
Beslut 2002/09 
Fråga om tidpunkten för kyrkotillhörighetens upphörande vid 
utträde. 
 
Meddelat 8/2-2002 
29 kap. 8 § kyrkoordningen. 

Den 2 maj 2001 kom en skriftlig anmälan från I om utträde ur Svenska kyrkan in till 
domkyrkoförsamlingen. Anmälan var skriven på en blankett för ändamålet som tillhandahålls av 
Svenska kyrkan. 

Domprosten M beslutade samma dag att om I:s utträde ur Svenska kyrkan. 

I överklagade beslutet och yrkade att han skulle anses tillhöra Svenska kyrkan t.o.m. 2001 års utgång, 
eftersom han inte ville erlägga full betalning utan att erhålla de tjänster som han betalt för. I 
påpekade också att det inte fanns någon information om gällande regler på utträdesblanketten och 
att han fick sådan information först när beviset om utträde ur Svenska kyrkan kom honom tillhanda. 

Domkapitlet beslutade den 29 augusti 2001 att avslå framställningen. 
Som skäl för beslutet anförde domkapitlet följande. "Enligt 29 kap. 8 § kyrkoordningen upphör 
kyrkotillhörigheten från och med den dag då anmälan om utträde kom in till kyrkoherden. Anmälan 
om utträde kom in den 2 maj 2001 och kyrkotillhörigheten har upphört från och med samma dag." 

I överklagade domkapitlets beslut till Svenska kyrkans överklagandenämnd och vidhöll sitt 
yrkande om att få vara kyrkotillhörig t.o.m. 2001 års utgång. 
I anförde bl.a. följande. Enligt 7 § lagen om Svenska kyrkan skall de som tillhör kyrkan betala lokal 
och regional kyrkoavgift. Eftersom han skall betala kyrkoavgift under hela år 2001, tillhör han 
Svenska kyrkan under samma tid. När han ringde och beställde utträdesblanketten fick han ingen 
information om att utträdet skedde omgående. Inte heller fanns den informationen på blanketten. 
Hans uppfattning var därför att kyrkotillhörigheten gällde under den tid för vilken han betalade 
avgift. Hade han känt till gällande regler, hade han begärt utträde straxt före den 1 november 2001 
för att ha möjlighet att utnyttja sina rättigheter. 

Svenska kyrkans överklagandenämnd (Robert Schött, Anders Björnberg, Tor Frylmark och Martin 
Olsson) anförde i beslut den 8 februari 2002: 
Från och med den 1 januari 2000 gäller att den som tillhör Svenska kyrkan skall betala lokal och 
regional kyrkoavgift. Se 7 § lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan. Församlingen beslutar om den 
lokala kyrkoavgiften och stiftet om den regionala kyrkoavgiften (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 föreskrifter 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 för hela inkomståret. 

När det gäller utträde ur ett trossamfund föreskrivs endast att den som utträtt ur trossamfundet 
genast skall få en skriftlig bekräftelse på detta från trossamfundet (se 8 § lagen om avgift till 
registrerat trossamfund). En motsvarande bestämmelse finns i 29 kap. 9 § kyrkoordningen. 

För Svenska kyrkans del anges beträffande tidpunkten för kyrkotillhörighetens upphörande i 29 kap. 
8 § kyrkoordningen att kyrkotillhörigheten upphör från och med den dag då anmälan om utträdet 
kom in till kyrkoherden. Denna ordningen motsvarar vad som tidigare gällde enligt 3 kap. 8 § 
kyrkolagen (1992:300). 



I:s anmälan om utträde kom in till domprosten den 2 maj 2001. Hans kyrkotillhörighet har därmed 
upphört fr.o.m. den dagen. Överklagandet skall följaktligen avslås. 

Överklagandenämndens beslut: Överklagandenämnden avslår överklagandet. 
— — — 

Sökord: Kyrkoavgift. Kyrkotillhörighet. Utträde. 
Föredraget 2002-02-01, föredragande Lars Bjurstam, ärendenummer ÖN1-2002 
Beslut 9/02 

 


