
REGISTRERING AV MEDLEMMAR

Alla familjemedlemmar är medlemmar i församlingen och bor på samma adress.

Trossamfundet Sveriges Muslimska Förbund (S.M.F.) får uppdrag av församlingen

handla registreringen av medlemmar.

Alla registreras som medlemmar med eget samtycke, enligt SMF stadgarna.

Registrering av barn under 12 år kan dock ske på föräldrarnas initiativ .

Registret ska skötas löpande vilket bl. a. innebär att adresser uppdateras kontinuerligt

varje år och att ej aktuella poster avförs ur registret

Trossamfundet SMF skall ha metoder som säkerställer att medlemmar inte dubbel

registreras

All registrering av personer skall ske i överensstämmelse med personuppgiftslagen, PuL,

SFS 1998: 204 och lagen om medlems uppbörds hjälpen - trossamfundsavgiften

Redovisningen av församlingsmedlemmar utgår från svensk lagstifning om trossam-

fund, regerings förordning om statsbidrag till trossamfund och SST:s tillämpnings

föreskrifter för bidragen

För att en person ska anses betjänas av församlingen, ska vara upptagen i register

vilket forlöpande föras av församlingen enligt SST:s anvisningar eller är registrerad

deltagare i verksamhet som organiseras av församlingen

MEDLEMSAVGIFT TILL SVERIGES MUSLIMSKA FÖRBUND 
TROSSAMFUND VIA SKATTESEDEL

Från och med inkomståret 2014 kan även muslimer som är medlemmar av islamiska
trossamfund vara pliktig att betala sin medlemsavgift “via skattsedeln”. En förutsättning
är att SMF trossamfundet har fått ett regeringsbeslut på att få ta in medlemmarnas
medlemsavgifter på det sättet.

Du ska ha samtyckt
För att betala medlemsavgiften via skattesystemet ska du ha samtyckt till det. Du kan
ha lämnat ditt samtycke skriftligen.

Om avgiften
Avgiften till SMF trossamfundet är 0,5 procent av din kommunalt beskattningsbara
inkomst. Avgiften hanteras som en skatt. Det innebär bl.a att den ingår i preliminär
och slutlig skatt och tas ut för ett helt år i taget. Det är situationen den 1 november
som avgör avgiftsskyldigheten för hela det följande kalenderåret.

Skatteverket betalar ut avgiftspengarna till respektive samfund. Under inkomståret
får samfundet ett förskott som slutregleras när taxeringen är klar. I början av december
varje år skickar samfunden in en datafil till skatteverket med personnummer för alla
som ska betala avgift nästa år.

Har du blivit felaktigt avkrävd en avgift?
Om en muslim anser att han/hon blivit felaktigt avkrävd en avgift bör man i första
hand vända sig till trossamfundet, som kan konstatera om det finns fel i samfundets
rapportering till skatteverket. Om du och samfundet är överens om att avgiften ska
tas bort kan samfundet på ett enkelt sätt skicka en rättelse till skatteverket, som tar
bortavgiften. I de flesta fall tar vi då bort avgiften innan vi skickar ut slutskattebeske-
den. Efter att vi skickat slutskattebeskeden gör vi rättelser genom att räkna om den
slutliga skatten.

Du kan också vända dig direkt till skatteverket, om du inte vill vända dig till tros-
samfundet eller om du och samfundet har olika uppfattning om avgiftsskyldigheten.
Vi kommer då att kontakta samfundet och därefter ta ställning till om du ska betala
avgift eller ej. 

Blanketten finns på SMF hemsidan: smf-islam.se
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MedleMskort

sMF bidrag berättige inoM sst

anvisningar För

registrering av

MedleMMar

SMF

SVERIGES MUSLIMSKA FÖRBUND
Brännkyrkag  45 118 22 STOCKHOLM
Tel: 070 417 98 90 
hemsida: smf-islam.se

SMF är ett islamiskt trossamfund som verkar för muslimska 
samfundets intresse och gemenskap utifrån en demokratisk författning

biptico armado_Maquetación 1  2015-07-17  08:53  Sida 2


