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Vad är Kyrkoavgift och varför ska jag gå med? 

Syrisk Ortodoxa Kyrkans Patriarkatets Ställföreträdarskap i 
Sverige har av regeringen beviljats tillstånd att ta in 
medlemsavgift via Skatteverket och deklarationen. Detta 
innebär att alla medlemmar har möjlighet att betala in sin 
medlemsavgift genom deklarationen. 

Framöver ska för medlemmar i den Syrisk Ortodoxa 

Kyrkan endast kollekten och den frivilliga gåvan finnas kvar 

vid sidan om medlemsavgiften som betalas genom 

inkomstskatten. Medlemsavgiften till kyrkan är 1 % av din 

beskattningsbara förvärvsinkomst efter grundavdrag. 

Medlemsavgiften som betalas genom inkomstskatten 

ersätter den gamla familj eller individuella medlemskapet 

som den respektive medlemmen hade i sin lokala kyrka. 

Med medlemskapet får man 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 

 

 



Varför ska jag gå med? 

Vill jag att mina barn skall vara kristna och tillhörande den 
Syrisk Ortodoxa Kyrkan i framtiden?  

Vill jag bevara min Syrianska kultur i framtiden? 

Vill jag bevara min Syrianska identitet i framtiden? 

 

Med ditt medlemskap bidrar du till att bevara och sprida 

vår kyrkas tradition, vårt Syrianska språks undervisning och 

fortlevnad, diakonutbildning, söndagsskola, teologistudier 

samt körverksamhet. 

 

Pengaflöden 

90 % av medlemsintäkterna går automatisk till den lokala 
församlingen och 10 % går till stiftet för administration och 
biskopskostnader. Hela processen hanteras av skatteverket 
på individnivå. 

 

Hur blir jag medlem? 

Du blir medlem genom att fylla i en ansökan 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. 
 

 



Hur mycket kostar det mig som medlem? 

Det kostar 1 % av din beskattningsbara förvärvsinkomst 
efter grundavdrag. Se nedan för exempel över hur mycket 
det kostar per månad 

Månadslön               Medlemsavgift per månad 

10 000 SEK                            100 SEK 

15 000 SEK                            150 SEK 

20 000 SEK                            200 SEK 

25 000 SEK                            250 SEK 

30 000 SEK                            300 SEK 

 

 

 

För mer information kontakta stiftskansliet 

enligt nedan: 

Syrisk Ortodoxa Kyrkans Patriarkatets 

Ställföreträdarskap i Sverige 

Klockarvägen 104 

151 61 Södertälje 

Öppettider 10:00-14:00 

Tele/fax: 08-550 841 40 

Mail: info@syriskortodoxakyrkan.se  

mailto:info@syriskortodoxakyrkan.se

