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FÖRSAMLINGARNAS AVGIFTER TILL KYRKANS CENTRALFOND
1. Kyrkans centralfonds budget för 2015 och verksamhets- och ekonomiplan för
2015–2017
Den 7 november 2014 godkände kyrkomötet kyrkans centralfonds budget 2015 och verksamhets- och
ekonomiplan 2015–2017. Samtidigt fastställdes också bestämningsgrunden och storleken på avgifterna till
kyrkans centralfond (kyrkolagen 22 kap. 8 §)
Planen finns på adressen Budget
2. Finansieringen av kyrkans pensionssystem 2015
Arbetsgivarens och arbetstagarens pensionsavgifter
Arbetsgivarens pensionsavgift för alla församlingar, kyrkan och de kyrkliga organisationerna (KL 22 kap. 8 § 3
punkten) är 28 procent av lönesumman 2015.
Självriskandel på invalidpensioner (KL 22 kap. 8 § 4 punkten) tas inte ut 2015.
Pensionsavgift enligt lagen om pension för arbetstagare tas ut av arbetstagarna.
Kommunernas Pensionsförsäkring Keva skickar meddelande till arbetsgivarna om vilken avgiftsprocent som
ska tillämpas på arbetsgivar- respektive arbetstagaravgifterna och referenser för betalningen. Referensförsedda
giroblanketter skickas inte. Uppgifterna publiceras också i Kommunernas pensionsförsäkrings webbtjänst för
arbetsgivare (Asta-tjänsten på webbsidan www.keva.fi).
Information per e-post på adressen elakevakuutusmaksut@keva.fi.
Pensionsfondsavgift
Pensionsfondsavgiften år 2015 är enligt kyrkomötets beslut 1,2 procent av den kalkylerade kyrkoskatt som
debiterats för 2013.
När Kyrkostyrelsen har fått skatteuppgifterna för år 2013 görs en tabell över pensionsfondsavgiften per
församling 2015. Tabellen finns i Sacrista under Centralfondsavgifter 2015. Pensionsfondsavgiften ska betalas
till pensionsfonden i sex rater och betalningsdagen är sista dagen i varje udda månad.
Pensionsinkomsterna (arbetsgivarens och arbetstagarens pensionsavgift plus pensionsfondsavgiften) uppskattas
år 2015 uppgå till 187,6 miljoner euro. Pensionsutgifterna (pensioner och administrationskostnader) uppskattas
vara totalt cirka 192,8 miljoner euro. Därmed kan en differens på 5,2 miljoner euro överföras till
pensionsfonden 2015.

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 54,7 miljoner euro 2015.
År 2015 bestäms grundavgiften (KL 22 kap. 8 § 1 punkten) bara utifrån den kalkylerade kyrkoskatten.
Grundavgiften är 8,2 procent på den kalkylerade kyrkoskatt som debiterats för 2013. Den kalkylerade
kyrkoskatten år 2013 får man genom att dividera kyrkoskatteintäkterna för år 2013 med inkomstskattesatsen för
år 2013.
Tilläggsavgift (KL 22 kap. 8 § 3 punkten) tas inte ut.
När Kyrkostyrelsen har fått skatteuppgifterna för år 2013 görs en tabell över grundavgifterna per församling
2015. Tabellen finns i Sacrista på adressen Centralfondsavgifter 2015. Grundavgiften betalas i sex delar 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 kunder. Kyrkans servicecentrals direktion kan bevilja rabatterade
priser vid fall av betydande avtalsbrott från servicecentralens sida.
 kunden betalar för tjänsterna i förhållande till användning
År 2015 betalar församlingarna uppskattningsvis sammanlagt 5,8 miljoner euro i serviceavgifter.
Närmare upplysningar: Leena Rantanen, tfn 09 1802 204, Seija Mäenpää (Kyrkans servicecentral) tfn 09 1802
600.
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