Svenska kyrkans bestämmelser

Kyrkostyrelsens beslut om förseningsavgift för
församlingar, pastorat och stift rörande
uppgiftsskyldighet om ekonomi och statistik

SvKB 2013:27

meddelat den 12 december 2013.
Kyrkostyrelsen föreskriver med stöd av 44 kap. 21 § i kyrkoordningen följande.
1§

Församlingar och stift är enligt 44 kap. 21 § i kyrkoordningen skyldiga att lämna de
ekonomiska och statistiska uppgifter som behövs för den ekonomiska utjämningen.

2§

Vad som i detta beslut sägs om församlingar ska för en församling som ingår i ett pastorat i
stället gälla pastoratet.
Bestämmelserna i detta beslut ska inte tillämpas på Hovförsamlingen.

3§

Församlingar ska till kyrkostyrelsen lämna uppgifter om resultaträkning, balansräkning,
driftsredovisning, särredovisning avseende begravningsverksamheten samt de övriga uppgifter
som kyrkostyrelsen kan komma att besluta om.
Stift ska till kyrkostyrelsen lämna uppgifter om resultaträkning, balansräkning,
driftsredovisning samt de övriga uppgifter som kyrkostyrelsen kan komma att besluta om.
Kyrkostyrelsen beslutar när uppgifter enligt första och andra styckena senast ska ges in till
kyrkostyrelsen.

4§

Om en uppgift som avses i 3 § inte har kommit in till kyrkostyrelsen inom den av
kyrkostyrelsen bestämda tiden ska församlingen eller stiftet betala en förseningsavgift till
trossamfundet Svenska kyrkan med följande belopp:
− 10 000 kronor för församlingar som den 1 januari det år uppgiften ska lämnas har ett
medlemsantal understigande 10 000,
− 15 000 kronor för stift och för församlingar som den 1 januari det år uppgiften ska lämnas
har ett medlemsantal lika med eller överstigande 10 000.

5§

Beslut om förseningsavgift fattas av kyrkostyrelsen.
Om det föreligger särskilda skäl kan förseningsavgiften sättas ned eller efterges.
_______________
1. Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2014 och tillämpas för de uppgifter som samlas in från
och med år 2014 avseende 2013 års bokslut. Samtidigt upphör Kyrkostyrelsens beslut (SvKB
2002:4) om förseningsavgift för församlingar, samfälligheter och stift rörande
uppgiftsskyldighet om ekonomi och statistik att gälla.
2. För Göteborgs kyrkliga samfällighet ska det tidigare beslutet (SvKB 2002:4) fortsatt gälla så
länge samfälligheten finns kvar, dock längst till och med den 31 december 2017.
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