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1. UPPGÖRANDE AV BUDGET SAMT VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010–2012
Skatteinkomstutvecklingen 2009–2010
Positiva signaler eller prognoser om den ekonomiska utvecklingen kommer nästan dagligen, men på grund av recessionen är inkomstutvecklingen i hela landet
sammanlagt negativ under det här året. Recessionen gör att arbetslösheten ökar
under år 2010, vilket innebär en minskning i redovisningen av kyrkoskatt. Finlands export torde stanna på en låg nivå en längre tid, vilket gör att det kommer
att ta längre för Finland att hämta sig från recessionen än det gör i många andra
EU-länder.
Enligt regeringens budgetproposition för 2010 höjs maximibeloppet för grundavdrag från 1 480 euro till 2 200 euro, vilket minskar församlingarnas kyrkoskatteintäkter med sammanlagt ungefär 0,8 procent eller 7 miljoner euro. Även redovisningen av kyrkoskatt från tidigare år minskar. Enligt nuvarande prognoser minskar redovisningen av kyrkoskatt i samtliga församlingar med 3–4 procent jämfört med år 2009 och ökar med ungefär 2 procent år 2011. Redovisningen av
kyrkoskatt påverkas förutom av resultatet av löneförhandlingarna också framför
allt av sysselsättningsutvecklingen, höjning av skatteavdrag och medlemsutvecklingen i kyrkan.
Skatteinkomstutvecklingen varierar kraftigt från församling till församling. Den
sannolika nedgången på 3–4 procent som nämndes ovan bör jämföras med den
ekonomiska situationen i den egna församlingen som helhet. På kyrkans intranet
kan man se de skatter som redovisats för varje enskild ekonomisk församlingsenhet och de redovisade skatterna sammanlagt för hela landet. De här uppgifterna
finns på www.kirkko.evl.fi > på svenska > Församlingsekonomi > Skatteintäkter
och skatteredovisningar. Uppgifter om justeringen av de skatter som redovisats
enligt förhandsbeskattning i november 2009 och restskattesummorna under början
av år 2010 finns att få på adressen www.skatt.fi > Tjänster för skattetagare > Preliminära uppgifter om församlingarnas inkomstskatter 2008.
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Samfundsskatteredovisningarna väntas sjunka med ungefär 24 procent i år, medan de eventuellt ökar med 2–3 procent nästa år. År 2011 väntas de öka kraftigt,
ifall recessionen inte fortgår. Församlingarnas andel av samfundsskatteintäkterna
höjdes från 1,75 procent till 2,55 procent för åren 2009–2011. Inga beslut har fattats
angående fördelningen år 2012.
Andra utgångspunkter för uppgörande av budget
I cirkuläret 23/2009 uppmanades varje ekonomisk församlingsenhet att bedöma
sin ekonomiska situation och olika verksamhetsmodeller presenterades för den
eventualitet att recessionen blir långvarig. En församling har möjlighet att godkänna en underskottsbudget för år 2010 ifall församlingen i det egna kapitalet i sin
balansräkning har ett överskott från tidigare räkenskapsår som täcker underskottet. Enligt boksluten för år 2008 fanns det bara några församlingar i landet som
hade underskott att täcka. För dessa församlingar gäller skyldigheten att fatta beslut om åtgärder för att täcka underskottet i enlighet med kyrkoordningens
15 kap. 1 §. Utöver uppgifterna i bokslutet 2008 bör man beakta det här årets eventuella över- eller underskott. Ifall församlingen under det pågående året inte får in
så mycket skatteintäkter som man räknade med då budgeten gjordes upp bör
ekonomikontoret bereda ett ändringsförslag till budgeten för år 2009 via kyrkorådet för kyrkofullmäktige att godkänna före årets slut.
Kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal är i kraft till och med 31.1.2010.
Information om hur lönenivån ser ut därefter finns för närvarande inte. Arbetsgivarnas folkpensionsavgift försvinner helt från och med 1.1.2010 och dess betydelse
för alla församlingar sammanlagt är ungefär nio miljoner euro. Kyrkans pensionsavgifter förblir på nuvarande nivå. För kyrkomötet föreslås att Kyrkans centralfondsavgift sänks till 8,2 procent år 2010.
Gränsen mellan utgifter för investering och för verksamhet
När man gör upp budget och ekonomiplan bör man överväga om ett större reparationsarbete eller förvärv budgeteras som utgift för verksamheten eller som en
investeringsutgift. Även revisorerna har fäst allt mer uppmärksamhet vid den här
frågan. Församlingarna genomför ofta projekt som kan klassificeras som reparationer men som i euro räknat är stora projekt. Sådana är bland annat olika reparationer av kyrkans ytterväggar, tjärning av spåntak etc. Om församlingen bokför
reparationsutgifter av den här typen som utgifter på årsnivå är balansräkningen
och resultatet för räkenskapsperioden inte jämförbara från år till år och församlingen kan dessutom drabbas av skyldigheten att i enlighet med KO 15:1,3 täcka
ett underskott enbart på grund av ett stort reparationsprojekt.
Delegationen för bokföringsärenden tog ställning i frågan 24.8.2009. Enligt ställningstagandet har församlingen rätt att bokföra stora reparationsutgifter under
investeringar enligt egen bedömning. Avgörandet bygger på hur omfattande inverkan på församlingens penningflöde reparationsutgifterna har samt att balansräkningen och resultatet för räkenskapsperioden ska kunna gå att jämföra från år
till år. I beslutet bör församlingen också beakta om projektet tjänar församlingens
verksamhet under mer än ett räkenskapsår. Beslutet från delegationen för bokföringsärenden 24.8.2009 bifogas.
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2. SKATTEKONTOREFORMEN 1.1.2010
Skatteförvaltningen öppnar från och med 1.1.2010 ett skattekonto för alla skattskyldiga. Skattekontoreformen bygger på skattekontolagen som fastställdes
7.8.2009. Dess mål är att minska den penningtrafik som går av och an mellan kund
och skatteförvaltning, förenkla och underlätta anmälnings-, betalnings- och återbetalningspraxis, ge kunden och skatteförvaltningen en helhetsbild av skatte- och
betalningssituationen så nära realtid som möjligt samt minska skatteförvaltningens kostnader.
Övergången till skattekontosystemet sker stegvis. I systemet ingår
1. i det första skedet (år 2010) skatter som betalas på eget initiativ
2. i det andra skedet (år 2012) övriga skatter som uppbärs av skatteförvaltningen
3. i det tredje skedet (om några år) indrivningsförfarandet.
Det första skedet av skattekontoreformen omfattar skatter som betalas på eget
initiativ. Sådana är förskottsinnehållning, socialskyddsavgifter, mervärdesskatt,
förskottsinnehållning på inkomst av virkesförsäljning, källskatt, försäkringspremieskatt och lotteriskatt. Överlåtelseskatten är också en skatt som betalas på eget
initiativ, men den kommer inte i första skedet att ingå i skattekontosystemet.
De anmälningstidpunkter som nu varierar enligt typ av skatt görs enhetliga från
och med 1.1.2010 så att den periodskattedeklaration som görs i elektronisk form
ska vara Skatteförvaltningen tillhanda senast på den allmänna förfallodagen, den
tolfte dagen i månaden (10 eller 15 dagen enligt nuvarande system). Om anmälan
görs på papper ska den finnas hos Skatteförvaltningen redan den sjunde dagen i
månaden. Uppgifterna för år 2009 och tidigare år uppges ännu genom övervakningsanmälan. Den första elektroniska periodskattedeklarationen görs 12.2.2010,
då man meddelar Skatteförvaltningen arbetsgivarprestationerna för januari 2010.
Följande elektroniska periodskattedeklaration görs 12.3.2010, då man uppger arbetsgivarprestationerna för februari 2010 och mervärdesskatten för januari 2010.
Från det belopp som redovisas till skattetagaren avdras i enlighet med skatteredovisningslagens 2 § 2 moment de av skattetagarna meddelade arbetsgivaravgifterna
precis som i nuläget. Församlingen har möjlighet att följa med situationen på skattekontot genom kontoutdrag och webbtjänsten.
De skattskyldiga får varje månad ett skattekontoutdrag som visar de kontotransaktioner som ägt rum under utdragsperioden, kontots saldo på avstämningsdagen
samt övrig behövlig information. I skattekontosystemet visar referensen skattebetalaren, men inte vilken typ av skatt det är frågan om. Med tanke på redovisningen innebär det här att fördelningen av influtna belopp endast bygger på de anmälningsuppgifter den skattskyldiga har uppgett.
Mer information om skattekontot finns att läsa på webbplatsen www.skatt.fi >
Aktuellt. Församlingarna får mot slutet av år 2009 ett paket med anvisningar om
skattekontot per post. Tillsammans med anvisningarna om skattekontot får församlingen referensnummer för skattekontot. Dessutom kommer temat att belysas
genom bl.a. utbildning och i pressen.
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Ifall en ekonomisk församlingshelhet fortfarande använder sig av två eller flera
FO-nummer bör man med länsskatteverket komma överens om att avstå från dem
före 31.12.2009.

3. SEPA-REFORMEN 2011
Inom euroområdet förbereds möjligheten att sända och motta betalningar i eurobelopp enligt samma villkor över landsgränser som inom ett land. Under en övergångsperiod ersätts nationella tjänster och betalningssystem inom eurobetalningsområdet SEPA av gemensamma tjänster och standarder. Reformen omfattar EUländerna, ETA-länderna samt Schweiz. I de här länderna, för närvarande 32 till
antalet, tar man i bruk en enhetlig betalningsinfrastruktur samt gemensamma regler och normer.
Målet med det gemensamma eurobetalningsområdet är att alla betalningar inom
området är som inrikesbetalningar, ett bankkonto och ett betalkort räcker inom
hela området och alla privatpersoner och andra aktörer är likvärdiga oberoende
av land. Betalningar till och från ett konto tar högst tre bankdagar att registrera.
En övergångsperiod för girering inom SEPA pågår till slutet av år 2010. En eurogirering sker alltid i eurobelopp. Betalningsmottagarens internationella IBANkontonummer och betalningsmottagarens banks BIC-kod fungerar som identifikation för bankförbindelsen.
Betalningstjänstlagen påverkar bland annat tidtabellerna för genomföring av betalningar. Löner och pensioner förmedlas som eurogireringar och inte som upprepade betalningar såsom hittills. Vid utbetalning av löner anges i stället för utbetalningsdagen förfallodagen, alltså dagen före avlöningsdagen. I Finland särskiljs
löner från andra betalningar genom de koder som bankerna använder sinsemellan.
Några punkter att beakta i reformen:
1. Församlingarna bör under år 2009 eller senast i början av år 2010 ta kontakt
med alla de programleverantörer vars produkter församlingen använder
för inkommande eller utgående penningtrafik. Varje register med bankkontonummer måste uppdateras med IBAN- och BIC-koder.
2. Bankerna erbjuder församlingarna omvandlingsprocesser så att församlingarna får sina kunders IBAN-kontonummer. Varje församling bör kontrollera om det är banken eller programleverantören som sköter om omvandlingen. Bankerna har en gemensam standard för omvandling av nationella kontonummer. På bankernas webbplatser finns IBAN-räknare.
3. Giroblanketten för övergångsperioden inom SEPA tas i bruk senast år
2009, då de nuvarande och de nya bankkontonumren används parallellt.
4. Den standard som hittills använts, PATU, lämpar sig inte väl för behoven
inom SEPA-området. I Finland eftersträvar bankerna tillsammans en enhetlig tillämpning av säkerhets- och meddelandespecifikationer.
5. Under år 2009 förbereder man sig på de förändringar som övergången till
en ny girostandard innebär för löner och pensioner samt bankförbindelseteknik. Till exempel uppdateras löntagarnas kontonummer med IBAN- och
BIC-koder.
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6. Den europeiska SEPA-direktdebiteringen tas i bruk från och med november 2009. I stället för direktdebitering rekommenderas en övergång till efakturor, eftersom direktdebitering ger kunden rätt till återbörd av betalningen enligt vissa villkor under åtta veckor från betalningen. Eventuella
direktdebiteringsavtal måste förnyas och omformas till avtal mellan församlingen och kunden, eftersom bankerna inte längre kan sluta direktdebiteringsavtal.
Det ligger i församlingens intresse att förlägga tidtabellen för övergång till SEPAsystemet så tidigt som möjligt, eftersom tidtabellen är stram och till exempel programleverantörerna har många kunder som behöver service samtidigt. I samband
med SEPA-reformen har bankerna aktivt tagit kontakt med församlingarna. Församlingarna bör förnya sina avtal med bankerna. Senast vid utgången av år 2010
måste man avstå från nationella kontonummer.
Mer information om reformen finns att få bl.a. på följande ställen:
1. www.fkl.fi (Finansbranschens Centralförbund)
2. www.finlandsbank.fi/se/rahoitusmarkkinat/kehityshankkeet
3. www.e-lasku.info (på finska)
4. Banker och programleverantörer.
På frågor om cirkuläret svarar Maija-Liisa Hietakangas, tfn 09-1802 246, e-post
fornamn.efternamn@evl.fi.
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