
Beslut 2002/03 
Den som anser sig ha ett ekonomiskt krav mot en församling, en 
samfällighet eller ett stift skall rikta sitt krav direkt till 
församlingen, samfälligheten eller stiftet. Varken lagen om 
trossamfund eller lagen om Svenska kyrkan och inte heller 
kyrkoordningen ger domkapitlen eller Överklagandenämnden rätt 
att förplikta en församling, en samfällighet eller ett stift att betala 
en skuld till tredje man. 
 
Meddelat 23/1-2002 
13 och 15 §§ lagen (1998:1593) om trossamfund. 
 

P var i juli 1998 när han flyttade utomlands folkbokförd i G församling, T pastorat, och tillhörig 
Svenska kyrkan. Enligt P:s uppfattning innebar utflyttningen att han med "automatik" utträdde ur 
kyrkan. P flyttade åter till Sverige under augusti/september 1999. 

Sedan P i april 2001 gjort gällande att han inte tillhörde Svenska kyrkan anförde kyrkoherden i T 
pastorat i beslut den 3 maj 2001 följande. "Er kyrkotillhörighet kvarstår till dess Anmälan om utträde 
ur Svenska kyrkan inkommer, och om denna inkommer senast den 1 nov, debiteras ingen 
kyrkoavgift, men däremot obligatorisk begravningsavgift för nästkommande år. Enligt 
kyrkoordningen 29 kap. 5 § första stycket och 6 § sista stycket gäller för utvandrad person, om denne 
vid utvandringen var kyrkotillhörig, att man kvarstår som kyrkotillhörig intill dess utträdesanmälan 
inlämnas." 

I beslutsskrivelsen lämnade kyrkoherden vidare följande information: "Rutinerna för kyrkan när 
svensk medborgare invandrar är följande: Om personen vid utvandringen är registrerad som 
kyrkotillhörig i Svenska kyrkans referensregister händer ingenting utan man fortsätter att vara 
kyrkotillhörig, men om man däremot inte finns med i nämnda register får pastorsexpeditionen 
genom SEMA GROUP, som sköter uppdateringen av våra register, ett beslutsunderlag, och vi skall då 
sända en förfrågan till personen. – I Ert fall har det skett ett misstag så att det vid uppdateringen av 
tillhörighetsregistret kommit ett beslutsunderlag och vi har därför enl. reglerna sänt en förfrågan. 
Vid senare uppdatering fann vi, trots att vi inte fått svar från Er och därför inte heller aviserat något 
inträde i kyrkan, att vi ändå fått med er i registret som kyrkotillhörig. – Vid kontakt med SEMA 
GROUP konstaterade de att ett fel hade begåtts och senare rättats. Ni skulle från början automatiskt 
varit tillhörig till dess en ev. utträdesanmälan kommit in till pastorsexpeditionen i hemförsamlingen. 
– Ärendet avskrevs då med noteringen Ingen åtgärd, eftersom Ni varit kyrkotillhörig vid 
utvandringen. – Ni uppger att Ni besvarat frågan med Nej, men denna har av okänd anledning inte 
kommit oss tillhanda, men om misstaget med beslutsunderlaget inte skett hade ingen förfrågan sänts 
och Ni hade fortsatt att vara kyrkotillhörig till dess Ni själv anmält utträde. Hade svar på vår av 
misstag utsända förfrågan kommit oss tillhanda hade naturligtvis en fortsatt utredning skett och Ni 
uppmanats att lämna in utträdesansökan." 

P överklagade kyrkoherdens beslut, i en skrivelse som inkomststämplats den 11 maj 2001, och 
yrkade att misstaget skulle rättas till och att han skulle ersättas med 6 831 kr för den merkostnad 
som felet hade orsakat för honom samt att han inte skulle påföras kyrkoavgift för inkomståret 2001. 

I överklagandeskrivelsen anförde P bl.a. att han tog för givet att Svenska kyrkan skulle ta 
konsekvenserna av det handläggningsfel man medgett att man begått. Vidare menade P att det 
faktum att man inte kunde hitta hans brev från hösten 1999 och att man konsekvent brustit i att 
informera honom om hanteringen i registerfrågan hade fått till följd att han omöjligen kunde ha 
agerat annorlunda. – Till överklagandeskrivelsen hade P bifogat en egenhändigt undertecknad 
utträdesanmälan. 



På utträdesanmälan antecknade kyrkoherden att den inkom den 11 maj 2001, att Centrala 
referensregistret aviserades den 8 juni 2001 och att bevis utsändes den 11 juni 2001. 

Domkapitlet inhämtade yttrande från dels kyrkoherden, dels stiftets sakkunnige i 
kyrkobokföringsfrågor. 

Domkapitlet beslutade den 14 augusti 2001 att lämna yrkandet om återbetalning av erlagd 
kyrkoavgift för inkomståret 2000 utan bifall. 
I sina överväganden anförde domkapitlet följande. "Domkapitlet konstaterar att kyrkotillhörigheten 
för person som tillhör Svenska kyrkan och utvandrar kvarstår för att sedan utan särskild åtgärd åter 
gälla när personen återkommer till Sverige. Detta framgår av att utträde alltid förutsätter anmälan 
därom (29 kap. 5 § kyrkoordningen vilket före den 1 januari 2000 motsvarades av 3 kap. 5 § 
kyrkolagen). Något fall med automatiskt utträde föreligger därför inte. 
   Vidare finner domkapitlet utrett att P efter återkomsten till Sverige genom ett tekniskt fel kommit 
att tillställas förfrågan angående sin fortsatta kyrkotillhörighet. På detta uppger P att han svarat 
nekande men detta svar har aldrig nått pastorsexpeditionen. Även om så skett skulle handlingen bara 
kunnat godkännas om bevittningskravet varit uppfyllt. 
   Delvis beroende på omständigheter utanför församlingens kontroll har oklarhet från P:s sida 
kommit att gälla om tillhörigheten. Kyrkoherden har emellertid i skrivelse till P den 3 maj 2001 
utförligt motiverat beslutet i kyrkotillhörighetsfrågan utifrån gällande utträdesregler. Med hänsyn till 
dessa och till de utredda omständigheterna kan domkapitlet inte finna skäl att bifalla yrkandet om 
återbetalning av den del av kyrkoavgiften som inte utgör begravningsavgift avseende inkomståret 
2000. 
   Beträffande yrkandet om utträde har särskilt bevis om detta tillställts P den 11 juni 2001 genom 
kyrkoherden." 

P överklagade domkapitlets beslut till Svenska kyrkans överklagandenämnd och yrkade bifall till 
kravet på återbetalning av erlagd kyrkoavgift för inkomståret 2000. 
P vidhöll att han behandlats felaktigt och att han till följd av detta inte kunnat agera annorlunda. 

Domkapitlet yttrade att det som P anfört inte föranledde annat ställningstagande än det som tidigare 
gjorts. 

Svenska kyrkans överklagandenämnd (Robert Schött, Anders Björnberg, Tor Frylmark, Lotta 
Vahlne Westerhäll och Martin Olsson) anförde i beslut den 23 januari 2002: 
Före relationsändringen mellan Svenska kyrkan och staten gällde att personer som tillhörde Svenska 
kyrkan debiterades församlingsskatt – som enligt 1 kap. 1 § kommunalskattelagen (1928:370) var en 
del av den allmänna kommunalskatten – med viss procent av den kommunalt beskattningsbara 
förvärvsinkomsten. Den som inte tillhörde Svenska kyrkan debiterades församlingsskatt med 25 % 
av den procentsats som gällde för den församling de tillhörde i enlighet med föreskrifterna i lagen 
(1951:691) om lindring i skattskyldigheten för den som icke tillhör Svenska kyrkan. Dessa 25 % 
avsåg att täcka kostnaderna för begravningsverksamheten. Till grund för debiteringen av 
församlingsskatten låg uppgifter om tillhörighet och folkbokföring per den 1 november året före 
inkomståret. Dessa uppgifter gällde oförändrade hela inkomståret. 

Från och med den 1 januari 2000 gäller, enligt 7 § lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan, att den 
som är tillhörig skall betala lokal och regional kyrkoavgift. Församlingen beslutar om den lokala 
kyrkoavgiften och stiftet om den regionala (8 § samma lag). Enligt 16 § lagen (1998:1593) om 
trossamfund har Svenska kyrkan rätt till hjälp av staten med beräkning, debitering och redovisning 
av avgifter från dem som tillhör Svenska kyrkan samt med att ta in avgifterna. Denna hjälp är 
inordnad i skattebetalningssystemet. Närmare bestämmelser om förfarandet har meddelats i lagen 
(1999:291) om avgift till registrerat trossamfund. Av 6 § i den lagen framgår att avgiftsbetalningen 
grundar sig på uppgifter som Svenska kyrkan lämnar till Riksskatteverket. Dessa uppgifter skall 
enligt bestämmelsen avse personer som den 1 november året före det inkomstår för vilket avgiften 
skall tas in är skyldiga att betala kyrkoavgift enligt 7 § lagen om Svenska kyrkan. Uppgifterna gäller 
liksom tidigare för hela inkomståret. 

Vidare gäller enligt begravningslagen (1990:1144) fr.o.m. den 1 januari 2000 att alla som är 
folkbokförda i Sverige skall betala begravningsavgift. För den som tillhör Svenska kyrkan räknas 



begravningsavgiften in i kyrkoavgiften, om församlingen är huvudman för 
begravningsverksamheten. 

I fråga om utträde ur Svenska kyrkan gällde före relationsändringen enligt 3 kap. 5 § kyrkolagen 
(1992:300) att utträde skulle ske genom anmälan. Anmälan skulle göras antingen personligen hos 
kyrkoherden eller enskilt genom egenhändigt undertecknad handling som bevittnades av två 
personer. 

Dessa bestämmelser om utträde ur Svenska kyrkan har i huvudsak oförändrade förts över till 
kyrkoordningen, dock att kravet på bevittning av den egenhändigt undertecknade anmälan har tagits 
bort (29 kap. 5 §). Av 8 § lagen om avgift till registrerat trossamfund och 29 kap. 9 § kyrkoordningen 
följer att den som utträder ur Svenska kyrkan skall få en skriftlig bekräftelse på utträdet. 

Överklagandenämnden kan konstatera att en formellt korrekt anmälan om utträde ur Svenska 
kyrkan från P inkom först den 11 maj 2001 och att bevis om utträdet, efter viss tidsutdräkt, 
tillställdes honom den 11 juni 2001. P:s kyrkotillhörighet har alltså i formell mening, med 
tillämpning av 29 kap. 8 § kyrkoordningen, upphört den 11 maj 2001. Av vad som tidigare anförts 
följer att P därmed formellt sett har varit skyldig att betala lokal och regional kyrkoavgift t.o.m. 
utgången av år 2001. 

Av 13 och 15 §§ lagen om trossamfund framgår att Svenska kyrkans församlingar, samfälligheter och 
stift har rättskapacitet och att endast respektive organs tillgångar kan tas i anspråk för dess 
skyldigheter. Den som anser sig ha ett ekonomiskt krav mot en församling, en samfällighet eller ett 
stift skall således rikta sitt krav direkt till församlingen, samfälligheten eller stiftet. Varken lagen om 
trossamfund eller lagen om Svenska kyrkan och inte heller kyrkoordningen ger domkapitlen eller 
Överklagandenämnden rätt att förplikta en församling, en samfällighet eller ett stift att betala en 
skuld till tredje man. Härav följer att domkapitlet inte hade bort upptaga P:s yrkande om 
återbetalning av kyrkoavgift till prövning. Domkapitlet skulle i stället ha avvisat yrkandet och 
samtidigt hjälpt P till rätta genom att upplysa honom om mot vilka organ han borde rikta sitt krav. 

Med hänsyn till att P i samband med att han återflyttade till Sverige hösten 1999 tillställdes en 
förfrågan om han ville tillhöra Svenska kyrkan och att han, enligt egen uppgift, svarade nej på detta 
samt att han inte debiterades församlingsskatt för inkomståret 1999 (förutom den del som avsåg 
begravningskostnader), har P enligt Överklagandenämndens uppfattning haft fog för sitt antagande 
att han inte längre tillhörde Svenska kyrkan och därmed inte heller var skyldig att betala kyrkoavgift. 
Att han därför inte begärde sitt utträde i föreskriven ordning är förståeligt. 

I situationer som den uppkomna bör en generös hållning i förhållande till den enskilde intas av de 
kyrkliga organ som mottar den "felaktigt" inbetalda kyrkoavgiften. För det fall den enskilde hos dessa 
organ begär att få tillbaka inbetald kyrkoavgift bör återbetalning ske, om inte särskilda skäl talar 
däremot. I dessa situationer bör vidare domkapitlen inom sin tillsynsverksamhet verka för att rätt 
och rättvisa blir rådande. 

Sammanfattningsvis finner Överklagandenämnden således att domkapitlets beslut skall undanröjas 
och att P:s yrkande om återbetalning av kyrkoavgift skall avvisas. Vidare förutsätter 
Överklagandenämnden att en eventuell framställning från P om återbetalning av kyrkoavgift för 
inkomståren 2000 och 2001 behandlas välvilligt av församling, samfällighet och stift samt att 
domkapitlet verkar för en rättvis behandling av ett sådant ärende. 

Överklagandenämndens beslut: Överklagandenämnden undanröjer domkapitlets beslut och 
avvisar P:s yrkande om återbetalning av kyrkoavgift för inkomståret 2000. 
— — — 
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