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FÖRSAMLINGARNAS AVGIFTER TILL KYRKANS CENTRALFOND 2012
1. KYRKANS CENTRALFONDS BUDGET 2012 OCH VERKSAMHETS- OCH
EKONOMIPLAN 2012–2014
Den 10 november godkände kyrkomötet kyrkans centralfonds budget 2012 och
verksamhets- och ekonomiplan 2012-2014. Samtidigt fastställdes också bestämningsgrunden och storleken på avgifterna till kyrkans centralfond (kyrkolagen
22 kap. 8 §)
Budgeten för 2012 finns på Sacrista (adress: sacrista.evl.fi) under Ekonomi och förvaltning / Centralfonden / Budget.
2. GRUNDAVGIFT 2012
Den grundavgift som församlingarna betalar finansierar avdelningen Kyrkans gemensamma verksamhet i kyrkans centralfonds budget (Kyrkostyrelsen, stiftsverksamheten och understöd). Grundavgiften uppskattas till totalt cirka 50,5 miljoner
euro 2012.
År 2012 bestäms grundavgiften (KL 22 kap. 8 § 1 punkten) bara utifrån den kalkylerade kyrkoskatten. Grundavgiften är 8,2 % på den kalkylerade kyrkoskatt som
debiterats för 2010. - Den kalkylerade kyrkoskatten år 2010 får man genom att dividera kyrkoskatteintäkterna för år 2010 med inkomstskattesatsen för år 2010.
Någon tilläggsavgift (KL 22 kap. 8 § 3 punkten) tas inte ut.
När Kyrkostyrelsen har fått skatteuppgifterna för år 2010 beräknas avgifterna till
centralfonden för år 2012 med hjälp av en Excel-tabell. Denna tabell kommer att
läggas ut på Sacrista under Ekonomi och förvaltning > Församlingsekonomi >
Centralfondsavgifter. Där finns för närvarande en tabell över centralfondsavgifterna för år 2011.
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3. KYPL-PENSIONSAVGIFTER 2012
Arbetsgivarnas pensionsavgifter finansierar kyrkans pensionsutgifter. Utöver detta
tas en pensionsavgift enligt lagen om pension för arbetstagare ut av arbetstagarna.
Dessa avgifter beräknas 2012 uppgå till totalt cirka 170 miljoner euro. Pensionsutgifterna (pensioner och administrationskostnader) uppskattas vara totalt cirka 164
miljoner euro. Därmed uppstår en differens mellan pensionsinkomsterna och pensionsutgifterna 2012 på 6 miljoner euro som kan överföras till pensionsfonden.
Basnivå för arbetsgivarens pensionsavgift som betalas av församlingarna, kyrkan
och de kyrkliga organisationerna (KL 22 kap. 8 § 2 punkten) är 28 % år 2012. Arbetsgivarens pensionsavgift stiger med 1 procentenhet jämfört med 2011 (27 % år
2011). Arbetsgivarna betalar invalidpensionernas självriskandel. Denna andel,
liksom även den pensionsavgift som tas ut av arbetsgivarna, bestäms på basis av
arbetsgivarens storlek enligt följande:
Arbetstagarnas
antal minst
Grupp 1
Grupp 2
Grupp 3
Grupp 4

101
51
21
1

Självriskandel
25 %
10 %
5%
2%

Arbetsgivaravgift
27,37 %
27,75 %
27,88 %
27,95 %

Antalet arbetstagare är det antal som arbetsgivaren har uppgett för Pestistatistiken som antalet ordinarie anställda per den 30 juni året innan. Självriskandelen och arbetsgivarens avgift för år 2012 beror på hur stort antal ordinarie anställda som uppgavs för Pesti-statistiken den 30 juni 2011. De arbetsgivare som inte
är församlingar hör till grupp 4. När betalningsgrupperna har definierats läggs
information om arbetsgivarnas KyPL-avgiftsgrupper ut på Sacrista under Ekonomi
och förvaltning / Församlingsekonomi / Pensionsavgifter och andra personalbikostnader.
Arbetsgivarens KyPL-avgift för 2012 är alltså, beroende på arbetsgivarens storlek,
27,37 procent, 27,75 procent, 27,88 procent eller 27,95 procent. KyPLavgiftsprocenten för respektive arbetsgivare skrivs ut på avgiftsfakturorna. I Kyrkostyrelsens cirkulär 32/2004, 26/2006 och 6/2010 finns närmare anvisningar för
fastställandet av KyPL-pensionsavgifterna.
Social- och hälsovårdsministeriet har 10.11.2011 bestämt att arbetstagarens pensionsavgift 2012 är 5,15 % för personer under 53 år och 6,50 % för personer som är
53 år eller äldre. Se www.stm.fi, Pressmeddelande 196/2011.
4. SERVICEAVGIFT TILL KYRKANS SERVICECENTRAL
Kyrkans servicecentral inleder sin verksamhet 2012. Övergångsperioden är fem år
och under den tiden blir kyrkans alla ekonomiska enheter kunder hos centralen.
Tidpunkten för övergången avtalas separat med varje enhet. Kyrkomötet har fast-
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ställt grunderna för bestämning av serviceavgiften (KL 22 kap. 8 § 5 punkten) enligt följande:
prissättningen sker enligt självkostnadspris vid full skala 2017
enhetspriserna är desamma för alla
kunden betalar för tjänsterna i förhållande till användning
5. NY PENSIONSFONDSAVGIFT TIDIGAST 2013
Kyrkomötet har godkänt en ändring av kyrkolagen (22 kap. 8 § 6 punkten) där det
föreskrivs att varje församling eller kyrklig samfällighet årligen betalar högst fem
procent av kyrkoskatten vid den senast verkställda beskattningen för utökning av
kyrkans pensionsfond (pensionsfondsavgift).
I den verksamhets- och ekonomiplan som godkändes har man räknat med att börja
ta ut pensionsfondsavgiften fr.o.m. år 2013. Enligt planen ska 10 miljoner euro
samlas in i pensionsfondsavgift 2013. Detta innebär att avgiften motsvarar 1,2 % av
kyrkoskatten vid den senast verkställda beskattningen (2011).
Närmare upplysningar: Leena Rantanen, Seija Mäenpää (Kyrkans servicecentral)
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