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762. Frumvarp til laga

[98. mál]

um sóknargjöld o. fl.
(Eftir 3. umr. í Ed., 22. apríl.)
I. KAFLI
Um sóknargjöld.
1. gr.
Hver maður í þjóðkirkjunni, sem orðinn er 16 ára á tekjuárinu og er heimilisfastur hér á
landi samkvæmt ákvæðum 1. gr. laga nr. 75/1981 og á er lagt útsvar samkvæmt lögum nr. 73/
1980, skal greiða sóknargjald ár hvert samkvæmt lögum þessum.
Sóknargjald rennur til þeirrar sóknar þar sem gjaldþegn átti lögheimili hinn 1.
desember á tekjuárinu.
2. gr.
Sóknargjald skal vera 0,20---0,40% af útsvarsstofni hvers gjaldanda samkvæmt IV.
kafla laga nr. 73/1980 og skal það lagt á í heilum tugum króna. Sóknarnefnd tekur ákvörðun
um hundraðstölu innan greindra marka í samráði við héraðsprófast, en fyrir skal þá liggja
fjárhagsáætlun sóknar. Sóknargjaldið skal að jafnaði vera hið sama innan hvers prófastsdæmis.
3. gr.
Nú hrökkva tekjur sóknarkirkju ekki fyrir nauðsynlegum útgjöldum að dómi sóknarnefndar og sóknarprests og er þá' heimilt með samþykki safnaðarfundar að hækka
sóknargjöld allt að tvöföldu, enda komi til samþykki kirkjumálaráðherra. Í Reykjavíkurprófastsdæmi tekur safnaðarráð, sbr. 2. gr. laga nr. 35/1970, ákvörðun um þetta efni að
fengnum tillögum sóknarnefnda í prófastsdæminu og leitar samþykkis ráðherra.
II. KAFLI
Um gjöld manna sem standa utan þjóðkirkjunnar.
4. gr.
Hver sá, sem telst til skráðs trúfélags, sbr. lög nr. 18/1975, skal greiða til trúfélags síns
eigi lægri fjárhæð en honum hefði annars borið að greiða til þjóðkirkjunnar, þó aldrei meira
en 0,4 af hundraði af útsvarsstofni, sbr. 2. gr.

5. gr.
Nú er maður utan þjóðkirkjunnar og telst eigi til skráðs trúfélags, sbr. 4. gr., og skal
hann þá greiða til Háskóla Íslands í Háskólasjóð fjárhæð er nemur sóknargjaldi því sem
honum hefði borið að greiða til þjóðkirkjunnar ef hann hefði talist til hennar, þó aldrei
meira en 0,4 af hundraði.
Gjöld samkv. 4. og 5. gr. skal greiða til trúfélags eða Háskólans í samræmi við
trúfélagsskráningu á þjóðskrá 1. desember næst liðinn.
III. KAFLI
Um álagningu gjalda samkv. I. og II. kafla, innheimtu, ábyrgð á greiðslu þeirra o. fl.
6. gr.
Skattstjórar skulu leggja á gjöld samkvæmt I. og II. kafla laga þessara og skulu
gjaldákvarðanir birtar með sama hætti og útsvör. Sóknarnefnd skal tilkynna skattstjóra
ákvarðanir um gjöld þessi eigi síðar en 31. mars það ár sem gjald er á lagt, en með reglugerð,
sbr. 9. gr., má ákveða tímamark fyrr á árinu. Með tilkynningu skal fylgja staðfesting
kirkjumálaráðherra á heimild til álagningar gjalds eftir því sem við á.
Framangreind gjöld hlíta sömu reglum og útsvör eftir því sem við getur átt nema annars
sé getið, þ. á m. um kærur og úrskurð þeirra. Um gjalddaga, ábyrgð kaupgreiðenda á
gjöldum, innheimtuúrræði, þ. á m. tilkall innheimtumanns til greiðslu úr kaupi gjaldþegns
og ábyrgð hjóna á gjöldum hvors annars, svo og um dráttarvexti og innheimtu að öðru leyti,
skulu gilda ákvæði XIII., kafla laga nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt, með síðari
breytingum. Gjöld þessi og dráttarvextir eru lögtakskræf samkvæmt lögum nr. 29/1885.
Að lokinni álagningu gjalda skv. I. kafla laga þessara getur sóknarnefnd ákveðið, að
fenginni umsókn gjaldanda, að lækka eða fella niður álögð gjöld skv. lögum þessum þegar
svo stendur á sem greinir í 27. gr. laga nr. 73/1980. Á sama hátt getur stjórn skráðs trúfélags
eða ríkisskattstjóri (háskólaráð) lækkað eða fellt niður álögð gjöld sem um er rætt í II. kafla
laga þessara.
7. gr.
Innheimtumenn ríkissjóðs skulu annast innheimtu gjalda samkvæmt lögum þessum.
Innheimtuþóknun skal vera 1% og rennur hún í ríkissjóð. Ríkssjóður skal ársfjórðungslega
standa sóknarnefndum og öðrum þeim, sem gjald á að renna til, skil á innheimtu gjaldi
samkvæmt lögum þessum.
IV. KAFLI
Um héraðssjóði og framlög til þeirra.
8. gr.
Héraðsfundi er heimilt að ákveða að allt að 5% af innheimtum sóknargjöldum
samkvæmt I. kafla laga þessara renni í sérstakan sjóð, héraðssjóð, í vörslu prófasts.
Sjóðnum er ætlað að standa undir kostnaði af sameiginlegum kirkjulegum verkefnum innan
prófastsdæmisins eftir ákvörðun héraðsfundar og héraðsnefndar.
Ríkissjóður leggur fram fé til héraðssjóðs eftir því sem mælt er fyrir um í fjárlögum og
úthlutar kirkjuráð því fé til sjóðanna og undirbýr tillögur til ráðuneytisins um fjárframlög.
Sóknarnefndum ber að gera stjórn sjóðsins skil á gjaldi samkvæmt 1. mgr. eigi síðar en
30. apríl næstan á eftir að gjöld eru fallin í gjalddaga.
Stjórn héraðssjóðs er í höndum héraðsnefndar sem skipuð er þremur mönnum.
Formaður hennar er prófastur, en héraðsfundur kýs tvo nefndarmenn, leikmann og prest, til
fjögurra ára í senn og varamenn með sama hætti. Héraðsfundur kýs enn fremur tvo
endurskoðendur reikninga sjóðsins til fjögurra ára í senn og tvo til vara.

Héraðsnefnd ákveður úthlutanir úr sjóðnum á grundvelli samþykkta héraðsfunda og
sér um reikningshald hans. Hún gerir grein fyrir starfsemi sjóðsins á héraðsfundi og leggur
þar fram endurskoðaða reikninga til samþykktar.
V.KAFLI
Stjórnvaldsreglur, gildistaka og brottfallin lög.
9. gr.
Heimilt er að setja nánari reglur um gjöld þau er lög þessi taka til, svo og önnur atriði,
er varða framkvæmd laganna, í reglugerð sem kirkjumálaráðherra setur, að fengnum
tillögum biskups og kirkjuráðs og að höfðu samráði við fjármálaráðherra varðandi atriði er
snerta framkvæmd álagningar eða innheimtu.
10. gr.
Lög þessi taka þegar gildi og fer samkvæmt þeim um álagningu gjalda á árinu 1985
vegna tekna á árinu 1984.
Með lögum þessum eru felld úr gildi lög nr. 36 1. apríl 1948, um sóknargjöld, svo og lög
nr. 4020. maí 1964, um breytingu á þeim.
Ákvæði til bráðabirgða.
Á meðan innheimtumaður ríkssjóðs nýtur óbreyttra lögkjara samkvæmt bráðabirgðaákvæði I laga nr. 41/1984 skal innheimtuþóknun samkvæmt 2. málsl. 7. gr. laga þessara
renna til innheimtumannsins.

