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Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum 
vegna fjárlaga fyrir árið 2022.

Í 23. grein er lagt til að sóknargjöld verði 985 kr. - hækkun upp á 5 kr.

Vantrú er almennt á móti sóknargjaldakerfinu og telur að réttast væri að afnema þessi framlög úr 
ríkissjóði alfarið. Á móti væri hægt að lækka tekjuskatt eða hækka persónuafslátt svo að 
breytingin hafi ekki áhrif á afkomu ríkissjóðs og svo að þeir sem vilja styrkja trúfélög geti það.
Við hvetjum nefndarmenn til að skoða hvort ekki mætti lækka upphæð sóknargjaldsins verulega 
í skrefum og hækka um leið persónuafslátt eða lækka tekjuskatt.

Ljóst er af umsögn Biskupsstofu að Þjóðkirkjan er mjög ósátt við núverandi kerfi og telur ríkið 
hlunnfara sig. Því er tilvalið að afnema þetta kerfi og hvetja Þjóðkirkjuna og önnur trúfélög að 
sækja pening beint frá félagsmönnum sínum, í staðin fyrir að fá hann úr ríkissjóði.

Ef þessi leið verður ekki farin, leggjum við til að sóknargjöld verði ekki hækkuð, að upphæð 
sóknargjalda í 23. gr. frumvarpsins verði 980 kr. Trúfélög sem vantar fjármagn geta fundið aðrar 
leiðir til að fjármagna starfsemi sína, til dæmis með félagsgjöldum.

Fullyrðingar Biskupsstofu um að sóknargjöld eigi að vera um þúsund krónum hærri eiga ekki við 
nein haldbær rök að styðjast. Þegar upphæð sóknargjalda (leiðrétt miðað við vísitölu) er skoðuð, 
sést að sóknargjaldið núna er svipað og árið 1988, þegar núverandi kerfi var tekið upp:

Raunvirði sóknargjalda 1988-2022 í kr.
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Biskupsstofa fullyrðir að sóknargjöld ættu að vera 1.915 kr. á mánuði ef "lögum um sóknargjöld 
væri framfylgt" og kallar breytingar Alþingis á upphæð sóknargjalda “valdboð" og ýjar að því að 
um þjófnað sé að ræða.

Þessi fullyrðing byggist á þeirri undarlegu lagatúlkun að líta framhjá öllum breytingum á lögum 
um sóknargjöldum síðan 2008 og horfa aðeins á þá reglu sem var sett í 2. grein laganna árið 
1988 um sjálfvirku hækkun sóknargjalda sem gildir ef Alþingi ákveður ekki sérstaklega 
upphæðina.

Raunin er að frá tilkomu sóknargjalda árið 1909 hefur Alþingi ráðið upphæð þeirra með 
lagasetningu og nýlegar breytingar Alþingis á lögunum varðandi upphæð sóknargjalda eru ekki 
meira “valdboð" og ekki réttlægri eða óréttmætari heldur en reglan sem Alþingi setti árið 1988. 
Fullyrðingar Biskupstofu um að sóknargjöld væru um 2.000 kr ef “lögum um sóknargjöld væri 
framfylgt" byggir sem sagt á því að horfa vísvitandi fram hjá stórum hluta laganna.

Auk þess er reynt að réttlæta hækkun sóknargjalda í umsögn Biskupsstofu með því að fullyrða 
að Alþingi sé að brjóta “alla samninga" sem lágu að baki lögunum árið 1988 um sóknargjöld. 
Engir samningar eru til um sóknargjöld. Það er alþekkt innan yfirstjórnar Þjóðkirkjunnar. Alþingi 
hefur ávallt haft einhliða ákvörðunarvald um sóknargjöld. Það vekur því furðu að Biskupsstofa 
saki Alþingi um að svíkja samninga sem þau vita að eru ekki til.

Loks fullyrðir Biskupsstofa að þetta séu í raun félagsgjöld sem að ríkið innheimtir fyrir trúfélög og 
þar af leiðandi sé Alþingi í raun óheimilt að lækka sóknargjöld. Fjármálaráðuneytið hefur ítrekað 
(síðast í umsögn um sama þingmál á síðastliðnu þingi) bent á að í raun eru engin sóknargjöld 
innheimt, heldur er einungis um að ræða framlög úr ríkissjóði. Umboðsmaður Alþingis hefur 
bent á það sama (UA 6322/2011). Það er auk þess ljóst að ekki er um “félagsgjöld" að ræða, 
annars vegar vegna þess að þetta eru ekki gjöld sem fólk borgar, hins vegar vegna þess að á 
meðan þetta var innheimt (1909-1988) var greiðsluskylda ekki tengd félagsaðild.

Við viljum loks benda á að umsögn Biskupsstofu er nánast orðrétt sú sama og umsögn Gísla 
Jónassonar, prófasts, við sama þingmál síðastliðins þings (151-109). Þeirri umsögn var svarað 
ítarlega af fjármálaráðuneytinu í yfirferð þess yfir innsendar umsagnir (151-479). Sá hluti 
minnisblaðs fjármálaráðuneytisins sem fjallar um sóknargjöld og þær fullyrðingar sem er að 
finna í nánast eins umsögn Biskupsstofu fylgir með þessari umsögn í viðauka.

Fyrir hönd Vantrúar,
Hjalti Rúnar Ómarsson, gjaldkeri Vantrúar
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Viðauki I: Fjármálaráðuneytið um sóknargjöld fjárlaga 2021 
(151-479)

Sóknargjöld
Í umsögnum þjóðkirkjunnar, Sóknarsambands Íslands, Seljakirkju og Gísla Jónassonar er fjallað 
um sóknargjöld og að þau eigi að vera hærri ef lögum um sóknargjald o.fl., nr. 91/1987, væri 
framfylgt að óbreyttu, þar sem kveðið sé á um að sóknagjöld eigi að miðast við breytingu á 
meðaltekjuskattsstofni. Þá kemur einnig fram það sjónarmið í umsögnunum að sóknargjöld séu 
ekki framlag ríkisins til trúfélaga og safnaða heldur skil innheimtuaðila á innheimtum 
félagsgjöldum viðkomandi aðila.

Hvað varðar fyrirkomulag sóknargjalda þá gera lög nr. 91/1987, um sóknargjöld o.fl., ráð fyrir að 
ríkissjóður greiði mánaðarlegt framlag til þjóðkirkjusafnaða og skráðra trúfélaga miðað við 
tiltekið einingarverð fyrir hvern einstakling 16 ára og eldri. Lögin kveða á um að greiðslur til 
þessara aðila skuli byggja á fjölda einstaklinga samkvæmt skráningu í trúfélög í lok 
undangengins árs auk þess sem fjárhæð gjaldsins skal taka breytingu sem nemur hækkun á 
meðaltekjuskattsstofni einstaklinga á öllu landinu milli næstliðinna tekjuára. Þrátt fyrir að í 
lögunum sé kveðið á um að framlagið sé ákveðin hlutdeild í tekjuskatti þá hefur sú framsetning 
þó ekki haft sérstaka þýðingu fyrir fyrirkomulag þessara mála þar sem engin sérgreind 
sóknargjöld eru innheimt af ríkinu, hvorki af þeim sem greiða tekjuskatt né þeim sem eru undir 
skattleysismörkunum. Framlög vegna sóknargjalda eru greidd úr ríkissjóði af almennu skattfé og 
öðrum tekjum ríkisins, óháð innheimtu tekjuskatts og kerfisbreytingum á honum. Þetta kemur 
m.a. fram í því að framlögin eru greidd úr ríkissjóði þrátt fyrir að umtalsverður hluti framteljenda 
greiði engan tekjuskatt til ríkisins.

Í kjölfar bankahrunsins og erfiðrar stöðu ríkissjóðs var með lögum um ráðstafanir í 
ríkisfjármálum gripið inn í lögin um sóknargjöld með bráðabirgðaákvæðum þar sem krónutala 
sóknargjaldsins hefur verið fastsett árlega til samræmis við þær fjárheimildir sem gert er ráð fyrir 
að veita vegna sóknargjalda á fjárlögum hverju sinni samkvæmt útfærslu viðkomandi ráðuneytis 
á sínum útgjaldaramma að teknu tilliti til þeirra aðhaldsmarkmiða sem sett hafa verið. Sama 
fyrirkomulag er enn við lýði þ.e. að krónutala sóknargjaldsins ræðst af þeim fjárveitingum sem 
veittar eru á grundvelli fjárheimilda viðkomandi málefnasviðs og málafiokks í fjárlögum ár hvert.

Í umsögnum um frumvarpið kemur fram að framlög vegna sóknargjalda lækkuðu í kjölfar 
bankahrunsins og erfiðrar stöðu ríkissjóðs. Í þessu samhengi er vakin athygli á því að mjög 
veruleg aukning varð í framlögum vegna sóknargjalda allra trúfélaga á fyrstu tveimur 
áratugunum eftir að núgildandi lög voru sett, eða um 106% á föstu verðlagi á milli áranna 1988 
og 2008. Þá má nefna að á föstu verðlagi námu heildarframlög vegna trúfélaga 84 milljörðum kr. 
frá árinu 1988 til ársins 2014. Á tilteknum hluta þessa tímabils þurftu stjórnvöld að standa fyrir 
miklu útgjaldaaðhaldi og lækkun framlaga til ríkisstofnana til að draga úr eða varna halla á
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ríkisrekstrinum, einkum vegna efnahagssamdráttar í upphafi níunda áratugar síðustu aldar og 
síðan í nokkru minni mæli árin 2002 og 2003. Þessi aukning framlaga til trúfélaga varð því 
umtalsvert meiri en átti almennt við um önnur rekstrarframlög til stjórnsýslustofnana ríkisins.

Í kjölfar hruns bankakerfisins haustið 2008 afréðu stjórnvöld, m.a. í ljósi þess að framlög til 
trúfélaga höfðu hækkað miklu meira en framlög til flestra almennra ríkisstofnana áratuginn á 
undan, að draga umtalsvert úr framlögum til trúfélaga og að fella á brott ákvæði um sérstök 
framlög til Háskóla Íslands vegna þeirra sem standa utan trúfélaga. Um var að ræða ákvarðanir 
um meiri aðhaldsaðgerðir á tilteknum liðum en öðrum, sem var hluti af forgangsröðun 
stjórnvalda, sbr. t.d. samdrátt í framlögum til samgönguframkvæmda, þróunaraðstoðar eða 
stjórnsýslunnar, enda var ekki beitt flötum niðurskurði í þessum ráðstöfunum ríkisstjórnar og 
Alþingis. Gert var ráð fyrir að þessar aðhaldsráðstafanir væru varanlegar eins og áþekkar 
hagræðingarkröfur sem gerðar hafa verið til ríkisstofnana og annarra aðila sem fjármagnaðir eru 
úr ríkissjóði.

Þegar þróun síðustu ára er skoðuð þá er ljóst að framlög til sóknargjalda hafa hækkað meira en 
viðmiðunarforsendur fjárlaga gera ráð fyrir. Tímabundin framlög voru veitt til þjóðkirkjunnar til að 
mæta aðahaldskröfu sóknargjalda árin 2009-2012 sem námu 45 m.kr. árið 2013 og 100 m.kr. 
árið 2014. Árið 2015 voru viðbótarframlög veitt varanlega til sóknargjalda og 167 m.kr. fóru til 
þjóðkirkjunnar. Sama gerðist árið 2016 þegar árleg varanleg viðbótarframlög voru veitt til 
sóknargjalda og þá fóru 132,9 m.kr. til þjóðkirkjunnar.

Í fyrra, við gerð fjárlaga fyrir árið 2020, voru 150 m.kr. veittar aukalega í sóknargjöld. Það var 
gert samhliða miklum breytingum á fjármögnun á starfsemi þjóðkirkjunnar þegar gerður var 
viðbótarsamningur milli íslenska ríkisins og þjóðkirkjunnar (um endurskoðun á samkomulagi um 
kirkjujarðir og launagreiðslur presta og starfsmanna þjóðkirkjunnar frá 10. janúar 1997 og 
samningi íslenska ríkisins og þjóðkirkjunnar um rekstrarkostnað vegna prestsembætta og 
prófasta, rekstrarkostnað biskupsstofu, framlag til Kristnisjóðs og sérframlög til þjóðkirkjunnar frá 
4. september 1998).

Framlög vegna sóknargjalda nema 2.738 m.kr. skv. fylgiriti fjárlaga 2021 og hafa þau verið aukin 
um 429 m.kr. að raunvirði m.v. vísitölu neysluverðs frá árinu 2012 eða sem nemur um 19% 
raunaukningu.

Loks er rétt að benda á að þegar fjárframlög til þjóðkirkjunnar og þjónusta hennar eru skoðuð að 
hlutfall sóknargjalda sem fer til þjóðkirkjunnar ræðst af fjölda meðlima. Á undanförnum árum 
hefur hlutfall Íslendinga í þjóðkirkjunni lækkað. Skv. tölum Hagstofu Íslands eru 63% Íslendinga 
skráð í Þjóðkirkjuna árið 2020. Sambærilegt hlutfall var 80% árið 2008 og 90% árið 1998. Fjöldi 
þeirra sem eru í þjóðkirkjunni og teljast greiðendur sóknargjalda (einstaklingar 16 ára og eldri 
áður en gjaldár hefst) hefur farið lækkandi á liðnum áratug. Árið 1998 voru greiðendur 182 þús. 
en fjöldi greiðenda náði hámarki árið 2009 þegar þeir voru 196 þúsund. Síðan þá hefur 
heildarfjöldi greiðenda sóknargjalda í þjóðkirkjunni fækkað um 11 þúsund og eru 185 þúsund 
árið 2020. Á þessu sama tímabili hefur heildarfjöldi greiðenda sóknargjalda aukist um 7 þúsund 
og Íslendingum fjölgað um 45 þús.


