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Tillaga til þingsályktunar

um fjármálaáætlun fyrir árin 2018-2022

Frá fjármála- og efnahagsráðherra.

UMSÖGN
r

biskups Íslands og kirkjuráðs hinnar íslensku þjóðkirkju

Inngangur.

Umsögn þessi hvílir í heild sinni á tveimur staðreyndum sem eftir því sem best er vitað eru óumdeildar. 
Tilgangur umsagnarinnar er sá að benda á að í stjórnartillögunni virðist sem tafla á bls. 6 innihaldi ekki 
tæmandi upplýsingar um skuldbindingar ríkissjóðs vegna málefnasviðs 10.

Fyrri staðreyndin er sú að árið 1997 gerðu ríkið og þjóðkirkjan með sér samning þann sem nefndur 
hefur verið kirkjujarðasamkomulagið. Árið eftir gerðu sömu aðilar með sér annan samning sem var skv. 
1. gr. hans nánari útfærsla á þeim fyrri og í honum voru fjárhæðir þær ásamt reiknireglum þeim sem 
byggja skyldi á við framreikning fjárhæðanna milli ára. Til framreikningsins myndaði fjármálaráðuneytið 
reiknilíkan sem æ síðan hefur verið notað til hans í samráði við ráðuneyti kirkjumála og embætti 
biskups Íslands. Frá hruni fjármálakerfisins árið 2008 var ákvæðum samninga þessara tímabundið vikið 
til hliðar með gerð viðaukasamnings, eitt ár í senn þar sem þjóðkirkjan tók á sig skerðingar á framlögum 
samkvæmt samningunum að ósk ríkisins og með þeim skýringum þess að fjármál ríkisins hefðu komist 
í uppnám við hrun fjármálakerfisins. Tvö síðustu ár hefur ríkið ekki farið fram á að gerður verði slíkur 
viðaukasamningur og þar með má ljóst vera að tímabili uppnáms í fjármálum ríkisins er lokið að mati 
ríkisins og ætti því að standa við öll ákvæði samninganna frá 1997 og 1998. Samkvæmt þeim eru 
framreiknaðar fjárhæðir 2.250,5 m.kr. fyrir fjárlagaliðinn 06-701-1.01 Biskup Íslands og 129,5 m.kr. fyrir 
fjárlagaliðinn 06-701-1.31 Kristnisjóður. Nánar er þetta skýrt í viðeigandi köflum hér að neðan.

Seinni staðreyndin er sú að með breytingu á lögum um sóknargjöld o.fl. árið 1987 var innheimtu 
sóknargjalda sem sérstaks gjaldstofns hætt en þess í stað myndaði hann jafn stóran hluta af gjaldstofni 
tekjuskatts sem ríkið innheimti og skilaði til þjóðkirkjusafnaða og skráðra trúfélaga og nú skráðra 
lífsskoðunarfélaga. Um þetta segir í 3. tölul. 1. mgr. 2. gr. laganna að á árinu 1998 og síðar ákvarðist 
gjaldið af endanlegri ákvörðun gjaldsins frá fyrra ári, að viðbættri hækkun er samsvarar þeirri hækkun 
er kann að verða á meðaltekjuskattsstofni einstaklinga á öllu landinu milli næstliðinna tekjuára á undan 
gjaldári. Í 1. tölul. sagði að á árinu 1997 skyldi gjaldið vera 400,24 kr. á einstakling á mánuði. Allt til 
ársins 2009 var gjaldið þannig reiknað og reyndist það ár vera 925 kr. Framreiknað til yfirstandandi árs 
er það 1.251,5 kr. Áætlað er að gjaldendur þeir sem greiða gjaldið verði á þessu ári 225.504 talsins og 
því verður heildarinnheimta sú sem skila skal til rétthafa 3.386,6 m.kr. Svo sem segir í kaflanum hér að 
ofan um kirkjujarðasamkomulagið virðist ríkið líta svo á að tímabili uppnáms í fjármálum ríkisins sé



lokið. Ekki verður því séð að ríkinu sé lengur stætt á að halda eftir hluta af þeim persónulegu gjöldum 
til trúfélaga sem það innheimtir með heimild í 64. gr. stjórnarskrárinnar og skv. lögum um sóknargjöld 
o.fl. Slíkt er jafnframt andstætt þeim yfirlýsta tilgangi sóknargjaldalaganna sem kemur fram í 
greinargerð með þeim að lögin tryggi stöðugleika á tekjustofnum sókna og auðveldi þeim að áætla 
tekjur sínar og byggja fjárhagsáætlanir á þeim. Af þessu leiðir jafnframt að uppreikna þarf framlög til 
fjárlagaliðarins 06-705-1.10 Kirkjumálasjóðs sem verða 411,3 m.kr. og til fjárlagaliðarins 06-736-1.10 
Jöfnunarsjóðs sókna sem verða 532 m.kr. Nánar er þetta skýrt í viðeigandi köflum hér að neðan.

Allar eru ofangreindar fjárhæðir á verðlagi fjárlaga 2017 eins og sú tillaga til þingsályktunar um 
fjármálaáætlun fyrir árin 2018-2022 sem umsögn þessi er veitt um. Óskað var eftir því við 
innanríkisráðuneytið að aðgangur fengist að sundurliðun hennar á málefnasviðum niður á málaflokka 
til að eyða vafa um að mismunur væri milli þróunar málaflokka innan málefnasviðsins en það svar 
fékkst að sú sundurliðun lægi ekki fyrir. Því verður ekki komist hjá því að draga þá ályktun að slíkur 
mismunur sé ekki fyrir hendi.

Af þessu leiðir þá að breyta þarf töflu þeirri á bls. 6 í stjórnartillögunni sem hér er birt að neðan á þann 
hátt sem þar greinir til að hún innihaldi tæmandi upplýsingar um skuldbindingar ríkissjóðs til 
málefnasviðs 10.

___________________ Útgjaldarammar málefnasviða árin 2018-2022___________________
Málefnasvið án liða utan ramma, m.kr. á verðlagi 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Samkvæmt stjórnartillögunni:
10 Rétt. einstakl., trúmál og stjórnsýsla dómsmála............ 14.742 14.603 14.785 14.594 14.201

Eftir breytingu samkvæmt umsögn þessari:
10 Rétt. einstakl., trúmál og stjórnsýsla dómsmála............ 16.411 16.272 16.454 16.263 15.870

breyting..................................................................................................... 1.669 1.669 1.669 1.669 1.669

Ofangreind niðurstaða verður að mati umsagnaraðila dregin af neðangreindri röksemdafærslu:

1. Fr a m lö g  s k v . k ir k ju ja r ð a s a m k o m u la g i.
a. Framlög til liðarins 06-701-1.01 Biskup Íslands.

Framlögin skulu nema fjárhæð sem svarar til launa biskups Íslands og vígslubiskupa, launa 
138 starfandi presta og prófasta þjóðkirkjunnar eins og þau eru ákveðin af kjararáði og 
launa 18 starfsmanna biskupsembættisins. Kirkjujarðasamkomulagið er einkaréttarlegur 
samningur og framlögin því samningsbundin. Þau eru reiknuð út í reiknilíkani sem á sér 
uppruna í samningnum frá 1998 þar sem þau eru ákvörðuð. Reiknilíkan þetta er árlega 
uppfært samkvæmt ákvæðum samningsins. Uppfærslan er gerð sameiginlega af 
embættismönnum biskupsstofu, ráðuneytis kirkjumála og fjármála. Niðurstaða hennar er 
síðan færð inn í drög að frumvarpi til fjárlaga næsta árs. Við undirbúning gildandi fjárlaga 
gaf uppfærsla reiknilíkansins þá niðurstöðu að framlög til fjárlagaliðarins skyldu vera
2.250,5 m.kr. Þau höfðu verið 1.660,6 m.kr. í fjárlögum 2016 og þau skyldu því hækka um 
589,9 m.kr. Þrátt fyrir þetta gerði fjármála- og efnahagsráðherra aðeins tillögu um 92,5 
m.kr. verðlagshækkun liðarins. Með því myndaðist þannig skuld ríkissjóðs við hann að 
fjárhæð 497,4 m.kr.



b. Framlög til liðarins 06-701-1.31 Kristnisjóður.

Liðurinn var áður sérstakur fjárlagaliður en var gerður að fjárlagaviðfangi með gildandi 
fjárlögum. Framlag til Kristnisjóðs skal svara til árslauna 15 fastra presta í fámennustu 
prestaköllunum samkvæmt úrskurði kjararáðs. Framlag fjárlaga 2016 var 71,4 m.kr. 
Uppfærsla reiknilíkansins leiddi í ljós að það skyldi vera 129,5 m.kr., það þyrfti því að 
hækka um 58,1 m.kr. Þrátt fyrir þetta gerði fjármálaráðherra aðeins tillögu um 1,9 m.kr. 
verðlagshækkun. Með því myndaðist þannig skuld ríkissjóðs við hann að fjárhæð 56,2 m.kr.

2. Fr a m lö g  s k v . lö g u m  um  s ó k n a r g jö ld  o .f l . n r . 91 29. desem b er 1987.
a. Framlög til liðarins 06-735-1.10 Sóknargjöld.

Liðurinn hét áður sóknargjöld til þjóðkirkjunnar og var fjárlagaviðfang. Auk hans var 
fjárlagaviðfangið sóknargjöld til annarra trúfélaga. Þau voru sameinuð með gildandi 
fjárlögum. Um framlögin segir í 3. tölul. 1. mgr. 2. gr. laganna að á árinu 1998 og síðar 
ákvarðist gjaldið af endanlegri ákvörðun gjaldsins frá fyrra ári, að viðbættri hækkun er 
samsvarar þeirri hækkun er kann að verða á meðaltekjuskattsstofni einstaklinga á öllu 
landinu milli næstliðinna tekjuára á undan gjaldári. Í 1. tölul. sagði að á árinu 1997 skyldi 
gjaldið vera 400,24 kr. á einstakling á mánuði. Allt til ársins 2009 var sóknargjaldið þannig 
reiknað og reyndist það ár vera 925 kr. út frá meðaltekjuskattsstofni sem var 3.295.489 kr. 
Árið 2017 var sama viðmiðun meðaltekjuskattsstofns 4.458.683 kr. og sóknargjaldið því
1.251,5 kr. Samkvæmt upplýsingum Þjóðskrár Íslands um fjölda gjaldenda sóknargjalda er 
áætlað að þeir verði 225.504 talsins. Gangi sú áætlun eftir verða innheimt sóknargjöld á 
yfirstandandi ári 3.386,6 m.kr. Á síðasta ári skilaði ríkissjóður af innheimtufénu 2.453,8 
m.kr. í gegn um framlög fjárlaga þess árs. Framlög gildandi fjárlaga hefðu því þurft að 
hækka um 932,8 m.kr. og þar af um 792,1 m.kr. til þjóðkirkjunnar. Þrátt fyrir þetta gerði 
fjármála- og efnahagsráðherra aðeins tillögu um 60,2 m.kr. verðlagshækkun. Með því 
myndaðist þannig skuld ríkissjóðs að fjárhæð 872,6 m.kr.

b. Framlög til liðarins 06-705-1.10 Kirkjumálasjóður.

Um framlög til liðarins segir í 2. gr. laga um sjóðinn: Ríkissjóði ber að skila kirkjumálasjóði 
árlega af tekjuskatti gjaldi er nemur 11,3% af gjöldum er renna til þjóðkirkjusafnaða 
samkvæmt lögum um sóknargjöld. Gjaldið greiðist mánaðarlega. Þá er í samkomulagi milli 
íslenska ríkisins og þjóðkirkjunnar um prestsetur og afhendingu þeirra frá 20. okt. 2006 
kveðið á um 3% hækkun þessa framlags þannig að það verður 14,3%. Svo sem áður er 
komið fram þurftu framlög til þjóðkirkjunnar vegna innheimtu sóknargjalda að hækka um 
792,1 m.kr. Framlög til kirkjumálasjóðs þurfa því að hækka um 113,3 m.kr. Þau voru í 
fjárlögum síðasta árs 298 m.kr. og þurfa því að hækka í 411,3 m.kr. Þrátt fyrir þetta gerði 
fjármála- og efnahagsráðherra aðeins tillögu um 7,3 m.kr. verðlagshækkun á framlögum til 
sjóðsins. Með því myndaðist því skuld ríkissjóðs við sjóðinn að fjárhæð 106 m.kr.

c. Framlög til liðarins 06-736-1.10 Jöfnunarsjóður sókna.

Um framlög til liðarins segir í 5. gr. laga um sóknargjöld o.fl. nr. 91 29. desember 1987: Auk 
gjalds skv. 2. gr. ber ríkissjóði að skila af tekjuskatti gjaldi er nemur 18,5% af gjöldum er 
renna til þjóðkirkjusafnaða skv. 2. og 3. gr. í sjóð er nefnist Jöfnunarsjóður sókna. Gjald 
þetta greiðist mánaðarlega. Svo sem áður er komið fram þurftu framlög til þjóðkirkjunnar 
vegna innheimtu sóknargjalda að hækka um 792,1 m.kr. Framlög til Jöfnunarsjóðs sókna 
þurfa því að hækka um 146,5 m.kr. Þau voru í fjárlögum síðasta árs 385,5 m.kr. og þurfa



því að hækka í 532 m.kr. Þrátt fyrir þetta gerði fjármála- og efnahagsráðherra aðeins tillögu 
um 9,5 m.kr. verðlagshækkun á framlögum til sjóðsins. Með því myndaðist því skuld 
ríkissjóðs við sjóðinn að fjárhæð 137 m.kr.


