KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE

Sisältää:

1.

1.
2.

Nro 32/2006
12.10.2006

Tuloveroprosentin ilmoittaminen verohallitukselle
Talousarvion 2007 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2008–
09 valmistelu

TULOVEROPROSENTIN ILMOITTAMINEN VEROHALLITUKSELLE

Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) mukaan seurakunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän
vuoden marraskuun 17. päivänä.
Jokainen seurakunta lähettää Verohallitukselle kirkkovaltuuston päätöksen
tuloveroprosentin suuruudesta (=kirkollisveroprosentista) vuodelle 2007 viimeistään marraskuun 17. päivänä 2006. Ilmoitus lähetetään myös silloin, kun seurakunnan tuloveroprosentti on sama kuin vuonna 2006. Ilmoitus tehdään oheisella
lomakkeella ilman pöytäkirjaliitteitä. Verohallitus toivoo vastaukset lähetettävän
sähköpostin liitteenä osoitteeseen ORSI-Ilmoitukset@vero.fi. Lomakepohja löytyy
kirkon intranetista, osoite www.kirkko.evl.fi, polku Seurakuntatalous - Ajankohtaisia asioita. Lomake täytetään, tallennetaan ja lähetetään sähköpostin liitteenä.
Verohallituksen lähettämä lomake ohjeineen on myös liitteenä.
Jos sähköpostia ei ole käytettävissä, ilmoitus voidaan lähettää myös postitse osoitteeseen
Verohallitus
Tuotantokeskus
PL 265
40101 Jyväskylä
Määräajan ja menettelytavan noudattaminen on Verohallituksen ilmoituksen
mukaan äärimmäisen tärkeää.
Ainoastaan kiireellisissä tapauksissa ilmoitus voidaan lähettää telefaxina numeroon 014-4135278. Verohallituksen yhteyshenkilö Jyväskylässä on pääsuunnittelija
Tapio Ylönen, puh. 014-413 5233.
Kirkkovaltuuston päätös tuloveroprosentin suuruudesta on keskeinen osa seuraavan vuoden toiminnan ja talouden suunnittelua. Kirkollisveron suuruudesta kes-

2
kusteleminen on lähtökohta, kun tulevaa talousarviota sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaa aletaan valmistella.

2.

TALOUSARVION 2007 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN
2008–09 VALMISTELU

Kirkkohallitus on päivittänyt ohjetta talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman tekemisestä 1.1.2007 alkaen. Ohje löytyy mm. seurakuntiin lähetetystä kansiosta Taloushallinnon perusohjeet. Päivitettyä ohjetta noudatetaan talousarviota
2007 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2008-09 laadittaessa. Kulttuuriperinnön
hoitoon liittyvien kustannusten seuranta 1.1.2007 alkaen ei vaikuta talousarvion
2007 laadintaan, koska em. kulut merkitään kirjanpitoon useimmissa seurakunnissa erillistunnistein.
Valtiovarainministeriön juuri ilmestyneen taloudellisen katsauksen mukaan kuluvan vuoden bruttokansantuote kasvanee 4,6% edelliseen vuoteen verrattuna.
Työllisyysaste nousee lähes 69 prosenttiin ja työttömien osuus laskee 7,5 prosenttiin. Vuoden 2007 valtion tulo- ja menoarvioon sisältyvät toimet työmarkkinoiden
toimivuuden parantamiseksi lisäävät työllistymismahdollisuuksia. Kuluttajahintojen keskimääräinen nousu lienee kuluvana vuonna noin 1,5 %. Talouden myönteisen kehityksen ennakoidaan jatkuvan vuonna 2007, mutta ei niin voimakkaana
kuin vuonna 2006.
Työnantajan sosiaaliturvamaksuja on alennettu tietyissä kunnissa vuodesta 2002
alkaen. Laki on voimassa vuoden 2009 loppuun saakka. Hallituksen esityksen
116/2006 mukaan työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamista ehdotetaan
laajennettavaksi seuraavien kuntien alueille: Ilomantsi, Juuka, Lieksa, Nurmes,
Rautavaara ja Valtimo. Muut henkilöstösivukulut maksetaan kuten muuallakin.
Verotuloennusteen päivitys
Seurakunnille tilitettyjen verotulojen kehitys 1.1.-31.9.2006 edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna:
–
kirkollisverot
+5,2%
–
osuus yhteisöveron tuotosta
+3,6 %
–
verotilitykset yhteensä
+5,0 %

Verohallituksen ennakkotiedot vuoden 2005 verolaskennasta ovat osoitteessa
www.vero.fi, Tilitykset veronsaajille. Vuoden 2005 verolaskenta on valmis lokakuun loppuun 2006 mennessä, jolloin tiedetään mm. marraskuun maksuunpanotilityksen ja vuoden 2007 puolella maksettavien jälkiverojen suuruus.
Valtion budjettiehdotuksen 2007 vaikutuksia seurakuntien verotulokertymiin:
–
Ansiotulovähennyksen enimmäismäärä alenee nykyisestä 3 850 eurosta
3 250 euroon. Tämä muutos lisää seurakuntien kirkollisverotuloja yhteensä on noin 11 miljoonaa euroa vuodessa.
–
Kirkon osuutta yhteisöveron tuotosta esitetään pienennettäväksi 1,94
prosentista 1,75 prosenttiin.
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–
–

Työmatkakulujen enimmäismäärää esitetään nostettavaksi 4 700 eurosta
7 000 euroon.
Valtion tulo- ja menoarvioesityksen mukaan verotuskustannusten arvioidaan
pienentyvän 3 % vuoden 2006 budjettiesitykseen verrattuna.

Kirkollisverotilitykset kasvanevat kaikissa seurakunnissa yhteensä ennusteiden
mukaan noin 3,5–4 % vuonna 2007 kuluvaan vuoteen verrattuna. Perusteluna
nousulle on työttömyyden väheneminen, työllisyysasteen kohoaminen, ansiotulojen kasvu ja ansiotulovähennysten pienentyminen. Yhteisöveron tilitykset kasvanevat vuonna 2007 noin 5 %, mutta näin saadusta ennusteesta tulee vähentää kirkon jako-osuuden todennäköinen pienennys, jonka merkitys on noin 10 %.
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SEURAKUNNAN TULOVEROPROSENTTI VUODELLE 2007

Verohallitus pyytää huomioimaan, että seurakunnan vuoden 2007 tuloveroprosentti tulee ilmoittaa Verohallitukselle viimeistään marraskuun 17 päivänä 2006. 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 yhteyshenkilö Jyväskylässä on pääsuunnittelija Tapio Ylönen puhelinnumero (014) 413 5233.
Määräajan ja menettelytavan noudattaminen on tänä vuonna äärimmäisen
tärkeää. Vuoden 2007 verokorttien laskenta-ajo käynnistyy marras-joulukuun
2006 vaihteessa ja tätä ennen tiedot on pitänyt ehtiä tallentaa tietokantaan ja
muodostaa ajon käyttämä rekisteri tiedoista.
Jos seurakunta ei ole ilmoittanut vuoden 2007 tuloveroprosenttiaan määräajassa, käytetään vuoden 2007 ennakkoperinnässä vuoden 2006 tuloveroprosenttia. Tällöin seurakunnan verotulot kertyvät vanhan tuloveroprosentin
mukaan koko vuoden 2007 ajan. Tämä tulisi ottaa huomioon budjetin laadinnassa.
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.
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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 2006.
Tiedottamispyyntö
Verohallitus pyytää Kirkkohallitusta saattamaan edellä olevat asiat seurakuntien tietoon. Erityisesti pyydetään korostamaan määräajan noudattamisen
tärkeyttä.
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Ilmoitus palautetaan sähköpostitse osoitteeseen: ORSI-Ilmoitukset@vero.fi tai lähetetään
postitse osoitteeseen: VEROHALLITUS, Tuotantokeskus, PL 265, 40101 JYVÄSKYLÄ
Kirkkovaltuuston varainhoitovuodelle 2007 päättämä seurakunnan tuloveroprosentti on
ilmoitettava riippumatta siitä muuttuuko tuloveroprosentti vai ei.

Tiedot ilmoituksen tehneestä seurakunnasta tai seurakuntayhtymästä
SRK–tunnus

Seurakunnan tai seurakuntayhtymän nimi

Y–tunnus

%

Seurakunnan tuloveroprosentti
Ilmoitetaan 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella
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Yhteystiedot
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Virka-asema
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