SYRISK ORTODOXA KYRKAN
PATRIARKATETS STÄLLFÖRETRÄDARSKAP
I SVERIGE

Frågor och Svar om kyrkoavgift
1. Hur mycket kostar kyrkoavgiften?
Kyrkoavgiften är 1 % av din beskattningsbara förvärvsinkomst per år efter
grundavdrag.
2. Vad ingår i kyrkoavgiften?
Framöver ska för medlemmar i den Syrisk Ortodoxa Kyrkan endast kollekten och
den frivilliga gåvan som kommer att finnas kvar vid sidan om medlemsavgiften
som betalas genom inkomstskatten. Med medlemskapet får man t.ex. också
följande tjänster kostnadsfritt:
1) Dop
2) Vigsel
3) Begravningsgudstjänst
4) Gåva vid påsk eller Jul hembesök
5) Bön över och för den sjuke (Qandelo)
6) Välsignelse av barn vid födelsen (Rshomo)
7) Hem och sjukhusbesök
3. Hur blir jag medlem?
Du blir medlem genom att fylla i en anmälan som finns hos din lokala församling.
Den lämnas hos den lokala församlingen som sedan registrerar dig som medlem
och detta rapporteras sen till Skatteverket via Stiftstyrelsen.
4. Vad händer om jag inte registrerar mig för kyrkoavgiften?
Det innebär att olika tjänster i kyrkan kommer att kosta för dig som person. På
sikt kommer endast de som är registrerade för kyrkoavgift att räknas som
fullvärdiga medlemmar och kunna sitta i exempelvis kyrkostyrelse osv.
5. Vad händer om jag byter församling?

Medlemskapet kommer då att flyttas över till den nya församlingen.
Medlemskapet är per årsvis och flytten sker först vid nästa avstämning men du
som medlem kommer inte att behöva betala för några tjänster i kyrkan under den
tiden.
6. Kan jag begära utträde?
Ja, då ska du vända dig till din lokala församling och begära utträde men
medlemskapet på årsvis och det innebär att utträdet träder i kraft från året efter.
7. Kan jag gifta mig i en annan församling eller med en annan präst?
Ja, Så länge du är medlem i en församling i Stiftet så kan du göra det. Detta ska
dock ske i samförstånd med din egen församling.
8. Kan jag döpa mina barn i en annan församling eller med en annan präst?
Ja, Så länge du är medlem i en församling i Stiftet så kan du göra det. Detta ska
dock ske i samförstånd med din egen församling.
9. Vad händer om vi ska gifta oss men bara en av oss är medlem?
Ni kan gifta er kostnadsfritt om en av er är medlem i kyrkoskattesystemet.
10. Vad händer om vi döpa vårt barn men bara en av oss är medlem?
Ni kan döpa ert barn kostnadsfritt om en av er är medlem kyrkoskattesystemet.
11. Blir jag fullvärdig medlem i kyrkan om jag är medlem i kyrkoskatte
systemet?
Ja, och det bara dem som är medlemmar kan bli fullvärdiga medlemmar och
påverka kyrkans arbete t.ex. bli vald till kyrkostyrelsen.

