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2007 – 2009 LÄHTÖKOHTIA

Taloustilanne Suomessa
Talouden näkymät Suomessa ja koko maailmassa näyttävät edelleen hyviltä. Euroalue on piristymässä, mitä mm. Aasian talouden voimakas kasvu vauhdittaa.
Kansainvälisten korkojen nousu jatkunee maltillisena, vaikka raakaöljyn hinta on
ja pysynee ennätyksellisen korkealla tasolla.
Valtiovarainministeriö ennustaa kokonaistuotannon kasvun olevan 3,7 % kuluvana vuonna. Myös kaikilla muilla suurilla talouden tutkimuskeskuksilla bruttokansantuotteen kasvun ennustetaan olevan kuluvana vuonna lähellä neljää prosenttia.
Vuonna 2007 kokonaistuotannon kasvun ennustetaan laskevan vain hieman vuodesta 2006.
Kuluttajahintaindeksi kohosi vuonna 2005 vajaan prosentin. Vuosille 2006 ja 2007
sen ennustetaan kohoavan hieman yli yhden prosentin. Inflaatiopaineet ovat siis
edelleen alhaiset mm. maltillisen tulosopimuksen johdosta.
Työttömyyden ennustetaan laskevan alle 8 %:n jo kuluvan vuoden loppuun mennessä ja vuonna 2007 sen arvellaan laskevan noin 7,5 prosenttiin. Samaan aikaan
työllisyysaste kohoaa sekä kuluvana että tulevana vuonna noin prosentin verran.

Verotuloennusteet
Verohallituksen ilmoituksen mukaan vuonna 2005 kirkollisverotilitykset kasvoivat 1,6 % ja yhteisöverotilitykset 6,6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Toukokuun
2006 loppuun mennessä seurakunnat ovat saaneet kirkollisverotilityksiä 3,4 %
enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana.
Kirkollisverotilitysten arvioidaan kasvavan kaikissa seurakunnissa yhteensä noin
3,5 % vuonna 2007 ja 2008. Paikalliset erot seurakuntien kesken ovat melko suuria,
johtuen mm. paikkakunnan elinkeinorakenteesta, ikärakenteesta ja väkiluvun kehityksestä. Tällä hetkellä ei ole tiedossa mitään oleellisia verovähennysten muutoksia verotilityksiin vuodelle 2007.
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Kirkon osuus yhteisöveron tuotosta on tällä hetkellä 1,94 %. Yhteisöverotilitysten
arvioidaan kasvavan vuonna 2007 runsas 6 % ja vuonna 2008 vajaa 4 %. Seurakuntakohtaiset vaihtelut yhteisöverotulojen osalta pienenevät vuoden 2006 jälkeen,
koska puolet kirkolle tulevasta osuudesta jaetaan seurakuntien kesken kunnan
asukasmäärän mukaisessa suhteessa.
Kirkon intranetissa www.kirkko.evl.fi, kohdassa Seurakuntatalous / Tietoa verotuloista ja verotilityksistä, löytyy seurakuntakohtaista tietoa verotilitysten määrästä ja kehityksestä vuoden takaiseen vastaavaan aikaan verrattuna.

Veronsaajien jako-osuuksien tarkistus
Verontilityslain 5 pykälän mukaan valtiovarainministeriö vahvistaa kutakin verovuotta varten suhteelliset osuudet ennakonpidätysten, kannossa maksettavan ennakon jne. jakamiseksi valtion, kuntien, kirkon ja Kelan kesken. Arvioidut jakoosuudet tarkistetaan valmistuneen verotuksen tietojen perusteella jälkikäteen.
Kirkon suhteellista osuutta ennakonpidätyksistä, ennakonkannossa maksuun pantavista veroista, ennakon täydennysmaksusta jne. tarkistetaan 0,02 % vuoden 2005
ajalta ja 0,04 % vuoden 2006 ajalta. Kirkon jako-osuus on siis tarkistuksen jälkeen
3,33 % verovuodelta 2005 ja 3,35 % verovuodelta 2006. Tämän tarkistuksen arvo
koko kirkolle on noin 9 miljoonaa euroa. Se maksetaan seurakunnille kesäkuun
2006 verotilitysten yhteydessä. Kirkon jako-osuuden tarkistus vaikuttaa loppuvuoden 2006 verotilityskertymiin.

Palkkamenojen kehitys
Palkkakustannusten taso kasvanee vuonna 2007 kaikkiaan noin 2 % kuluvaan
vuoteen verrattuna. Kesäkuun alussa 2006 voimaan tulevat taulukot ovat voimassa Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan 30.9.2007 saakka. Palkkatason nousun suuruudesta kolmen viimeisen kuukauden osalle vuonna 2007 ei ole
vielä tietoa, mutta sen merkityksen arvellaan olevan puolen prosentin luokkaa
koko vuodelle laskettuna. Toinen palkkakustannuksia nostava erä on uusi palkkajärjestelmä, joka tulee voimaan keväällä 2007. Siihen liittyvät palkantarkistukset
ovat voimassa 8 kuukautta ja niiden merkitys lienee koko vuodelle laskettuna
noin 1 %.
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