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ÄNDRING AV KYRKOLAGENS OCH KYRKOORDNINGENS BESTÄMMELSER OM
EKONOMIFÖRVALTNINGEN
LAG OM SKYLDIGHET FÖR MEDLEMMAR I EVANGELISK-LUTHERSKA FÖRSAMLINGAR
ATT BETALA SKATT TILL FÖRSAMLINGEN
En lag om ändring av kyrkolagen (1011/2012), lagen om skyldighet för medlemmar i evangelisklutherska församlingar att betala skatt till församlingen (1013/2012) och kyrkomötets beslut om
ändring av kyrkoordningen (1014/2012) har trätt i kraft den 1 januari 2013. Lagändringarna finns i
författningsdatabasen på adressen www.finlex.fi. Samtidigt upphävs lagen om kyrkans centralfond från
1941 (1012/2012), lagen angående grunderna för vissa kyrkliga avgifter från 1944 och lagen om de
evangelisk-lutherska församlingarnas boställen och fonder från 1966.
Ändring av ekonomiförvaltningsbestämmelserna i kyrkolagen och kyrkoordningen
Kyrkolagstiftningen har ändrats så att ekonomiförvaltningens bestämmelser i 15 kapitlet i kyrkolagen
och kyrkoordningen har förtydligats och uppdaterats utan att några betydande principiella förändringar
gjorts. Orsakerna till ändringen är en strävan att beakta grundlagens krav på korrekt lagstiftningsnivå
och en systematisk utveckling av lagstiftningen. Samtidigt har bestämmelserna i lagen om kyrkans
centralfond till nödvändiga delar flyttats till kyrkolagen och kyrkoordningen.
Nytt är att både stiftens och Kyrkans centralfonds ekonomiförvaltning nu till stor del omfattas av
samma bestämmelser som församlingarnas ekonomiförvaltning.
Nytt i kyrkolagen är också en bestämmelse om en ny pensionsfondsavgift som grundar sig på
kyrkoskatten (KL 22 kap. 8 § 1 mom. 6 punkten). För utökning av kyrkans pensionsfond betalar varje
församling eller kyrklig samfällighet årligen högst fem procent av kyrkoskatten vid den senast
verkställda beskattningen till kyrkans centralfond. Kyrkomötet beslutade i november att
pensionsfondsavgiften år 2013 är 1,2 procent av kyrkoskatten. Närmare information framgår av
Kyrkostyrelsens cirkulär 20/2012.
Lag om församlingsmedlemmars skyldighet att betala kyrkoskatt
I lagändringarna ingår en teknisk revidering av bestämmelsen om församlingsmedlemmars skyldighet
att betala kyrkoskatt. Den nya lagen om om skyldighet för medlemmar i evangelisk-lutherska
församlingar att betala skatt till församlingen upphäver samtidigt de ovan nämnda lagarna om
kyrkoskatt från 1944 och 1966.
Kyrkoskatten baserar sig även i fortsättningen på kommunalbeskattningen. Kyrkoskatt ska betalas
utifrån de beskattningsbara inkomsterna vid kommunalbeskattningen av den som är medlem av en

församling vid utgången av det år som föregår skatteåret och av dödsboet efter en som avlidit som
medlem av en församling. Skyldigheten att betala kyrkoskatt gäller dämed inte längre ett dödsbo efter
en person som inte varit medlem i kyrkan. I detta avseende avviker beskattningsförfarandet från 130 §
i inkomstskattelagen.
I den nya lagen ingår också bestämmelser om grunderna för befrielse från kyrkoskatt. Till innehållet
avviker de inte från tidigare gällande 15 kap. 3 § i kyrkolagen. När en ansökan om befrielse från att
betala kyrkoskatt lämnats in fattas beslutet av kyrkorådet eller gemensamma kyrkorådet (KL 15 kap.
2 § 4 mom.).
Närmare upplysningar ges vid behov av ecklesiastikrådet Pirjo Pihlaja, tfn 09 1802 815, e-post
pirjo.pihlaja@evl.fi och ekonomiplaneringschef Pasi Perander, tfn 09 1802 246, e-post
pasi.perander@evl.fi.
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