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KAMFS 2022:5
Utkom från tryckeriet
den 13 december 2022

Kammarkollegiets föreskrifter om  
avgifter vid registrering av trossamfund
beslutade den 16 november 2022.

Kammarkollegiet föreskriver med stöd av 8 § lagen (1998:1593) om tros-
samfund och 17 § förordningen (1999:731) om registrering av trossamfund 
följande.

1 § Dessa föreskrifter avser de avgifter som Kammarkollegiet ska ta ut för 
prövning av frågor om registrering av trossamfund och organisatorisk del av 
trossamfund samt för att föra registret över trossamfund. Bestämmelser om 
avgifternas tillämpningsområde finns i lagen (1998:1593) om trossamfund, 
lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan och förordningen (1999:731) om 
registrering av trossamfund.

2 § Avgifterna grundas på Kammarkollegiets kostnader för tjänsterna och 
beräknas så att full kostnadstäckning uppnås i verksamheten. Alla relevanta 
direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till ingår i 
självkostnadsberäkningen.

3 § Trossamfund och organisatorisk del av trossamfund ska till 
Kammarkollegiet betala 

1. ansökningsavgift, 
2. årsavgift, och 
3. ändringsavgift 
i den utsträckning som framgår av dessa föreskrifter.

4 § Ansökningsavgift ska betalas för prövning av ansökan om registrering 
av trossamfund och registrering av organisatorisk del av trossamfund. 
Avgiften uppgår till 2 700 kronor och ska betalas när ansökan ges in. Om inte 
detta sker ska sökanden föreläggas att betala avgiften inom en viss tid. Följs 
inte föreläggandet ska ansökan avvisas. Avgiften ska betalas även om ansökan 
återtas efter att prövning påbörjats eller om ansökan avslås. Med ansökan 
avses inte Svenska kyrkans anmälningar om indelningsändringar.

5 § Årsavgiften uppgår till 900 kronor per enhet och år. Årsavgiften 
ska betalas från och med det kalenderår som följer efter det kalenderår 
som ett beslut om registrering har meddelats. Avgiften ska betalas med 
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helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som enheten kvarstår som 
registrerad. Om årsavgiften inte betalas trots påminnelse, avregistreras 
enheten från trossamfundsregistret. Påminnelsen ska ha innehållit en 
upplysning om att enheten kan komma att avregistreras.

Årsavgiften erläggs efter fakturering från Kammarkollegiet. Om inte 
annat har överenskommits, faktureras trossamfundet för den sammanlagda 
årsavgiften för såväl samfundet som dess organisatoriska delar.

6 § Ändringsavgift ska betalas för varje anmälan om ändring av 
registrerade uppgifter om ett trossamfunds namn och stadgar. Vad som 
sagts ovan gäller även för organisatoriska delar av ett trossamfund. Avgiften 
uppgår till 1 800 kronor och ska betalas när anmälan ges in. Om inte detta 
sker ska sökanden föreläggas att betala avgiften inom en viss tid. Följs inte 
föreläggandet ska anmälan avvisas. Avgiften ska betalas även om anmälan 
återtas efter att prövning påbörjats eller om anmälan avslås. Med anmälan om 
ändring avses inte Svenska kyrkans anmälningar om indelningsändringar.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2023 då Kammarkollegiets 
föreskrifter (KAMFS 2001:1) om avgift vid registrering av trossamfund 
upphör att gälla.

På Kammarkollegiets vägnar

GUNNAR LARSSON

Anette Bergholm


