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UPPDATERING AV SKATTEINKOMSTPROGNOSEN 2009
Under oktober-november 2008 gick den globala ekonomin back i snabb takt. De
första tecknen på en regression syntes i de samfundsskatteintäkter församlingarna
fick i december 2008. Vid årsskiftet kunde ingen förutse hur denna tillbakagång
inverkar på bland annat sysselsättningen och skatteinkomsterna.
Uppgifter från början av februari 2009 ger för handen att redovisningarna av
kyrkoskatt till församlingarna totalt i år skulle minska med omkring 1–1,5 procent jämfört med 2008. Redovisningarna av samfundsskatt kan i år väntas
minska med cirka 35 procent jämfört med ifjol. Den samfundsskatt som ska betalas antas minska med cirka 16 procent för 2008 och cirka 22 procent för 2009. Detta
innebär att företagen i kompletteringar för föregående år betalar knappt hälften av
vad de betalade under första delen av 2008.
Skillnaderna i olika församlingars skatteinkomstutveckling är stora. I församlingar
på områden som inte drabbas av uppsägningar eller långvariga permitteringar till
följd av den ekonomiska regressionen och där medlemsantalet inte minskat kraftigt under 2008 kan redovisningarna av kyrkoskatt öka något jämfört med 2008.
Samfundsskatteutdelningen minskar sannolikt i alla församlingar. Församlingar
på områden där företagsverksamheten minskar märkbart på grund av svårigheter
inom bl.a. exporten och byggbranschen förlorar mest samfundsskatteinkomster
jämfört med föregående år. Den kraftiga minskningen av samfundsskattinkomsterna under detta år inverkar på församlingarnas samfundsskatteredovisningar
fram till år 2011, eftersom de församlingsspecifika andelarna av samfundsskatten
beräknas på de verksställda redovisningarna de två senaste kalenderåren.
Denna skatteinkomstprognos uppdateras under årets lopp i fall de ekonomiska
prognoserna ytterligare förändras kraftigt efter början av februari 2009.
Många församlingar har inkomster från insamlingar, donation och annan förmögenhet med särskild täckning till exempel för diakonin. Dessa tillgångar finns enligt bokföringslagen i församlingarnas balansräkning under Förvaltade medel. Nu
är det synnerligen lämplig tid att använda dessa medel för att hjälpa personer
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som fått det svårt på grund av det ekonomiska läget. Det finns också skäl att
utveckla det lokala samarbetet med frivilliga aktörer, så att församlingen förmår
ge ekonomiskt och andligt stöd till dem som drabbats.
De flesta församlingarna har goda ekonomiska buffertar i form av överskott från
tidigare räkenskapsperioder och de är skuldfria i förhållande till sina finansieringstillgångar. Överskott från tidigare räkenskapsperioder används för att täcka
tillfälliga underskott. Detta innebär att om skattinkomsterna gör en djupdykning
under ett eller två år är församlingarna inte tvungna att minska sin verksamhet
och inte heller höja skatteprocenten. Varje församling bedömer själv hur stark dess
ekonomi är och vad den klarar av under den förhoppningsvis tillfälliga ekonomiska svackan. En kraftig minskning av församlingens medlemsantal år efter år är
en annan sak. Om antalet medlemmar kontinuerligt minskar är inverkan på kyrkoskatten bestående och för sådana situationer bör församlingen utveckla beredskap i god tid.
FÖRDELNINGSANDELAR AV FÖRVÄRVS- OCH KAPITALINKOMSTERNA
2009
Kyrkoskattens kalkylerade andel av förskottsinnehållningen 2009, förskott som
betalas vid uppbörden, förskottskompletteringar osv. ökade till 3,43 procent från
och med 1.2.2009. Före detta var kyrkoskattens andel 3,36 procent.
Vid beräkningen av församlingarnas egna fördelningsandelar beaktas bland annat
förhållandet mellan medlemsantalen 1.1.2009 och 1.1.2008 och en eventuell änd-

ring i inkomstskatteprocenten.
Skattestyrelsen har förbättrat sin service till skattetagarna. Det lönar sig för församlingarna att använda de förnyade sidorna som informationskälla. Adressen är
www.skatt.fi > Tjänster för skattetagare.
SLOPANDE AV FOLKPENSIONSAVGIFTERNA
Regeringen publicerade 30.1.2009 sin första tilläggsbudget för 2009. Enligt denna
slopas arbetsgivarnas folkpensionsavgifter. Folkpensionsavgifternas andel av socialförsäkringsavgifterna är 1,851 procent 2009. Enligt regeringens beslut skulle
alla arbetsgivares folkpensionsavgifter minskas med 0,8 procentenheter fr.o.m.
1.4.2009 och slopas helt fr.o.m. 1.1.2010. Församlingarnas verksamhetskostnader
skulle till följd av detta beslut minska med knappt tre miljoner euro 2009 och cirka
nio miljoner euro 2010. Riksdagen torde inom kort fatta beslut om att slopa folkpensionsavigfterna.
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