-
skatts. Þetta kemur m.a. fram í því að framlögin eru greidd úr ríkissjóði þrátt fyrir að um
þriðjungur framteljenda greiði engan tekjuskatt til ríkisins. Þessar greiðslur teljast vera lög-
bundin framlög í skilningi laga nr. 88/1997, um fjárreiður ríkisins, sbr. séryfirlit 5 í árlegum
fjárlögum, þ.e. framlög sem kveðið er á um í lögum að skuli greidd miðað við tilteknar við-
miðunarforsendur.

Þessar lögboðnu forsendur fyrir sóknargjöldunum hafa verið með sama hætti um langt ára-
bil en eiga sér ekki hliðstæðu í fjárlögum í framlögum til reksturs annarra aðila sem
fjármagnaðir eru úr ríkissjóði. Áður voru framlög til reksturs kirkjugarða ákveðin á sama
grundvelli með lögum. Þau lagaákvæði voru felld úr gildi í árslok 2004 eftir að ríkið hafði
gert samkomulag við kirkjugarðaráð um að fjármögnun starfseminnar yrði framvegis
ákvörðuð í fjárlögum með fremur einföldu reiknilíkani sem byggist á annars konar
viðmiðunum.

Sóknargjöld eru í dag þrískipt í fjárlögum. Í fyrsta lagi er framlag á fjárlagaliðnum 06-735
Sóknargjöld, sem skiptist í greiðslur annars vegar til safnaða þjóðkirkjunnar og hins vegar
til annarra trúfélaga. Í öðru lagi er um að ræða 18,5% viðbótarálag á sóknargjöld þjóðkirkju-
safnaða á fjárlagaliðnum 06-736 Jöfnunarsjóður sókna. Sjóðnum er einkum ætlað að styrkja
sérstaklega kirkjur sem hafa sérstöðu fyrir landið allt og að veita jöfnunarframlög til sókna
þar sem lögmæltar tekjur nægja ekki fyrir nauðsynlegum útgjöldum. Einnig er honum ætlað
að auðvelda stofnun sókna í nýjum byggðahverfum og styrkja kirkjulega félags- og menn-
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Sóknargjald Þjóð- Jöfnunar- Kirkju- Sóknargjöld
 á einstakling kirkju- sjóður mála- þjóðkirkju Önnur Háskóla- á verðl.  á verðl.

Ár á ári (kr.)  söfnuðir  sókna  sjóður samtals  trúfélög  sjóður hvers árs 2014
1988 2.510 420 78 498 25 7 531 2.169
1989 3.136 536 99 635 33 10 677 2.286
1990 3.314 572 106 678 34 11 724 2.126
1991 3.871 673 124 797 41 15 853 2.348
1992 4.254 748 138 887 46 20 953 2.527
1993 4.305 765 142 907 47 20 974 2.483
1994 4.311 773 143 87 1.003 48 21 1.072 2.693
1995 4.382 791 146 89 1.027 50 22 1.099 2.714
1996 4.518 820 152 93 1.064 54 24 1.142 2.756
1997 4.803 870 160 98 1.129 61 33 1.224 2.902
1998 5.109 932 172 105 1.210 70 38 1.317 3.073
1999 5.751 1.058 196 120 1.374 83 47 1.504 3.392
2000 6.246 1.159 214 131 1.504 96 56 1.656 3.557
2001 6.793 1.269 235 143 1.647 111 71 1.828 3.680
2002 6.792 1.275 236 144 1.655 118 78 1.850 3.553
2003 7.164 1.349 250 177 1.776 130 84 1.990 3.744
2004 7.415 1.403 260 159 1.821 142 89 2.053 3.741
2005 7.956 1.517 281 172 1.969 159 102 2.231 3.907
2006 8.640 1.662 307 193 2.162 185 137 2.484 4.076
2007 9.492 1.838 340 258 2.436 217 200 2.852 4.455
2008 10.464 2.036 377 291 2.703 253 251 3.208 4.458
2009 9.996 1.955 362 280 2.596 261 139 2.996 3.718
2010 9.204 1.794 332 257 2.382 249 2.631 3.097
2011 8.376 1.605 297 230 2.132 240 2.372 2.685
2012 8.412 1.605 297 229 2.131 250 2.381 2.562
2013 8.736 1.725 311 240 2.276 269 2.545 2.637
2014 9.000 1.833 320 247 2.401 288 2.689 2.689
Samtals 174.949 32.983 6.074 3.743 42.800 3.561 1.476 47.837 84.027

Samt. sóknargjöld  

ingarstarfsemi. Í þriðja lagi greiðir ríkissjóður 14,3% viðbótarálag á sóknargjöld þjóðkirkju-
safnaða á fjárlagaliðnum 06-705 Kirkjumálasjóður (11,3% til 1. janúar 2007). Fjármunir
Kirkjumálasjóðs renna til prestsetrasjóðs eftir nánari ákvörðun kirkjuráðs og nokkurra ann-
arra verkefna, svo sem til ráðgjafar í fjölskyldumálum, söngmálastjórnar, starfsþjálfunar guð-
fræðikandídata o.fl. Þannig fær þjóðkirkjan sérstök framlög sem reiknast með álagi á sóknar-
gjöld í formi framlaga til Jöfnunarsjóðs sókna og Kirkjumálasjóðs umfram önnur trúfélög.
Svarar það til þess að framlög vegna sóknargjalda til þjóðkirkjusafnaða sé um 33% hærra en
til annarra trúfélaga.

Áður voru einnig greidd framlög vegna sóknargjalda til Háskóla Íslands miðað við þann
fjölda einstaklinga sem ekki tilheyrði trúfélögum en þau ákvæði laganna voru aflögð árið
2009. Þá er rétt að geta þess að með lagabreytingum sem tóku gildi í ársbyrjun 2013 verður
heimilt að skrá lífsskoðunarfélög líkt og trúfélög að ákveðnum skilyrðum uppfylltum, svo
sem að félag aðhyllist tiltekið hugmyndakerfi og bjóði upp á tilteknar athafnir á borð við gift-
ingar og skírnir. Við skráningu öðlast lífsskoðunarfélög þau réttindi og skyldur sem skráð
trúfélög hafa samkvæmt lögum og munu þau því geta fengið greidd framlög úr ríkissjóði
vegna sóknargjalda fyrir skráða félaga sem eru 16 ára og eldri í stað þess að fjármagna sig
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af sjálfsaflafé, svo sem félagsgjöldum. Ekkert félag hafði þó öðlast þennan rétt á árinu 2013
og eru framlög til slíkra félaga því ekki innifalin í þeim tölum sem hér eru settar fram.

Í töflu hér að framan er að finna upplýsingar um árlegar greiðslur framlaga vegna sóknar-
gjalda frá árinu 1988. Fjárhæðir áranna 1988–2012 eru samkvæmt árlegum ríkisreikningi.
Fjárhæðir fyrir árin 2013 og 2014 eru samkvæmt áætlun fjárlaga hvors árs. Framlögin eru
sýnd á verðlagi hvers árs en árlegt heildarframlag vegna sóknargjalda er einnig sýnt á föstu
verðlagi 2014 miðað við vísitölu neysluverðs þar sem verulegar verðbreytingar hafa verið
yfir tímabilið og fjárhæðir því engan veginn sambærilegar við upphaf og lok þess.

Vakin er athygli á því að í framlögum í töflunni hér að framan til safnaða þjóðkirkjunnar
eru meðtaldar tímabundnar aukagreiðslur að fjárhæð 45 millj. kr. árið 2013 og 100 millj. kr.
árið 2014 og aukagreiðslur vegna annarra trúfélaga að fjárhæð 7 millj. kr. árið 2013 og 17,5
millj. kr. árið 2014 vegna sérstaks samkomulags sem gert var á milli ríkisins og þjóðkirkjunn-
ar um að vega upp á móti hluta af aðhaldskröfum síðustu ára. Samkomulagið gerir jafnframt
ráð fyrir að viðbótargreiðslur ársins 2015 verði 40 millj. kr. til þjóðkirkjusafnaða og 7  millj.
kr. til annarra trúfélaga. Framlögin voru tekin til endurskoðunar vegna sérstakra aðhalds-
krafna sem gerðar voru til sókna og trúfélaga á árunum 2009–2012.

Frá því að lög um sóknargjöld tóku gildi nema greiðslur til þjóðkirkjunnar vegna þeirra
tæpum 43 milljörðum kr. á verðlagi hvers árs en heildargreiðslur sóknargjalda að meðtöldum
öðrum trúfélögum og Háskóla Íslands nema tæpum 48 milljörðum kr. yfir sama tímabil. Þar
sem um er að ræða nokkuð langt tímabil og verðlagsbreytingar hafa verið verulegar gefur
réttari mynd að setja tölurnar fram á föstu verðlagi fjárlaga ársins 2014 en samkvæmt því
nema heildargreiðslur rúmlega 84 milljörðum kr. á tímabilinu. Rétt er að benda á að við
skoðun á tölum um þróun framlaga vegna sóknargjalda til þjóðkirkjusafnaða þarf að hafa í
huga að þar gætir áhrifa úrsagna undanfarin ár. Á tímabilinu frá 1988–2008 jókst fjöldi ein-
staklinga í þjóðkirkjunni um 16,2%. Á tímabilinu frá 2008–2013 fækkaði hins vegar í þjóð-
kirkjunni um 1,7% þannig að meðlimir hennar voru 191.258. Til samanburðar voru 30.722
einstaklingar í öðrum trúfélögum í ársbyrjun 2013 og hafði fjölgað um 28% á sama tímabili.

Eins og tölurnar í töflunni hér að framan bera með sér var veruleg aukning í framlögum
vegna sóknargjalda á fyrstu tveimur áratugum tímabilsins á föstu verðlagi, eða um 106% á
milli áranna 1988 og 2008. Á tilteknum hluta þessa tímabils þurftu stjórnvöld að standa fyrir
miklu útgjaldaaðhaldi og lækkun framlaga til ríkisstofnana til að draga úr eða varna halla á
ríkisrekstrinum, einkum vegna efnahagssamdráttar í upphafi níunda áratugar síðustu aldar
og síðan í nokkru minna mæli árin 2002 og 2003. Þessi aukning varð því umtalsvert meiri
en átti almennt við um önnur rekstrarframlög, t.d. til stjórnsýslustofnana ríkisins. Skýrist það
aðallega af því að lagaákvæðin um framlögin fela í sér að þau aukast jafnt og þétt að raun-
gildi bæði vegna fólksfjölgunar og hækkun meðaltekna umfram almennt verðlag. Í kjölfar
hruns bankakerfisins haustið 2008 afréðu stjórnvöld, m.a. í ljósi mikillar aukningar skulda,
að draga umtalsvert úr framlögum til trúfélaga og að fella á brott ákvæði um sérstök framlög
til Háskóla Íslands vegna þeirra sem standa utan trúfélaga. Með árlegum lögum sem Alþingi
hefur sett um ráðstafanir í ríkisfjármálum hafa framlögin þannig verið lækkuð að raungildi
um nálægt 40% á næsta ári miðað við árið 2008 þegar þau náðu hámarki. Þegar hins vegar
er litið yfir allt tímabilið, frá árinu 1988 til ársins 2014, hafa framlögin eftir sem áður hækkað
um nærri 24% að raungildi.
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2. Hvert hefur gjaldið verið fyrir hvern einstakling á sama tíma?
Vísað er í töflu hér fyrir framan um árlegt sóknargjald fyrir hvern einstakling 16 ára og

eldri.
Þegar litið er til tímabilsins 1988–2008 þá hækkaði sóknargjald á einstakling um 317%

að nafnvirði en um tæp 42% á föstu verðlagi. Á sama tíma hækkaði greitt heildarframlag
vegna sóknargjalda um 505% að nafnvirði eða sem svaraði til tæplega 106% raunhækkunar
umfram vísitölu neysluverðs. Þessi mikla raunhækkun skýrist fyrst og fremst af því að árlegar
hækkanir tóku mið af breytingum á meðaltekjuskattstofni einstaklinga, sem hækkaði töluvert
á þessu árabili umfram vísitöluna, auk þess sem gætti áhrifa af fólksfjölgun. Þegar hins vegar
er horft yfir allt tímabilið 1988–2014, þ.e. að meðtöldum árum aðhaldsaðgerða í ríkisfjármál-
um eftir bankahrunið haustið 2008, þá hækkaði árlegt sóknargjald um 259% að nafnvirði en
það svarar til 12% lækkunar að raungildi á áætluðu verðlagi ársins 2014.

3. Hver var fjárhæð meðaltekjuskattsstofns einstaklinga á öllu landinu, sem vísað er til í
3. tölul. 1. mgr. 2. gr. laga um sóknargjöld o.fl., sundurliðað á hvert ár frá setningu lag-
anna?

Í samræmi við ákvæði laga um sóknargjald hefur meðaltekjuskattsstofn miðast við upplýs-
ingar frá ríkisskattstjóra um tekjuskattsstofn einstaklinga og fjölda framteljenda að loknum
framtalsskilum í lok júní á hverju ári. Við ákvörðun um breytingu á sóknargjaldi er miðað
við breytingu næstliðinna tekjuára eins og segir í lögunum og eru hér því birtar tölur aftur
til ársins 1991. Gögn fyrir árin 1988–1990 liggja hins vegar ekki fyrir með þessum hætti hjá
ríkisskattstjóra. Í töflunni hér að aftan miðast stofn ársins 2013 við áætlun um 5,5% hækkun
launa milli ára og stofn ársins 2014 við spá um 3% hækkun launa. Þegar horft er til tímabils-
ins 1991–2008 þá hækkaði meðaltekjuskattsstofn um 170% að nafnvirði en um 40% að raun-
virði umfram vísitölu neysluverðs. Frá þeim tíma til ársins 2014 lækkar meðaltekjuskattsstofn
hins vegar um 16% að raunvirði. Yfir allt tímabilið frá árinu 1991 til ársins 2014 hækkar
meðaltekjuskattsstofn um 14,7% á föstu verðlagi umfram hækkun á vísitölu neysluverðs.

Vakin er athygli á því að í 2. gr. laga nr. 91/1987, um sóknargjöld, er tiltekið að ef breyt-
ingar verða á útreikningi tekjuskattsstofns skuli taka tillit til þess við ákvörðun gjaldsins
hverju sinni. Frá og með árinu 2009 hefur í tengslum við efnahagsráðstafanir verið veitt sér-
stök tímabundin heimild til að greiða út séreignarlífeyrissparnað og hafa þær greiðslur haft
umtalsverð áhrif á tekjuskattsstofn. Ráðuneytið telur samkvæmt framangreindu lagaákvæði
að slíkar tímabundnar útgreiðslur á lífeyriseign ættu ekki að hafa áhrif til breytinga á meðal-
tekjuskattsstofni, fyrst til hækkunar en síðar til lækkunar, við ákvörðun á verðbreytingu
sóknargjalds. Því hefur ráðuneytið dregið þessar greiðslur frá við útreikning á meðaltekju-
skattsstofni fyrir árin 2010–2014 í töflunni hér að aftan en tölur um stofninn fram til ársins
2009 eru samkvæmt því sem ríkisskattstjóri tilkynnti árlega til dóms- og kirkjumálaráðu-
neytis. Þar sem sóknargjaldið hefur á þessu tímabili verið ákvarðað samkvæmt lögum um
ráðstafanir í ríkisfjármálum hverju sinni, án tillits til meðaltekjuskattsstofns, hefur hins vegar
ekki verið tilefni til að styðjast við lagaákvæðið.
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Ár

Meðal-
tekjuskattstofn

í kr.

Árleg 
nafnhækkun 
meðaltekju-
skattstofns

Árleg 
raunhækkun 

meðaltekju-
skattstofns

1991 1.220.121 9,9% 2,9%
1992 1.234.782 1,2% -2,4%
1993 1.236.262 0,1% -3,8%
1994 1.256.877 1,7% 0,2%
1995 1.295.836 3,1% 1,4%
1996 1.336.003 3,1% 0,8%
1997 1.421.089 6,4% 4,5%
1998 1.599.536 12,6% 10,7%
1999 1.690.463 5,7% 2,2%
2000 1.838.368 8,7% 3,6%
2001 2.015.048 9,6% 2,7%
2002 2.125.044 5,5% 0,6%
2003 2.200.177 3,5% 1,4%
2004 2.360.049 7,3% 3,9%
2005 2.562.992 8,6% 4,4%
2006 2.815.664 9,9% 2,9%
2007 3.106.036 10,3% 5,0%
2008 3.295.489 6,1% -5,6%
2009 3.266.030 -0,9% -11,5%
2010 3.245.778 -0,6% -5,7%
2011 3.487.404 7,4% 3,3%
2012 3.722.695 6,7% 1,5%
2013* 3.799.903 2,1% -1,7%
2014* 3.849.920 1,3% -2,2%
* Áætlun

4. Hver hefði mánaðarleg upphæð greiddra sóknargjalda verið á hvern einstakling árin
2002–2013 ef ákvæði til bráðabirgða I–V í lögum um sóknargjöld o.fl. hefðu ekki verið
sett, sundurliðað á hvert almanaksár?

Í töflunni hér á eftir er í fyrsta lagi sýnt mánaðarlegt einingarverð fyrir hvern einstakling
16 ára og eldri sem lagt hefur verið til grundvallar útreikningi á framlögum til sókna og
trúfélaga á árunum 2002–2014. Sóknargjaldið nam 566 kr. á árinu 2002 og hefur hækkað í
750 kr. á árinu 2014 eða sem nemur 32,5% yfir tímabilið. Í töflunni er einingarverðið einnig
reiknað fyrir árabilið 2002–2014 eins og það hefði þróast samkvæmt óbreyttum lögum um
sóknargjald, þ.e. hefði það hækkað árlega sem nemur breytingu á meðaltekjuskattsstofni, en
þá hefði það hækkað um tæp 89% á tímabilinu. Munurinn liggur í því að gerðar hafa verið
aðhaldskröfur til þessarar starfsemi eins og annarrar sem fjármögnuð er með skattfé vegna
gríðarlegs vanda sem við hefur verið að etja í ríkisfjármálum í kjölfar hruns bankakerfisins
haustið 2008. Sóknargjöld hafa ekki farið varhluta af niðurskurði á nær öllum málefnasviðum
á sl. þingum, m.a. hefur verið fallið tímabundið frá verðtryggingu ýmissa liða. Þar sem
sóknargjaldið hafði á umliðnum árum hækkað í takt við breytingar á meðaltekjuskattsstofni
einstaklinga hafði það hækkað verulega umfram almennar verðlagshækkanir um árabil fyrir
bankahrunið. Miðað við forsendur þessara framlaga í fjárlögum ársins 2014 nemur skerðing
á einingarverðinu frá árinu 2008 um 30% frá því sem annars hefði orðið að óbreyttum lögum.
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Ár  í kr. breyting í kr. breyting 
2002 566 0,0% 566 0,0%
2003 597 5,5% 597 5,5%
2004 618 3,5% 618 3,5%
2005 663 7,3% 663 7,3%
2006 720 8,6% 720 8,6%
2007 791 9,9% 791 9,9%
2008 872 10,2% 872 10,2%
2009 833 -4,5% 925 6,1%
2010 767 -7,9% 917 -0,9%
2011 698 -9,0% 911 -0,6%
2012 701 0,4% 979 7,4%
2013 728 3,9% 1.045 6,7%
2014* 750 3,0% 1.067 2,1%
* Áætlun

Sóknargjald  Reiknað sóknargjald

5. Hverjar hafa árlegar heildargreiðslur til þjóðkirkjunnar verið árin 2002–2013 og
hvernig skiptast þær?

Þjóðkirkjan er sjálfseignarstofnun og um starfsemi hennar gilda sérstök lög um stöðu,
stjórn og starfshætti. Lögin byggja að hluta til á samkomulagi milli ríkisins og kirkjunnar frá
árinu 1997, um afhendingu jarða og ýmissa eigna kirkjunnar á móti framlögum til hennar.
Samkomulagið og ákvæði úr því sem tekin voru upp í lögin fela í sér fremur nákvæma út-
færslu á rekstrarliðum sem ríkinu er ætlað að greiða samkvæmt reiknilíkani. Í stórum dráttum
felur samkomulagið í sér að greidd eru rekstrarframlög til þjóðkirkjunnar, einkum til að
standa straum af launum presta, biskupa ásamt launum og öðrum rekstrarkostnaði vegna
starfsemi Biskupsstofu, svo sem fræðsludeildar, kærleiksþjónustusviðs, guðfræði- og þjóð-
málasviðs og helgisiða- og kirkjutónlistarsviðs. Í annan stað hafa verið ákveðnar árlegar fjár-
veitingar í fjárlögum til að styrkja viðhaldsframkvæmdir við tilteknar kirkjubyggingar, t.d.
Hallgrímskirkju í Reykjavík. Í þriðja lagi eru greidd framlög til safnaða þjóðkirkjunnar vegna
sóknargjalda, sbr. framanritað. Eftirfarandi tafla sýnir þessi framlög ríkisins á tímabilinu
2002–2014. Allar fjárhæðir eru samkvæmt ríkisreikningi nema fyrir árin 2013–2014 sem eru
samkvæmt fjárlögum hvors árs. Framlögin eru sýnd á verðlagi hvers árs en árlegar greiðslur
vegna kirkjujarðasamkomulagsins og árlegar heildargreiðslur til þjóðkirkjunnar eru einnig
sýndar á föstu verðlagi 2014 þar sem verulegar verðlagsbreytingar hafa verið yfir tímabilið.
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Kirkjujarðasamkomulag Sóknargjöld Greiðslur samtals
Biskups- Kristni- á verðl. á verðl. Fram- Kirkju- Sóknar-Jöfnunar- á verðl. á verðl.

stofa sjóður hvers árs 2014 kvæmdir málasj. gjöld sjóður Samtals hvers árs 2014
2002 915 48 962 1.848 53 144 1.275 236 1.655 2.670 5.128
2003 1.073 69 1.142 2.149 45 177 1.349 250 1.776 2.963 5.574
2004 1.143 65 1.208 2.202 47 159 1.403 260 1.821 3.076 5.606
2005 1.275 73 1.348 2.361 56 172 1.517 281 1.969 3.373 5.908
2006 1.290 87 1.378 2.260 70 193 1.662 307 2.162 3.610 5.923
2007 1.395 83 1.478 2.309 45 258 1.838 340 2.436 3.959 6.184
2008 1.479 90 1.569 2.179 43 291 2.036 377 2.703 4.315 5.995
2009 1.446 97 1.543 1.915 42 280 1.955 362 2.596 4.182 5.188
2010 1.335 82 1.417 1.669 41 257 1.794 332 2.382 3.841 4.522
2011 1.294 76 1.371 1.552 36 230 1.605 297 2.132 3.539 4.006
2012 1.417 74 1.491 1.604 35 229 1.605 297 2.131 3.657 3.935
2013 1.412 73 1.485 1.539 27 240 1.725 311 2.276 3.788 3.924
2014 1.448 73 1.521 1.521 27 247 1.833 320 2.401 3.949 3.949
Samtals 16.922 991 17.913 25.107 566 2.876 21.597 3.968 28.441 46.920 65.842
Breytingar
2002-2008 63% 18% 63% 62% 17%
2008-2014 -3% -30% -11% -8% -34%
2002-2014 58% -18% 45% 48% -23%

Ár

Heildarframlag til reksturs prestsembætta og Biskupsstofu, viðhaldsframkvæmda og sókna
þjóðkirkjunnar nemur tæplega 66 milljörðum kr. á tímabilinu 2002–2014 á föstu verðlagi.
Framan af þessu tímabili, fram til ársins 2008, jukust framlögin að raungildi um 17%. Í sam-
ræmi við markmið ríkisstjórna í ríkisfjármálum við undirbúning fjárlaga á umliðnum árum
eftir haustið 2008 voru hins vegar settar fram hagræðingarkröfur á framangreinda liði. Þannig
hefur þjóðkirkjan tekið á sig skerðingu eins og aðrir aðilar sem fá framlög í fjárlögum til
starfsemi sinnar. Framkvæmd skerðingarinnar hefur verið með þeim hætti að í lög um ráð-
stafanir í ríkisfjármálum hefur árlega verið sett ákvæði sem hafa vikið til hliðar ákvæðum
laga sem varða greiðslur til reksturs þjóðkirkjunnar og til sókna hennar þannig að fjárhæðir
hafa verið ákveðnar til samræmis við fjárheimildir fjárlaga að teknu tilliti til aðhalds-
markmiða og verðlagsforsendna. Þá hefur jafnframt verið gert árlegt viðbótarsamkomulag
við kirkjujarðasamkomulagið sem kirkjuþing hefur staðfest. Gert er ráð fyrir að þessar
aðhaldsráðstafanir séu varanlegar eins og áþekkar hagræðingarkröfur sem gerðar hafa verið
til ríkisstofnana og annarra aðila sem fjármagnaðir eru úr ríkissjóði.

Að teknu tilliti til þessara aðhaldskrafna lækkar árlegt heildarframlag til þjóðkirkjunnar
um 23% að raunvirði miðað við vísitölu neysluverðs á milli áranna 2002 og 2014 eins og
fram kemur í töflunni. Þótt þessi raunlækkun skýrist að stærstum hluta af aðhaldsaðgerðum
undanfarinna ára koma því þó til viðbótar úrsagnir umfram nýskráningar úr þjóðkirkjunni til
og með árinu 2013 sem einnig hafa bein áhrif á reiknuð sóknargjöld. Áætlað er að hrein áhrif
úrsagna á tímabilinu svari til um 251 millj. kr. lækkunar á árlegu framlagi sóknargjalda
þannig að það sé orðið um 10% lægra en ella væri.
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