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Kirjanpitoasioiden neuvottelukunnan lausunto sijoituskiinteistöjen käsittelystä
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Kirjanpitoasioiden neuvottelukunnan ja laskentatoimen kehittämistyöryhmän jäsenet 1.1.2008 alkaen

SEURAKUNNILLE TILITETYT VEROTULOT VUONNA 2007

Tilintarkastajien tehtäviin kuuluu tarkastaa myös seurakunnalle kuuluvat tulot
sekä niiden kirjaustavan oikeellisuus. Suurin osa seurakuntien tuloista on verotuloja. Kirkkohallituksen antamien ohjeiden mukaan verotulot kirjataan verohallinnon tilitysten suoritusajankohdan mukaan ao. tilikauden verotuloksi.
Verohallituksen antamat tiedot tilitetyistä kirkollisveroista ja yhteisöverojen
osuudesta seurakunnittain vuonna 2007 on nähtävissä internetissä tämän yleiskirjeen liitetietona sekä kirkon osoitteessa www.kirkko.evl.fi / Seurakuntien hallinto
ja talous/ Talousasiat / Tietoa verotuloista ja verotilityksistä.
Taulukossa ei ole mukana verotilityksiin liittyviä korkokuluja ja -tuottoja, joten
seurakuntien verotulokirjaukset pitää olla tilinpäätöksissä 2007 verohallituksen
tilitysten mukaiset. Seurakunnat huolehtivat siitä, että tilintarkastajat saavat käyttöönsä verohallituksen ilmoituksen tilitetyistä verotuloista kuluneen tilivuoden
aikana.
Liite 1: Verotilitykset 1.1.-31.12.2007 seurakunnittain
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KULTTUURIPERINTÖ SEURAKUNTIEN TALOUDESSA
-KOULUTUSPÄIVÄ 4.3.2008

FCG Efeko Oy järjestää koulutuspäivän seurakuntien kulttuuriperinnön hoidosta,
ylläpidosta, rahoituksesta sekä kirjanpidosta ja tilastoinnista 4.3.2008 Vantaalla.
Päivän aikana mm. Museoviraston ja Kirkkohallituksen edustajat esittelevät, mitä
on kulttuuriperintöön kuuluva irtaimisto ja rakennukset, mitkä kustannukset
merkitään kulttuuriperinnön hoidosta aiheutuviksi, kulttuuriperinnön konservointia ja rahoittamista sekä kulttuuriperintöön liittyvien kustannusten kirjanpitoja tilastointiohjeet. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kiinteistöpäällikkö esittelee oman työnantajansa tavan merkitä kulttuuriperintöön liittyvät kulut ja mahdolliset tuotot. Monipuolisen ohjelman ja hyvien asiantuntijoiden vuoksi koulutuspäivää suositellaan niiden seurakuntien edustajille, joilla on runsaasti ko. toimintaa ja siitä aiheutuvia kustannuksia.
Kirkkohallitus antoi ohjeen yleiskirjeen 33/2006 liitteenä kulttuuriperinnön hoidosta, ylläpidosta ja säilyttämisestä aiheutuvista kustannuksista. Ohjeessa määriteltiin, mitkä kustannukset merkitään kulttuuriperinnöstä aiheutuviksi ja miten
kirkko kerää tilastotietoa ko. asiakokonaisuudesta. Seurakunnat ilmoittavat tilivuodelta 2007 nämä kustannukset kirkkohallitukselle taloustilastolomakkeella
A7.
Lisätietoa koulutuspäivästä saa osoitteesta www.efeko.fi/ Talous ja hallinto/
Kulttuuriperintö sekä puhelimista 010 409 2860 ja 010 409 2862.
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KIRJANPITOASIOIDEN NEUVOTTELUKUNNAN LAUSUNTO
SIJOITUSKIINTEISTÖJEN KÄSITTELYSTÄ KIRJANPIDOSSA

Kirjanpitoasioiden neuvottelukunta antoi lausunnon 19.11.2007 sijoituskiinteistöihin liittyvistä kirjauksista. Seurakuntayhtymän lausuntopyyntö, kirjanpitoasioiden neuvottelukunnan käsittely ja päätös on liitteenä.
Kiinteistöosakeyhtiön osakkeet ja asunto-osakeyhtiön osakkeet merkitään seurakunnan taseessa pysyviin vastaaviin, tase-erään Sijoitukset. Merkitsemistapaan ei
vaikuta se, onko kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden omistukseen liittyvät osakkeet hankittu seurakunnan omaan käyttöön taikka sijoitusmielessä. Maa- ja vesialueet, rakennukset
tms. merkitään taseeseen luonteensa mukaisiin tase-eriin. Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut,
muut rahoitustuotot ja -kulut kirjataan tuloslaskelmaan luonteensa mukaisille tehtäväalueille ja tileille.
Liite 2: Kirjanpitoasioiden neuvottelukunnan lausunto sijoituskiinteistöjen käsittelystä kirjanpidossa.
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SISÄINEN KORKO 31.12.2007

Seurakunnat laativat tilinpäätöksen vuodelta 2007 yleiskirjeen 23/2006 ohjeiden
mukaan. Nämä ohjeet on lähetetty seurakuntiin myös kansiossa, jonka nimi on
Seurakunnan ja seurakuntayhtymän taloushallinnon perusohjeet. Seurakunnat kohdentavat kustannukset perustehtävien kesken aiheuttamisperiaatteen mukaan. Kun
tilivuoden aikaisen toiminnan osuutta pääomamenoista kohdennetaan tehtäväalueille, poistojen jälkeen jäljellä olevalle hankintamenolle lasketaan sisäinen korko. Sisäisenä korkona käytetään 12 kuukauden euribor-korkoa, 360 päivän mukaan laskettuna. Em. korko 31.12.2007 oli 4,745 %.
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KIRJANPITOASIOIDEN NEUVOTTELUKUNNAN JA
LASKENTATOIMEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN
JÄSENET 1.1.2008 ALKAEN

Kirkkohallituksen täysistunto valitsi Kirjanpitoasioiden neuvottelukuntaan toimintakaudelle 2008-2011 seuraavat jäsenet: talousjohtaja Jouni Lätti Hyvinkään
seurakunnasta, talouspäällikkö Irma Hokka Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymästä, tilintarkastaja Esko Säilä KMPG Kunta Oy:stä, tilintarkastaja Sinikka Niitynperä Audiator Oy:stä, toimitusjohtaja Eero Prepula PK-Finland Oy:sta, kehittämispäällikkö Anneli Heinonen Kuntaliitosta ja toimistopäällikkö Heikki Kämäräinen Kirkkohallituksesta. Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Neuvottelukunnan sihteerinä on taloussuunnittelupäällikkö Maija-Liisa Hietakangas.
Kirkkohallituksen virastokollegio valitsi 24.1.2008 Laskentatoimen kehittämistyöryhmään toimintakaudelle 2008-2009 seuraavat jäsenet: tilintarkastaja Esko Säilä
KMPG Kunta Oy:stä, Tampereen seurakuntayhtymän talouspäällikkö Birgitta
Bragge, Paraisten seurakuntayhtymän hallintopäällikkö Annica Forssell, Järvenpään seurakunnan talousjohtaja Kari Hietala, Launeen kirkkoherra Heikki Pelkonen, Anne Saloniemi Torniosta, Kirkon koulutuskeskuksen kouluttaja Timo Tulisalo, Anjalankosken seurakunnan kirjanpitäjä Ulla Tylli ja Paimion seurakunnan
talouspäällikkö Tapio Yliluoma. Laskentatoimen kehittämistyöryhmän puheenjohtajana on Esko Säilä ja sihteerinä Maija-Liisa Hietakangas.

KIRKKOHALLITUS

Risto Junttila

Maija-Liisa Hietakangas

ISSN 1797-0326

