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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag 
till lagar om ändring av 22 kap. 8 § i kyrkolagen, 13 § i 
lagen om skatteredovisning och 9 § i lagen om kyrkans 
centralfond 

 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
I denna proposition föreslås att kyrkolagen, 

lagen om skatteredovisning och lagen om 
kyrkans centralfond skall ändras. 

I propositionen föreslås att den i lagen om 
skatteredovisning angivna grunden för för-
delning av församlingarnas samfundsskatte-
andel skall ändras så, att hälften av sam-
fundsskatten skall fördelas enligt nuvarande 
utdelningsgrunder och hälften  enligt förhål-
landet mellan folkmängden i den eller de 
kommuner som motsvarar församlingen eller 
den kyrkliga samfälligheten. I syfte att mild-
ra inkomstbortfall för de församlingar som 
för närvarande har stora samfundsskattein-
täkter skall kyrkolagen ändras så, att grund-

avgift skall kunna tas ut hos församlingarna 
på basis enbart av den kalkylerade kyrkoskat-
ten. Avgiftsgrunden är för närvarande både 
den kalkylerade kyrkoskatten och andelen av 
den samfundsskatt som har debiterats. Sam-
tidigt föreslås att den nuvarande maximiav-
giften på sju procent höjs till tio procent. 

Den bestämmelse i lagen om kyrkans cen-
tralfond som gäller komplettering av skatte-
intäkterna skall ändras så, att inte bara invå-
nartätheten utan också antalet medlemmar i 
församlingen skall beaktas när komplettering 
beviljas.  

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 
2006. 

————— 
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MOTIVERING 

 
1.  Inledning 

Syftet med propositionen är att jämna ut 
utdelningen av intäkterna från samfundsskat-
ten mellan de evangelisk-lutherska försam-
lingarna och kyrkliga samfälligheterna så, att 
en del av intäkterna från samfundsskatten 
säkrare än för närvarande dirigeras till alla 
församlingar för de kostnader de har bl.a. för 
upprätthållandet av allmänna begravnings-
platser. Enligt förarbetena till begravningsla-
gen (457/2003) ingår den finansiering för 
kostnader för upprätthållande av allmänna 
begravningsplatser som avses i lagens 22 § 
för närvarande i den del av intäkterna från 
samfundsskatten som går till församlingarna 
(RP 204/2002 rd). 

Utgående från beredningen i en arbets-
grupp för uppföljning av begravningslagen 
lämnade undervisningsministeriet i oktober 
2004 en utredning till riksdagens förvalt-
ningsutskott om begravningsavgifterna 
(MINU 3/2004 rd). I utredningen behandla-
des ingående hur avgifterna inom begrav-
ningsverksamheten fastställs och hur försam-
lingarna får ersättning för kostnaderna. Det 
största problemet med det nuvarande syste-
met var enligt utredningen att fördelningen 
av intäkterna från samfundsskatten mellan 
församlingarna inte motsvarar fördelningen 
av begravningskostnaderna. De församlingar 
där intäkterna från samfundsskatten är låga i 
förhållande till begravningskostnaderna upp-
lever situationen som orättvis. 

En bättre strategi när det gäller att åstad-
komma en förändring i avgiftspolicyn vore 
enligt utredningen att utveckla begravnings-
finansieringen i en mer rättvis riktning, dvs. 
så att den enskilda församlingens andel av 
samfundsskatteintäkterna bättre motsvarar 
församlingens kostnader för begravnings-
verksamheten. Slutledningen i fråga om de 
totala kostnaderna för begravningsverksam-
heten var att församlingarnas samfundsskat-
teintäkter både när man granskar kyrkan som 
helhet och ur ett längre tidsperspektiv i ge-
nomsnitt räcker till för att täcka nettokostna-
derna för begravningsverksamheten. 

Som grund för den andel av samfundsskat-

ten som går till församlingarna har man an-
vänt också andra samhälleliga uppgifter som 
församlingarna utför. På basis av boksluts-
uppgifterna för 2004 täcker församlingarnas 
samfundsskatteintäkter inom hela kyrkan en-
dast nettoutgifterna för begravningsverksam-
heten och förandet av kyrkböckerna. Efter att 
nämnda uppgifter finansierats återstår av 
samfundsskatteintäkterna endast medel för 
finansiering av kostnader för andra uppgifter 
av samhällelig karaktär i församlingarna. 

 
2.  Nuläge 

2.1. Kyrkolagen och lagen om skatte-
redovisning 

I 22 kap. 8 § i kyrkolagen (1054/1993) fö-
reskrivs om församlingarnas avgifter till kyr-
kans centralfond. Hos församlingarna tas ut 
en på skatteintäkterna baserad grundavgift 
och tilläggsavgift för finansieringen av annan 
verksamhet än den kyrkans centralfond be-
driver i egenskap av pensionsanstalt.  

Bestämmelser om grundavgiften finns i 22 
kap. 8 § 1 punkten i kyrkolagen. Varje för-
samling eller kyrklig samfällighet erlägger 
årligen till kyrkans centralfond i form av 
grundavgift högst sju procent av den kalkyle-
rade kyrkoskatten och andelen av den sam-
fundsskatt som har debiterats vid den senast 
verkställda beskattningen. Grundavgiften har 
under flera år legat på 5,2 procent. Intäkterna 
under 2000—2004 var 28,3—31,8 miljoner 
euro. 

Enligt 22 kap. 8 § 3 punkten i kyrkolagen 
erlägger varje församling eller kyrklig sam-
fällighet årligen till kyrkans centralfond i 
form av tilläggsavgift högst tjugo procent av 
den andel enligt 1 punkten som församlingen 
erhåller av den samfundsskatt som har debi-
terats. Progressiv tilläggsavgift har tagits ut 
sedan 2002. Intäkterna från tilläggsavgiften 
uppgick under 2002—2004 till 14,4—16,3 
miljoner euro.  

Församlingarnas andel av intäkterna från 
samfundsskatten fördelas mellan församling-
arna på samma grunder som kommunernas 
andel av samfundsskatten fördelas mellan 
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kommunerna. Samfundsskatteintäkternas be-
tydelse för en församlings ekonomi varierar 
kraftigt i olika församlingar. På vissa indu-
stri- och företagsdominerade orter kan sam-
fundsskatten utgöra upp till 40 procent av 
församlingens skatteintäkter, medan sam-
fundsskattens andel i glesbygder kan ligga 
under en procent. I genomsnitt utgör sam-
fundsskatten ca 14 procent av församlingar-
nas intäkter. Under 1993—2003 var försam-
lingarnas intäkter från samfundsskatten som 
lägst 33 miljoner euro 1993 och som högst 
133 miljoner euro 1997. 

En progressiv tilläggsavgift som betalas till 
kyrkans centralfond infördes eftersom man 
på så sätt effektivare ville jämna ut andelen 
av samfundsskatten mellan församlingarna. 
Samtidigt utvecklades understödssystemet 
dels så att man utökade de för understöd re-
serverade anslagen, dels så att man försökte 
åstadkomma en exaktare allokering av un-
derstöden. I synnerhet samverkan och sam-
gående mellan församlingarna understöds 
kraftigt. I kyrkans centralfonds verksamhets- 
och ekonomiplan utgör det anslag som reser-
verats för församlingsunderstöd för 2004—
2006 ca 15 miljoner euro per år. 

För närvarande betalar församlingarna en 
progressiv tilläggsavgift för sin andel av 
samfundsskatten. Via understödssystemet 
fördelas dessa skatteintäkter till de försam-
lingar för vilka samfundsskattens andel av 
skatteintäkterna är liten. Erfarenheterna visar 
att systemet inte i tillräcklig grad jämnar ut 
andelen av samfundsskatten mellan försam-
lingarna. Församlingarna har fortfarande väl-
digt olika ekonomiska möjligheter att klara 
av sina uppgifter. 

 
 

2.2. Lagen om kyrkans centralfond 

I kyrkans centralfonds budget för 2005 har 
det reserverats ca 15 miljoner euro för under-
stöd till församlingarna. Understöd ges i 
form av komplettering av skatteintäkterna, 
verksamhetsunderstöd enligt prövning, ut-
vecklingsunderstöd och byggnadsunderstöd. 
Kyrkostyrelsen delar årligen ut understöd till 
ca 200 församlingar med svag ekonomi.  

För närvarande bestäms utjämningsgränsen 
för komplettering av skatteintäkterna enligt 
kommunens invånartäthet. Utjämningspro-

centen stiger ju glesare bebyggt området är. 
Enligt 9 § 1 mom. i lagen om kyrkans cen-

tralfond (895/1941) beviljas en församling 
komplettering av skatteintäkterna när sum-
man av församlingens kalkylerade kyrkoskatt 
och den samfundsskatt som har debiterats be-
räknad per närvarande medlem underskrider 
en utjämningsgräns som bestäms enligt 
kommunens invånartäthet och som i enlighet 
med vad kyrkostyrelsen närmare bestämmer 
är 65—80 procent av den genomsnittliga 
summan av den kalkylerade kyrkoskatten 
och den samfundsskatt som har debiterats be-
räknad per närvarande medlem i samtliga 
församlingar. 

År 2005 bestäms utjämningsgänserna på 
följande sätt: 

 
Utjänings-
procent 
 

Invånartäthet Utjämnings-
gräns  € 

 
80,0 

under 1,0 invå-
nare/km² eller 
skärgårdsförsam-
ling 

 
11 329

77,5 1,0 – 1,9 10 975
75,0 2,0 – 5,4 10 621
70,0 5,5 – 9,9 9 931
65,0 minst 10,0 9 205

 
 
3.  Föreslagna ändringar 

3.1. Kyrkolagen och lagen om skatte-
redovisning 

I propositionen föreslås på basis av en ut-
redning som kyrkomötet gjort att församling-
arnas andel av samfundsskatten skall fördelas 
så, att hälften fördelas enligt de nuvarande 
utdelningsgrunderna och hälften enligt för-
hållandet mellan folkmängden i den eller de 
kommuner som motsvarar församlingen eller 
den kyrkliga samfälligheten. Skatteförvalt-
ningen har möjlighet att genomföra den före-
slagna fördelningen i det nuvarande redovis-
ningssystemet. Församlingarnas ställning 
som mottagare av samfundsskatt har motive-
rats med deras uppgifter av samhällelig ka-
raktär, vilka anses omfatta begravningsverk-
samheten, som gäller hela befolkningen, del-
tagande i upprätthållandet av befolkningsda-
tasystemet, underhåll och skötsel av kulturhi-
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storiskt värdefulla byggnader samt den dia-
konala serviceverksamhet och det fostrande 
arbete som kyrkan utför. Dessa uppgifter rik-
tar sig till alla kommuninvånare oavsett om 
de är medlemmar i församlingen eller inte. 
Alla församlingar har också i huvudsak 
samma samhälleliga uppgifter, som föranle-
der vissa kostnader. På denna grund kan den 
föreslagna ändringen, enligt vilken en del av 
samfundsskatteandelen skall fördelas på ba-
sis av antalet invånare i kommunen, anses 
befogad och ändamålsenlig. 

Enligt kyrkostyrelsens kalkyler för skatte-
året 2002 skulle en ändring av systemet för 
utdelning av samfundsskatten på föreslaget 
sätt år 2002 ha medfört minskade intäkter för 
över 40 församlingar och ökade intäkter för 
över 380 församlingar. De största intäkts-
minskningarna skulle har drabbat Helsingfors 
kyrkliga samfällighet (4,4 miljoner euro), 
Esbo kyrkliga samfällighet (2,5 miljoner 
euro), församlingen i Salo-Uskela (1,5 miljo-
ner euro) och Uleåborgs kyrkliga samfällig-
het (1,0 miljoner euro). De största ökningar-
na på 160 000—190 000 euro skulle ha till-
fallit Kuopio kyrkliga samfällighet, Rovani-
emi församling och Lahtis kyrkliga samfäl-
lighet. I relation till medlemsantalet skulle 
ändringen gynna små församlingsekonomier. 
Resultaten av kalkyler för 2003 motsvarar re-
sultaten i tidigare motsvarande kalkyler. 

Med tanke på fortsatt ekonomisk balans 
mellan församlingarna skulle det vara en allt-
för drastisk åtgärd att genomföra ovan be-
skrivna inkomstöverföring som sådan. I syn-
nerhet i Helsingfors och Esbo kyrkliga sam-
fälligheter håller den ekonomiska situationen 
även annars på att försvagas. De enda möjli-
ga metoderna att milda effekterna av en så-
dan ändring står att finna i avgifts- och un-
derstödssystemet mellan församlingarna och 
kyrkans centralfond. 

Församlingarna betalar en progressiv 
tilläggsavgift på basis av den samfundsskatt 
som har debiterats. De största betalarna är de 
församlingar vars andel av samfundsskatten 
är hög. Dessa samma församlingar skulle 
också gå miste om sina inkomster om den fö-
reslagna reformen införs. Eftersom det nya 
systemet effektivare än för närvarande auto-
matiskt  jämnar ut samfundsskatteandelen, 
kunde man avstå från att ta ut tilläggsavgift. 
Detta kräver ingen lagändring, eftersom kyr-

komötet med stöd av gällande bestämmelse 
kan besluta att inte ta ut någon tilläggsavgift 
när variationsintervallet är 0—20 procent. 

Det är också möjligt att avstå från att ta ut 
grundavgift till den del det är fråga om sam-
fundsskatt som har debiterats. Grundavgift 
skall således i fortsättningen tas ut endast på 
basis av den kalkylerade kyrkoskatten. Om 
man helt slopade andelen av den debiterade 
samfundsskatten i avgiftsgrunderna, skulle 
nivån på grundavgiften 2004 ha varit 8,6 
procent , varvid avgiftsinkomsten för året i 
fråga skulle ha varit lika stor som om den 
hade beräknats på basis av nuvarande 5,2 
procent. För närvarande kan grundavgiften 
var högst 7 procent. I syfte att bevara en mot-
svarande flexibel marginal föreslås en ny 
maximinivå på 10 procent. Förslaget skall 
genomföras genom en ändring av 22 kap. 8 § 
1 punkten i kyrkolagen.  

På grund av den föreslagna ändringen upp-
skattas behovet av understöd minska med 
några miljoner euro per år. Ovan föreslagna 
författningsändringar och slopandet av 
tilläggsavgiften jämnar avsevärt ut den eko-
nomiska effekten av den nya utdelningen av 
samfundsskatten till församlingarna. In-
komstöverföringen från de stora församling-
arna till de små blir efter det 7,0 miljoner 
euro. Det största inkomstbortfallet drabbar 
fortfarande  Helsingfors kyrkliga samfällig-
het (2,9 miljoner euro), Esbo kyrkliga sam-
fällighet (1,1 miljoner euro), församlingen i 
Salo-Uskela (0,6 miljoner euro) och Uleå-
borgs kyrkliga samfällighet (0,3 miljoner 
euro). För ca 380 församlingar ökar inkoms-
terna. 

 
 

3.2. Lagen om kyrkans centralfond 

Med stöd av 9 § 1 mom. i lagen om kyr-
kans centralfond beviljar kyrkostyrelsen 
komplettering av skatteintäkterna på basis av 
en utjämningsgräns som bestäms enligt 
kommunens invånartäthet. 

I propositionen föreslås att utjämnings-
gränserna förutom enligt kommunens invå-
nartäthet skall kunna bestämmas också enligt 
antalet medlemmar i församlingen så, att ju 
mindre medlemsantalet är, desto större blir 
utjämningsprocenten. En gradering enligt 
medlemsantal är befogad eftersom t.ex. per-
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sonal- och förvaltningskostnaderna per med-
lem i snitt är högre i små församlingar. 

 
4.  Proposit ionens konsekvenser 

4.1. Kyrkolagen och lagen om skatte-
redovisning 

Den föreslagna ändringen i grunderna av 
utdelningen av samfundsskatten till försam-
lingarna skall utjämna den ojämna fördel-
ningen av samfundsskatten mellan försam-
lingarna. Ändringen skall stärka inkomstba-
sen i församlingar med svag ekonomi och i 
någon mån minska församlingarnas behov av 
understöd. En del av intäkterna från sam-
fundsskatten skall säkrare än för närvarande 
dirigeras till alla församlingar för finansie-
ringen av deras samhälleliga uppgifter. Den-
na andel skall utgöra ca 7 miljoner euro. 

I fråga om enskilda församlingar är det yt-
terst svårt att bedöma vilken effekt en änd-
ring av grunderna för utdelningen av sam-
fundsskatten får, eftersom den utdelning som 
baserar sig på företagsverksamhetsposten och 
skogsposten kan variera väldigt mycket från 
år till år. Om man ser till helheten kan man 
konstatera att förlorare i reformen är de för-
samlingar för vilka intäkterna från samfunds-
skatten i det nuvarande systemet varit hög 
och vinnare de församlingar för vilka intäk-
terna från samfundsskatten varit låg. 

Den föreslagna ändringen av utdelningen 
av samfundsskatten åtföljs av ett förslag om 
att den grundavgift som betalas till kyrkans 
centralfond skall kunna bestämmas enbart på 
basis av den kalkylerade kyrkoskatten, varvid 
ingen tilläggsavgift bestäms på basis av an-
delen av den samfundsskatt som har debite-
rats. De föreslagna ändringarna i avgifterna 
till kyrkans centralfond mildrar den ekono-
miska belastning som reformen av utdelning-
en av samfundsskatten medför för vissa kyrk-
liga samfälligheter och församlingar så att 
denna inte blir oskälig. Det största inkomst-
bortfallet drabbar Helsingfors kyrkliga sam-
fällighet (2,9 miljoner euro), Esbo kyrkliga 
samfällighet (1,1 miljoner euro), församling-
en i Salo-Uskela (0,6 miljoner euro) och Ule-
åborgs kyrkliga samfällighet (0,3 miljoner 
euro). För ca 380 församlingar ökar inkoms-
terna. 

 

4.2. Lagen om kyrkans centralfond 

När kyrkostyrelsen beviljar komplettering 
av skatteintäkterna beslutar den hur och på 
vilka grunder utjämningsgränsen bestäms. 
Provberäkningar har gjorts i fall där utjäm-
ningsprocenten är högst i församlingar med 
mindre än 1 001 medlemmar och lägst i för-
samlingar med över 8 000 medlemmar. Re-
sultatet av kalkylen visar på en  inkomstöver-
föring mellan församlingarna på ca 0,7 mil-
joner euro. Jämfört med nuläget skulle ut-
jämningsbeloppet sjunka i 25 församlingar 
och stiga i 125 församlingar. Kalkylen har 
gjorts så, att man som jämförelseinformation 
använt den faktiska kalkylen över komplette-
ringen av skatteintäkterna för 2005.  En in-
komstöverföring sker till största delen från 
till arealen stora men glest befolkade försam-
lingar i Lappland till sådana församlingar i 
södra Finland som är små både till arealen 
och till medlemsantalet. Å andra sidan för 
den föreslagna nya fördelningen av sam-
fundsskatten med sig mer samfundsskattein-
täkter för samma församlingar. 

En ändring av grunden för hur komplette-
ringen av skatteintäkterna bestäms har ingen 
effekt på ekonomin i kyrkan som helhet, ef-
tersom det totalanslag som reserverats för 
komplettering av skatteintäkterna förblir 
oförändrat. 

 
5.  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid kyrkostyrel-
sen. Förhandlingar om de ändringar som 
gäller kyrkolagen och lagen om skatteredo-
visning har förts med undervisningsministe-
riet, finansministeriet samt med förvaltnings-
direktörerna vid de största församlingseko-
nomierna. Förslaget har på kyrkomötet be-
retts av ekonomiutskottet, till vilket lagut-
skottet avgivit ett utlåtande i ärendet. Propo-
sitionen har färdigställts vid undervisnings-
ministeriet i samarbete med finansministeri-
et. 

 
6.  Samband med andra proposi-

t ioner 

En regeringsproposition med förslag till lag 
om den evangelisk-lutherska kyrkans ar-
betsmarknadsverk och till vissa lagar som har 
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samband med den (RP 101/2005 rd) avläts 
till riksdagen den 5 augusti 2005. I proposi-
tionen föreslås att det stiftas en ny lag om 
den evangelisk-lutherska kyrkans arbets-
marknadsverk. Genom lagen upphävs lagen 
om den evangelisk-lutherska kyrkans avtals-
delegation. I propositionen i fråga föreslås att 
rubriken för 22 kap. i kyrkolagen får följande 
lydelse: "Kyrkostyrelsen, kyrkans central-
fond och kyrkans arbetsmarknadsverk". I 
denna proposition har rubriken för 22 kap. i 
kyrkolagen fått den lydelse som föreslås i 
nämnda regeringsproposition.  

 
7.  Ikraftträdande 

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari 

2006. 
Centralfondens nya avgiftsgrunder skall tas 

i bruk genast 2006. De nya utdelningsgrun-
derna i lagen om skatteredovisning skall i 
praktiken träda i kraft gradvis, eftersom re-
formen under det första året endast skall gäl-
la samfundsskatteandelar för skatteåret 2006, 
dvs. samfundens förskottskatter. En del av 
församlingarnas skatteredovisningar hänför 
sig till tidigare skatteår och i fråga om dem 
iakttas nuvarande utdelning. 

 
 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslagen 

1. 

Lag 

om ändring av 22 kap. 8 § i kyrkolagen 

 
På förslag av kyrkomötet och i enlighet med riksdagens beslut 
ändras i kyrkolagen av den 26 november 1993 (1054/1993) 22 kap. 8 § 1 punkten, sådan 

den lyder i lag 1014/2004, som följer: 
 

22 kap. 

Kyrkostyrelsen, kyrkans centralfond och 
kyrkans arbetsmarknadsverk 

8 § 

Avgifter till centralfonden 

Varje församling eller kyrklig samfällighet 
erlägger årligen till kyrkans centralfond 

1) högst tio procent av den kalkylerade kyr-
koskatten och andelen av den samfundsskatt 
som har debiterats vid den senast verkställda 
beskattningen (grundavgift), vilken avgift 
kan bestämmas också endast på basis av den 
kalkylerade kyrkoskatten, 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Denna lag träder i kraft den     20  . 
 

————— 
 

2. 

Lag 

om ändring av 13 § i lagen om skatteredovisning 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 10 juli 1998 om skatteredovisning (532/1998) 13 § 1 mom., sådant det 

lyder i lag 1458/2001, som följer: 
 

13 § 

De enskilda kommunernas och församlingar-
nas utdelning 

Kommunens utdelning under skatteåret är 
medelvärdet av den utdelning som beräknats 
på basis av uppgifterna i de två senast verk-
ställda beskattningarna. Kommunens utdel-
ning beräknas som en relativ andel av sum-
man av den för respektive kommun enligt 2 
mom. fastställda företagsverksamhetsposten 
under skatteåret och den enligt 4 mom. fast-

ställda skogsposten under skatteåret i förhål-
lande till summan av motsvarande tal för alla 
kommuner. Den evangelisk-lutherska för-
samlingens utdelning under skatteåret be-
stäms till hälften på samma sätt som kom-
munens utdelning och till hälften enligt för-
hållandet mellan folkmängden i den kommun 
eller de kommuner som motsvarar försam-
lingen eller den kyrkliga samfälligheten. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den     20  . 

 
————— 
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3. 

 

Lag 

om ändring av 9 § i lagen om kyrkans centralfond 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 5 december 1941 om kyrkans centralfond (895/1941) 9 § 1 mom., så-

dant det lyder i lag 1015/2004, som följer: 
 

9 § 
Komplettering av skatteintäkterna beviljas 

en församling när summan av församlingens 
kalkylerade kyrkoskatt och den samfunds-
skatt som har debiterats beräknad per närva-
rande medlem underskrider en utjämnings-
gräns som bestäms enligt kommunens invå-
nartäthet och antalet medlemmar i försam-
lingen och som i enlighet med vad kyrkosty-

relsen närmare bestämmer är 65—80 procent 
av den genomsnittliga summan av den kalky-
lerade kyrkoskatten och den samfundsskatt 
som har debiterats beräknad per närvarande 
medlem i samtliga församlingar. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den    20  . 

————— 

Helsingfors den 21 oktober 2005 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Minister Juha Korkeaoja 
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Bilaga 
Parallelltexter 

 

1. 

 

Lag 

om ändring av 22 kap. 8 § i kyrkolagen 

På förslag av kyrkomötet och i enlighet med riksdagens beslut 
ändras i kyrkolagen av den 26 november 1993 (1054/1993) 22 kap. 8 § 1 punkten, sådan 

den lyder i lag 1014/2004, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

22 kap. 

Kyrkostyrelsen, kyrkans centralfond och 
kyrkans avtalsdelegation 

8 § 

Avgifter till centralfonden 

Varje församling eller kyrklig samfällig-
het erlägger årligen till kyrkans centralfond 

1) högst sju procent av den kalkylerade 
kyrkoskatten och andelen av den samfunds-
skatt som har debiterats vid den senast 
verkställda beskattningen (grundavgift), 

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

22 kap. 

Kyrkostyrelsen, kyrkans centralfond och 
kyrkans arbetsmarknadsverk 

8 § 

Avgifter till centralfonden 

Varje församling eller kyrklig samfällig-
het erlägger årligen till kyrkans centralfond 

1) högst tio procent av den kalkylerade 
kyrkoskatten och andelen av den samfunds-
skatt som har debiterats vid den senast 
verkställda beskattningen (grundavgift), vil-
ken avgift kan bestämmas också endast på 
basis av den kalkylerade kyrkoskatten, 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den     20  . 

——— 
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2. 

Lag 

om ändring av 13 § i lagen om skatteredovisning 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 10 juli 1998 om skatteredovisning (532/1998) 13 § 1 mom., sådant det 

lyder i lag 1458/2001, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

13 § 

De enskilda kommunernas och församling-
arnas utdelning 

Kommunens utdelning under skatteåret är 
medelvärdet av den utdelning som beräk-
nats på basis av uppgifterna i de två senast 
verkställda beskattningarna. Kommunens 
utdelning beräknas som en relativ andel av 
summan av den för respektive kommun en-
ligt 2 mom. fastställda företagsverksam-
hetsposten under skatteåret och den enligt 4 
mom. fastställda skogsposten under skatte-
året i förhållande till summan av motsva-
rande tal för alla kommuner. Den evange-
lisk-lutherska församlingens utdelning un-
der skatteåret bestäms på motsvarande sätt. 

 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

13 § 

De enskilda kommunernas och församling-
arnas utdelning 

Kommunens utdelning under skatteåret är 
medelvärdet av den utdelning som beräk-
nats på basis av uppgifterna i de två senast 
verkställda beskattningarna. Kommunens 
utdelning beräknas som en relativ andel av 
summan av den för respektive kommun en-
ligt 2 mom. fastställda företagsverksam-
hetsposten under skatteåret och den enligt 4 
mom. fastställda skogsposten under skatte-
året i förhållande till summan av motsva-
rande tal för alla kommuner. Den evange-
lisk-lutherska församlingens utdelning un-
der skatteåret bestäms till hälften på samma 
sätt som kommunens utdelning och till hälf-
ten enligt förhållandet mellan folkmängden 
i den kommun eller de kommuner som mot-
svarar församlingen eller den kyrkliga sam-
fälligheten. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den     20  . 

——— 
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3. 

 

Lag 

om ändring av 9 § i lagen om kyrkans centralfond 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 5 december 1941 om kyrkans centralfond (895/1941) 9 § 1 mom., så-

dant det lyder i lag 1015/2004, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

9 § 
Komplettering av skatteintäkterna beviljas 

en församling när summan av församling-
ens kalkylerade kyrkoskatt och den sam-
fundsskatt som har debiterats beräknad per 
närvarande medlem underskrider en utjäm-
ningsgräns som bestäms enligt kommunens 
invånartäthet och som i enlighet med vad 
kyrkostyrelsen närmare bestämmer är 
65―80 procent av den genomsnittliga 
summan av den kalkylerade kyrkoskatten 
och den samfundsskatt som har debiterats 
beräknad per närvarande medlem i samtliga 
församlingar. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

9 § 
Komplettering av skatteintäkterna beviljas 

en församling när summan av församling-
ens kalkylerade kyrkoskatt och den sam-
fundsskatt som har debiterats beräknad per 
närvarande medlem underskrider en utjäm-
ningsgräns som bestäms enligt kommunens 
invånartäthet och antalet medlemmar i för-
samlingen och som i enlighet med vad kyr-
kostyrelsen närmare bestämmer är 65—80 
procent av den genomsnittliga summan av 
den kalkylerade kyrkoskatten och den sam-
fundsskatt som har debiterats beräknad per 
närvarande medlem i samtliga församlingar. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den    20  . 

——— 
 

 
 


