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CENTRALFONDSAVGIFTER OCH KYPL-PENSIONSAVGIFTER ÅR 2011
1. AVGIFTER TILL KYRKANS CENTRALFOND ÅR 2011
Kyrkomötet beslutade den 10 november 2010 att församlingarnas grundavgift till
Kyrkans centralfond enligt 22 kap. 8 § 1 punkten i kyrkolagen för 2011 fastställs
enbart utifrån den kalkylerade kyrkoskatten och att grundavgiften är 8,2 procent
av den kalkylerade kyrkoskatten enligt den verkställda beskattningen år 2009.
Den kalkylerade kyrkoskatten år 2009 får man genom att dividera kyrkoskatteintäkterna för år 2009 med inkomstskattesatsen för år 2009.
Kyrkomötet beslutade också att tilläggsavgiften enligt 22 kap. 8 § 3 punkten i kyrkolagen inte tas ut.
När Kyrkostyrelsen har fått skatteuppgifterna för år 2009 beräknas avgifterna till
centralfonden för år 2011 med hjälp av en Excel-tabell. Denna tabell kommer att
läggas ut på Sacrista (adress sacrista.evl.fi) under Ekonomi och förvaltning
/Församlingsekonomi / Centralfondsavgifter. Där finns för närvarande en tabell
över centralfondsavgifterna för år 2010.
2. KYPL-PENSIONSAVGIFTER ÅR 2011
Kyrkomötet fastställde den 10 november 2010 att arbetsgivarens grundnivå på
pensionsavgiften för år 2011 inom församlingarna, kyrkan och de kyrkliga sammanslutningarna ska vara 27,0 procent av lönesumman, utöver vilken en pensionsavgift tas ut av arbetstagarna enligt lagen om pension för arbetstagare. Arbetsgivarna betalar invalidpensionernas självriskandel. Denna andel, liksom även
den pensionsavgift som tas ut av arbetsgivarna, bestäms på basis av arbetsgivarens storlek enligt följande:
Antal anställda minst
Grupp 1
Grupp 2
Grupp 3
Grupp 4

101
51
21
1

Självriskandel
25 %
10 %
5%
2%

Arbetsgivarens avgift
26,37 %
26,75 %
26,88 %
26,95 %

2
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 2011 beror alltså på hur stort antal ordinarie
anställda som uppgavs för Pesti-statistiken den 30 juni 2010. 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 år 2011 är alltså, beroende på arbetsgivarens storlek, 26,37 procent, 26,75 procent, 26,88 procent eller 26,95 procent. KyPLavgiftsprocenten för respektive arbetsgivare kommer att skrivas ut på avgiftsfakturorna.
I Kyrkostyrelsens cirkulär 32/2004, 26/2006 och 6/2010 gavs närmare anvisningar
för fastställandet av KyPL-pensionsavgifterna. Social- och hälsovårdsministeriet
kommer att bekräfta arbetstagarnas pensionsavgift i november-december.
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