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Umsögn Vantrúar um frumvarp til laga um ýmsar forsendur frumvarps til fjárlaga fyrir 
árið 2017, 146. löggjafarþing - þingskjal 2 - 2. mál

Breytingartillaga:

Vantrú leggur til að Alþingi hækki ekki sóknargjöld fyrir árið 2017.
29. grein frumvarpsins orðist því svo:

29. grein
Við lögin bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða, svohljóðandi:
Þrátt fyrir ákvæði 2. gr. laganna, með síðari breytingum, skal gjald sem rennur til 

þjóðkirkjusafnaða og skráðra trúfélaga vera 898 kr. á mánuði árið 2017 fyrir hvern 
einstakling 16 ára og eldri í lok næstliðins árs á undan gjaldári.

Rökstuðningur:

Það ætti ekki að vera í verkahring ríkisins að standa í rekstri trúfélaga. Þau trúfélög sem telja 
núverandi upphæð sóknargjaldsins ekki nógu háa geta fjármagnað sig eins og önnur frjáls 
félagasamtök, til dæmis með því að sækja fjármunina frá meðlimum sínum.

Það félag sem hefur mesta hagsmuni af hækkun sóknargjalda, Þjóðkirkjan, heldur því gjarnan 
fram að ríkið innheimti sóknargjöld af landsmönnum fyrir trúfélögin og þurfi að skila þeim 
samkvæmt samingum[1]. Hið rétta er að:

1. Enginn samningur liggur á bak við sóknargjöld. Trúfélög eiga því enga heimtingu á 
sóknargjöldum og ríkið getur því lækkað og jafnvel afnumið sóknargjöld.

2. Ríkið innheimtir ekki sóknargjöld. Samkvæmt 1. gr. laga um sóknargjöld nr. 91/1987 
eiga trúfélög ákveðna hlutdeild í álögðum tekjuskatti. Gjöldin eru í raun ekki til gagnvart 
almenningi þar sem þeir greiða ekki þessi gjöld. Ríkissjóður skilar hins vegar þessum 
gjöldum fyrir hvern þann einstakling sem er 16 ára og eldri óháð því hvort viðkomandi 
einstaklingur greiði tekjuskatt eða ekki. Sóknargjöld eru því aðeins til sem framlög frá 
ríkinu og eru ekki innheimt sérstaklega. Trúfélög eiga því enga heimtingu á hækkun 
sóknargjalda með skírskotun til þess að þau séu innheimt fyrir þeirra hönd. Það er 
algerlega á valdi Alþingis að ákveða upphæð sóknargjalda hvað sem kröfum trúfélaga 
líður.

Meðlimum Þjóðkirkjunnar fækkar ár frá ári. Það er ekki hægt að réttlæta aukin útgjöld til 
kirkjunnar á sama tíma. Á sama tíma fjölgar skjólstæðingum flestra ríkisstofnana. Í ljósi þess að 
ríkið á ekki að reka trúfélög og aðrir málaflokkar eiga að hafa forgang á Alþingi ekki að hækka 
sóknargjöld.

Fyrir hönd Vantrúar,

[1] Sjá til dæ m is umsögn Biskupsstofu í þessu máli: h ttp ://w ww.alth ina i.is /a ltext/e rind i/146/146-2.pdf

http://www.althingi.is/altext/erindi/146/146-2.pdf
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