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FÖRSAMLINGARNAS AVGIFTER TILL KYRKANS CENTRALFOND
1. Kyrkans centralfonds budget för 2013 och verksamhets- och ekonomiplan
för 2013– 015
Den 8 november godkände kyrkomötet kyrkans centralfonds budget 2013 och
verksamhets- och ekonomiplan 2013–2014. Samtidigt fastställdes också bestämningsgrunden och storleken på avgifterna till kyrkans centralfond (kyrkolagen
22 kap. 8 §).
Planen finns på adressen
http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?open&cid=Content30C698

2. Finansieringen av kyrkans pensionssystem 2013
Arbetsgivarens och arbetstagarens pensionsavgifter
Arbetsgivarens pensionsavgift för alla församlingar, kyrkan och de kyrkliga organisationerna (KL 22 kap. 8 § 2 punkten) är 28 procent av lönesumman 2013.
Självriskandel på invalidpensioner (KL 22 kap. 8 § 4 punkten) tas inte ut 2013.
Pensionsavgift enligt lagen om pension för arbetstagare tas ut av arbetstagarna.
Insamling av arbetsgivarens och arbetstagarens pensionsavgifter via Keva
Kyrkostyrelsen och Keva har avtalat om samarbete kring insamlingen av KyPLpensionsavgifter fr.o.m. 1.1.2013. Vi insamlingen av avgifter kommer Kevas system att användas. Keva samlar in avgifterna till Kyrkans centralfonds konto.
Den tydligaste förändringen i och med detta är den direkta kopplingen mellan avgifterna och de inkomster som meddelas till anställningsregistret. Avgifterna betalas från samma lön som uppges i registret. Kevas system jämför årligen redovisade
avgifter med den inkomst som uppgetts i anställningsregistret. Om dessa inte
stämmer överens, tar Keva ut eller återbetalar skillnaden till arbetsgivaren. Ändringar i anställningsregistret genererar också automatiskt en korrigerande faktura
till arbetsgivaren. Genom den direkta kopplingen mellan avgifterna och inkomsterna i anställningsregistret har vi bättre garantera att uppgifterna är korrekta och kan
utnyttas i pensionsberäkningen.
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Framöver betjänas arbetsgivarna av Asta-tjänsten på Kevas webbsidor
www.keva.fi. I tjänsten finns t.ex. varje arbetsgivares avgifter samt personal och
inkomster som anmälts till anställningsregistret.
Keva skickar meddelande till arbetsgivarna om vilken avgiftsprocent som ska tillämpas på arbetsgivar- respektive arbetstagaravgifterna och referenser för betalningen. Referensförsedda giroblanketter skickas inte, utan arbetsgivaren får i januari ett meddelande som innehåller de referensnummer som ska användas respektive
månad. Samtidigt ändras numret till det konto dit avgifterna betalas in.
Närmare upplysningar ges vid Keva av:
betalningsandelschef Arja Kettinen tfn 020 614 2613
direktör, register och betalningsandelar Jarmo Helminen 020 614 2387
e-post fornamn.efternamn@evl.fi
Pensionsfondsavgift
Kyrkomötet godkände i november 2011 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).
Pensionsfondsavgiften är enligt kyrkomötets beslut 1,2 % år 2013.
När Kyrkostyrelsen har fått skatteuppgifterna för år 2011 görs en tabell över pensionsfondsavgiften per församling 2013. Denna tabell kommer att läggas ut på
Sacrista
(adress
sacrista.evl.fi)
under
Ekonomi
och
förvaltning
/Församlingsekonomi / Centralfondsavgifter. Pensionsfondsavgiften betalas till
pensionsfonden i sex rater och betalningsdagen är sista dagen i varje udda månad.
Pensionsinkomsterna (arbetsgivarens och arbetstagarens pensionsavgift plus pensionsfondsavgiften) uppskattas år 2013 uppgå till 187 miljoner euro. Pensionsutgifterna (pensioner och administrationskostnader) uppskattas vara totalt cirka
176 miljoner euro. Därmed kan en differens på 11 miljoner euro överföras till pensionsfonden.
3. Finansiering av kyrkans gemensamma verksamhet
Den grundavgift som församlingarna betalar finansierar avdelningen Kyrkans gemensamma verksamhet i kyrkans centralfonds budget (Kyrkostyrelsen, stiftsverksamheten och understöd). Grundavgiften uppskattas till totalt cirka 52,4 miljoner
euro 2013.
År 2013 bestäms grundavgiften (KL 22 kap. 8 § 1 punkten) bara utifrån den kalkylerade kyrkoskatten. Grundavgiften är 8,2 % på den kalkylerade kyrkoskatt som
debiterats för 2011. Den kalkylerade kyrkoskatten år 2011 får man genom att dividera kyrkoskatteintäkterna för år 2011 med inkomstskattesatsen för år 2011.
Någon tilläggsavgift (KL 22 kap. 8 § 3 punkten) tas inte ut.
När Kyrkostyrelsen har fått skatteuppgifterna för år 2011 görs en tabell över
grundavgifterna per församling 2013. Denna tabell kommer att läggas ut på
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Sacrista
(adress
sacrista.evl.fi)
under
Ekonomi
och
förvaltning
/Församlingsekonomi / Centralfondsavgifter. Grundavgiften betalas i sex rater och
betalningsdagen är sista dagen i varje jämn månad.
4. Serviceavgift till kyrkans servicecentral
Kyrkans servicecentral har inlett 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.
Grunderna för serviceavgiften (KL 22 kap. 8 § 5 punkten) bestäms på följande sätt:
prissättningen sker enligt självkostnadspris vid full skala 2017
enhetspriserna är desamma för alla
kunden betalar för tjänsterna i förhållande till användning
År 2013 betalar församlingarna uppskattningsvis sammanlagt 1,8 miljoner euro i
serviceavgifter.

Närmare upplysningar: Leena Rantanen, tfn 09 1802 204, Seija Mäenpää (Kyrkans
servicecentral) tfn 09 1802 600
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