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VEROTULOENNUSTEEN PÄIVITYS VUODELLE 2009
Kansainvälinen talous taantui poikkeuksellisen paljon ja nopeasti loka- ja marraskuun 2008 aikana. Ensimmäiset merkit taantumasta näkyivät seurakuntien saamissa yhteisöverotuloissa joulukuussa 2008. Vuosien 2008 ja 2009 vaihteessa kukaan ei pystynyt ennustamaan, miten tämä taantuma vaikuttaa esimerkiksi työllisyyteen ja verotulojen kertymiseen.
Helmikuun 2009 alun tietojen mukaan kirkollisverotilitykset laskisivat kuluvana vuonna kaikissa seurakunnissa yhteensä noin 1-1,5 % vuoteen 2008 verrattuna. Tilitykset yhteisöveron tuotosta laskisivat kuluvana vuonna noin 35%
edelliseen vuoteen verrattuna. Maksettavan yhteisöveron arvioidaan vähenevän
noin 16 % vuoden 2008 ajalta ja noin 22 % vuoden 2009 ajalta. Tämä tarkoittaa sitä,
että yritykset maksaisivat edellisen vuoden ajalta täydennysmaksuja vajaa puolet
siitä, mitä ne maksoivat alkuvuodesta 2008.
Seurakuntakohtaiset erot verotulojen kehityksessä ovat suuria. Niissä seurakunnissa, joiden alueilla ihmiset eivät joudu työttömiksi tai pitkille lomautuksille taloustaantuman johdosta ja joiden jäsenmäärä ei merkittävästi vähentynyt vuoden
2008 aikana, kirkollisverotilitykset saattavat kasvaa hieman vuoteen 2008 verrattuna. Yhteisöverotulojen osuus laskee todennäköisesti kaikissa seurakunnissa. Ne
seurakunnat, joiden alueilla yritystoiminta oleellisesti heikkenee mm. vientiteollisuuden ja rakennusalan vaikeuksien vuoksi, menettävät eniten yhteisöverotuloja
edelliseen vuoteen verrattuna. Yhteisöverotulojen määrän voimakas muutos kuluvan vuoden aikana vaikuttaa vielä seurakuntien yhteisöverotilityksiin vuonna
2011, koska yhteisöverotulojen seurakuntakohtaiset jako-osuudet lasketaan kahden viimeksi toteutuneen kalenterivuoden tilitysten perusteella.
Tämä verotulojen ennuste päivitetään kuluvan vuoden aikana, mikäli talousennusteet oleellisesti vielä muuttuvat helmikuun alun 2009 jälkeen.
Hyvin monilla seurakunnilla on keräystuloja, lahjoituksia ym. erityiskatteista varallisuutta esimerkiksi diakoniatyön hyväksi. Nämä varat ovat kirjanpitolain mukaan seurakuntien taseissa Toimeksiantojen pääomina. Nyt on erittäin hyvä aika
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käyttää näitä varoja taloustaantuman johdosta vaikeuksiin joutuneiden ihmisten hyväksi. Myös paikallista yhteistyötä vapaaehtoistoimijoiden kanssa tulee
kehittää, jotta seurakunta pystyisi antamaan taloudellista ja henkistä apua vaikeuksiin joutuneille.
Useimmilla seurakunnilla on hyvät taloudelliset puskurit edellisten tilikausien
ylijääminä ja ne ovat rahoitusvarallisuuteensa verrattuna velattomia. Edellisten
tilikausien ylijäämillä katetaan tilapäiset tilikauden alijäämät. Tämän johdosta
verotulojen notkahdus yhden tai kahden vuoden aikana ei pakota seurakuntia
supistamaan toimintaansa eikä nostamaan tuloveroprosenttiaan. Jokainen seurakunta arvioi itse oman taloutensa vahvuuden ja kantokyvyn toivon mukaan tilapäisen taloustaantuman aikana. Seurakunnan jäsenmäärän huomattava vähentyminen vuosittain on eri asia. Mikäli jäsenmäärä vähenee vuodesta toiseen, sen
vaikutus kirkollisverotilityksiin on pysyvä ja siihen tilanteeseen tällaisten seurakuntien on varauduttava hyvissä ajoissa etukäteen.
ANSIO- JA PÄÄOMATULOJEN JAKO-OSUUDET VUODELLE 2009
Kirkollisveron arvioitu jako-osuus vuoden 2009 ennakonpidätyksistä ja ennakon
kannossa maksuun pantavista veroista, täydennysmaksuista jne. kasvoi 3,43 pro
senttiin 1.2.2009 alkaen. Tätä ennen kirkollisveron osuus oli 3,36 %.
Kunkin seurakuntatalouden oman jako-osuuden laskemisessa otetaan huomioon
mm. jäsenmäärien suhde 1.1.2009 ja 1.1.2008 sekä mahdollinen tuloveroprosentin
muutos.
Verohallinto on parantanut palvelujaan veronsaajille. Seurakuntien kannattaa
käyttää tietolähteenään verohallinnon uusittuja sivuja osoitteessa www.vero.fi /
Veronsaajien palvelut.
KELA-MAKSUJEN POISTO
Maan hallitus julkaisi 30.1.2009 ensimmäisen lisätalousarvion vuodelle 2009. Sen
mukaan työnantajien maksamat kansaneläkemaksut poistuvat. Kansaneläkemaksun osuus sosiaalivakuutusmaksusta on 1,851 % vuonna 2009. Hallituksen päätöksen mukaan kaikkien työnantajien kansaneläkemaksua alennettaisiin 1.4.2009
alkaen 0,8 prosenttiyksikköä ja se poistettaisiin kokonaisuudessaan 1.1.2010 alkaen. Seurakuntien toimintamenot vähenisivät tämän päätöksen johdosta vajaa kolme miljoonaa euroa vuonna 2009 ja noin yhdeksän miljoonaa euroa vuonna 2010.
Eduskunta päättänee kela-maksujen poistosta lähiaikoina.
KIRKKOHALLITUS

Risto Junttila

Maija-Liisa Hietakangas

ISSN 1797-0326

