
Er ekki komið nóg?
Þrettán ára tekjufall

Það vekur athygli á þessu tímum, þegar stjómvöld hafa gripið til margvíslegra aðgerða til að verja bæði 
fyrirtæki og einstaklinga fyrir því gríðarlega tekjufalli sem svo margir hafa orðið fyrir í kjölfar covid 19, að 
lesa það í fjárlagafrumvarpi ríkisstjómarmnar að „þrátt fyrir ákvæði 2. gr. skal gjald sem rennur til 
þjóðkirkjusafnaða og skráðra trúfélaga vera 980 kr. á mánuði árið 2021 fyrir hvern einstakling...“.

Sóknargjaldið skal með öðrum orðum skert verulega þrettánda árið í röð og aðeins hækka um 0,52% milli 
ára eða úr 975 kr. á mánuði í 980 kr. Áfram skal því, skv. þessari tillögu, gengið í sjóði trúfélaganna með því 
að skerða með valdboði lögmæt félagsgjöld þeirra. Trúfélögin munu því enn eitt árið verða fyrir 
fordæmalausu tekjufalli þar sem tekjurnar verða nú aðeins 54% af því sem vera ætti skv. lögum. Hefði því 
sannarlega mátt ætla að hér væri ekki síður tilefni til björgunaraðgerða en nú eru uppi gagnvart ýmsum 
öðrum aðilum í þjóðfélaginu.

Sóknargjaldið verður skv. frumvarpinu, eins og áður sagði, aðeins kr. 980 á mánuði á næsta ári í stað u.þ.b. 
1815 kr. eins og vera ætti e f lögum um sóknargjaldið væri framfylgt. Þetta er með öllu fordæmalaus 
niðurskurður, sem hófst árið 2009 og hefur engan enda tekið síðan og er því algjörlega úr takti við allar þær 
aðgerðir aðrar sem gripið var til eftir bankahrunið.

Um þessa staðreynd er í raun engin ágreiningur, enda hafa tveir starfshópar skipaðir a f innanríkisráðherra, og 
raunar ýmsir aðrir sérfræðingar, sem ráðherrar hafa kallað til, staðfest það með óyggjandi hætti, að trúfélögin 
hafi orðið fyrir mun meiri skerðingu en nokkrir aðrir aðilar í þeim neyðarráðsstöfunum sem gripið var til eftir 
bankahrunið. Auk þess sem slíkum ráðstöfunum er auðvitað löngu lokið gagnvart öðrum aðilum, þótt þeim 
sé enn haldið áfram af fullum þunga gagnvart sóknargjaldinu. Alls nemur uppsöfnuð skerðing 
sóknargjaldsins á þessum 13 árum 16,8 milljörðum kr. e f  fyrirliggjandi fjárlagatillaga fyrir árið 2021 verður 
samþykkt. Það munar sannarlega um minna, enda samsvarar þessi upphæð heildarframlagi ríkissjóðs til 
landhelgisgæslunnar sl. þrjú ár eða heildarframlaginu til sjávarútvegsmála sl. tvö ár.

Hefur þetta gríðarlega tekjufall enda orðið til þess, að margar sóknir landsins eru komnar að fótum fram 
fjárhagslega. Lítið eða ekkert viðhald hefur verið á mörgum kirkjum og safnaðarheimilum í rúman áratug 
þannig að nú eru víða kominn upp gríðarleg vandamál vegna leka, myglu og annara afleiðinga af vanræktu 
viðhaldi. Sömuleiðis hefur víða dregið verulega úr öllu starfi og þjónustu vegna fjárhagsþrenginga 
safnaðanna. Og það á sama tíma og opinberir aðilar beina sífellt fleirum til kirkjunnar í von um félagslega og 
fjárhagslega aðstoð þegar stofnanirnar hafa ekki önnur ráð.

Og nú er jafnvel svo komið, að sóknirnar fá ekki einu sinni lán eða aðra fyrirgreiðslu, eins og t.d. 
skuldbreytingar, í viðskiptabönkunum þar söfnuðirnir teljast ekki lengur traustir viðskiptamenn vegna bágs 
fjárhags. Það má því segja að þeim séu nú allar bjargir bannaðar. Margoft hefur verið við því varað á liðnum 
árum, að í þessar aðstæður stefndi, en viðbrögð stjórnvalda verið lítil sem engin.

Einu viðbrögðin hafa í raun verið þau, að benda söfnuðunum á það, ár eftir ár, að beita bara aukinni 
hagræðingu til að bregðast við þessum aðstæðum. Það ætti að vera öllum ljóst, að það getur enginn hagrætt 
ár eftir ár í þrettán ár til að mæta því, að tekjurnar hafi að lokum lækkað um helming eins og nú er orðið. Slík 
“hagræðing“ leiðir að lokum aðeins til niðurskurðar á mikilvægum verkefnum, vanskila og niðurníðslu 
fasteigna, svo eitthvað sé nefnt. Eða hvað skyldi annars vera til ráða þegar söfnuðunum, í kjölfar 
niðurskurðar liðinna ára, er nú enn eitt árið ætlað að lifa á nánast óbreyttum tekjum þátt fyrir hækkuð laun, 
hækkaðan tilkostnað og áframhaldandi óbreyttar vaxtagreiðslur af  lánum? Eða hverju breytir 0,5% hækkun 
sóknargjalds á móti 3,5% hækkun verðlags og enn meiri hækkun launa? Er ekki komið nóg?

Nú veit ég það, að ýmsir halda því fram að hér sé bara allt með feldu og ríkisvaldið geti bara ákveðið það 
sjálft á fjárlögum hvaða framlagi skuli varið til þessa málaflokks. En sé slíku haldið fram, þá er með 
alvarlegum hætti horft fram hjá mikilvægum staðreyndum um raunverulega stöðu sóknargjaldsins. Því þar er 
ekki um framlag ríkisins til trúfélaganna að ræða, eins og svo oft er látið í veðri vaka, heldur er hér um að 
ræða skil ríkisins, sem innheimtuaðila, á innheimtum félagsgjöldum trúfélaganna.



Til að útskýra þess staðreynd aðeins nánar skal eftirfarandi rifjað upp:

Þegar staðgreiðsla skatta var tekin upp árið 1987 upp vildi ríkisvaldið útrýma svokölluðum “nefsköttum”, 
sem áður voru innheimtir a f gjaldheimtum sveitarfélaganna, en þær voru við þessa breytingu lagðar niður.
Því var kirkjunni og öðrum trúfélögum gert það tilboð, að ríkið skyldi taka að sér að innheimta og síðan skila 
sóknargjöldum til réttra aðila, sem tiltekið hlutfall a f tekjuskatti, nákvæmlega með sama hætti og ríkisvaldið 
tók við þessa breytingu að sér að innheimta útsvarið fyrir sveitarfélögin. Var þett fyrirkomulag síðan fest í 
lög með gildandi lögum um sóknargjöld o.fl. nr. 91/1987.

Í greinargerð með frumvarpi til þeirra laga segir, að það meginsjónarmið hafi verið haft við tillögugerðina, 
að trúfélögin haldi tekjustofnum sínum óskertum, miðað við það sem þau hafi áður haft. Jafnframt sé 
mikilvægt, að reglur sem settar verði tryggi stöðugleika á tekjustofnum þeirra. Þá segir í greinargerðinni, að 
kostir þeirrar leiðar, sem valin var við að reikna út og skipta umræddum gjöldum, séu einkum þeir, að hún sé 
einföld í framkvæmd, hún tryggi til frambúðar stöðugleika á umræddum tekjustofnum og fylgi 
tekjubreytingum. Þetta auðveldi trúfélögunum að áætla tekjur sínar og byggja fjárhagsáætlanir á þeim. Í 
framsöguræðu með frumvarpinu tók ráðherra sérstaklega fram, að með þessari breytingu væri ekki um að 
ræða neina breytingu á þeirri staðreynd, að hér væri um ræða félagsgjöld trúfélaganna, sem ríkið tæki nú að 
sér að innheimta. Upphæð sóknargjaldsins var síðan reiknað inn í heildarálagningu opinberra gjalda með 
nákvæmlega sama hætti og gert var með útsvarið og hefur verið innheimt skv. því viðmiði alla tíð síðan.

Nú blasir það hinsvegar við, að við þetta fyrirkomulag, sem tekið var upp árið 1987, hefur ekki verið staðið 
hvað sóknargjaldið varðar allt frá árinu 2009, heldur hafa allir samningar sem þar lágu að baki verið brotnir 
og loforð svikin. Staðreyndin er m.ö.o. sú, að skil ríkisins á innheimtum sóknargjöldum hafa verið skorin 
þannig niður, að ríkið stendur trúfélögunum aðeins skil á rétt rúmlega helmingi þeirra sóknargjalda sem 
innheimt eru, eða nánar tiltekið 54%. Afgangurinn er hreinlega látinn renna í ríkissjóð. Verður það að teljast 
nokkuð rausnarleg innheimtuþóknun, svo ekki sé fastar að orði kveðið. Sumir vildu jafnvel taka sér í munn 
mun sterkari orð um þetta framferði og halda því fram, að farið hafi verið ófrjálsri hendi um sjóði 
trúfélaganna. Núverandi fjármálaráðherra komst m.a. þannig að orði í samtali við undirritaðan árið 2013, að 
hér væri í raun um ígildi fjárdráttar eða þjófnaðar að ræða.

Hlýtur það því að vera skýlaus krafa trúfélaganna, að þessi mál verði skoðuð í alvöru og síðan gengið til 
samninga um að leiðrétta a.m.k. eitthvað a f þeirri skerðingu, sem orðin er. Því vart verður því trúað, að 
stjórnvöld ætli sér í alvöru að leggja starfsemi trúfélaganna í rúst eins og nú virðist stefna í og stefna með því 
trúfrelsi á Íslandi í hættu!

Fyrsta skrefið í slíkri leiðréttingu gæti þá t.d. verið það, að sóknargjaldið fyrir árið 2021 verði a.m.k. hækkað 
um svipaða upphæð og sóknargjaldið hefði átt að hækka milli áranna 2020 og 2021 skv. 
sóknargjaldalögunum væri það ekki skert. Væri þetta gert yrði sóknargjaldið fyrir árið 2021 u.þ.b. 1.050 kr. á 
mánuði. Myndi slík hækkun hafa það í för með sér, að framlagið vegna sóknargjaldsins á fjárlögum 2021 
þyrfti að hækka um u.þ.b. 190 milljónir, sem virðist sannarlega ekki há upphæð miðað við það mikla 
tekjufall sem trúfélögi hafa orðið fyrir, né miðað við margar þær aðgerðir sem nú eru gerðar vegna tekjufalls 
ýmisra annara aðila.
Vil ég því leggja það til, að sóknargjaldið verði 1.050 kr. á mánuði árið 2021 fyrir hvern einstakling.
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