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UTGÅNGSPUNKTER FÖR BUDGETEN OCH VERKSAMHETSOCH EKONOMIPLANEN 2008–2010

Kyrkostyrelsens anvisningar för upprättande av budget och verksamhets- och
ekonomiplan finns bland annat i pärmen Grundläggande anvisningar för ekonomiförvaltningen, som har skickats till församlingarna 2006.

Den ekonomiska situationen generellt
Enligt finansministeriets konjunkturöversikt fortsätter den ovanligt omfattande
och kraftiga högkonjunkturen i Finland längre än vad som förutspåtts. Den gynnsamma konjunkturutvecklingen har förbättrat och förbättrar fortsättningsvis de
offentliga ekonomiernas ställning.
Den positiva ekonomiska utvecklingen fortgår 2008, men blir inte lika kraftig som
2007. Uppgifter från olika forskningsinstitut visar att bruttonationalprodukten i år
ökar med uppskattningsvis 4,5 procent och 2008 fortfarande omkring 3,5 procent.
Konsumentpriserna stiger enligt prognoserna med cirka 2,5 procent både 2007 och
2008. Arbetslösheten har halverats under de 10 senaste åren och sysselsättningsgraden har samtidigt stigit snabbt. Församlingar som har lyft budgetlån bundna
till marknadsräntorna får lov att reservera högre anslag för ränteutgifter.

Skatteintäktsprognoser
Redovisningarna av kyrkoskatt har ökat med 5,7 procent från början av året till
augusti i församlingarna totalt. Andelen av samfundsskatteintäkterna har ökat
med 7,8 procent och skatteredovisningarna totalt 5,9 procent jämfört med motsvarande tidsperiod ifjol. Redovisningarna till enskilda församlingar varierar stort
bland annat beroende på ortens näringsstruktur, åldersfördelningen och församlingens medlemsutveckling. Skatteredovisningar per församling presenteras på
adressen www.kirkko.evl.fi > På svenska > Församlingsekonomi > Skatteintäkter
och skatteredovisningar.
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Skatteförvaltningen har på adressen www.skatt.fi > Redovisningar till skattetagare lagt ut förhandsuppgifter (3.9.2007) bland annat om den kyrkoskatt för skatteåret 2006 som redovisas till församlingarna i november 2007. Enligt de nuvarande
uppgifterna skulle rättelse- och återbäringsandelarna i november vara totalt
65,5 miljoner euro och de kvarskatter som ska betalas i mars 2008 vara 31,6 miljoner euro sammanlagt för församlingarna. Utvecklingen för en enskild församlings
del framgår av kolumnen ”Förändr. jämf. föreg. år ”% i tabellen. Skatteförvaltningens förhandsuppgifter uppdateras nästa gång vecka 38/2007.
Om man beaktar skatteredovisningarna fram till augusti, förhandsuppgifterna om
redovisningen i november 2007, lönejusteringar i slutet av 2007 och den höjda sysselsättningsgraden kan man räkna med att redovisningen av kyrkoskatt i år ökar
med cirka sju procent i församlingarna totalt.
Redovisningarna av kyrkoskatt torde öka med cirka 5,5 procent 2008 och 4,5 procent 2009 i församlingarna totalt. Skillnaderna mellan församlingarna är rätt stora.
Kyrkoskattens fördelningsandel ändrades till 3,37 procent i juni 2007. Till följd av
ändringen återkrävdes 5 miljoner euro av församlingarna i redovisningen i juli
2007. Finansministeriet föreslår att den övre gränsen för förvärvsinkomstavdraget
höjs 2008. Förslagets inverkan på kyrkan vore cirka 0,8 av kyrkoskatten.
Kyrkans andel av samfundsskatteintäkterna är för närvarande 1,75 procent. Redovisningen av samfundsskatt beräknas öka med 4–4,5 procent 2008. Skillnaderna
mellan församlingarna i fråga om samfundsskatteintäkter per medlem minskade
avsevärt efter att hälften av den andel som tillfaller kyrkan började fördelas mellan församlingarna i relation till kommunernas invånarantal.

Utvecklingen av löneutgifterna
För närvarande finns inga uppgifter om hur mycket lönekostnaderna kommer att
stiga. Kyrkans fackorganisationer har framfört lönekrav som i stort motsvarar de
övriga sektorernas löneutveckling, vilket innebär en höjning på omkring 10 procent under 2,5 år. Utöver detta har kyrkan sedan tidigare en Kirkpas-höjning på
1 procent att uppfylla. De lönejusteringar som behövs på grund av det nya lönesystemet ingår delvis i den procenten.
Resultatet av löneförhandlingarna för den kommande avtalsperioden kommer att
vara tillgängligt i oktober 2007. Församlingarna kan planera sin budget för nästa
år med utgångspunkt i att lönekostnaderna stiger cirka 5 procent jämfört med i år.
Denna tillväxtprocent bör sedan justeras när information om kommande lönehöjningar inklusive tidsplaner finns att tillgå.
Lönebikostnaderna (socialskyddsavgifter, KyPL osv.) ser enligt de nuvarande
uppgifterna ut att kvarstå på årets nivå. På vissa områden i norra och östra Finland har arbetsgivarna sedan 2002 betalat lägre socialskyddsavgifter och denna
praxis fortsätter till slutet av 2009. Regeringens senaste förordning i ärendet har
numret 116/2006.
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Övrigt att beakta i budgetförslaget
Kyrkans centralfonds andel är i år 8,7 procent av de kalkylerade inkomsterna av
kyrkoskatten. Denna avgift föreslås bli sänkt till 8,5 procent 2008.
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