um sóknargjöld

[128. mál]

133. Frumvarp tillaga

Nd.
o.fl.

(Lagt fyrir Alþingi á 110. löggjafarþingi

1987.)

1. KAFLI
Um hlutdeild þjóðkirkjusafnaða,
skráðra
og Háskólasjóðs í tekjuskatti.
1. gr.

trúfélaga

Þjóðkirkjusöfnuðir
, skráð trúfélög samkvæmt lögum um trúfélög, nr. 18/1975, og
Háskólasjóður skulu eiga ákveðna hlutdeild í tekjuskatti álögðum samkvæmt ákvæðum laga
um tekjuskatt og eignarskatt, nr. 75/1981, sbr. lög nr. 49/1987, eftir því sem lög þessi ákveða.
2. gr.
Ríkissjóður skal skila 15. hvers mánaðar, af óskiptum tekjuskatti, fjárhæð er rennur til
þjóðkirkjusafnaða,
skráðra trúfélaga og Háskóla Íslands. Fjárhæð þessi reiknast þannig að
fyrir hvern einstakling, sem er 16 ára og eldri í lok næstliðins árs á undan gjaldári, greiðist
ákveðin upphæð sem ákvarðast þannig:
1. Á árinu 1988 skal gjaldið vera 141 kr. á einstakling á mánuði að viðbættri fjárhæð er
samsvarar þeirri hækkun er verður á meðaltekjuskattsstofni
einstaklinga á öllu landinu
milli tekjuáranna
1986 og 1987. Ríkissjóður skilar þessu gjaldi í fyrsta skipti 15. febrúar
1988.
2. Á árinu 1989 ákvarðast gjaldið á hvern einstakling á mánuði í samræmi við endanlega
ákvörðun gjaldsins frá fyrra ári að viðbættri hækkun er samsvarar þeirri hækkun er kann
að verða á meðaltekjuskattsstofni
einstaklinga á öllu landinu milli tekjuáranna 1987 og
1988 þegar tekjuskattsstofn
tekjuársins 1987 hefur verið reiknaður eftir sömu reglum og
munu gilda við útreikning tekjuskattsstofns
tekjuársins 1988.
3. Á árinu 1990 og síðar ákvarðast gjaldið af endanlegri ákvörðun gjaldsins frá fyrra ári að
viðbættri hækkun er kann að verða á meðaltekjuskattsstofni
einstaklinga á öllu landinu
eins og hann breytist milli næstliðinna tekjuára á undan gjaldári.
Nú verða gerðar breytingar á útreikningi tekjuskattsstofns
og skal þá taka tillit til þess
við ákvörðun gjaldsins hverju sinni.
Hækkun á gjaldi samkvæmt þessari grein skal ákvarðast af kirkjumálaráðherra
í
samræmi við upplýsingar frá ríkisskattstjóra
og Þjóðhagsstofnun
eigi síðar en 1. ágúst ár
hvert. Þar til ákvörðun þessi liggur fyrir skal ráðherra ákveða uppígreiðslu gjaldsins fyrir
mánuðina janúar til júlí ár hvert á grundvelli spár um tekjuþróun tveggja næstliðinna ára.
3. gr.
Gjald skv. 2. gr. skiptist þannig:
Vegna einstaklings, sem er skráður í þjóðkirkjuna,
greiðist gjaldið til þess safnaðar sem
hann tilheyrir.
Vegna einstaklings, sem tilheyrir skráðu trúfélagi samkvæmt lögum nr. 18/1975, greiðist
gjaldið til hlutaðeigandi
trúfélags.
Vegna einstaklings, sem hvorki er í þjóðkirkjunni né skráðu trúfélagi samkvæmt lögum
nr. 18/1975, greiðist gjaldið til Háskóla Íslands.
Vegna einstaklinga,
sem eru í þjóðkirkjunni
og eru óstaðsettir á landinu samkvæmt
þjóðskrá, greiðist gjaldið til Jöfnunarsjóðs
sókna, sbr. 5. gr.
Búsetu- og trúfélagsskráning
miðast við 1. desember næst á undan gjaldári.
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Ríkisbókhaldið

annast skiptingu

4. gr.
gjaldsins skv. 3. gr.
II. KAFLI

Um Jöfnunarsjóð sókna.
5. gr.
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.

a.
b.

c.
d.

6. gr.
Hlutverk sjóðsins er:
Að veita styrki til þeirra kirkna sem sérstöðu hafa umfram aðrar sóknarkirkjur.
Að leitast við að jafna aðstöðu og styrkja sóknir þar sem lögmælt ar tekjur skv. 2. gr.
laga þessara nægja ekki fyrir nauðsynlegum
útgjöldum að dómi sóknarnefndar
og
sóknarprests og að fenginni umsögn héraðsnefndar.
Að auðvelda stofnun sókna í nýjum byggðahverfum.
Að styrkja kirkjulega félags- og menningarstarfsemi.
Heimilt er að veita héraðssjóðum
styrki til verkefna er undir þá falla, sbr. 8. gr.

7. gr.
Kirkjuráð hinnar íslensku þjóðkirkju
hefur á hendi umsjá og stjórn Jöfnunarsjóðs
sókna og ber ábyrgð fyrir kirkjuþingi á stjórn hans. Kirkjuráð semur árlega fjárhagsáætlun
fyrir sjóðinn er kynnt skal dóms- og kirkjumálaráðuneytinu
fyrir lok maímánaðar ár hvert.
Áætlun skal einnig kynnt kirkjuþingi.
Reikningshald sjóðsins skal vera í höndum biskupsstofu og reikningsleg endurskoðun
framkvæmd af Ríkisendurskoðun.
III. KAFLI
Um héraðssjóði og framlög til þeirra.
8. gr.
Héraðsfundi er heimilt að ákveða að allt að 5% af innheimtum sóknargjöldum
skv. 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.
Jafnframt er heimilt að veita styrki úr
sjóðnum til einstakra sókna.
Ríkissjóði ber að greiða héraðssjóði þá fjárhæð er héraðsfundur ákveður, skv. 1. mgr.,
áður en sóknargjaldi er skipt milli sókna í hlutaðeigandi prófastsdæmi.
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.
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IV. KAFLI
Stjórnvaldsreglur,

gildistaka og brottfallin lög.
9. gr.
Kirkjumálaráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laganna að
fengnum tillögum biskups og kirkjuráðs og að höfðu samráði við fjármálaráðuneytið.
10. gr.
Lög þessi öðlast gildi hinn 1. janúar 1988.
Með lögum þessum eru felld úr gildi lög nr. 802. júlí 1985, um sóknargjöld o.fl., svo og
lög nr. 10431. desember 1985, um breyting á þeim.
Athugasemdir

við

lagafrumvarp

þetta.

Frumvarp þetta var samið af nefnd er skipuð var af kirkjumálaráðherra. Frumvarpið
var lagt fyrir kirkjuþing 1987 er gerði á því óverulegar breytingar. Frumvarpinu fylgdi
eftirfarandi greinargerð sem lítillega hefur verið breytt til samræmis við breytingar er
kirkjuþingið gerði á frumvarpinu.
Greinargerð.
Inngangur.
Frumvarp þetta er samið af nefnd sem skipuð var af Jóni Helgasyni, fyrrv. kirkjumálaráðherra, með bréfi dags. 3. júlí 1987. Í nefndina voru skipaðir eftirfarandi: Sr. Jón
Einarsson prófastur og Kristján Þorgeirsson, tilnefndir af kirkjuráði, Snorri Olsen, fulltrúi í
fjármálaráðuneytinu, og Þorleifur Pálsson, skrifstofustjóri í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, sem er formaður nefndarinnar. Auk þess hefur Ólafur Kr. Ólafsson, deildarstjóri í
dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, starfað með nefndinni.
Hlutverk nefndarinnar var m.a. að gera tillögur um breytingar á reglum um álagningu
og innheimtu sóknargjalda ef þörf krefur vegna nýrra laga um staðgreiðslu opinberra gjalda
sem taka gildi um næstu áramót.
Nefndin hefur leitað upplýsinga hjá Þjóðhagsstofnun og embætti ríkisskattstjóra varðandi ýmsa þætti er lúta að samningu þessa frumvarps.
Nokkur meginsjónarmið.
Umrædd skattkerfisbreyting felur m.a. það í sér að lagður verður á einn tekjuskattur til
ríkisins sem komi í stað núverandi tekjuskatts, sjúkratryggingagjalds, gjalds til Framkvæmdasjóðs aldraðra, sóknargjalds og kirkjugarðsgjalds.
Í greinargerð með frumvarpi tillaga um breyting á lögum nr. 75/1981, um tekjuskatt og
eignarskatt, með síðari breytingum, kemur skýrt fram að miðað er við að hlutdeild sókna- og
kirkjugarða verði hin sama og verið hefur samkvæmt gildandi lögum.
Í fyrsta lagi þarf að ákveða hlut kirkjunnar Í tekjuskattinum og Í öðru lagi að ákveða
hvernig sá hlutur skiptist milli einstakra sókna og trúfélaga og Háskólasjóðs vegna þeirra er
standa utan trúfélaga.
Nefndin hefur haft það sem meginsjónarmið að kirkjan haldi tekjustofnum sínum
óskertum, miðað við það sem hún hefur nú. Jafnframt er mikilvægt að reglur, sem settar
verði, tryggi stöðugleika á tekjustofnum sókna. Einnig er æskilegt að allar reglur verði
þannig að framkvæmd verði sem einföldust.
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Leið sem valin er.
Ljóst er að nokkrar leiðir koma til greina, t.d. að ákvarða hlut sóknargjaldsins sem
ákveðinn hundraðshluta af tekjuskattinum í heild eða tekjuskattsstofni. Jafnframt koma
nokkrar leiðir til greina varðandi skiptingu sóknargjaldsins.
Í samræmi við þau meginsjónarmið, sem nefnd eru hér að framan, er valin eftirfarandi
leið:
Ákveðin er hlutdeild kirkjunnar, trúfélaga og Háskólasjóðs í tekjuskattinum á
grundvelli þess er núgildandi lög um sóknargjald gefa.
Þessari fjárhæð er deilt niður á alla sem hafa náð 16 ára aldri í lok næstliðins árs á undan
gjaldári miðað við 31. desember 1986 og síðan fundin út grunntala sem er mánaðarleg
greiðsla sem ríkissjóði ber að skila fyrir hvern mann 16 ára og eldri. Grunntala þessi breytist
einu sinni ári er samsvarar þeirri hækkun er verður á tekjuskattsstofni einstaklinga á öllu
landinu milli næstliðinna tekjuára á undan gjaldári.
Skipting milli þjóðkirkjusafnaða, trúfélaga og þeirra er standa utan trúfélaga er
ákvörðuð á grundvelli fjölda þeirra sem eru 16 ára í lok næstliðins árs á undan gjaldári.
Kostir þessarar aðferðar við að reikna út og skipta umræddum gjöldum eru einkum
þessir: Hún er mjög einföld í framkvæmd. Hún tryggir til frambúðar stöðugleika á
umræddum tekjustofnum kirkjunnar og fylgir tekjubreytingum. Jafnframt fylgir hún
fólksfjölgun eða fækkun. Hún skapar möguleika á því að skipta gjaldinu jafnt og réttlátlega
milli sókna. Þetta auðveldar söfnuðum að áætla tekjur sínar og byggja fjárhagsáætlanir á
þeim. Innheimtukostnaður félli niður.
Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr"
Gengið er út frá því að þjóðkirkjusöfnuðir , trúfélög og Háskóli Íslands, Háskólasjóður ,
eigi hlutdeild í tekjuskattinum eins og hann verður eftir gildistöku staðgreiðslukerfisins.
Styðst þetta m.a. við greinargerð með frumvarpi því til breytinga á lögum nr. 75/1981, um
tekjuskatt og eignarskatt, er lagt var fram á 109. löggjafarþingi og varð síðar að lögum, sbr.
lög nr. 49/1987.
Um 2. gr.
Samkvæmt þessari grein ber ríkissjóði að skila ákveðinni fjárhæð af óskiptum
tekjuskatti sem er gjald er rennur til þjóðkirkjusafnaða, skráðra trúfélaga og Háskóla
Íslands. Umrædd fjárhæð er ákvörðuð þannig að ríkissjóður greiðir ákveðna grunntölu fyrir
hvern mann sem náð hefur 16 ára aldri í lok næstliðins árs á undan gjaldári.
Langflestar sóknir nýta að fullu heimild skv. 2. gr. laga um sóknargjald og miða
gjaldtökuna við 0,40% af útsvarsstofni. Aðeins í tveimur prófastsdæmum er þessi heimild
ekki að fullu nýtt, þ.e. í Reykjavíkurprófastsdæmi þar sem miðað er við 0,39% af útsvarsstofni í flestum sóknum og í Kjalarnesprófastsdæmi þar sem í nokkrum sóknum er miðað við
0,35% af útsvarsstofni. Heildarfjárhæð sóknargjalda á öllu landinu á árinu 1987 nam
312 292 þús. kr. og þar af 12 561 þús. kr. sem er á lagt samkvæmt sérstakri hækkunarheimild
í 3. gr. laga um sóknargjöld. Í 3. gr. eru ákvæði sem heimila sóknum með leyfi
kirkjumálaráðherra að hækka gjaldið um allt að helming umfram 0,40% af útsvarsstofni.
Gjald álagt á grundvelli 2. gr. laga um sóknargjöld er því 299 731 þús. kr. Umrædd fjárhæð
er lögð til grundvallar við útreikning á grunntölu skv. 1. tölul. 1. mgr. frumvarpsins.
Heildarútsvarsstofn við álagningu á þessu ári, samkvæmt upplýsingum ríkisskattstjóra,
var 77 431 495 þús. kr. en útsvarsstofn sem sóknargjöld eru reiknuð af eru 77 000 686 þús.
kr. Ef allar sóknir hefðu miðað gjaldtökuna við 0,40% af útsvarsstofni hefði sóknargjaldið
samtals því orðið 308 002 þús. kr.
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Samkvæmt upplýsingum Hagstofu Íslands var fjöldi þeirra sem voru 16 ára og eldri 31.
desember 1986 á öllu landinu samtals 177 204.
Í samræmi við framangreinda forsendu er grunntalan þannig reiknuð út:
299.731
------= 140.95
177.204 x 12
Grunntalan skv. 1. tölul. 1. mgr. er hér hækkuð í 141 kr.
Við útreikning á hækkun grunngjaldsins ber að taka tillit til þess þegar tekjuskattsstofnar tveggja ára eru bornir saman að ákvæði 1. mgr. felur í sér breytingu á heildarfjárhæð í
hlutfalli við fólksfjölgun eða fækkun er verður milli ára.
Gert er ráð fyrir að taka tillit til breytinga er kunna að verða á útreikningi
tekjuskattsstofnsins við ákvörðun gjaldsins.
Síðasta málsgrein gerir ráð fyrir að kirkjumálaráðherra ákveði uppígreiðslu frá janúar
til júlí á grundvelli spár um tekjuþróun. Er þetta til hagræðis fyrir sóknir og trúfélög.
Um 3. gr.
Hér er kveðið á um hvernig umræddu gjaldi skuli skipt milli sókna, trúfélaga og
Háskólasjóðs. Búsetu- og trúfélagaskráning miðast við 1. desember næst á undan gjaldári.
Jafnan eru nokkrir einstaklingar óstaðfestir samkvæmt þjóðskrá. Er hér lagt til að gjald
vegna þeirra greiðist í Jöfnunarsjóð sókna, sbr. 5. gr.
Um 4. gr.
Ríkisbókhaldið annast skiptingu gjaldsins. Einfaldar þetta alla framkvæmd.

1.

2.

3.
4.

Um 5. gr.
Hér er lagt til að stofnaður verði sjóður er nefnist Jöfnunarsjóður sókna.
Ástæður fyrir stofnun hans eru einkum þessar:
Honum er ætlað að mæta fjárþörf þeirra sókna er annars mundu nota núverandi
heimildir skv. 3. gr. laga um sóknargjöld um sérstaka hækkun sóknargjaldsins.
Samkvæmt nefndri grein er heimilt að hækka sóknargjaldið fyrir hvert ár allt að helmingi og miða það við 0,80% af útsvarsstofni. Núgildandi lög voru sett á árinu 1985.
Sóknargjöld fyrir 1986 og 1987 hafa verið á lögð samkvæmt þeim. Á árinu 1986 voru nær
engar hækkunarheimildir veittar af sérstökum ástæðum. Á árinu 1987 voru veittar
hækkunarheimildir í nokkrum tilfellum. Nokkur dæmi eru um það að sóknir sóttu ekki
um hækkun nú í ár þar sem þær reiknuðu ekki með að ekki yrði leyfð hækkun í samræmi
við afgreiðslu á árinu 1986. því gefur sú fjárhæð, sem leyfð var umfram 0,40%, 12 561
þús. kr., ekki rétta mynd af eðlilegri fjárþörf safnaðanna.
Höfð er hliðsjón af ákvæðum 2. mgr. 8. gr. laga um sóknargjöld, þar sem segir:
"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. "
Ef frumvarp þetta verður að lögum falla úr gildi núgildandi lög um sóknargjald og
þar með ofangreint ákvæði. því er gert ráð fyrir að Jöfnunarsjóður hafi möguleika á að
styrkja héraðssjóðina, sbr. 6. gr.
Lagt er til að styrkur verði veittur til svokallaðra landskirkna, sbr. 6. gr., bæði til
rekstrar þar sem þess er þörf og til viðhalds.
Jafnframt er lagt til að bein framlög á fjárlögum úr ríkissjóði til einstakra kirkna falli
brott en þess í stað verði veitt framlög úr Jöfnunarsjóðnum. Stærsta fjárhæðin á
undanförnum árum hefur verið framlag til Hallgrímskirkju í Reykjavík og Hóladómkirkju.
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Til skýringar skal getið nokkurra fjárveitinga skv. fjárlögum 1987 er hér um ræðir (í
þús. kr.).
Hallgrímskirkja
Hóladómkirkja
Skálholt
(Hluti af fjárv. er v/kirkjunnar)
Hallgrímskirkja í Saurbæ
Hvammskirkja í Dölum
Reykhólakirkja
Stóra-Áskirkja
Reykholtskirkja-Snorrastofa
Kirkjumiðstöð Austurlands
Dómprófastsembættið í Reykjavík

.
.
.

8000
5000
800

.
.
.
.
.
.
.

75
60
60
60
300
200
300

Samtals

14855

Auk framantalinna verkefna má fella hér undir hluta framlaga til kirkjulegra verkefna á
fjárlagalið 304. Samkvæmt fjárlögum 1987 námu fjárhæðir þessar um 1,5 millj. kr.
Með þessari tillögugerð er ekki ætlast til þess að niður falli stuðningur ríkissjóðs við
sérstaklega fjárfrekar framkvæmdir. Hér er fyrst og fremst átt við framlög til Hallgrímskirkju í Reykjavík og til Hóladómkirkju.
Smíði Hallgrímskirkju er ekki að fullu lokið. Ljúka þarf m.a. skreytingu kirkjunnar.
Nefnd er að störfum sem vinnur að tillögugerð hér að lútandi. Hugsanlegt er að hefja þurfi
viðgerð á kirkjunni sem gæti orðið dýr.
Gera þarf við Hóladómkirkju. Einnig þarf að gera við aItarisbrík kirkjunnar og ýmsa
muni hennar. Kostnaður vegna þessa gæti numið milli 40 og 50 millj. kr.
Það er mat nefndarinnar, miðað við þær forsendur sem gefnar eru hér að framan og þau
verkefni sem sjóðnum er ætlað að sinna, að eðlileg fjárþörf hans sé sem hér segir (í þús. kr.):
1.
2.

3.
4.

Það sem á vantar að heimild skv. 2. gr. laga nr. 80/1985,
0,40% af útsvarsstofni, sé nýtt
Fjárhæð sem kemur í stað hækkunarheimildar skv. 3. gr. laga
80/1985 og með hliðsjón af ákv. 8. gr. sömu laga um greiðslur
úr ríkissjóði til héraðssjóðs
Lauslega áætlaður kostnaður v/landskirkna
Lauslega áætlaður kostnaður v/annarra kirkna og
kirkjulegra verkefna
Samtals

.

8050

.
.

25600
15000

.

3100
51 750

Fjárhæðir þessar eru eingöngu vegna þjóðkirkjuverkefna. Umrædd tala er nálægt
18,5% af þeirri fjárhæð sem kemur í hlut þjóðkirkjusafnaðar á þessu ári samkvæmt
ákvæðum um gjaldtöku í 2. gr. laga nr. 80/1985, en sú fjárhæð er 279 708 þús. kr.
Um 6. gr.
Hér er tilgreint hlutverk sjóðsins.
Samkvæmt a-lið má veita styrki til kirkna sem hafa sérstöðu umfram aðrar sóknarkirkjur og geta talist landskirkjur. Hér er um að ræða Dómkirkjuna í Reykjavík, Hóladómkirkju, Hallgrímskirkju í Reykjavík og Skálholtskirkju. Einnig hefur Hallgrímskirkja í
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Saurbæ vissa sérstöðu umfram aðrar kirkjur, enda hefur á undanförnum árum verið veittur
styrkur til hennar.
Samkvænt b-lið er hlutverk sjóðsins að jafna aðstöðu og styrkja fátækar sóknir.
Orðalag er hér svipað og er í 3. gr. laga um sóknargjöld þar sem tilgreind er ástæða fyrir
sérstakri hækkun sóknargjaldsins.
Í reynd yrði styrkur veittur þar sem sóknir standa í
fjárfrekum framkvæmdum,
t.d. vegna nýbygginga eða fjárfrekra endurbóta.
Samkvæmt e-lið er heimilt að veita styrki vegna stofnunar nýrra sókna í nýjum byggðahverfum.
Samkvæmt d-lið er sjóðnum ætlað að styrkja kirkjulega félags- og menningarstarfsemi.
Í athugasemdum við 8. gr. er vikið nánar að þessum þætti.
Um 7. gr.
Gert er ráð fyrir að kirkjuráð hafi á hendi umsjá og stjórn Jöfnunarsjóðsins.
Gert er ráð
fyrir að áætlun um úthlutun og fjárhagsáætlun verði kynnt dóms- og kirkjumálaráðuneytinu
fyrir lok maímánaðar,
þannig að vitneskja um þetta liggi fyrir við fjárlagagerð.
Einnig er
gert ráð fyrir að úthlutun og fjárhagsáætlun
verði kynnt kirkjuþingi.
Um 8. gr.
Ákvæði þessarar greinar er að mestu samhljóða 8. gr. laga nr. 80/1985, um sóknargjöld.
ÞÓ er það nýmæli í 1. mgr. að heimilað er að veita styrki til einstakra sókna og til ákveðinna
kirkjulegra verkefna.
Í 2. mgr. er gert ráð fyrir að ríkissjóður greiði héraðssjóði beint þá fjárhæð sem þeim
ber að fá samkvæmt ákvörðun héraðsfundar.
Um 9. gr.
Ákvæði þessarar greinar er að mestu samhljóða 9. gr. laga nr. 80/1985, um sóknargjöld.

Fylgiskjal I.
Álögð sóknargjöld 1987.
Útsvarsstofn
kr.

Söfnuður
Þjóðkirkjan
Óháði söfnuðurinn
Fríkirkjan í Reykjavík
Hvítasunnusöfnuður
Utan trúfélaga
Aðventistar
Kaþólska kirkjan
Önnur trúfélög og ótilgreint
VottarJehóva
Mormónar

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Baháísamfélag

.

Ásatrúarfélag
Sjónarhæðarsöfnuður
Krossinn
Fríkirkjan í Hafnarfirði

.
.
.
.
Samtals

Sóknargjald
kr.

Fjöldi gjaldenda

71 830.483.571
355.375.251
1.835.258.972
196.283.684
1.120.487.259
167.957.413
489.568.716
147.251.854
93.584.117
25.614.627
77.149.708
38.131.018
12.795.562
40.207.383
570.537.129

292.268.770
1.390.180
7.163.100
763.710
4.359.900
653.230
1.917.360
582.500
358.710
99.570
301.040
150.330
50.560
158.870
2.075.880

142.017
709
3.631
438
1.904

77.000.686.264

312.293.710

152.062
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342
982
280
201
61
167
64
26
84
1.156

Fylgiskjal II.

Álögð sóknargjöld 1986 og 1987.
1986

Fjöldi
gjaldenda

Prófastsdæmi:

Reykj avíkurprófastsdæmi

Kjalarnesprófastsdæmi

68.379

........

Borgarfjarðarprófastsdæmi
"
..
Snæfellsness- og DaIaprófastsd ..

Barðastrandarprófastsdæmi.

....

ísafjarðarprófastsdæmi ........
Húnavatnsprófastsdæmi .......

Skagafj arðarprófastsdæmi ......

Eyjafjarðarprófastsdæmi .......
Þingeyjarprófastsdæmi .........
Múlaprófastsdæmi ............
Austfj arðaprófastsdæmi. .......
SkaftafeIIsprófastsdæmi ........
RangárvaIIaprófastsdæmi .......
Árnesprófastsdæmi ...........
Samtals

Fjárhæð
í þús.

% af
útsvarsst.

Gjald pr.
gjaldanda

105.090

0.39

1.537

18.763
7.403

27.351
11.892

26.166

39.242

5.621
3.342

8.141

144

5.024
184

3.486

5.208

1.455

2.214
7.153
4.452

4.283
3.326

2.811

1987

3.606

12.906
4.491
3.209
3.751
2.190
2.177
6.244

18.603
5.921
4.150
5.848
3.006
2.746
8.706

150.495

224.085

0.35
0.40

0.40
0.40
0.55

0.40
0.40
0.40

0.40

0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
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Fjárhæð
í þús.

útsvarsst,

Gjald pr.
gjaldanda

56.740
12.702

113.796
33.939

0.39
0.50

2.006
2.672

69.442

147.735

1.458
1.606

18.184
4.616
3.962

35.184
9.860
10.944

1.500

26.762

55.988

1.448
1.503
1.271

5.673

10.950

2.666
835

5.391
2.681

1.494

3.501

8.072

1.458
4.174
2.141
1.172

2.949
9.790
3.426
3.567

3.313

6.993

2.729
66

4.549
125

2.795

4.674

1.318
1.293
1.559
1.373
1.261
1.394

12.993
4.407
3.143
3.736
2.194
2.133
6.338

25.013
7.887
5.468
7.525
3.968
3.629
11.651

1.489

152.062

312.292

1.522
1.670
1339

1.283

1.441

Fjöldi
gjaldenda

% af

2.127
0.35
0.40
0.60

1.935
2.136
2.762
2.092

0.40
0.40
0.60

1.930
2.022
3.211
2.306

0.40
0.40
0.40
0.60

2.023
2.345
1.600
3.044
2.111

0.40
0.60

1.667
1.894
1.672

0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40

1.925
1.790
1.740
2.014
1.809
1.701
1.838
2.054

