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SEURAKUNNAN TULOVEROPROSENTTI VUODELLE 2008

Verohallitus pyytää huomioimaan, että seurakunnan vuoden 2008 tuloveroprosentti tulee ilmoittaa Verohallitukselle viimeistään marraskuun 19 päivänä 2007. Ilmoitus tulee tehdä välittömästi kirkkovaltuuston päätettyä asiasta oheisella lomakkeella ilman pöytäkirjaliitteitä. Ilmoitus pyydetään lähettämään sähköpostin liitteenä osoitteeseen:
ORSI-Ilmoitukset@vero.fi
Jos sähköpostia ei ole käytettävissä, ilmoitus voidaan lähettää myös postitse
osoitteeseen:
Verohallitus
Tuotantokeskus
PL 265
40101 Jyväskylä
Ainoastaan kiireellisissä tapauksissa ilmoitus voidaan lähettää telefaxina numeroon (014) 413 5278. Verohallituksen yhteyshenkilöt Jyväskylässä ovat
pääsuunnittelija Tapio Ylönen, puhelinnumero (014) 413 5233 sekä suunnittelijat Pirjo Jokela (014) 413 5261 ja Marja-Leena Helakorpi (014) 413 5234.
Määräajan ja menettelytavan noudattaminen on äärimmäisen tärkeää. Vuoden 2008 verokorttien laskenta-ajo käynnistyy marras-joulukuun 2007 vaihteessa ja tätä ennen tiedot on pitänyt ehtiä tallentaa tietokantaan ja muodostaa ajon käyttämä rekisteri tiedoista.
Jos seurakunta ei ole ilmoittanut vuoden 2008 tuloveroprosenttiaan määräajassa, käytetään vuoden 2008 ennakkoperinnässä vuoden 2007 tuloveroprosenttia. Tällöin seurakunnan verotulot kertyvät vanhan tuloveroprosentin
mukaan koko vuoden 2008 ajan. Tämä tulisi ottaa huomioon budjetin laadinnassa.
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Säännökset
Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n (1263/2001) mukaan
seurakunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä. Koska
17.11. on vuonna 2007 lauantai, voidaan ilmoitus antaa vielä maanantaina
19.11.2007 (Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta 150/1930 5 §).
Jos ilmoitusta ei ole toimitettu säädettynä aikana, verotuksessa (ennakkoperinnässä) voidaan noudattaa edellisen vuoden tuloveroprosenttia (verotusmenettelylain 91 a § 2 momentti).
Ohjeita lomakkeen täyttämiseksi
Ilmoitus pyydetään lähettämään myös silloin, kun seurakunnan tuloveroprosentti on sama kuin vuonna 2007.
Tiedottamispyyntö
Verohallitus pyytää Kirkkohallitusta saattamaan edellä olevat asiat seurakuntien tietoon. Erityisesti pyydetään korostamaan määräajan noudattamisen
tärkeyttä.
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