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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lag om ändring av 30 och 31 § lagen om ortodoxa kyrkosamfundet

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås att begreppet Dessutom införs också i lagtexten benämskatteöre slopas i lagen om ortodoxa kyrko- ningen kyrkoskatt på den skatt som fastställs
samfundet. Enligt förslaget skall kyrkoskat- på grundval av kommunalbeskattningen och
ten fastställas på grundval av den beskatt- som hör till församlingsfondens årsinkomsningsbara inkomsten och inkomstskattesatsen ter.
Lagen avses träda i kraft vid ingången av
vid kommunalbeskattningen i stället för antalet skatteören och uttaxeringen per skatteöre. 2002.
—————

MOTIVERING

1.

N u lä g e o c h f ö r e s la g n a ä n d r in g ar

Enligt 30 § 2 mom. 4 punkten lagen om ortodoxa kyrkosamfundet (521/1969) utgörs
årsinkomsten när det gäller en ortodox församlings församlingsfond bl.a. av en på basen av kommunalbeskattning debiterad skatt.
Det föreslås att bestämmelsen ändras så att
begreppet en på basen av kommunalbeskattning debiterad skatt ersätts med begreppet
kyrkoskatt som skall betalas, vilket redan nu
allmänt används om den skatt som avses i
bestämmelsen. I paragrafen hänvisas till olika slag av sammanslutningar med skattskyldighet till ortodoxa församlingar. Eftersom
beskattningslagstiftningen har ändrats så att
sammanslutningarna inte längre betalar
kyrkoskatt direkt till församlingarna, föreslås
att det i paragrafen görs en motsvarande teknisk ändring enligt vilken särskilda bestämmelser utfärdas om beskattningen av nämnda
sammanslutningar. Den föreslagna ordalydelsen motsvarar gällande beskattningspraxis.
219368A

Enligt paragrafens 3 mom. skall församlingen för att hålla uttaxeringen per skatteöre
stabil ha en skatteutjämningsfond. Enligt lagens 31 § skall det belopp som enligt beslut i
saken skall hopbringas genom beskattning på
det sätt som är stadgat i 30 § 2 mom. 4 punkten fördelas mellan de skattskyldiga enligt
det antal skatteören som påförs dem vid
kommunalbeskattningen.
Församlingsfullmäktige fastställer uttaxeringen per skatteöre.
Till grund för uttaxeringen läggs det belopp
som beräknas bli hopbringat under finansåret
genom beskattning, dividerat med det antal
skatteören som beräknas bli debiterade under
finansåret. Uttaxeringen per skatteöre fastställs med en noggrannhet av fem hundradedels penni.
Också kommunalskatten fastställdes tidigare på basis av antalet skatteören och uttaxeringen per skatteöre. I kommunallagen
(365/1995), som till den del som gäller bestämmelserna om kommunens ekonomi trädde i kraft vid ingången av 1997, har begreppet skatteöre ersatts med begreppet kommunens inkomstskattesats. Kommunalskatten
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fastställs således på basis av den beskattningsbara inkomsten vid kommunalbeskattningen och den inkomstskattesats som kommunfullmäktige fastställer. Kyrkoskatten
fastställs dock ännu på basis av antalet skatteören.
Europeiska unionens gemensamma valuta
euro tas i bruk den 1 januari 2002. Medlemsstaterna skall ändra de hänvisningar till den
nationella myntenheten som ingår i lagstiftningen till hänvisningar till den gemensamma valutan euro. I samband med att euron tas
i bruk har man för avsikt att slopa begreppet
skatteöre också annars och inte bara i kommunalbeskattningen.
Det föreslås därför att ordalydelsen i 31 § 1
mom. lagen om ortodoxa kyrkosamfundet
ändras så att begreppet det antal skatteören
som påförs vid kommunalbeskattningen ersätts med begreppet beskattningsbar inkomst
vid kommunalbeskattningen. I stället för uttaxeringen per skatteöre skall församlingsfullmäktige fastställa en inkomstskattesats.
Inkomstskattesatsen skall fastställas med
0,05 procentenheters noggrannhet. Samtidigt
stryks också hänvisningen till den nationella
myntenheten i bestämmelsen. Också lagens
30 § 2 mom. 4 punkt föreslås bli ändrad så
att begreppet inkomstskattesats används i
stället för uttaxering per skatteöre.

3.

Propositionen har beretts som tjänsteuppdrag vid Finlands ortodoxa kyrkostyrelse i
samarbete med finansministeriets skatteavdelning, skattestyrelsen och undervisningsministeriet.
4.

S a mb a n d me d a n d r a p r o p o s itioner

Propositionen hänför sig till slopandet av
begreppet skatteöre i skattelagstiftningen,
vilket avses bli genomfört i samband med att
euron tas i bruk. Riksdagen har godkänt regeringens proposition med förslag till ändringar i skattelagstiftningen som ibruktagandet av euron förutsätter (RP 91/2001; RSv
101/2001 rd). I propositionen föreslås att begreppet skatteöre slopas i 130 § inkomstskattelagen (1535/1992). Avsikten är att de nya
begrepp som behövs då begreppet skatteöre
slopas skall definieras i en ny 3 a § i lagen
om skatteredovisning. En proposition om
ändringen har avlåtits till riksdagen under
höstsessionen 2001. Avsikten är också att en
separat proposition skall avlåtas om de ändringar i lagstiftningen om den evangelisklutherska kyrkan som hänför sig till slopandet av begreppet skatteöre.
5.

2.

B e r e d n in g e n a v p r o p ositio n e n

N ä r ma r e b e s t ä m me l s e r

P r o p o s itio n e n s v e r kn i n g a r

Genom de föreslagna ändringarna förenhetligas de begrepp som gäller den kyrkoskatt
som skall betalas till de ortodoxa församlingarna och de begrepp som används i kommunalbeskattningen och i samband med kyrkoskatten till de evangelisk-lutherska församlingarna. Ändringarna gäller endast de begrepp som skall användas och innebär inga
innehållsmässiga ändringar.

Avsikten är att förordningen om ortodoxa
kyrkosamfundet (179/1970) ändras så att de
begrepp som används i den ändras i överensstämmelse med denna proposition.
6.

I kr a f t t r ä d a n d e

Lagen föreslås träda i kraft samtidigt som
euron tas i bruk, dvs. den 1 januari 2002.
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs Riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslagen

Lag
om ändring av 30 och 31 § lagen om ortodoxa kyrkosamfundet

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 8 augusti 1969 om ortodoxa kyrkosamfundet (521/1969) 30 § 2 mom. 4
punkten och 3 mom. samt 31 § 1 mom., av dessa lagrum 30 § 3 mom. och 31 § 1 mom. sådana
de lyder i lag 971/1982, som följer:
fond. I enlighet med fondens stadgar kan för30 §
samlingsfullmäktige besluta om användning
——————————————
Förutom de fonder, som församlingen en- av skatteutjämningsfondens medel för nämnligt särskilda stadganden eller bestämmelser da syfte eller om användning av församlingseljest har, skall i varje församling finnas en fondens årsinkomster för förkovran av skatförsamlingsfond, vars årsinkomster utgöres teutjämningsfonden.
——————————————
av:
——————————————
4) kyrkoskatt som skall betalas, vilken be31 §
talas av samtliga personer som under skatteDet belopp som enligt beslut i saken skall
året är bosatta i kommunerna inom församlingens område och hör till kyrkosamfundet hopbringas genom beskattning på det sätt
samt av dödsbon efter personer som hört till som anges i 30 § 2 mom. 4 punkten skall
kyrkosamfundet. De samfund och samfällda fördelas mellan de skattskyldiga enligt deras
förmåner som nämns i lagen om samfunds, beskattningsbara inkomst vid kommunalbesammanslutningars och samfällda förmåners skattningen. Församlingsfullmäktige faststälskattskyldighet till ortodoxa församlingar ler inkomstskattesatsen. Inkomstskattesatsen
(191/1935) betalar skatt till kyrkosamfundets fastställs med 0,05 procentenheters nogcentralfond enligt vad som särskilt bestäms grannhet.
——————————————
om detta.
———
En församling skall för att hålla inkomstDenna lag träder i kraft den
20 .
skattesatsen stabil ha en skatteutjämnings—————
Helsingfors den 2 november 2001
Republikens President

TARJA HALONEN

Kulturminister Suvi Lindén
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Bilaga
Parallelltexter

Lag
om ändring av 30 och 31 § lagen om ortodoxa kyrkosamfundet

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 8 augusti 1969 om ortodoxa kyrkosamfundet (521/1969) 30 § 2 mom. 4
punkten och 3 mom. samt 31 § 1 mom., av dessa lagrum 30 § 3 mom. och 31 § 1 mom. sådana
de lyder i lag 971/1982, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

30 §
—————————————
Förutom de fonder, som församlingen enligt särskilda stadganden eller bestämmelser
eljest har, skall i varje församling finnas en
församlingsfond, vars årsinkomster utgöres
av:
——————————————
——————————————
4) kyrkoskatt som skall betalas, vilken be4) en på basen av kommunalbeskattning
talas av samtliga personer som under skatdebiterad skatt, i vars erläggande deltager
teåret är bosatta i kommunerna inom församtliga i kommunerna inom församlingens
samlingens område och hör till kyrkosamområde under skatteåret bosatta, till kyrkofundet samt av dödsbon efter personer som
samfundet hörande personer ävensom alla
hört till kyrkosamfundet. De samfund och
de ortodoxa trosbekännare, vilka innehar
samfällda förmåner som nämns i lagen om
fastighet inom församlingens område, samt
samfunds, sammanslutningars och samfällsådana av ortodoxa trosbekännare ägda röda förmåners skattskyldighet till ortodoxa
relser och i lagen den 10 maj 1935 angåenförsamlingar (191/1935) betalar skatt till
de särskilda sammanslutningars skattskylkyrkosamfundets centralfond enligt vad som
dighet till grekisk-katolska församlingar
särskilt bestäms om detta.
(191/35) nämnda sammanslutningar, som är
skattskyldiga till kommun inom församlingens område.
En församling skall för att hålla inkomstFörsamling skall för att hålla uttaxeringen
skattesatsen stabil ha en skatteutjämningsper skattöre stabil ha en skatteutjämningsfond. I enlighet med fondens stadgar kan
fond. I enlighet med fondens stadgar kan
församlingsfullmäktige besluta om användförsamlingsfullmäktige besluta om användning av skatteutjämningsfondens medel för
ning av skatteutjämningsfondens medel för
nämnda syfte eller om användning av förnämnda syfte eller om användning av församlingsfondens årsinkomster för förkovsamlingsfondens årsinkomster för förkovran av skatteutjämningsfonden.
ran av skatteutjämningsfonden.
——————————————
——————————————

Gällande lydelse
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Föreslagen lydelse

31 §
Det belopp som enligt beslut i saken skall
hopbringas genom beskattning på det sätt
som är stadgat i 30 § 2 mom. 4 punkten
skall fördelas mellan de skattskyldiga enligt
det antal skattören som påförs dem vid
kommunalbeskattningen. Församlingsfullmäktige fastställer uttaxeringen per
skattöre. Till grund för uttaxeringen läggs
det belopp som beräknas bli hopbringat under finansåret genom beskattning, dividerat
med det antal skattören som beräknas bli
debiterade under finansåret. Uttaxeringen
per skattöre fastställs med en noggrannhet
av fem hundradedels penni.
——————————————

31 §
Det belopp som enligt beslut i saken skall
hopbringas genom beskattning på det sätt
som anges i 30 § 2 mom. 4 punkten skall
fördelas mellan de skattskyldiga enligt deras beskattningsbara inkomst vid kommunalbeskattningen. Församlingsfullmäktige
fastställer inkomstskattesatsen. Inkomstskattesatsen fastställs med 0,05 procentenheters
noggrannhet.

——————————————
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
———
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