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Begravningsavgift och medlemsavgift till Svenska
Kyrkan vid beräkning av avgifter för vård och omsorg
Den 1 januari 2000 lämnar Svenska Kyrkan den offentliga sektorn och dess
rätt att ta ut församlingsskatt upphör. Skatten ersätts med en obligatorisk
begravningsavgift och en frivillig medlemsavgift till Svenska Kyrkan. Reformen reser frågeställningar kring hur begravningsavgift och medlemsavgift
skall behandlas vid beräkning av avgifter för vård och omsorg.

Begravningsavgift
Svenska Kyrkan kommer att ha kvar huvudmannaskapet för den övervägande delen av begravningsverksamheten. Den del av församlingsskatten
som har finansierat begravningsverksamheten omformas till en begravningsavgift som skall tillfalla huvudmannen. Alla som är folkbokförda i Sverige är
betalningsskyldiga. Avgiften skall vara inkomstrelaterad och fastställas av
huvudmannen på grundval av en särredovisning av begravningsverksamhetens intäkter och kostnader. Begravningsavgiften beräknas på den kommunalt beskattningsbara inkomsten. För den som tillhör Svenska Kyrkan
ingår begravningsavgiften som en del av kyrkoavgiften.

Medlemsavgift
Personer som väljer att vara medlemmar i Svenska Kyrkan betalar en frivillig
kyrkoavgift som tas ut med en viss procentsats av den kommunalt beskattningsbara inkomsten. Avgiften tas in med statens hjälp och skall i hanteringshänseende behandlas som en skatt. Staten kan också hjälpa till att uppbära medlemsavgifter åt andra trossamfund än Svenska Kyrkan.
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Begravningsavgift och medlemsavgift vid beräkning av avgifter för
vård och omsorg
Det är kommunernas uppgift att avgöra vilka inkomster och utgifter som
skall påverka avgiftsunderlaget. Från rättslig synpunkt måste fullmäktige
genom taxebestämmelser eller annat beslut fastställa grunderna för det ekonomiska underlag som skall användas vid den individuella
avgiftssättningen. Detta principiella ställningstagande får inte läggas över på
en nämnd eller enskilda tjänstemän. Således måste fullmäktige ta ställning
till hur begravningsavgift och medlemsavgift till trossamfund skall
behandlas vid avgiftsberäkning.
Begravningsavgiften är obligatorisk och skall i likhet med vad som gäller för
skatter läggas in i kommunens avgiftsberäkning
Avseende den frivilliga medlemsavgiften går det inte att i kommunala avgiftssammanhang särbehandla medlemmar i Svenska Kyrkan i förhållande till
medlemmar i andra trossamfund. Om kommunallagens likställighetsprincip
skall kunna upprätthållas måste den kommun som väljer att beakta medlemsavgiften till Svenska Kyrkan vid beräkningen av avgifter enligt 35 §
andra stycket Socialtjänstlagen, också beakta avgifter till andra trossamfund.
Med andra ord: antingen beaktas alla trossamfunds medlemsavgifter eller så
beaktas inga.
Vad gäller förbehållsbeloppet kan det naturligtvis individualiseras med hänsyn till förekomsten av en religiös medlemsavgift. Om sådana hänsyn tas
gäller även i detta sammanhang att skillnad inte får göras mellan
medlemmar i Svenska Kyrkan och medlemmar i andra trossamfund.

Frågor
Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Boel Callermo, förbundssekreterare 08-772 43 27, Leif Petersén, förbundsjurist 08-772 44 33 och Jonas
Reinholdsson, förbundsjurist 08- 772 44 29. E-mailadress är
fornamn.efternamn@svekom.se
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