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UTGÅNGSPUNKTER FÖR BUDGETEN OCH VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLANEN 2009–2011

Kyrkostyrelsens direktiv för uppgörandet av församlingens och den kyrkliga
samfällighetens budget och verksamhets- och ekonomiplan finns bland annat i
den till församlingarna år 2006 utdelade mappen Grundläggande anvisningar för
ekonomiförvaltningen.
Direktivet finns också på adressen www.evl.fi/yleiskirjeet > På svenska, i bilaga 1
till cirkulär 23/2006.
Kyrkostyrelsens plenum godkände 26.2.2008 strategidokumentet Vår kyrka. Gemenskap och delaktighet. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland – strategi 2015. Strategin
innehåller riktlinjerna för kyrkans verksamhet, förvaltning och ekonomi. Kyrkans
gemensamma strategi är avsedd att utgöra ett stöd för församlingarna, stiften och
kyrkans övriga samfund och aktörer när framtidsplaner görs upp och verksamhetens tyngdpunkter begrundas. Utifrån strategin kan varje församling och stift skapa egna praktiska och funktionella mål för realiseringen av strategin (Kyrkostyrelsens cirkulär 16/2008).

Den ekonomiska situationen generellt
Landets generella ekonomiska situation har förändrats på ett avgörande sätt under år 2008. Ökningen i produktionsvolymen prognostiseras i år stanna på under
tre procent, vilket är betydligt mindre än under de två senaste åren. Arbetslöshetsnivån har sjunkit ytterligare och sysselsättningsnivån i landet är för närvarande lika hög som den var före recessionen på 1990-talet.
Finansministeriets samt olika bankers och ekonomiska forskningsinstitutioners
prognoser om den ekonomiska utvecklingen år 2009 har försvagats småningom
under hela kalenderåret 2008. Enligt de senaste prognoserna kommer bruttonationalprodukten att år 2009 ha ökat med cirka 1–1,5 procent och
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inflationen med cirka 2,5 procent i jämförelse med innevarande år.
Arbetslösheten torde stanna på nuvarande nivå, dvs. cirka 6,3 procent.
Lönesumman ökar dock med cirka 5 procent till följd av resultaten
av arbetsmarknadsförhandlingarna år 2007.

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 18,6 procent och skatteredovisningarna
med totalt 7,1 procent jämfört med motsvarande tidsperiod ifjol. Redovisningarna per enskild församling 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.
Skatteförvaltningen har uppdaterat de preliminära uppgifterna om
debiteringsredovisningen i november 2008 och kvarskatten per församling på adressen www.vero.fi > Tjänster för skattetagare > Preliminära uppgifter om redovisningen enligt debitering för skatteåret
2007 (15.9.2008). Enligt de nuvarande uppgifterna skulle rättelse- och
återbäringsandelarna i november vara totalt 72,9 miljoner euro och
de kvarskatter som ska betalas i januari–mars 2009 36,7 miljoner euro
sammanlagt för församlingarna. Utvecklingssiffrorna per församling
i jämförelse med föregående år kan kontrolleras i skatteförvaltningens tabell, kolumnen ”Förändring jämfört med föregående år %”. Om
församlingens redovisningar av kyrkoskatt har ökat mer än landets
genomsnitt torde församlingen i december 2008 få en förhöjd utdelningsandel för innevarande år. Det lönar sig att följa skatteförvaltningens ovan nämnda sidor tills skatteberäkningen för år 2007 är
klar.
Under augusti–september har regeringen fattat flera beslut i syfte att
öka skatteavdragen. Dessa skatteavdrag och förskottsinnehållningar
skulle enligt dagens kalkyler minska kyrkoskatteintäkterna år 2009
på följande sätt:
-

förvärvsinkomstavdraget i statsbeskattningen ersätts med ett arbetsinkomstavdrag på 13 miljoner euro,
ändring i pensionsinkomstavdraget i kommunalbeskattningen -8
miljoner euro,
hushållsavdragen höjs -1 miljoner euro och
självriskandelen i resekostnadsavdrag +0,6 miljoner euro.

Redovisningarna av kyrkoskatt torde under år 2009 stiga med cirka 2
procent i jämförelse med innevarande år. Om nya skatteavdrag inte
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höjs väsentligt för år 2010 kan kyrkoskatteintäkterna öka med cirka 4
procent i alla församlingar sammanlagt. Skillnaderna mellan församlingarna är rätt stora, beroende på ortrelaterade faktorer. Utvecklingen i den egna församlingens skatteredovisningar kan jämföras med
alla församlingars skatteredovisningar bland annat med hjälp av
sammandraget av församlingsvisa skatteredovisningar på kyrkans
intranät.
Kyrkans andel av samfundsskatteintäkterna var 1,75 procent år 2007
och 2008. Till följd av den ekonomiska högkonjunkturen och företagens höga kompletteringar av förskott har samfundsskatterna ökat
exceptionellt mycket ännu år 2008. På grund av den snabbt försämrade ekonomiska situationen kommer samfundsskatterna sannolikt
att minska år 2009 i jämförelse med innevarande år. Man kan prognostisera samfundsskatteutvecklingen endast på basis av ortrelaterade uppgifter.
Utvecklingen av löneutgifterna
Kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal gäller fram till
31.1.2010. Enligt avtalet uppskattar församlingarna behovet av att öka
anslaget för löner med beaktande av församlingens egna personalpolitiska beslut.
Lönebikostnaderna (socialskyddsavgifter, KyPL osv.) ser enligt de
nuvarande uppgifterna ut att kvarstå på årets nivå. Inom vissa kommuner i norra och östra Finland fortgår sänkningen av arbetsgivarens
socialskyddsavgifter fram till slutet av år 2009. Regeringens senaste
proposition i ärendet har numret 116/2006.

Övrigt att beakta i budgetförslaget
Ökningen i församlingarnas utgifter kommer sannolikt att överstiga
ökningen i inkomsterna år 2009. Församlingarna har vanligen ackumulerat överskott i balansräkningen från föregående räkenskapsperioder, vilket är en buffert som kan användas för täckning av tillfälligt underskott; därmed finns inget behov av att höja kyrkoskattesatsen. Församlingar som saknar en sådan ekonomisk buffert har svårt
att få utgifterna att svara mot inkomsterna. Enligt 15 kap. 1 § i
kyrkoordningen ska församlingen i samband med uppgörandet av
budgeten och verksamhets- och ekonomiplanen fatta beslut om de
åtgärder genom vilka balansunderskottet ska täckas så att även det
uppskattade över- eller underskottet för det år då budgeten görs upp
beaktas.
I början av år 2009 går exceptionellt många församlingar samman.
Behovet av organisering av den interna redovisningen ska beaktas i
den nya eller växande församlingen redan när budgeten görs upp.
Närmare anvisningar om detta finns till exempel i bilagan till cirkulär
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17/2008, punkt 9. I budgeten inkluderas även fördelningen av fastighetsutgifter som hyresutgifter mellan användarna, överföringen av
förvaltningsutgifter mellan de grundläggande uppgifterna samt budgeten för insamlingar, fonder o.d. med särskild täckning.
Kyrkans centralfondsavgifts andel av de kalkylerade kyrkoskatteintäkterna är i år 8,5 procent. Denna avgift ska enligt en framställning
till kyrkomötet sänkas så att den skulle vara 8,4 procent år 2009, 8, 2
procent år 2010 och 8,0 procent år 2011.
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