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BESKATTNINGSRÄTT OCH SKATTSKYLDIGHET FÖR

KYRKAN I FINLAND

1. INLEDNING

1.1. Den offentliga rätten

Ett samhälle och verksamheten i det samma bildar en nationalekonomi. Olika tjänster 

och förnödenheter kvantifieras som hålls tillhanda. Den ekonomiska verksamheten ger 

en grund för välstånd. Ett behov eller en förnödenhet kan tillgodoses med ett marknads-

pris eller också som en allmän tjänst för vilken utgår en ersättning. Det kan vara frågan 

om privat eller offentlig verksamhet. Aktiviteten regleras genom olika lagar. Inom juri-

diken kan detta vara ett utbud av tjänster reglerade genom privat och offentlig rätt. Den 

offentliga rätten omfattar såväl internationell som nationell offentlig rätt. Vidare dedu-

cerat utgörs det av statsrätt, offentlig rätt och finansrätt. Finansrätten är fördelad till 

skatterätt och finansförvaltningsrätt. Inom finansförvaltningsrätten i Finland skiljer man 

mellan följande:

-   statshushållning

-   kommunalhushållning

- övrig offentlig hushållning som den evangelisk-lutherska kyrkan och 

folkpensionsanstalten.1

           De tjänster som medborgaren får från den offentliga hushållningen sker genom 

försorg av staten, kommunen, folkpensionsanstalten eller en av de två folkkyrkorna. 

Detta finansierar medborgarna med skattemedel. Mottagare av denna beskattning kallas 

med ett gemensamt namn skattetagare. Dessa finansierar tjänster inom offentlig förvalt-

ning där man kan nämna bl.a. rättsväsendet, undervisning och hälsovård.2

           Varje lands ekonomi bildar en nationalhushållning. Mervärdet i ekonomin kan 

skapas genom utbud och efterfråga. Ett pris på en vara eller en nyttighet bestämmer pri-

set.3 Entreprenören och hushållet är aktörerna i samhället. Staten kan genom kapitalge-

nerering bidra till tillväxten. Åtgärder som styr beskattningen och sparande år är variab-

ler, som myndigheterna kan påverka ekonomin med. Inom nationalekonomin utgör sta-

1 Myrsky (1999) s. 1.
2 Tikka (1990) s. 1. Tuomala s. 60 f. 
3 Axelsson s. 200 ff. Två individer kan byta förnödenheter och uppnå genom utbyte högre nyttonivå. By-
tet leder till ett paretokriterium. En Edgeworth-box kan analytiskt mäta detta. 
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ten, genom att besluta om avgifter och skatter en aktör. Transfereringar genom stöd, 

subventioner eller stimulans av sparande är en socioekonomisk eller politisk aktivitet.4

Rätt reglerat leder det till ökat välstånd. Fel använt kan det leda till skatteoptimering. 

Detta leder till en förlust av välståndet.5 Som jag ser det blir frågan hur utvecklingen av

beskattningen och vilka skatter en primär uppgift i en rättvis liberal välfärdsstat. Hur 

beskattningen används som styrinstrument avgörs genom lagstiftning. Målet kan vara 

rättvisa genom att ta in en effektivitetsprincip som vidareutvecklats till en differensprin-

cip, så att ingen får det sämre fastän en välbeställd får det ännu bättre6.

    NATIONALEKONOMI OCH VÄLSTÅND    
                                                                                                             
                    
                             Den offentliga förvalt-  
Skatt och                              ningen inkl. kyrkan                         skatt  och
andra                                                                                              särskilda 
betalningar                         brutto investering                trans-          avgifter
                     subventioner                         sparande      fereringar                     
                           inkl. avskrivningar
Företag;        konsumtions-                                              Hushåll
Entreprenörer    varor          
Faktor-                        faktor-
marknad                                        betalningar

    bruttoinvesteringar                                  sparande
sparande
inkl. avskrivningar

Förmögenhetsbildning

Figur 1. Kretslopp för utvecklingen av välstånd baserat på offentliga medel7

1.2. Forskningsuppgift och avgränsningar

Kyrkan har en offentligrättslig status i Finland, men man har i dag frågat sig hur det 

kommer sig och på vad kyrkans beskattningsrätt baserar sig. Finns det en särskild kyrk-

lig grund för rätten till skatt? Är det en särskild kyrklig angelägenhet med grund i dess 

4 Felderer Homburg s  38 ff. Se även Axelsson s. 249 ff. Tuomala s. 22 ff. Samuelson s. 140. Ökad 
samhällseffektivitet driver upp produktionen.   
5 Määttä s. 14. Määttä anför att en minimering enligt Ramseys omvända teori föreslår en högre skatt för 
förnödenheter som har minst priselasticitet. Lägre skatt kan lyxartiklar ha, och t.ex. dagliga förnödenheter 
kan ha den högsta skatten, genom att varorna ändå blir köpta och skatten således löpande flyter in. Detta 
är dock mot en liberal rättviseuppfattningen. 
6 Rawls s. 82-97. Paretos optimeringsprincip.
7 Felderer Homburg s. 39. Jmf. även Eklund s. 173. 
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egna lagar? Finns det ett samband mellan staten och kyrkan och i så fall hurudant är 

sambandet? Hur har utformningen av kyrkan skett med rätt att verka som ett offentlig-

rättsligt samfund8 och dess rätt till skatt? Är det ett särskilt område inom finansrätten? 

Kort kan man säga både ja och nej. Det finns ett samband mellan staten och kyrkan, 

mellan lag och skatt. Kyrkan med skatterätt, som en del av offentlig förvaltning, kan 

också ses som en del av finansrätten, som all annan med beskattning producerad offent-

lig service.9 Till finansrätten hör all beskattning, samt övervakning av skattemedlens 

användning och uppföljning i redovisning.10

        Kan man få förklarande svar på hur detta förhåller sig genom att se på kyrkoskat-

tens utveckling och kyrkans status i ett historiskt perspektiv? Dessa grundläggande frå-

gor försöker jag besvara genom att i ett kapitel förklara för läsaren hur utvecklingen 

skett genom tiden. Man kan kanske påstå att alltings början och kyrkans etablering i 

Västeuropa grundar sig på en utveckling från antikens filosofi, över judendom och ge-

nom influenser av den unga kristna kyrkan.11

Vidare kan man fråga sig hur mycket skatt och till vilket ändamål den får tas in.

Vad utgör grunden för skatten och till vem betalas den? Distribueras alla skatter rättvist 

till rätt skattetagare? Gäller här någon specifik lag eller är det allmänna individuella 

rättskyddet giltigt även för kyrkoskatten?12 Finns det andra modernare lösningar  än 

skatt för en gammal kyrka? Fyller kyrkan alls ett annat behov än ett självsyfte i dag? 

Det här får sedan bli de frågor som vis-à-vis beskattningen detta arbete egentligen hand-

lar om. 

Man kan tycka att ett samfund inte kan ha en religion eller tro varför särskilt rät-

ten för kyrkan att bära upp samfundsskatt, samt fördelningen av densamma och det rätt-

visa härvidlag, är en allt mer aktuell fråga. Redan här kan man notera frågan om det är 

rättvist att dela ut samfundsskatt överhuvudtaget till kyrkan och kommunen. Å andra 

sidan kan man ställa sig fråga om kyrkan kommer till rätta utan samfundsskatt eller om 

8 Leino (2000), Kirkkolain riittävyys kirkon hallintolaiksi  berör detta samband ingående. Vidare har 
Leino (2002), behandlat detta i Kirkkolaki vai laki kirkosta . Halttunen Pihlaja Voipio s. 21 ff. 
verksamhetsfältet för kyrkan i samhället  Överpositivistiskt enligt Leino i (Kirkko ja perusoikeudet, 
SLEY 6, 2003) enligt bekännelsen av Bibeln.  Se också t.ex. SOU 1997:41 Staten och trossamfund  som 
behandlar Sveriges kyrka och dess historia ingående, där den finska till år 1809 historisk är identisk; se 
t.ex. s. 60. 
9 Wikström (2006) s. 1. Här definierar Wikström skatterätt som en del av finansrätten som behandlar re-
surser, vilka behövs inom offentlig förvaltning och de uppgifter som den offentliga förvaltningen behöver 
för att utföra sina uppgifter, m.a.o. offentlig hushållning.     
10 Andersson (2006) s. 6 f.
11 Knuuttila s. 12. Jmf Foucault s. 34. Kristendomen är formad av antiken och ett ännu grått mörker av 
ett universum i färd att födas .
12 Foucault s. 296. En kristen stat bygger på lagar; mänskliga, naturliga och gudomliga.

,
,
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den i så fall måste kompenseras med en annan finansieringskälla?13 Till detta kan man 

foga frågan hur vid platsen inom finansrättens ram är, borde kyrkan överhuvudtaget 

räknas som en institution inom offentlig förvaltning?

          I takt med samhällsutvecklingen sker också skattereformer regelbundet. I sam-

band med varje betydande skattereform strävar man efter neutralitet. Så också uttryckt i 

senaste reformförslag, vilket avser att ett neutralt arrangemang varken bör eller får in-

verka på skattebetalarens beteende.14 En skattereform kan ändå inte tillgodose alla skat-

tetagares intresse, utan kan ses som ett instrument för att nå ett givet mål som leder till 

bibehållen balans i beskattningen. Den politiska tonvikten kan som i samband med re-

formen i början av 2000-talet ha en ny tyngdpunkt som uttryckt mål eller syfte, som se-

nast skapandet av en konkurrenskraftig skatt 15 med avseende på närmaste ekonomiska 

influensområden. Kan det även svara mot önskad neutralitet inom eller för kyrkan? I det 

följande skall jag försöka reda ut och svara också på dessa frågeställningar. 

             I Finland är offentliga samfund, förutom kyrkan, staten och kommunen. Dessa 

offentligrättsliga samfunds rätt till skatt är reglerat i inkomstskattelagen (1992/1535). I 

enlighet med ISL 1.1 § betalar den skattskyldige inkomstskatt för förvärvsinkomst till 

skattetagare, som är staten, kommunen och församlingen. I ISL 1.2 § stadgas dessutom 

för skattebetalaren en skyldighet att erlägga kapitalskatt för kapitalinkomst till staten, 

som fördelas till skattetagaren enligt ISL eller L om skatteuppbörd (2005/609). I ISL 1.3 

§ regleras sådan inkomst från ett samfund eller en samfälld förmån som utgör skatte-

pliktig inkomst för vilken man erlägger skatt till staten, kommunen och församlingen. 

          Allt skatteuttag16 baserat på ISL sker gemensamt. Den statliga skatten är progres-

siv och stiger snabbare än objektet. Man kan anse att den därför kan inverka på indivi-

dens aktivitet och minska skattens ekonomiskt optimerande neutralitet.17 Med en regres-

siv skatt sjunker skatten däremot successivt.18 Däremot är inkomstskatten för en fysisk 

person och för ett dödsbo både i kommunal- och kyrkobeskattningen en skatt, som man 

lika väl kan kalla fördelningsskatt. De är nämligen till sin natur en skatt av samma art.19

De är i huvudsak tekniska och fiskala. Systematiskt kan de därför tas in gemensamt och 

13 Seer s. 185. Bör man i Tyskland överväga införande av samfundsskatt som kompensation för avdrag 
mm? 
14 VM TM 12/2002 s. 17.
15 VM TM 12/2002 s. 17 och s. 51. 
16 Skatteuttag är den vanliga benämningen på svenska fastän Skatteverket i Finland använder skatteintag.
17 Myrsky (1997) s. 1. (Neutralitet definieras senare.)
18 Myrsky (1997) s. 27.
19 Skattehandboken för personbeskattning s. 756.
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följs åt i princip. Sånär som på ett undantag gäller detta i och med att skatteförhöjningar 

inte beaktas i kyrkoskatt.20

           I ISL 124 § (533/1998) fastställer man skatten och 130 § (896/2001) ger 

stadganden om kommunalskatt. Någon särskild paragraf för kyrkan finns inte. För insy-

nen svarar skattestyrelsen, som har en skyldighet att årligen uppställa en förteckning 

angående inkomstskattesatser för kommunerna och uttaxeringssats för kyrkoskatten. 

Den publiceras i Finlands författningssamlingar. Denna sker för personbeskattningen.

            Ovan nämnda kapitalinkomstskatt och samfundsskatt tas in till staten. Det di-

stinkta förfarandet för fördelningen av skatteintäkter sker genom L om skatteredovis-

ning (1998/532) av år 1998 och ett övergående arrangemangs stadgar om fördelningen 

av samfundsskatten till år 2006 med utgångspunkt från inrikesministeriets promemoria 

1998:1. Detta PM ger rätt till att fördela ett relativt antal för anställda som arbetet inom 

ett företag. Driftsställe avgör vart skatten betalas.21 Särskilt åren 1990 till 2006 beläggs 

därför med en empirisk normativ redogörelse för skatten. Lagen om skatteredovisning 

(1998/532) och förordningen om skatteredovisning (1998/804) bestämmer i första hand 

om skatternas redovisning.22 Årligen besluter finansministeriet om betalningstidpunkten 

för de belopp som skall redovisas till skattetagarna (1998/758) och de beräknade utdel-

ningar som skall tillämpas vid redovisningen av förskottsuppbörden för förvärvs- och 

kapitalinkomstskatter, samt beloppet som tillfaller de enskilda kommunerna och försam-

lingarna.23

          Först kommer jag att utreda rätten till skatt för kyrkan i Finland. Med detta som 

grund deducerar jag sedan den fortsatta skatterätten. Kronologiskt, ur rättshistoriskt per-

spektiv, redogör jag för den historiska utvecklingen av förhållandet mellan kyrkan och 

staten. Inom rätten placerar jag det sedan i ett större sammanhang. Beskattningen i om-

råden inom Finlands närområden kan också ge synpunkter på detta av intresse. De nya 

ekonomierna öster om Östersjön, som inte har samma tradition och ekonomi eller soci-

alskydd lämnar jag ändå utanför.

         Man borde kanske först notera att, enligt grundlagen all skatt stadgas genom lag.

GL 81 § (1999/731) Om statsskatt bestäms genom lag. GL 76 § nämner kyrkolagen 

som har bestämmelser om den evangelisk-lutherska kyrkan. Skattelagarna reglerar allt 

20 Andersson (2006) s. 71.
21 Skattestyrelsen VEROH 6818r/w 3.98 s. 1 f.
22  I ISL fanns tidigare en hänvisning till L om skatteuppbörd (1978/611) 13-23 §, vilken nu är ersatta av 
L om skatteredovisning (1998/532) och F om skatteuppbörd (1998/804), 5 kap. av förordning om skatte-
redovisning.
23 Skattestyrelsen VEROH 6818r/w 3.98 s. 1.
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skatteuttag och utvecklingen har lett till att kyrkolagen numera även befattar sig med 

ekonomi och nämner också kyrkoskatten. Hur skattelagarna är utformade och hur pass 

stabila dessa är för skattetagaren, samt hur kyrkolagen definierar sin skatt, samt kyrkans 

rätt och behov av skatten, kommer detta arbete att handla om. 

          Kyrkoskatten som sådan är en liten, marginell skatt, men viktig för kyrkan. 

Mängden av antalet medlemmar som hör till kyrkan kan ändå göra det angeläget att se 

på denna skatt från skattebetalarens sida, lika väl som skattetagarens. Grundforskning

av kyrkan som skattemottagare är outforskad. Av hela befolkningen hör nästan 85 pro-

cent till den evangelisk-lutherska kyrkan och dess medlemmar är i Finland förpliktade 

att finansiera utgifterna för sin kyrka genom att betala kyrkoskatt.24  Genom att under-

söka kyrkoskatten kan vissa andra olägenheter också upptäckas. 

           Föreliggande arbete berör i första hand rätten för kyrkan i Finland att ta ut skatt 

och medlemmarnas skyldighet att betala kyrkoskatt. Vidare redogör jag för vilken struk-

tur som beskattningen har, samt i vilka situationer kyrkan själv är skattskyldig. I linje 

med detta följer jag upp skattelagstiftningen och dess koppling till kyrkolagen samt vil-

ka avgränsningar detta har fått inom kyrkolagen. Det innebär att det närmast blir kristna 

kyrkor och i huvudsak den lutherska som behandlas.25 I linje med den lutherska språk-

synen strävar jag efter att använda också kända verk i svensk översättning, om än origi-

nalspråket är känt för mig.26

           Arbetet behandlar de skattebehöriga kyrkosamfunden. Skatteflykt eller skatte-

brott behandlas inte i detta arbete. Överlåtelseskatt för fastighet är kyrkan befriad från, 

mervärdesskatt betalas i begränsad utsträckning för affärsverksamhet. För fast egendom 

erlägger församlingarna fastighetsskatt. Denna skatt ersatte kostnader som kommunen 

tidigare fakturerat som en så kallad gatuavgift och mantalsavgift. För en kommuns skat-

tebehov bör den också ses som en stabiliserande faktor och ersätter, skatt enligt pröv-

ning av näring, som inte längre ger skatteunderlag i en kommun.27 En fastighetsinkomst 

kan ses som näringsverksamhet och är föremål för kommunal beskattning.28 Utvidgning 

24  Kyrkostyrelse: Församlingarnas ekonomi 1997 s. 2. Av befolkningen hör 85,3 % till Finlands ev.luth. 
folkkyrka, Statistisk årsbok för kyrkan 2000 s. 12. År 1999 är 85,1 % medlem i en ev.luth. församling. 
Statistisk årsbok för kyrkan 2006 s. 14. År 2006 hörde 82,4 % av befolkningen till ev. luth. kyrkan.
25 Inger s. 71. Uppsala mötet 1593 var den definitiva milstolpen då kampen mellan den katolska kyrkan
och luthersk tro ledde till att alla i Sverige skulle vara lutheraner. Aa. s. 79. År 1571 ev.luth. kyrkoord-
ning.      
26 Jmf Rawls s. 11 där han konstaterar att den franska och tyska utgåvan är överlägsen hans första engels-
ka, varvid den svenska utgåvan följer dessa. 
27 KB 1989:2 s. 2 f. Andersson Linnakangas s. 2.
28 Andersson Linnakangas s. 55 ff. Att observera är att näringsverksamhet och viss fastighetsinkomst är 
belagd med kommunalskatt, vilket även gäller inom skogshushållning.
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av detta arbete behandlar därför också den skattskyldighet, som numera finns för kyr-

kan. Det är enligt neutralitetsaspekter helt rättvist ur konkurrenssynvinkel också med en 

mervärdesskatt för tjänster i den mån som kyrkan konkurrerar med annan fri affärsverk-

samhet.  

            År 1993 återgick Finland till källskattetanken, där olika skatteslag beskattas oli-

ka.29 Detta är inkomst för begränsat skattskyldiga från eller till utlandet, som inte till 

alla delar beskattas som motsvarande inkomst för en person bosatt i hemlandet. Här vill 

jag också fästa uppmärksamheten på att källskatt tillfaller staten och inte till någon del 

tillfaller kyrkan. (L om beskattning av begränsad skattskyldig för inkomst och förmö-

genhet 1978/627). Däremot kan för ränteinkomster finnas vissa undantag (SRF om käll-

skatt på ränteinkomst 2000/428).

            Det som jag inte alls har för avsikt att beröra är kyrkolagstiftningen som sådan. 

Det innebär att arbetet inte berör den offentligt rättsliga samfundets lagstiftning som så-

dan. I och med det faller kyrkans hierarkiska beslutsprocess utanför arbetet. Det gäller 

demokratin som förverkligas genom kyrkostämma, kyrkostyrelsens beslut och bered-

ningar, samt också arbetet i församlingarnas kyrkofullmäktige och kyrkoråd. Vidare be-

handlas inte de enskilda anställdas, såsom kyrkoherdars ansvar, samt valda medlemmar 

i kyrkans organ och deras delaktighet inom skilda nivåer i beslutsprocesser. Undantaget 

är i den mån det innebär ett led i förståelsen av den allmänna offentliga administrationen 

eller utgör en del i ett rättsfall. 

              Enheten euro infördes år 2002. Detta arbete är i huvudsak därför markbaserat 

till den del det grundar sig på undersökningar under 1990-talet och början av 2000-talet. 

Man kan ändå notera att användningen av skattesats eller skatteprocent i stället för 

skattöre är ett steg i utvecklingen från mark till euro (= ).30

1.3. Definitioner av skatterättsliga begrepp

Arbetet blir lättare tillgängligt om de centrala skattebegreppen först definieras. Det mest 

komplicerade och svåraste begreppet att kort och entydigt definiera är neutralitet. Skat-

teneutralitet kan vara aktuellt för såväl fiskus som skattebetalaren. Dessutom är det skäl 

att skilja mellan de olika formerna som skatten kan ha, dvs. inkomstskatten, skattelätt-

29 Myrsky (1997) s. 3.
30 Man kan notera att skattöre bibevarats oberoende av riksdaler, trots rubel och kopek, mark och penni, 
men inte euro och cent, vilket ändå är i harmoni med EU-andan om harmonisering av det monetära sy-
stemet.
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nader och kapitalinkomst samt förmögenhetsavkastning och realisationsvinster. I ett sär-

skilt kapitel i slutet av arbetet kommer jag vidare att återkomma till skatteprinciper.

            Skatteneutralitet är uppnådd när individens ekonomiska val inte leder till skill-

nader i beskattningen.31 Skatteneutralitet kan man anse att föreligger för ett skatteuttag, 

som oberoende av arrangemang totalt utgör en skatt, som kan fördelas lika mellan alla 

skattetagare.32 Det kan också vara för skattetagaren att olika former av skatt är lika.33

Termen neutralitet kan ekonomiskt avse en oförändrad situation efter en reform, men 

detta är inte skatterättsligt entydigt. Mest entydigt är påståendet att neutralitet kan före-

ligga för skattetagaren när man enbart avser stabilitet för det fiskala uttagets omfång.34

            Skatteneutralitet är för skattebetalaren enhetlig beskattning oberoende av in-

komstens form. En strikt neutralitet är t.ex. då löneinkomster och kapitalinkomster be-

skattas lika. Oberoende av hurudant ett inkomstslag är, bör skatten träffa objekten lika. 

Att så inte är fallet och dess konsekvenser kommer fram senare i detta arbete. För kon-

sumtion kan en skatt som likformig träffar konsumtion och tjänster vara en definition av 

neutralitet.35 För en rationell skattebetalare kunde man också säga att det är nyttan av en 

tjänst för vilken skatten betalas, som skall vara i balans till denna nytta, vilket kan ses 

som en form av neutral jämvikt i att höra till kyrkan och betala skatt.36 Senare i detta 

arbete redogör jag för skatteprinciper bland annat också för neutralitetsprincipen.            

Väsentligt för detta arbete är hur kyrkan uppfattas i samhället. Ungefär hälften av med-

lemmarna i kyrkan dvs. 45 % ansåg sig i Finland som troende37, varvid man kan anta att 

de får ett budskap av kyrkan som de kan omfatta. Medlemmarna i ett samfund kan ha en 

tro, vilket utreds senare. Här nöjer vi oss med att notera att ett samfund förutsätter neut-

31 Kukkonen s. 351 f., Tikka (1990) s. 47 f., Tikka (1995) s. 2 ff. Jmf. Wikström (1994) s. 10. Ekonomin 
skilja mellan neutral och vägledande beskattning. Ekonomiskt neutral skatten påverkar priset proportio-
nellt.
32 se Wikström (2006) s. 70. En neutral beskattning har inga biverkningar. Tikka (1995) s. 48. Man kan 
märka att begreppet neutralitet under skilda tider kan få olika innehåll. 
33 Gunnarsson (1995) s. 135. På ett makroekonomiskt plan innebär neutralitet en strävan att minimera 
effektivitetsförlusterna.  Myrsky (1997) s. 6ff. Neutralitet i beskattning är en del i finansrätten där man 
också måste se på utgifterna. Immonen s. 461. 
34 Gunnarsson (1995) s. 145.
35 Gunnarsson (1995) s. 258. Obs! För direkt kyrkliga tjänster betalas inte mervärdesskatt. 
36 Gunnarsson (1995) s. 126. Till exempel kan man tänka sig att det utgörs av enbart sociala ändamåls-
normer (Sozialzwecknormen)  som binder folk till kyrkan, varvid det är deras syn på en neutral nytta och 
de fortsätter betala skatt som nedlen i kyrkan. Wikström (1994) s. 9. Neutral skatt behöver inte innebära 
prisneutralitet.
37 Heino s. 17.
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ralitet då det råder lika beskattning, oberoende av vilken företagsform man väljer.38 Ne-

utralitet för vinst förutsätter att skatten för olika vinstutdelning skall vara lika.39   

            Definitionen av vad skattebetalningsförmåga40 innebär, dvs. att kunna betala 

skatt utan att skatten upplevs som helt oskälig, måste man fästa uppmärksamhet vid. 

Nuförtiden anser man att en skatt är rättvis när den enskilda individens betalningsför-

måga beaktas.41 Det kan vara den skatt som påverkas av individens prestations- eller 

skatteförmåga, vilket kan vara nyttan relaterad till det behov skatten täcker för skattebe-

talaren. Man kan tala om olika incitament för skattebetalning. Här kan vi nämna minsta 

offrets princip. I minsta offrets princip föreställer man sig att det är en mindre uppoff-

ring att ta ett penningbelopp från en större inkomst än en mindre, varvid detta ger hög 

progressivitet.42 En socialpolitisk och ekonomisk definition är då skatten utgör den nytta 

av tjänster och förnödenheter man förväntar sig att få av en frivilligt  erlagd skatt.43

För fiskus är den skatt rätt som är rättvis enligt skattelagsstiftaren.44 Enligt Wikström 

har i Finland finanspolitisk beskattning tillämpats ytterst sparsamt.45

1.4. Begreppet kyrkoskatt

I grundlagen (GL) för republiken Finland ingår stadgar om kyrkans rätt till lagstiftning i 

GL 76.1 § (1999/731): I kyrkolagen finns bestämmelser om den evangelisk-lutherska 

kyrkans organisation och förvaltning. Och vidare ingår i GL 76.2 §: Angående lag-

stiftningsordningen för kyrkolagen och rätten att ta initiativ som angår den gäller det

som särskilt bestäms i kyrkolagen. Observeras kan att grundlagen inte här känner till 

något annat kyrkosamfund, inte ens den ortodoxa kyrkan.

          Kyrkolagens 15 kap. (1993/1054) stadgar om kyrkoskatt. Kyrkolagen tar upp rät-

ten att ta ut kyrkoskatt i KL 15:2 § och skyldighet att ha en budget och med insamlade 

medel täcka sina åtaganden.46 Denna avgift tas ut enbart av kyrkans medlemmar.47 På 

motsvarande sätt stadgas om rätten till kyrkoskatt också i L om ortodoxa kyrkor (LOK) 

38 Kukkonen s. 353. Immonen s. 7 Neutralitet i fusioner kan styras av politiska mål.
39 Kukkonen s. 381. 
40 Gunnarsson (1995) s. 116. 
41 Kukkonen s. 38 f. 
42 Tikka (1991) s. 185 ff.
43 Gunnarsson (1995) s. 116 ff. Myrsky (1997) s. 77. Gunnarsson (1995) s. 66. Sjukvård och undervis-
ning.
44 Gunnarsson (1995) s. 123. Skatteförmågeprincipen fungerar som en fundamental ordningsprincip, 
vilken skall förverkliga lagstiftarens rättviseidé om skattefördelning.
45 Wikström (1994) s. 89.
46 Leino (2002) s. 213 ff. Tidigare KL år 1966 har tagit in detta implicit i skilda lagar för löner och fonder 
samt pensionslagar (1966/106 och 1966/298).    
47 Leino (2002) s. 214. Se även: Välimäki s. 282 f.
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7:77 § (2006/985)48 och L om samfunds, sammanslutningars och samfällda förmåners 

skattskyldighet till ortodoxa församlingar (1935/191).49 Kyrkoskatt är den skatt som 

kyrkan enligt lag får uppbära av sina medlemmar för sina utgifter för att täcka sina 

kostnader som uppstår för att kyrkan skall kunna utföra sina uppgifter. Kyrkan har rätt 

att ta skatt på inkomst av såväl fysiska personer, dödsbon som samfund. En avgift för 

ämbetsbetyg som också befolkningsregistercentralen kan ge erläggs också av kyrko-

medlemmar. Gränsen mellan avgift och skatt har bl.a. Määttä utrett.50

            Den skatteprocent51 som skall användas av en församling för att täcka dess utgif-

ter fastslår föregående år av församlingens valda kyrkofullmäktige respektive av de or-

todoxa församlingsfullmäktige. Den skatten benämns kyrkoskatt och hanteras enligt 

samma principer som kommunalbeskattning. Skatten fastställs enligt inkomster som 

sker per skatteår, vars uppgifter är inhämtad för den skattskyldiges förvärvsinkomster 

under ett skatteår.

1.5. Disposition

Kronologiskt behandlas först skattens utveckling, med en normativ positivistisk redogö-

relse närmast av det rättshistoriska perspektivet. Ett ekonomiskt synsätt kombinerat med 

en översikt av de rättsliga normerna ger en särprägel för detta arbete. Detta sker genom 

en redogörelse för den normativa förändringen av lagar i samhället, som visar hur dessa 

påverkats i tiden i relation till andra förändringar i samhället.52 Den allmänna interna-

tionaliseringen och skilda konventioner och avtal påverkar de nationella skattelagarna i 

allt högre grad i och med folks mobilitet. Av betydelse blir därför även närområdenas 

påverkan på oss, främst Norden, vilket berörs. Dessutom ingår också en viss internatio-

nell jämförelse. 

            Det är först i Kyrkolagen (KL) år 1993 som direkt tar upp ett kapitel för kyrkans 

inkomstförvärv, hur medlen skall förvaltas och för vilket ändamål. Sedan följer en redo-

görelse för lagar och dess tillämpning inom fördelning av rätten till skatten åt skatteta-

48 Leino (2000) s. 55. Ortodoxa kyrkan tog inte in benämningen om rätt till skatt tidigare. År 1953 fanns 
det dock nämnt i en förordning. Leino (2000) s. 21. Kyrkans ledning från år 1809 innehades av den ryske 
tsaren, som hörde till den ortodoxa tron. SOU 1997:41 s. 60. Stat och religion är ett i Regeringsformen 
från åren 1634 till 1809. FF 1918/185 stadgar i 10 § rätt att beskatta sina medlemmar av ortodox tro.
49  VM TM 9/2002 s. 23. Denna lag är ännu i kraft. Senare redogörs om en fast procent från och med år 
1993 i detta arbete. 
50 Määttä s. 9.
51 Tidigare benämnt kyrkoskatteöre, vilket multiplicerats med antal skatteören.
52 Kekkonen (1987) s. 5. Rättsliga förändringar i samhället, hur dessa skett och dess begynnelse och pro-
blematiserande. I detta kan man särskilja de juridiska författningarna, institutionella som berör beskatt-
ning och domstolspraxis i skilda tider samt rättsligt tankesätt, juridisk indoktrinering.
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garen.53 Arbetet följer en undersökande metod, utgående från kommittébetänkanden, 

förarbeten, författningar och rättsfall54 kompletterade med litteratur. Dessutom används 

kyrkostyrelsens statistik och offentliga skatteuppgifter, samt gamla utlåtanden.  

           Analogt med anfördt allmänt tillvägagångssätt kommer jag i kapitel två först att 

behandla den bakomliggande rättshistoriska doktrinen och sedan undersöka grunderna 

som antagligen givit kyrkan rätt och status som offentligrättslig instans och därmed 

även beskattningsrätt eller viceversa. Förutom den allmänna rättshistoriska utvecklingen 

har även den specifikt undersökta kyrkolagen utvecklats, varför ett särskilt underkapitel 

i kapitel två avser att ge en förståelse för harmoniseringen av lagar dels allmänt och dels 

specifikt i kyrkolagen.

           I kapitel tre berörs det internationella inflytandet, nämligen integrering, målsätt-

ningar i anslutning till den samt skattesituationen i Skandinavien och Tyskland. Dessut-

om är detta särskilt motiverat av påståendet att den äldre rättshistorian starkt var påver-

kad av såväl en allmäneuropeisk utveckling ända till 1860-talet som tysk rättssyn. Ännu 

i början av 1900-talet saknades nationellt en högre inhemsk skatterättslig utbildning, 

utan den byggde på tysk undervisning och forskning.55 Dessutom finns det likheter i den 

teologiska grund som binder samman dessa regioner. Dessa länder har nämligen någon 

form av liknande luthersk folkkyrka.  De sociala aspekterna berörs här också kort.

            Fjärde kapitlet tar kort upp kyrkan i samhället, vilka uppgifter som är tänkta att 

täckas med den kyrkoskatt som ISL ger rätt åt kyrkan att ta in. En skatterätt som dessut-

om ger kyrkan en särskild rätt att ta skatt utöver församlingens egna direkta behov, pla-

cering av medel och det utgiftstillägg, som uppstått genom tillblivelsen av kyrkostyrel-

sen och dess finansiering.  En skatt som inte restitueras vid överstort uttag är också som 

så intressant. 

          Kyrkostyrelsen är den instans som inom demokratin och delegering av skatterät-

ten, styr kyrkans och lokalförsamlingens funktioner centralt. Ytterligare hör det till kyr-

kostyrelsens uppgifter att verka som en central organisation som även stöder de ekono-

miskt svaga församlingarna, vilkas egna skattintäkter inte anses räcka till för deras kost-

53 Kekkonen (1996) s. 7. Vilka förändringar som skett som lett till vår tid i rättshistoria förankring av or-
saken till förändringar t.ex. ekonomiskt sociala grunder eller politiska maktfaktorer eller rådande ideolo-
gier.  
54 Myrsky (2002) s. 173. Betydelsen av prejudikat har ökat.
55 Aarnio (1967) s. 32 f. Jämför dock Pihlajamäki - Pylkkänen s. 102 ff. Friherre R. A. Wrede af Elimä 
professor i civilrätt och romersk rätt år 1885: den romerska rättens betydelse för vår tid  på sid. 104. 
Friherre Wredes betydelse för frigörelsen från inflytande av utländsk rätt till förmån för inhemsk kan inte 
lämnas obeaktat. Vidare a.a. s. l09 f. Analysen av 1734 års lag och Rechtssätze  för en modern rättsligt 
positivistisk metods förespråkar. Se vidare avsnitt 1.6. Rättsfilosofi och metoder.
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nader. På det sättet blir kyrkostyrelsen den enskilda församlingens största gemensamma 

kanal genom församlingens avgifter för utjämning av skattemedel mellan rika och fatti-

ga församlingar. Dessutom bidrar kyrkostyrelsen med normering, direktiv och övervak-

ning av lag och ekonomi varvid dess position är central för församlingarna. 

           I kapitel fem redogör jag för hur skattelagstiftningen är utformad så att kyrkan 

kan få sin skatt. De olika skatteslagen som förekommer samt de rättsnormer dessa föl-

jer. Här berör jag också en kort polemik om alternativ som budgetanslag av staten. I vil-

ken utsträckning är skattetagarna skyddade mot fel? Den ökade tryggheten för såväl 

skattebetalaren som skattetagaren berörs här. Till slut ingår ett stycke om hur skatteför-

valtningen distribuerar skatten till skattetagarna.

           Kapitel sex behandlar den utveckling som skett i det finländska samhället genom 

sociallagstiftningen i välfärdsnorden. Här kommer man in på de uppgifter som samhäl-

let tagit över och kyrkan avstått från. Här kan också ingå en redogörelse och en utvärde-

ring om i vilken mån de sociala förmånerna och den sociala tryggheten finansieras av 

kyrkans medlemmar med kyrkoskatt.

           Utvecklingen av samhället har måhända lett till en effektivare service. Den socia-

la servicen medför kostnader. I och med att församlingarna också har skattskyldighet för 

rörelse ger det en nyanserad bild av den totala skattefrihet som kyrkan av i dag inte 

längre har. I vilken mån andra skatter finns ingår lika väl här. Detta försöker jag redogö-

ra för i ett sjunde kapitel som slutar med ett exempel gällande en liten församling. 

            Rätten till en andel av inkomstskatten från samfund åt kyrkan anses vara unik 

för Finland, men kan ha någon grund genom en tidigare förankring i historien. Om så är 

fallet, eller någon annan grund kan finnas, måste utredas om det är möjligt. Dessutom 

har den aktualiserats genom inrikesministeriets 1:1998 betänkande och också senare till-

sammans med kyrkostyrelsens olika betänkande de senaste åren, blivit allt intressantare, 

inte minst för dess trots allt väsentliga ekonomiska betydelse för de skilda skattetagarna.

           I sjunde kapitlet kommer frågan om kyrkans skattskyldighet in. Varför och för 

vad betalar kyrkan skatt. En del är redan nämnd, såsom fastighetsskatten och i vilken 

mån mervärdesskatt utgår. Gagnar detta samhället och den offentliga förvaltningen, och 

i så fall hur?  En naturlig del är också de lönebikostnader och pensionsavgifter som ju är 

motsvarande kostnad som andra arbetsgivare likaväl är skyldiga att betala. Här kan jag 

inte förbise de fall att man bedriver näringsverksamhet. För det ingår en kort redogörel-

se. Tillika polemiserar jag i slutet av kapitlet lite kring de uppkomna frågorna. 
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           I kapitel åtta tar jag upp rättsvetenskapliga teorier och dess inverkan av de 

mänskliga rättigheterna kontra kyrkan. I och med det självklara i att grunden för all be-

skattning är det ekonomiska underlaget, leder det till att olika generella beskattnings-

modeller också blir aktuella här. Även generella rättsprinciper och skatterättsfilosofi får 

plats i detta avsnitt. På det viset kan kyrkans skatterätt och beskattning av den jämföras i 

ett mer teoretiskt perspektiv. 

             Det nionde kapitlet sammanfattar arbetet och ger en framtidssyn. Kapitlet inleds 

med en komparativ sammanställning av kyrkans uppgift i samhället, hur diakonistöd bör

hanteras och dess beskattningsrätt bör utvecklas. Här för jag fram slutsatser som jag 

kommit tidigare till i arbetet. Sedan tar jag upp olika synpunkter på vad tidigare kapitel 

lett fram till och vilka framtidsvisionerna inom kyrkoskattens område kan vara. 

             I det tionde kapitlet tar jag upp konklusioner i olika samhällen och religion. Här 

redogör jag för de skilda tillämpade modellerna för kyrkobeskattning. Borde en ny eller 

skild modell framom andra tillämpas för kyrkans finansiering? Vad dessa modeller le-

der fram till och en analys av detta såväl enskilt som för samhället avser jag här att be-

lysa. Här noterar jag även kort om den allmänna rättstryggheten med kyrkoskatten.

            Elfte kapitlet utgör avslutningen och är en kort sammanfattning av arbetet och 

vissa uppnådda slutsatser.

1.6. Rättsfilosofi och metoder

Bakgrunden till tankarna och uppfattningarna i dagens rättssamhälle kan man om man 

så vill se i Platons56 lära. Han kan anses som grundare av antikens filosofiska tankar om 

staten och dess lagar.57 Däremot lade Aristoteles58 ända in på 1900-talet grunderna för 

studierna inom logik59 och etik. Som påverkare inom den katolska kyrkan ser man ofta 

Thomas av Aquino.60

Lagstiftningen inom en demokrati anses stärka lagens legitimitet i staten. Detta 

förutsätter dock en fungerande äkta deltagardemokrati.61 Begreppet rättsekonomi kan 

ses som en analys av hur rättsreglerna främjar ekonomisk effektivitet i samhället. Här 

55 427-347 f. Kr. Wong: Rättsfilosofins äldre historia s. 12.  Jmf Foulcault s. 276 ff. Logos och lyssna hela 
livet leder till en subjektiv skärningspunkt mellan handling som måste regleras och regler för vad som 
måste göras skiljer sig helt från Platonisk och kristen syn på samvetet. Får dessa tankar slagkraft gäller 
Foucaults parallell till antiken och kristendomen som samma gråa början till något nytt. Aa. s. 34. 
57 Wong s. 14. 
58 Wong s. 15. jmf Hobbes  s. 484 - s. 494 ff. kritik av Aristoteles. 
59 Se t.ex. Aristoteles s. 50 ff. 
60 Wong s. 17 se även senare i detta arbete.  
61 Dahlman s. 147. 
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värderas skada mot storleken av ersättning62, eller varför inte omvänt skatt som erläggs 

mot utbud av given service. Det kan också användas för att maximera välståndet i sam-

hället.63

Inom ekonomi talar man om en paretoeffekt när man mäter betydelsen av ett 

ekonomiskt beslut. En paretoeffekt kan finnas om en individ får det bättre utan att en 

annan får det sämre eller omvänt att ingen får det sämre. Man kan tänka sig att stordrift 

kan genom paretooptimerande prissättning användas så att en marginalkostnadsprissätt-

ning kan ge en vinst i en samhällsekonomisk lösning kontra en företagsekonomisk.64

Kan en paretoeffektivitet inte uppnås tillämpas en paretooptimalitet.65 När några indivi-

der får det bättre än andra får det sämre inom ekonomisk effektivitet föreligger ett Kal-

dor-Hickskriterium.66 I vilken mån församlingarnas sociala uppdrag i samhället kan ses 

som en komponent inom paretooptimeringen kan kanske belysa också detta. Jämfört 

med fackavgifter, vilka är avdragbara i beskattningen, har fackavgiften sedan 1960-talet 

ansetts vara ett politiskt beslut för att främja arbetsfred.67

Det är missledande att tro att historia kan leda till nya vetenskapliga insikter.68

Ett paradigmskifte med nya och annorlunda instrument kan leda till någon form av re-

volution inom vetenskapen och endast sålunda ge nytt innehåll och upptäckter till det 

studerade ämnet.69 Ett instrument är ett givet språk.70 Det kan uttryckas som så att defi-

nitioner och regler för översättningar som sker från ett språk till ett annat uppstår inex-

akthet.71 Det kan leda till behov av särskilda undersökningar.72 Tillika vill jag utgående 

från denna filosofi påstå att varje språk utgör en eller annan form av begränsningar.

Hypotesbildningen måste med andra ord ha en konform språkbildning. Hypotes-

bildningen sker med idéer sammanfattade i jämförande hypotes vars utfalls innehåll 

jämförs med meningar och dess sanning, vilket kan reduceras genom definitioner och 

62 Dahlman s. 148. 
63 Dahlman s. 156.
64 Axelsson s. 249 ff. anser t.ex. att SJ som ett etablerat företag kan frånse de fasta etableringskostnaderna 
medan en privat investering kan ha en alternativ investeringskostnad.
65 Dahlman s. 158. Se även Myrsky (1999) s. 165.
66 Dahlman s. 159. Om A och B var får 300 bättre och C 400 sämre resulterar det i ökad ekonomisk effek-
tivitet om 200.
67 Wikström (1985) s. 288f.
68 Kuhn s. 15.
69 Kuhn s. 96.
70 Wittgenstein: Filosofiska Undersökningar s. 174 Språket är ett instrument. Dess begrepp är instru-
ment.
71 Wittgenstein: Tractatus logico-philosophicus s. 54.
72 Wittgenstein: Om visshet. s. 14.  
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härledningar.73 Tillämpningen av samhällsrättliga normer kunde man alltså ställa upp 

enligt hypoteser. Tiden kan vara avgörande för politiken i ett visst givet samhälle. Som 

en utveckling i antiken kan man se de undersökningar Socrates gjorde av sociala frågor 

som redogörs för i Republiken följd av Statsmannen och till slut i Lagen beskrevs av 

Platon samhället i termer som ännu används.74

Rättshistorian utvecklar sig i samhället i tiden. Under olika tider råder skilda pri-

oriteringar och under vissa tider betonas att det finns särskild utvecklad metod för att 

analysera det rättshistoriska skeendet. En metod i ett rättshistoriskt arbete kunde t.ex. 

leda till en analys av förändringarna inom rättsdoktriner.75 Man kan se på kyrkoskatten 

och dess rättshistoria i relation till samhället ur olika vinklar.76 I enlighet med Jukka 

Kekkonen kan man tillämpa den rättshistoriska metoden genom att jämföra paradigm-

populism, rättspraxis i stort, skillnader i forskningsintresset och sedan sammanfatta det 

med någon form av kritiskt analys.77

I ett konkret exempel inom området för skattens distribution kan man notera att 

ännu på 1950-talet ansvarade skattetagaren självständigt för skattekrävningen.78Praktis-

ka problem och olikheter kunde man tänka sig att uppstod för skilda församlingar fastän 

det grundade sig på skattelängderna av kommunen. En kronologisk redogörelse för 

rättsutvecklingen kommer för kyrkoskattens del visa på skilda möjligheter för ett utebli-

vet eller ett dubbelt skatteintag i detta arbete.

De allmänna rättstrenderna och deras utveckling kan man också ha som en 

gemensam analytisk ram och grund för utvecklingen av kyrkan. Med jämna mellanrum 

förekommer filosofiska riktningar där bl.a. Kant79 kan anses ha en stor betydelse. Den 

äldsta rättshistorien som tillämpas i dag kan man säga är en kristen form av den romers-

ka rätten80, kompletterad med de svenska landskapslagarna81 och tyska doktriner, som 

kom in efter 30-åriga kriget.82 Metodologisk rättspolitisk positivism83 utvecklades i Eu-

ropa från slutet av 1600-talet.84

73 Sir Karl Popper: En intellektuell självbiografi. s. 26.
74  Corvi s. 56 f. 
75  Kekkonen (1987) s. 131.
76  Kekkonen (1987) s. 140.
77  Kekkonen (1987) s. 143 f.
78  Wikström (1998) s. 333.
79 Se även Hobbes Leviathan; Rawls och Habermas och varför inte Dworkin.
80  Pihlajamäki Pylkkänen s. 102 ff. Se även Wredes insats som innehavare av professuren 1885 inom 
civil- och romersk rätt.  
81  Pihjajamäki s. 113 f.
82 Pihlajamäki Pylkkänen s. 54 f. Inkallandet av Pufendorf under Sveriges stormaktstid för att inför re-
formen som ledde till 1734 års lag i Sverige. Inger s. 74. Upprättande av det karolinska enväldet 1680 
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Sedan 1990-talet finns ett allt större kvalitativt forskningsutbud av såväl metoder 

som skatterättslig litteratur. Dessutom kan man notera att skattelagstiftningen i allt acce-

lererande tempo förnyas genom olika betänkanden. Tikka anser att man också kan påstå 

att all beskattning på grund av transfereringar har betydelse inom nationalekonomin.85

En social transferering kan vara den som sker mellan församlingarna inom kyrkan, samt 

då församlingen verkar med diakonimedel, samt upprätthåller ungdomsarbete och åld-

ringsvård, eventuella med pensionärshem. I vilken mån är detta kyrkans uppgift eller 

endast en transferering inom den nordiska sociala välfärden kan man diskutera.  Socio-

ekonomisk forskning kan vara ytterligare en dimension, vilket dock bara tangeras.

Därför kan man se att som forskningsobjekt är det dessutom en utmaning för fle-

ra olika vetenskaper.86 Det innebär att en renodlad skatterättslig dogmatisk forskning är 

rätt omöjlig utan exkurser till andra rättsområden och ekonomisk vetenskap.87 Här kan 

man också notera återkommande, närapå ständiga reformkrav. Senast kom det till ut-

tryck genom ett betänkande om konkurrenskraftig skatt.88 Det leder till att arbetet impli-

cit tvingas beröra ytterligare andra vetenskapsområden, dock utan att särskilt gå in och 

redogöra för dessa vetenskaper. 

I en historisk kartläggning av den rättshistoriska utvecklingen är det även moti-

verat att se på de svenska och tyska beskattningsprincipernas inverkan på vår inhemska 

skatt. Dessa länder utgör dels områden med samma tro dels är de belägna geografiskt i 

grannskapet med migration som följd. Till 1809 var Sveriges och Finlands rättsutveck-

ling identisk. Inger anför att den svenska rättsutvecklingen på slutet av 1700-talet och 

början av 1800-talet hade influenser av den franska och engelska rätten, liberalism och 

naturrättsfilosofi.89 Wikström anför att de delar av år 1734 års lag som ännu gäller i dag 

kan ses som representativa för rättsnormer, vilka varit i kraft länge.90  Rättsutvecklingen 

kom att påverka lagstiftningen i Sverige på flera sätt men framförallt därigenom att Sverige genom Karl 
XI: initiativ fick en kyrkolag 1686 samma år en lagkommission, som så småningom skulle komma att 
utarbeta 1734 års lag.
83  Pihlajamäki Pylkkänen s. 113 ff. modern positivism  har sina rötter i slutet av 1800-talet.
84 Kaufmann s. 141 f. Bill of Rights in Common Law (1688); Kodifieringssystemet I Allgemeine Land-
recht (1794) och Code civil i Frankriket (1804) för att nämna några.  
85 Tikka (1983) s. 1079. 36% av transfereringar sker med skatter år 1983.
86 Tikka (1983) s. 1080.
87 Tikka (1983) s. 1084.  
88  se VM TM 12/2002, november 2002. Detta förverkligat genom ett regeringsprogram som gjort det 
möjligt att utföra en skattesänkning år 2009. Nackdelen kan vara att sju år efter en högkonjunktur är det 
en låg.
89 Inger s. 164 ff.
90 Wikström (1979) s. 220.
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har också i mycket ägt rum i Finland enligt motsvarande linjer.91 Normering inom rätts-

historia bygger dessutom som nämnts väsentligt under den första perioden på tysk rätt.92

Utvecklingen av en utländsk skatt kan genom harmoniseringssträvande ha stor 

nationell påverkan vilket kan vara betydande93 och kan därför ge ett mervärde för för-

ståelse av den nationella skattens utveckling. Inom harmoniseringssträvandena i större 

perspektiv ser jag därför i det senaste utvecklingsskedet av finsk rättsteori utvecklingen 

i framtida perspektiv jämfört med nationell lag. Påverkan av EU och internationella av-

tal kan ge avgränsningar94 av de nationella lagarna med viss nationell innebörd. Exem-

pelvis på detta kan vara de allmänna modellerna i OECD:s modellavtal och dess re-

kommendationer, vars syfte är att nå en objektiv, över en nationell fungerande antidis-

kriminering95 och eliminera dubbelbeskattning.96

Som nämnts är en renodlad skatterättslig dogmatisk forskning svår, utan natio-

nalekonomiska exkurser och så att den ekonomiska vetenskapen kompletterar rättsve-

tenskapen.97 Det kommer jag dock bara att belysa med enstaka exempel. Efter den rätts-

historiska delen kommer jag därför att ha någon form av en empirisk, undersökande, 

utvärderande, normativ kontakt som ett delsyfte.98 Indelningen i formalistisk kontra rea-

listisk skatterättslig tolkning99 tar jag inte särskilt ställning till, lika lite som direkt skat-

tepolitiska100 aspekter. Määttä anför att skatterätten bör fördjupa och systematisera skat-

telagar och beakta även rättsliga beslutsnormer som belastas av skattepolitisk argumen-

tation.101

En vidare utveckling kan ske genom förklaringar av strukturförändringar i an-

slutning till allmänna händelser inom samhällshistorian.102 Specifikt rättshistoriskt är 

förhållandet mellan rätt och dess mål viktigt i samhället.103 Där kan man uttrycka det 

som Kellgren anfört att reglernas lojalitet, lagens förutsebarhet och likformighet, dess 

91  Pihlajamäki Pylkkänen s. 2 f
92  Pihlajamäki Pylkkänen s. 105; Aarnio (1976) s. 34. Detta representerar en tysk empirisk uppfattning.
93  Tikka (1983) s. 1084.
94  Myrsky (LM 1997) s. 506.
95  Tivëus s. 249 f. antidiskriminering för såväl företag som privatpersoner.
96  Andersson (2006) s. 25 f.
97  se Tikka (1983) s. 1081 rättsvetenskapens begränsning. 
98  se Kellgren s. 14 sätt att nalkas problemområden inom rättshistoria.
99  Wikström (2006) s. 23. Formalistisk avgränsning omdömen är mera strikta än realistiska.
100  Tikka (1990) s. 2. Alla de metoder som hör till regleringen och styrande av den offentliga förvaltning-
en, vars gemensamma metoder hör till beskattningen. Se även Määttä s. 10 ff.
101 Määttä s. 10.
102 Kekkonen (1987) s. 141 och Kekkonen (1996) s. 7. T.ex. ekonomiskt sociala grunder och politiska 
maktfaktorer eller rådande ideologier kan endast genom noggrann analys anges och kan inte avgöras på 
förhand inom den juridiska rättshistorian.
103 Kellgren s. 15. Jmf. Kekkonen (1996) s. 6. Rättshistoriska mål är beroende av sin tid.
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materiella effekts rimlighet, domarskäl och hanteringsekonomiska aspekter bör i varje 

seriös undersökning ges eller inta en exkurs som ges en praktiskt eller i realiteten avgö-

rande betydelse.104 Här kan man nämna de två nivåerna som skiljer lagtext och utövande 

rättsutredning,105 vilka också kan metodiskt undersökas och vars korrelation kan ge en 

uppfattning om den rättshistoriska utvecklingen i tiden. 

Från det första utkastet hösten 1998 har arbetet inordnats under inflytande av 

utvecklingen av de rättshistoriska metoderna under 1990-talet och bekantskapen med 

dem har gett arbetet en helt annan angreppsvinkel än i inledningsskedet. Hösten 2002 

har också kyrkolagens nyaste upplaga och Pekka Leinos kritik av densamma kunnat 

knytas till avhandlingen, samt Arvelas promemoria som kan avisera en delvis återgång 

till tidigare lägre samfundsskattesats och avlyfta problem som fanns med avoir fiscal i 

inledningsskedet. För rättsfilosofisk analys har jag dessutom år 2007 fördjupat mig i 

Dworkin, Habermas, Hart och Rawls rättsfilosofi med exkurser till nämnda Kant och 

Hobbes.  

Sammanfattat gäller för rättsfilosofi och metoder:

Platons lära om staten och dess lagar, Aristoteles logik och etik, Thomas av 

Aquinos kanoniska kyrkorätt, social rättsekonomi och välstånd106, språket107 och ti-

den108, hypotesbildning samt rättsuppfattning. 

1.7. Källor

I linje med utgångsläget från historisk rättsforskning kan som källa inom finsk skatte-

rättslig grundforskning nämnas Karl Willgrens arbeten från 1900-talets början109 och 

Aarne Rekola som påverkare inom reformer för skattelagstiftning från medlet av 1900-

talet.110 Vidare rättshistoriskt perspektiv ger arbeten av Jukka Kekkonen, samt svensk 

104 Kellgren s. 34. (Jmf. Kekkonen (1996) s. 9.) 
I. Hänvisning till dagsläget för förståelse
II. Relativ varseblivning som en del i samhällsutvecklingen
III. Reglerat i relativ jämförelse med motsvarande rättslig utveckling 
IV. Självtillräcklig a) ny och sann vetskap b) terapeutisk sanning. 

105 Kellgren s. 65 f.
106 Foulcault s. 213 anser det som en betungande mekanism med rätt att ta ut tionde eller skatt under me-
deltiden. Det utgör ett hinder det ekonomiska flödet.
107 Wittgenstein: Filosofiska Undersökningar s. 174.
108 Foulcault s. 249 det vi kallar tid eller historia . Kant (2004a) s. 77 Genom den empiriska erfarenhet 
medveten om sin existens i tiden. Kant (2004a) s. 302. Empirisk  medvetande om min egen existens 
bevisar existensen av föremål utanför mig i rummet.  Kant (2004a) s. 412. Föreställer sig rum och tid. 
Kant (2004a) s. 520. All början är i tiden och gränsen för det utsträckta finns i rummet .   
109 Tikka (1983) s. 1089 skatterättslig grundforskning finns dock i ringa mängd.
110 Tikka (1983) s. 1090. Tikka (1976) s. 41 f. I IFL anförde Rekola simulerade och dissimulerade rätts-
handlingar. Fastän Rekolas åsikt starkt påverkade de uppfattningar, som senare anfördes i litteratur, blev 
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och tysk skatterättslig historia. Kyrkoskatterättslig litteratur ingår i Kilpis 70-års jubile-

umsskrift med en uppsats av Olli Sakki. Johannes Cederlöf har presenterat en avhand-

ling om prästerskapets avlöning till 1700-talet och Kauko Pirinen en avhandling om 

kyrkans tionde. För kyrkolagen ger Pekka Leinos kritik av kyrkolagen ett komplement 

och för allmänna skatteberedningsteorier kan den svenske Kellgrens avhandling ge ma-

terial. För övrigt finns allmänt historiskt, juridiskt och specifikt skatterättsliga verk. De 

enstaka HFD-beslut som finns används för att kartlägga utvecklingen,111 men detta ma-

terial är ytterst tunt. Statistik från kyrkostyrelsen och kommittébetänkanden visar på 

ständigt aktuella frågor och prövning av behovet av skatteuttag även för kyrkan och 

dess fördelning, samt vid varje lag justering ett flertal regeringspropositioner som ligger 

till grund för varje justering av lagar som berör kyrkoskatten. 

En viktig exkurs för huvudarbetet ger Gunnar Träskmans PM112 rörande de tyska 

församlingarna som kunnat knytas till avhandlingen och ett tidigare utlåtande av Rekola 

för Helsingfors evangelisk-lutherska samfällighet. Domkapitlets cirkulär måste i vissa 

fall användas som urkundsgrunder. För utländska förhållanden har jag ställt några frågor 

till tyska präster i och med den tyska anknytningen som finns i Finland, samt som in-

tressant jämförelse med dessa länders landskyrkor kontra den inhemska rätten för kyr-

kan till skatt i Finland. (Tysk fennoskandinavisk tradition inom det lutherska området 

har en bindning av historiska och teologiska orsaker).

Noteras kan att år 2002 har Pekka Leino113 och Hannu Välimäki114 doktorerat i 

ämnen som tangerar detta arbete och två viktiga promemorior115 har kommit ut. Detta 

kan avisera nya snabba revideringar. Dessutom har jag beaktat allmän skatterättslig lit-

teratur för att underlätta förståelsen av begrepp och sammanhang. Därutöver finns en 

social aspekt om kyrkans uppgift tillfogat och de mänskliga rättigheterna och skatte-

principer helt i allmänhet.  I huvudsak följer framställningen en normativ senare deduk-

tiv linje. Det ekonomiska materialet grundar sig på tio till femton år och avgränsas såle-

den inte på samma sätt accepterad i rättspraxis. Denna syn kan vara av betydelse att notera då jag senare 
har en aning om att politiskarealitet efter 2:dra världskriget kan ha bidragit till Rekolas skatterättsliga 
utlåtande. Jmf. Paasikivis arkiv (V:3) och ryska krav på internering av tyska och ungerska medborgare i 
Finland.
111  Se t.ex. HFD beslut före den ortodoxa kyrkan fick efter ytterligare ett kommittébetänkande rätt till 
delar av samfundsskatt på 1920-30-talet. 
112 Leino (2000) s. 13.  Gunnar Träskman klargör på ett betygande sätt den kyrkorättsliga identiteten. 
113 Kirkkolaki vai laki kirkosta: Rättsvetenskap vid Helsingfors Universitet. Se detta verk för gränsdrag-
ningen mellan statskyrka, folkkyrka eller förening, vilket jag som så inte berör.
114 Kymmenyksistä kirkollisveroon: Historiska fakulteten vid Jyväskylä Universitet. 
115 Finansministeriet: Statsanslag versus samfundsskatt för kyrkan och I riktning mot en konkurrenskraf-
tig beskattning.
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des med åren 1989 till 2004, vilket täcker den period som avoir fiscal var i kraft. Dess-

utom skedde i början av denna period en ny skattereform år 1989 med separat beskatt-

ning av kapital och löneinkomster. Ytterligare kan det noteras att först i mars år 2009 

föreligger den slutliga beskattningen fram till sista december 2005.116

Å andra sidan kan det förekomma hastiga politiska beslut. Det visar socialskydds-

avgiften som för tillfället ändrats under pågående år fyra månader in på år 2009. I bilaga 

2 ger skatteförvaltningens 26.3.2006 två satser och L 193/2009 given 27.3.2009 ger till-

fälliga ändringar av 3 § i lagen om premier och procent för sjukförsäkringens sjuk-

vårdspremie och arbetsgivares folkpensionsavgift. Detta är exceptionellt under den hi-

storiska grundundersökningen som jag utfört. En politisk reaktion i turbulenta tider bru-

kar inte genast återspegla sig i beskattningen, vilket nu har skett. Detta visar på möjlig-

heter som finns att styra med lagstiftning även snabbt sedan skattelagen inte behöver 

vila över nyval eller ens kvalificerad majoritet.     

116 Det pga rättsäkerhet för skattebetalaren och rätten till besvär i tre år efter slutförd beskattning.
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2. KYRKANS HISTORISKA RÄTT TILL SKATT

2.1. Införande av tionde och skatt i urkyrkan

2.1.1. Kristendom, rätt och skatt i Europa

Den första frågeställningen var huruvida kyrkan överhuvudtaget kan anses vara berätti-

gad till skatt och i så fall på vilken grund. Det kristna samhället faller tillbaka på Gamla 

testamentet och ger enligt Nya testamentet rätt att ta in den peng, som behövs för finan-

sieringen av församlingen. Med hänvisning till Mosaisk lag117 tog kyrkan in begreppet 

tionde från bibeln redan på 400-talet.118 En ariansk form av kristendom kan också redan 

på 400-talet ha nått Norden.119 Nya testamentet talar om skatter och tionde var egentli-

gen självklart.120 Från tionde tills begreppet kyrkoskatt är omnämnt dröjer det dock 

länge. Tionde fyllde ändå primärt någon form av ett fiskalt finansieringsbehov.

  All skatt inom offentlig förvaltning tas in för att täcka ett utgiftsbehov som finns 

för att samfundet skall kunna fylla sina uppgifter.121 Man bör observera att kyrkornas 

inkomststruktur inte kan ha varit enhetligt eller fast fixerad under den första kristna ti-

den. Inom vissa kyrkliga kretsar var det tionde som man tog i bruk på 400-talet en in-

komst som i första hand togs för biskopen. Han fördelade sedan ut av skatten för andra 

behov inom kyrkan. Regionala skillnader förekom. I det gamla Rom tillkom 1/4 bisko-

pen, 1/4 bykyrkan, 1/4 prästernas avlöning och 1/4 de fattiga. I Spanien fördelades utta-

get med en tredjedel var mellan biskopen, bykyrkan och prästerna.122

  När man beräknar tiondet är det viktigt vad som är grunden för tiondet och vilket 

mått som används. Tionde var i princip 10 % av den avkastning som land eller vatten 

gav. Tionde kunde utgöra 10 % av skördad säd.123 Mera sällan uppbars tionde t.ex. av 

jakt, medan däremot kunde jordskatt förekomma. Utvecklingen kunde också ske från 10 

% av avkastningen till 10 % i värde betalt med pengar, varvid namnet tionde var kvar, 

fastän det till innehållet inte längre var identiskt.124

117 Välimäki s. 23 f. Jmf. Hobbes s. 398.
118 Pirinen s. 11. Tionde som erläggs åt Leviterna.
119 Theutenberg s. 41. Biskop Wulfilas den gotiske arianen med sin gotiska bibelöversättning: Silverbi-
beln.
120 Välimäki s. 24 f. Se även Hobbes s. 183.
121 Andersson (2006) s. 2.
122 Pirinen s. 11 f.
123 Pirinen s. 12. 
124 Pirinen s. 13.
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  Rättsvetenskapen uppdagades först i Italien på 1100-talet, med forskning i anti-

kens romerska juridiska text.125 Under 1200-talet utvecklade bland annat dominikaner-

munken Thomas av Aquino vad man betecknar som en skolastisk rättsuppfattning126

som svarar mot en neoplatonisk kristen världsbild.127 Kyrkan i Norden var på 1200-talet 

redan etablerad vilket var före den egentliga svenska statsbildningen. Detta innebar att 

en kyrkligt ledd rättssyns ledde i samhällsutvecklingen. På så vis kan man uppfatta att 

för kyrkan hade uppstått en ställning med någon form av offentligrättsligt status128 ge-

nom dess åtagande och funktioner. För statens vidkommande inföll den rättshistoriska 

utvecklingen av staten i Norden dock flera hundra år senare än vad förhållandet varit i 

Mellan-Europa.129 En parallell utveckling skedde inom den romersk-katolska kyrkan, 

såväl för administrationen som för rättsväsendet inom kyrkan. Hobbes anser i Leviathan 

år 1651 att man bör göra skillnad mellan oskrivna sedvänjor och naturliga positiva lagar 

som också är moraliska.130

  Den världsliga och den kyrkliga administrationen och rättsmaskineriet skildes 

senare åt från varandra. Den katolska kyrkan skapade egna normer, ur vilken den kano-

niska rätten uppstod. Romersk och kanonisk rätt levde således till att börja med sida vid 

sida med ömsesidiga influenser.131

2.1.2. Kristen rätt och skatt i Norden

Den romerska kanoniska rätten ingick i de svenska landskapslagarna. Här kan man 

notera att det kyrkliga administrativa systemet föddes före kungens statsrätt.132 En fort-

satt utveckling av tionde, till systematisk skatteuppbördsrätt, grundade sig på flera rätter 

som tillkom kyrkan. Kyrkans kanoniska rätt, kyrkans rätt att inneha jordområden samt 

kungens rätt att tillsätta kyrkliga högre ämbetsmän (vilken avskaffades först på 1990-

125 Pihlajamäki Pylkkänen s. 6. 
126 Pihlajamäki Pylkkänen s. 8. 
127 Kauffmann s. 47 f. 
128 Kauffmann s. 49. öffentliche Person, die das Menge besorgt  = en offentlig person som betjänar 
mängden; vidare: anordning av förnuftet till allmänt väl, för envar som gemenskapen drar försorg om 
förkunnat.  
129 Pihlajamäki Pylkkänen s. 10. 
130 Hobbes s. 233.
131Pihlajamäki Pylkkänen s. 6.
132 Pihlajamäki Pylkkänen s. 8. Gallén s. 8 ff. Finlands historia anses börja på 1100-talet. Maja Hager-
man s. 275. 900-talet hade kyrkan i England infört tionde. s. 287.  hade Knut den store fog för påstå-
ende om politiskt herravälde över sveaområdet på 1030 talet? .  I boken Spår av kungens män  kan man 
från svensk medeltid dra en tydlig linje att först efter det att kristendomen från väster och söder införts 
hade dagens Sverige och Finland uppstått som någon form av sammanhängande rike med romersk rätt. 
Med andra ord att rätten och skatterätten ledde till skapande av staten = landet som helhet.    
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talet i Sverige, jämför med presidentens utnämningsrätt i kyrkan i Finland) är de mest 

centrala normerna inom lagstiftningen.133

    Kronologiskt utvecklade således kyrkan först sin rättsstatus i Sverige varefter 

kungen senare följde efter. Ansgar, Nordens apostel, etablerade lokalt kristendomen re-

dan c. 830.134 Staten bildades småningom och tog till sig den etik och de rättsnormer 

kyrkan förespråkade. Då denna situation, varken ur rättshistorisk eller ur kyrkohistorisk 

syn skiljas åt, kunde det äldsta skatteuttaget ses som en rätt som tagits eller tillfallit kyr-

kan för avlöning av personer (präster) för den omsorg de genom kyrklig undervisning, 

fattigvård och för kyrkliga förrättningar förskaffat sig, eller en självtagen rätt till skatt 

som församlingarna förskaffat sig.135

    Hagerman antyder att Sverige kan vara grundat år 1030.136 Detta är i överens-

stämmelse med Galléns intrycka att kristendomen nått Norden par hundra år före riks-

bildningen.137 Detta leder till att kristna värderingar hade par hundra år på sig att slå rot 

i samhället innan kungen bildade sin stat. Utvecklingen av övrig statlig rättssyn, verkade 

rätten i samhälle att bygga på en kristen grund. Kungens statsbildning och kungens makt 

inom den katolska kyrkan, som utvecklades till kungens makt given av Gud  blir frå-

gan om kyrkans offentliga status nästan irrelevant, då rättsväsendet för övrigt var grun-

dat på kristna normer. Denna kronologiskt rättsliga uppfattning låg i tiden och uttryckt 

om offentligrättslig status för kyrkan kunde använda Thomas av Aquinos definition: 

En offentlig person är till för att betjäna mängden och för att förespråka ett förnuftigt 

arrangemang för det allmännas väl .138 Någon motsvarande definition finns inte inom 

skatterätten. Man kunde tänka sig att skatt är de medel som tas in för att finansiera de 

offentliga personerna som finns för att tillhandahålla tjänster för mängden. För indivi-

den gäller likhet inför lagen, vilket även bör omfatta jämlika skatter.139

133 KB 1997:7 s. 1 och SOU 1997:41 s. 57 ff. Lindström s. 29 f. Den äldsta skatten i Norden var brand-
skatt, en skatt invånare betalade för att inte få sin by nedbränd. Detta är typiskt en hednatidens skatt utan 
lag och ordning under tiden före kristendomens utbredning och riksbildningen.  
134 Finlands historia 1 s. 216. Benediktinermunken Ansgar predikade 829-839 levnadsteckning författades 
av Rimbert omkring år 876. På grund av ställvis kraftig landhöjning tvivlar jag på att ön Birka utgör en av 
de öar i Östersjön  som verkligen var Ansgars mål. Därmed förnekar jag inte Birkas existens i Mälaren.
135 KB 1997:7 s. 1. Den ekonomi som den medeltida kyrkans administrativa grund gav rätt till skatteupp-
börd och å andra sidan skattefrihet samt rätt till betydande jordegendomar. Se Kekkonen (1987) s. 13 f. 
Medeltiden där kyrkan och staten stärkte sin rättsställning. Jmf. Hermanson (1900) s. 130. Prästtaxan som 
utgått i några socknar är outrett hur den uppstått, men följde på 1800-talet jordaböcker i socknar där den 
är omnämnd.
136 Hagerman s. 287.
137 Gallén s. 34. Kristna inslag i gravfynd ... redan på 1000-talet.
138 Kaufmann s. 49; här som definition i anpassad svensk översättning från tyska ej latin. Se också not 
277 nedan: lex jus; rex imago Dei.
139 Hobbes s. 272.
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2.2. Tionde och skatt under katolsk tid

2.2.1. Inom Norden

Den äldsta bevarade lagstiftningen i Sverige kom in under 1200-talet genom de svenska 

landskapslagarna i en stat med den katolska tro.140 Kronotionde togs in på denna tid för 

den kristna kyrkan.141 Tidigare hade ändå givna rättsnormer tillämpats. Under medelti-

den utvecklades rätten från biskoparnas juridiska rätt till 1400-talet då en viss skillnad 

började uppstå. Den kristna etiken och rättsnormeringen lade inte hinder för utveckling-

en av staten. Utvecklingen av kungens rättsmakt och Magnus Eriksson landslag av år 

1352 kan anses utgöra ett steg i den nordiska rättsutvecklingen.142

   Den senare historiska rättsnormeringen143 kan också visa på paralleller till ut-

vecklingen av senare kyrkorätt och kyrkoskatt. Kronologiskt bör man först gå till det 

första millennieskiftet och se på aposteln för Norden, Adam av Bremen,144 som inte 

kände till senare använda och nämnda tionde år 1070.145 För kyrkliga förrättningar beta-

lade man då ännu någon form av ersättning. 

    År 1135 omnämner biskopen för Roskilde begreppet tionde.146 Denna var en 

intäkt, som hade ett fiskalt syfte och skulle fördelas enligt givna behov. Fördelningen av 

tionde kunde ha olika prioriteringar. Socialväsendet, ovan nämnda rättskipning, samt 

kyrkligt arbete, förvaltning och utgifter för fastigheter och dess underhåll och service 

krävde alla medel. Dessutom tillkom undervisningen, som kyrkan svarade för som gick 

på kyrkans latin. På den tiden var latinet ännu allmänt det gemensamma vetenskapliga 

språket.

   I överensstämmelse med detta kunde tionde för fattiga utvecklas till att utgöra 

en tredjedel av densamma.147 De skilda delarna av riket hade olika lagar. Av största be-

tydelse var Upplands och Helsinglands lagar som tar upp utskylderna för gårdarna, per-

140 Pihlajamäki Pylkkänen s. 10. Harrison s. 219 Kyrkans privilegier uppstod på 1100 1200 talet. Har-
rison s. 381 Kristi kyrka krävdes ej på skatt. 
141 Hermanson (1895) s. 236.
142 Pihlajamäki Pylkkänen s. 10 f.
143 Pihlajamäki Pylkkänen s. 16 f. Olaus Petri tankar om lex och jus. och rex imago Dei var väl förank-
rat redan i medeltiden. 
144Gallén s. 16 f. Östra Sverige hade han endast dunkla föreställningar om. 
145 Pirinen s. 18. 
146 Pirinen s. 19. Harrison s.381 Tionde i Finland i slutet av 1200-talet. Harrison s. 391 Noteras kan att 
biskop Gisle år 1139 var svensk representant i Lund.   
147 Pirinen s. 23. Harrison s. 384 Mantalsavgift en fast avgift i smör eller råg till prästen i Finland. Peters-
penning som införts via England 1153 till Sverige togs inte upp i Finland.
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sonlig skatt och jordskatt samt reglerar skattefriheten för kyrkan.148 I Helsinglands lag 

tar man upp rätten att ta in tionde, som fördelas åt biskopen med 2/3 och åt kyrkan 1/6 

samt åt präster 1/6.149 Fattigtionde som var 1/6 av kyrkans tionde kunde tidvis även di-

rekt delas ut av bönderna åt de fattiga utan kyrkans ämbetsmän.150  I ögonfallande är att 

enheterna var små och var landsdel hade sin specifika lag. Det betyder att olika land-

skap kunde ha skilda lagar som gällde.151  Noteras kan att först kom kyrkobalken följd 

av Konungabalken, ärvda-, manhelgds-, jorda-, köpmåla-, byalags-, och rättegångsbal-

ken.152 Rangordningen kyrka och kung kommer tydligt fram i dessa medeltida lagar. 

Först i och med den skriv- och läsekonsten som munkarna spred, lades grunden till den 

kristna rättsetik som kungen anammade då han skapade sitt kungarike. 

   Landskapslagarna i den medeltida kyrkan på 1200-1300-talet hade ett gott grepp 

också om kyrkan, som försökte kontrollera rättsväsendet.153 Således kunde kyrkan för-

utom tionde också få en inkomst av böter och straff, varvid 1/3 tillkom kyrkan av bötes-

beloppet.154 Kyrkan och staten var nära förbundna med varandra. Den medeltida kyrkan 

hade en central ställning såväl i makt som i politik.155 Med lag skall man land bygga.156

2.2.2. Utanför Norden

I ett vidare perspektiv kan man notera följande intressanta förhållande. Öster om Kasi-

mir den Stores Polen kände man inte till tionde. Ukraina som erövrats av honom använ-

de olika avgifter som man betalade för de erhållna tjänsterna. Detta betyder att inom 

områden med den ortodoxa tron inte tillämpades tionde, utan verksamheten finansiera-

des med avgifter och gåvor.157 Här kan man se en delning genom finansieringen mellan 

katolsk och ortodox tro, som avlönade sina anställda och finansierar boställen med kyr-

kor enligt skild praxis. Tionde ansågs ändå grunda sig mer på fiskala orsaker än 

kyrkopolitiska.158

148 Cederlöf. s. 27. Jmf. Seppälä s. 53 Mantal i västra Finland och Österbotten medan rök i Tavastland, 
Savolax och Karelen samt Kajanaland. 
149 Pirinen s. 27.
150 Hermanson (1895) s. 236.
151 Helsinglandslag gällde norr om Uppland i Sverige alltså i norr och öster (=dagens Finland). Se Gallén 
s. 66. Välimäki s. 35.
152 Hälsingelagen ur svenska landskapslagar III s. 261-413. 
153  Kekkonen (1996) s. 13. Inger s. 58.
154  Kekkonen (1996) s. 14.  
155 KB 1997:7 s. 1; Pihlajamäki Pylkkänen s. 6 f. 
156 Hälsingelagens förord s. 261 f.
157 Hurri s. 105. Avgifter för kyrkliga förrättningar uppbärs än i dag i den ortodoxa världen.    
158 Pirinen s. 33.     
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   Rättshistoriskt kan man dock notera att först under 1500-talet ägde de händelser 

rum, som ledde till förändringar av betydelse ännu i dag. Visserligen kan man vid öst-

gränsen i Karelen och Novgorod redan i och med freden i Nöteborg se ett ostligt orto-

doxt kärnområde.159 Tryckerikonsten, läskunnigheten och tryckfriheten ledde i Sverige

såväl som i Europa till spridning av lutherdomen och de administrativa enheterna och 

nationalstatliga avgränsningar, som innebar en ny utveckling av den nationella rättshi-

storian.160 Lutherdomen framhöll det nationella språkets betydelse. Det vetenskapliga 

språket latin kom därmed också småningom att underordnas skilda nationella språk som 

ersatte detta såväl i predikningar som i undervisning.

2.3. Rätten till tionde i östra Sverige

Sveriges folks rätt, i jämförelse med den romerska rätten i 1100-talets Europa, följde 

sina landskapslagar.161 Under medeltiden skapades delvis grunden för statens och kyr-

kans bindningar. Brädden kan ses i kyrkans beskattningsrätt och rätt att inneha jordom-

råden.162 Tionde kom senare till de delar av östra Sverige som i dag utgör Finland.163

Ärkebiskop Birger nämner år 1369 rätten till kyrkoskatt för första gången. Där om-

nämns tionde, men också en kyrkoskatt, som mantalsavgift och även andra avtal för 

prästerskapets skatterätt. I stället för offergåvor kunde man i östra Sverige eller dagens 

Finland erlägga ett rågmått.164

   Den äldsta bevarade östsvenska dokumenten är kopior från biskop Tomas i 

Nousis år 1234.165 Landskapslagarna delade upp Sverige och hade en viss lokal förank-

ring. Analogt med landskapslagarnas lokala bindning är att tionde och andra kyrkoskat-

ter skilde sig i olika områden samt risken av att vissa områden råkade ut för att vara 

tvungna att erlägga kyrkoskatt enligt flera och skilda lagar. I stället för dubbelbeskatt-

ning var det dock i början vanligare att vissa områden var befriade från att erlägga tion-

de. Kyrkan i Egentliga Finland hade först på 1300-talet fått rätt till tionde.166

159 Gallén s. 65 ff.
160 Pihlajamäki - Pylkkänen s. 12. Harrison s. 521 Från 1300-talet sträckte sig Sverige från Göta älvs 
mynning till Nevas mynning. Harrison s. 422. Celibat gällde ej präster i Norden varför konvertering från 
katolicism till lutherdom inte kan ha haft med det heller att göra.  
161 Kekkonen (1987) s. 15. Gallén s. 9. De äldsta bevarade svenska källorna är från senare hälften av 
1100-talet.
162 KB 1997:7 s. 1.
163 Cederlöf s. 20.
164 Pirinen s. 33 jmf med tio skålpund smör i området som i dag är Sverige.
165 Gallén s. 8.
166 Pirinen s. 30. 
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Tionde kunde utgöras av skilda enheter, såsom avkastning av säd, jakt och fiske 

eller någon produkt såsom smör. På 1540-talet hade kyrkan rätt till sädestionden endast 

i kustkommunerna såsom Åbo län, Raseborgs län samt Östnyland till Werlax, liksom 

också Åland och Kymmene gårds län.167 Åbo domkyrkas svartbok tog upp avtal för av-

löning av präster.168 Här finns de skilda områdena uppräknade. År 1328 tar man ställ-

ning till rätten till tionde för Sastmola.169

Tionde kunde uttas i två former, dels som så kallat sädestionde, dels som 

Nebskatt  (=näbbskatt). Dock tog man sädes tionde i Egentliga Finland och Satakun-

da.170 Åland hade år 1423 Nebskatt, som man erlade med smör + föremarker (=avgift 

för forsling = transport). I Helsingelagens rätt betalade man för varje 7 år fylld person 

ett skålpund smör.171 Redan här ser man en differentierad tillämpning av tionde. Pirinen 

anser att sädestionde och smörtionde utgör skillnaden mellan rätten i senare finska och 

svenska områden. Han härleder detta med att konstatera att det förekom en stor skillnad 

inom Sveriges västra och östra riksdel. Sädestionde var dock identiskt i hela riket.172

Nebskatt samlades in endast för biskopens avlöning, vilket senare reglerades åren 1542-

1543 endast till mängden men inte i princip.173 Senare uppbar man kronoskatt och bis-

kopsskatt samtidigt, vilket kan tyda på att dessa togs upp tillika.174 Tionde kunde förde-

las med 1/3 till prästen och 2/3 till biskop och fattigvård.175

    Ovan ser vi att beskattningen tagit form från 1100-talet för att bestrida utgifter i 

kyrkan och i detta skede skulle kyrkan vara rättens förlängda arm och står för social 

verksamhet genom att idka fattigvård. Ännu kan man inte dra paralleller mellan dåtida 

skatt och dagens. Beskattning är urgammal.176Olika skatter uppbars för skilda ändamål. 

Ett äldre citat uttrycker skatteuttag som: önskar bringa överensstämmelse mellan en-

skilda delar rättvis fördelan av skattetungan .177 Den äldsta lagen som stadgar om upp-

bärande av skatt tillkom år 1442, med en uppmaning att på laga grunder uppbära en av-

167 Pirinen s. 32.
168 Pirinen s. 33 (REA208=Åbo domkyrkas svartbok 208).
169 Pirinen s. 41 (REA 45).
170 Pirinen s. 43. Jmf gränsdragningen av landet i begrepp mantal (västra Finland) och rök (österut i Fin-
land).
171 Pirinen s. 43.
172 Pirinen s. 47. Jmf. Tarkiainen s. 58-59. Orsaken finns att söka i skildaodlingsmetoder, svedjebruk 
kontra åkermarke som kunde gödslas genom boskapsskötsel.  
173 Pirinen s. 47 f. 
174 Pirinen s. 176. 
175 Cederlöf s. 284.
176 Lodin m fl. s.7; Petersen (2004) s. 106.  J. von Miquels allmänt använda moderna statsskatt dock från 
1891.
177 Willgren (1896) s. 1.
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gift till Kungen.178 Noteras kan att bland de äldre finansieringarna av kungariket var 

kungsgårdarnas avkastning. Också kan ränta och grundskatter spåras till landskapsla-

garnas tid.179

     Den medeltida kyrkan hade en stark ställning och var självständig i förhållande 

till staten med såväl beskattningsrätt som skattefrihet från inkomst samt rätt till ett inne-

hav av vidsträckta jordområden, vilka delvis var skattefria.180 Dessutom hade den me-

deltida katolska kyrkan rätt att uppbära skatt och äga annan förmögenhet som var skat-

tefri.181 Medlemsregistret i kyrkan var också en bra bas för kungen och hans fogdes 

skatteindrivning. 

     Den medeltida nationalstaten växte också fram på 1400-talet och det kan ifrå-

gasättas om lutherdomen bara uppstod på grund av politiskt svaga påvar.182 Eller kan 

nationalstaten ha sina rötter med grund i tryckteknik och spridning av litteratur på ett 

nationalspråk? Det kan vara utan betydelse för beskattningen om det är ett katolskt eller 

ett lutherskt område, men en konsekvens av reformationen var arvet av kanonisk rätt 

och kyrkoskatten även i fortsättningen.183

2.4. Regional påverkan från andra språk och annan tro

2.4.1. Det östliga inflytandet på Sverige

Den stora schismen år 1054 ledde till att den grekisk-ortodoxa kyrkan184 definitivt bröt 

med den katolska. Enligt den ryska Nestorkrönikan deltog en nordisk stam Rus då den 

ryska staten bildades på 800-talet.185 Märkas kan att Ansgar åren 829-839 besökt Nor-

den och försökt kristna öar i Östersjön. Väringen (varjagen) Rurik härskade i Novgorod 

år 862 e.Kr.186 Antagligen var de då influerade av benediktinermunkens kristna bud-

178 Willgren 3 s. 175.
179 Lodin m.fl. s. 7. 
180 KB 1997:7 s. 1. Jmf. Inger s. 40. Den kyrkliga jorden ägdes som regel av sockenkyrkorna, domkyr-
korna och klostren och var i viss utsträckning befriad från skatt.
181 KB 1997:7 s. 6 f. Många jordegendomar var donerade eller testamenterade till kyrkan, vilket gjorde 
kyrkan rik, förutom det förhållande att kyrkans egendom var fri från beskattning. Se även Leino (2000) s. 
18 varvid man också kan notera här anfört kungens rätt att stifta lagar.
182 Gallén s. 153. 
183 Välimäki s. 46.
184 Martin s. 5. Ruriks ättlingar introducerade kristendomen i Kiev. Olga valde kristendomen och år 988 
kristnade en bysantinsk präst landet då sonen Vladimir gifte sig med Anna en bysantinsk prinsessa.  Hurri 
s. 74. Den ortodoxa kristendomens influensområde nådde Karelen på 1000-talet. Det första klostret grun-
dades i Ladoga kanske redan på 1100-talet. Detta påvisar att den ortodoxa tron otroligt snabbt spred sig 
norrut. 
185 Larsson s. 33. 
186 Martin s. 3. Rurik dog år 879 eller år 882.
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skap. Dessa nordbor assimilerades snabbt med de slaviska stammar som bildat Kiev.187

Som störst nådde Kiev Ryssland till Novgorod.188 Kronologiskt kan man dela in nord-

östra Europa:

- 700 e.Kr. 1000 e.Kr. Varjagernas Danmark och Sverige expanderar.

- 900 e.Kr. 1200 e.Kr. Hansa, Danmark, Sverige och Kiev-Novgorod influerar 

områdena.

- 1200 e.Kr 1400 e.Kr. Polen-Litauen som personunion, Danmark-Norge och 

Sverige-Finland blir till.189

Det tyska rättsmönstret i samband med Hansan infördes i Lübeck, Stockholm, Visby, 

Viborg, Stralsund, Riga, Rostock och Reval.190 I Finland gällde det svenska rikets kon-

stitutionella rättstats lagar som senare ledde till en modern författningsstat.191

Området kring Finska viken visade från 1000-talet till 1500-talet på såväl ka-

tolskt som ortodoxt inflytande. Hur det inverkar på Finland redogör jag för längre fram i 

arbetet. I det ortodoxa Ryssland var skyldigheter för finansieringen av biskoparna, präs-

terna och munkarna reglerade i detalj.192 Deras utkomst var en minimal lön om någon 

alls och de var tvungna att ta betalt varje gång för förrättningar.193

Under Peter den stores tid hade man hoppats på en protestantisk reforma-

tion. 194 Han ålade kyrkan undervisning, att idka välgörenhet och utföra socialt arbe-

te.195 Kiev och Moskva stod för undervisning och utbildning för kyrkans behov.196 Efter 

sin studieresa i Europa anlitade Peter den store holländska eller tyska vetenskapsmän197

och ryssarna uppmanades att gå i holländsk, tysk eller ungersk klädsel.198 I den mån 

man lyckades införa en rättsstat var det enligt tyskt och svenskt kameralt mönster.199

Man kan senare notera antipatin mot tyskar och ungrare efter andra världskriget.

187 Neville s. 5.
188 Neville s. 8. Ovan anförda tyder på att Norden i trakterna av Novgorod var kristnade även i öster i slu-
tet av 988. 
189 Troebst s. 73. Se även Gerner s. 199. den lösa federationen av provinser vilken med tiden blev Sveri-
ge, utkristalliserades från 800- till 1100-talet. Mälaren gav direkt tillträde till Östersjön. Från 1100-talet 
omfattade den äldsta svenska staten hela det moderna Finland.   Det saknas historiska undersökningar om 
varjagerna härstammade från Vikingarnas Holmgård (Novgorod) till Mälardalen, vilket skulle vara en 
omvänd rörelse av dessa, nämligen från öst till väst. 
190 Troebst s. 73.f.
191 Zetterberg: s. 85.
192 Hopkins s. 286.
193 Hopkins s.268.
194 Hopkins s.288; Tamm s. 324. Sverige rättsystem var en av Peter den stores normer.
195 Hopkins s.289.
196 Hopkins s 127.
197 Hopkins s.129.  
198 Hopkins s.132.
199 Hopkins s.133.
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        Med jämna mellanrum försökte man skapa en nationalstat. Peter den store och Ka-

tarina den stora hade lyckats få till stånd ett ryskt imperium, dock utan att vare sig na-

tionalkänslan eller ett fungerande skattesystem uppstått.200 Problemet i Ryssland är 

uppdelning mellan statstjänare  och skattskyldiga  utan att hela folket är bakom 

dem.201 Enklast att reformera Ryssland är en rysk nationalism, men den kommer att leda 

till oroligheter som kan påverka grannländerna.202

         Det sätt som den ryska kyrkan styrdes på eliminerade in på 1900-talets början dess 

potential i samhällsutvecklingen.203 Det var troligare att medborgarna blev sekterister 

eller ateister än medlemmar i den ortodoxa kyrkan om de flyttade inom imperiet.204

Enda garantin för kyrkans makt kan man anse var rätten att verka som juridisk person, 

rätt till egendom och egen ekonomi.205 Delar av den ortodoxa kyrkan och beskattning i 

det ryska imperiet hade en avvikande tradition med offentligrättsligt status och skatte-

rätt. År 1809 inleddes en förändring för den ortodoxa kyrkans rätt i Finland206 vilket 

kunnat fortleva och utvecklas här.

2.4.2. Uppkomsten av ett Storfurstendöme Finland

Det Sverige som bildats genom kristendomens inflytande hörde till den katolska tron. 

För det katolska Europa var det viktigt att blockera vägarna mot inflytande av ortodox 

tro norrifrån, varvid den östra svenska gränsen måste stärkas. Om det skedde med kors-

tåg eller inte är föga relevant här. Tyska orden och de nordiska krigen med Sigismunds 

krav på Sveriges krona från katolskt och polskt område får tjäna som ett exempel på in-

flytande från det katolska Polen.207

         Finland som begrepp är historiskt oklart.208 Det kan ses från svensk eller rysk hi-

storia. Resten av östra Sverige hade bevarat sin nyskapade status som storfurstendöme 

200 Hopkins s. 572 f.
201 Hopkins s. 573. Vem är för vem? Vem betalar för vad? Statstjänstemän har låg lön som skall utökas 
med avgifter, som i Väst-Europa lätt kan uppfattas som mutor, bärs upp i ett feodalt Ryssland.
202 Hopkins s. 578. jmf Engman s. 285. Adelsmannens internationalism. Jmf Martin s. 1 Från Kiev till 
Moskva, början till 1450. Den östslaviska staten utveckling. Jmf. Setälä s. 220. Ett extra biskopsmöte 
beslöt 17.9.1919 att även Arkangels, Aunus och Riga ville bli en del av Finlands grekisk-katolska kyrka 
med egen autonomi. Aa. s. 228 Estland lämnade in en anhållan om rätt at höra autonomt till Grekisk-
katolska kyrkan i Finland.   
203 Hopkins s. 303.
204 Hopkins s. 306.
205 Hopkins s. 304.
206 Hurri s. 75. 
207 Hackmann s. 58. 
208 Finlands historia 3 s. 30. Finlands historia 2 s. 61. Johan III ansåg att han hade samma rang som tsaren 
och lade till storfurste av Finland  för att markera att han inte var på samma nivå som en ståthållare i 
Novgorod. Märkas kan att år 1572 avbildades Finlands vapen första gången på Gustav Vasas gravmonu-
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med rätt till egna lagar.209 Ur rysk synpunkt bildade de åren 1721 och 1743 annekterade 

svenska områdena i väster med såväl svenska lutheraner som rättrogna ortodoxa kristna 

bönder en provins i väster för Ryssland.210 Dessutom återförenades efter 1808-09 års 

krig den nordvästliga delen, nordväst om Novgorod, delar av Ladoga området, Kex-

holms- och Wiborgs län, med resten av det nu ytterligare decimerade svenska rikets öst-

ra delar som bildade Finland. På detta område, särskilt Wiborg, fanns det tillgång till 

såväl en ortodox som tysk-svensk evangelisk-luthersk församling inom Storfurstendö-

met Finland. 

Den tidigare ryska annekteringen av östra Sverige var i linje med expansion av 

Ryssland till ett imperium med dess närområden. Den senare framvuxna ryska nationa-

lismens mål var ändå att upphäva de särskilda rättigheter som rådde i Finland.211 Kejsa-

ren avlät vid tronbestigningen som storfurste av Finland en regentförsäkran med samma 

ordalydelse åren 1825, 1855, 1881 och 1884. I Finland svors den i enlighet med gammal 

svensk sed av hela befolkningen, i Ryssland av armén och ämbetsverken, medan i Wi-

borgs län avlades eden vid gudstjänsten.212 För grekisk-ortodoxa gällde det ryska for-

muläret vilket innebar att denna ed inte alls svors.213  Särskilt kan man observera pro-

blemet med Kexholms län som hade förläningar och donationsgods från Karl XI:s tid i 

ett område med mest ortodox befolkning214 och tyskt inslag i Wiborgs län.215

Om än jag här gått lite längre i tiden in till 1900-talet torde man varsebli den 

osäkerhet som i ett gränsområde mellan två religiösa block kan uppstå. Det kan vara 

värt att gå tillbaka i tiden för den kristna historien. Med jämna mellanrum har de orto-

doxt troende ryssarna annekterat områden av de katolskt troende svenskarna. Detta östra 

ment. Se även Westerlund s. 469  åren 1796-97 mycket starkt ha bidragit till formandet av den mo-
derna uppfattningen av Finland
209 Hopkins s. 458.
210 Finlands historia 3s. 30. Paaskoski s. 301 historiska olyckor, som styrde in folkhelheten på två diver-
gerande vägar. 
211 Hopkins s. 522. 
212 Finlands historia 3 s. 76. Tamm s. 325. År 1864 infördes en processreform med fransk förebild i Ryss-
land.
213 Finlands historia 3 s. 76 f. Jmf. Setälä s. 215. Den ryska revolutionen innebar en förlust av många 
präster. Aa. s. 219. Den kanoniska rätten blev öppen i FF 26.11.1918, vilket innebar att det var fritt för 
kyrkan att själv ta ställning till mål som kyrkans autokefalia  och självständighet.   
214 Finlands historia 2 s. 328. jmf Finlands historia 3, s. 90 som just anför Kexholms läns särskilda status. 
(Enligt Sveriges 1734-års lag dock främmande i Finland.)   
215 Finlands historia 3 s. 90. Jmf Paaskoski s. 306 f. Armfelt samlade material om Gamla Finlands för-
valtning, rättsväsende, sociala och ekonomiska förhållanden. Armfelt som Gustav III förtrogne var väl 
insatt i Svenska rikets lag av år 1734 och kunde sålunda fullfölja en revidering av de äldre svenska lagar-
na som delvis ännu var i kraft. Paaskoski s. 311. 1743 års lag skulle följas i hela området .   
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Sverige, dagens Finland216, har varit det område som tidvis utgjort slagfält, tidvis i hu-

vudsak varit föremål för en svensk reträtt (1808-09). När man sedan ser på det svenskt 

regerade Polen med Sigismund som senare tidvis varit delat och senare återfunnit en 

katolsk nationell statsidentitet kan man notera att på 1500-talet kom den lutherska tron 

till Sverige där den totalt ersatte den katolska. Hur detta påverkade beskattningen här 

och lagens betydelse i historiskt perspektiv med konsekvenser för skatteuppbörden föl-

jer i nästa avsnitt.  

2.5. Skatten efter reformationen

2.5.1. Reduktionen och den lutherska kyrkan

Gustav Vasa införde från år 1523 till år 1560 en modern stat.217 Han reformerade kyr-

kan genom att införa den lutherska kyrkan218 som statskyrka219 med sig som innehava-

ren av den högsta makten inom kyrkan. Statskyrkan uppstod således med kungen som 

överhuvud och inte ärkebiskop än mindre påven. Vidare exproprierade Gustav Vasa den 

katolska kyrkans egendom och effektiverade i synnerhet jordbruksbeskattningen.220

Ståndssamhället uppstod i en nordisk form, där kyrkan skulle stöda kungen och hans 

överhet, men kyrkan fick behålla den andliga makten. Inom rättshistorian kan man note-

216 Westerlund s. 169 Armfelt verkade för att hela det svenska Finland skulle bli ett. Se även Ramel s. 296 
ff  vilket kan vara en anledning till att Armfelt inte gärna noteras i historieforskares syn som en na-
tionsbildare. Efter vapenstilleståndet år 1944 och Parisfreden år 1947 tillämpas en vänskaps politik öster-
ut. Här avstod Finland det allt finskare Karelen som också hade en stark ortodox tro. Hurri s. 188-213. 
Noteras kan att den ortodoxa kyrkan i Finland sorterar under Patriarkatet i Konstantinopel, (se: 
http://www.ort.fi/sv/historia.php) medan den ryska ortodoxa kyrkan sorterar under Patriarkatet i Moskva. 
Gorbatjov s. 16. Detta kan förklaras genom den kommunistiska revolutionen som inleddes i Ryssland den 
25 oktober 1917. Montefiore s. 46. Den 25 oktober sköt Lenin startskottet för den bolsjevikiska revolu-
tionen. (Den Ryska interimsregeringen hade gett Finland självständighet, men hade ingen plats för reli-
gion.) Gorbatjov s. 132. Folket är trötta på spänning och konfrontationer.  (Marx, Engels och Hegels 
verk var de filosofiska åsikter som hade lett till detta socialistiska experiment som varade i c. 70 år. Tan-
ken att den socialistiska revolutionen skulle ske i ett industriland är motsatt revolutionen i Ryssland som 
1917 strävade efter förnyelse av hela sitt samhälle och höll på att förnyas.)   
217 Hermanson (1900) s. 8. Riksdagen i Västerås år 1527: Guds ord skulle predikas rent i hela riket.  
218 Leino (2000) s. 20. Den Lutherska kyrkan stadfästes i kyrkomötet i Uppsala år 1593. Hermanson 
(1900) s. 9, s. 18 Utlänning kunde genom 1781 års kungörelse ha rätt att bilda kristna trossamfund under 
sin vistelse här.  
219 SOU 1997:41 s. 57. Riksdagen i Västerås år 1527 beslöt om reformationen; 
s. 58. Kyrkomötet i Uppsala beslöt att den Lutherska tron skulle vara en nationalreligion.                   
s. 60. Stat och religion är ett.

220 Kekkonen (1996) s. 15. Jmf. Hermanson (1895) s. 6. Oodlad jord ansågs ockuperad och skulle som 
kronojord höra Gud, Konungen och Sveriges krona till . Jmf Helsingelagen och Magnus Eriksson år 
1334 då Finlands öde skogar gavs rätt att uppodlads kullkastades i och med Gustav Vasa.  Aa. s. 8 år 
1777 allt över lägenhetens mantalstal sedan gammalt skulle överföras till kronojord vid storskiftet. Aa. s. 
9 Kyrkans kronogods indrogs år 1542 till Kronan särskilt områden som efter Karl Knutsson tillkommit 
genom pantsättning eller gåva kommit i kyrkans besittning skulle återgå till kungen.
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ra att skälighet infördes i rättsbegreppen.221 Då kungens stat övertog kyrkans befolknings-

register kunde kronan använda kyrkans tidigare skatteuppbördssystem.222 Kyrkans befolk-

ningsregister bibehöll kyrkan ända till 1980-talet, varefter det mer är att jämföra med ett 

medlemsregister, medan staten tog över befolkningsregisteransvaret.

Kyrkans ställning försvagades märkbart år 1544 då Sverige deklarerades lut-

herskt varvid uppbörden av kyrkans tionde och övriga skatter övergick till fogden.223

Kyrkoskatten grundade sig nu på en förordning av kung Gustav Vasa, som år 1547 tog 

biskopsskatt i stället för tionde och krävde att överskottet skulle tillfalla staten. Beskatt-

ningen utvecklades också med en ny specifik klockarskatt, som skulle finansiera prästen 

och klockaren.224

Inom det allmänna rättsväsendet skedde också ett fortsatt utvecklingsarbete. År 

1608 fortsatte en förändring inom rättstillämpning, genom att mosaisk lag kom i andra 

hand allmänt inom rätten som källa i rättsskipning.225 Här skedde inte någon förändring för 

kyrkoskatten utöver det som redan skett, men ur kyrkoskattens perspektiv kan man notera 

att gamla testamentet med sitt tionde inte längre betonas.  

År 1680 föreskriver kungsboken skatt226 och under 1700-talet hade det utvecklats 

ett krav på gottgörelse för rättigheten att bruka och nyttja jord.227 I och med detta kunde 

man se ett kontrasocialt synsätt. För rikare medlemmar förväntades tydligen en frivilligt 

högre avgift. Förmågan att bära skatt i förhållande till nyttan kontra intresseteorin, som ut-

gjorde förmågan att bära skatt, grundades i slutet av 1700-talet.228 Detta blev också i tidens 

anda i princip sättet att motivera rätten till skatteintäkter för kyrkan. Märkas kan att social 

giltighet som sådan inte automatiskt innebär att ett rättsligt giltighetsbegrepp föreligger.229

I enlighet med de utvidgade behoven av skattemedel vidgades basen.  Breddning-

en av skattebasen skedde för att tillgodose finansieringen av nya behov genom att få till-

gång till nya skattekällor. Skatt enligt rök fanns, d.v.s. en skatt utgår enligt eldstad för där 

finns en fast bosättning. Utvecklingen av en skatt som mantalspenningen kan man nämna 

221 Kekkonen (1996) s. 16.
222 KB 1997:7 s. 15.
223 KB 1997:7 s. 2.
224 Kyrkans inkomster sänktes och jordegendomar överfördes till kronan. Se KB 1997:7 s. 3 f.
225 Kekkonen (1996) s. 19.
226 Willgren 3 s. 179.
227 Willgren (1896) s. 4.
228 Willgren (1896) s. 3.  Se också Välimäki s. 129. Rika kunde frivilligt betala mer än förordningen kräv-
de. Detta fick man inte begära av fattiga. Detta påstående tyder på ett förtäckt tvång för välbärgade enligt 
min uppfattning, varför jag ställer mig lite skeptiskt till detta.
229 Alexy s. 107.
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här.230 Mantalspenning erlades av alla 16 år fyllda män.231 Mantalspenningen var förutom 

en avkastningsskatt till ett givet belopp efter en viss uppnådd ålder medan den var reduce-

rad till hälften för kvinnor än den motsvarade för män.232 I detta kunde man se att kvinnan 

inte var likställd med samma rättigheter som mannen. 

  Mantalsavgift233+ fattigavgift betalades endast av finska medborgare, men utöver 

detta fanns en konsumtionsskatt för viss konsumtion, som alla personer vid förbrukning av 

en vara var skyldiga att erlägga.234 Ett undantag utgjordes av utlänningar som var befriade 

från skatt under ett år.235

    Grunden för Finlands nuvarande lag är den första moderna lagen från år 1734.236

Då Sverige förlorat områden under äldre lag i freden i Nystad år 1721237 gav detta senare 

problem i jordabalken.238 Detta hade såväl statspolitiska som kyrkopolitiska konsekvenser. 

I Kungliga förordningen den 11 april 1763  af all kronotionde... ett så stort del kyrkohär-

bärgen behöver till dess egen hushållning 239 kommer fram omsorgen om kyrkan och dess 

implicita rätt till beskattning. 

Omvänt kan man säga att de då rådande lagstiftande församlingarna utgjordes 

inom feodalsamhället av adel,240 präster, borgare och bönder, varvid all beskattning i nå-

gon utsträckning tillgodosåg dessa stånds tjänster för allmänheten men också åt varandra 

som brandväsen, soldatrekrytering med rusthåll, begravningsväsendet och genom kyrko-

plikt de kyrkliga behoven. Utbildningen var ännu omhändertagen av kyrkan, men i och 

med reformationen hade latinet inte längre sin totalitära särställning. Kyrkliga läsförhör 

och predikningar på folkets språk ökade en kristen etik och bildningen i samhället.

     År 1762 stadgades i en kunglig förordning att bergsbruk, sågar och kvarnar samt 

mässings-, glas-, kalk-, pappers- och andra bruk skulle bidra med skatt.241 Dessutom måste 

230  Uppslagsverket Finland s. 316. Mantal är ett äldre mått på en jordbruksfastighets skatteförmåga... M. 
betala skatt i lika förhållande till innehavare av andra jordegendomar...
231 KB 1997:7 s. 7. jmf dagens Tyska kyrka och kyrkoavgift.
232  Willgren (1896), s. 2.
233 KB 1997:7 s. 7. År 1886 avskaffades tionde inom kyrkan och avgiften erlades med säd eller pengar. 
Församlingarnas beslut stadfästes av senaten. 16 år fyllda måste betala till kyrkan i pengar mantalsskatt. 
Bl.a. industri och obesuttna måste enligt kommunala grunder betala ett penningbelopp.                          
234  Willgren (1896) s. 8.
235  Willgren (1896) s. 11.
236  Kekkonen (1996) s. 20 f.
237  Kekkonen (1996) s. 24.
238 Kekkonen (1996) s. 25. Se vidare direkt i följande stycke om Gamla Finland, som år 1812 åter anslöts 
till dåtidens Storfurstendömet Finland. 
239 Willgren (1896) s. 15.
240 Uppslagsverket Finland volym 3, s. 236: skattefrihet för adeln oberoende av rusttjänst. Staten > kyrkan.
241 Välimäki s. 157. Detta anser han att var ursprunget till samfundsskatt. Se min vidare kommentar sena-
re i detta arbete och HFD-beslut.



35

fastigheter betala fastighetsskatt till den lutherska kyrkan oberoende av konfession. Fabri-

ker, sågar och kvarnar var också skyldiga att bidra till avlöningen av präster.242

Under katolsk tid hade kyrkan traditionellt rätt som offentligrättsligt samfund att 

uppbära någon form av skatt, medan reformationen minskat kyrkans ställning i relation till 

staten, vars makt stärkts. Dock har kyrkan inte förlorat sin status som offentligrättsligt

samfund. Kyrkan, staten och rättsväsendet hörde under denna tid också intimt tillsammans. 

Grundlagen av år 1772 kan i 45 § anses vara en gemensam grund för kravet, att allt skatte-

uttag måste ske enligt en stadfäst lag.243

2.5.2. Kyrklig skatterätt under autonoma tiden

2.5.2.1. Lutherska kyrkans skatterätt och inkomstbehov

Alexander den I:s regentförklaring proklamerade rätt till gamla lagar, förmåner och rättig-

heter.244 Alexander den II:s tid förde med sig en ny kyrkolag år 1869 (den så kallade Scha-

umanska kyrkolagen) och föreskrev religionsfrihet.245 För undervisningen var det av bety-

delse att staten tog över undervisningen från kyrkan. Annars hade tiden i Storfurstendömet 

Finland rättsligt liten betydelse. Lagarna var de gamla från år 1734 men vid förnyelser vid 

medlet av 1800-talet blev en mera liberal rättsuppfattning rådande.246 Man kan framhålla 

att till år 1809 var legalitetsprincipen stark i Sverige i europeiskt perspektiv.247

Allmänt kan man notera att under 1800-talet få europeiska länder hade inkomst-

och förmögenhetsskatt, som betalades till staten.248 Det kunde också förekomma en partiell 

inkomstskatt, som tillämpades i Mecklenburg och Elsass-Lothringen, eller också en allmän 

inkomstskatt som i Bayern.249 Det förefaller mig som om beskattningen snarare berodde på 

den furste som regerade än vilken konfession ett område hade. 

Beskattningen skedde på den ort där skattebetalaren författningsenligt var eller 

borde ha varit skriven.250 Detta var hemorten. Grunden för beskattningen var mantals-

skrivningsorten, som avgjorde mottagare av beskattningen.251 Varje församling har dessut-

242 KB 1997:7 s. 9. Se även Välimäki s. 157.
243 Wikström (2006) s. 20.
244 Kekkonen (1996) s. 24. Välimäki s. 160.
245 Kekkonen (1996) s. 35.
246 Kekkonen (1996) s. 50.
247 Kekkonen (1996) s. 163.
248 Willgren (1911) s. 5.  Wikström (2006) s.279 jmf. statens konsumtionsskatt redan på 1500-talet. 
249 Willgren (1911) s. 6. Min kommentar: Bayern är måhända mer katolskt än lutherskt trots trettioåriga 
kriget som gett många blandade områden i dagens Tyskland.
250 Willgren (1911) s. 549 f.
251 Willgren (1911) s. 179 f. Jmf. med allmän rätt för kyrkan till kyrkoskatt i Storfurstendömet Finland.
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om ett register över medlemmar som är frånvarande. Särskilt under Storfurstendömet Fin-

lands tid, då Wiborgs län återförenats 1812,252 med den del av Sverige, som Kungariket 

Sverige år 1809 avträtt,253 kan konstateras att kyrkoherden i Wiborgs län uppbär dels er-

sättning för tertialspannmål från inlösta och upplåtna donationslägenheter, vilka erlägger 

jordskatt under amorteringstiden, på spannmål beräknad fortlöpande gottgörelse för 

minskning av kyrkoherdens inkomster.254

  Denna viktiga passus visar på den äldre svensk lagstiftning som rått i tidigare av-

trädda områden, vilket alltså inte följt 1734 års lag. Man kan också se att gällande rätt inte 

anses kunna hävas varken för staten eller för kyrkans del, utan kyrkoherden fick kompen-

sera avkastningen enligt gammal lag från egna områden med avkastning i natura. Det gäll-

de att samordna såväl rätten i Gamla Finland med den rätten som grundade sig på 1734 års 

lag som gällde i den del av riket som förenades med det. Intressant är att den gamla svens-

ka lagen var i kraft utan att kännetecknas av nyare svensk rätts- och skattereformer. 

2.5.2.2. Behov av skattereform genom kejsarens nåd

I Nådig proposition (NP) 24/1863-64 till kejsaren kan man följa utvecklingen av kyr-

kans rätt till skatt för sina behov. Avlöningen av präster hade stora olikheter på grund av 

skillnader i skatteintäkterna.255 I Storfurstendömet Finland ansåg man att lön borde bli 

betald enligt överenskommelse eller beslut av lantdagen som fastställts av regenten.256

Sedan reformationen gällde att kungen skulle vara luthersk, måste nu också beakta att 

det fanns ett ortodoxt inslag i och med att regenten var ortodox (FF 1867/17). Ursprung-

ligen hade kyrkan tagit upp tionde för sina behov och det grundade sig på mosaisk och 

katolsk (romersk) rätt.257 NP 24 motiverade reformbehovet med hänvisning till lagen 

från tiden för Gustav Vasa då han bröt med katolicismen258 och tog 2/3 av tionde för 

sina behov och lät 1/3 tillfalla sockenprästen. Dessutom hade en ordinarie präst rätt att 

vid behov avlöna nödigt biträde.259 Förutom tionde hade prästen haft rätt att ta in vissa 

252 Kekkonen (1996) s. 24.
253 Finlands Historia 2 s. 434. Den 17 september 1809 undertecknades freden med Ryssland i Fredriks-
hamn. Se även Finlands Historia 3 s. 11. SOU 1997:41 s. 60. Då 1809 års svenska regeringsform inte 
längre upptog enväldigt begreppet stat - religion. 
254 Willgren (1896) s. 19 f.
255 NP 24/1863-64 s. 591 f.
256 NP 24/1863-64 s. 597.
257 NP 24/1863-64 s. 597f.
258 NP 24/1863-64 s. 597
259 NP 24/1863-64 s. 599.
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avgifter.260 Uppbörden hade skett enligt längder som prästen uppgjorde.261 Definitivt 

upphörde tionde år 1924 genom Lag om upphävande av kronotionde 1924/294 .

Kyrkan hade också hand om undervisning och utbildning262 samt socialvård. Den 

äldsta undervisningen var grundad av kyrkan under katolsk tid. Genom reformationen 

stadgades därför i lag statens roll. Man kan också nämna andra områden där lön och pen-

sion avgör rätt till tionde. Särskilt inom litteratur från 1800-talet omnämns att i särskilda 

fall, då prästernas privilegier åtnjuter tjänstemanna löner och pensioner betraktas såsom 

indelta, utbetalas även denna ur kronotionde tillkommande anslag med tillägg av forlön.263

  Kyrkan som ansvarig för skolväsendet upphörde i samband med 1863-64 års 

Lantdagar. Skolstyrelsen ansåg att tillsynen för undervisning och skolväsendet skulle över-

föras från domkapitlet till skolstyrelsen.264 Beslutet följde detta och genom en breddad 

skattebas kunde det finansieras. Detta inverkade inte på kyrkans rätt till skatt, men ger den 

naturliga förklaringen till att kyrkan och domkapitlen helt naturligt har inordnats att admi-

nistrativt höra till undervisningsministeriets sfär ända in på 2000-talet.

2.5.2.3. Reformer genom lantdagarna

Vid 1863-64 års lantdag avskaffades kyrkoplikten265 och avgifter mot förbrytelse mot 

detta slopades. Dessutom föreslog man redan nu religionsfrihet.266 Även skulle prästen 

befrias från kommunala bestyr.267 Det direkta formella bandet mellan stat och kyrka 

upplöstes vid Lantdagen år 1889.268

Kyrkans status som offentligrättslig institution och myndighet med rätt att fi-

nansiera sina uppgifter med skattemedel kvarstod. Folkkyrka i stället för statskyrka 

räckte alltså inte till för att förändra denna status. Lagen om religionsfrihet och skyldig-

het att avlöna präster och kantorer anses som en grund vilken ger rätt till kyrkoskatt.269

Såväl luthersk som ortodox kyrka har någon form av denna skatterätt. Folkkyrkan270 var 

260 NP 24/1863-64 s. 602.
261 NP 24/1863-64 s. 603.
262  Finlands historia 2 s. 258. År 1620 påtog sig kronan att upprätthålla högre skolning medan barnskol-
ning tillföll ständerna samtliga fortfarande under kyrkans kontroll. Jmf. aa.  s. 394. År 1686 års kyrkolag 
föreskrev församlingarna skyldighet att svara för undervisningen. 
263 Willgren (1896) s. 19.
264 NP 22/1863-64  s. 539. 
265 NP 14/1863-64 s. 357 f. FF 1.12.1864/32 Angående ändring i nu gällande stadganden om kyrkoplikt. 1 
§.
266 NP 22/1863-64 s. 542. 
267 NP 23/1863-64; Jmf införande av den kommunala beskattningen.
268 Leino (2002) s. 50. En särskild lag 11.11.1889 gav möjligheter att träda ut ur kyrkan. 
269 Rekola 2 s. 5 ff.
270 Leino (2000) s. 20. Stats- och folkkyrka kontra frikyrka är närmast ett teologiskt spörsmål.
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ett faktum med kyrkomötet och ärkebiskop, där varken kejsaren eller kungen längre var 

kyrkans överhuvud och Gustav Vasas hierarkiska modell upphörde. 

Enligt reformationens anda är nationens religion den evangelisk-luthersk tron 

och följaktligen skall all skatt tillfalla endast den evangelisk-lutherska kyrkan och inget 

annat samfund. En sådan syn leder till att all den skatt som den ortodoxa kyrkan fick 

såväl i personskatt, som senare samfundsskatt, var en del som den evangelisk-lutherska 

kyrkan avstod frivilligt ifrån. I samband med religionsfrihetslagens beredning stärktes 

det ortodoxa samfundets rätt till skatter.271 Begravning oberoende av konfession kom-

mer att ge väsentligt mer utgifter och det tolkas som så att medlemmar i en församling 

inte får rätt till lägre avgifter. Senare skall vi se på församlingarnas uppgifter och deras 

finansiering av i dag. Men redan här kan vi reflektera över religionsfrihet och om per-

sonbeskattning till församlingar skall utgå. 

2.6. Beskattningsrätt utvecklingen av kyrkolagen

2.6.1. Grunderna inom finsk kyrkolag

I gamla testamentet tas temat: Gud själv instiftade den första lagen  upp, vilket också 

återfinns i Upplandslagarna.272 Thomas av Aquinos fyra rättsnormer, naturlig, evig, 

Guds och världslig (Ius naturale, aeterum, divinum och positivum)273 utvidgat med ius 

societas  gäller i kyrkolag.274 Lagen var inte deterministiskt predestinerad utan var be-

roende av människans senare intelligens.275 Rätten att skipa rätt som biskoparna bevil-

jats år 1276 upphörde i och med den kanoniska rätten med en kyrkobalk, som togs in i 

landskapslagarna.276

Reformationen under Gustav Vasa medförde också Olaus Petri tanken rex 

imago Dei , vilket stärkte kungens överhet som förman och rätt att stifta kyrkans lagar 

som en fortsättning av ett medeltida arv.277 Olaus Petris ställning som rättsväsendets 

grundare med stöd av en teologisk natur var av största betydelse för honom. Detta gör 

honom till en brobyggare mellan medeltiden och nya tiden men ändå främst som en för-

grundsgestalt som reformator för religionen, samhället och rättsväsendet.278

271 Välimäki s. 282 f.
272 Leino (2002) s. 9.
273 Leino (2002) s. 24. Jmf 2.1.  
274 Leino (2002) s. 24.
275 Pihlajamäki Pylkkänen s. 9.
276 Pihlajamäki Pylkkänen s. 10.
277 Pihlajamäki Pylkkänen s. 12 och s. 17.
278 Pihlajamäki Pylkkänen s. 23, Inger s. 65 Obs! Olaus Petri hade studerat i Tyskland.
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Kronologiskt finns en kyrkoordning år 1571, kyrkolag år 1686, privilegier (åren 

1647, 1650, 1655, 1675,) år 1723 och år 1789, kyrkolagen år 1869279 (Schauman), rätt 

till religionsfrihet år 1922, kyrkolagen 1964 och de senaste lagarna år 1993,280 samt nya 

religionsfrihetslagen år 2003 (2003/454). Dessa lagar kompletteras tidigare med olika 

lagar rörande avlöning av präster och rätt att finansiera boställen med skattemedel innan 

direkt skatt omnämns i KL år 1993. 

  Även reformerta och anglikanska kyrkan fick år 1741 religionsfrihet och med-

borgarrätt samt år 1781 alla kristna utlänningar. År 1782 fick judar begränsad rätt till 

religionsutövning.281 Alla dessa samfund saknar ändå rätt att uppbära kyrkoskatt, vilket 

visar på den starka ställning Gustav Vasa införde för den evangelisk-lutherska tron. Se-

nare under 1800-talet blev den ortodoxa kyrkans ställning utvecklad och den ortodoxa 

kyrkan rättigheter till skatt och garanti av staten för finansiering av sin verksamhet inte 

enbart på grund av 1781 års kungörelse av grundförfattningen och återförening med den 

del av den östra rikshalvan av svenska riket som skedde år 1811.282

Den ortodoxa tron har funnits i Karelen sedan 1100-talet. Reformationen på 

1600-talet ändrade inte förhållandet i detta hänseende.283 Korstågen i finländsk historia 

kan också ifrågasättas, då de närmast utgjort just ett befästande i nordost av påvens kyr-

koprovins, och ett skydd mot ökad invasion till Sverige österifrån från Karelens orto-

doxa.284 De evangelisk-lutherska tyskspråkliga församlingarnas särställning, som med 

kejserligt reskript har rätt att verka här, kan ännu tilläggas då de dessutom med sin ex-

territoriala skatterätt särskilt framhävs i detta arbete. 

KL av år 1686 centraliserade makten i kyrkan till kungen.285 Lönen reglerades i 

lag och prästernas privilegier stadgades i lag år 1723.286 Schaumans kyrkolag år 1869 

279 Leino (2002) s. 161. Man kan se att Schaumans kyrkolag till 1964 års KL tagit systematiskt med i en 
välfärdsstat. Med andra ord kan man se att grunden till välfärdsstaten togs över av staten i och med KL 
1869 och genom L om arbetsgivarens socialskyddsavgift 366/1963 förverkligar statens finansiering av 
bl.a. sjukförsäkring och pensioner. Arbetslöshetsersättning, studie- och bostadsbidrag regleras också kon-
formt med det sociala välståndet som staten garanterar. Jämför också utvecklingen av fri folkskola 
grundskola gymnasium universitet.
280 Leino (2002) s. 367.
281 Leino (2002) s. 49.
282 Hermanson (1900) s. 92 ff.
283 Leino (2002) s. 50.
284 Se t.ex. Klinge: Östersjöväldet s. 24 ff. Harrison s. 566. Se Välimäki s. 35. Då Sverige på 1200-talet 
blivit den katolska kyrkans kyrkoprovins. Vidare kan man notera att kyrkan strävade efter att på kanonisk 
rätt självständigt svara för frihet inom juridik och ekonomi.
285 Leino (2002) s. 125.
286 Välimäki s. 148 ff. Vidare omnämner han de följande åren som den tid det tog att koordinera skilda 
landskaps avlöning. 
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föddes i en anda av autonomi.287 Kejsarens överhet över kyrkan var inte längre självklar 

då kejsaren hade ortodox tro. Detta kan kanske också ses som den lagstiftning som tog 

steget ut till någon form av allmän folkkyrka. KL år 1964 svarar i stort mot de ändringar 

och tillägg, som under årens lopp kommit till 1869 års lag. Principerna hölls dock oför-

ändrade mellan dessa lagar.288

2.6.2. Kyrkolagen tar ställning till ekonomi

År 1993 års kyrkolag (1993/1054) är måhända ännu mer kyrkans interna lag.289 An-

passningen till nationell lagstiftning och den nya grundlagen har också gjort den nya 

kyrkolagen nödvändig. Gamla privilegier från tiden för ståndssamhället var nödvändiga 

att upphäva, bl.a. prästerståndets privilegier, vilket närmast omfattade avkastningen och 

hade rätt till medel från försäljning av de kronohemman som kyrkan ännu ägde.290

Kyrkomötet hade konstaterat att dess ställning som offentligrättsligt samfund

grundade sig på gamla RF 83 § (1919/94) enligt nya GL 76 § (1999/731). Här förbinder 

sig staten att stadfästa kyrkolagar för församlingarna och dess medlemmar. Detta ledde 

redan år 1993 till ändringar i kyrkolagen: Den anses till och med ha inneburit en helt ny 

kyrkolag, en lag som reglerade den evangelisk-lutherska kyrkans organisation och för-

valtning.291 Kyrkolagen revideras an efter att staten stadgar nya lagar. 

Ortodoxa kyrkan har dock redan 1918 tagit in rätten till skatt i (FF 1918/185) 10 

§ och religionsfrihetslagen 1922 (1922/267) slår fast status för ortodoxa och evangelisk 

lutherska kyrkan. LOK (2006/985) 7 kap. tar in stadgar om församlingens ekonomi. 

Observeras kan att grekisk katolsk kyrkan i dag benämns som den ortodoxa kyrkan. 

Dessutom kan som religionssamfund bland övriga religionssamfund noteras Yksityinen 

kreikkalais-katolinen kirkollinen yhdyskunta Viipurissa (2004/820) som fått rätt att änd-

ra namnet till Ortodoksinen Pokrovan seurakunta som ett exempel på en ortodox för-

samling som enligt 1 § följer den ortodoxa österländska katolska kyrkans trosbekännel-

se. Här är det inte frågan om den ortodoxa kyrkan med skatterätt.  

287 Leino (2002) s. 133.
288 Leino (2002) s. 160. 
289 Leino (2002) s. 168.
290 RP 303/1993 rd s. 81.
291 RP 23/1993 rd s. 1.
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2.6.3. Nya kyrkolagen tar in stadga om kyrkoskatt

Tidigare har kyrkans skatteuttag vid sidan av skattelagarna reglerats i gamla KL uttryckt 

med kyrkans rätt att finansiera boställen och fonder samt avlöning av präster och kanto-

rer. Nu har man i 15 kapitlet tagit in särskilda stadganden om kyrkoskatt  omnämnt i 

15 kap. 2 § Kyrkoskatt.292 Ytterligare har kyrkan i samma kapitel 15 en ny 5 § påförts 

en skyldighet att ge en redovisning för de uttagna medlen. 

Kyrkolagen har således utvecklats så att det i lagtexten står om rätt till 

kyrkoskatt för de evangelisk-lutherska församlingarna. Generellt sett stadgar kyrkolagen

numera rätten att ta in en skatt för att finansiera sina uppgifter. KL 15:1 § begränsar 

ändå användningen av inkomsterna endast för att fullfölja församlingens uppgifter . I 

överensstämmelse med detta måste man se vad församlingens uppgifter är och var detta 

stadgas. I KL 1:2 § 293 stadgas om kyrkans frihet att ha som uppgift att sprida det kristna 

budskapet.294 Därtill kan man också lägga till att vid vigslar kan kyrkan med bindande 

myndighetsverkan utföra med fullvärdig rättskraft förrättningar som ingående av för-

samlingsmedlemmarnas äktenskap.

I samband med den nya kyrkolagen, har man uttryckligen i lagen tagit ställning 

till de äldre stadgarna om prästerskapets privilegier. Analogt med detta har stadgats i L 

om upphävande av ståndsprivilegier (1995/971) 2.6 § förordningen den 19 september 

1723 därom, huru med de hemman och kronolägenheter som till skatt försäljes förhål-

las skall, samt . Privilegierna torde inte på länge ha tillämpats så det var sakligt kor-

rekt att i lagtexten upphäva dessa. 

Offentlig förvaltning förutsätter att skatt stiftas i lag. Dess ekonomiska konse-

kvenser redogörs för. Det finns en kontrollfunktion och revision. Som Wikström defini-

erar skatt som penninguttag från en enskilt hushåll till den offentliga förvaltningen. Be-

skattningen sker ensidigt genom offentlig rätt. För beskattningen används det offentliga 

samfundets allmänna utgifter. Dessa är inte en ersättning eller en prestation för en sär-

skild nytta eller rättighet.295 Kyrkolagen förefaller nu svara mot denna definition. Ytter-

ligt förstärkt genom stadganden om redovisning och kontroll. Redan tidigare har det va-

rit signifikant att kyrkan haft någon form av formell administrativ hierarki inom ramen 

292 RP 23/1993 rd s. 25.
293 RP 23/1993 rd s. 9.
294 RP 23/1993 rd s. 5.; Halttunen Pihlaja Voipio s. 22. 
295 Wikström (2006) s. 13.
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för allmänna liberala rättsnormeringar för en demokratisk process, bl.a. genom synod 

och kyrkoval. 

2.7. Inkomstskattelagen

2.7.1. I historiskt perspektiv

Tidigare KL stadgade att all skatt som tas in är för avlöning av präster och underhåll av 

boställena! I och med att lagen om avlöning 1922 och religionsfrihetslagen296 trätt i 

kraft år 1924297 tillika med IFL av år 1924 ersatts av IFL (1943/888), som till dess del 

tillämpades fram till beskattningslagens tillkomst år 1960 fanns en möjlighet och också 

skyldighet för envar församling att själv driva in skatt. Ifall det var frågan om en per-

sonsammanslutning eller ett bolag fanns det inget hinder för att driva in skatt från även 

dessa.  

Den enskilda församlingens rätt att ta in skatt kan leda till att objekt som annars 

beskattades av en annan församling blev till samfundsskattens del dubbelt beskattad. 

Kunde detta förklara uttaget av samfundsskatt? Eller är det den tidigare mantalsskatt 

som svarar mot samfundens skattskyldighet? Vidare kanske det har betydelse att tidiga-

re personsammanslutningar som bildade och ägde ett företag också kunde för företagets 

del tillgodose skattefinansieringsbehovet i församlingarna, genom att dessa indrevs från 

personbolags beskattningsbara inkomst.  Määttä har konstaterar att samfundsbeskatt-

ningen som så är en legaliserad beskattning av den vinst som aktieägare har gjort genom 

sitt aktiebolag. Han noterar ändå att i grund är det frågan om en principiell inställning 

hur det är ett fenomen som egentligen också drabbar en fysisk person.298

Myrsky anför att samfundsskatten och den dubbelbeskattning, först av samfun-

det sedan av ägaren, var på 1980-talet en ännu inte avvägt relikt från år 1878. Här anty-

der Myrsky att det inte var en övervägd skatterättslig åtgärd.299 För att förstå detta reso-

nemang fullt ut kan man se på Aktiebolagslagen som trädde i kraft år 1895 och senare 

förnyats. Ser man Ab som delägarnas personliga andelar och jämförbart med utveck-

lingen av lösare bolagsbildningar och beskattningen av personbolagen, kan man kanske 

påstå att ett samfund förvaltar personernas enskilda förmögenhet. I och med detta fram-

296 Välimäki s. 389; fastigheter utan luthersk medlem beskattades inte längre här. 
297 Se avsnitt 2.9.
298 Määttä s. 26. 
299 Myrsky (1988) s. 13 ff. Termen samfundskatt användning kommer sig av att i och med grundande av 
bolag dess vinst beskattas som bolagets inkomst i stället för den enskilda ägaren som i t.ex. öppna bolag 
och Kb.
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står samfundsskatten inte som helt unik utan är snarare en logisk fortsättning eller ut-

vidgning av personbeskattningen. 

År 1762 stadgades i Sverige beskattning för bergsbruk, sågar, kvarnar samt 

mässings-, glas-, kalk-, pappers- och andra bruk var skyldiga att bidra till avlöningen av 

prästen.300 Detta kunde vara till beloppet bestämt med en särskild kunglig förordning. 

Detta visar också på att det redan långt före Ab lagens tillkomst fanns samfund, som 

betalade kyrkoskatt. 

Kronologiskt förefaller inkomstskatten som tidigare nämnts för staten vara av 

det färskaste datumet då den äldsta skatten på 1500-talet för staten var accis som var en 

form av konsumtionsskatt.301 Så länge ståndssamhället stod för vissa givna åtagande, 

var beskattningen i övrigt tydligt begränsad. Här har vi utgått från att KL efter reforma-

tionen gällde suveränt för den evangelisk-lutherska kyrkan. Senare religiösa minoriteter 

efter religionsfriheten men också redan på slutet av 1700-talet hade den anglikanska 

kyrkan rätt att verka i Sverige men dock inte med skatterätt.   

Tillämpningen av lag i de gamla svenska områdena kan också ge en differentie-

rad situation. Den gamla svenska lagen som rådde i Viborg med rätt för finska, svenska 

och tyska församlingarna att ta in skatt av samfund enligt det högre finska skattöret för-

delat mellan sig enligt medlemsantal, markerar också dess fiskala oinskränkta betydel-

se.302 Detta område hade skatt enligt tidigare lagar från tiden före 1762. Därför förefal-

ler det mig som om 1762 års lag var ett komplement som delvis tidigare varit nödvän-

digt i enlighet med mina spekulationer. Kungen eller statens överhuvud har alltid haft 

omsorg om den kristna kyrkans finansiella rätt. Judar fick genom särskilda lagar 1783 

begränsade rättigheter i Sverige och genom förlusten av östra rikshalvan först år 1862 

genom passförordningen i Storfurstendömet Finland.303 De andra trosriktningar och helt 

sekulariserade invånare kan hänvisa till religionsfriheten men har inte någon offentlig-

rättslig institutionell ställning. Trots det tar numera ISL upp rätten för församlingar och 

andra religionssamfund304. Dessa utgör samfund enligt ISL 3 § 3) punkten, varvid för-

samlingar tydligen är att uppfatta som de församlingar som har en egen stadfäst lag och 

fungerar som offentligrättsligt samfund.

300 Välimäki s. 157.
301 Wikström (2006) s.279.
302 Rekola 2 s. 33.
303 Hermanson (1900) s. 99.
304 I Sverige används ett vidare begrepp som Trossamfund . I ISL på finska gäller uskonnollista  vilket 
översatt enligt Cannelin Hirvensalo Hedlund betyder religiöst.  Ändå skulle jag föredra att använda 
det vidare begreppet trossamfund på svenska också i Finland i den svenska texten.
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2.7.2. Uppgradering av beskattningslagarna

Beskattningslagarna tar i inkomstskattelagen (1992/1535) för första gången in även be-

nämningen församlingen som skatteberättigade samfund. I ISL 1.1 § stadgas att skatt 

erläggs till församlingen. ISL 1.2 § tar upp kapitalinkomst till staten men inte för för-

samlingen. Observeras kan att underskottsgottgörelse av kapitalinkomst enligt ISL 60 § 

följaktligen avdras av skatten. Övriga utgifter för inkomstens förvärvande får däremot 

avdrag i kommunalbeskattningen som församlingarna följer. Detta har allmänt inom 

kyrkan ansetts som ett problem, då dess förutseende kan vara svåra att beräkna och detta 

grundar sig på statspolitiska beslut. Däremot får församlingen enligt ISL 1.3 § för sam-

fund och samfälld förmåners inkomst till församlingen. Av kapitalinkomst har sedan år 

1993 en församling ingen andel i. 

Förteckning över församlingarnas inkomstskattesatser bestäms numera med en 

egen förordning i Finlands författningssamlingar. Sedan år 1996 har denna förteckning 

publicerats. Att notera kan vara de riksomfattande församlingarna som tyska evange-

lisk-lutherska församlingen i Finland305 och rikssvenska Olaus-Petri församlingen. Den 

sistnämnda rättigheten ingår för första gången år 2007 i och med Olaus-Petri försam-

lingens nya status. Skatteförvaltningen ger månatligen ut en information om avräkning 

för inkomstskatteavkastningen och ett moment med skatter och andra avgifter som ett 

litet tillägg.

Detta innebär att det utgör en andel från andra inkomstskatter, inkomst från sam-

fälld inkomst eller också från någon annan källa. Särskilt interesse kan också fästas vid

dödsbo och dess avkastning. Första frågan man ställs inför är när det uppstått ett dödsbo 

och hur dödsboet verkar. Här finns tre alternativ. Dödsboet fortsätter som skild juridiskt 

subjekt att verka som ett dödsbo. För det andra när arvskiftet skett om det finns ett tes-

tamente eller när de arvsberättigade delar på kvarlåtenskapen.306 De två första fallen kan 

ha inkomstskattekonsekvenser. Då gäller det att avgöra ögonblicket när döden inträffade 

eller mottagandet av arvet ägt rum.307 När arvet har övergått i arvingarnas ägo bör det 

vanligtvis anses att arvingen fått arvet i sin ägo vid dödsögonblicket.308  Övergången av 

305  År 1996 var betäckningen evangelisk-lutherska kyrkans Finlands tyska församlingen (Fi: Evankelis-
luterilasien kirkon Suomen saksalainen seurakunta. Detta var korrigerat följande år till Tyska evangelisk-
lutherska församlingen i Finland, församlingens officiella namn, som tjänstemannaåtgärd.    
306 Aarnio (1967) s. 4.
307 Aarnio (1967) s. 5.
308 Aarnio (1967) s. 15.
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ett arv anses ske omedelbart i enlighet med lag då döden lagligt inträtt.309 Noteras kan 

dessutom att vid dödsögonblicket upphör inte arvets substans att existera.310 Beskatt-

ningsbart för dödsboet är det också å andra sidan när subjektet har övergått till arvtaga-

rens ägo311 vilket bör ske med det snaraste,312 så att det kan uppstå ett beskattningsbart 

subjekt.

Dödsboets juridiska ställning kan bevaras som odelad.313 Vid flera arvtagare ut-

gör dessa ingen juridisk person utan mellan dem gäller endast en rättsligt förbindelse.314

ISL 17.1 § stadgar att avliden persons dödsbo sambeskattas under dödsåret. ISL 17.2 § 

dödsbo utgör en särskild skattskyldig året efter dödsfallet. ISL 17.3 § är andel som en 

person fått i arv inte dödsboets inkomst. ISL 29.2 § dödsboet indelas i kapitalinkomst

och förvärvsinkomst. När det är frågan om samfund eller samfälld förmån av närings-

verksamhet och jordbruksinkomst skall det beräknas som om det vore kapitalinkomst. 

ISL 30.1 § beräknas beskattningsbar inkomst av varje enskilt respektive skatteslag. Det 

medför att den beskattningsbara inkomsten fördelas som förvärvs- respektive kapitalin-

komst. 

Särskild uppmärksamhet utgör dividendinkomster. Dividend kan utdelas från 

såväl ett offentligt noterat bolag ISL 33 a § (716/2004) som ett inte offentligt noterat 

bolag ISL 33 b § (716/2004). Dessutom kan det vara ett utländskt samfund som delar ut 

dividend ISL 33 c (716/2004). Denna revidering motiverades då avoir fiskal hävdes ge-

nom tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG om markna-

der för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 

93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av 

rådets direktiv 93/22/EEG. ISL 33 a § 3,1 (716/2004). Dividendutbetalningen från det 

offentligt noterade bolaget är till 70 procent kapitalinkomst och till 30 procent skattefri 

inkomst. För inte offentligt noterat bolag är inkomster till 90 000  skattefria och däref-

ter är dividendutdelningen till 70 procent kapitalinkomst och till 30 procent skattefri in-

komst. Utländska bolags dividendutbetalning från ett annat EU-land behandlas lika. Är 

bolaget utanför EU är dividenden skattepliktig förvärvsinkomst. Dessa förändringar vi-

sar tydligt på hur anpassningen av EG direktiv även nationellt tillämpas. 

309 Aarnio (1967) s. 63.
310 Aarnio (1967) s. 30.
311 Aarnio (1967) s. 40.
312 Aarnio (1967) s. 77.
313 Aarnio (1967) s. 98.
314 Aarnio (1967) s. 99.
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Slutligen kan vi här notera andra bestämmelserna om dividendinkomst. För ränta 

på andelskapital, placeringsandelar och tilläggsandelar som andelslag betalar på vinst-

andel och ränta på grundfondsandelar och placeringar i tillskottsfonder som inhemska 

sparbanker betalar tillämpas på motsvarande sätt för såväl dödsbo som fysiska personer 

för avkastning till 70 procent under skatteåret skattepliktig kapitalinkomst ISL 33.2 d § 

(716/2004) och till 30 procent som skattefri inkomst. Detta tillämpas för inkomst som 

under året överstiger 1 500 . Regeln används även på ränta på garantikapital som öm-

sesidigt försäkringsbolag och försäkringsföreningar betalar. Inkomst av näringsverk-

samhet eller jordbruk anses utgöra den skattefria delen som bildar en del av den person-

liga inkomsten. 

2.8. Beskattningsrätten för andra samfund

2.8.1. Andra religionssamfund

De evangelisk - lutherska församlingarna och det ortodoxa kyrkosamfundet har en offi-

ciell ställning som Finlands kyrkor.315 I den mån en utländsk kyrka utgör en församling 

från en utländsk statskyrka kan den på intet sett ses som en del av skatteberättigat kyr-

kosamfund i Finland.316 Förr antecknades medborgare med annan tro i civilregistret el-

ler numera befolkningsregistret. På det sättet kan de finländska medborgare som i enlig-

het med religionsfrihetslagen hör till ett annat än de officiella religionssamfund vara be-

friad från kyrkoskatt.317

Gränsdragning mellan evangelisk-lutherska och ortodoxa församlingar mot 

andra trossamfund, medborgare utan trostillhörighet eller medlemmar i en ideell före-

ning skiljs i frågan om ställningen som en offentlig förvaltningsenhet. De offentligrätts-

liga församlingarna kan finansiera sin verksamhet med skattemedel medan en förening 

däremot är hänvisad till finansiering med medlemsavgift eller understöd. Av tradition 

har stora församlingar med rätt till samfundsskatt delat med till de andliga rörelser som 

finns inom sin kommuns område. Detta har inte ansetts vara emot kyrkans uppgift.  

ISL lägger inte hinder för en utvidgning av beskattningen, men de överordnande 

lagarna som stadsfäst för andra samfund ger inte alltid denna möjlighet. Den ortodoxa 

kyrkan har en egen förordning angående grekisk-katolska kyrkosamfundet i Finland 

först år 1918 i (FF 1918/185) 10 § är stadgat deras rätt att beskatta sina medlemmar. Ti-

315 Rekola 2 s. 8 f.   
316 Rekola 2 s. 10.
317 Rekola 2 s. 13.
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digare blev medlemmar som hörde till den grekiska tron befriade från tionde till luthe-

raner år 1867 (FF 1867/17).  Verksamheten inom de ortodoxa kyrkorna har skett med 

avgifter. År 1918 hävdes rätten för den grekisk-ryska församlingen enligt FF (1918/185) 

262 §. I och med den ryska revolutionen och Finlands självständighet beviljade den rys-

ke patriarken Tikhon år 1921 autonomi åt den ortodoxa kyrkan i Finland. Det ledde till 

att det var möjligt år 1923 för det grekisk-ortodoxa kyrkosamfundet att övergå till Kon-

stantinopels patriarkat.318 Inom den evangelisk-lutherska församlingen intar tyska evan-

gelisk-lutherska församlingen en särställning, dels genom att vara tyskspråkig dels ge-

nom att den täcker hela riket inklusive Åland. 

Den anglikanska kyrkan med rätt att verka i Norden sedan 1700-talets senare 

hälft ingår inte som ett offentligrättsligt objekt varken i England eller i Finland. Sedan 

reformationen var den katolska kyrkan helt utan rätt till anknytning till staten i kungariket 

Sverige, vilket sedermera också överfördes till republiken Finland. Andra religiösa rikt-

ningar eller trossamfund anses inte heller ha beskattningsrätt, utan den är enbart förbehål-

len den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. I dag förs förhandlingar om att ge någon 

form av status för den anglikanska kyrkan och genom att den svenska kyrkan också blivit 

en folkkyrka har detta också varit föremål för förhandlingar. Det har lett till skatterätt för 

Olaus Petri församling. Borgådekretet och senaste religionsfrihetslag kan ge utrymme för 

en utvidgad syn från kyrkliga myndigheter och ökad tolerans för vissa andra trossamfund.

2.8.2. Den ortodoxa kyrkan

Personbeskattning är skriven i religionssamfundet som grund att medlemmarna skall fi-

nansiera sitt trossamfund genom skatt. Rätten till samfundsskatt är ursprungligen uteslu-

tande förbehållen den evangelisk-lutherska kyrkan.319 Å andra sidan ansåg man att rätten 

till samfundsskatt för kyrkan inte var entydigt stadgad i lag utan att den utvecklats med den 

ekonomiska tillväxten och samhällsutvecklingen.320 I samband med detta förelåg olika in-

tegrerade modeller för församlingarnas rätt till samfundsskatt. Vilka samfunden detta gäll-

318 http://www.ort.fi/sv/historia.php 2008-02-15.
319 Rekola 2 s. 23.
320 KB 1934:7 s. 13. I kommittébetänkandet omnämner man "... när skatt överhuvudtaget uppbärs för att 
täcka avlöning och prästers boställen..." ; vidare s. 12 diskuterar man huruvida trävaruindustrin, som på 
1930-talet var dominerande, borde ha en särbehandling i jämförelse med den andra inhemska industrin, 
samt hur de förstatligade bolagens vinstbeskattning och fördelning mellan kyrkosamfunden skulle 
verkställas. Polemiken berör t.ex. det fall då det förstatligade Enso-Gutzeit och dess egendom i det 
ortodoxa Karelen skall bedömas. s. 13 f. anser att det inte finns någon orsak att sätta trävaruindustrin i en 
särställning.
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er borde tydligt uttryckas i lagtexten.321 (Jämför noten nedan och olika modeller för sam-

fundsskatt från och med år 2000). 

På 1920-talet hade HFD tagit ställning till ortodoxa samfundets rätt till samfunds-

skatt. I HFD 1925 II 2287322 och HFD 1928 II 1602323 har rätten inte givit bifall att betala 

samfundsskatt åt den ortodoxa kyrkan, utan hänfört skatten till den evangelisk-lutherska 

församlingen. Den fortsatta utvecklingen ledde till att en kommitté blev tillsatt och efter 

deras betänkande år 1935 fick det ortodoxa samfundet rätt till samfundsskatt. 

När en ortodox medlem innehade över 50 procent324 av aktiestocken i ett bolag till-

föll skatten det ortodoxa kyrkosamfundet . Det innebar att upptill 50 procent kunde denna 

tillfalla den evangelisk-lutherska församlingen, vid situationer då ägarna hade skild tro. 

Lagen om den ortodoxas samfundsskatteandelen stiftades för fem år i gången325 varefter 

ägandeförhållandet åter kunde granskas.  En specificering av kravet var att ägaren skulle 

vara finländsk, utom i det fall då det utländska ortodoxa ägandesamfundet ägde en del av 

ett finländskt ortodoxt kyrkosamfund.326 De delar som det ortodoxa kyrkosamfundet gick 

miste om ansågs böra kompenseras av statsstöd.327 Numera är denna procent statisk med 

0,08 %.328

2.8.3. Tyska församlingen i Finland

2.8.3.1. Gamla Finland och de tyska församlingarna i Finland

I freden i Nystad år 1721 övergick områden av Karelen till rysk överhet. Områdena 

hade svensk lag och befolkningen evakuerades inte då som år 1944. Här fortsatt ändå att 

gälla den gamla svenska lagen och förnyelsen år 1734 i Sverige gällde inte i dessa ka-

relska områden.  

321 Rekola 2 s. 21. 
322 Ilja Galinkin Oy betalade skatt till Kivinebb församling. HFD ansåg att det saknade betydelse att 
ägaren var medlem i den ortodoxa församlingen. 
323 N Oy:s ägare var medlem av Joensuu ortodoxa församling och dömdes av Kuopio länsrätt att erlägga 
skatt till den ev.luth. församlingen. HFD ansåg att det var utan betydelse att N hörde till en ortodox 
församling och ändrade inte beslutet. 
324 KB 1934:7 s. 23 f.
325 Rekola 2 s. 23 f.
326 Rekola 2 s. 24.
327 KB 1977:21 s. 113.
328 KB 1977:21 s. 114. Föreslog om att statsandelen slopas för det ortodoxa samfundet och en given andel 
av samfundsskatten erläggs åt det ortodoxa samfundet. 
KB 1982:47 s. 35. En kommitté för beskattningen mellan ev.luth. och ortodoxa samfund föreslog år 1956 
(7/1958) att ersättningen åt det ortodoxa samfundet skulle utgå med 1,5 % av dåtida samfundsskatt. Jag 
kan dock inte hitta ett direkt signifikant i lag berett samband mellan denna 1,5 % och med 0,08 %. I sena-
re propositioner är detta inte heller motiverat. 
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Wiborgs tyska ev. luth. församling grundades år 1743 och hade sedan rätt att verka 

som ett offentligrättsligt samfund med tyska som språkkriterium.329 Man ansåg inför grun-

dandet av Helsingfors tyska ev. luth. församling att denna skulle ha samma rätt som Wi-

borgs tyska.330 Tyska församlingen i Helsingfors grundar sig på ett Kejserligt reskript av 

den 22 september 1856 där tyskspråkighet eller tyskt ursprung samt giftermål med en tysk-

språkig är medlemskriterier.331

Två väsentliga aspekter kan här anföras för såväl tyska som det ortodoxa kyrko-

samfundet. Enligt den gamla rätten inom ortodox kyrka under Kasimir den Stores rike fi-

nansierades kyrkan i det ortodoxa Östeuropa med frivilliga medel. Då Sverige avträtt ett 

område i öster i freden i Nystad infördes den ortodoxa tron på ett område med gammal 

svensk rätt samt dessutom grundades år 1743 med samma rätt en tysk församling i Wi-

borg.332 Således applicerades tydligen äldre svensk lagstiftning på de nya  kyrkorna inom 

Sveriges gamla östliga områden.  Här kan man se begrepp som person, regional och tertial-

församlingar333 närmast enligt inflytande från tysk rättsdoktrin, med senare åtföljande pro-

blematik, vilket kan vara en förklaring till att man felaktigt blandar ihop begrepp som inte 

annars finns i samband med församlingarna.

Betydelsen av detta kan kanske tydligare med ett försök till att ge en objektivare 

bild vara att beskriva förhållandet i Wiborg. Personskattöret i Wiborgs domkyrkoförsam-

ling har varit högre än i den svenska och tyska församlingen, medan skatterna av samfund 

och motsvarande delats i relativa andelar till medlemsantalet enligt det högre finska 

skattöret.334 Delningen i relativa andelar skulle tyda på ett gemensamt uttag av samfunds-

skatten. Dessutom förefaller det som om ett gemensamt centralt intag av samfundsskatten 

skulle ha förelegat.

Att observera är att enbart svenska var rikets officiella språk ända tills den tyska 

församlingen grundades. l synnerhet kejsarens dekret335 till Helsingfors tyska församling336

kan det även ses som en åtgärd för att bryta svenskans enhetliga hegemoni innan finskan 

och senare även ryskan infördes under 1800-talets slut. 

329  Rekola 2 s. 25.
330  Rekola 2 s. 26. 
331 Domkapitlets cirkulär 247/1858. 
332 Sentzke (1963) s. 123. Det äldsta tyska privilegiet i Wiborg var från år 1636 men församlingen där 
grundades först år 1743.   
333 Rekola 2: resonemang om tyska församlingens status av personalförsamling s.34 f. Jmf. Träskman s. 
6. Musil s. 140. Tysk rättslära tar upp territorial principen som beskattar allt.
334 Rekola 2 s. 33.
335 Rekola 2 s. 35. 
336 Träskman s. 5. Vid grundandet av Åbo tyska församling borde få komma i samma ställning med hän-
syn till nämnda kyrka som tysktalande lutheraner i Helsingfors och Wiborg .
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2.8.3.2. Rätten för tyska församlingen

I samband med den ortodoxa kyrkans rätt till samfundsskatt betonas den inhemska rätten 

trots visst tidstypisk främlingsrädsla.337 Detta kan också belysa på trettiotalet en tidstypisk 

tysk orientering med rysshat och högerdominans för att på 40-talet efter kriget kantra mot 

socialism inom nationella råmärken, men åter ett avståndstagande till tyskt inflytande som 

skett också efter Kejsar Wilhelms förlust i första världskriget.

Personskatten ger här föga akademiskt problem. Den finns noterad för kontroll på 

deklarationsförslaget. En ändring av fel i detta måste dock ske över befolkningsregister-

centralen, vilket kan ske på ämbetsnivå. Historiskt har ändå samfundsskatten gett mera hu-

vudbry. Analogt med den ortodoxa kyrkans rätt till samfundsskatt kan man inom den 

evangelisk-lutherska kyrkan notera ett specialfall. Den Tyska evangelisk-lutherska försam-

lingen i Finland som uppstått genom sammanslagning av Wiborg, Helsingfors och Åbo 

tyska församlingar har ingen egen direkt samfundsskatteprocent. Enligt relaterade uppgif-

ter erhåller samtliga tre församlingar samfundsskatt dock utan given procent.338

Det kunde vara motiverat att här genomföra en revidering. En enhetlig lagbered-

ning som också beaktar historisk rätt ställer krav på att status quo skall bevaras. I enlighet 

med grundandet av tyska församlingen i Helsingfors var samfundsbeskattningsrätten in-

skränkt till att medlemmen för en tysk som är medlem i Helsingfors tyska församling och 

som äger ett samfund i Finland och borde dessutom vara bosatt i Helsingfors.339 Detta är 

analogt med domicilprincipen.

Samfundsskatt som erläggs av medlemmar i Tyska församlingen krävde att med-

lemmen som hade ett aktieinnehav i av dem ägda bolag bodde inom Helsingfors försam-

lingars områden. Boendeorten Helsingfors var tidigare det vanliga förhållandet också för 

företagen och dess medlemmar. Av denna historiska hävd fick Tyska ev. luth. församling-

en ännu in på 2000-talet genom en avräkning i relation till sina medlemmars aktieinnehav 

en proportionell andel av samfundsskatt från Helsingfors ev. luth. kyrkliga samfällighet. 

Inbetalningen av den del som svarar mot medlemmarnas aktieandel av betald beskattad 

vinst från samfundet skedde genom denna avräkning.340 Detta förutsatte att församlingens 

337 Pihlajamäki Pylkkänen s. 123. Jmf. Det politiska klimatet var snävt i Finland på 1930-40 talet. (enl. 
Brusin).  
338 Träskman s. 7.
339 Urkunden för Helsingfors tyska församling stipulerar att medlemmen skall vara av tyskt ursprung eller 
tyskspråkig.
340 Kyrkostyrelsen: Församlingarnas ekonomi 1996 s. 43; jmf dock med rätten i Wiborgs tyska församling 
ovan.
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medlemmar äger minst en femtedel av aktierna.341 (Jmf >50 % för ortodoxa församlingen 

där den ortodoxa församlingens del måste vara större än den tyska församlingens avräk-

ning.)342 Numera är samfundsskatteandelen en summa som kyrkostämman beviljar genom 

kyrkostyrelsens förmedling i ett budgetmoment. 

Tyska församlingen borde efter senaste reform i likformighetens namn få en given 

procent som den ortodoxa församlingen i och med att skatten numera beräknas enligt sam-

fundets antal anställda vid varje enskilt driftsställe. Enligt vissa uträkningar visar beskatt-

ningen på en relation mellan personskatt och samfundsskatt. Därför kunde man för denna 

procent ha en beräknad relation mellan personskatt och samfundsskatt. Detta relationstal 

kunde bli t.o.m. ett till ett, vilket lätt kunde tekniskt förverkligas. Mot en uttagen person-

skatteprocent kunde betalas en lika stor samfundsandel.

2.8.3.3. Samfundsskatten för ortodoxa och tyska församlingen

I den mån också Tyska församlingen direkt skall få samfundsskatt skulle detta kräva en 

lagändring. Nu grundar det sig på en överenskommelse av hävd inom kyrkan. Trots med-

lemmar, med rätt att höra till Tyska församlingen och driva verksamhet med ägorätt i sam-

fund som finska medborgare, har man ifrågasatt dess särskilda rättigheter till samfunds-

skatt.343 Rekolas argument mot olika skattesatser, som ett administrativt problem inom en 

och samma kommun med en skild procent344 för tyska samfund är inte aktuell efter skatte-

reformer och utvecklingen av ADB-hanteringen.

Ortodoxa samfundets församlingar hade tidigare i L om ortodoxa kyrkosamfundet 

(521/1969) 11.2 § ett budgetmoment, som ger rätt till statsstöd för den förlust som uppstår, 

när en total fördelning av samfundsskatten inte kan uppnås, dvs. den 50 procentiga delen 

som uteblev ifall de andra aktieägarna inte var ortodoxa. Man kan på motsvarande sätt 

jämföra det med stadgarna för Tyska församlingen där urkunden tar upp rätt till "500 silver 

rubel" som bidrag till prästernas avlöning varom särskilt överenskommes.345 Också i dag 

341  Träskman s. 7.
342  L om samfunds, sammanslutningars och samfällda förmåners skattskyldighet till ortodoxa 
församlingar 10.5.1935/191 och L om skatteuppbörd 11.8.1978/611 (30.12.1992/547) 12 c § ... de 
ortodoxa församlingarnas gemensamma del är 0,08 procent av församlingarnas andel. På 700 miljoner 
mark vore detta 560.000 mark. 
343 Paasikivis arkiv (V:3) Inrikesminister K Hillis PM från en diskussion med övervakningskommitténs 
viceordförande Savonenkov 9.1.1945: "Savonenkov kräver, att den i Finland verkande tyska församlingen 
med statsrådet beslut bör upphöra, inventarier, arkiv och fonder beslagtas och alla församlingens tyska 
eller ungerska medlemmar, framförallt alla församlingens personer inom ledningen, genast interneras." 
(fritt översatt efter finsk förlaga).
344  Rekola 2 s. 36. 
345  Domkapitlets cirkulär 247/1858 s. 1 f.  
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har staten beredskap att bevilja den ortodoxa kyrkan statsanslag i princip av varierande 

slag.346 Ett budgetmoment för ortodoxa kyrkan lär dock inte för tillfället vara fallet.

Numera finns då denna uppskattade andel av samfundsskatt som budgetmedel, som 

egentligen analogt med ortodoxt samfund borde vara fastslaget i lag med en tillhörande

statsgaranti.347 Detta har den nackdelen att budgetsumman är uppskattad, och kanske inte 

tar hänsyn till den verkliga samfundsskatteandelen. Grunden till anslaget utgjordes av vad 

Helsingfors samfälligheter uppskattade vara en relativ andel av deras samfundsskatt. Kyr-

kostyrelsen borde ha beaktat att Tyska församlingens som täcker hela riket och få andelar 

av sina medlemmars aktieinnehav i samfund också utanför Helsingfors.348 Vis-à-vis per-

sonbeskattningen av Tyska ev. luth.  församlingens medlemmar var situationen delvis ana-

log med Olaus Petri. Statsanslaget borde ses som en kompensation till det bortfall av skat-

ter ifall personerna inte fick avlyft skatten från stadsförsamlingen.349

Den ortodoxa kyrkan kan få ett statsanslag och för den ortodoxa kyrkan stadgas 

också om en given procent av samfundsskatteprocent sedan år 1993. För den tyska evange-

lisk-lutherska församlingen i Finland gällde en avräkningsmodell inom den evangelisk-

lutherska kyrkan. Då bägge församlingarna kan anses vara finländska är lagstiftningen i 

det senare fallet inte tydlig. Det kunde ingå ett moment för förhandsavräkning åt Tyska 

församlingen på motsvarande sätt som nu finns uppgjort för den ortodoxa. Som nu är kan 

man ifrågasätta den lagenliga rätten till samfundsskatt för Tyska församlingen.350 Dessut-

om kan den framstå som ett verkligt unikt arrangemang och argumentet att Tyska försam-

lingen utgör en personförsamling351 skulle framhäva detta särdrag.

Skillnaden mellan inkomstskatt av personlig inkomst och rätt till inkomst från sam-

funds beskattade vinst kan man kanske anse att inte sedan år 1935 är aktuell. I och med 

den ortodoxa samfundsskatterättens avräkningsprocent ansågs fördelningen av samfunds-

skatten inte längre motiverat och av avgörande betydelse. Men den starka lagbundenheten 

för varje skatt är att observera. Å andra sidan då man beaktar att såväl ortodoxa som tyska 

församlingarna förutsatts få statsstöd kunde man här läsa in en tydligare önskan inom fin-

ländsk beskattning att samfund skall till rättsinnehavaren under rätt konfession betala skatt. 

346 RP 59/2003 s. 7.
347 Sentzke (1972) s. 210 f. och s. 311 f. not 5. 
348  L om Skatteredovisning 13§ och FMF 2003/91 3.2 § församlingarnas fördelning sker efter det att de 
evangelisk-lutherska, den tyska församlingen andel samt respektive ortodoxa församlingens proportionel-
la andel avskiljts.
349 Sentzke (1972) s. 69 f. och s. 287 f. År 1871 erhöll tyska församlingen såväl budgetmedel av staten 
som kyrkoskatt och frivilliga medel. 
350  Rekola 2 s. 35 f. 
351  Rekola 2 s. 34 f; Träskman s. 6.
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Dessa församlingars finansiering borde inte vara beroende av statsstöd eller budgetanslag 

genom kyrkostyrelsen. 

Ett stöd för synen att samfundsavtalet mellan Helsingfors samfällighet och Tyska 

församlingen inte kunde hävas utan ersättande budgetanslag kan en hänvisning till ett 

Statsråds beslut ge. Statsrådet beslöt vid sammanslagningen av tyska församlingarna i Fin-

land följande: Kyrkostyrelsen beslöt angående sammanförande av Tyska evangelisk-

lutherska församlingen i Åbo med Helsingfors tyska evangelisk-lutherska församling (Dnr 

12/900/89) en punkt tre. Punkt tre lyder på följande sätt: "De särskilda rättigheter som tidi-

gare tillförsäkrats någondera av församlingarna skall fortfarande gälla i tidigare utsträck-

ning."352

Citatet ovan ger dock inte entydigt vid handen om det är avtalet eller en längre 

hävd, eventuellt via Wiborg tyska evangelisk-lutherska församling som kan vara den ur-

sprungliga grunden till rätt för tyska församlingen till samfundsskatt. Som evangelisk-

luthersk församling med finsk hemort och främmande språk intar denna församling en 

unik ställning, då landets två officiella språk sedan självständighetstiden är finska och 

svenska.

Ännu en aspekt på direkt samfundsskatt för Tyska församlingen kunde vara att den 

i samband med reformen av beskattningen år 1960 inte beaktades som sig borde. Den av-

räkning som åtminstone sedan 17.6.1950 funnits mellan Helsingfors samfällighet och Hel-

singfors tyska församling, från samfund vars ägare innehar minst en femtedel av aktierna 

som årligen avräknas353, är ett inomkyrkligt arrangemang. Ett eventuellt understöd mellan 

församlingarna kan jag inte se att skulle föreligga. Kyrkostyrelsens budgetanslag som er-

sätter detta markerar en inomkyrklig ordning. 

Ett annat fenomen är att ett statsrådsbeslut 19.2.1931 delat in riket mellan de tyska 

församlingarna, medan församlingsmedlemmarna vid upplösningen av Wiborg tyska för-

samling inte har hänförts till vare sig Åbo eller Helsingfors tyska församling och således 

inte fått något särskilt omnämnande om sin nya hemförsamling.354 Att det kan vara föror-

sakat av politiska orsaker och vidare spekulationer hör inte hemma i detta arbete men kun-

de tyda på en realpolitisk konsensus som senare i andra politiska sammanhang under 1960-

talet var vanlig.355

352  Statsrådets beslut Dnr 12/900/89 s. 1.
353  Träskman s. 7. 
354  Träskman s. 2 f. Man kan fritt spekulera med hänvisning till noten i Paasikivis arkiv (V:3) ovan att de 
tyskspråkiga intressena med avsikt inte stiftas av politiska orsaker i lag.
355 Finlands historia 4 s. 373 f och 475 f.  Notera den antitysk statsprofil efter II världskriget.
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2.9. Kyrkoskatten under 1900-talet i skattelagarna

Under 1900-talet var olika skattskyldigheter och privilegier om skattefrihet för adel och 

rusthåll från föregående sekel inte längre tidsenligt. Redan äldre lagstiftning har stipule-

rat lagar om grunderna för vissa kyrkliga avgifter.356 I äldre lag var det tydligt avlöning 

av präster, ämbetsbetyg och förrättningar som var centralt. Av ungdomsarbete och åld-

ringsvård har senare blivit ett nytt viktigt verksamhetsfält.

Ramarna för avlöningen av prästerna slås fast i lag och genom budgeteringen 

bekräftar kyrkorådet och kyrkofullmäktige. Skatteprocenten skall ge den ekonomiska 

ram som följande år skall utgöra kyrkoskatten. Den skall vara avvägd så att den finansi-

era de nödvändiga utgifterna för förverkligande av församlingens uppgifter och vid be-

hov för fondering av medel.357

Först år 1960 blev skatteindrivningen samordnad med indrivning av annan be-

skattning genom BeskL och församlingen behövde inte längre driva in skatten skilt för 

varje enskild medlem i församlingen enligt föregående års avräknade kommunala 

skattöre.358 Beskattningslagen ersattes år 1996 med Lag om beskattningsförfarande 

(1995/1538) vars målsättning är samma som BeskL. 

Beskattningsförfarande kan man också se på i ett vidare perspektiv, hur skatten 

har tagits ut i jämförelse med andra skatteberättigade samfund. Inkomstskattelagen är 

basen för skatteuttaget. Kyrkans uttag har svarat mot kommunens. År 1922 förnyades 

lagen om prästernas avlöning varvid beskattningen första gången stadgades i överens-

stämmelse med motsvarande rätt som det kommunala skatteuttaget.359 År 1924 ersattes 

den tidigare lagstiftningen med den första moderna inkomst- och förmögenhetsskatten 

till staten. Här nämns intet om kyrkoskatt men man kan notera att i en särskild lag beslöt 

man häva kyrkotiondet som sedan 1886 ej mera inkrävts.360

Följande utvecklingsskede var år 1944. Då reformerades hela inkomst- och för-

mögenhetsbeskattningen. I IFL år 1943 (1943/888) tog man upp församlingarnas rätt till 

356 FF 1922/180 omnämner församlingskassa, FF 1922/181 fri boning åt prästen utgör en löningslägenhet, 
FF 1922/182 Lag om grunden för vissa kyrkliga avgifter som till avlöning av klockare, organist, samt till 
byggnader och underhåll av kyrka med vad därtill hörer ... begravningsplats ... samma grunder som i präs-
terskapets avlönande. 
357 KB 1997:7 s. 8.
358 KB 1997:7 s. 7 f. I FF år 1922 bestämdes att kyrkoöret följer det kommunala öret varför dessa använ-
des vid uppgörande av följande års budget och indrivning av desamma från församlingsmedlemmarna. 
359 KB 1997:7 s. 7 f. Tikka (1990) s. 17.
360 KB 1997:7 s. 7. Se även L om upphävande av kronotionde 29.11.1924/294.  
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skattefrihet.361 Den beskattningsbara årsinkomsten uppstod för en fysisk person efter 

avdrag av kostnader för inkomstens förvärvande, samt ränteutgifter för förvärvad in-

komst och förmögenhet i statsbeskattningen. IFL stadgar om rätt att motta nettoinkoms-

ten av fysiska personer som beskattas.362 I och med att IFL 1943 trädde ikraft upphäv-

des inkomstskattelagen från år 1924.363 Om kommunal- och kyrkoskatt stadgas inte i 

IFL 1943 års lag. I lagen kan man dock observera att t.ex. kyrkoskatt inte är avdragbar i 

statens personbeskattning.364 Dock kan skatten som medlemsavgift till religiöst samfund 

i kommunalbeskattning vara avdragbart.365

Kyrkan nämns ännu inte särskilt. Fysiska personer betalar skatt enligt sin respek-

tive tro till sitt kyrkosamfund. Detta ger inga problem. Däremot kan fördelningen från 

juridiska personer och andra samfund ge problem.366 Härvid är alla skattskyldiga sam-

fund och kooperativa företag alltid á priori skattskyldiga till den evangelisk-lutherska 

kyrkan. Tidigare ansågs det att den avräkning, som det ortodoxa samfundet hade rätt till, 

till dessa delar skulle kompenseras av staten åt den evangelisk-lutherska kyrkan.367 Ana-

logt med denna lagtolkning kan man kanske anse att man alltid strikt och konsekvent 

bör följa en snäv tolkning av lagen. Till den del som det inte uttryckligen nämns en gi-

ven juridisk form, som ömsesidiga försäkringsbolag, flottningsföreningar och sparban-

ker gäller utan undantag den evangelisk-lutherska kyrkan som mottagare.368 Detta kan 

vara en adekvat syn av rättsuppfattning, vilket stärker den intentioner som lagstiftningen 

bör reellt reflektera i tiden för stiftande av en skattelag. 

År 1974 stadgades i en ny lag de materiella delarna vis-à-vis statsbeskattningen 

av fysiska personer.369 Detta innebar att de särskilda bestämmelserna som fanns i kom-

munalbeskattningen enligt lagen av år 1873 hävdes. Lagen från år 1873 hade reglerat 

bestämmelserna om kommunalskatten centralt.370 De kommunala skatteintäkterna hade 

år 1890 varit 62,6 procent i hela landet av kommunens intäkter. I slutet av 1980-talet 

361 RP 77/1943 rd s. 2 och s. 17 10 § frikallad från skatt ... församlingar . Rekola 1s. 58. Se även a.a. s. 
56.
362 RP 77/1943 rd s. 17.
363 RP 77/1943 rd s. 37.
364 Jmf t.ex. Fastighetsskatten som är en avdragbar utgift före beskattningen.
365 Rekola 1 s. 224. Se också Rekola 2, s. 8. HFD 1930 II 227 Helsingfors stad godkände inte avdrag om 
6 000 mark till judiska församlingen, men länsskatteverket godkände avdraget i kommunal beskattning.
366  Rekola 2 s. 19 f.
367 Rekola 2 s. 20 f. Endast en del såkallade kooperativa samfund berörs av den separata lagen om sam-
fundsskatt till det ortodox samfunden, t.ex. anstalter och stiftelser berörs inte. Jmf. anförd syn om Gamla 
Finlands ortodoxa kyrkosamfund och Wiborg tyska församlings rätt till skatt och samfundsskatt. 
368  Rekola 2 s. 21. I en sparbanks styrelse var endast en av fyra evangelisk-luthersk församlingsmedlem 
utan att det tillkom den ortodoxa församlingen delar av denna  sparbank skattemedel HFD 1930 I 19.
369  RP 40/1974 rd s. 1.
370  Koivukoski s. 76.
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hade skatteuttaget varierat mellan trettio och sextio procent av kommunens inkomster. 

Särskilt fluktuationen mellan det lägsta och högsta talet är i ögonfallande.371 Enligt GL 

121.3 § har kommunernas behov av inkomster slagits fast genom att ge dem beskatt-

ningsrätt372 och analogt med detta tar ISL upp i första paragrafen kommunernas beskatt-

ningsrätt.

Som tidigare nämnts gäller en ny reviderad inkomstskattelag från år 1993. I re-

geringens proposition till riksdagen kan förtydligas genom motiveringarna med en 

breddad beskattningsbas,373 varvid även församlingarnas skatterätt uttryckligen om-

nämns i ISL 1 §. De olika skattemottagarnas ställning skall tryggas374 såsom de försam-

lingar som har rätt till kyrkoskatt. Församlingarna definieras som evangelisk-lutherska 

kyrkan och det ortodoxa kyrkosamfundet omnämnda som delvis skattefria samfund i 

ISL 21 §. Dessa har rätt till församlingarnas beskattning.375

Olaus Petri församling är en utlandsförsamling som var en svensk riksförsamling 

där kungen tidigare utsett prästerna. I och med att Sverige övergått till en folkkyrka har 

detta därför ändrats. Även andra direkt utländska och internationella kyrkor utgör en 

skild kategori som internationella och anglikanska kyrkan. Skilda trossamfund har visat 

intresse i enlighet med religionsfrihetslagen att få skatterätt men dessa samfund har bara 

rättighet att bära upp en avgift som kan jämföras med en medlemsavgift.376

Medlem i ett religionssamfund skall betala avgift L om religionsfrihet 14 § 

(2003/453). Man avser i lagen att man inte samtidigt kan vara medlem i flera religions-

samfund. Den evangelisk-lutherska och ortodoxa kyrkan har skilda lagar, och begreppet 

religionssamfund skall fylla vissa givna kriterier. Tidigare stadgades såvida medlemmen 

inte tillhör den evangelisk-lutherska kyrkan eller det ortodoxa kyrkosamfundet är han 

förpliktad att skriva in sig i civilregistret377 och således betalar han inte skatt vare sig till 

ett evangelisk-lutherskt eller till ett ortodoxt samfund. ( ... den som inte är medlem i 

evangelisk-lutherska eller grekisk-katolska378 kyrkan är ej skyldig att betala 

371  Koivukoski s. 78.
372 Harjula Prättälä s. 42. 
373  RP 200/1992 rd s. 1 bl.a. ... överlåtelsevinst, hyresinkomster och försäkringsavkastningar.  Dessa 
blir hädanefter skattepliktig inkomst.
374  RP 200/1992 rd s. 8.
375  RP 200/1992 rd s. 52. 
376  Sakki s. 239; Religionsfrihetslagen (14.1,6 § 1922/267). 14 § 2003/453.
377  Rekola 2 s. 2. Märk! nuvarande Befolkningsregistercentralen.
378  Obs! I senare lagstiftning av skattelagstiftning används helt allmänt begreppet: den ortodoxa kyr-
kan .
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kyrkoskatt 379 redan enligt 12 § i religionsfrihetslagen 1922/267). L om religionsfrihet 

2003/453 (RFL) tar inte längre upp kyrkoskatt , utan benämner neutralt en avgift till 

samfundet utan att ta ställning till befrielse, samt i lagen 2 § ingår omnämnande av 

evangelisk-lutherska kyrkan och ortodoxa kyrkosamfundet samt religionssamfund regi-

strerat enligt kap. 2. Tidigare, före religionsfrihetslagen380 år 1889, då folkkyrkan upp-

stod i Finland, kunde det till och med ske att en utländsk evangelisk-luthersk kyrkas 

medlem inte automatiskt var befriad från skatt till den evangelisk-lutherska kyrkan i 

Finland.381 Övriga religionssamfund har alltid ansetts främmande för den finländska 

kulturen men med ökad inflyttning och nya religioner kan det bli ett nytt spörsmål.

Habermas noterar att i ett postsekulärt samhälle allt mer normativ insikt som en 

komplementär läroprocess med kognitiva skäl tar varandras bidrag i offentligheten på 

allvar.382 Den nya religionsfrihetslagen är en grundförutsättning i ett modernt välstånds-

samhälle. Den är förankrad i 1 § med en hänvisning till GL och dess mål att trygga reli-

gionsfrihet. Detta förutsätter en neutral politisk maktutövning som ger rum för olika 

världsåskådningar.383 Det kan också uttryckas som de allmänna rättsprinciperna i Kants 

anda som kräver i ett folkvälde med liberal lagstyrning rätt att välja religion.384

2.10. Andra aspekter på lagstiftningen

2.10.1. Gränser, språket och skatteuppbörd

Andra former för kyrkans inkomster har också varit mottagande av gåvor, testamenten 

och frivilliga medel, ersättningar för förrättningar och tionde, vilket slopades enligt 

1924 års lag. Ärkebiskop Birger omnämner kyrkoskatt första gången år 1369 jämfört 

med den äldsta stadgade statsskatten från år 1442. Religionsfrihet infördes år 1922 (lag 

om religionsfrihet 1922/267),385 och numera ersatt med religionsfrihetslagen

379  Man kan med intresse notera att i Religionsfrihetslagen används termen kyrkoskatt år 1922; jmf. med 
den allmänna utvecklingen av Kyrkolagen och skattelagstiftningen. LoReliginsfrihet 2003/453 14 § tar 
upp medlemmars betalningsskyldighet med en avgift bestämd enligt sitt nya samfundsordning. 
380  Kortekangas s. 6. Sverige har över hundra år senare verkställt skilsmässan mellan stat och kyrka (Jmf 
Finland).
381  Rekola 2 s. 45 f. HFD 1930 II 3161 ... en svensk medborgare i Uleåborg, som hörde till Olaus Petri
församling behövde inte erlägga kyrkoskatt till den ev. luth. församlingen i Uleåborg.
382 Habermas (2007) s. 37. Jmf. Habermas (2005) s. 134.  
383 Habermas (2007) s. 56. Habermas (2005) s. 134-135. En konflikt mellan religiös övertygelse och poli-
tik som grundat en sekulär stat förutsättningar att dessa acceperar statens grundstadgar.
384 Habermas (2007) s. 107. Habermas (2005) s. 279.
385 Lagen är förnyad med Religionsfrihetslagen 6.6.2003/453.
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(2003/453). I Sverige spred sig beskattningens uttag inom landet från väster mot öster. 

Så sent som i ÄB inverkade den svenska lagen.386

Genom Storfurstendömet Finland uppstod en enhet, som år 1812 fick sig tilldelat 

även gamla Finland som avskilts från riket under tiden då landskapslagarna ännu var i 

kraft. Sveriges nya 1734-års lagar var gällande i huvudsak ända till år 1917 då republi-

ken Finland uppstod och då självständighetstiden började, varefter såväl religionsfrihet

som modernisering av skattelagarna i repriser genomförts under 1900-talet. De regiona-

la förhållandena hade lett till att Wiborgs och Kexholms läns kyrkoherdar även hade rätt 

till arrendeavkastning från jordegendomar.387

Efter år 1812 innehöll de nya finländska områdena dels också en stark ortodox 

bekännelse och en tysk evangelisk-luthersk församling i Wiborg. Dessa församlingar 

blev jämställda med den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Särskilt i ögonfallande 

var de medborgare med ortodox bekännelse, då det i äldre svensk lag var endast den 

evangelisk-lutherska bekännelsen förbehållet rikets regent (dvs. den svenska kungen). 

Kyrkan och stat var ett och samma till slutet av 1800-talet. Kyrkans offentligrättsliga 

status och beskattningsrätt markeras genom att de kyrkliga lagarna grundar sig på lagar 

och förordningar som stiftas av riksdagen och regeringen.388

Detta kombinerat med kyrkoslaviska gav implicit ett nytt språk vid sidan av 

svenskan = folkets språk. Även utlänningar främst tyskar fick genom sin församling i 

Wiborg en status med ett språk i Finland också i offentligrättslig kyrkobeskattning. Ge-

nom den ryska regenten måste även ryskan införlivas i Finland som förvaltningsspråk i 

en eller annan form. Vid Lantdagarna åren 1862-1863 fick slutligen finskan en officiell 

status i landet.389

  Ursprungligen under katolsk tid var latinet kyrkans mäss- och förrättningsspråk. 

Vid reformationen införde man i predikan ländernas egna språk och övergav allt mer 

latinet. Med Gustav Vasas reformation blev svenskan det officiella kyrkospråket. I östra 

Sverige hade man i kyrkan redan under flera hundra år predikat enligt Mikael Agricolas 

finska bibelöversättning från lutherdomens införande i Sverige. Redan tidigare lär fins-

ka predikningar ägt rum. Genom storfurstendömets tid fick Finland ett mångspråkigt 

386 Aarnio (JFT) s. 343. Finsk lagstiftare betraktade dödsbo som ett separat rättsobjekt.
387 Jmf med andra Europeiska områden som tillfallit nya länder genom krig. T.ex. Frankrike där Niederr-
hein. Oberrhein eller Mosel har rätt till särbestämmelser vis-à-vis skatt från staten. År 1905 skildes stat 
och kyrka åt i Frankrike och de övriga områdena samlar in skatt självständigt. Se. Petersen s. 80. 
388  KB 1997:7 s. 6.
389 18.9.1863 öppnade Kejsaren Lantdagarna där texten i Finlands Författningssamling är på franska, 
svenska och finska. (Obs! språkens ordningsföljde och självfallet  ingen ryska).   
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inslag där också ryska och tyska var företrädda i kyrkan. Officiellt fastslogs år 1917 ge-

nom Finlands självständighetsförklaring finska och svenska som landets språk.390

De nationella minoriteterna har fått behålla sina privilegier i Republiken Finland. 

På sameområden är även samiska ett språk med officiell minoritetsstatus för Guds-

tjänsten. Språket, finska eller svenska, kan knappast avgöra gränsen för rättigheten som 

offentligrättsligt samfund vis-à-vis beskattningsrätten. Man kan notera att områden med 

tyska eller samiska kan behandlas som områden där skatteuppbörd är helt lagligt. Med-

borgarskapet kan enligt definitionen av förvärvskällan och mantalsskrivning inte uteslu-

ta utländska medborgare som har samma rätt och i princip skyldighet att erlägga skatt 

som finländska medborgare.

2.10.2. Kyrkoskatt av hävd

Kyrkan hade sedan 1100-talet haft rätt till beskattning i någon form, varför man möjli-

gen rättmätigt kan säga att kyrkoskatten utgör en beskattningsrätt av hävd, trots att re-

duktionen vid reformationen medförde en nyfördelning. Ända till 1800-talet har kyrkan 

haft ansvaret för bildning och fattigvård förutom den kyrkliga verksamheten. Under 

1900-talets senare hälft betonades kyrkans skyldigheter inom diakonin igen, vilket kan 

komma upp i ett senare avsnitt inom ramen för vad skattemedel får användas till och 

vad kyrkans uppgift skall vara.

Ser man på dagens kyrkoskatt och kommunalskatt kan man spåra lagar för denna 

grund till 1800-talet. År 1873s förordning angående kommunalförvaltning i stad och 

förordning angående kommunalförvaltning på landet år 1898 är grunden. I och med slo-

pande av uttaget av tionde år 1886, stadfäst i lag år 1924 skapades ett särdrag inom kyr-

kan. Då kan man konstatera att senare hälften av 1800-talet vare ett steg i modernise-

ringen av en gemensam grund för skatterna till kommun och församling. 

Ett närmande mellan skattelagstiftningen och kyrkolagstiftningen ser ut att ha 

skett under 1990-talet.  Inom skattelagstiftningen är viktigast att notera att ISL känner 

till kyrkoskatt och att KL 15 kapitel också känns vid detta. Även omnämnandet i KL om 

kyrkans särskilda uppgifter utan närmare specificering är intresseväckande. Jag anser att 

390  Regeringsformen för Finlands 1919/94 tar upp i 14 § såväl i den finskspråkiga som den svenskspråki-
ga författningssamlingen i identisk ordning finska och svenska som rikets språk. Detta förefaller avsiktligt 
för att markera den nya republikens särdrag som under slutskedet av den ryska furstetiden även erhöll 
flera lagar med krav på en officiell ställning för det ryska språket, för såväl tjänstemän som annars inom 
rikets förvaltning. I egentlig mening kan man se att kyrkans och statens språk genom den katolska tidens 
latin alltid har varit behäftat med en språklig divergens mellan dessa juridiska personers avgränsning i 
språkligt hänseende. Analogt med detta kan man hävda att envar av dessa institutioner på enahanda grun-
der har rätt att i författningen avgöra sin språkliga tillhörighet utan signifikant skatterättslig diskrepans. 
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dessa uppgifter utgör en central norm för ändamålet och användningen av vad kyrko-

skatten måste vara och få användas för. Skatteregler i ISL lägger dock inget hinder i vä-

gen för de skatteintäkter de förtroendevalda i en församling anser sig behöva ta in skatt 

för. LOK 7 kap. i L om Ortodoxa kyrkan (2006/985) tar in ekonomi.

Hannu Välimäki anser att kyrkan som offentligrättsligt samfund har av den 

finska staten fått rätten att verka som ett samfund genom rätten att stifta lagar för 

kyrkoskatt. Denna kyrkoskatt kan inte jämföras med en medlemsavgift utan är uttryck-

ligen en skatt, som uppstått genom lagstiftning för att täcka församlingens ekonomiska 

behov. Analogt med kommunalskatt kan man egentligen kalla kyrkoskatten för en för-

samlingsskatt . Kritik mot församlingar har i regel inte anförts av medlemmar, utan sna-

rast av intressenter utanför kyrkosamfunden.391

2.10.3. Anpassning till i dag

Nestorkrönikan är en av de äldre mera vederhäftiga skriftliga källan om Sverige. I denna 

står om livet i trakterna av Novgorod att åren 852 till 1310 kom män för skatteuppbörd 

med ett administrativt rättssystem. Män från Norden representerade ordnade förhållan-

den, kördes iväg, men återkallades, för att ta hand om de vidsträckta och rika område-

na.392 Svenska källor med landskapslagarna under kristet inflytande är de äldsta svenska 

skrivna källorna. Nestorkrönikan kan tyda på att de svenska, senare kristna, stammarnas 

administration var etablerad i östra finska viken före Ruriks (Rus) utvandring och vi-

kingarnas resor.  

Ur rättshistorisk synvinkel förefaller det inte föreligga någon större konflikt mel-

lan den kyrkorättsliga och rättshistoriska utvecklingen och i övrigt för kyrkans rätt till 

kyrkoskatt. Samhällets lagar har i huvuddrag utvecklats såväl individuellt som i harmoni 

med den kristna rätten. Då Kyrkan var större än Staten svarar mot vad Kungens ställ-

ning var i det äldre feodala samhället; Om Staten är större än Kyrkan svarar det mot lä-

get i dagens republik Finland.393 Utvecklingen tyder på en nationell stark bindning, där 

varken svenskt eller i synnerhet inte ryskt inflytande varit avgörande. Något som tyder 

på att finska stammar haft kontakt med kristendomen från öster redan före den stora 

skismen är det värt att notera Tarkiainens konstaterande att finskan i kyrklig terminologi 

391 Välimäki s. 377.
392 Heuru s. 13. 
393 Leino (2002) s. 81 f. Här anför Leino synpunkter för och emot en folkkyrka där kontentan säkert kan 
utläsas: En folkkyrka kan stärka staten som institution.



61

har flera ord med lån från slaviska språk och grekiska.394 Av rättsutvecklingen i tiden 

kan man däremot spåra vissa drag av speciella nationella drag i skatteuttaget395 inom 

ramen för den ärvda romerska kanoniska rättssynen som kom in vid statsbildningen med 

kyrkan. Rättsteologi är för övrigt en del av kyrkans rättsliga och samhälleliga ställ-

ning.396

Särskilt den finländska starka utvecklingen av lagarnas samstämmighet över ti-

den är iögonfallande. Den sociala välfärden började uppstå under senare hälften av 

1800-talet. Ett nytt drag under 1960-talet var att det socialpolitiska välståndet starkare 

förankrades i det finländska samhället.397 Kyrkolagen och inkomstskattelagen svarar allt 

bättre mot varandra. Man kan säga att skattelagarna och skatten i kyrkolagen styrs som 

samma objekt sedan över femton år. Kyrkan är en del av offentlig förvaltning och hör 

intimt ihop med staten, än så länge som en offentlig myndighet. De enskilda försam-

lingarna har dessutom setts som en juridisk person och subjekt för offentligrättsliga rät-

tigheter och har enligt Hermanson närmast kunnat jämföras med en stiftelse eller kyrk-

lig kommun.398 I och med tillblivelsen av kyrkostyrelsen kan en viss annan syn ha upp-

stått. Den enskilda församlingens suveränitet bibehålls förefaller antagligen ändå att be-

stå. Hur det sker med finansiering och skattemedel skall vi se längre fram.  

394 Tarkiainen s. 69. Se vidare Tarkiainen s. 68. Bysans började redan på 800-talet sända missionärer till 
Ryssland. Den kyrkliga terminologin tyder på att finska stammar tidigt kommit i kontakt med denna kul-
tur eller först i ett sent skede etablerat sig i Sverige-Finland. 
395 Se tidigare not till Pirinen s. 33 Sädes (råg) och smörtionde i västra och östra Sverige. 
396 Juntunen (2000) s. 1.
397 Heuru s. 47. Pekka Kuusi verk om 60-talets socialpolitik följer Keynes marknadsekonomi. A.a. s. 37. 
Keynes pläderade för en marknadsekonomi med ökat efterfrågan som vägen till social rättvisa. Detta sker 
så att individens privata konsumtion skall vara en utjämnade välståndsfaktor. Härvid måste staten garan-
tera individens konsumtionsmöjligheter genom skattetransfereringar och sociala stöd.  
398 Hermanson (1900) s. 24.
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3. INTERNATIONELLT BEROENDE

3.1. Kyrkoskatten i ett bredare perspektiv

3.1.1. Demokrati och rätt

I inledningen noterade jag att det demokratiska samhället kan räkna med sina rötter från 

Platons demokratiska system. Kapitel 2 tar upp historia, kyrkan staten rätten, som 

visar på Finlands beroende av omvärlden. Katolska, ortodoxa och lutherska församling-

ar har uppstått genom inflytande utifrån. Grunderna för dagens rättssamhälle är den ro-

merska rätten fast förankrad på kristen grund. Medeltidens skattskyldiga borgerskap var 

representerat av flera nybyggare.399

Man kan notera att Novgorod år 1123 gjorde ett anfall mot Tavastland och att år 

1142 svenska furstar gick till angrepp mot Novgorod.400 Senare följde de så kallade 

korstågen.401 Tiden till freden i Nöteborg år 1323 kan anses turbulent.402 Då blev grän-

sen, endast till sin södra del, tydligt utmärkt. Obebodda skogsmarker utnyttjades som 

erämarker , och dess nomadbefolkning medförde svårigheten att bli beskattade i dessa 

nordliga ödemarker och jaktområden, som inte kan anses var rationellt.403 Tidigt fanns 

det alltså olika kulturer och i dag har man igen ett allt mer integrerat samhälle med in-

fluenser utifrån.  Betydelsen av detta och vilken inverkan kan bli ger reflektioner på 

skilda trossamfund och skild beskattning i detta kapitel.  

I inledningen konstaterade jag att det finns internationell och nationell offentlig 

rätt. Organisationen för ekonomi, samarbete och utveckling (OECD) sammanställer 

bland medlemsländerna statistiskt jämförelsematerial. I nationalekonomiska modeller 

399  Finlands historia 1 s. 381. På 1300-talet bodde i städer följande nationaliteter inom borgerskapet: tys-
kar 86 svenskar 32 finnar 3 och övriga 4. Olaus Magnus s. 202 Östra Finlands omvändelse, stor gästfri-
het, uppför villigt kyrkor och giva prästerna tionde av allting. 
400  Finlands historia 1 s. 286.  
401  Man kan notera att den första benämningen i historia av finnar var lappar och lappar finnar (enl. Tac-
ticus). Ibland kunde man därför fråga sig om det var finnar eller samer som återföll till hedendom och åter 
skulle kristnas under medeltiden. 
År 1750 fanns i östra Sverige 421 500 invånare. År 1900 fanns 2 712 562 varav 349 733 som påstod sig 
ha svenska som modersmål och 1 336 samiska; år 2001 var talen 5 194 901, svenska 290 771 och samiska 
1 734. (Finlands officiella statistik). Det absoluta talet för samer har ökat, många svenskar tror sig vara 
finnar numera och förefaller som att det mest korrekta vore att notera de två officiella språken i dagens 
Finland, då man med fog inte kan dela in dem helt entydigt enligt statistik, vilket annars är viktigt i kyrk-
liga sammanhang inom den lutherska tron med rätt till språklig tillhörighet. (När är en finne svensksprå-
kig när inte och vilken rätt han har att välja gudstjänstspråk). 
402 Finlands historia 1 s. 282.
403 Finlands historia 1 s. 303. 
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samordnas de skilda nationella rapporterna som OECD sammanställer. OECD404 är inte 

ett regelverk med rättsverkan utan en organisation för ekonomisk samverkan och ut-

veckling. Därför kan vi först se hur OECD: s statistik som en komponent som globalt 

påverkat ekonomi och skatter i medlemsstaterna.  Sociala och politiska kriser är konse-

kvensen om inte en fungerande finansmarknad kan fås till stånd inom världsekono-

min.405

3.1.2. Integration i beskattningen

Ökad integrering leder till att även andra närområdens kyrkoskatt kan vara intressant. 

Dels beror det på ett harmoniseringsmål, dels på lösningen av praktiska problem. Be-

skattningssystemet och grunden måste dock vara i någon form jämförbara. Som ett ex-

empel på avvikande beskattningsförfarande kan man nämna USA: s nationalitetsprincip, 

med skatteuttag för personer oavsett var inkomstkällan är.406 Konflikten mellan domi-

cilprincip och extern beskattning elimineras ofta med dubbelbeskattningsavtal.407 Skilda 

nationer avtalar om juridisk eliminering av ekonomisk dubbelbeskattning i regel i över-

ensstämmelse med (ofta den engelska förlagan av) OECD: s modellavtal som grund.408

Utvecklat kan även flera än två länder beröras.   

En ökad ekonomisk aktivitet leder även till fiskala bekymmer. Det räcker inte 

alltid med att reglera elimineringar av dubbelbeskattning. Internationell rörlighet inne-

fattar flera andra förnödenheter. Det kan vara frågan om såväl varor, tjänster som kapi-

tal. Folkrättsliga beslut blir också en viktig del inom sjö- och luftfart, där OECD:s mo-

dellavtal tilldelar en stat skatten.409 Lägen kan uppstå då beslut enligt folkrättslig lag

måste ges ett företräde.410 En internationell organisation är den Johanniter orden med 

fyra lutherska underordnar eller den statsrättsliga katolska Malteserorden,411som driver 

404 OECD 2003 s. 2. I Paris undertecknades grundandet den 14 september 1960 av the Organisation for 
Economic Co-operation and Development (OECD). Avtalet trädde I kraft den 30 september 1961. Målet 
för medlemsländerna var ekonomisk tillväxt, sysselsättning och höjd levnadsstandard inom ramen för en 
ekonomisk stabilitet och utveckling i världsekonomin. Detta skulle ske genom ekonomisk expansion utan 
att diskriminera icke medlemsländer genom en världshandel. Finland blev medlem av organisationen den 
28 januari 1969. Bland grundarna fanns Danmark, Tyskland, Norge och Sverige samt Storbritannien och 
Förenta staterna i Amerika.  
405 Stiglitz s. 129; Jmf Rawls (2002) s. 44 ff. Liberal demokratisk fred består av två komponenter.  Moral 
och Guds ledning genom politiska och sociala institutioner som skapar trygghet för befolkningen. 
406 Tivéus s. 15. KB 2002:12 s. 234. Samfund betalar 15-35% progressiv skatt för delstaten för inkomsten 
från hela världen.
407  Musil s. 21.
408  Tivéus s. 16 f.
409  Musil s. 29.
410  Musil s. 25.
411 /www.johanniterorden.se/ 2007-11-22.
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hjälp åt sjuka, nödställda och fattiga. Malteserorden har sitt katastrofcentrum i Köln som 

med sina medlemmar och sitt nätverk täcker 150 länder. Malteser eller Johanniterordens 

bröder verkar som finansiärer och beskyddare av hjälporganisationer och sjukvård också 

inom EU.412 Om dess beskattning kommer inte här att utredas. Generellt bör all god 

skattelagstiftning ha som mål en kodifiering.413 Den bör vara behäftad med regler för 

lojalitet, förutbestämbarhet, likformighet, materiellt effektivt rimlig, ge domskäl och 

hanteringsekonomiskt aspekter.414 Arbetsmässig belastning, med god förutsebarhet han-

teringsreglerade, rättvist lämplig likformighet415 bör vara möjlig. Balans måste råda 

mellan hanteringsregler och dess följder.416 I detta kan man särskilja mellan generell 

och individuell lämplighet.417

Inkomstbegreppet och den nationella tron som allmänt verkar i ett land kan mar-

kant avvika mellan olika länder. Avgränsningen i min inledning avser ändå att ta del av 

de ur finländskt syvinkel mest intressanta lutherska länderna. Också de nya politiska 

och ekonomiska förhållanden i tidigare östeuropeiska stater kan man inte anse att till 

skattens innehåll helt meningsfullt som jämförelse är relevanta här.418 Som exempel på 

nationella skillnader kan de kyrkliga olikheterna i Europa anföras. Man kan nämna de 

anglikanska och reformerta kyrkorna som rättsligt inte har ställningen som offentlig-

rättsliga samfund i Storbritannien.419 Det kan man belysa genom att se på hur kyrkans

ställning är kontra statens.

3.1.3. Kyrkans ställning i samhället kontra staten

Kyrkans rätt till skatt kommer nedan att belysas hur skilda länder ofta har skilda finan-

sieringsmöjligheter genom beskattningslagar. I vilken mån kyrkans rättsställning i sam-

hället inverkar på detta skall vi här först se närmare på. I Norden har kyrkan varit en 

statskyrka. Är beskattningsrätten och kyrkoskatten en indikation på att kyrkan är en 

statskyrka är alla berörda staters kyrkor statskyrkor till år 2000, där beskattningsrätt för 

412 Theutenberg s. 55.
413  Kellgren s. 45. 
414  Kellgren s. 34.
415  Kellgren s. 37.
416  Kellgren s. 39.
417  Kellgren s. 40.
418  Tivéus s. 38 f. Här berörs frågan om med vilken stat olika avtal gäller vid nya statsbildningar t.ex. 
Sverige hade i ett mål med DDR 1983 en dom som grundade sig på det gamla Tyska rikets avtal från 
1928 medan Västtyskland redan år 1959 ingått ett nytt avtal. Avtal med Ryssland Sovjet (utan kyrkor) 
Ryssland igen, kan knappast ännu vara adekvat att analysera på grund av den ortodoxa kyrkans tid som 
bannlyst av Sovjetstaten.   
419  KB 1997:7 s. 67.
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kyrkan föreligger. Genom ändringen av kyrkolagen i Sverige och kyrkoskatten till kyr-

koavgift och jämförelse med en fackföreningsavgift kan man säga att Sverige sedan år 

2000 inte längre har en statskyrka. Schaumans evangelisk-lutherska kyrkolag 1869 gav 

det första steget genom lagstiftning i syfte att separera stat, kommun och kyrka. I linje 

med religionsfrihetsförsöken anser man att Finland år 1888 fick en folkkyrka. Helt har 

bandet stat och kyrka först med senaste kyrkolag på 1990-talet luckrats upp så att stat 

och kyrka har svagare ekonomiska band.  Anser man att offentlig rättslig ställning indi-

kerar statskyrka eller en fristående kyrka gäller ovanstående analys. Den ortodoxa kyr-

kan, anser Borgå stifts biskop Gustaf Björkstrand, står närmare staten genom dess rätt 

till statsunderstöd, än den evangelisk-lutherska kyrkan.420

Kyrkoskatterätt utgör en del av statsrätten anser Kirchhof. Detta är en av två 

komponenter för statskyrkorätten. Den ena är reglerad genom religionsfrihet eller lag-

stadgar om trossamfund. Den andra är rätten till ett beskattningsuttag. Detta skall vara 

förankrat i grundlagen och andra lagar som kyrkolagen, vilken reglerar administrationen 

eller förvaltningen samt genom tillsatta förtroendevalda, regler om läran och dess verk-

ning.421  Reglerna skall vara bindande för kyrkans verksamhet, ge dess innehåll och bi-

dra till moralen och etiken som gäller. Detta är en del av gemenskapskonceptet mellan 

stat och kyrka som ger kyrkoskatterätt.422 Om kyrkoskatten som sådan räcker till för att 

binda kyrkan till stat kan man ha skilda åsikter. Kyrkoskatten skall enligt Jurina anses 

som en offererad möjlighet som staten presenterar för kyrkan, vilken inte tvingas på 

kyrkan eller trossamfunden. Dessa kan fritt ta eller förkasta denna offert.423

Fullt ut i ett liberalt rättssynssystem följer frivilligheten som finansierar kyrkan i 

USA. Också Frankrike har genom revolutionen 1789 nationaliserat kyrkans egendom 

den 2 november och kyrkoskatterätten upphörde. Politiska försök till trots understöder 

staten inga trossamfund. Stat och kyrka anses vara separerade i Frankrike. Portugal

strävar efter att följa den franska förebilden. I Storbritannien saknas enhetliga regler 

mellan stat och kyrkan. I Nordirland och Wales är stat och kyrka åtskilda. Church of 

England är en etablerad kyrka som representerar kronan, medan den presbyterianska 

420 Björkstrand 11.10.2008/13.11.2008. Detta gäller inte i teologiskt hänseende. I och med att den orto-
doxa kyrkan inte på länge fått ett statsstöd kan man alltså påstå att den är minst lika mycket en folkkyrka 
som den evangelisk-lutherska kyrkan. Däremot har den ortodoxa kyrkan redan tidigare i sin kyrkolag 
nämnd skatterätt så det kunde enligt mig öka dess status som statskyrka. Grundlagen ger inget krav på lag 
för ortodoxa kyrkan som för den evangelisk-lutherska kyrkan. Skulle det innebära att den mera är beroen-
de av statens godkännande?
421 Kirchhof s. 24.
422 Kirchhof s. 25. 
423 Jurina s.42.
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skotska kyrkan kan ses som en statskyrka, dock inte lika fast förbunden med staten som 

Englands kyrka. Irland har formellt sett sedan 1922 religionsfriheten för medborgarna, 

följaktligen är staten och kyrkan åtskilda.424

Statskyrka kan vara en definition där kyrkan har rätt att få statsmedel endera ge-

nom budget eller genom skatteintäkter. I Finland har den ortodoxa och andra trossam-

fund möjligheter att få budgetmedel. Den evangelisk-lutherska kyrkan får personskatt 

som varje församlings kyrkoråd själv slår fast. Dessutom får församlingarna en andel av 

samfundsskatten som efter årliga förhandlingar kan förändras efter det att staten hört 

kyrkosamfunden. Om grund, förutom separat lag, att ta in skatt via staten eller av staten 

finansiera kyrkan, anses vara definitionen för en statskyrka, har Finland en statskyrka 

och inte en folkkyrka. Är det ett krav att grundlagen stadsfäster en officiell kyrka gäller 

också definitionen av statskyrka. Har landet en lag som reglerar och administrerar den 

religiösa verksamheten har Finland en statskyrka. Den evangelisk-lutherska kyrkan an-

ser att kyrkans ställning i Finland är utformad som folkkyrka.425 Detta kan jag förstå 

genom kyrkans lag, dess demokratiska hierarki och skatterätt samt genom religionsfri-

het avsaknad av tvång att höra till kyrkan. 

Den liberala rättssynen innebär att kyrkan inte kan ses som totalitär i och med att 

såväl kyrkotvånget är upphävt och religionsfrihet är infört i ett land. Principiellt kan den 

ekonomiska bindningen till beskattning inte anses tillräckligt som ett kriterium enligt 

min uppfattning att hävda att kyrkan är en statskyrka. Å andra sidan stadsfäster presi-

denten i Finland alla lagar. Då kyrkan har en administration finns en grundförutsättning 

för rätt till erkännelse som statskyrka. Kyrkans interna frihet betonas om kyrkolagen 

bara kan ändras av en kyrkosynod och presidenten måste godkänna kyrkolagen obero-

ende av innehåll. En fri kyrka kan inte få en av synoden godkänd lag förkastad. Ändå är 

det uppenbart att lagstiftningen skall ske i överensstämmelse med vad allmänt kan anses 

rättvist och uppfylla ett kriterium om allmän uppfattning över dess fördel är uppenbar 

till fördel för individen.426 Detta kan ändå ses som en grundläggande frihet som rättvisa 

kontra direkt nytta.427 Den allmänna trostoleransen är en bestämd princip om religiös 

tolerans i ett samhälle som också kräver rätt och lika stor frihet åt envar i offentliga in-

424 Marré s. 48-53. 
425 Kortekangas s. 4. Den ortodoxa kyrkan nämns inte i grundlagen varför man kunde påstå att den mera 
är en folkkyrka. Skatterätten och verksamehten för den ortodoxa kyrkan kan anses reglerat genom religi-
onsfrihetslagen som också finns som religionsfrihet nämnd i grundlagen.   
426 Rawls s. 148.
427 Rawls s. 177.
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stitutioner.428 Denna liberalrättsliga applicering på lag och beskattningsrätt för kyrkan 

kan svårligen heller helt uttömmande dra upp gränsen när kyrkan i en stat utgör stats-

kyrka, folkkyrka eller bara utgör någon form av ett antal fria trossamfund.

I detta kapitel kan man särskilt fästa sig vid Storbritannien där kyrkan och stat 

förevisar flera former. Jämfört med den tyska traditionen, där de flesta länder med dess 

influens, har närmast en statskyrklig form. Sveriges kyrka förefaller kunna hänföras till 

den liberala staten med rätt för en kyrka att verka i. Norge har statskyrka genom finansi-

ering. Danmark har genom kyrkoskatt men med religionsfrihet och andra avdrag för 

trossamfund ändå en statskyrka. Finland har enligt tysk tolkning statskyrka. Detta då 

den än mer än i Tyskland också är en myndighet genom sin vigselrätt. Må vara att i Fin-

land anser man genom rätten till egen lagstiftning och religionsfrihet att den evangelisk-

lutherska kyrkan utgör en folkkyrka. Danmark anser själv också att de har en folkkyrka. 

Tyska kyrkan anses vara statskyrka. Om det beror på att andra religionssamfund inte till 

alla delar anses ha tillräcklig administrativ lagstiftning eller inte lämnar jag öppet. Ös-

terrike har motsvarande statskyrka trots sitt skatteuttag med ett kyrkobidrag.429 Schweiz

har statskyrka. Furstendömet Liechtenstein överväger i november 2008 att stadsfästa en 

lag med övergång från statskyrka till ett läge som innebär en skilsmässa mellan stat och 

kyrka. Detta förutsätts vara ett led för medborgaren och inte för kyrkan som institu-

tion.430 Österrikes kyrkobidrag och Sveriges kyrkoavgift skulle jag skilja mellan att en 

kyrkoavgift som till sin karaktär motsvarar en fackförenings medlemsavgift men har 

karaktären av skatt medan kyrkbidraget i Österrike är ett bidrag som följer civilrättslig 

indrivning. Den sker som en skatt eller avgift som kyrkan tar in och kan direkt bestäm-

ma över flexibilitet i samband med indrivningen.   

Man kan skilja mellan hur en kyrka administrativt är strukturerad och hur den är 

de facto fungerande. Trots att kyrkan formellt är separerad från staten föreligger i en 

normal västerländsk stats intresse en normering som skapat samarbete mellan stat och 

kyrka i de flesta länderna. Konsekvensen blir då vems kompetens gäller i trons och sta-

tens förvaltning. Ökad världsreligiositet, dess trospluralitet och konventioner om de 

mänskliga rättigheterna och religionsfrihet ställer som så ändå i utsikt nya utmaningar 

för rättvisa till skatt eller finansiering. 

428 Rawls s. 204 not. Jmf äldre konservativ rojalistisk inställning av Hobbes s. 417 Om någon annan än 
suveränen kunde stifta lag skulle det betyda slutet för hela staten och därmed för all fred och rättvisa, vil-
ket strider mot alla lagar, såväl de gudomliga som de mänskliga.  I en modern liberal rättsstat kan man 
kanske applicera det på regeringen och statsöverhuvudet som skall stadga lagar.
429 Marré s. 60.
430 Liechtensteiner Vaterland.
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Inte heller kan man helt bortse från stat och kyrka på konfessionella grunder. En-

ligt Svensson kan man anse Lutherdomen som en vertikal där myndigheterna kontrolle-

rar medborgarna.431 (Staten > kyrkan). Mot det horisontella, där påven eller kyrkan be-

stämmer statens rätt. (Kyrkan = staten). Detta ställer historiskt den Augustinska ideala 

världen, där kyrkan är den yttersta makten (kyrkan > staten) mot den Lutherska, där 

kyrkan inte blandar sig i de världsliga angelägenheterna (kyrkan < staten). Detta stöder 

dagens liberala världssyn.432 Detta svarar mot den historiska utredningen i kapitel två, 

men kan inte signifikant förklara kyrkans beskattningsrätt. 

Helt kan status som kyrkan och dess ställning som statens förlängda arm och 

myndighet inte förbigås. Det kan nämligen innebära vissa praktiska konsekvenser i syn-

nerhet när man agerar över landets gränser. Man kan ta som exempel Tyskland och av 

EKD till utlandet kommenderade präster. Mottagarstatens lagar kan gälla där en tysk 

präst förblir tysk tjänsteman i ett land där kyrkan har en offentlig myndighetsuppgift. I 

praktiken finns detta i Finland där den tyska prästen är leasad utan rätt som finsk myn-

dighet att granska rätt att ingå äktenskap. Gränsdragningen mellan tysk och finsk lag 

kan leda till intressanta oavsedda skattekonsekvenser. I Tyska evangelisk-lutherska för-

samlingen i Finland med sin särskilda rätt att utse en tyskspråkig präst kan även en ös-

terrikare eller schweizare komma i fråga. Då gäller på motsvarande sätt att se hur präs-

tens rättsliga ställning i dessa länder är. Vidare polemik kring detta leder dock lätt långt 

utöver syftet med grundforskning av kyrkobeskattningsrätten. 

Ett följande steg är att se hur Europas integration inverkar på de nationella sta-

ternas beslut, kyrkans ställning och hur detta koordinerar skatterna. Eller ytterligare 

kompletterat med till vilken grad EG normeringar styr våra nationella beslut.  

3.1.4. EU-målsättningar

Artikel 1.1. av EUF tar upp målet om den Europeiska gemensamma marknaden.433 Ti-

digare, år 1957, var det artikel 100 i Romfördraget som gav Europeiska Rådet befogen-

heter att anta direktiv för harmonisering av medlemsstaternas lagar.434 EG-

målsättningen är att länderna håller en hög nivå i frågor om socialt skydd, men också fri 

rörlighet av varor, tjänster och personer.435 Elimineringen av skatt kan tänkas öka mark-

431 Svensson s. 169.
432 Svensson s. 218.
433 Bernitz Kjellgren s. 14. EUF s. 17.
434 Förverkligande av den inre marknaden. (EG-Kommissionens Vitbok). s. 38
435 Erhag s. 19. 
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nadens effektivitet. Initialkostnaderna skall ge en produkt med större marginal till lägre 

kostnad. Ökad efterfrågan ger lägre pris i och med en större marknad. Tillverkningsvo-

lymen ökar men minskar outnyttjad kapacitet vilket ger lägre pris och ökar ändå in-

komstmarginalerna. Ökad konkurrens leder till innovation som producerar nytt.436 För 

näring finns därför regleringar för att hindra att fri konkurrens inte får snedvridas genom 

statssubventioner.437 För sociala förmåner saknas däremot en modell för en fungerande 

gemensam modell för den sociala välfärden.438

Romfördraget drar upp skattesystemets grunder genom avskaffandet av omsätt-

ningsskatt och tullar.439 Genom att ersätta oms med moms strävar man till en mervär-

desskatt som anpassas mellan länderna, där beskattning av tjänster ökar möjligheter till 

en enhetligare beskattning. Ett gemensamt nytt system för mervärdesbeskattning ansåg 

man att lättare kunde genomföras än ändring av det gamla och man insåg snabbt att det 

också var nödvändigt.440 EU-anpassningen är förutom anpassning till marknaden även 

harmonisering av lagstiftningen och därigenom beskattningen. I det integrerade Europa 

är det därför skäl att se på EU-direktiv.441 EG-direktiv + Romfördraget är grunden för 

reformer i en nationell lagstiftning såväl vad beträffar skatter som på många andra rätts-

områden. Det oaktat skall nationell tolkning avgöra men med EG rättskonform som 

spelrum.442 I Finland är skattelagarna i allmänhet i EU skick.443

Det är viktigt att notera hurudan utveckling man kan förvänta sig i framtiden och 

här kan förväntningar från EG domarnas avgöranden anses ha nationell relevans.444 För 

att belysa vilken betydelse EG-rätten har skall vi nu se på några länders nuvarande kyr-

koskatterättsliga situation. Inom Norden har Danmark längst varit med i EU, varvid man 

kunde undersöka om där finns någon särart. Sverige bygger i huvudsak på samma gamla 

lagar som varit grunden i Finland, men har sedan 1809445 delvis gått en annan väg och 

kan ur denna aspekt vara intressant. Ytterligare kan man notera att i Sverige finns en så 

436 Emerson s. 125. 
437 Määttä s. 12 EU Artilarna 87-89 som reglerar statligt stöd.
438 Erhag s. 60.
439 EG-Kommissionens Vitboken s. 79 f.   
440 EG-Vitboken s. 79. 
441 SOU 1997:41 s. 191. EG-rätten har ett direktiv 24.11.1995 som skydd för den enskilda personen i di-
rektiv 8.1. med förbud mot känsliga uppgifters offentlighet bl.a. religiös övertygelse. Analogt med detta 
anför SOU att detta är ett problem. Lösning av detta sekretessbegrepp mellan stat och Sveriges kyrka var 
ett mål att fås till stånd, när kyrka och stat separerade i Sverige. 
442 Kellgren s. 52.
443 Wikström (2006) s. 38 f. KB 2002:12 s. 21. EG-rätt måste beaktas såväl i lagstiftningen som vid till-
lämpningen av lagen 
444 Kellgren s. 53 not 147.
445 SOU 1997:41 s. 60. Regeringsformen från år 1809 gav i princip rätt till fri religiös tillhörighet. A.a. s. 
63. 16§ fri utövning av sin religion .
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kallad dissidenteravgift446 för personer som inte är medlemmar i den Svenska kyrkan.  

För dessa medborgare har Sverige en avgift som är 25 % av kyrkoavgiften447 jämfört 

med avgiften som medlemmarna betalar i Svenska kyrkan som de i de lokala eller regi-

onala församlingarna har fattat beslut om.  

Olikheter inom EU kan belysas med ett nationellt exempel. Likheter i beskatt-

ningen och rättstradition finns med Tyskland. Därför kan man adekvat jämföra tidigare 

anförda Tyskland dels på luthersk grund dels på rättshistorisk. Här kan man först all-

mänt bara notera att i Tyskland verkställer skattemyndigheter om beskattningen som i 

Sverige448 fastän dess lagstiftning är mer i detalj systematiskt sofistikerad.449 Man kan 

här notera att alla församlingar i Tyskland utgör offentligrättsliga institutioner.450

3.1.5. Kort om den kristna kyrkan

Europas historia och kristendomen hör intimt ihop. Dagens europé bär det kristna arvet 

med sig om han vill det eller ej. I och med delning av Europa har resterna som uppstått 

från det tidigare västromerska rikets besittningar på Balkan451 ännu in på slutet av 1900-

talet. Dessa motsättningar kan man tydigt förnimma med striderna i Bosnien-

Hercegovina.452 En EU-målsättning är hur man anpassar social välfärd med knappa re-

surser och hur kyrkans etiska ansvar kommer in i bilden.453 Det kristna ansvaret kan 

man se såväl globalt som nationellt. I kapitel 2 visade jag redan hur det romerska 

rättstänkandet skapat det skandinaviska samhället och kungen tagit över dels i harmoni, 

dels despotiskt som genom reformationen.454 Man kan ännu betona den skilda rättsut-

vecklingen i Europa. Via Bologna spred sig över de Tyska länderna den romerska rätten 

446 SOU 1997:41 s. 72 dissident avses vara person som tillhör ett främmande trossamfund. Svenska aka-
demin, ordlista: Dissident = oliktänkande, avfälling. 
www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=66799&ptdi=0 2009-01-19 Numera talar svenska kyrkan som är
ansvarig för begravningsväseendet om begravningsavgift som är identisk med förändringen av benäm-
ningen kyrkoskatt till kyrkoavgift. Den bestämms dock som en skatt.
447  SOU 1997:41 s. 189. Aa. Avgifterna ska täcka de kostnader som begravningsverksamheten för med 
sig, t ex se till att det finns begravningsplatser och att de sköts och att det finns lokaler för begravningsce-
remonier. Riksgenomsnittet är 0,25 procent av den kommunalt beskattningsbara inkomsten. I Umeå är 
avgiften 0,14 procent. Svenska kyrkan svarar för begravningsväsendet så när som för Stockholm och 
Tranås kommuner, där dessa kommuner har egna kapell. Församlingen får ta ut en avgift för begravning-
en, om den döde inte tillhörde Svenska kyrkan, men om anhörig tar kyrkans tjänster i anspråk om det inte 
direkt är mot den dödes vilja.
448  Kellgren s. 113.
449  Kellgren s. 116.
450 Zimmermann s. 33. 
451 Fredborg s. 12 ff. s. 14. Under 300-talet efter Kristus blev det romerska riket svårare att hålla samman 
och regera.
452 Østergård s.75 Inlemmandet av B-H år 1878 i det Habsburgska riket var katastrofal.
453 Huovinen s. 7. 
454 se Popper (1997) s. 103 f. betydelse av definitioner resp. språk; reform. nationalspråk. 
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till Norden, med hänsyn till den kanoniska rätten, medan den engelska var mer praktiskt 

inriktad.455

Det katolska samhället har ett eget socialt nätverk i Europa än i dag. Social väl-

färd hör till samhället i det lutherska Norden.456 Protestantism och kapitalism ansåg 

Max Weber redan år 1905 att hörde ihop.457 Kalvinismen har en egen social identitet. 

Tyskland har en social marknadsekonomi inom den lutherska och katolska kyrkan. Obe-

roende av trostillhörighet är differentieringen med tro och socialt samhälle centralt. 

Inom EU verkar man för att stärka den sociala sektorn.458 Inom EU är kyrkornas social-

etik en utmaning för samarbete.459 Socialetiken passar i Europa där kyrkan dominerar 

samhället och tankevärden.460  Religionen kan teologiskt ha en bromsande verkan, var-

för dess betydelse inte kan förbises. Gunnar Myrdals syn är att lutheraner och kalvinis-

ter drev fram en hård moral som krävde också av individen ansträngningar.461    

Om beskattningen i Europa är nationellt anpassad är också den historiska sociala 

tryggheten det. Ovan har kort omnämnts bakgrunden, vilken har sin grund i teologin. 

Skattetransfereringar kan fullt ut ses som en del av det behov som finns i ett land där 

man visar respekt för varandra och beaktar de sociala aspekterna. Skatteavdrag med so-

cialt innehåll är ett annat. Barnbidrag är ytterligare ett annat såsom också utkomststöd

eller en minimilönegaranti är. Sociala förväntningar på kyrkan som redan har en etik 

kan vara en nog så adekvat utmaning i en kyrka med allt färre aktiva deltagare, men nog 

så utvecklad och med ett fungerande nätverk och administration. Man kan med fog frå-

ga sig om kyrkans administration svarar mot ett rationellt ekonomiskt nätverk. Mycket 

av förvaltningen i kyrkan bygger på församlingens egen demokrati och auktoritära hie-

rarkiska styre. Jämfört med FPA, som saknar egen demokrati annat än genom den poli-

455 Tamm s. 267 och 276.
456 Mikkola s. 222 f. Marknadsekonomi kontra teologi går i intervall.  
457 Samuelsson s. 11. Weber förfäktar att grunden till kapitalism och dess ekonomiska framväxt i Nord-
och Västeuropa och senare i Amerika kom till stånd av de protestantiska lärorna. s. 18 f. Kritik som an-
förs kan omfatta intelligenta protestanter ägnar sig åt världsliga frågor medan det bästa katolska intellek-
tet väljer prästämbete. (Min kommentar: Detta sista påståendet är fatalt om man tänker på att katolska 
präster lever i celibat och de största hjärnorna inte kan ge ett genetiskt intellekt i arv). 
Jag anser dock att Lutherdomen framhöll individens språk, modersmålet som kunde avvika från den ti-
dens vetenskapliga latin. Färska undersökningar visar att studenter och forskare som utför detta sina arbe-
ten på sitt eget modersmål når djupare och längre vetenskapligt än om man går över ett inlärt universellt 
språk. Detta skulle ge en del förklaring på Lutherdomens effektivitet .  Det hör inte till undersökningen 
att närmare analysera här.
458 Raunio s. 46.
459 Kotiranta s. 138.
460 Hallamaa s. 225.
461 Samuelsson s. 17, ex. kontemplation kan hindra ekonomisk moraliskt individuella sociala och ekono-
miska mål.
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tiska styrningen förankrad i riksdagen och verksamhet genom lag, har kyrkan en direkt-

styrd egen administrativ demokrati från kyrkostämma till församlingsmedlem i staten.       

3.1.6. EG-lagens rättsverkan

Inom EG-rätten kan man i lagstiftningen skilja mellan primär och sekundär lagstiftning. 

Den primära är överordnad den sekundära och kan jämföras med en konstitutionell eller 

nationell grundlag. Den sekundära skattelagstiftningen har en mängd rättsakter av varie-

rande karaktär. Här måste man skilja mellan direkt och indirekt beskattning. EU lämnar 

öppet vilken rättsakt som gäller för den indirekta beskattningen.462 För den direkta be-

skattningen som skall verkställas finns det uttryckliga direktiv som förpliktar medlems-

staterna att följa. Här finns en strävan efter en harmonisering inom EU. Direktiven ut-

färdas av EU-rådet. Medlemsstaterna kan sedan utforma sin lagstiftning enligt dessa di-

rektiv. Detta innebär att andra rättsakter är förbjudna. Det finns dock andra rättsakter 

som tillkommit utan EG såsom skilda konventioner.463

Inom kyrkans finansiering kan man särskilja mellan fyra skilda principer. Finan-

siering av kyrkans verksamhet kan ske med statliga budgetmedel som i Belgien, Lux-

emburg och Grekland (BLG). Donationer eller kollekter som i USA, Frankrike, Portu-

gal, Storbritannien, Irland och Nederländerna understryker den frivilliga insatsen men 

med eventuell rätt till skatteavdrag (FPSIN). Skandinavien, Tyskland och nästan alla

kantoner i Schweiz har någon form av offentlig kyrkoskatträtt. Nya skattesatser har 

dessutom införts för finansiering av kyrkan i Spanien, Italien och Ungern efter kommu-

nismens fall (STS+SIU). Grunden är närmast inkomstskatt på löneinkomster.464 Som 

den fjärde principen kan särskiljas Österrike som har ett privaträttsligt kyrkobidragssy-

stem (Kirchensteuerbeitrag).465

Här blir det närmast aktuellt att gå in på att se utvecklingen eller tillämpningen 

av den offentligrättsliga principen med kyrkoskatt. Redan tidigare har det funnits strä-

vande till en nordisk skatteharmonisering. I vilken grad det påverkar finsk lagstiftning 

kan man gärna undersöka. Inom Finlands närområde är Danmark det land som längst 

varit inom EU och Sverige det land som till stor del haft gemensam lagstiftning, samt 

Tyskland med sin lutherska och katolska tro, samtliga i dag inom EU. Norge som ett 

462 Ståhl Österman s. 20.  EUF s. 79. (Tidigare Avsnitt 6 Artikel III-170 1. 2 mom. EUF, numera EUF 
avdelning III Artikel III-132.)
463 Ståhl Österman s. 20 f.
464 Tipke Lang s. 381. 
465 Das Steuerbuch 2007 s. 37.
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lutherskt land och Schweiz som landet med flera kantoner utgör också ett visst intresse 

även om dessa är utanför EU men inom Europa. I Schweiz finns det dessutom kantoner 

med luthersk konfession. En närmare genomgång av deras kyrkoskatt är därför här mo-

tiverat. 

3.2. Jämförelse med Finlands influensområden

3.2.1. Danmark

Beskattningsrätten i Danmark härrör från medeltiden.466 Under enväldet och krig hade 

kungen svårt att få finanserna att gå ihop. Tullavgifter till Kungen var under denna tid 

av stor betydelse.467 Grundlagen 43 § av i dag reglerar beskattningen sedan 150 år se-

dan.468 Danmark må vara känt som ett liberalt land med högt till tak i etik, moral och 

religion. Att så verkligen är fallet visar att kyrkoministeriet har godkänt över 100 tros-

samfund de senaste 35 åren. Det har lett till att sedan år 1998 krävs att vissa minimikrav 

uppfylls. Urvalet sker med krav om kunskap inom religionssociologi, religionshistoria, 

juridik och teologi skall finnas hos medlemmarna i ett trossamfund. Besvär vid förkas-

tande av registreringen av ett religionssamfund kan ställas till kyrkoministeriet. De skil-

da trossamfunden erlägger ingen egendomsskatt. Den liberala inställningen kan ses i att 

församlingshem eller bönehus är fria från fastighetsskatt. Dessutom är understöd till ett 

trossamfund avdragsgiltiga i självdeklarationen.469 Avdragets storlek är mellan c. 67 

till 525  per år.470

Den etablerade evangelisk-lutherska folkkyrkan i Danmark471 har en offentlig-

rättslig status och har beskattningsrätt. Grundlov av den 5 juni 1953 har 7 skilda para-

grafer som reglerar den statliga folkkyrkan. Grundlov 4 § stadgar: Den evangelisk-

lutherska kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten,  och krä-

466 Nielssen s. 162 f. Kungen lade på folket skatt under 1200-talet. En konflikt mellan kungen och stor-
män gällde skatter 1241-1340. 
467 Nielssen s. 165.
468 Nielssen s. 168.
469  http://borger.dk/forside/kirke-og-tro/folkekirken/anerkendte-trossamfund 30.1.2008. Märk att det 
finns 19 muslimska, tre judiska, sex buddistiska och åtta hinduiska trossamfund, förutom folkkyrkan.
470 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=17584 1.2.2008 Bekendtgørelse af  lov om 
påligningen af indkomstskat til staten 8 A §. 500 kr till 3 900 kr. 
471 Leino (2000) s. 53 Danmarks grundlov 4 § tar upp folkkyrkan generellt i normal lag mellan stat och 
kyrka. Ibid. s. 19 not. Espersen (1993) Danmarks 1849 års lag den evangelisk-lutherska kyrkan är Dan-
marks folk kyrka och upprätthålls av staten . Märk som tidigare nämnts var Norge i union med Danmark
år 1814 då Norge i sin grundlag tog in kyrkan.
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ver att kungen skall vara medlem av densamma enligt 6 §.472  Kommunal- och 

kyrkoskatt tas in gemensamt.473 All beskattning sker i samband med annan beskatt-

ning.474 Kyrkoskatten består av två komponenter dels för den lokala församlingen dels 

för det gemensamma arbetet som finansierar utgifterna med en rikslandskyrkoskatt. 

Kommunen redovisar den lokala skatten till kyrkan med c. 336 mio. år enligt uppgif-

ter i KB 1997:7.475

Danmark har ett kyrkoministerium som med finanslagens 22 § (Økonomi i Fi-

nanslovens 22 § som hör till Kirkeministeriet rättsområde) har ett budgetmoment 

(Fællesfonden) garanterar kyrkans finansiering.  I 2008 års statsbudget tas 1507 mio. 

Dkr. upp för Kyrkoministeriet.  Av detta beräknas 998,2 mio. Dkr. reserverat för kyr-

kans utgifter. Av dessa är 776,4 mio. Dkr. landskyrkoskatten och 221,8 mio. Dkr. kom-

pensation för samhällsutgifter som kyrkan står för. Detta blir en utgift på drygt 200 mio. 

 varav 133 mio.  direkt för kyrkan. Finansieringen sker genom landskyrkoskatten med 

103 mio. , varav staten tillskjuter för präster drygt 45 mio.  och ersättning till kyrkan 

för samhällsuppgifter 30 mio. .476 En allmän samhällsutgift är begravningsväsendet. 

Begravningsplatserna står kyrkan för.477 Budgeten för år 2008 förefaller att ha för andra 

utgifter inom ministeriet ungefär 22 mio. , då man lägger statens tillskott till prästerna 

på 45 mio.  till 133 mio.  vilket var kyrkans skatteandel. Landskyrkoskatten bärs upp 

för folkkyrkans allmänna utgifter. Denna skatt delas i proportion till medlemsantalet. 

Lönen finansieras genom en fördelning med 40 % för prästernas löner med statsmedel 

och 60 % med landskyrkoskatt. Till Danmarks evangelisk-lutherska kyrka hör 4,5 mil-

joner invånare vilket var 90 procent av befolkningen år 1997. Grönland och Färöarna 

har status som skilda stift i Danmark. År 2006 var procenten 83 och antalet invånare 

472 http://www.km.dk/grundloven.html 29.12.2007. Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1953 indeholder 
følgende 7 bestemmelser om den danske folkekirke og om religionsforhold i øvrigt. § 4. Den evangelisk-
lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten. § 6. Kongen skal høre til 
den evangelisk-lutherske kirke. § 66. Folkekirkens forfatning ordnes ved lov. § 67. Borgerne har ret til at
forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet 
læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden. § 68. Ingen er pligtig at 
yde personlige bidrag til nogen anden gudsdyrkelse end den, som er hans egen. § 69. De fra folkekirken 
afvigende trossamfunds forhold ordnes nærmere ved lov. § 70. Ingen kan på grund af sin trosbekendelse 
eller afstamning berøves adgang til den fulde nydelse af borgerlige og politiske rettigheder eller unddrage 
sig opfyldelsen af nogen almindelig borgerpligt. 
473 Dahlbaek s. 84.
474 Jämför med det finländska systemet där stat, kommun och kyrka tar in skatt via skatteverket gemen-
samt, varefter skatten fördelas.
475  KB 1997:7 s. 76. 2,5 miljarder kronor.
476 http://www.km.dk/grundloven.html 29.12.07
477  KB 1997:7 s. 77. Leino (2002) s. 276 f. Jmf 1860-års lag i Finland med Norges första Kyrkolag år 
1996, samt observera att skiljande mellan kyrkan och kommunen inte är lika tydlig som i Finland. Dock 
är kyrkobeskattningen kanske just på denna grund ordnad annorlunda i Norge än i Finland.
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knappt över 4,5 miljoner invånare.478 I och med avdragsrätt för understöd till trossam-

fund och deras skattefrihet framstår trossamfundens finansiering liberal. Den katolska 

biskopen förpliktar sina medlemmar att betala 2 % av sina inkomster.  Vill man inte 

uppge sin inkomst kan man betala in ett fast belopp som svarar mot 2 % på de beräkna-

de inkomsterna. Genom skatteavdraget år 2007 är beloppet Dkr. 14 100 enligt katolska 

kyrkan.479

3.2.2. Norge och Island

Norges evangelisk-lutherska kyrkas ställning är förankrad i Grundlov 2.2 § 2 Den

evangelisk-lutherska Religionen forbliver offentlig Religion . Detta innebär att kyrkan 

kan kategoriseras som någon form av statskyrka med kungen som överhet. Den stat-

rättsliga ställningen har uttryckligen sin grund i ett mål att uppfylla det kristna tom-

rummet som annars hade uppstått genom Norges skilsmässa från Danmark efter år 

1814.480 Norge har direkt en statskyrka förankrad på flera sätt i Grundlov.481 Direkt 

kyrkoskatt som befolkningen betalar saknas och härvid har de anställda i  kyrkan som 

präster finansierats av staten med ett statsmoment om 131 mio. . Övrig verksamhet 

sker med medel av kommunen.482 Denna del är av årsbudgeten för kyrkan är ändå bety-

dande och utgör år 2005 c. 270 mio. .483 Begravningsväsendet finansieras av kommu-

nen och så också den övriga kyrkliga personalen.484 Förutom statskyrkan finns det också 

den katolska kyrkan. 

478 http://www.evl.fi Tanskan kirkko; http://www.km.dk/grundloven.html 29.12.07 (Folkekirken).
479www.katolsk.dk/1778/ 16.11.08. Detta är c. 1 900  vilket är betydligt högre än tillåtet skatteavdrag 
525 . Detta innebär en beräknad medeltal om 27,5 %:ig inkomstskatteeffekt.
480 Juntunen (1991) s. 15.  Se vidare NOU 2006:2 s. 33 Grunnloven 2.2 § annet ledd, om at den evange-
lisk-lutherske religion er «Statens offentlige Religion» med de føringer det legger. 

Grunnlovens regler om «Kongens kirkestyre» (4, 12, 16, 27 § m.fl.), som gir Kongen (regjering-
en) myndighet over Den norske kirkes liturgier og ordninger, og dermed også i denne sammen-
hengen over lærespørsmål, utnevnelser m.m.2 

aa. s. 87 f. jmf. Justeringsförslag av  GL § 2: 
Siste setning i Grunnloven 2.2 § legger en forpliktelse på kirkens medlemmer om å oppdra barna 
sine i den evangelisk-lutherske religion. FNs menneskerettighetskomité har uttalt at setningen er 
i strid med bestemmelsen om foreldreretten i de internasjonale menneskerettighetene fordi en 
stat ikke kan pålegge statsborgere å oppdra barna i en særskilt religion.
Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. .

481  Leino (2000) s. 52 f. Norges kyrka tar upp i 1814 års grundlag den ev. lutherska tron som officiell 
religion. Norge var då en del av Danmark-Norge.
482 KB 1997:7 s. 75; 730 milj. Nkr är med 0,70 c. 510 miljoner mark.
483 http://www.kirken.no/?event=doLink&famID=233
484 KB 1997:7 s. 76.
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Norge har en av de få kvarvarande statskyrkorna där 85 %485 hör till den evange-

lisk-lutherska kyrkan av 4,5 miljoner invånare. En kommitté har kommit ut med ett be-

tänkande NOU 2006:2 där förhållandet mellan stat och kyrka håller på att redas ut. Ti-

digare har man i Folkekirke 2000  kommit fram till att två av fem vill hålla läget oför-

ändrat medan två av fem vill ha en fri folkkyrka.486 Skulle en ändring ske från dagens 

status noterades det år 2002 att det skulle krävas en grundlagsenlig ändring vilket tar 10 

år i anspråk.487 Ett problem skulle också bli hur folkkyrkan objektivt sett skulle verka 

som ett skilt rättssubjekt. Det skulle förutsätta att kyrkan skulle vara en skild juridisk 

person. Trots att Norges kyrka nu direkt är staten i dess förlängning är läget ändå det att 

kyrkan fungerar som en part i diskussionerna med staten.488 Det har anförts att en stats-

kyrka inom staten som borgar för den kyrkliga verksamheten kan anses stärka folkets 

och statens konservativa etiska mål.489 Betänkandet 2006:2 anser att finanserna inte hel-

ler skulle ändras.490 I pressen har det förekommit i april 2008 uppgifter om en kompro-

miss mellan stat och kyrka så att kyrkan avpolitiseras och får större självstyre utan att 

staten och kyrkan går skilda vägar. Detta innebär att kyrkan själv får rätt att utse präster 

och biskopar, samt en demokratisering av de kyrkliga strukturerna företas.491 I forntid 

då Island befolkades skedde det av utvandrare för drygt 1000 år sedan från Norge. Läget 

där kan vi därför notera i detta sammanhang. Island har en frivillig kyrkoavgift.492 Där-

emot finns på Island ett kyrko-, kyrkogårds- och sjukförsäkringsbidrag vilket motsvarar 

skatt.493 Kyrkogårdsavgiften är synbarligen avsedd för begravningsplatser.494

485 NOU 2006:2 s. 18.
486 http://www.kirken.no/?event=doLink&famID=3152
487  http://www.evl.fi 26.3.02 Norjan valtiokirkko
488 Juntunen (1991) s. 45.
489 Juntunen (1991) s. 112.
490 NOU 2006:2 s. 90. Dersom kirkens virksomhet fortsatt skal finansieres ved offentlige bevilgninger, 
kan ansvarsfordelingen mellom stat og kommune endres. Eventuelt kan man gå over til en ren statlig fi-
nansiering.
491 Hbl 2008-04-11 s. 12.
492 NOU 2006:2 s. 118 Island har en statlig fastsatt og obligatorisk medlemsavgift (tilsvarende det som 
her beskrives som livssynsavgift) som innkreves over skatteseddelen. Samme sum innkreves for alle sam-
funnsborgere over 16 år.
493  Andersson - Mattsson - Michelsen - Zimmerl s. 40. NOU 2006:2 s. 137 7.6.4 Island Kirkegårdene 
driftes av et eget gravferdsutvalg. Dette utvalget er nært knyttet til Den evangelisklutherske kirkens me-
nigheter eller prosti. Det innkreves en egen gravferdsavgift over skatteseddelen for alle over 16 år, som i 
2005 er på ca. 25 norske kroner per mnd. Det er kirkegårdsutvalget i de enkelte menigheter (prosti) som 
forvalter disse. Det er avsatt egne områder for gravplasser til de som tilhører andre tros- eller livssyns-
samfunn. .
494 NOU 2006:2 s. 67 f. Mens Den norske kirke er avhengig av årlige bevilgninger fra stat og kommune, 
har de andre en selvstendig økonomi basert på ulike former for kirkeskatt eller medlemsavgift, jf. også 
kap. 6. Det er et nært samarbeid med offentlige myndigheter om innkreving av avgiften. I Sverige finan-
sieres kirken ved en kirkeavgift innkrevd fra alle medlemmer over skatteseddelen, på Island blir en obli-
gatorisk livssynsavgift innkrevd fra alle landets innbyggere, i Finland innkreves en særskilt kirkeskatt fra 
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3.2.3. Sverige

3.2.3.1. Från statskyrka till folkkyrka

Av de utländska församlingarna är såväl språkligt som historiskt Sverige värt en kort när-

mare granskning. I Finland fanns redan tidigare omnämnda Olaus Petri församling som 

utgjorde en del av den svenska statskyrkans utlandsförsamling. Sedan år 2007 utgör Olaus 

Petri en del av den finska folkkyrkan med egen skatterätt. Detta förverkligades genom ett 

avtal mellan den finska och rikssvenska kyrkan.495 Detta hade blivit möjligt efter det att 

Svenska kyrkan kring millennieskiftet 2000 genom ett intensivt beredningsarbete avstått 

från statskyrkan med kungen som högst i hierarkin med rätt att utnämna präster. Sverige 

införde en folkkyrka som i Finland. Flera kommittéer var tillsatta. Det mest centrala kom-

mittéarbete var inriktat på skilsmässa mellan stat och kyrka i Sverige år 2000,496 vilket 

även sedan förverkligades.

Så sent som år 1951 fick man till stånd en lag om religionsfrihet i Sverige.497 Av-

sikten är att hålla kvar den Svenska kyrkan som offentligrättslig institution.  Man har ersatt 

kyrkoskatten med en kyrkoavgift, då det inte teologiskt mött på något hinder. Uppbörden 

av kyrkoavgiften verkställs genom skatteverkets försorg. Juridiska frågor, begravningsvä-

sendet, kulturarvet, personalfrågor med handhavandet av pensioner, skatter och statsfinan-

siering, egendom samt skatteuppbärningen och röstningslistor var särskilda frågor som be-

reddes i sex olika kommittéer.498 Ytterligare utreddes inom fyra inomkyrkliga grupper 

kyrkans administrativa organisation, val, ekonomi och egendom samt personalfrågor.499

Församlingarna finansierar sin verksamhet med en kyrkoavgift som svarar mot 

skatteintäkter. Avgiften varierar med riksmedelprocenten av kyrkoavgiften som är 0,98 % 

landets innbyggere (80 %) og næringsliv (20 %) og i Danmark kombineres en særskilt kirkeskatt innkrevd 
fra medlemmer av folkekirken (80 %) med statlige bevilgninger (11 %).
495 Kyrkomötet i Åbo 28.4.2006: Kyrklig tidningstjänst: Avtal om Olaus Petri församlingen i Helsing-
fors: Kyrkomötet torde också besluta om ett nytt samarbetsavtal mellan den lutherska kyrkan i Finland 
och den lutherska kyrkan i Sverige. Den rikssvenska Olaus Petri församlingen i Helsingfors, som hör till 
Svenska kyrkan, skulle enligt avtalet övergå till att bli en församling inom evangelisk-lutherska kyrkan i 
Finland. Ärendet har beretts av kyrkomötets konstitutionsutskott.
Biskopsmötet har också gett ett förslag om förnyandet av behörighetskrav för prästtjänst som kyrkomötet 
torde fatta beslut om.
496  KB 1997:7 s. 69.
497  KB 1997:7 s. 69; i Finland 1922 KB 1997:7 s. 5. Jmf. Fritt in- och utträde från luthersk tro (FF 
1865/15).  
498  KB 1997:7 s. 69.
499  KB 1997:7 s. 69 f.
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av inkomsten för år 2007. Därtill kommer en begravningsavgift om 0,25 %.500 Medborgare 

som inte tillhör den evangelisk-lutherska kyrkan erlägger en dissidenteravgift om 25 % av 

kyrkoavgiften för att täcka begravningsavgifter.501 Samfundsskatt tas inte ut för försam-

lingar.502 Församlingarna har inte varit en skild juridisk person, vilket de efter reformen 

blivit.503 Förr utnämnde Kungens representant statens personal som utgjordes av prästerna

och biskoparna: Dessa var anställda enligt statens avtalssystem och församlingarna har an-

ställt de övriga enligt kommunala regler.  Nu sker anställningarna direkt av kyrkan.504

Domkapitlen har finansierats av Kyrkans centralförvaltning som fått bidrag av statsme-

del.505

L om Svenska kyrkan (1998:1591 SFS) stadgar i 7 § om kyrkoavgift, 9 § om 

förvaltning av kyrklig egendom där man kan notera att förmögenhet skall vara förvaltad 

på ett godtagbart sätt. L om avgift till registrerat trossamfund (1999:291 SFS) regleras i 

Förordning om avgift till registrerat trossamfund (1999:728 SFS) 1 § föreskrivs om rätt 

till avgift och 2 § stadgar att skatteverket får meddela föreskrifter om de uppgifter ver-

ket behöver för att kunna ta in avgiften. Märkas kan att också andra trossamfund skall få 

ta in en kyrkoavgift. Enligt (2007:1192 SFS) 1 § kan Kulturdepartementets Nämnd för 

statligt stöd till trossamfund på ansökan bevilja understöd efter att ha pröva frågor om 

statsbidrag enligt lagen (1999:932 SFS) om stöd till trossamfund och förordningen 

(1999:974 SFS) om statsbidrag till trossamfund. För kyrkoavgiften uppbärs inte en upp-

bördsavgift.506

Kyrkobyggnaden är till för församlingens gudstjänstliv. Kyrkorummets använd-

ning är helgad. Rätten till dess användning kan vara delegerad till beslut av kyrkoher-

den.507 Enligt L om kulturminnen m.m. (1988:950 SFS) är kyrkan skyddad i lag som en 

kyrkobyggnad med kulturhistoriskt värde 4 kap. 1 §. I 2 § gäller det byggnader som är i 

kyrkans ägo före den 1 januari 2000 och använts för kyrkans gudstjänst.508 Vid förändring-

ar av en kyrkobyggnad gäller det för församlingen att inhämta länsstyrelsens eller Riksan-

tikvarieämbetets beviljade tillstånd. Sedvanligt och brådskande underhåll får ske med be-

500 http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=23759&refdi=23671 30..12.2007. Stockholm stad och 
Tranås kommun tar in avgiften direkt medan annars svarar Svenska kyrkan som huvudman för begrav-
ningsväsendet.
501  Detta är den ovan nämnda dissidentskatten, vilken efter reformen kanske borde kallas dissidentavgift.
502  KB 1997:7 s. 70.
503  KB 1997:7 s. 71. Jmf. läget i Norge.
504  KB 1997:7 s. 71.
505  KB 1997:7 s. 70 f.
506  KB 1997:7 s. 72.
507 Kyrkoordning 2007 s. 188-191.
508 Kyrkoordning 2007 s. 327.
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aktande av pietet.509 Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet har rätt att besiktiga kyrkliga 

inventarier (10 §).510 Svenska kyrkan kan få lagfart på fastighet även om egendomens för-

värv inte kan begrundas.511

Enligt kyrkans hemsida ägs och förvaltas skog och fastigheter av kyrkan varvid 

etiska normer och god avkastning skall trygga finansieringen av underhåll och reparatio-

ner. Därtill kommer rätt att också avyttra icke räntabla fastigheter. Noteras kan även att 

skog och jordområden som länge varit kyrkans egendom ägas av kyrkan och skogsbruket 

är FSC - certifierat.512 Kyrkan kan också skaffa egendom.513 Finansieringen sker med kyr-

koavgift och avkastning från förmögenhetsförvaltning där god avkastning och etiska vär-

deringar är normgivande.514

3.2.3.2. Svenska folkkyrkan år 2000

År 2000 den 1 januari trädde i Sverige i kraft en ny Lag om Svenska kyrkan (1998:591 

SFS) med lagändring Lag (1998:592 SFS) om införande av lagen (1998:591 SFS) om 

Svenska kyrkan, som ledde till att statskyrkan övergick till att vara ett trossamfund.515

Sveriges kyrka har hädanefter rätt till en kyrkoavgift. Enligt L om Svenska kyrkan § 7 

får församlingarna för driften av stiften och församlingarna ta in en avgift jämförbar 

med en medlemsavgift, som till sin natur kan liknas vid skatt.516 Denna avgift kallas 

kyrkoavgift, analogt med statsrättslig uppfattning.517 Kyrkor skyddas genom skild lag-

stiftning och får för sitt underhåll ett bidrag av staten.518

Den lokalt bestämda kyrkoavgiften kommer att behandlas som en skatt.519 Det

saknas dock närmare regler om distributionen och fördelningen, men detta anser man är 

en inom kyrklig angelägenhet att reglera.520 En viktig angelägenhet var även individens 

särskilda sekretess som bör gälla. Den är beaktad i enlighet med EU-direktiven med

sekretess om en persons trostillhörighet kontra den skatterättsliga öppenheten. Proble-

509 Kyrkoordning 2007 s. 328.
510 Kyrkoordning 2007 s. 329.
511 Kyrkoordning 2007 s. 382.
512 http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=23757&refdi=23333 30.12.2007.
513  KB 1997:7 s. 73.
514http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=23757&refdi=23333 30.12.2007: Förmögenheten upp-
går till 30 miljarder Skr = 3,25 miljarder  i värdepapper: Svenska kyrkan förvaltar sina tillgångar så att 
kravet på god avkastning tillgodoses. Förvaltningen sker med etiska hänsyn, i enlighet med kyrkans 
grundläggande värderingar.
515  Leino (2000) s. 52, Leino (2002) s. 268.
516  Leino (2002) s. 269.
517  Leino (2002) s. 273. 
518  Leino (2002) s. 275. Jmf. EU:s temporära understödsprojekt för kulturarvsobjekt. 
519  SOU 1997:55 s. 34. Den utgör en avgift i skattesystemet. Se även SOU 1997:41 s. 190.
520  SOU 1997:41 s. 190. 
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met löstes så att den slutliga innehållna skatten har kyrkoavgiften specificerad på den 

personliga skattsedeln men inte i den offentliga delen.521

Förutom att kyrkoskatten ersätts av en kyrkoavgift nämns begrepp som lokal och 

regional församling vilka har rätt att besluta om sin kyrkoavgift.522 De kommittébetän-

kande som utrett förhållandet stat kyrka har inte kommit fram till att det vare sig kyr-

korättsligt eller statsrättsligt finns någon motivering till benämningen kyrkoskatt utan 

den bör kallas kyrkoavgift.523 Skatten har för församlingens vidkommande kostnadsfritt 

tagits ut för den svenska kyrkan tillsammans med inkomstskatten.524

Av tradition har Sveriges kyrka varit fri från inkomstskatt, men i framtiden efter 

reformen kan den jämföras med en ideell förening, vilket leder till att den i starkt be-

gränsad omfattning kan bli skattskyldig.525 För andra trossamfund saknas lag för tros-

samfundsavgift som kunde jämföras med kyrkans kyrkoavgift till trossamfund.526 Lag-

stiftningen bevarar även kyrkans rätt att låta kyrkomötet besluta om detta den 1:sta maj 

1999.  (L 1998:1592  § 6 o.7 SFS).

Ovan ser vi att såväl till begrepp, innehåll och normering förefaller kyrkoskatten 

i Sverige ha slagit in på en allt mer egen väg, jämfört med den tidigare gemensamma 

grunden som historia med Finland till 1808-1809 utgör. Den nationella lagstiftningen, 

EU sekretessdirektiv och demokratin har lett utvecklingen i delvis skilda riktningar. I 

överensstämmelse med religionsfrihet har den katolska kyrkan rätt att ta in en avgift 

som är 1 % för inkomster för personer som fyllt 18 år. Kyrkopolitiskt är avgiften viktig i 

och med att solidaritet är en bärande tanke i den katolska kyrkan.527

Den svenska kyrkoavgiften är lagstadgad528 och utgör ett offentligt tvång jämfört 

med privata frivilliga avgifter till ett trossamfund.529 Kyrkoavgiften är ändå bunden till 

den kommunala inkomstskatten. Det innebär att kyrkoavgiften till trossamfundet får 

521  SOU 1997:55 s. 35 ff. Jmf Finland där ett kryss markerar till vilken församling man tillhör till. 
522  SOU 1997:41 s. 189.
523  SOU 1997:41 s. 191.
524  SOU 1997:41 s. 189. 
525  SOU 1997:55 s. 28.
526  SOU 1997:55 s. 37 f.
527 www.katolskakyrkan.se/Turnpike.aspx?id=211. 10.4.2008. Romersk-katolska kyrkan i Sverige är en 
del av den världsvida katolska kyrkan som leds av påven i Rom. Enligt katolska kyrkans kyrkolag, Codex 
Iuris Canonici (CIC) ska medlemmarna stödja kyrkan enligt biskopens och biskopskonferensens riktlin-
jer. De nordiska biskoparna har beslutat om en medlemsavgift på 1 procent av den beskattningsbara in-
komsten. Med stöd i svensk lag (1999:291) får katolska kyrkan i Sverige hjälp med debitering och redo-
visning av kyrkoavgiften av Skatteverket.
528 Hallqvist II s. 662. 
529 Hallqvist I s. 370. Lodin m.fl. s. 492 Svenska kyrkan är en juridisk person.
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uppbärningshjälp där kyrkans skatt  behandlas som offentlig avgift.530 Därtill kommer 

skillnaden med andra trossamfund att en avgift inte kan betalas tillbaka.531 Kyrkoavgif-

ten är nära en skatt men man kan jämföras med kyrkans beskattningsrätt i Tyskland an-

ser Hallqvist. I Tyskland sker beslut om kyrkans skatt utanför den kyrkliga hierarkin. 

Kyrkoskatten följer kanoniskrättsliga principer enligt subsidiaritet.532 Är det verkligen 

som här antyds ser vi närmare på nedan.

3. 2.4. Tyskland

3.2.4.1. Kyrkornas grundlagsberättigande i Tyskland

Beskattningsrätten för kyrkan i Tyskland blir inte tydlig om man inte först ser på den 

historiska grunden som skapat förbindelsen mellan kyrkan och stat.533 Skatteutbetal-

ningen enligt subsidiaritetsprincipen kan stärka denna inställning.534 Förbindelsen mel-

lan stat och kyrkan har en tidig förankring i historien. Först på senare tider har en skils-

mässa genom grundlagen mellan stat och trossamfund blivit aktuell. Särskilt kan man 

notera förhållandet mellan stat och kyrka med kyrkans offentligrättsliga status.535 Platon

konstaterade att varje styre stiftar lagar där demokratin stiftar demokratiska lagar.536

Endast i en demokratisk stat har en människa möjlighet att leva av en fri natur och det 

gör den bäst av alla att bo i.537 Redan antiken stiftade lagar och Platon ansåg enligt von 

Campenhausen att staten bygger upp med folket som en stat utan gudar. Inte heller ska-

pade den skenbara toleransen i romarriket uttryckligen en skilsmässa mellan stat och 

tro. För statskulturen ansågs enbart denna inte vara tillräcklig. Först i och med kristen-

domen blev frågan aktuell om folket kan bygga en stat utan Gud.538

Under medeltiden var kyrkans förbund med staten infört så att man kan tala om 

en statskyrka. Det innebar att kyrkan blev tvungen att bära ett allt större ansvar för den 

världsliga ordningen.539 Den katolska kyrkan tog skada under den stora schismen med 

530 Hallqvist I s. 369.
531 Hallqvist I s. 371. 
532 Hallqvist II s. 661-662, Agell Malmström s. 39 subsidiaritetsprincipen innebär inte ensam behörig .
533 von Campenhausen s. 1. 
534 Tipke Lang s. 493. Subsidiaritetsprincipen kan uttryckas som de fall då staten tar in en skatt från 
vilken de betalar ut en del, vilket i detta fall utgörs av kyrkoskatten. Jmf. Melin s. 376-376 närhetsprin-
cipen .
535 von Campenhausen s. 2.
536 Platon s. 42.
537 Platon s. 360.
538 von Campenhausen s. 3 f. Platon s. 275; Jmf Platon s. 109; Redan som små lät sig barnen att respekte-
ra både gudar och föräldrar och inte ringakta inbördes vänskap.
539 von Campenhausen s. 9.



82

tvisten om påvestolen, med än en påve än två, antingen i Avignon i Frankrike och da-

gens Italien. Det ledde till att kyrkan i teorin underordnade sig staten under 1300-talet, 

där även kyrkliga förvärv som borde tillhöra kyrkan var statens tillgångar. Detta förhål-

lande varade ända in på 1900-talet.540 Reformationen å sin sida innebar i de tyska furs-

tendömena närmast en teologisk förändring eller delning mellan katolsk och luthersk 

konfession. Reformationen innebar också en ny förståelse av rätt, stat och affärsprinci-

per som ledde till någon form av sekularisering. I Norden innebar detta inte lika stora 

förändringar som i de tyska riksstäderna. Lutherdomen strävade efter att försöka skapa 

skillnad mellan kyrkan och den världsliga makten.541

Religionsfreden i Augsburg 1555 innebar att grunden mellan staten och kyrkan 

lades i Tyskland. Den Westfaliska freden år 1648 reglerade till år 1806 kyrkans välde. 

Ända till år 1945 var dessa regler i kraft till de stora befolkningstransfereringarna. I 

Augsburgska freden stadgades om rätten till en egen tro, vilken även betonade tolerans 

av minoriteter.542 I samband med den Westfaliska freden blev allmänt, offentligt religi-

onsutövande tillåtet. Ägande av kyrkor och kyrklig egendom slogs fast till läget som 

varit i kraft år 1624. Fursten var ansvarig för kyrklig konfession i sitt rike under 1700-

1800-talet.543 Vidare erhöll kyrkan rätt att slå fast sin verksamhet genom sin territorial-

anspråksrätt.  Ett kollegialsystem däremot skulle vaka över nationens gränser med en 

sammanhållande rätt för en kyrka att verka i. Det innebär förståelse och acceptans av 

frihet och jämlikhet i sammankomster för människorna. På detta sätt bör kyrkan kunna 

uppfattas som ett samverkande religionssamfund.544

Centralt bildar således staten och i Reichsdeputationshauptschluß av den 25 feb-

ruari 1803 regleras religionen. Äktenskap, undervisning och socialomsorg reglerades av 

detta över staten under 1800-talet. An efter ökade dock avståndet mellan stat och kyrka. 

I Österrike (1782)545 och Bayern (1802) hade genom ett klosterarbete en sekulariserad 

uppdelning ägt rum. RDHS (=Reichsdeputarionshauptschluß) 63 § har två garanterar 

som dock är utformade så att de tar ut varandra. Ena garantin gäller för varje delstat rätt 

till religionsutövande. Den andra garantin gäller rätten att äga egendom i överensstäm-

melse med den Westfaliska freden. Genom Art. 140 i GG och i.V.m. Art. 138 I WRV är 

540 von Campenhausen s. 10 f.
541 von Campenhausen s. 12 f.
542 von Campenhausen s. 14 f.
543 von Campenhausen s. 17 f.
544 von Campenhausen s. 21 ff. jmf. Aa. s. 25 För den katolska kyrkan innebär det i Tyskland annorlunda 
än i andra stater underordnande sig statens lagar. 
545 Detta årtal kunde ses som grunden för det läge att Österrike inte hade en statskyrka utan ett religions-
samfund som lever sitt egna liv skilt från staten (dock först år 1933). 
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detta i strid med denna artikel.546 År 1919 skedde skilsmässan mellan tron och altare .

Weimarrepublikens grundlag i Art 131 I WRV slutade en över tusenårig statskyrkoepok 

vars stadgar förverkligade skilsmässan mellan stat och kyrka. Skilsmässan innebar inte 

en helt radikal omdaning. Civilrättsligt säkrade kyrkan nämligen sin ställning som of-

fentligrättsligt samfund.547 Grundlagen reglerar förhållandet mellan stat och kyrka i 

Tyskland än i dag.548 Ändå kan man anse att kyrkans juridiska offentligrättsliga ställ-

ning, skatterätt med fast förankring i grundlagen leder till att kyrkan fortfarande bör ses 

som en statskyrka.549

3.2.4.2. Kyrkornas beskattningsrätt i Tyskland

I Tyskland är kyrkan ändå inte längre en statskyrka definierad med obligatoriskt medlem-

skap utan frivillig medlemstillhörighet, så kallad folkkyrka. Förutom lutherska församling-

ar finns det katolska. Kyrkan har offentligrättslig status och därmed beskattningsrätt.550

Samfundsskatt tillkommer inte kyrkan. Skatterna drivs in centralt551 i samband med andra 

skatter.552 Lagstiftningen är dock avancerad och genomreglerad, men intressant är det att 

notera att vid lagberedning ges EG-domstolens normeringar företräde framom nationell 

rätt.553 Kontext basens argument, dvs. lagens ändamål utgående från såväl förarbete som 

lagens historia, är starkare i Tyskland än t.ex. i Sverige.554

Muslimer med sina cirka tre miljoner invånare svarar än så länge inte mot de krav 

som ställs på ett offentligrättsligt samfund. Muslimerna saknar en klar hierarkisk struktur. 

Här kan vi omnämna Islams fem pelare: Trosbekännelse shahada; Tidebön salat; 

Allmosa zakat till de fattiga; Fastan swam eller siyama; Vallfärd Hadjdj till 

Mecka. Islam finansieras genom Zakat för vilket det finns två slag. Zakat innebär en 

skatt till de fattiga men också att företagare betalar för de anställda 2,5 % av lön eller 

förmögenhet.555  Kyrkoskatterätten skulle förutsätta rätt till ett religionssamfund där med-

546 von Campenhausen s. 29 f.
547 von Campenhausen s. 40. I Finland hade man tagit detta steg redan på 1880-talet.
548 von Campenhausen s. 49. Märkas kan att Weimarrepubliken, tiden mellan första och andra världskri-
get, gäller enligt Weimar Rättsförfattning.
549 Kirchhof s. 24.
550 Tipke Lang s. 382 f. Kyrkan är i Art. 137 VI WRV i.V.m. Art. 140 erkänt religionssamfund. Art. 105 
GG Gesätszgebundenheit für Kirchensteuer. Detta utgör lagbundenheten för kyrkoskatten. 
551 Kellgren s. 116; Tipke Lang s. 383.
552 KB 1997:7 s. 66.
553 Kellgren s. 116 och s. 119.
554 Kellgren s. 165. Tipke Lang s. 33 f.
555 Zakat: zakat mal - innebär att man ska ge minst 2,5% av sin förmögenhet  och zakat al-fitr - innebär 
att familjens överhuvud under ramadan betalar en summa motsvarande cirka 15 kronor per hushållsmed-
lem.



84

lemmen äger rättigheter som den islamska tron inte känner till. Islam fyller inte kravet som 

ställs i en demokratisk rättsstat i och med sitt krav på lydnad av kalifatstaten.556

StRO 10 § reglerar kyrkoskatten (Kirchensteuer). Finansieringen av kyrkan avses 

ske med kyrkoskatt insamlad genom skatteplikt för församlingsmedlemmarna att erlägga

av sin löneinkomst i statsbeskattningen (Lohnsteuerpflichtige).557 Art. 137 VI WRV i V. 

m. förankrad i Art. 140 GG Religionssamfund, vilka utgör ett offentligrättsligt samfund

är skatteberättigade.558 I 10 § punkt 10 Kyrkoskatt regleras en kyrkoavgift (Kirchgeld) som 

är en utvidgning av kyrkoskatten där grunden för kyrkoskatt saknas.559 Den kyrkliga själv-

ständigheten garanteras ändå redan genom Art. 137 III.560 Sedan år 1965 kan kyrkan inte 

beskatta en juridisk person.561

Centralt innehållen skatt av en anställd i ett religionssamfund med beskattnings-

rätt kan få sin skatt nedsatt med en till två procentenheter om man väljer en skatt enligt 

schablon, medan ett samfund som inte är berättigad till beskattning inte kan tillämpa 

detta för en anställd.562 Redan år 1764 tillät Württembergs hertig avdrag från den bes-

kattningsbara inkomsten.563 Tidigare genom den Westfaliska freden den 24 oktober 

1648 innebar den Augsburgska religionsfreden rätt för såväl lutherdom som romerska 

katolsk bekännelse att verka.564

Oberoende av denna territoriella statliga rätt uppstod problem där fursten svara-

de för kyrkan, bildning och vigselrätten skilt för sig i envar stat inom dagens Förbunds-

stater i Tyskland.565 Territoriellt skall varje region vara skilt för sig enlig Luthersk tro 

som också utgick ifrån i sin kyrkolag att staten och kyrkan måste vara åtskilda.566 Ka-

Zakat al fitr måste betalas varje år under förutsättning att en persons inkomst överskridit en viss minimi-
nivå som kallas nisab. En muslim kan även välja att betala ytterligare, utöver 2,5% som frivilligbidrag, 
vilket kallas sadaqah. Den här artikeln är hämtad från http://sv.wikipedia.org/wiki/Zakat Kategorier: Is-
lam | Skatter
556 Tipke Lang s. 382 f. Reglerna för Kalifatstaten gör att islam anses vara en extrem stadga vilket står i 
strid mot religionsfrihet.
557 Tipke Lang s. 381. aa. s. 385 Följaktligen gäller statsförvaltningsrätt också kyrkobeskattningen.
558 Tipke Lang s. 382. ( Körperschaften des öffentlichen Rechts ) Denna status gäller kristna och judar 
men inte 3 millioner muslimer som fanns i Tyskland år 2002. Jmf. Engelhardt s. 17. Att Körperschaften 
des öffenlichen Rechts  inte varit självklart i Tyskland ens på 1800-talet se Engelhardt s. 37 f. v. Cam-
penhausen s. 49 Fundamentalt är i GG det riktgivande för kyrkans ställning. Jmf i övrigt termen: Religi-
onssamfund som är identiskt med den allmänt använda i Finland såväl på finska som på svenska med 
trossamfund i Sverige.
559 Tipke Lang s. 385.
560 Engelhardt s. 63.
561 Engelhardt s. 119.
562 Tipke Lang s. 385 f. Pauschalsteuersatz.
563 Engelhardt s. 196.
564 von Campenhausen s. 17.
565 von Campenhausen s. 18.
566 von Campenhausen s. 21.
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tolsk kunde man bara vara i den mån fursten i landet var katolik. Utvecklingen ledde 

ändå till att teorin om den protestantiska folkkyrkan i en katolsk stat blev verksam. Där-

igenom blev kyrkans makt en del av herrskapsrätten  genom att en katolsk regent gav 

den katolska kyrkan samma ställning som den lutherska tagit sig.567

Följaktligen skall kyrkolagen såväl den katolska som lutherska vara i överens-

stämmelse med rättigheterna i grundlagen och enligt beskattningslagarna tillämplig för 

skatteuttaget i Tyskland.  Dessutom skall man notera att det gäller religionsfrihet.568

Särskilt kan vi betona att kyrkornas struktur för en demokratiskt rättsförfarande måste 

omfattas. Därigenom faller t.ex. Islam utanför. I en folkkyrka gäller läget där stat kyr-

ka samverkar. Detta svarar mot den nordiska rättsuppfattningen och särskilt den fin-

ländska.  

Kyrkoskatten kan ses som en gemensam angelägenhet för såväl stat som kyr-

ka.569 Basen för beskattningen i Tyskland har en del sociala avdrag. Dessutom saknas 

även rätt till kapitalskatteavkastning. Förutom skattefri inkomst av barnbidrag kan näm-

nas avdrag som barnavdrag, existensminimum eller skattefrihet vid för låg inkomst, 

samt dessutom genom familjebeskattning en viss statlig progressivitet som är grunden 

för hushållets inkomst.570 Dividendbeskattningen källbeskattas vilket ger en lägre in-

komstskatt. Denna kapitalskatteförlust borde förslagsvis kompenseras genom att sam-

fundsskatt skulle tas in för dividenders skatteavdrag.571

3.2.4.3. Beskattningsrätt för EKD

Först kan vi notera att sedan år 1965 kyrkan inte har beskattningsrätt av en juridisk per-

son.572  I Tyskland är det ortsförsamlingen eller det område som man bor i till vars kyr-

ka man hör som har rätt att få skatten. En dubbelbeskattning kan därför uppstå om en 

medlem har flera hemorter.573 Detta har man bemött så att Evangelische Kirche in 

Deutschland (EKD) kan bevilja befrielse från kyrklig dubbelbeskattning. EKD var ännu 

under 1980-talet en av de rikaste kyrkorna i världen,574 men med de nya förbundsstater-

567 von Campenhausen s. 25.
568 von Campenhausen s. 60 f.  
569 Jurina s. 39.
570 Jurina s. 40 ff. Seer s. 187 f.
571 Kirchhof s. 20 ff; Seer s. 189.
572 Engelhardt s. 119. Von Campenhausen s. 262.
573 Engelhardt s. 70 f.
574 Meyer s. 197 ff.
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na och utträde från kyrkan har EKD betydande ekonomiska svårigheter att kämpa 

mot.575

Kyrkoskatten betalas ut från det allmänna skatteuttaget. Kyrkoskatten har av tra-

dition varit högst576 10 % av innehållen statlig, progressiv inkomstskatt.577 Detta innebär 

att den också följer en progressiv ökning vid ökad inkomstskatt.578 Det har lett till ett

ökat absolut skatteuttag under åren också om inflationsjusterade löner stigit relativt sett 

obetydligt.579 Vid en direkt proportionell skatt skulle annars en skattesats om 25 % in-

nebära 2,5 % som kyrkoskatt för dem som är medlemmar i en församling. Den är dock 

sänkt från åtta till nio procent av den totalt betalda skatten580 för att motverka flykten 

från kyrkan, dock utan att trenden skulle ha vänt. Kyrkoskatten visar således inte upp 

karaktären av skatteelasticitet581 vid en hög skattesats. Om detta skulle fungera skulle 

vid hög skatt medlemmarna fly kyrkan men vid låg skatt ansluta sig.

Statsskattebasen är avgränsad till att endast förvärvslöneinkomst beskattas KiStG

10 §. I Tyskland beskattas inte arbetslösa och pensionärer medan också barnfamiljer kan 

var befriade från skatt.582 I och med att pensioner varit skattefri inkomst har det lett till att 

en pensionär inte har ett skatteunderlag för kyrkobeskattningen. Därför har man infört ett 

system för pensionärer som gör det möjligt för dessa att ändå erlägga en kyrkoavgift.583

Återuppbyggnaden av kyrkor i de nya förbundsstaterna har kraftigt tärt på resurserna. Kyr-

kan erlägger till staten 4 procent av inkomsterna som ersättning för indrivningskostna-

der.584 I södra Tyskland säljer kyrkorna tjänster, men inte i norr.585

575 Oppenheim 6.2.99.
576 Niemeier s. 220.
577 Oppenheim 6.2.99. Bareis s. 40. Detta innebär en c. 3 %:ig kyrkoskatt av de totala inkomsterna. 
578 Bareis s. 44 ff.
579 Bareis s. 51 f. Jmf s. 64 Skatten har också stigit i jämförelse med BNP. s. 72 Justeringar i progressivi-
teten har lett till en lägre stegring under åren 1975-1983 jämfört med 1953-1960, 1960-1966 och 1967-
1974. 
580 Tipke Lang s. 383. von Campenhausen s. 263.
581 Emerson s. 64. Elasticiteten för kapitalmarknaden förväntas bli rörligare med avseende på skillnader i 
skatt. Jmf Myrsky (1997) s. 84. Konsumtion utan att minska kapitalets realvärde. Inkomst = totalkonsum-
tion + nettoförmögenhet (reella) förändring.
Skatteelasticitet har jag använt som en beteckning av korsbeteende mellan nationalekonomisk terminologi 
och skatterätt. Gunnarsson (2003) s. 126. Man kan också se det som en funktion av ett socialt beteende 
för de tjänster man förväntar sig att få ut av betald skatt.  
582 Tipke Lang s. 383 f. jmf Finland 1865 Hermanson (1895) s. 94 f. Mantalspenning utgår med två 
mark för män och en för kvinnor, som fyllt sexton år men inte sextiofyra år och är finsk medborgare. 
Dessutom är befriade fattiga, sjuka, medellösa, invånare i lappmarksförsamlingar och underbefäl och 
manskap vid reserven.
583 Tipke Lang s. 385. KiStG. 10 § punkt 10.
584 von Campenhausen s. 281.
585 Oppenheim 6.2.99.
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3.2.4.4. Särskilda problem vid kyrkoskatten

I Tyskland har såväl lutherska som romersk-katolska kyrkan kyrkoskatterätt. Det kan ge 

problem om ett äkta par hör till var sin kyrka. Noteras kan att i Tyskland beskattar man 

familjeenheten enligt Art. 6 I GG, vilket kan leda till en progressivitet.586 Då ett äkta par 

har skild tro kan en kyrkopenning ersätta kyrkoskatten. Detta anses inte vara i strid med 

kyrkolagen i Nordrhein-Westfalen eller författningslagen. BFH 1 R 74/04. Ett annat fall är 

när den äkta mannen inte tillhör ett trossamfund:

Kärande och kärandets yrkare var år 2001 medlem i den Evangeliska kyrkan; hennes äkta 
man hörde inte till någon kyrka. Det äkta paret levde i boskillnad. Hon var för skatteåret 
sambeskattad. Familjeinkomsten var enbart av den äkta mannen införtjänat, medan kärande 
inte hade någon inkomst att redovisa. Som grund för beskattningen var en inkomst för det 
äkta paret 80 879 DM (c. 40 000 ) och med avseende på ett avdrag för ett barn 9 936 DM 
högt var genom kärande evangelisk kyrkoskatt i form av en särskild kyrkopenning 180 DM
fastställd. Anspråk och klagan blev obeaktad. Beslutet av Finansrätten (FG) kan inte över-
klagas i Beslut för Finansrätt (EFG) 2004, 1547 offentliggjorts.

Över detta besvärade sig kärande och krävde med hänvisade till att detta stred 

mot Art. 20 Abs. 3 i GG mot den allmänna handlingsfriheten Art. 2 Abs. 1 GG och re-

gel om jämlikhet enligt Art. 3 Abs. 1 GG. Kärande åberopade beslut om kyrkoskatten 

för år 2001 i september 2002. Kärande och svarande för den evangeliska stadskyrkoför-

samlingen återremitterade ärendet för revision.

II. Revision av klagan är ogrundad. Hon var hänvisad till § 126 Abs. 2. FGO. Det beträf-
fade kyrkoskattebeslutet är rättvist. I synnerhet då regeln för den skilda Kyrkopenningen 
inte strider mot författningsrätten.    

            Rätten till skatt kan också följande fall ge. BVerfG-Beslut i HFR 2002, 1129, 

1131, m.fl.:

I osäkra fall kan den statliga rätten, då de kontaktas av församlingsmedlemmar, pröva 
om de kyrkliga skattenormerna svarar mot en rättsstatlig fordran. Rätten har prövat des-
sa fall från sin sida varit tvungna att pröva att den kyrkliga självbestämmanderätten är 
beaktad i enlighet med Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 Abs. 3 WRV. Det är ansett att å ena 
sidan därav spänningsförhållande mellan kyrklig själbestämmande och å andra sidan 
avfordrad rättstatlig ordning är i överensstämmelse med varandra. 

            Den kyrkliga rätten till skatt och förmögenhetsförvaltning stadsfäst i Art. GG 

140 har sin grund i författningsgarantier från år 1803 riksdeputationshuvudbeslut. Detta 

anses vara garanti för fastighetsförvaltningen och skydd mot intrång av privaträttslig 

586 Tipke Lang s. 130. För att eliminera oavsedd progressivitet garanteras ett existensminimum.
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karaktär.587 Denna rätt har kyrkan bibehållit genom tiden som lagar utvecklats till år 

1914 och under Weimarrepublikens tid. År 1945 följer den ännu samma normer som 

redan år 1933 har lett till det direkta uttag av kyrkoskatten.588 Religionsfriheten och rät-

ten att träda ut ur kyrkan leder till regler då den ena inte är medlem i kyrkan: Då tas en 

kyrkopenning vilken allmänt betalas då den andra äkta hälften inte tillhör kyrkan.589 Vid 

skilda konfessioner kan kyrkoskatteinkomsten halveras mellan EKD och katolska kyr-

kan.590

Skatterättsligt kunde Tyskland vara intressant då man strävar efter att jämföra med 

Finland. Man kan då konstatera att kyrkans personbeskattning i Finland är lägre men till-

sammans med rätten till samfundsskatt tryggar kyrkans självständighet ekonomiskt. Av 

tyska kyrkans 10 %:iga skatt beräknad från inkomstskatten,591 kunde man för enheten tio 

dra en parallell till det gamla tiondet i Finland. Då basen för kyrkoskatten är den statliga 

progressiva inkomstskatten, leder det till att den skattebas en familjs tillbudsstående medel 

utgör, är svår att jämföra med våra förhållanden. För detta redogörs ingående senare. I och 

med att skattesatsen upplevs som hög, i synnerhet vid goda inkomster, för dem som erläg-

ger skatt överhuvudtaget, leder det till ökat utträde från kyrkan. Med de nya förbundslän-

derna och färre medlemmar har skatten i Tyskland drastigt sjunkit. Vid inkomstens netto-

optimering upplever dessutom många att personskatten i kyrkan är för hög och detta tende-

rar till att leda till allt färre medlemmar.592

3.2.5. Schweiz

Till sist ännu ett europeiskt land som har en jämförbar kyrkoskatt är Schweiz. Landet 

består av 26 skilda kantoner, delvis också med luthersk tro. Särskilt att observera är att 

av Schweiz 26 kantoner 20 kantoner bär upp kyrkoskatt också från juridiska personer.593

Två kantoner, Graubünden och Nidwalden, har även i sin grundlag fastslaget att juridis-

587 von Campenhausen s. 310. Huber s. 132.
588 Huber s. 153.
589 Meyer s. 187.
590 Meyer s. 192 f.
591 Niemeier s. 220.
592 Jmf Finland 86 % (Kyrkostyrelsen: Statistisk årsbok för kyrkan) med 36% medlemmar i evangeliska, 
lutherska, evengelisk-lutherska, reformerta eller unionta kyrkorna  i Tyskland (KB 1997:7 s. 66).
593 RECHTSPRECHUNG  JURISPRUDENCE  11/2000 s. 720 f.  Der neuen Bundesverfassung vom 18. April  
Nr. 1999 (BV) von Interesse. aa) In den Kantonen haben sich kaum wesentliche Änderungen ergeben. In 20 Kanto-
nen werden von den juristischen Personen Kirchensteuern erhoben; keine solchen Abgaben erheben die Kantone 
Aargau, Basel-Stadt, Appenzell Ausserrhoden, Schaffhausen, Genf und Waadt, wobei der Kanton Waadt die Kultus-
aufgaben aus dem Ertrag der ordentlichen Steuern finanziert 
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ka personer erlägger kyrkoskatt.594 Enskilt nämns detta inte i deras skattelag. Frågan är 

om religionsfrihet kränks av att juridiska och fysiska personer erlägger skatt och står det 

sålunda i strid med grundlagen? Detta har man löst i staden Basel där man tillämpar en

uppdragsskatt eller fullmaktsskatt i stället för kyrkoskatten som skattebetalaren fritt kan 

ge fullmakt att föra till det samfund han/hon önskar. (Mandatsteuer).595

Enligt schweizisk grundlag är det var kantons enskilda angelägenhet att ordna 

församlingarnas verksamhet. Med denna rätt har kanton Thurgau ett rättsfall som berör 

samfundsskatt:

På motsvarande sätt är församlingen fri, som är genomfört i kanton Thurgau, att göra 
skatteuttag för samfundsskatt. I detta fall hade skattemyndigheten rätt att överföra sam-
fundsskatteenheten och medlemskapet utan hinder till ett visst trossamfund där detta inte 
är en förutsättning för den kyrkliga samfundsbeskattningen. Då man inte för detta kan 
åberopa religionsfrihet ger beskattningen inte enligt art 48 avdelning 6 i skatteförvalt-
ningen anledning att behandla en självständig juridisk person utan att ta ut skatt. Urteil 
des Bundesgerichts vom 13. Juni 2000 i.S. M. AG [2P.130/1999.].

Enligt beskattningslagen i kanton Thurgau skall juridiska personer finansiera 

såväl den evangeliska som den katolska församlingen med skatter 224 §.596 Detta visar 

på den lokala friheten från att avstå från kyrklig personskatt och fördela från juridiska 

personer en skatt för den kristna verksamheten. Tros- och samvetsfrihetslagen år 2000 

har inte lett till någon ändring av kyrkobeskattningsrätten för denna kanton.597

Femton fall behandlar kyrkoskatt i schweiziska Högsta Rätten. Några av intresse 

i personbeskattningen kan här därför nämnas. En person som inte tillhör en församling 

måste ändå betala halva kyrkoskatten i kantonen Glarus (107 IA 126) i överensstäm-

melse med Kirchensteuer, Art. 49 Abs. 6 BV. Ett fall med hänvisning till samma be-

skattningsartikel för kyrkoskatt tillämpade i kanton Basel-stad där hela familjen var 

skyldig att till fullt belopp erlägga kyrkoskatt fastän bara en medlem hörde till kyrkan 

594 RECHTSPRECHUNG  JURISPRUDENCE  11/2000 s. 721. Dabei fällt ins Gewicht, dass wie in BGE 102 
Ia 468 E. 2b S. 471 erwähnt die Kantone Graubünden und Nidwalden die Besteuerung juristischer Personen in der 
Kantonsverfassung verankert haben und die Bundesversammlung diesen Verfassungen die Gewährleistung erteilt hat; 
seit 1986 gilt dies auch für den Kanton Basel-landschaft (§ 140 Abs. 2 der Verfassung des Kantons Basel-Landschaft 
vom 17. Mai 1984, SR 131.222.2; Gewährleistungsbeschluss vom 11. Juni 1986, BBl 1986 II 681).
595 Knechtli:  Der Kanton Basel-Stadt bereitet ein schweizerisches Novum vor: Eine Mandatssteuer soll die heutige 
Kirchensteuer ersetzen. Die Idee dahinter: Steuerzahler sollen selbst bestimmen können, wem das Geld für soziales 
Engagement zugute kommen soll.
596 Jmf  (vgl. auch StR 9/2000 S. 601)§ 224 1 Die juristischen Personen haben sowohl den evangelischen als 
auch den katholischen Kirchgemeinden Steuern zu entrichten.2 Massgebend für die Kirchensteuer ist das Verhältnis 
von Niedergelassenen und Aufenthaltern der beiden Konfessionen der Munizipalgemeinde, in der die juristische Per-
son steuerpflichtig ist.
597 Zeller s. 1.
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(100 IA 255). Man kan jämföra detta ovan med kanton Basel-stad önskan att införa 

fullmaktsskatt. 

3.2.6. Österrike

I Österrike tillämpas ett kyrkobidrag till kyrkan, vars medlemmar i huvudsak är katols-

ka. Den österrikiska kyrkan har bland annat vigselrätt som i Finland vilket den tyska 

kyrkan i Tyskland inte har. Förmögenhetsrättsligt grundar den sig på är en överens-

kommelse mellan stat och kyrka.598 Tillvägagångssättet i beskattning är arrangerat så att 

arbetsgivare eller pensionsanstalt kan som en frivillig särskild service innehålla kyrko-

bidraget från löne- eller pensionsutbetalningen. Detta fungera på samma sätt som en 

månatlig avgift motsvarande fackavgifter.599 Kyrkobidraget kan som så vidare innehål-

las från lönen i december i sin helhet. Vid behov kan arbetsgivaren ändra skatteinnehål-

let under löpande år.600 Från inkomstskatten kan ett erlagt bidrag avdras från skatten 

som en avgift om 100 . Detta gäller endast för de lagligt erkända kyrko- och religions-

samfund.601 Det innebär att den katolska kyrkan har krävt fullt ut ett skatteavdrag för 

hela det totala kyrkobidrag som erlagts.602 Detta avdrag är i jämförelse med karitativ 

verksamhet ändå mera då understöd till den karitativa verksamhet inte är avdragbar.603

Däremot finns det som i Finland skattenedsättande avdrag, vilka också är möjliga att 

beakta i samband med kyrkobidraget. Det innebär att utgifter som barn medför eller un-

derhållsbidrag kan beaktas.604  En årsinkomst upp till ett belopp om 10 000  är skatte-

fritt. Detta är en garanti för att envar skall ha till sitt förfogande en så kallat minimiin-

komst.605

Affärskulturen för anställda och inkomster skiljer sig i Österriket något från Fin-

land. För det första är det inte ovanligt att det utbetalas en bonuslön i december varför 

det kan vara ändamålsenligt att avdra hela kyrkobidraget från denna lön. För det andra i 

598 http://www.katholisch.at/site/article  Geschichte 2008-04-21.
599 https://www.bmf. Das Steuerbuch s. 37. 
600 https://www.bmf. Das Steuerbuch 2008 Final Version 2008-04-20. s. 37.
601 https://www.bmf. Das Steuerbuch 2008 Final Version 2008-04-20. s. 53 och s. 61.
602 http://salzburg.orf.at/stories/252326/forum/?page=2 2008-04-20.
603 https://www.bmf. Das Steuerbuch s. 60. Man kan konstatera att här gäller förvisso som i andra kyrko-
samfund mängden av personer som hör till kyrkan och inte det enskilda höga beloppet som bäst bidrar till 
finansieringen av hela kyrkans verksamhet.
604 https://www.bmf. Das Steuerbuch 2008 Final Version 2008-04-20. s. 54
605 https://www.bmf. Das Steuerbuch 2008 Final Version 2008-04-20. s. 6.
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finns det regler för julgåvor. En julgåva upp till ett värde av 186  är uttryckligen en 

skattefri inkomst.606

En särskild situation kan uppstå genom att det i Österriket för beskattningen 

finns ett skattekonto för kundens räkning. Den slutliga beskattningen sker som i Finland 

efterföljande år. Efterföljande år utgår en ränta från september som år 2008 är på 5,19 

%, varför endel önskar ha ett skattetillgodohavande för att slippa denna ränta.607 Från 

detta konto kan innehållen skatt täcka högre skatt vid löneförändring. På skattekonto låg 

år 2005 hela 200 mio.  hos finansministeriet. Den andra orsaken till de skatter som blir 

liggande är olika avdrag som sker, vilka ger ett skattetillgodohavande. Dessa avdrag kan 

bero på särskilda avdragsrätter som kyrkobidrag. Tillgodohavandet kan också ges ut i

form av en särskild skattevoucher, som också kan ha uppstått på grund av studier, ar-

betslöshet eller inkomster som är för låga för beskattning.608 Löneinkomst är all inkomst 

från jord- och skogsbruk, självständigt arbete, förvärvsarbete och kapitalinkomstavkast-

ning samt hyres- och arrendeinkomst samt särskild avkastning.609

Bidragssystemet, anser den katolska kyrkan, medför flera fördelar. Det är 

rättvist, mänskligt och socialt. Grunden är beskattningsbar inkomst, enligt den bas som 

redovisats ovan. I enskilda fall, då det uppstår problem kan församlingen själv besluta 

om det uttagna kyrkobidraget. Det medför en mänskligare och närmare kontakt med 

medlemmen och medför ett ja  till kyrkan. Man kan inte själv bestämma hur mycket 

kyrkobidrag man betalar. Utöver kyrkobidraget har man rätt att betala understöd. Det 

medför inte en dubbel avdragsrätt. Kyrkobidraget avser att finansiera grundkostnader-

na  för själasorg. Detta innebär medel för prästers och kantorers lön samt finansiering 

av iståndhållandet av fastigheterna, förvaltning och andra omkostnader.610

Detta avviker inte från den finländska synen. Indrivningen av skulder, om jag 

tolkar det rätt i bidragsmodellen är en civilrättslig hantering av obetalda avgifter, vilket 

inte innebär samma offentligrättsliga indrivning av obetalt bidrag som skattedebitering 

vilket kan ske utan dom.  För övriga religionssamfund som följer österrikisk lag kan 

dessa lika väl få rätt till ett kyrkobidrag. Innebörden är att alla erkända religionssamfund 

får rätt till ett avdrag om 100 . De stöd som går utöver detta eller det behov som finns 

för att bedriva religiös verksamhet är inte till högre grad avdragbara.   

606 https://www.bmf. Das Steuerbuch 2008 Final Version 2008-04-20. s. 11 f.
607 https://www.bmf. Das Steuerbuch 2008 Final Version 2008-04-20. s. 78.
608 https://www.bmf. Das Steuerbuch Vizekanzler und Finanzminister Molterer und Staatssekretär Matz-
netter präsentieren Initiative "Holen Sie sich Ihr Geld zurück"
609 https://www.bmf. Das Steuerbuch 2008 Final Version 2008-04-20 s. 8.
610 http://www.katholisch.at/site/article, Kirchenbeitrag 2008-04-21. 
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3.3. Reflektioner på skatteharmoniseringen

3.3.1. EU-anpassning och olikheterna

De traditionella lutherska områdena visar redan oberoende genom tillämpningen av EU-

direktiven en differentierad inställning. Endera utgör lagarna en strävan till harmonise-

ring i linje med EU-direktiv eller också anpassning av lagen enligt dem. Den danska 

kyrkan låter församlingarna i huvudsak bestrida löneutgifterna med skattemedel. Tillika 

bygger det kulturella byggnadsbeståndet och gravväsendet på att kyrkan står för de-

samma men får icke öronmärkta pengar för sina utgifter. Man kan påstå att ett beroende 

av statsanslag föreligger. Religionsfriheten ställer också en särskild utmaning då olika 

konfessioner reagerar enligt skilda mönster.

Finlands kyrkoskatt skall täcka finansieringen av en kyrka i ett glest befolkat land 

med många små församlingar. Dessutom har man i olika regioner sina speciella drag där 

Economics of Scale  inte kan tillämpas.611 I BFL 26 § förväntas såväl fiskus som den 

skattskyldiges intresse bevakas på lika grunder dvs. beskattningen skall vara neutral och 

EU kommissionens 94/79/EC är en antidiskriminerings rekommendation, som innebär att 

en utlänning inte får beskattas strängare än en inlänning.612 EU avser ändå knappast att 

varje stat skall ha en skatt anpassad till speciella förhållanden. 

Då statsansvaret minskar och det omfång som kyrkan i Finland bedriver verksam-

het på beaktas kan samfundsskatten vara befogad. Det kan också ses som en indirekt del av 

statsanslag som ändå kommer in via beskattning. Enligt senaste arrangemang bygger inte 

kyrkans finansiering i Finland på statsanslag som i Norge, Danmark och Sverige. Det stär-

ker den finska kyrkans självständighet och oberoende som folkkyrka i det finländska sam-

hället.  

De flesta, tjugo Schweiziska kantoner, förutom Finland har samfundsbeskattning. 

Ur såväl internationellt som europeiskt perspektiv är det ovanligt att juridiska personer är 

skattskyldiga till kyrkan. Ovan noterades det slopat i Tyskland år 1965. Å andra sidan fö-

reslog man på Bochumer Kirchensteuertagen613 att det borde återinföras. Fiskalt är detta 

611 Emerson s. 123 ff. Dessutom utgör sjöfarten i Åland och rennäring i Lappland typiska särdrag med 
glest befolkade församlingar. Det urbana samhället är inte helt inpå.
612  Andersson Mattsson Michelsen Zimmer s. 22. Även inom EU finns antidiskrimineringsnormer. 
En utlänning kan inte tvingas erlägga skatt som är högre än en medborgare i landet ifråga. Se VM TM 
1995:10 s. 30. E 14.02.1995 Schumacher. Belgier bosatt i Belgien arbetade i Tyskland kunde inte enligt 
EU-regler beskattas strängare än inhemsk arbetare. (Kommissionens rekommendation 94/79/EC är i 
harmoni med detta beslut.)
613 Bochumer Kirchentagsteuertag s. 5 Skatterätt och statskyrkans rätt ger kyrkoskatterätt var ett tema 
som kyrkodagarna i Bochum beslöt den 17 mars 2004 som tema för återkommande tyska kyrkodagar.  
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viktigt för den finländska kyrkan så det utreds vidare i kapitel 5. Här kan man ändå notera 

att det förefinns vissa problem i jämlikheten. Ett utländskt samfund och möjligen det orto-

doxa kyrkosamfundet går miste om delar av samfundsskatten. En ny fördelningsmodell 

med skatteutjämning blir knappast heller helt rättvis. Inkomstbortfallet från små företag 

med rika ägare i samfund med god lönsamhet skulle drabba mest sina medlemsförsamling-

ar. Detta är t.ex. sådana åländska församlingar med något rederi som har en hemort där och 

Tyska församlingen i Finland. 

Blir understöd bundna till en ansökan om bidrag från en statlig myndighet kan man 

befara ett ökat beroende av statsbidrag i församlingarna och det kan upplevas som ett stat-

ligt ekonomiskt förmyndarskap. Jämfört med de nordiska församlingarna med stadgan om 

statsbidrag för fastigheter eller prästlöner, beroende av vilket land man jämför med, har 

antagligen den finska kyrkans frihet från staten sedan år 1863 stått sig. Den kan ha varit 

möjligt genom att samfundsskatten som då ännu närmast var jämförbar med personskatt

och som inte var ersatta med statsunderstöd. Omvänt kan man kanske konstatera att genom 

att de andra nordiska ländernas kyrkor inte haft denna rätt har de varit statskyrkor och be-

roende av statsanslag hela tiden. Till och med ur nordiskt perspektiv kan vissa skatterättig-

heter för den finska kyrkan med bekräftelse i kyrkolagen jämfört med andra anses ha en 

egen prägel.614

Skatterättsligt är det också jämnare och rättvisare att även juridiska personer kan 

verka i en ordnad miljö med bevarade kyrkliga minnen och byggnader där kyrkan svarar 

för dess underhåll. För kulturbyggnader och dess bevarande uppbär endel länder en kul-

turskatt. Jag har inte kommit på någon allvarlig orsak till att bredden av skattebasen inte 

skulle kunna kvarhållas. Nuvarande regler garanterar en låg personskatt och skatteutjäm-

ning genom samfundsskatten. Dessutom följer dagens regler i Finland också dogmen om 

rättsnormens förutsebarhet och prognostisering. Danmark som länge varit med i EU uppvi-

sar inte heller på en normering om att kyrkoskatten skulle bli frivillig.

I Sverige erlägger alla en begravningsavgift från sina inkomster medan med-

lemmar i kyrkan i stället för kyrkoskatten fått den ersatt med en kyrkomedlemsavgift 

grundad på förvärvsinkomsten. Kyrkan har dessutom rätt till ett tillägg av staten när den 

kyrkliga finansieringen inte förslår. Likt skilda EU-bidrag, som kan inrättas vid behov, 

kommer detta att vara beroende av ett politiskt beslut och den politiska viljan.

614 Leino (2000) s. 49.



94

I Tyskland med de två stora kyrkorna katolsk, som luthersk konfession, har en-

ligt EKD statistik år 2002 den katolska kyrkan 32,1 % och den lutherska 31,8 % medan 

resten inte tillhör dessa. I de nya förbundsstaterna kan procenten vara ännu lägre. Något 

mer kvinnor än män är medlemmar och de norra delstaterna har proportionellt mera lut-

heraner. Bayern har således en katolsk övervikt. Dessutom är i stadsförsamlingar som 

t.ex. Hamburg inte ens hälften medlemmar i en församling, medan Saarland har 83 % 

där c. 20 % - enheter hade en evangelisk konfession.615 Flera lär ta del av tjänster och 

delvis finansieras detta med avgifter enligt samma koncept som i gamla tidens ortodoxa 

samfund.  

3.3.2. Komparativa jämförelser i ett exempel

Ett exempel på innebörden av beskattningens effekt kan ges med en jämförelse för en 

församlingsmedlem mellan Finland och Tyskland. En beskattningsbar årsinkomst på 25 

000  ger med 1 % skattesats 250  som kyrkoskatt i skatteutgift för medlemmen. Om 

vi tänker den tidigare anförda kyrkoskatten om 8 % av en tänkt 25 % skattesats på 

samma beskattningsbara totala inkomst av 25 000  ger en 25 %: ig skatt en skatteutgift 

om 6 250  varvid 8 % av detta belastar skattebetalaren med 500,- . Detta skulle i Fin-

land svara mot en 2 %: ig kyrkoskatt för att ge samma intäkter som i Tyskland. Det som 

man här kan fästa sin uppmärksamhet vid är att i Tyskland är kyrkoskatteutgiften dub-

belt högre för skattebetalaren jämfört med Finland fastän statsskattesatsen i exemplet 

med 25 % är relativt låg. Observeras kan att vid maximalt rekommenderad kyrkoskatt i 

Finland nås först tysk nivå.

INKOMSTENS KYRKOBESKATTNING I FINLAND OCH TYSKLAND

Figur 2 Inkomstens kyrkobeskattning i Finland och Tyskland

Genomgående har man i den äldre finländska kyrkolagen förutsatt ett slags skyl-

dighet att finansiera kyrkans präster, kantorer och klockares löner samt boställen. Detta 

615http://www.ekd.de/presse/pm254_2003_statistik_2002.html jmf KB 1997:7 c. 36 % Lutheraner år 
1996.

FINLAND TYSKLAND

Beskattningsbar årsinkomst            25 000                25 000

Skatt        25%      6 250

             Kyrkoskatt               1%   250              8%         500

OBS! maximal kyrkoskatt i Finland  2% =   500   (enstaka undantag) .
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skatteuttag får inte vara här för högt. Implicit anser jag att det är i harmoni med den i 

huvuddrag proportionella kommunalskatten. De skattefria låga inkomsterna medför 

ändå någon form av progressivitet. Progressiv skatt616 kunde ses som diskriminerande 

mot höginkomsttagare då låginkomsttagare har avdrag innan skatt överhuvudtaget ut-

taxeras. Det skulle inte heller följa traditionen av tionde som den proportionalitet skat-

ten nu innebär.

Den utländska jämförelsen visar att kyrkoskatten i varje land har en nationell 

utformning. Varje jämförelse som så, är därför knappast adekvat. EU-direktiv kan tän-

kas utgöra en ram för harmonisering i framtiden. Nu är det enda gemensamma att skat-

ten tas in centralt.

3.3.3. Kyrkor, fastigheter och socialt engagemang

I äldre kyrkolag nämndes uttryckligen särskilt att kyrkor och boställen måste hållas i 

skick. Dagens kyrkolag har också uttryckligen regler för sina kyrkor och boställen, med 

bl.a. boendeplikt för kyrkoherdarna i de gamla stora prästgårdarna. Detta har inneburit 

att en prästgård måste användas av en präst för sin tjänst. Detta har lett till att prästen 

ofrivilligt har fått en tjänsteförmån i form av skattebelagd bostadsförmån. I och med att 

bostaden i en marknadsekonomi blivit oförmånlig i jämförelse med andra anställdas rätt 

har vissa åtgärder vidtagits. Ofta har det lokala skatteverket gått in för en bedömning 

där endast en del av prästgården beskattas fullt ut och resten till ett lägre pris.617

I dag har man betonat att förutom det gemensamma kulturarvet, som kyrkor och 

prästgårdar i en kristen rättshistorisk doktrin i själva verket utgör, kommer detta alla in-

vånare till del i ett land. Analogt med detta kunde staten ses som en naturlig innehavare 

av dessa kulturellt viktiga byggnader. Frågan om kyrkoskatt borde utvecklas i stället till 

en kulturskatt för bevarande av kyrkor och minnesmärken kan vara relevant.618I Sverige

har man valt detta tänkesätt. För mig verkar det dock främmande, som kultur utan inne-

håll. Egendomsresonemang och dess underhåll är dock inte aktuellt i Finland, varför jag 

inte går in på det här annat än konstaterar att kyrkan själv säkert är bäst ägnad att svara 

för kyrkoutrymmet och förvaltningen av de nödigvändiga boställenas skick och under-

håll! 

616 Myrsky (1997) s. 114 ff. Progressiv skatt först i England, slutet av 1800-talet i Preussen och sedan 
1903 i Sverige. (Se även tidigare hänvisningar till Willgren i kap. 2.). Kyrkan har inte progressiv skatt. 
Jämför dock skilda församlingars möjlighet att ha en differentierad skattesats och avdragens inverkan. 
617 Kilpi s. 225. Jämför med tidigare bostadsförmån som i viss utsträckning hos ett bostadbolag där en del 
av utrymmena var skattefria, då de behövdes för att  ge service för fastigheten.
618 Kirhhof s. 15; Seer s. 190 f. jmf. Marré s. 71. I Ungern kan 1 % tas in också som kulturskatt. 
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En annan, inte helt för kyrkans medlemmar praktisk företeelse, är alla begrav-

ningsplatser. Enligt 17 kap KL Begravningsväsendet (2003/1274) regleras begravnings-

väsendet. Med hänvisning till Begravningslagen (2003/457) skall en identisk avgift tas 

ut oberoende av församlingstillhörighet.619 Detta anses finansierad med delar av sam-

fundsskatten.620 Tidigare fanns församlingar, som hade en integrerad avgiftspolitik för 

begravningsplatser. Medlemmar som inte hör till en given församling kan hamna ut för 

att få lov att erlägga en högre avgift. Numera gäller samma avgift för alla, men vissa 

församlingar lär subventionera egna medlemmar. Detta går jag dock heller inte in på, 

utan lämnar öppet för en vidare värdering i något annat sammanhang.  

EU har ett starkt socialt inslag som mot bakgrunden av majoritetens kyrkliga so-

cialetik skiljer sig från välståndsnordens lutherdom. Ett konkret exempel är sysselsätt-

ning av arbetslösa, förutom effektivitet och omsorg som låga priser genom skalförmåner 

i ekonomi med stordriftsförmåner. Som ett exempel kan man ta iståndsättande av gamla 

byggnader, en prästgård i Lappee, med arbetskraft som är arbetslös. Projektet finansie-

ras med medel från EU:s socialfond med 1,2 miljoner euro medan Villmanstrands stad 

svarar för 184 710  = skolning av arbetskraft och kursdeltagarnas dagpenning. Därtill 

erlägger staden 500 000  för material, el- och planeringsarbete.621

Kristen sjukvård i Finland bedrivs av diakonissanstalten på ekonomiska premis-

ser med statsstöd. Frivilliga organisationer som Röda Korset, som har blodtjänst, inva-

lidvård och hjälpverksamhet är en annan sjukvård som är internationell. Ändå kan dessa 

inte jämföras med Johanniterordens hjälporganisation och sjukvård som särskilt i Tysk-

land har stor social betydelse. Genom stiftelser och fonder bedriver kyrkan U-hjälp och 

har utfärdat rekommendationer för församlingar att vika budgetmedel för U-hjälp. In-

ternationell diakoni var år 2000 1 % av kyrkans totala utgifter.622

Tudelningen av samhället på 1990-talet kan vara såväl lutherskt själviskt som en 

realpolitisk realitet.623 Enligt social etik på 1990-talet kan man se växlingen mellan tron 

på marknadskrafter och samhällets förmåga att erbjuda stöd. På 1860-talet togs sam-

hällsansvaret över av kommun och tron på marknadskrafterna kan sägas ha stigit då. 

Vid början av 1900-talet kom tron på utbud och efterfrågan enligt marknadsekonomin in 

619 RP 204/2002 rd s.1. Oberoende av medlemskap i församlingen bör grunderna för begravningsavgif-
terna på allmänna begravningsplatser vara desamma för alla dem som har rätt att bli begravda där.
620 RP 204/2002 rd s. 1.  finansiering ingå i den del av intäkterna från samfundsskatten som går till 
församlingarna.
621 Etelä-Saimaan Sanomat 28.6.2003. Ingår också som bilaga 5 i E. Erä-Esko: Rätten till skatt för kyr-
kan i Finland.
622 Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland: Årsöversikt 2002 s. 23.
623 http://www.evl.fi/kkh/to/kdyk/GoteborgSKB:html s. 4 f.
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i en modern form för att dala på 1990-talet.624 Vid depressionen år 1930 störtade den 

renodlade marknadsekonomin samman. Vid marknadernas frigörande i Finland i början 

på 1990-talet ökade tilltron till den fria marknadsinriktade effektiviteten. (Se diagram 

2). Den recession som uppstod blev för folket buffrat med välfärdssamhällets socialpoli-

tiska stöd. Då kyrkan lika väl som samhället i övrigt är beroende av konjunkturer för sitt 

skatteuttag kräver ett socialt engagemang en överstor fondering av medel så att dessa 

vid recessioner kan bemöta en ekonomisk nedgång med extra barmhärtighetshjälp och 

diakoni.  

3.4. OECD välfärd nationell social rätt

3.4.1. OECD jämförelser

De nordiska länderna har en hög grad av transfereringar av skattemedel för offentlig 

service oberoende av om man är rik eller fattig.625 Finland har sedan år 1993 haft en 

kontinuerlig ekonomisk tillväxt som i hög grad skett tack vare exporten. Under åren 

1993 till 2000 var tillväxten i medeltal 4,8 procent per år. Sedan har den sjunkit med 8 

procent på grund av lägre internationell efterfrågan i början av 2000-talet.626 Ett litet 

lands marknad är känslig för enskilda stora aktörers konjunkturer. Sålunda kan man tala 

i Finland om de störningar som den såkallade Nokia-effekten har kunnat utgöra.627

Som i inledningen visades utgör den privata konsumtionen, investeringar och 

betalda skatter det som finansierar den offentliga förvaltningen. Här kan man nämna 

som ett delområde arbetslöshet, sysselsättning, utbildning, läkarvård och åldringsvård. 

Störningar i ekonomin kan vara inflation628 och felaktig beskattning eller marknadens 

konjunkturer som beräknas fel. Ett annat instrument är statlig upphandling eller upplå-

ning. Förskjutningar i en nationell ekonomi kan leda till att grunderna för beskattningen 

kan svikta. Den offentliga sektorn får då tjäna som en instans för att få ett fungerande 

socialt och utjämnande samhälle.   

I den sociala välfärdsnorden kan man beräkna ett procentuellt värde för den so-

ciala välfärden. Härlett ur olika skatter och med direkt skatt kan man beräkna att det 

624 Mikkola s. 222 f. Nyliberalismen kom på 1930-talet starkt in.
625 OECD, Finland s. 57.
626 OECD, Finland s. 20 ff.
627 OECD, Finland s. 22 ff. Nokia marknadsandel var globalt 40 procent år 2002 för att år 2001 varit 35 
procent och år 1999 25 procent. Av BNP export var detta 1,75 procent år 2000.  
628 OECD, Finland s. 30. Inflationen i landet har i jämförelse med omvärlden varit inom samma intervall. 
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finns en social välfärd som tas ut med en socialförsäkring med 4 till 6 procentenheter.629

Den genomsnittliga skatten i Finland vid internationell jämförelse måste också beakta 

kyrkoskattens inverkan om en till två procent. Om man ser på två statligt finansierade 

aktiviteter som hälsovård och bildning kan man år 2000 se att andelen av Finlands brut-

tonationalprodukt för det året är i närheten av 7 procent av BNP där endast något under 

två procent av BNP har använt privat hälsovård. I jämförelse med USA:s 13 procent av 

BNP använder man där över 7 procentenheter av BNP för den privata hälsovården. En-

ligt detta går mera utgifter procentuellt av BNP i USA till hälsovård än i Finland. Ök-

ningen i Finland under åren 1970 till 2000 är 1 mot USA:s över 6 procent enheter av 

BNP.630

Inom utbildningen är närmare två procent av BNP i Finland totalt finansierat av 

staten. I USA är detta över två procent av BNP men hälften är privat finansierat.631 Kyr-

kans andel av BNP i Finland kan till skatteintäkternas storlek uppskattas till något kring 

en procentenhet.632  Genom ett socialt skyddsnät har en potentiellt arbetslös rätt till ut-

komst. År 1993 sattes den sociala strukturen som utvecklats från 1960-talet på prov, 

varvid närmare 40 procent av arbetskraften var studerande, sjuk- eller förtidspensione-

rade samt arbetslösa.633

3.4.2. Nordisk välfärd

Det totala skatteuttaget i Finland från arbete hör till de högsta inom OECD, vilket kan 

leda till strävan efter arbete som man går fri från skatt genom anställningar mot lagen, 

så kallad grå arbetskraft eller export av högt skolad arbetskraft till länder med låg skat-

tebörda. Det kan också inverka på det sociala utbudet av tjänster, antingen ta en gör det 

själv funktion eller en strävan efter externa entreprenörer för t.ex. den tredje sektorn. 

Socialt kapital kan bero på starka fackföreningar, där fackavgiften är en avdragbar utgift 

i beskattningen. Jämför detta med tillhörigheten till kyrkan.634 Ett socialt välstånd be-

räknas kunna bevaras också i framtiden.635

629 OECD, Finland s. 58.  
630 OECD Finland s. 78
631 OECD Finland s. 86.  
632 Finland evangelisk-lutherska kyrkas årsöversikt s. 22. Skatteintäkterna år 2000 var 4 257 000 000 
mark.   
633 OECD Finland s. 100. 
634 OECD Finland s. 103 ff. Rothstein s. 17 och s. 41. I Skandinavien hör 85 % av befolkningen till fack-
föreningar jämfört med 10 % i USA.
635 Bruzelius s. 113.
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I föregående avsnitt konstaterade jag att Finland och den höga skatten bygger på 

nordisk välfärd. Uppräkningen av dessa välfärds faktorer kan vara på sin plats. Dessa är:

- arbetslöshetsskyddet

- familjepolitiska förmåner och dess avgifter

- studiestöd

- pensioner

- boendestöd

- utkomststöd (när en person inte kan få sitt uppehälle)

- hemvårdsstöd.636

Det förekommer beskattning av de sociala förmånerna i Finland. Bidrag som 

studiepenning, vuxenstudiepenning, folkpension och arbetskraftspolitiska stöd beskat-

tas.637 Skattefria sociala förmåner är barnbidrag, bostadsstöd, studenternas bostadstill-

lägg samt utkomststöd. Ursprungligen var också arbetslöshetsersättning till år 1983 och 

till år 1985 hemvårdsstöd skattefria ersättningar.638

Administrativt sköts detta genom att finansministeriet tar in medlen och andra 

sköter om transfereringen.639 Det kan leda till att medborgarnas nettoinkomst inte alltid 

är resultatet av en målmedveten politik.640 Det finns dock en risk att EU-

skattekonkurrens inskränker den nationella rörelsefriheten. Som så kräver EU inte detta 

men de indirekta verkningarna kan vara betydande.641 Inom statens och kommunernas 

offentliga förvaltning är 416 000 människor sysselsatta under 1990-talet. Av dess är en-

ligt sitt största delområde 29 procent sysselsatta inom hälsovården, 27 procent inom 

bildning och kultur respektive social service. Dessa tre områden sysselsätter totalt 83 

procent av alla de anställda.642

I enlighet med OECD:s jämförelse med de nationella rapporter ser man en tydlig 

ekonomisk utveckling där man strävar till ett skattesystem i varje stat med rätt till viljan 

kan finnas att bevara sin självbestämmande status och sin beslutsrätt. En total samord-

636 Tuori s. 24 Jämför med socialrätt och socialservice i tre huvudgrupper 1: i sista handen utkomststöd; 2: 
allmänt social service; socialt arbete, pedagogik och familjerådgivning, hemtjänster, bostadspolitik, an-
stalt styrd, familjevård, stöd åt egenvård, invaliders arbetsstöd och daghemsverksamhet; 3: specialservice. 
Barnskydd, invalidvård, stöd för utvecklingsskadade och rusvård.
Se vidare: Stakes: s. 33. Delområden i välfärden: socialservice, arbetsmarknadspolitik, inkomsttransfere-
ringar (utkomststöd), bostadspolitik, hälsovård, skolning och kulturpolitik, miljöpolitik och konsument-
skydds politik.  
637 Myrsky (1997) s. 15.
638 Myrsky (1997) s. 19.
639 Myrsky (1997) s. 28.
640 Myrsky (1997) s. 29.
641 Myrsky (1997) s. 35. 
642 OECD Finland s. 67.
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ning är ofta helt orealistisk fastän den nordiska grundinställningen inom socialpolitiken 

är tämligen enhetlig. Man har dock genom nordiska dubbelbeskattningsavtal och social-

skyddskonventioner strävat efter att eliminera obefogad dubbelbeskattning som kan 

uppstå genom en reform.643

Förutom tjänster inom den sociala sektorn finns det sociala förmåner, som här 

avses, vilka är följande:

1.  förtjänstbundet socialskydd, pensioner och sjukförsäkringsdagpenning.

2.  minimiskydd som borgar för en tillräcklig levnadsnivå.

3. offentliga skattefinansierade tjänster och kostnadsersättningar, vilket avser 

hälsovård, sjukförsäkringskostnadsersättning, bostadsstöd och barnbidrag.

4. olika socialt motiverade skattelättnader såsom avdrag (t.ex. för nedsatt skatte-

betalningsförmåga)644 och total skattefrihet. 

Dessa sociala avdrag är sedan sextiotalet signifikanta för den nordiska välfärden 

och ett medvetet åtagande som bildar grunden till den höga beskattningen. Implicit på-

verkar det basen för kyrkoskatten till vilken mån dessa sociala bidrag är skattefria. Man 

kan också konstatera att en del av dessa eliminerar eller minskar behovet av diakoni-

hjälp.

De direkta sociala utgifternas andel av BNP varierar stort. Den årliga variationen 

är också inom ett land signifikant fluktuerande. Inom dessa områden är USA ytterst lågt 

i statistiken, medan nämnda nordiska välvärd ligger högt och över OECD-ländernas ge-

nomsnitt. Allmänt taget har finska staten finansierat en allt större del av de sociala utgif-

terna när dessa stigit. Åren 1992 till 1995 har den lagstadgade arbetslöshetsförsäkringen

utgjort en betydande andel som finansierats av staten.645

3.5. Etik och omvärlden

Den västerländska ideologin riktar sig in på de mänskliga rättigheterna där en rättstat 

koordinerar den offentliga lagstiftningen med hänsyn tagen också till internationell lag-

stiftning.646 Kyrkans etik och samhälliga ansvar med transferering av sociala förmåner 

tas över av staten. Ur medborgarperspektiv kan en stark social stats behov och krav på 

kyrkan vara lite eller obefintligt647 medan en stark kyrka behövs i en stat med svagt so-

643 Penttilä Andersson s. 114.
644 Penttilä Andersson s. 89.
645 OECD Finland s. 59.
646 Heuru s. 49.
647 Det kan föreligga förbud mot kyrkan som i tiden i de kommunistiska totalitära staterna. 
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cialt engagemang.648 Ett fungerande socialt nätverk kan också kännetecknas av ett sam-

hälle med en relativt sett passiv kyrka.649 Kyrkan som sådan finns till men behöver inte 

använda sina resurser på sociala ändamål. Sitt största engagemang visar kyrkan genom

att ge service åt envar medlem på modersmålet.650

Min reflektion i detta kapitel är att i vilken mån katolska, lutherska och ortodoxa 

kyrkan utgör av en tillfällighet att de katolska och lutherska områdena använder det la-

tinska alfabetet och den kyrilska skriften i områden av huvudsakligast ortodox tro. Inom 

de anglosaxiska och germanska områdena med norden har dessutom den lutherska na-

tionalsspråksteologin sina huvudfästen.  Social etik, moral och språk samt nationella 

religioner förefaller staka ut hur ett lands tro är utvecklad, med rötter i den lokala histo-

rieutvecklingen, vilket kommer fram även i kapitel två.

Vad kyrkobeskattningsrätten de facto innebär för de lokala inhemska försam-

lingarna och vilka regler som gäller är redogjort i följande kapitel.

648 De anglosaxiska staterna har relativt litet socialt engagemang.
649 Den nordiska välfärden kunde svara rätt väl mot detta.
650 Jansson s. 52. Under Augustus (eg. Octaviánus 63 f. Kr. 14 e. Kr. ) tid talade de flesta invånarna med 
säkerhet andra språk men i de östra delarna fick latinet aldrig ett starkt fäste. Aa. s. 99 Under 800-talet 
fick nästan hela Väst- och Centraleuropa en enhetlig kyrka med präster som var förhållandevis välutbil-
dade i latin. Några andra människor med utbildning fanns knappt.   Åberg  25 f. Stormaktstidens kungar 
kände stolthet över sitt språk  även franska furstar skulle få svar på svenska eller tilläts använda latin. 
Hultman s. 1 Svenskan är ett av jordens bästa och mest beskrivande språk.  aa. s. 4. svenskan saknar 
reglerad normering av språket, Var och en får tala och skriva som han och hon vill  Det finns dock 
accepterade rättesnören. Detta föranleder mig att påstå att varje språk utgör någon form av en begräns-
ning. Kan man flera språk, har man tillgång till flera begränsningar med möjlighet att bli förstådd av 
flera människor.
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4. ÅLIGGANDEN OCH UTGIFTER FÖR KYRKAN

4.1. Arbetsfördelningen inom offentlig förvaltning

4.1.1. Kyrkans sociala uppdrag

Allmänt taget är kyrkans uppgift, som anges i kyrkolagen omfattande men tydligen med 

avsikt inte exakt avgränsad. Man kan nämna t.ex. diakoni som en naturlig del inom kyr-

kolagen.651 Funktioner, som gäller barn- och ungdomsarbete, hör i dag delvis till kyr-

kan, med dagklubbar och skriftskola, samt ungdomsarbetet. Detta är dock helt enligt 

församlingens behov och resurser.652 KL 4:1 § tar upp diakoni, KO 6:34.3 § under kyr-

koheredens överinseende och KL 24:14 § besvär kan inte riktas mot diakoni. Den orto-

doxa tron bygger på en social etik med hjälp och barmhärtighet som rättesnören.653

LOK 1:2 § tar upp diakoni och välgörenhet som den ortodoxa kyrkans upp gift.  

Det kan logiskt sett inte finnas någon större teologisk konflikt mellan statens och 

kommunens förväntningar i ett latent kristet samhälle. Som uppgift kan man utan något 

hinder inrymma det mesta. Om man önskar anföra att det är nymission inom kyrkan 

bland nyhedningar förefaller det inte heller att vara i konflikt med den vida utformning-

en som kyrkans uppgifter är. 

Genom den hierarkiska demokratin som finns inom kyrkan framgår också att det 

snarast är ett prioriteringsbeslut för varje enskild församling hur uttagna skattemedel 

fördelas. I kyrkans årsberättelse 2006 kan man se utvecklingen av sysselsatta av perso-

nalen inom diakoni, barn- och ungdomsverksamheten vilket var 26,3 % av hela persona-

len inom kyrkan.654 Skatteuttaget för kyrkan och kommunen på samma grunder kan 

också användas som motivering till att visa på att det inte finns något större tryck på 

kyrkans sociala service eller i vilken grad det skall ske i kommunens hägn. Inte heller 

utesluter någon lag att det sociala ansvaret inte tas av kyrkorna. I och med att den så kal-

lade tredje sektorn med åldringsvård och andra mjuka värden växer, kan frivilligarbetet 

som behövs för dess skötsel kanaliseras genom kyrkan. Detta skulle underlätta det för 

kommunerna så att de inte behöver höja beskattningen.  

651 KB 1997:7. s. 63.
652 KB 1997:7 s. 64. Dessutom finns det direkt barnträdgårdar och understödd scoutverksamhet i endel 
församlingar. Jmf. i kap. 2 Den direkta undervisningen tog staten över efter 1865. 
653 Raunio s. 130 ff. En gyllene regel: gör inte det åt andra som du själv ej önskar eller förhåll dig så mot 
din nästa som du önskar själv bli bemött. 
654 Kyrkostyrelsen 2007 s. 33.
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4.1.2. Statens och kommunens förväntningar

Den lutherska kyrkan har inte bundit sig till socialetik på samma sätt som den katolska 

kyrkan.655 Inom det nordiska lutherska välfärdssamhället är inte goda gärningar teolo-

giskt sett legio.656 Vasastaten hade redan genom reformationen tagit avstånd till delar av 

katolska värderingar.657 Man kan se hur utvecklingen till modern samhällelig socialpoli-

tik har sin grund från år 1957.658 Individens och samhällets roller förändrades efter flera 

århundraden.659 Ansvaret för välbefinnande kan politiskt tas över av staten varvid kyr-

kans roll avtar. Under 1960-talet utvecklades socialpolitisk etik med bland annat arbets-

löshetsunderstöd och senare utkomststöd.660

Mycket av välståndet grundar sig på nationalekonomins ständiga tillväxt.661 Då

mycket av planekonomin kommit av sig återstår en acceptans av någon form av dagens 

EU-marknadspolitiska välfärd. I industriländerna kan man förvänta sig med låg nativitet 

och hög ålder att ett socialt beställningsarbete kommer till heders inom när-, sjuk- och 

åldringsvård där kyrkans redan befintliga struktur och frivilligarbete är till hjälp. I sam-

hället har man inom offentlig förvaltning kommit överens om att samtliga aktörer bidrar 

i detta arbete. Enligt en redan nämnd paretoeffekt bör man med denna kunna höja väl-

ståndet och välbefinnande utan ökad skatt. Särskilt kan man se på differentierade detal-

jer inom den lutherska kyrkan och reflektera över dem.

Enda relikten av kyrkans undervisningsplikt eller -rätt är att kyrkan sorterar un-

der undervisningsministeriet. Här är staten ansvarig för kyrkan, om man så vill se det 

och inte kyrkan för staten, som jag tidigare påvisat i kap 2. Några specialskolor som 

kristliga folkhögskolor som knappast leder till en examen eller ger en särskild kompe-

tens upprätthålls med bidrag av statsunderstöd. Högre undervisning i teologi sköts av 

universitet. Grundskoleundervisning i de kommunala lågstadierna erbjuder man via 

kommunen en fortsatt eftermiddagsvård för yngre skolelever i kyrkan regi. I dag kan en 

församling på anhållan av sin kommun få statsanslag för denna verksamhet. Diakoni-

utbildning sker dock i egen kyrklig regi men med samma rätt till statsstöd som är all-

mänt för all utbildning. (Se Yrkeshögskolelag 2003/351 8 kap. Finansiering 32 §).662

655 Raunio s. 40. 
656 Knuuttila s. 31f.
657 Mikkola s. 203. 
658 Kuusi s. V.
659 Kuusi s. 3.
660 Mikkola s. 217 ff.
661 Kuusi s. 23.
662 Basfinansiering.
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Församlingarna förväntas via bl.a. diakoniskolning ha personal för sjukvård och 

inte bara för andliga värderingar. Vården och sociala etiken är två skilda saker men lo-

giskt sett borde dessa kunna närma sig varandra särskilt i kyrkligt arbete. Från luthersk 

individualism till det högre sociala ansvaret axlar den katolska kyrkan som kollektiv 

möjligen ett större eget ansvar. Detta kommer i ett allt mer integrerat EU, med flera 

starka katolska församlingar, med säkerhet att leda till krav helt allmänt på att en större 

del av det sociala samhällsansvaret tas av kyrkan eller samhället i övrigt. Som exempel 

kan den mer reformerta inriktningen i Tyskland nämnas.663

EU-understödda arbetsplatser med sysselsättande effekt kan också hålla igång 

kyrkliga byggnader.664 Samarbete mellan EU:s medlemsstater och deras kommuner och 

församlingar där envar bidrar med medel tycks vara en trend. Toleransen mot andra re-

ligiösa syner kan leda till konflikter. Igenom Borgådekretet som skrevs under år 1996 

ökade den ekumeniska toleransen. Därigenom finns det instrument till en teologisk ned-

toning av motsättningar och ett försök till en lägre tröskel mot andra religionssamfund

från nordisk luthersk syn. Den katolska biskopskonferensen skrev år 2001 under fördra-

get Charta Oecumenica som grundar sig på Lutherska världsförbundets och den ro-

merskkatolska kyrkans gemensamma mål från 31.10.1999 som undertecknades i Augs-

burg.665

Den katolska sociala hjälpande synen, gärningsläran, kan man inte se att skulle 

vinna insteg. Islam kan förväntas få stöd av invandrare och allmän sekularisering före-

faller trolig. Troligt är att det bestäms i allt större utsträckning bestämt utanför västvär-

den.666 En kristen etik och ett socialt ansvar inom EU bygger på ett framtida ökat lut-

herskt socialt ansvar. Också nordborna i kyrkan kan ta del av samhällsansvaret utan att 

kommun eller stat blir lidande. I dag får kyrkan för dessa åtgärder EU-stöd under vissa 

premisser, kommunalt stöd för efermiddagsvård och statligt för vissa förpliktelser.    

Yrkeshögskolornas huvudmän beviljas basfinansiering på grundvalen av antalet studerande vid yrkeshög-
skolan samt det per studerande bestämda priset per enhet, så som bestäms i lagen om finansiering av un-
dervisnings- och kulturverksamhet (635/1998).
663 Raunio s. 77.
664 Se Etelä-Saimaan Sanomat 28.6.2003.
665hhttp://evl.fi/EVLsv.nsf/Documents/6362B8E840216E57C225710D004802B1?OpenDocument&lang=
SV:
Borgåöverenskommelsen från 1996 som förenar de lutherska kyrkorna i Norden och Baltikum och de 

anglikanska kyrkorna i Storbritannien och Irland samt avtalet som slöts mellan Lutherska världsförbun-
dets medlemskyrkor år 1984.  Europeiska kyrkokonferensen och Rådet för de europeiska katolska bis-
kopskonferenserna undertecknade år 2001 avtalet Charta Oecumenica. Charta Oecumenica gäller direkt 
eller indirekt alla kristna kyrkor och samfund i Europa, från Atlanten till Uralbergen och från Nordkap till 
Medelhavet.
666 Khilnani a. 43. 
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4.1.3. Avgifter som komplement till skatt

Avsikten är inte att de sociala tjänster som kyrkan levererar finansieras med kyrkans 

skattemedel. Församlingarna har rätt att uppbära avgifter, stats- och kommunalstöd och 

även EU-projektstöd. Inte heller en viss subventionering av tjänster som kan bjudas ut 

är utesluten. Konfessionen behöver inte avgöra hurudana avgifter som församlingarnas 

kyrkoråd besluter ta in för skilda tjänster. Dessutom har kyrkan rätt att motta gåvor och 

testamenten samt besitta egendom. Förvaltning av kapital med räntor, dividender och 

annan förmögenhetsförvaltning och mottagande av avkastning från placeringsinstru-

ment är också möjlig för kyrkan i Finland. 

Ett typexempel på samhällsutgifter som skall vara självbärande är begrav-

ningsväsendet. I samhällets intresse är det att vid dödsfall få en avliden begravd till 

enhetligt pris. Tidigare har församlingsmedlemmar i den egna församlingen haft rätt 

till lägre avgift. EU-direktiv godkänner inte detta i framtiden. Nya 6.6.2003/457 be-

gravningslag 6.2 § stadgar att alla skall oberoende av religion ha rätt till en begravning 

till likadant pris utom för frontveteraner som helt kan befrias 6.3 §.

Lag om ortodoxa kyrkan (2006/985) förutsätter finansiering av kyrkans uppgift 

förutom kyrkoskatt också med räntor och avkastning. Dessutom har samfundet rätt att 

ha fonder för att förebygga starka svängningar i ekonomin, vilket svarar mot vad den 

lutherska kyrkan tidigare hade, men vilket är slopat i den nu gällande lutherska kyrkola-

gen. I den gamla L om ortodoxa kyrkosamfund (1969/521) 11.2 § var stadgat: Kyrko-

samfundet erhåller för sina behov understöd av staten i den mån anslag för ändamålet 

reserverats.  Lag om ortodoxa kyrkan (2006/985) nämner inte längre detta.

Den ortodoxa kyrkan kan ändå ses som friare kontra staten än den evangelisk-

lutherska kyrkan. L om ortodoxa kyrkan 1.3 § stadgar Kyrkan står i kanonisk förbin-

delse med apostoliska och patriarkaliska ekumeniska stolen i Konstantinopel på det sätt 

som uttrycks i ekumeniska patriarkens beslut av den 6 juli 1923 . Med detta markeras 

den utländska överheten som kan jämföras med den romersk-katolska kyrkans påve i 

Rom. Karakteristiskt för den evangeliska folkkyrkan är däremot att den direkt är för-

bunden till den nationalstat där den verkar. Skillnaden beror på att den ortodoxa lag-

stiftningen ger dem rätt och en möjlighet att följa sina lagar fastän de kunde skilja sig 

mot vedertagna allmänt nationella rättsliga normerna.667 Detta kan ses som en situation 

667 Leino (2003) s. 334.
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som svarar mot vad som gäller för ideella föreningar som ger en viss frihet vad attityder 

beträffar och medelsanskaffning.

4.2. Församlingens ekonomi

4.2.1. Utgifter för kyrkan

4.2.1.1. Ändamålet med kyrkans verksamhet

För att kunna utföra sina uppgifter behövs personal. Personalinsatsen måste kunna fi-

nansieras. Dessa personalkostnader för församlingarna är typiska insatser för att kunna 

ge service.  Det kan medföra höga personalkostnader. Därför blir det allt viktigare att 

avväga vad som skall finansieras av kyrkans medlemmar. För vilket ändamål skall och 

får kyrkoskatten användas? Vilka är de utgifter som får skapa de kostnader som man 

avser i kyrkolagen att kyrkan har rätt att uppbära kyrkoskatt för? I kyrkolagen (KL) 

15:1.1. § stadgas att församlingens tillgångar och inkomster får användas endast för att 

fullfölja församlingens uppgifter.668 Kyrkoordningen (KO 1993/1055) 15 kap. stadgar 

om ekonomin i detalj för församlingarna. Också i övrigt utgör KO ett administrativt in-

strument som ger riktlinjer och begränsningar i administrativt hänseende. Det svarar 

mot de normeringar som är allmänna inom offentlig förvaltning. 

Kyrkans uppgifter definieras i KL 1:2.1 §.  I enlighet med kyrkans bekännelse 

skall församlingen förkunna Guds ord och förvalta sakramenten, samt också i övrigt 

verka för att utbreda det kristna budskapet och förverkliga kärleken till nästan. Detta 

kompletteras vidare i KL 4:1 §: Församlingens uppgift och KL 22:8.1 § förpliktar 

varje församling eller kyrkliga samfällighet att årligen erlägga en avgift till kyrkans cen-

tralfond. 

Församlingens uppgift är att förverkliga kyrkans syfte genom att stå för guds-

tjänster och arrangera dop, utdela nattvard samt vara till för andra kyrkliga förrättningar, 

kristen fostran och undervisning, själavård, diakoni och missionsarbete samt övriga 

uppgifter som grundar sig på det kristna budskapet. Förteckningen är inte avsedd att 

vara sluten utan vara grunden för en utveckling av församlingens uppgifter vid förnyade 

behov.669

668 Grönblom s. 46. Enligt Grönblom jämför finska kyrkolagtexten som nämner uppgift i singularis i KL 1 
kap. 2 §. Det är här på svenska också uppgift. Senare i lagen används ordet uppgifter på bägge språken. 
Halttunen Voipio Pihlaja s. 37. Här använder författarna församlingens uppgifter i pluralis med hän-
visning till KO II del. 
669 RP 23/1993 rd s. 11.
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Ordet uppgift har inte funnit i tidigare lagar och finns ännu inte uttömmande för-

klarat i lag. Lagstiftning om kyrkan som myndighet vid vigslar och den offentligrättsli-

ga ställning som kyrkan har i samhället kan redan den stadsfästa rollen vara en del av 

detta. Vidare måste det kunna omfatta kyrkans uppgifter som i alla skeden kan anses 

höra till kyrkan och som är central i kyrkans verksamhet. Detta uttrycks i KL 1:2 §: I

enlighet med sin bekännelse förkunnar kyrkan Guds ord och förvaltar sakramenten, 

samt verkar också i övrigt för att utbreda det kristna budskapet och förverkliga kärleken 

till nästan.  Från detta kan kyrkan knappast avvika eller avstå ifrån.670 I enlighet med 

kyrkans bekännelse utgör kyrkans uppgift att förkunna Guds ord, dela ut sakramenten 

och även i övrigt verka för att sprida det kristna budskapet. Kyrkoordning år 1993 regle-

rar också detta som ett separat stadgande.671

Helt uttömmande lagtext kan man inte finna, men den kristna litteraturen som 

finns sedan år 2000, kan säkert ge ett ytterst brett perspektiv. Den utvidgningen av arbe-

tet hör inte hit. Lagen visar dock redan som sådan tydligt på intentionerna och genom att 

i förklaringen av lagens paragraf KL 4:1 § också tydligt påpeka att det inte är en defini-

tiv lista lämnas den öppen för en kontinuerlig utveckling.672 Inom skattelagstiftning 

skulle intuitiv lagstiftningsnormering vara något olycklig och inte svara mot god skatte-

lagstiftning. Här ser man tydligt en diskrepans mellan olika normer i rättstänkande. Om 

man jämför uppgifter med de administrativa reglerna om kompetens och förfarande vid 

förvaltning kan det flytande begreppet uppgift  inte vara annat än avsiktlig för att ge 

möjligheter att leva i ett föränderligt samhälle med möjligheter att svara mot dess skilda 

behov.    

4.2.1.2. Socialt behov för medlemmarna

Socialpolitisk skatteteori förutsätter att en kyrkomedlem kan förväntas få en tjänst med 

ett socialt syfte.673 GL 22 § förutsätter att offentlig förvaltning garanterar grundrättighe-

ter och mänskliga rättigheter, vilket också måste omfatta kyrkans moraliska ansvar.674

Redan i den första religionsfrihetslagen (1922/267) 4 § gav rätt till moral och god ton, 5 

§ rätt att träda ut och 10:2 § att få en grav på evangelisk-luthersk gravplats utan rätt 

670 Halttunen Pihlaja Voipio s. 22.
671 RP 23/1993 rd s. 5. 
672 Halttunen Pihlaja Voipio s. 38 Detta uttryck uppgift  är med avsikt lämnat öppen för att ge ut-
rymme för en möjlighet för kontinuerlig utveckling efter behov. Aa. s. 22 I kyrkolagens förnyelsekommit-
té s. 12 enligt KL 1:2 § har kyrkan genom rätt som offenligt rättsligt och skatterätt, i lagen stadgat de 
uppgiftsområden, inom vilken kyrkan verkar i samhället och som anses vara centrala avgör uppgifterna. 
673 Gunnarsson (1995) s. 126. 
674 Leino (2003) s.79 f. Utträde från församling måste få ske fritt. 
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tro.675 L om religionsfrihet (2003/453) har i princip inte ändrat detta förhållande. Med 

kyrkans missionsbudskap kan även medborgare utanför en församling stödas, om man 

ser det som en mission. Extern lag i ett moget  kristet samhälle ålägger församlingarna 

vissa uppgifter såsom gravsättning av icke medlemmar.

Kyrkans folkbildande uppgift har man väl inte ifrågasatt. KO 3 kap. tar upp kris-

ten fostran och undervisning. Det mesta regleras inte, men för mission och diakoni sker 

det med en instruktion.676 Det ger en enhetlig normeringsmöjlighet för den kristna tron. 

Församlingarna har möjligheter till någon form av fri styrning. Fastän skolväsendet är 

avskilt är rätten att undervisa i skolor stadgad i KL 5:3.2. som en möjlig uppgift.677 Ut-

över den specifika kyrkorätten ger grundlagsrätten kyrkan en ställning som ett offentlig-

rättsligt samfund, vilket innebär för den evangelisk-lutherska kyrkan en överordnande 

normering över andra trossamfund.678

I den evangelisk-lutherska moraletiken ingår en social och fundamental dimen-

sion.679 Det är inte i konflikt med vare sig moral, kyrkolag eller luthersk tro att ta ett 

samhällsansvar. Detta kan omfatta kristna skolor och sjukvård (sjukhus - vanligt utom-

lands inom katolskt område), åldringsvård med pensionärshem, barnavård och utöver 

diakoni även socialt och moraliskt stöd för individer, samt utöver religionens avgräns-

ning enligt ovan relaterade GL och KL.

Avgifterna för det sociala ansvaret kan vara stöd från annat offentligt samfund. 

Kommunen stöder på anhållan församlingar som ordnar eftermiddagsaktivitet för skol-

barn. Skattemedel kan i en rik församling subventionera social verksamhet om KR det 

vill. I en liten församling kan budgeten för barn- och åldringsvård lätt vara upp till en 

tredjedel av budgetomslutningen.

Problem med dessa aktiviteter är till hur stor del det är motiverat att subventio-

nera dessa med skattemedel.680 De ekonomiskpolitiska skatteprinciperna kan innebära 

ingrepp i bl.a. konkurrensen och skattepolitiken. Här kan man observera att detta inte är 

neutralt men det kan uppfattas i ett socialt välfärdssamhälle som socialt att följa en skat-

terättslig neutralitetsprincip.681 Det finns en allmängiltig risk för att tydliga ekonomiska 

675 Leino (2003) s. 188. L om Religionsfrihet (2003/453).
676 Grönblom s. 133. 
677 Leino (2003) s. 187 f.
678 Leino (2003) s. 333 f. RP 204/2002 rd s. 13 Ett tvång att ha en egen begravningsplats för de evange-
lisk-lutherska församlingarna är i föreslaget slopat och i nämnda lag stadfäst. Närmare bestämmelser i 
Begravningslagen 2 kap. Detta bör ses som då det inte är frågan om en ortodox församlingsmedlem.  
679 Knuuttila s. 166 f.
680 Gunnarsson (1995) s. 48. 
681 Gunnarsson (1995) s. 49.
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avvikelser i en beskattning leder till att det av socialpolitiska hänsyn uppstår en situation 

som skatterättsligt uppvisar ett resultat som saknar en socialpolitisk neutral verkan.682    

4.2.2. Kyrkans personalutgifter

4.2.2.1. Direkta personalkostnader

En av uppgifterna nämnda i kyrkolagen är att tillhandahålla personal och utrymmen för 

församlingsverksamheten. Av hävd har det uttryckts i en lag där det bestämdes att bo-

ställena och prästers avlöning L om de evangelisk-lutherska församlingarnas boställen 

och fonder (1966/106) 13 § kräver suveränt att dessa utgifter täcks med kyrkoskatt. Här 

krävs att kyrkoskatten anpassas till detta finansieringsbehov. Detta är avgränsat till en-

bart levande medlem som tillhör en evangelisk-luthersk församling. KL 15:2.1 stadgas 

att medlemmarna bidrar till att ta in medel för att täcka utgifter som ger inkomster för 

att fullfölja församlingens uppgifter vilka KL 6 kap. kräver av tjänsteinnehavare och 

arbetstagare enligt 1.2 §. Endast en medlem av den evangelisk-lutherska kyrkan kan 

vara tjänsteinnehavare i kyrkan eller i en församling. Detta är huvudregeln och avser 

närmast präster och diakoner. Dispens kan beviljas tills vidare eller för viss tid FF 

(2001/1473), vilket är grundat på Tyska församlingens särskilda rättigheter att ha en 

präst från Tyskland.

KO I avdelningen tar upp allmänna bestämmelser som gäller för kyrkans bekän-

nelse och dess medlemmar. KO II avdelningen tar upp gudstjänster, kyrkliga förrätt-

ningar och annan församlingsverksamhet. Det finns regler för vilken kvalifikation för 

prästämbetet, tjänsteinnehavare och andra arbetstagare inom församlingsarbetet behöver 

i KO III avdelning. KO IV avdelningen tar upp församlingens förvaltning, också eko-

nomi, samt övervakningen som sker genom KO V avdelningen med biskopsämbete och 

stiftets övriga förvaltning. KO VI avdelningen med regler för kyrkans gemensamma 

förvaltning och KO VII avdelningen tar in särskilda bestämmelser. Den allmänna för-

valtningen och ämbetsmännens kompetens är noga reglerad. 

Kyrkofullmäktige skall årligen godkänna den budget som finansierar kyrkans 

utgifter. Enligt KO 15:1 bör följande års budget senast godkännas före slutet av decem-

ber. KO 15:2 § kräver att ekonomin följer en godkänd budget. I fall att den inte vunnit 

laga kraft måste nödvändiga utgifter ändå verkställas. Begreppen med nödiga utgifter 

måste vara ersättning för ett utfört arbete, löner och skatter som svarar mot dylika nöd-

682 Myrsky (1997) s. 142 f.
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vändiga utgifter. KO 15:6 § kräver att kyrkofullmäktige godkänner eventuella ändringar 

i budgeten. Kyrko- eller församlingsrådets utlåtande skall inhämtas vid en förändring av 

budgeten och beslut om indragningen eller nyinrättade tjänster och nybyggen. En 

tilläggsbudget är inte nödvändig, men vid nya utgifter måste nya intäkter också alltid 

kunna anvisas.683

KL 15:2.1: Församlingens medlemmar är skyldiga att bidra till anskaffande av 

medel som behövs för att täcka de i 1 § nämnda utgifter.  I föregående paragraf begrän-

sas kyrkans skattemedelsanvändning endast för att fullfölja församlingens uppgifter och

betala avgiften till kyrkans centralfond. Med kyrkobeskattning avser man de skatter som 

skall utgöra inkomster för ett kalenderår.684 Ett stadgade om vilka utgifter som finansie-

ras av skatter finns inte definierat i KL 15:2.2. Detta kanske inte helt täcks av skattelag-

stiftningen till alla delar till vilket vi återkommer. KO noterar dock att också nödiga ut-

gifter anses var dem som godkänts i budgeten. Prästers och kantorers lön samt utgifter 

för boställena är enligt specifika lagar alltid säkrade. Lönerna är centralt avtalade genom 

kyrkans avtalsdelegation. Skogsplan måste uppgöras enligt KO 15:8.a § som en delfi-

nansiering i församlingen. Tidigare ingick detta i FF (1966/253) för boställen och fon-

der som nu har upphävts.685

Genom lag om evangelisk-lutherska avtalsdelegation (1974/970), numera ersatt 

genom lag om den evangelisk-lutherska kyrkans arbetsmarknadsverk (2005/827) har 

man infört ett centralt organ som reglerar rättvisa löner inom kyrkoförvaltningen och de 

enskilda församlingarna.686 I varje fall bedöms de utgå på enahanda grunder ofta relaterade 

till församlingens storlek och den enskildas ansvar som varje anställd skall bestrida. För-

samlingens storlek kan tänkas ha två betydelser för avlöningen. Med flera medlemmar är 

intäkterna högre och å andra sida finns det flera särskilda eller enskilda uppdrag som dop 

och begravningar att utföra för en tjänsteinnehavare. Vilkendera av dessa faktorer som har 

den största tyngden har jag dock inte analyserat. Snarast borde det enligt antalet anställda i 

en större församling ändå vara frågan om lika stor arbetsbörda som i en liten. Detta förut-

683 Grönblom s. 175.
684  Grönblom s. 83 f. ... skyldighet för församlingsmedlemmarna att genom kyrkoskatt bidra till insam-
ling av medel som behövs för församlingens utgifter ...  Grönblom anser vidare att beskattningslagstift-
ningen radikalt ändrats under de senaste åren genom att alla församlingsmedlemmar påförs skatt enligt 
kommunalskatt, vilket kan leda till att vid felaktig uppskattning av skatt varvid endast låneupptagning 
återstår som finansieringskälla för församlingarna vi för lågt skatteuttag. 
685 Halttunen Pihlaja Voipio s. 403 f. Den svarar mot Lagen om skogsplan (1998/860).
686 Leino (2000) s. 38 f. efter 1869 års Kyrkolag anses det att kyrkosynoden skall höras i kyrkans ekono-
miska lagberedning för prästernas och kantorernas avlöning vilket även skett åren 1922 och 1942 men 
sedan Kyrkans avtalsdelegation grundats inte särskilt behöver höras i lönefrågor.
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sätter dock att en församling inte är för liten, varvid gränsen kunde vara minst 3 000 med-

lemmar. Den enskilda församlingens ekonomiska bärkraft och arbetsfördelning har enligt 

kyrkans avtalsverk beräknats gå vid 10 000 medlemmars församlingar. Denna information 

är tillämpad inom kyrkan och relaterad i kyrkans interna skolningstillfällen där jag deltagit.

Församlingens relativa storlek kan dock medföra problem i internationell avlöning 

med det tjänsterättsförhållande som en präst med utländsk tjänstemannarätt har kontra in-

hemsk rätt. Ett arbete kan vara bundet vid kompetens och utbildning mera än församling-

ens storlek. Således borde funktionen egentligen anpassas för givna kompetensbehov. 

Också varje avvikelse eller eventuella diskriminering kan leda till en konflikt med EG-rätt 

och dess allmänna bestämmelse om antidiskriminering. Vid låga inkomster däremot kan 

gränsdragningen mellan inkomst och gåva ge problem.687

Här kan man dock igen notera ett specialfall i samband med den Tyska ev. Luth. 

församlingen i Finlands avlöning av präst. Sedan KL 25:12 § ändrats så att en utländsk 

präst kan anställas enligt kyrkolagen i nämnda församling uppstår ett skatterättsligt pro-

blem. Är arbetsgivaren skyldig att innehålla skatt? Skall den anställda som får sin lön från 

Ev. luth. kyrkan i Tyskland (EKD), som kan vara anställd och kommenderad till tjänst un-

der den period han är befriad från motsvarande tjänst i Tyskland, betala skatt för lönen? 

Var erläggs denna skatt? OECD:s modellavtal mot dubbelbeskattning är tillämpat som 

grund för avtalet mellan Förbundsrepubliken Tyskland och Finland.688 I och med att en 

församling är ett offentligrättsligt samfund kan man påvisa ett förbiseende i avtalet. Då en 

finländsk församling anlitar en utländsk tjänsteman är Finland inte berättigad att innehålla 

skatt från lön för denna tjänst enligt Artikel 19 om lönen inte betalas här. Då fortsätter 

nämligen tjänsteförhållandet i Tyskland och personen fortsätter som tysk tjänsteman men 

verkar i Finland. Detta inträffar oaktat att det tyska offentliga samfundet får ersättning för 

denna tjänst från tjänstgöringsortens myndighet med arbetsställe i Finland. Förklaringen 

till detta är att OECD avtalet följs i huvuddrag och den engelskspråkiga texten utgör basen 

687 Andersson Linnakangas s. 115. ÄB 8 kap. Gåva kan ge problem. I stället för gåva har inkomst an-
setts då predikant fått i form av gåvor för sin utkomst (HFD 1957 II 51), klosterbröder som fått natura-
förmån (HFD 1964 II 24), samt en evangelist i en ideell förening som fått 2 460 mk som stipendium och 
av annan mat och beklädnad för 221 mk ansåg man att det inte var en gåva som stipendium i lärosyfte 
utom bör ses som beskattningspliktig inkomst i och med att han sålt böcker för den andra, men fick avdra 
kostnader för utgifter för studieprovet.   
688 F om bringande i kraft av avtalet mellan Förbundsrepubliken Tyskland för undvikande av dubbelbe-
skattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet samt beträffande vissa andra skatter och ikraft-
trädande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser däri 21.5.1982/380, FördrS 18. Märkas bör att 
handräckning i beskattningsärenden med Tyska Riket redan ingicks 10.1.1936/16. FördrS 4. UM har 
fastställlt detta genom notväxling om tillämpning av avtalet 3.11.1936, FördrS 51. Se vidare UM:s med-
delande om tillämpningen av vissa överenskommelser mellan Finland och Förbundsrepubliken Tyskland 
16.11.1954, FördrS 29.   
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för avtalet.689 Följaktligen uppstår det en situation då kyrkofullmäktige i Tyska ev. luth. 

församlingen i Finland använder sig av sina särskilda rättigheter enligt KL 25:12.2. 

(1473/2001), som finländskt offentligrättsligt samfund och anställer en präst från Tysk-

land. Då kan prästetjänsteinnehavaren inte beskattas i Finland om lönen och ersättning som 

tysk tjänsteman betalas från ett offentligrättsligt samfund i Tyskland (=EKD). 

OECD nämner offentlig tjänst varvid det inte direkt omnämns kyrkan690 men då 

kyrkan är ett offentligrättsligt samfund i inhemsk text kan en församling som arbetsgivare 

inte innehålla skatt från en lön för en köpt tjänst för en tjänsteman från Tyskland. I Tysk-

land är tjänsten i kyrkan en offentligträttslig anställning oberoende av i vilket land tjänsten 

utövas. Följaktligen bör tjänstemannen beskattas i Tyskland. I och med att det står i den 

tyska avtalstexten Staat oder Gebietskörperschaften  leder det ändå till att inte heller den 

tyska staten har möjlighet att beskatta denna tjänst, då det är frågan om en tysk kyrklig of-

fentlig arbetsgivare som borde var skattskyldig där. Den tyska evangelisk kyrka i Tyskland 

utgör nämligen Öffentliche Rechtliche Körperschaft .691 Öffentliche Rechtliche 

Körperschaft  är inte identiskt med Staat oder Gebietskörperschaften  och enligt avtals-

texten i bägge länderna faller en dylik tysk prästtjänst utanför avtalet i bägge länderna. Ef-

ter en kommendering i nio år i Finland kan eventuellt ändå retroaktivt i Tyskland fyra år 

efterbeskattas enligt världsinkomstprincipen att skatt alltid någon gång betalas för inkomst 

till någon stat.692

4.2.2.2.  Boendeplikt; tjänstebostad

Avlöningen och inkomstbeskattningen är också beroende av naturaförmåner, vilka kan 

var av betydelse för den totala inkomsten för ett prästämbete. Av tradition har det varit 

viktigt att det finns en kyrka i ett kristet samhälle och även ett boställe för de anställda. 

Det ser man i den äldre kyrkolagen som jag redogjorde för i kapitel 2. EU-understöd 

kan ta tillvara gamla prästgårdar som ett kulturarv oberoende av ägare som nämndes 

som delfinansiär i kapitel 3. Tidigare kunde i naturahushållning en väsentlig förmån 

som förlorat sitt värde som löneförmån vara rätt till en bostad. Bostadsförmån i en tjäns-

tebostad kan bero på att en präst med hänsyn eller av plikt till församlingen kan ha bo-

endeplikt. Domkapitlet avgör när en anställd har boendeplikt i församlingens prästgård. 

689  RP 190/1980 rd s. 1. 
690  OECD 1977/1982 s.153. 19:3 (delstat, region provins, departement , kanton, distrikt, arrondisse-
ment , Kreis , kommun och sammanslutning av kommuner osv.)
691  Nr 18 (Finlands författningssamlings nr 1982/380) s.18. 
692 Tipke Lang s. 30 ff. Om så är fallet tar jag ännu inte ställning till då i empirin detta inte prövats.
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Därför har de facto domkapitlet bevarat levande prästgårdar, vilket innebär att det finns 

vissa prästtjänster som har boendeplikt. Att hålla en prästgård i dess riktiga användning 

är en del av kyrkans bidrag till landets kulturarv.

Prästgårdarna är ofta stora och i dagens samhälle illa lämpade som bostäder. 

Den lokala skattemyndigheten bör beskatta en bostadsförmån enligt samma grunder för 

envar tjänstebostad. I en del fall beskattas endast 150 m² varefter överskjutande del till 

halva beskattningsvärdet.693 På grund av äldre rätt kunde man ifrågasätta om alla präst-

tjänstebostäder skall beskattas lika med andra tjänstebostäder. Även presidentens slott är 

fråntagen beskattning. Offentlig förvaltning där tjänsteman å tjänstens vägnar bor för 

tjänstens utövande där förmånstagaren är tvungen att bo i en av arbetsgivaren till-

handhålla bostad är befriad från skatteplikt skulle kunna vara helt rimligt också för en 

del präster i gamla prästgårdar. Följande prejudikat visar att det inte alltid är attraktivt 

att ha boendeplikt:   

Domkapitlet hade hävt på grund av den evangelisk-lutherska kyrkans lönelag 2 § 4 mom. 
för tjänsteutövande att underställa ärendet att kyrkoherden hade boendeplikt i tjänstebo-
stad. I och med att domkapitlet inte för beslutet hade reserverat för tjänsteinnehavaren att 
uttala sig och då det inte framgick av beslutet de motiv som krävde tjänsteåliggande, som 
beslutet grundade sig på, hävdes domkapitlets beslut och ärendet remitterades för ny be-
handlig. HFD 1992 A 28.

Domkapitlet hade inte hört den berörda parten. Detta formfel ledde till att dom-

kapitlet var tvunget att behandla ärendet ånyo. Å andra sidan kan man generellt notera 

att tidigare förmån numera har blivit en belastning för såväl kyrka som anställd. Den 

ursprungliga tanken var att man bygger upp ett samhälle. I det arkaiska samhället har 

prästen inte en tjänstetid och är alltid anträffbar. I ett allt mer sekulariserat samhälle har 

boendeplikt blivit allt mindre attraktivt och reglerad arbetstiden allt viktigare. Det inne-

bär att det kan uppstå en konflikt mellan arbetsgivaren och anställd. Domkapitlet kan 

nämligen fortfarande anse att det för tjänstens utövande är en fördel att kräva boende-

plikt av den anställda. Detta måste man kunna motivera för den anställda, vilket även 

ger den anställda vid missnöje rätt att anföra besvär. Är en anställd missnöjd med ett 

beslut kan besvär över beslut enligt kyrkolagen anföras av två skäl: antingen över att ett 

beslut inte är lagligt eller också över att det inte är ändamålsenligt. (KL kap. 24 Särskil-

da stadganden; Kyrkobesvär 24:4 § (30.12.2003/1274) Kyrkobesvär.)694

693 Skattehandbok s. 267.
694 Hallberg Ignatius Kanninen s. 147 f. KL 24:4.2: Besvär får anföras på den grund att 1) beslutet har 
tillkommit i oriktig ordning, 2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
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Ett olagligt beslut kan ha uppstått genom att ett formfel föreligger. I och med det 

kan det innebära att ett beslut står i strid med lagen. Det kan vara frågan om att det i be-

slutsreglerna inte följer den hierarkiska beslutsprocessen. Eller så kan det vara frågan 

om att en instans överskridit de fullmakter som myndigheten har. Fullmakt och proto-

kollutdrag är här viktiga. De direkt olagliga besluten skyddar inte den som tar beslutet 

rätt. Detta är med andra ord frågan om objektiv rätt. Den andra grunden att ett beslut 

inte är ändamålsenligt, är kanske mera frågan om en subjektiv värdering. Detta senare 

kan med andra ord vara svårt att föra i bevis. Ett besvär anförs till förvaltningsdomsto-

len. 

Är det frågan om skatterättsliga konsekvenser för en anställd under boendeplikt 

har skatteverken varit tillmötesgående. Men utan lagändring kan man inte helt återgå till 

naturahushållning eller de feodala förhållandena. Därför kan samhället fråga sig ur kul-

turell synvinkel om det kunde vara motiverat om biskopar och kyrkoherdar skulle ha 

rätt av hävd till ett skattefritt privilegium som gäller boendeplikt. Detta skulle kräva lag-

ändring, men man kan också tillämpa regeln för stora gamla bostäder som blivit färdiga 

före år 1961 och till överskjutande del endast har halva värdet som beskattningsbar bo-

stadsförmån. På bostäder i en vanlig urban omgivning tillämpas i regel samma normer 

som tillämpas på andra bostäder inom samma område.695  Kyrkoherdes och kaplans

tjänstebostad i anslutning till ämbetsbostaden som ansågs vara i 7 § lönelagen för den 

evangelisk-lutherska kyrkan var avsett tjänsterum på vars värde inte förskottsinnehåll 

eller socialskyddsavgift utgick (HFD 1991/810).   
           

4.2.2.3. Indirekta personalbikostnader

I överensstämmelse med den nordiska välfärdsstaten finns även för kyrkan i Finland socia-

la lönebikostnader.  Förutom löner som enligt lag och budget skall täckas med skattemedel 

finns det särskilda pensionsåtaganden, vilket är reglerat i KL 22:8.2.p. §. Detta koordineras 

och uppbärs av kyrkostyrelsen, som förvaltar dessa medel och som svarar för deras senare 

utbetalning. Till år 1991 var pensionsavgiften till kyrkostyrelsen baserad på församlingar-

nas skattören med en avgift som de senaste åren varit 0,124 penni per skattöre. Denna mo-

dell förvandlades till lönebaserad som inom det övriga finländska pensionssystemet. Av-

giften är dock numera c. 27 % varav 5 % fonderas.696 Denna avgift är högre än för flera 

3) beslutet annars strider mot lag.
695 Skattehandbok s. 267 f.
696  KB 1997:7 s. 20 f
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andra arbetsgivares pensionsåtaganden och innebär en tilläggsutgift för församlingarna vid 

personalkostnaderna jämfört med annan offentlig förvaltning eller de flesta privata före-

tagsformerna. Blir kyrkans andel av skatteintäkter väsentligt lägre kräver en effektiv för-

valtning att anställda avskedas varvid denna redan höga pensionsavgift ytterligare måste 

höjas. Detta måste beaktas vid en skattereform.697 Också här kan jag nämna att tyska präs-

ter kan vara befriade från socialskyddsavgifter i Finland såvida de har ett dokument E 101 

som bekräftar att pension och sociala avgifter erläggs i Tyskland. Detta gör att dubbel av-

gift inte krävs. Detta kan också gälla andra anställda från utlandet. Dessa betalningar kan 

regleras genom avtal mellan den inhemska och utländska kyrkan. 

De sociala avgifterna i finska kyrkan har tidvis använts som avvägda för att 

kompensera den fasta samfundsskatten. På det sättet har den varit högre än den kommu-

nala socialskyddsavgiften. En annan motivering har varit utgifter som staten ansvarat 

för som varit finansieringen för domkapitlet. Som högst var socialskyddsavgiften 11,8 

% men sänktes år 1997 med en procentenhet.698 Lag om socialskyddsavgift regleras år-

ligen i en skild lag. Den högre socialskyddsavgiften har tidvis även varit resultatet av en 

kompromiss i politiska diskussioner om det totala skatteuttaget. Ett sådant förfarande 

kan jag skatterättsligt inte se som korrekt utan ett typiskt exempel på politisk smitta

inom skattelagstiftningen. Denna utveckling har justerats med andelen av samfundsskat-

ten till kyrkan så att från och med år 2007 var socialskyddsavgiften för kyrkan 4,001 % 

av lönesumman identisk med nivån som kommunerna erlägger. År 2009 är avgiften 

3,851 under tiden januari till april, och från april till årets slut 3,05.  I linje med den ba-

lanserade socialskyddsavgift med förändring av samfundsskatt kan man notera att be-

rörda parter har enats om att samfundsskatten justeras uppåt åren 2005 2007.699

Primärt kan man notera att den absoluta avkastningen reglerar socialavgiften och frågan 

avgörs genom de årliga genomgångarna inför följande års planeringar av statsbudgeten. 

På grund av recessionen 2009 föreslås samfundsandelen till församlingarna höjas med 

0,8 procentenheter till 2,55 för åren 2009 till 2011.700 Folkpensionsavgiften blir 1,05 per 

1 april 2009 (193/2009) visar på snabba politiska beslut.

697 VM TM 9/2002 s. 17
698 KB 1997:7 s. 38. Numera är även domkapitlet finansierat av församlingarna med minskad praktisk 
statsledning. Domkapitlets anställda är numera kyrkans anställda tjänstemän och inte statstjänstemän. 
699 Statsrådets informationsenhet; Pressmeddelande 383/2004 s. 1 f.
700 RP 53/2009 s. 2.
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4.3. Kyrkostyrelsen och dess uppgift

4.3.1. Kyrkostyrelsens finansiering

Utgifterna för kyrkostyrelsens verksamhet bör också ingå i församlingarnas budget. Om 

Kyrkostyrelsen stadgas skilt i lag. Den grundades ursprungligen under 1940-talet uttryck-

ligen för att svara för de evakuerade områdenas församlingar och ersättningar. Den kan 

numera som en central administrativ enhet bevilja anslag och understöd åt församlingar 

med svag ekonomi i enlighet med lagen om kyrkans centralfond 1 § (1941/895).701 Finan-

sieringen av kyrkostyrelsen har skett främst genom inbetalningar till deras centralfond. 

Församlingarna har betalt en avgift som baserat sig på personskattören. Numera är belop-

pet beräknat av personskattesatsen som varje församling meddelat åt kyrkostyrelsen. Kyr-

kostyrelsen fakturerar på denna bas varje församling med ett tal 0,055 multiplicerat med 

personskatten. Detta arrangemang finns för att kyrkans centralfond skall få medel och 

kunna fortsätta som en koordinerande enhet. Den ursprungligen verksamheten fortsatte för 

integrering av de evakuerade församlingars medlemmar i nya församlingar från de områ-

den som avträtts efter fredsslutet år 1944.702

L om ortodoxa kyrkan (2006/985) 30 § till 36 § stadgar om kyrkostyrelsen för 

den ortodoxa kyrkan. Valbara enligt 30 § är ärkebiskopen, biskoparna och fyra sakkun-

nigmedlemmar enligt 31 § med valbarhet, där den kristna ortodoxa tron är viktig, samt 

en medlem skall ha examen som krävs för domartjänst och en präst med rätt till präst-

ämbete. Endast två medlemmar kan ha annan kompetens. Den ortodoxa kyrkan har ock-

så en avgift för sin centralförvaltning. Enligt 38 § kan kyrkostämman bestämma att ock-

så ta in en avgift för gåvor och testamenten.703 Här kan uppstå vissa problem i jämförel-

se med förhållandena som råder i de evangelisk-lutherska församlingarnas kyrkostyrel-

se. Ett problem som kan nämnas är att en ortodox församling betalar till centralfonden en 

avgift förutom av beskattningsintäkterna också för kapitalplacering. Detta medför ett kom-

plicerat läge med ekonomiska placeringar och inskränker på den enskilda församlingens 

frihet i ekonomin. Tidigare har också skulder varit avdragbara, vilket numera är slopat.704

I den evangelisk-lutherska kyrkan är det endast skatten som är bas för avgiften till central-

fonden. Inom de ortodoxa församlingarna kan man däremot se en större lojalitet med hela 

701 Se t.ex. Borgå stift: Cirkulär till prästerskapet 302/1943 och L om kyrkans centralfond 10-14 §. 
Välimäki s. 350-366. Kyrkostyrelsens tillkomst har sänkt de högsta skatterna. 
702 KB 1997:7 s. 22
703 Korhonen 1 s. 9. L om Ortodoxa kyrkan 38 §.
704 Korhonen 1 s. 9 ff.
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kyrkan då donationer och förmögenhet inte kan avskiljas till enstaka församlingars eko-

nomi utan bidrag till centralfonden till hela kyrkans fromma. 

Den evangelisk-lutherska kyrkostyrelsen har sedan år 1944 tagit hand om allt 

större del av ärenden som gäller kyrkans förvaltning och ekonomi och utgör ett centralt 

förvaltningsorgan.705 I enlighet med detta stadgas i KL 15:1.2 § om församlingens skyl-

dighet att erlägga en avgift som bestäms enligt L om kyrkans centralfond till Kyrkosty-

relsens verksamhet som regleras av KL 22 kap. Kyrkostyrelsens betydelse har också 

ökat i synnerhet som inga bestämmelser om regeringens överhet som styrande organ 

över hela kyrkan direkt finns.706   

Kyrkostyrelsen har inte egen beskattningsrätt utan har enligt lagen om kyrkans 

centralfond 3.1p. § rätt att finansiera sin verksamhet med de medel av staten som ersätter 

kyrkan för inkomstbortfall som uppstått genom lag om upphävande av kronotionde.707 I

lagens 3.2.p. § ingår församlingarnas skyldighet att erlägga avgiften till kyrkostyrelsen. 

Enligt 3.3.p. § har kyrkostyrelsen rätt att finansiera sin verksamhet med avkastning av 

värdepapper och ränteintäkter och i 3.4.p. § har de rätt att motta testamenten och gåvor. 

Till denna del föreligger alltså rätt till att allokera kapital och förvalta densamma enligt 

ekonomiska premisser.

Ytterligare har domkapitlet finansierats av staten men har numera övertagits av 

kyrkostyrelsen varvid all kyrklig administration är kyrklig och finansieras i princip enbart 

med kyrkans skattemedel och ovannämnda bortfall av inkomster som staten kompenserar. 

Detta medför dock för församlingarna en tilläggsbörda om över 2,6 mio.  under medlet av 

1990-talet.708 Dessa lagar visar att varje steg som församlingarna skall finansiera är 

strängt reglerat i lagstiftningen. Också utgifter som församlingarna har genom plikten 

att erlägga socialskyddsavgift eller andra kostnader som kategoriseras som lönebikost-

nader är lagbunden. Varje utgift måste vara tydligt förankrad i lag inom den kyrkliga 

verksamheten.709

705 RP 23/1993 rd s. 4.
706 RP 23/1993 rd s. 4 se även s. 25.
707 Lag om kyrkans centralfond (1941/895) 2.2. §. De prästerskapets penninge- och andra löneförmåner, 
som staten antingen ur kronotionden eller på grund av särskilda anslag eller annorledes enligt hittills gäl-
lande stadganden erlagt till de evangelisk-lutherska församlingarnas vederlagsfond, skola härefter av sta-
ten erläggas till kyrkans centralfond.
708 KB 1997:7 s. 93.
709 L om kyrkans centralfond 5.12.1941/895, Lag om upphävande av kronotionde 29.11.1924/294 och L 
om ev. luth. församlingarnas avtalsdelegation 20.11.1974/970.



118

4.3.2. Transfererade medel mellan församlingarna

Kyrkostyrelsen fungerar som en central instans som garant för finansiering av mindre be-

medlade församlingar. År 2001 transfererade kyrkostyrelsen 13,8 mio. . Då samfunds-

skatteintäkterna trots nedskärningar utvecklats positivt har samtidigt 160 av 460 försam-

lingsenheter behov av understöd varvid kyrkomötet kan besluta om en progressiv tilläggs-

skatt om högst 20 % av samfundsskatteandelen en församling erlägger till kyrkostyrel-

sen.710 Detta nya moment ingår i KL 22:8.1p.  §: högst 7 procent av samfundsskatten som 

grundavgift med en tilläggsavgift i 8.3p. § med högst 20 %.711

Kyrkans centralfond betalar i huvudsak ut pensioner till alla som varit kyrkligt an-

ställda. Understöd till församlingar kan delas ut på grund av svag ekonomi, avskilt läge 

och långa avstånd t.ex. skärgårdsförsamlingar med långa avstånd eller ett lågt medlemsan-

tal utan ansökan genom en bestämd formel eller via ett budgetmoment som godkänts av 

kyrkomötet.712 Detta förfarande har genom lagförändring år 2002 blivit möjligt och orsa-

ken uppges vara en allt osäkrare och mer fluktuerande ekonomi.713

Lagreformen har skett och ingår i KL 22:8.3p.e. § (1014/2004), som ger en ny möj-

lighet, enligt vilken en kompletterande kalkylerad avgift skall erläggas. Denna avgift kan 

också vara progressiv. Genom kyrkomötes beslut avgörs hur hög avgift som krävs in av 

centralfonden. Tillämpas en progressiv tilläggsavgift, som kyrkostyrelsen har rätt att ta in 

borde det beslutas av kyrkomötet för år 2003.714 Det har med fördröjning trätt i kraft nume-

ra.  Avgiften som helhet grundar sig på föregående års beskattningsbara inkomst. Den pro-

gressiva avgiften skulle träda i kraft 1.1.2003,715 men kyrkomötets beslut fördröjde det 

med ett år. I praktiken innebar det att kyrkostyrelsen kunde ta in den förhöjda avgiften för-

sta gången år 2004.  Den progressiva avgiften är högst 20 procent.716 Tilläggsavgiftens syf-

te är kyrkostyrelsens preventiva försök att trygga medel för ekonomiskt svaga församlingar 

också vid tänkta kraftiga ekonomiska fluktuationerna. Jämfört med ortodoxa kyrkan behö-

ver församlingarna inte betala avgift för gåvor och testamenten.

710 RP 198/2001 s. 1 f
711 RP 198/2001 s. 6.
712 Grönblom s. 100 f.
713 Grönblom s. 101.
714 Grönblom s. 102.
715 Halttunen Voipio Pihlaja s. 203.
716 Halttunen Pihlaja Voipio s. 220. Den kan också vara 0. 
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4.3.3. Kyrkostyrelsens avtalsrätt

Kyrkostyrelsen har självständig avtalsrätt. Den har avtal med staten om att uppmana 

församlingarna att ta in ungdomsarbetare, grunda verksamhet för dagklubbar och svara 

för någon form av åldringsvård, samt delta i internationellt biståndsarbete.717 Kyrkosty-

relsen är med andra ord en självständig juridisk person och kan ingå avtal med staten 

om att ålägga församlingarna eller i varje fall uppmana dem till verksamhet som har so-

cial och personalbindande verkan med medföljande kostnader.

Kyrkostyrelsens centrala makt och utveckling som koordinator är en senare 

målmedveten utveckling som kyrkomötet givit kyrkostyrelsen. Kyrkomötet tar ställning 

till kyrkostyrelsens budget och kan genom att godkänna den och bokslutet bevaka hela 

den evangelisk-lutherska kyrkans medlemskårs intressen.718

Kyrkans utlandshjälp utgör en särskild stiftelse från att tidigare ha varit en del av 

kyrkostyrelsen.719 Här kan man alltså notera att vissa av kyrkans byråkratiska funktioner 

kan underlättas genom att det tas ett beslut om att grunda en stiftelse i stället för att vara 

direkt beroende av en demokratisk process. På detta sätt kan i detta fall t.ex. snabb kata-

strofhjälp underlättas. Också för församlingar är det tillåtet att grunda stiftelser på sam-

ma grunder.

Såväl evangelisk-lutherska som ortodoxa församlingarna har var sin egen kyr-

kostyrelse. De är förankrade i respektive kyrkas kyrkolag. I och med religionsfrihet 

och formell skilsmässa mellan stat och kyrka har staten och kyrkan genom arrange-

manget med kyrkostyrelser en formell överordnad central myndighet för församling-

arna.  

4.3.4. Kritik av kyrkostyrelsens funktion

I samband med grundandet av kyrkostyrelsen definierades dess uppgift att ta till vara

medlemmarnas intressen från de evakuerade församlingarna. Antalet finländare som 

slutligen evakuerades år 1944 var 422 000 personer, vilket var 11 procent av hela den 

finländska befolkningen. Det andra världskriget hade medfört stora offer för Finland 

och kan kanske ses som den största revolutionen i samhället för dem som överlevde det-

ta. Nyetableringen och anpassningen av de evakuerade finländarna hade redan år 1950 

717 KB 1997:7 s. 12.
718 Halttunen Pihlaja Voipio s. 216 ff .
719 Halttunen Pihlaja Voipio s. 219.
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funnit sin plats inom rikets förminskade areal.720 Analogt med detta borde kyrkostyrel-

sens uppgift ha varit fylld och dessutom verkställd. År 1949 stadgades nämligen i en lag 

hur man skulle förfara med medlemmarna från de evakuerade områdena och till vilken 

församling dessa hänfördes. Detta gällde dock inte medlemmar i Tyska ev.luth. försam-

lingen i Wiborg.

Utvecklingen av kyrkostyrelsen har snarare förstärkt dess centrala och koordine-

rande verksamhet. Den enskilda församlingen som har goda skattebetalande medlemmar 

hamnar för samfundsskatt att betala en högre avgift som enligt kyrkorådsmötet numera 

är progressiv. Allt detta är beslutet för finansieringen av små församlingar med olägliga 

områden eller i en glest befolkad kommun. I L om kyrkans centralfond 9 § har man år 

2001 justerat innehållet så att en kommuns invånartäthet jämförs med en utjämnings-

gräns för närvarande medlemmars skatt. Detta får inte understiga med 65 till 80 procent 

genomsnittet av församlingarnas skatteintäkt. Sker så skall skillnaden mellan utjämning 

och kalkylerat genomsnittligt medeltal av skatteintäkter berättiga till understöd. Detta 

tillvägagångssättförfarande sextio år efter grundandet av kyrkostyrelsen visar att kyrko-

styrelsen tagit på sig denna roll som distributör av medel till fattiga församlingar från 

rika. Men det kan man eliminera strävan efter självständighet och rationella samman-

slagningar enligt behov. En oekonomisk församling får kanske i onödan subventioner i 

stället för att samordna eller lägga helt ned överflödig verksamhet. Ett ekonomiskt irra-

tionellt beteende tillåts således. Som exempel kan man få dispens från vissa ämbeten 

som annars är stadgade.  

Vill en medlem inte att hans medel distribueras till fattiga medlemmar är detta 

dock en roll som han får finna sig i. En församling har inte rätt att avstå från kyrkans 

centralfond. Fortbildning, teletjänster och andra specifika funktioner försöker kyrkosty-

relsen att stå till tjänst med. På 1990-talet upphörde församlingarnas rätt till fria tjänste-

brev. Detta kan man med dagens IT-kommunikation över kyrkonätet enligt normalt ut-

bud och efterfråga nå en rationell modern kommunikation som storkonsument.

Utöver rätt att motta gåvor och testamenten framstår kyrkostyrelsen som en för-

medlare av medel för de avgifter de själva mottagit. De vederlagsfonder som funnits för 

kronotionde och andra inkomster som staten betalat till församlingarna direkt kommer 

nu via kyrkostyrelsen enligt L om kyrkans centralfond 2 §. Kyrkostyrelsen kan upplevas 

som en samlande kraft, men också som ett onödigt administrativt tvång.     

720 Finlands historia 4 s. 270. 
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4.4. Övriga kyrkliga utgifter

En separat ställning intar begravningsväsendet och dess fonder. Saknar ett annat religi-

onssamfund egen begravningsplats är det överenskommet mellan stat och kyrka att detta 

finansieras av den evangelisk-lutherska kyrkan.721 Dock finns för detta i allmänhet i en 

församling en gravfond. Begravningsväsendet är tänkt att det finansieras genom dessa 

gravfonder så att detta närmast utgör en genomgångspost i en församlings räkenska-

per.722 Skillnader kan dock finnas här mellan rika och fattiga församlingar. En centrali-

sering av hela begravningsrörelsens finanser kunde ske genom kyrkostyrelsens försorg. 

Ceremonier eller avsaknaden av dem i en begravning kunde skötas av den enskilda för-

samlingen.

KL 15:1 § slår fast att penningmedel fortsättningsvis får användas till allt som 

hittills varit tillåtet. Kyrkans rätt att ta in skatt och fullfölja sina uppgifter är strängare än 

motsvarande för en kommun.723 Det kan vara belysande att se på prejudikaten anförda 

av nämnda författare fastän de är äldre än de bägge senaste kyrkolagarna då de kan an-

ses ännu helt svara mot tolkningen inom ramen för en församlings ekonomiska verk-

samhet. Detta är även en god indikation på den stabilitet kyrkolagen som juridiskt in-

strument företräder.

An efter utvecklingen i samhället ändras de flesta lagar. Först kompletteras de 

och sedan efter en tid ersätts de med en så kallad ny lag som i stort ändå bygger på de 

förändringar som gjorts i den äldre lagen. Kyrkolagen förnyas likaså an efter och de 

förnyelser som ingår i föregående leder sedan till en ny reform av hela KL. Detta moti-

verar att vi tar också äldre prejudikat i betraktande, som möjligen ger en del av förklar-

ingar till utvecklingen av frågan om vad som avses med kyrkans uppgift.

Här relaterar jag därför HFD referat:

Kyrkofullmäktige hade ej rätt att av församlingens medel bevilja anslag för anskaffande 
av brandredskap åt kommunen. Kyrkofullmäktige kunde besluta att söka ändring i dom-
kapitlets utslag. HFD 1948 I 11.

HFD notis: 

721 KB 1997:7 s. 39.
722 KB 1997:7 s. 41. Gravfonderna år 1994 hade inkomster med 150 miljoner mark medan utgifterna var 
141 miljoner mark, varvid detta var självfinansierande med ett fondöverskott totalt sett fastän enskilt var 
cirka hundra församlingars fonder förlustbringande. 
723 Halttunen Pihlaja Voipio s. 134.
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Kyrkofullmäktige fick inte bevilja anslag åt FBK för anskaffande av motorpump. HFD 
1952 II 659.

Kyrkofullmäktiges beslut att åt den lokala FBK donera fem stockar för byggande av se-
mesterområde från församlingens skog förkastades trots dess ringa betydelse som varan-
de i strid med kyrkolagen. HFD 1977 II 130.

Samtliga tre fall visar på att verksamhetens art t.ex. brandväsendet som numera 

hör till kommunen, tillbehör till en FBK eller rekreation som inte är i kristen regi inte på 

något sätt kan anses vara utgifter i enlighet med kyrkans uppgift. Gränsdragningen har 

skett dels inom offentlig förvaltning men också mot frivillig hjälpverksamhet utan kyrk-

lig anknytning.

Ett flertal fall tas sedan upp i vilka verksamheten har tillräcklig anknytning till 

kyrkan och kan ses som att den svarar mot kyrkans uppgift.

HFD fall där man förkastat besvär är följande:

Att stöda scoutkår var att anse som en del av församlingens kristna ungdomsarbete. Den 
av församlingen ägda eller hyrda scoutlokalens hyresvederlag och hyra samt för scouter-
nas reseunderstöd reserverade medel, som ingick i församlingens budget, kunde således 
inte ses som så stå mot KL eller budgeten, som Kyrkofullmäktige godkänt, överskridit i 
detta avseende sina rättigheter eller på annat sätt verkat lagstridigt. HFD 1974 II 161.

Kyrkofullmäktiges beslut att bevilja åt en lokal handikappförening understödsförening   
450,- mark stort understöd stred ej mot KL. HFD 1975 II 152.

Kyrkofullmäktiges beslut att donera åt en lokal pensionärsförening ett 120 marks under-
stöd var inte i strid med vad KL stadgar. HFD 1975 II 153.

Kyrkofullmäktige hade inte överskridit sina befogenheter, då de beslutit ansluta sig, som 
medlem till Andelslaget Metsäliitto. HFD 1978 II 163.

I det första fallet ansåg man redan i motiveringen scoutverksamhet som en del av 

ungdomsarbete. Detta var i en stor samfällighet en lägenhet som uppläts för denna verk-

samhet. I de två följande fallen var det en liten landsortsförsamling där kyrkoherden be-

svärade sig. Här kan man tydligt se hur kyrkolagens bokstav kan begränsa användning-

en av medel till allmännyttiga kommunala eller socialt ändamål. Kyrkoherden har här 

följt lagens bokstav men kanske inte det kristna budskapet. Noteras kan att beloppet var 

av rätt ringa storlek. I det sista fallet kunde i synnerhet som församlingen var stor 

skogsägare, beviljas medel till ett medlemskap i en skogsvårdsandelsförening.724

724 Halttunen Pihlaja Voipio s. 134.
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Däremot är det inte församlingens uppgift att avhjälpa bostadsbristen utöver vad 

som kan skötas inom ramen för församlingens diakoniarbete med tillfälliga humanitära 

skyddsbostäder. Här kan församlingens ekonomiska resurser dock utgöra ett hinder.725

Gravfonder har dock tidvis placerat medel i fastigheter. Dessa medel fonderas och kan i 

endel församlingar ge temporärt likvida medel. En intern transferering av medel är inte 

förbjuden om god ekonomi kräver detta för likviditet.  Solidaritet bör varje församling 

ändå reglera inom ekonomiska ramar.

De kyrkliga utgifterna redovisas tillika med intäkterna en gång i året efter det 

församlingarnas bokslut fastställt. Dessa bokslut sänds i en rapport till kyrkostyrelsen 

som sammanställer en gemensam rapport för samtliga församlingar. Förfarandet är tids-

krävande och på grund av redan den slutliga beskattningens eftersläpning med par år 

fördröjt jämfört med näringsverksamhet.  Denna process kräver irrationellt mycket tid 

och ger inte ett mervärde för kyrkan själv. Snarast är det för att externt motivera kyrkans 

behov. Detta kan inte vara rationellt. I linje med förnyelser finns det ett förslag att rä-

kenskaperna för församlingar centraliseras.726

4.5. Skilda kostnader finansierade av skatten

Inom kyrkolagen känner man inte till att skatteintäkten från personinkomster och sam-

fundsskatteandelen skulle täcka skilda kostnader. I resonemanget för kyrkans rätt till 

samfundsskatt har det anförts att det allmännyttiga ändamål som kyrkan fyller skulle 

motivera samfundsskatt. En lag som öronmärker skilda skatter för vissa ändamål finns 

inte. En intern ekonomistadga i varje församling kan ha stipulerat hur skilda skatter eller 

anslag skall förvaltas. 

Samhällsansvaret, byggnader och begravningsplatser har varit ett argument var-

för kyrkan skall ha rätt till samfundsskatt. Man kunde dra paralleller till de äldre regler-

na att kyrkan har rätt att ta ut sin skatt för att finansiera boställen. Då så inte längre är 

stadgat i kyrkolagen anser jag att det delvis kan leda till en missuppfattning. Må vara att 

det är motiverat härlett ur historisk grund som visats i avsnitt två, men den kyrkorättsli-

ga lagen visar i kapitel 15 hur kyrkolagen nu har utvecklats till en normal ekonomisk 

förvaltningslagstiftning. Det som ur normativ rättslig syn stör är ändå uttrycket finansie-

ringen av sina uppgifter. Detta är inte entydigt då dessa uppgifter inte är preciserade och 

avsiktligt inte vill bindas till någon konkret definition.

725 Halttunen Pihlaja Voipio s. 134. Grönblom s. 83 och s. 176 Ekonomistadgan i en församling regle-
rar församlingens ekonomiska förvaltning enligt KO 15:8 §.
726 Kyrkostyrelsens cirkulär 2/2009.
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Om personskatten skulle vara bunden endast till prästers avlöning leder det ock-

så i dag till möjligheter av missuppfattningar. Ursprungligen kan så ha varit fallet, med 

de uttryckliga reglerna om att skatt tas in för prästers, klockarns och kantorns avlöning

samt för boställena i gamla kyrkolagen. Nu är det tydligt en sorts direkt kyrkoskatt som 

KL 15 kap. i avsnittet om ekonomi känner till. Detta är två tydliga aspekter på att man 

inte längre bör läsa in att skatten vore av två skilda slag till skilda ändamål. Skatten tas 

ut ospecificierad enbart för att täcka utgifter som kyrkan har för att verka för sitt ända-

mål.

Rent formellt kan man fråga sig varför kyrkan alls har skyldighet att delta i sam-

hällets övriga kostnader utöver vad kyrkans medlemmar förorsakar. Varför betalar kyrk-

lig skatt andra personers begravning och varför får utomkristliga organisationer budget-

anslag? Kyrkan har tydligt tagit ställning till att den inte enbart verkar för sina med-

lemmar utan är en aktör som medverkar för det välfärdssamhälle, den etik och de värde-

ringar som råder i Norden. 

Enskilda medlemmar kan uppleva detta lika orättvist som en hög gemensam so-

cialskyddsavgift eller bidrag till kyrkostyrelsens verksamhet. Kyrkan torde inte enbart 

och uteslutande ses som en intern angelägenhet. Den bör fortsättningsvis vara en av 

hörnstenarna i det samhälle där den verkar. Under dessa premisser torde det vara väl 

motiverat att även ta ansvar för de minoriteter som inte hör till kyrkan. Ifall att det ut-

vecklas så inom en nation att flertalet inte hör till folkkyrkan måste samhället överväga 

andra modeller. Det leder till oskälighet att en minoritet tar alltför stora kostnader på sig 

för väsensfrämmande företeelser. 

Med en differentierad skattepolitik i de skilda församlingarna kan man dock 

trygga kyrkans möjligheter att verka långt framöver med sin specifika kunskap om be-

gravningshantering och i sociala och etniska frågor ta sig an samhällsansvaret. Vidare 

kan man notera att affärsmoral bygger på en juridik med rötter i kristen etisk normering. 

4.6. Kyrklig förvaltning av medel

4.6.1. Säker förvaltning

Någon särskild lag för kyrkan som näringsidkare eller placerare ingår inte i KL. En 

normal ekonomisk förvaltning måste dock anses vara adekvat vid varje enhet som han-

terar och förvaltar en förmögenhet. Snarare kan man säga att då det inte finns några 

stadgande direkt i lag som utgör ett förbud mot god förvaltning och tillämpning av god 
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förvaltningssed, måste någon form av placeringsverksamhet vara helt tillåten. Däremot 

finns sedan gammalt uttryckligen och också omnämns krav på fonder i kyrkolagstift-

ningen. Analogt med detta stadgas också om gravfonder, vilket visar att en fondering 

skall äga rum. Detta visar implicit god kapitalförvaltning. I varje fall anses det också rätt 

att temporärt placera medel.727

Omvänt kan man ändå säga att syftet med offentlig förvaltning och en skatte-

sats i kommun och församling bör vara anpassat för att täcka kostnaderna. Ett skatteut-

tag bör således inte göras till högre belopp än vad som behövs för att täcka en årsbud-

get. Vissa år har samfundsskatten gett ett sådant överskott att det gett församlingarna 

placeringsbehov. Å andra sidan har samfundsskatten inte fördelats jämt. Detta visar på 

att den äldsta fördelningen av samfundsskatten efter kapitalskattereformen som hade 

åren 1991-92 som bas var föråldrad, som gällt sedan dess till 2000-talets början. 

I ett inrikesministeriets kommittébetänkande år 1998 på 32 sidor, men med en 

mängd bilagor ger ett annars magert betänkande ett brett omfång. Inrikesministeriets 

betänkandet har en tanke om fördelning av samfundsskatt per arbetsställe. I bilaga tre 

ingår ett förslag om ett normbeslut på tre års bas som kunde vara bättre än en millime-

tersrättvisa.728 Symptomatiskt kunde man anföra att detta visar på den osäkerhet som 

alltid råder då ett företag skall beskattas. Konjunkturer och andra marknadsstörningar 

kan ge tvära kast för företagen. Personskatten som har flera betalare är inte lika känsligt. 

Så länge som det finns stora ekonomiska intressen kommer den fiskala benägenheten att 

sträva efter sin andel också att kunna vara tryggad. 

Fenomenet som visar att flera ministerier kan blanda sig i skattelagstiftningen, 

dock genom att höra olika områdens experter, visar möjligen på en helt ny författnings-

kultur. Av detta ena fall kan man inte helt utesluta det, som en inledning till en allt mer 

politisering av beskattningen. En tänkt modell är att staten betalar en del av samfunds-

skatten direkt till kyrkostyrelsen för fördelning till församlingarna. Detta kan riskera 

församlingsmedlemmarnas aktiva intresse för sin egen församlings ekonomi, vilket varit 

fallet i flera länder med låg församlingstillhörighet. Dessutom krävs ett beslut av kyr-

komöte med dess ställningstagande om att kyrkostyrelsen skulle få rätt att ta samfunds-

skatt av staten i stället för ta emot budgetmedel, enligt tidigare förda härledningar.

Olika aktiviteter, som kräver effektivare och snabbare administrativa beslut, kan 

avgränsas för sitt specifika ändamål till en stiftelse. Genom kyrkomötes beslut har kyr-

727 Halttunen Pihlaja Voipio s. 134.
728 KB 1998:1 i dess bilaga 3; Kari S Tikka: Yhteisöveron tuoton jakaminen s. 2.
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kostyrelsen avskilt till en stiftelse kyrkans utvecklingshjälp som även innefattar kata-

strofhjälp. Detta ökar friheten och möjligheter för snabba insatser. Verksamhet inom 

åldringsvård, utbildning och dag- eller barnavård kunde utgöra enheter som kunde av-

skiljas till stiftelser. Områden som kräver snabba och mindre demokratiska beslut kan 

vara områden som har nytta av att vara avskilda från församlingarnas direkta uppgift 

och beskattningsfinansiering. Man kan notera som godkända uppgifter som utgörs av 

typisk social verksamhet, åldringsvård och eftermiddagsverksamhet åt barn i lågstadiet. 

Förkastade uppgifter är finansiering att stöda direkta kommunala skyldigheter som stöd 

åt brandväsendet och medel till atypiska kyrkliga uppgifter, varför stiftelser eller intres-

sebolag kan vara bättre alternativ om sådant annars är motiverat. 

Grundanden av dylika stiftelser kräver dock allokerad förmögenhet eller dona-

tioner. Dessutom finns det risker att kapitalet inte är fritt överförbart. Finns det större 

fritt kapital som kan överföras måste oberoende av den juridiska formen och andra sidan 

god förvaltning beaktas också vid vissa ekonomiskt relaterade stora beslut. Kravet på 

särskilt alert tillvägagångssätt måste ses som aktuell endast vid riskkänsliga beslut, som 

skulle vara ändamålsenliga under vissa premisser att ha separat. Detta är dock en farlig 

väg och mot kyrkolagens anda då ekonomiska risker alltid kan ifrågasättas. 

Inom företagsekonomi driver man verksamhet som genom snabba beslut kan ta 

ställning om verksamheten skall expandera, konkurrenter köpas upp och deras verk-

samhet läggas ner och sedan en återgång till kärnverksamheten med centralt styre och 

en smal bas. Församlingens kärna bör ju vara kristendomen och det som hör ihop med 

den. En församling kan inte reagera lika snabbt på grund av byråkrati och demokratisk 

hierarki. Fastän medlemmar i olika sektioner och råd kan ha hög kompetens är en låg 

profil nödvändig.   

4.6.2. Risktagning vid förvaltning av medel

A priori får medel användas till allt som hittills varit tillåtet.729 Ordalydelsen allt som 

hittills varit tillåtet  kan knappast ses som bindande. Det uttrycker dock tydligt att nu 

rådande rätt och tidigare sådan inte behöver vara i konflikt med varandra. Det kan även 

vara ett medvetet försök att dämpa tvära kast. Ett kyrkoråd kan inte segmentera beslut 

för all framtid men ett medvetet avvägande bör vara grunden för en förändring. I agrara 

församlingar kan det vara problem. Därför leder demokratin till att kyrkoråden testar 

729 Halttunen Pihlaja Voipio s. 134.
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beslut som de ej har möjlighet att förstå sig på. Allmänt kan man konstatera att alltför 

stor mängd medel i börsaktier inte kan anses vara tillräckligt säkert och fylla krav på 

flexibilitet.730 Ekonomiska kriterier kanske kan tillämpas.

Här går det att hitta ett äldre prejudikat:

HFD (K.T., E.S., L.K. och U.L.): då Metsäliiton Selluloosa Oys aktier enligt erhållna 
uppgifter inte kunde anses som sådana helt riskfria garanterade värdepapper, i vilka K:frs 
kyrkostyrelsens förvaltningsstadgars 11 § kunde placeras i så och då kyrkofullmäktige, då 
de använt församlingens medel för inköp av sagda aktier, måste de anses ha överträtt sina 
befogenheter, när HFD beaktar KL 305 § 1 mom. stadgan förkastades Domkapitlets och 
kyrkofullmäktiges beslut. (T.S. vars inlägg O.L. omfattade: att det var utrett att K för-
samling  ägde ansenligt med skogsmark, vilket tidigare nämnda bolags hjälp med trädle-
verans var möjligt att marknadsföra sådana mängder trävaror att församlingens medel 
borde vara den mängd som placeras i bolagets aktier kunde anses ha kommit till försam-
lingens behov. Därför och då det saknades bevis fatta kyrkofullmäktiges beslut överskred 
kyrkofullmäktiges befogenheter, inte heller hade beslutet avvikande från laglig ordning 
eller i annat avseende i strid med lag och författning eller kränkte E.J.s och I.A.s enskilda 
rätt, HFD låter det beslut förbli i kraft som domkapitlet hade härlett. (T.P.. ansåg att 
ovan borde vara sådana enligt erhållen redogörelse kunna anses vara helt garanterade vär-
depapper som Kurikka församling kan enligt kyrkostyrelsens direktiv är möjliga att place-
ra i och att kyrkofullmäktige som använt församlingens medel enligt i dessa aktier inte 
hade överskridit sina befogenheter och T.P. skulle låta domkapitlets beslut skulle låta bero 
på slutresultatet.  HFD 1960 II 597.

Vid den konflikt som uppstått vid gränsdragningen av säker placering, kunde 

man nämna helt allmänt vilka kriterier som måste gälla. Här är det då frågan om att upp-

fylla kravet på väsentligt och syfte. Det är angeläget att observera att tyngdpunkten 

läggs i att en placering skall svara mot trygg förvaltning av medel för kyrkans verksam-

het. Ett börsbolag utgör en rimlig trygg placering. Dessutom visar prejudikaten att en 

transaktion med ringa ekonomisk verkning i församlingens budget inte alltid är helt ut-

slagsgivande vid avgörandet. 

HFD 1960 II 597 är ett äldre prejudikat och den nya kyrkolagen och anvisningar 

äskar mer placering och förvaltning av medel. Det att medlen skall vara möjligast risk-

fria visar på en värdepappersportfölj där allt inte bör vara i aktier eller i ett börsbolag. 

Det finns dock inga klara avgränsningar i lagen vad som avses för säkerhet genom av-

gränsningen till börsbolag eller inte. Placeringar kan göras och som begrepp är en säker 

placering lika odefinierat och öppet som tidigare nämnda definitioner om kyrkans upp-

gift.

Den expertis som koordinerat kunde finnas i kyrkostyrelsen har heller inga di-

stinkta direktiv om placeringar. Säkerhet saknar varje absolut avgränsning. Spekulativa 

placeringar saknar dock all grund och lokala inhemska placeringar förefaller att ha viss 

730 Halttunen Pihlaja Voipio s. 134.
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relevans i lagens anda.731 Valutarisker kan vara ett hinder. Kritiskt kunde man invända 

att även europeiska placeringar inom EU bör kunna anses tillräckligt trygga och svara 

mot dagens ekonomiska syn där valutarisken saknas inom euroområdet. 

Trygg och säker förvaltning av egendom, tillgångar och annan förmögenhet som 

aktier, obligationer, fondmedel samt ränteinstrument bör ingå i en församlings principer 

i ett beslut om församlingens ekonomistadgar eller en särskild förvaltningsstadga. KO 

15:8 § förutsätter att dessa stadgar sänds till domkapitlet för godkännande. Här krävs att 

man följer lag och har en ordnad administration. Men beslut skall vara grundat på varje 

församlings- och kyrkoråds individuella, på demokratisk grund valda församlingsmed-

lemmar genom medlemmarnas val. Indirekt ger det en möjlighet att avväga risk och av-

kastning under insyn av ett domkapitel. Det är ett inomkyrkligt skyddsnät som sålunda 

försöker säkerställa risktagningen.

I enlighet med KL 15:4 § kan församlingen också motta gåvor och testamenten. 

Ibland måste dessa omplaceras varvid gåvans eller testamentets anda dock bör bevaras. 

Här kan man alltså också se mer andan, än realförmögenhets förvaltning som intentio-

nen i lagstiftningen.732

4.7. Möjligheter att avlyfta kyrkoskatt

KL 15:3 § stadgar om befrielse från kyrkoskatt. Tidigare har varje offentlig myndighet 

själv tagit ställning till restitution eller befrielse av sin respektive skatt. Genom en para-

graf skilt i KL 15:3.3 § i den form lagen fått (771/1996) kan detta delegeras även till 

statliga och kommunala myndigheter. Å andra sidan kan det finnas fall då kyrkan ensam 

vill bevilja befrielse från kyrkoskatt.733  Lagen strävar efter att ge rätt till dessa bägge 

möjligheter. Motsvarande bestämmelse ingår i L om ortodoxa kyrkan 7:78 §.

Lagarna i detta fall är här också ytterst allmänt formulerad. Den gör det möjligt 

för varje församling att ha individuella bedömningsmöjligheter skilt från fall till fall. 

Särskilt recessionen under 1990-talet gav skuldsaneringsklienter som med L om skuld-

sanering för privatpersoner (1993/57) har rätt att få skattekravet restituerat eller avlyft. 

Kyrkolagens regler följer motsvarande som finns i kommunallagen. Man har låtit äldre 

fall vänta på beslut tills detta blivit möjligt genom kompletteringen i KL 15:3.3 §.734

731 Halttunen Pihlaja Voipio s. 135 ff.   
732 Halttunen Pihlaja Voipio s. 140 f.
733 RP 23:1993 rd s. 25.  
734 Halttunen Pihlaja Voipio s. 138 ff. 
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Skälighet är inskrivet i lagen vilket ger församlingarna en viss frihet. Här avses i 

BFL 88.2 § omnämnda omständigheter bl.a. sänkt skattebetalningsförmåga, dödsfall, 

misstag och oskälighet. Detta gäller fysiska personer och dödsbon. Skuldsanering som 

beviljats enligt lag om skuldsanering (1993/57) och dom som vunnit laga kraft med be-

viljad skattelättnad kan avlyftas. Man kan observera att lättnader som kommunen gjort 

automatiskt utan besvärsrätt ger lättnader enligt KL 15:3 §, utan skilt beslut av försam-

lingens kyrkoråd.735  Däremot har kyrkorådet en möjlighet om kommunen givit ett ne-

gativt beslut rätt att bevilja återbäring av skatt eller bevilja skattefrihet.736

Här finns med andra ord en individuell möjlighet för varje församling att genom 

sina valda representanter även ha en social aspekt vid god ekonomi. Dessutom kan kyr-

koherden och diakonin enligt församlingens skrivna eller oskrivna direktiv bevilja viss 

diakonihjälp som alltid står till buds i ömmande fall. Detta kan och bör inte heller sam-

manblandas med skatteåterbäring. 

Den av kyrkorådet godkända budgeten är styrinstrumentet inom kyrkodemokra-

tin och utslagsgivande. Det kan dock uppstå vissa frågor i anslutning till budgetmedel 

och anslag. Skillnaden är att budgetmedel och avvikelser skall noteras, medan anslag 

betalas till fullt belopp ut. Följaktligen kan det uppstå en viss konflikt. Gränsdragningen

i budgeten mellan budgetmedel och anslag kan belysas med:

Kyrkofullmäktiges beslut, enligt vilken församlingens konfirmandläger var fritt för alla 
elever, inverkade inte på beviljande av anslag. HFD 22.1.1975 liggare 292.

Budgeten styr intäkter och kostnader i den kamerala bokföringen medan ett mo-

ment med ett beviljat anslag är en möjlighet betala ut medel för visst ändamål. Affärs 

bokföring noterar inte på ett identiskt sätt då man ställer upp budgeterade mål. Tilläm-

pat i förvaltning kan ett budgeterat anslag avse en övre avgränsning för tillåtna utgifter.

4.8. Redovisning av förvaltade medel

Offentlig förvaltning förutsätter såväl god intern som extern revision.737 För att säker-

ställa en god förvaltning med rimlig risktagning har man också i KL 15:5 § ett stadgan-

de om en skyldighet för förtroendevalda och tjänsteinnehavare att prestera en redovis-

ning av räkenskaperna. Uppgiften är att bevaka och ta tillvara församlingens ekonomis-

735 Grönblom s. 84.
736 Halttunen Pihlaja Voipio s.138 ff.
737 Myrsky (1999) s. 139 ff. Såväl förvaltningen som räkenskaperna kontrolleras.
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ka intresse och övervaka skötseln av dessa tillgångar och bokföring. Bestämmelsen sva-

rar mot de kommunala.738 Detta har inte funnits tidigare i kyrkolagen.739 I rättshänseen-

de är en förtroendevalds ställning svagare än en tjänstemans då skadeståndsanspråken 

på grund av fel kan omfatta ett obegränsat kompetensområde vilket borde beaktas då 

skadeståndet slås fast.740

Tidigare fanns olika obligatoriska reserveringar enligt de merkantila redovis-

ningsprinciperna. Nyttan med reserver var en buffert mot oförutsedda fluktuationer eller 

utgifter. För skattefluktuationer fanns regler för obligatoriska kapital- och skatteutjäm-

ningsfonder som nu är slopade. 

Till kyrkostyrelsen sänder varje församling in statistik för att även en central 

övervakning och underlag för styrning skall vara möjlig. Dessutom sköter kyrkostyrel-

sen fördelningen utgående från skattesatsen till fattiga församlingar. Kyrkostyrelsen 

sammanställer sedan uppgifterna och denna statistik kan alla medlemmar få. Skattens 

distribution fluktuerar beroende på skattelagsändringar och de ekonomiska aktiviteterna 

i samhället.741 Behovet av medel varierar kanske mindre då den fasta personalstyrkan är 

grunden för en utgift men vissa större reparationer kan medföra att en noggrann plane-

ring och resursallokering måste finns att tillgå.

Församlingarnas räkenskapsredovisning har under åren 1989 till år 2004 genom-

gått från utgångsläge tre skilda redovisningsprinciper som kyrkostyrelsen krävt att följs. 

Den äldsta tar upp statistik enligt ett kameralt bokföringssystem,742 följande skede är 

övergången till dagens bokföringssystem, som tillämpas på motsvarande sätt som inom 

näringslivet och följer affärsekonomiska principer i tillämpliga delar och har en verbal 

redogörelse.743 Sedan år 2004 publiceras årsöversikt i linje med ett företags verksam-

hetsberättelse.

Kyrkomötet fattade ett beslut den 8 november 2003 om ändring i KO 15 kap. 

över församlingarnas ekonomi i 9.1 § i nämnda förordning uppställer ett krav på en re-

sultat- och balansräkning med bilagor samt en tablå över budgetutfallet och en verk-

samhetsberättelse. Enligt samma paragrafs 2 mom. skall kyrkorådet fastställa detta inom 

mars månad efter bokslutsperiodens utgång. Det bör då omgående lämnas för revision, 

738 Grönblom s. 85.
739 RP 23:1993 rd s. 25.
740 Halttunen Pihlaja Voipio s. 143.
741 Grönblom s. 83 f.
742 Erä-Esko (2003) Kyrkostyrelsen: Församlingarnas ekonomi 1997. (Bilaga 2; de fyra första sidorna i 
min licentiatavhandling).
743 Erä-Esko (2003) Kyrkostyrelsen: Församlingarnas ekonomi 1999. (Bilaga 2; de tre därpå följande si-
dorna).
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vilken senast inom maj månad bör vara utförd. Kyrkofullmäktige har tid på sig att före 

utgången av juni månad fastställa bokslutet och bevilja ansvarsfrihet för de redovis-

ningsskyldiga KO 15:13.3 §.  

Dessa stadgar svarar helt mot normerna inom annan offentlig förvaltning och 

företagsvärlden. Tidigare har i direktiv från kyrkostyrelsen gällt att man inom kyrkan 

följer bokföringslagen där det är möjligt. Sålunda kunde bokföringen avvikande från 

bokföringslagen tillåta längre tid såväl för löpande bokföring som innan bokslutet blev 

färdigt. Det innebar i sin helhet tidigare en avvikande uppläggning, vilket också kan ha 

varit fallet. Det har inneburit att det inte kunnat ge en med näringslivet jämförbar resul-

tat- och balansräkning samt finansieringsanalys. Nu har man gjort mycket för att få till 

stånd en möjlighet att jämföra civil och kyrklig bokföring och rapportering. 

I KO 15:9 § stadgas att kyrkan också följer god bokföringssed.744 Vid behov 

lämnar kyrkostyrelsen råd åt församlingarna. Detta ingår i KO 15:14 §. Kyrkans särskil-

da stadgande i KO 15 kap. för ekonomi och redovisning visar i dag en strävan att i eko-

nomiskt avseende ha en större öppenhet, och om man så vill, kalla transparent verksam-

het i världsliga frågor. KO ger annars närmast anvisningar för kompetenskrav på hierar-

ki och ämbete. 

4.9. Samekonomi

4.9.1. Kyrkolagen om samekonomi

Ekonomiska större enheter, kommunsammanslagningar och dylikt borde inte ge större 

ekonomiska problem för församlingar. Kyrkolagen känner till gemensam ekonomi och 

stadgar särskilt i kap 11:a om kyrkliga samfälligheter. KO 10:1 § förutsätter att den för-

samling som har en högre befolkningsmängd tar initiativet till en samfällighet. Här kan 

man inom kommunens gräns för skilda församlingar ha fullständig eller partiell ekono-

misk gemenskap. Fastän lagen uttryckligen nämner samma kommun kan enligt Grön-

bloms kommentarer också förekomma en kyrklig samfällighet som omfattar flera kom-

muner.745 Inom samma kommuns område bör en samfällighet vara den form som för-

samlingarna verkar i. Friheten har legat däri om det varit en partiell eller total ekono-

mi,746 som fritt kunde väljas. Detta förnyades 1.1.2005 så att partiell ekonomi slopades. 

744 Jmf. Skattelagstiftningen kräver inte att bokslutet följer god bokföringssed. Inom skatteförvaltning är 
det de skatterättsliga kraven gott skatteförfarande  som skall vara det som gäller. (Se senare).
745 Grönblom s. 70. Samma skattesatsprocent bör gälla över kommungränsen.
746 Halttunen Voipio Pihlaja s. 97.
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Vid avgörande om att bilda en samfällighet har kyrkostyrelsen alltid vetorätt. Status 

som offentligrättslig institution för de enskilda församlingarna kan behållas oförändrad. 

En församling och en samfällighet har samma rättsliga ställning.747

På samfällighetens ansvar kommer samma skyldigheter att inkräva kyrkoskatten 

och andra tillgångar vilket fördelas mellan församlingarna, samt svara för avgiften till 

kyrkans centralfond. Vid partiellt ekonomiskt ansvar för en församling har man tagit ett 

beslut i grundstadgan om vilka delar som församlingen själv skall sköta. Styrinstrumen-

tet om resurserna mellan delförsamlingarna bör tydligt vara intagna i de antagna grund-

stadgarna, vilka görs upp innan samfälligheten bildas. 

När en samfällighet bildas måste därför en grundstadga också godkännas. Denna 

bestämmer hur egendomen fördelas och förs från församlingen till samfälligheten. Vill 

man, kan man undanta gåvor och testamenten för en församlings del, bör beslut tas att 

dessa ekonomiska tillgångar som blir kvar i en enskild församling beaktas genom att det 

bekräftas i grundstadgan. En samfällighet kan upplösas.

KL 13 kap. tar också upp en möjlighet att det kommer förändringar i kommu-

nernas indelning. En eller flera församlingar kan sammanslås till större enheter trots 

medlemmarnas motstånd.748  Fördelningen av skatter sker i första hand enligt försam-

lingens medlemsantal. Undantag kan i vissa fall ske om det medför stor skada för ena 

parten. Skulder och åtaganden behandlas också enligt samma kriterier medlemsanta-

let. Små förskjutningar i en enskild församlings medlemsantal bör inte medföra till en 

intern omfördelning av skattemedlen.749   

I kap. 12 av KL stadgas om samarbete mellan församlingar och kommuner. 

Samarbetet kan ske t.ex. inom diakoni med en eller flera kommuner.750 Part kan också 

vara ett kommunförbund. Det förutsätter dock att det är ett samarbete som även kom-

munallagen gör möjlig. Enligt överenskommelse mellan dessa instanser kan man avtala 

om vissa tjänster.751

747 Halttunen Pihlaja Voipio (2004) s. 113 f. 
748 Grönblom s. 77. Johannes, Vanhakirkko och Agrikola församlingar slogs samman med domkyrkoför-
sam-lingen i Helsingfors trots att dessa församlingars kyrkoråd motsatte sig detta.
749 Grönblom s. 79.  Märkas bör att inkomsten inte är fördelningsgrund utan antalet medlemmar.
750 Grönblom s. 76.
751 Halttunen Voipio Pihlaja s. 119. Problem kan uppstå om det är en medlem som inte hör till kyrkan 
eller om det är en kommunal invånare som utnämnas till en kyrklig tjänsteinnehavare. Om en sådan per-
son tas i kyrkans tjänst är det mot kyrkans normer som förutsätter att en person hör till det kyrkliga sam-
fundet där han tjänstgör. 
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4.9.2. Kritik av samekonomi

Ett problem i en samekonomi är om en elit inom kommunen i huvudsak bor på ett om-

råde medan en betydligt fattigare person får sin service enligt den rikas skatteprocent. 

En stor kommun som Helsingfors har typiskt områden med etniska minoriteter, social-

fall och elitkvarter, fastän man aktivt strävat efter en rätt blandad struktur. I och med att 

det fullt ut inte är så, kan man fråga sig om fattig eller rik har olika behov.  Då dessutom 

KO ger rätt för den större församlingen att ta initiativ kan en minoritet bli lidande. (Jmf. 

med Viborg där finska församlingen hade högre öre).752

Teologiskt är det kristet att vara barmhärtig. KL 4:1 § stadgar om församlingens 

diakoni, samt övriga uppgift som grundar sig på det kristna budskapet.  Men i vilken 

mån församlingsmedlemmarna har skilda krav, behov och förväntningar på grund av 

högre eller lägre inkomster kan ingen medlems rätt helt negligeras. Omvänt om kyrkans 

budskap är såväl för rik som fattig blir detta en chimär. Självklart kan den som inte har 

utkomst får sitt dagliga bröd fjärmas om kyrkan och församlingshemmet är så fina att 

man inte vågar sig in. 

Det anses att den enskilde församlingens ekonomi med synergifördelar och stor-

drift kan tryggas. Det medför att två församlingar inom samma eller flera kommuners 

gräns KL 11:1 § kan bilda en samekonomi.753 Sker sammanslagningen genom ett yttre 

tvång kan det ses som mindre strikt demokratisk process i och med KL 13:1 § då initia-

tivet till sammanslagning kan ske förutom av kyrkofullmäktige och kyrkoråd, genom 

initiativ av domkapitel eller biskop. Dessutom kan kyrkostyrelsen ta initiativ om det är 

frågan om en ny kommunal indelning eller på språklig grund.

I en samfällighet är det den gemensamma kyrkosamfälligheten som sköter den 

finansiella förvaltningen, fördelar skatterna och övriga gemensamma inkomster i över-

ensstämmelse med KL 11:2 §. Det är således tänkt att grundstadgan skall ta tillvara den 

enskilda församlingens rättigheter. Om det är stor inkomstskillnad i en stor kommun 

och de skilda församlingarna som bildat fullständigt ekonomisk gemenskap utan att be-

akta skilda behov i skilda delar av kommunen har en inom församlingarna genomförd 

solidaritet uppstått.

En fördel med stadgarna om samgång av församlingar till en samfällighet är att 

denna visar på rationella möjligheter att driva gemensamt social verksamhet med en 

752 Rekola 2 s. 33.
753 Grönblom s. 70; Halttunen Voipio Pihlaja s. 105 f.
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kommun. KO 11 kap. ger också regler för inomkyrkliga samarbetsformer. Också rätten 

att ingå avtal om gemensamma uppgifter kan leda till en större pareto effekt. Det kan ge 

en församling möjligheter att ge sociala tjänster med kommunen utan att höja skatte-

trycket om gemensamma administrativa resurser med fasta kostnader kan användas ef-

fektivt. Vid dylika administrativa beslut måste fördelen garanteras så att kommunen vid 

val av medlem i ett administrativt organ beaktar att det sker inom området för försam-

lingen och av dess medlemmar.754

Kommunen har rätt att som tjänsteman ha en person som varken hör till kyrkan 

eller bor inom församlingens område. Det regionala församlingstänkandet lägger vissa 

hinder för effektivitet tillsammans med kommunen. Enligt KL 12:2 § bör i samarbete 

med en kommun församlingstillhörighet granskas.755 Detta kan medföra att ett beslut 

blir ogiltigt om det är gjort av en direktion med en medlem, som inte borde kunna väl-

jas. I praktiken innebär det att ett tidigare beslut kan ogiltigförklaras, om en medlem 

funnits i direktionen och en felaktig direktionsstatus uppdagas.756 I en samfällighet upp-

står det en ny administrativ enhet och denna tilläggskostnad måste finansieras. Det finns 

inte i kyrkolagen ett kommunalt samarbetskrav men i administrativt hänseende som ut-

tagningen av skatter, vilket redan sköts centralt av skatteverk kunde redovisning också 

ges ut eller säljas av kommunala organ.  

Finska och svenska församlingar vilka måste vara inom en kommun avgränsade 

område är en nackdel. Prästerskapets befrielse från kommunala bestyr år 1864 måste ses 

som en möjlighet att frånse kommunala regionala områden. Om så verkligen är fallet 

måste KL 11-13 kapitel regler om kyrkliga samfälligheter också ses över. En fri försam-

lingsindelning som avviker från en kommunala skulle kunna ta fasta på varje enskild 

församlingsmedlems direkta behov. En fri rörlighet och tillhörighet till den församling 

vars präst skött konfirmation eller en ort där en släktgrav finns kan bättre svara mot de

krav som uppstått i det urbaniserade samhället. 

4.9.3. Kommunsammanslagningens inverkan

Den planerade kommunsammanslagningen kan lösas genom i första hand inrättande av 

nya samfälligheter och kapellförsamlingar. Större kan problemet bli på stiftsnivå. Om 

en församling genom ny kommunindelning kommer att hamna till en ny samfällighet 

754 Grönblom s. 76.
755 Grönblom s. 76.
756 Halttunen Voipio Pihlaja s. 110.
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kan det leda till att det svenska stiftet får allt färre församlingar som helt är beroende av 

det. Samekonomin kan till valda delar tas så att all operativinsyn kommer från det fins-

ka stiftet och endast prästerligt överinseende från svenskt. Det kan leda till brister i de

skilda kulturernas verkliga rätt.

Fördelen är ökad konkurrens och bättre service. Svårigheten kan vara att finna 

en fullt ut fungerande tvåspråkig levande lösning. Ett alternativ kunde vara att de finska 

församlingarna oberoende av kommungräns hör till ett finskt geografiskt stift. En 

svensk församling skulle på motsvarande sätt skapa även över kommunens gräns sam-

arbete eller direkt samverka. Frågan har varit aktuell i Tammerfors svenska församling

som hör till Borgå stift men bara får ha medlemmar från Tammerfors stad och inte 

svenska invånare från Stor-Tammerfors. Tyska och Olaus Petri församlingar har hela 

landet som medlemsområdet. Relativt sett har ändå tyska församlingen mest frånvaran-

de medlemmar i hela stiftet. Svenskar som det på flera orter finns färre av än finnar har 

genom grundlagen en och samma riksrättigheter. För församlingar skulle en vidare 

verksamhet över kommungränsen bättre svara mot nya behov. En indelning av verk-

samheten i två församlingar på språklig grund och följande samekonomi kan leda till en 

skev fördelning av resurser.757

4.10. Kyrko- och inkomstskattelagens kongruens

Envar församling har rätt och skyldighet att låta församlingens medlemmar bidra till 

anskaffande av medel  för sina uppgifter KL 15:2 §. Detta innebär att oberoende av bo-

ningsort är en medborgare som är medlem av en främmande religion inte kyrkoskatt-

skyldig,758 utan kyrkoskatten begränsas till respektive församlings egna medlemmar. 

KL anger tydligt kyrkoskatt för sina uppgifter i den evangelisk-lutherska kyrkan, dock 

utan att närmare definiera det i lag utöver det som jag tidigare i kapitlet hänvisat till. 

L om ortodoxa kyrkor (2006/985) 7 kap. reglerar församlingarnas ekonomi och 

77 § reglerar kyrkoskatt och 79 § att finansiera sina uppgifter med denna inkomst.

757 I tidigare utredningar finns det mönster som tyder på att kunskap och utbildning bidrar till ekonomisk 
effektivitet. I detta arbete har vi sett att den tyska entreprenörsandan leder till större kast i Tyska försam-
lingens inkomster än i gemene. En anekdot från 1980-talet var då södra svenskas kyrkoherde suktade ef-
ter alla rika svenskar och verksamhetsbidrag enligt deras inkomster. På 1990-talet visade det sig att sex av 
tio högsta inkomsttagare på detta område hade tysk förankring. Fyra av dessa saknade församlingsmed-
lemsskap och en var utanför Södra svenskas område. Hälften var utanför detta område och fyra var med-
lemmar i en finsk församling.  Ingen av dessa var medlem i den berörda svenska församlingen för rika 
medborgare.
758 Leino (2002) s. 214.
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Jag kan inte se att de två folkkyrkorna inte skulle ha beaktat rätten till skatt i sin 

lagstiftning. Trots det förefaller det mig som om den evangelisk-lutherska kyrkolagen 

genom att uttrycka sin rätt till skatteuttag som för att täcka sina uppgifter  avsiktligt 

lämnat frågan öppen om vad som avses med uppgift. Användningsändamålet för skatten 

är inte lika klart definierat som i regel om skatteuttag åt religionssamfund stadgas i in-

komstskattelagen. I och med det är det av central betydelse att KL desto tydligare preci-

serar uppgifter som kan finansieras av kyrkoskatt. Uppgifter är på motsvarande sätt de-

finierad inom den ortodoxa kyrkan i (2006/985) 2 § Kyrkans uppgift: Kyrkan tjänar 

människorna genom heliga förrättningar, ortodox fostran och undervisning, diakoni-

och välgörenhetsarbete samt annan verksamhet som grundar sig på den ortodoxa kyr-

kans tradition.

ISL (1992/1535) 1 § tar upp församlingen och senare i 3 § också definitionen av 

samfund som församlingar och andra religionssamfund. Det preciseras ändå inte här ex-

akt vad en församling är. Grundlagen ger dock som i 76 § tydligt rätt åt den evangelisk-

lutherska kyrkan att ha en lag. GL, KL och ISL visar inte på något sätt något motsats-

förhållande eller diskrepans mellan dessa lagar för evangelisk-lutherska och den orto-

doxa kyrkan. Mitt intryck blir att ISL genom 2:3.p.3 församlingar och andra religions-

samfund lämnar öppet även för andra trossamfund att kräva in kyrkoskatt vid behov. 

Detta förutsätter ändå att GL skulle ta in andra religionssamfund att ha en egen lag som 

stipulerar om rätt till kyrkoskatt. I enlighet med RFL (2003/453) 27 § tillämpas före-

ningslagen och 14 § förutsätter att dess medlemmar bestrider utgifterna för sitt samfund 

med en religionssamfundsmedlemsavgift.

Om man beaktar att skattelagar för skatteuttaget kan vara väl så sofistikerat ut-

formade, dess teckning ytterst tydlig och heltäckande ger ISL och KL ramar som lämnar 

öppet för vidare utveckling. Det visar på följande omständigheter. Andra religioner och 

ideal förutsätts i dag vara utan skatterätt men har rätt att ta in en avgift av sina medlem-

mar i överensstämmelse med föreningslagens bestämmelser. En del av en kyrkas verk-

samhet kan bedrivas inom en stiftelse, som kyrkans u-hjälp. Detta har kunnat tillämpas 

genom att avskilja en given del av verksamheten från kyrkan. Målet är att skapa möjlig-

heter till effektivare beslutshierarki men med bibehållet syfte.

Allmännyttiga föreningar är skattefria och en medlem kan fritt välja om han hör 

till ett trossamfund. Viss skattefri verksamhet kan också drivas bland medlemmar inom 

kyrkan. Den katolska kyrkan har inte rätt till skatt efter reformationen varvid dess med-

lemmar hör till befolkningsregistret. Hur en ideell förening skaffar medel och förvaltar 
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dessa skall svara mot föreningens stadgar. Förvaltningen av medel kan utgöra inkräv-

ning av medlemsavgift, erhållna donationer och testamenten vars placeringar och av-

kastning sköts enligt en ekonomisk förvaltningsmodell. I Finland är sådana donationer 

som enskilda individer gör inte avdragbara i beskattning som i många andra länder. Un-

der åren 1986 till 1988 var detta på försök möjligt för fysiska personer, numera bara för 

samfund enligt IFSkL (1974/1043) 33 a § (1986/540).759 Man kan jämföra med USA, 

Tyskland och Schweiz där dessa avdrag har stor betydelse. I och med ISkL (1988/1240) 

genom ISkF 9 § (1988/1244) trädde i kraft för beskattningen år 1989 slopades detta av-

drag för fysiska personer. Även senare har det funnits förslag till avdrag, senast RP 

42/2007 rd vilken inte ledde till resultat.760

4.11. Övriga trossamfund

Beskattning i en kommun för varje församling går för sig så länge majoriteten i kom-

munen antingen språkligt eller konfessionellt är homogent. Ett problem som kan uppstå 

är när en medborgare har ett annat modersmål än landets officiella nationalspråk. Enligt 

KL 11 kap. borde Tyska församlingen i Finland kunna bilda samfälligheter om med-

lemmar finns på en annan kommuns område med den kommunens andra församlingar. 

Detta är i sig själv en orimlighet. Således borde här stå: förutom tyska församlingen ,

så skulle det entydigt vara ett klart stadgande. Å andra sidan kan huvudkyrkan i Hel-

singfors innebära att det är möjligt med någon symbios med de kyrkliga evangelisk-

lutherska samfälligheterna i Helsingfors, varvid denna samfällighet skulle vara rikstäck-

ande till den del den har en samfällighet med Tyska församlingen.

Undervisningsministeriet har skilda moment från vilka man kan anhålla om stöd 

för ett religiöst trossamfund och publikationer. Den katolska kyrkan och dess försam-

759 Linnkangas (1987) s. 74 ff.  
760 ISL 57 § (2007/1141) Donationsavdrag: Ett samfund får enligt vad som närmare bestäms genom för-
ordning av statsrådet från sin inkomst dra av 1) en penningdonation på minst 850 euro och högst 250 000 
euro som gjorts för att främja vetenskap, konst eller bevarande av kulturarvet i Finland till en stat inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller till ett sådant universitet eller en sådan högskola inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som får offentlig finansiering eller en universitetsfond i an-
knytning till dessa, 2) en penningdonation på minst 850 euro och högst 50 000 euro som gjorts för att 
främja vetenskap, konst eller bevarande av kulturarvet i Finland till en av Skattestyrelsen angiven före-
ning eller stiftelse inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en fond i anknytning till dessa, 
vars egentliga uppgift är att understödja vetenskap eller konst eller bevara kulturarvet i Finland. Lagmo-
tion 42/2007 rd föreslog att detta skulle utsträckas till privat förvärvsinkomstbeskattning med minst 20 
och högst 5 000 . RP 112/2008 rd : 98 a § i inkomstskattelagen. Enligt förslaget får en fysisk person 
och ett dödsbo i beskattningen från sin förvärvsinkomst avdra en penningdonation till ett universitet eller 
en högskola i syfte att främja konst eller vetenskap.Donationer på minst 850 euro och högst 250 000 euro 
kan avdras. L 98a § (2008/946) Donationsavdrag för fysiska personer.
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lingar har inte skatterätt efter reformationen. Önskar man vara katolik kan man skriva in 

sig in i befolkningsregistret. Hör man till någon ideell organisation betalar man in en 

frivillig avgift eller en medlemsavgift. Medborgare inskrivna i befolkningsregistret är 

befriad från kyrkoskatt.

Muslimer och företrädare för andra religioner kan göra lika. Det har dock med 

samfundsskatten funnits en överenskommelse vid Helsingfors samfälligheter om att de 

betalar ut understöd åt vissa andra trossamfund från sin samfundsskatt. Om hela bola-

gets aktiestock hörde till ett främmande samfund beskattas bolaget inte av den stora

evangelisk-lutherska samfälligheten. Genom att staten sedan BFL tagit över detta kan

detta inte länge fungera, utan all skatt kommer till den evangelisk-lutherska församling-

en, undantaget den ortodoxa andelen. 

Det har sedan förekommit enligt muntliga uppgifter att denna samfällighet av

tradition betalat ut direkta understöd åt övriga religiösa samfund som verkar inom dess 

kommuns gränser, såsom det judiska samfundet. Anslag är det enda tänkbara förfarande 

då skattelagen är ändrad. Detta är enda källan ur vilken främmande religiösa samfund 

kan få indirekta skattemedel. Då samfundsskatten i huvudstadsregionen inte längre de-

las ut efter kapital och huvudkontor utan efter var verksamheten har anställda försämras 

samfällighetens möjligheter att dela ut understöd åt andra religionssamfund. Detta grun-

dar sig på beslut av Finansministeriet som med stöd av 14 § lagen den 10 juli 1998 om 

skatteredovisning (532/1998) har stadgat i ett beslut den 11 februari 1999 om företags-

verksamhetsposter 2 § med beräkningsgrunderna för den preliminära utdelningen av 

samfundsskatten i de enskilda kommunerna och de evangelisk-lutherska församlingarna 

för skatteåret 1999. Detta sammanfaller med ett allt större antal personer i huvudstads-

regionen vilka önskar utträda ur evangelisk-lutherska kyrkan, vilket verkar negativt för 

ekonomin i samma riktning som det minskade samfundsskatteuttaget. Det tidigare inte 

uttalade men i praktiken tillämpade frikostiga budgetanslag från stora välbärgade sam-

fälligheter riskerar därför att också minska då de direkta skatteintäkterna leder till svå-

righeter av ekonomisk art. 

Utdelning av skattemedel till icke kristna eller av annan kristen konfession ser 

jag inte direkt stärkt i kyrkolagen. Ett anslag utdelat av hävd också om det är inom en 

kommun och till annan religiös verksamhet, fast den är i strid med luthersk tro, kan ses 

som om det vara frågan om hednamission, vilket som så är möjligt och till och med 

önskvärt enligt kyrkolagen. Till den delen tar kyrkan ett större ansvar och har en mera 

samhällsbevarande uppgift genom icke diskriminering, vilket kan gagna såväl staten, 



139

kommunen som den egna församlingen. I ISL talar man om religionssamfund vilket inte 

heller kan göra det i varje fall skatterättsligt att ta ut skattemedel för andra trosläror.     

Skattelagstiftningen kan ses som ett instrument som inte tar ställning till kyrkans 

konfession utan som ett tekniskt arrangemang. Dessutom tar lagen genom att använda 

begreppet religions samfund = trossamfund in möjligheter att vidga sitt uttag utan lag-

ändring. Det stärker intrycket att det överlämnas åt valda politiker att avgöra nyttan av 

de två folkkyrkorna. Det är också i skattelagen indifferent om det funnes flera. Stabilitet 

ger dock det motiverat att inte ha ett otal andliga rörelser. 

Ideell verksamhet är som sådan något annat, som under vissa premisser är skat-

tefri verksamhet. ISL 22 § förutsätts att den är allmännyttig.  Det får inte vara begränsat 

till vissa kategorier. Inte heller får det för delaktiga föreligga ekonomiska fördelar. Vis-

sa ideella avdrag närmast för forskning och konst är avdragbara kostnader hos samfund. 

ISL 57 § ger rätt till ett inkomstavdrag för penningdonation om 850  vid stöd av kul-

turarv och från 850  till 250 000  till vetenskaplig och konstnärlig verksamhet kanali-

serad till en stat inom EU, universitet eller högskola samt förening godkänd av skat-

testyrelsen.  För vissa andra donationer för att främja vetenskap, konst och bevarande av 

kulturarv är denna övre gräns 50 000  enligt en lista godkänd av skattestyrelsen. 

Skattestyrelsen sammanställer för ett antal år de mottagare som kan motta av-

dragbara donationer. Här finns institutioner som direkt eller indirekt har en direkt kon-

takt till vissa församlingar. I skatteverkets förteckning över skattemottagare för donatio-

ner 14.11.2007, (1648/347/2007) kan man notera Understödsföreningen för Tyska bib-

lioteket, som tidigare var förvaltat av Tyska församlingen, där i stiftelseurkunden be-

stäms att församlingens kyrkoherde är medlem i styrelsen. Vidare Stiftelsen för Finlands 

ortodoxa kulturcentrum under åren 2006-2011 kan motta donationer av samfund som 

har rätt att avdra dessa som utgifter vid beskattningen. Särskilt denna sistnämnda insti-

tution hör till den kategorin som svarar för det finländska kulturarvet varvid en övre 

gräns inte finns utan endast en lägre med minst 850  gäller.

4.12. Staten och medborgaren kontra kyrkan

Begravningslagen (2003/457) förutsätter i enlighet med GL 11 § lika behandling av en 

medborgare oberoende av religion och samvetsfrihet.761 En tydlig fördelning mellan stat 

och medborgare är utvecklingen av begravningsavgifter som bör bli lika med hänvis-

761 RP 204/2002 rd s. 5.
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ning till att kyrkan får samfundsskatt av staten, varvid en del bör vara ersättning för 

kostnader för konfessionslösa som ändå utgör en minoritet av de begravda.762 Detta 

harmoniserar också med de mänskliga fri- och rättigheterna och III avd. EU artikel 21 

om icke-diskriminering,763 oberoende av kyrklig tillhörighet. I statens intresse torde det 

kristna samhällets rättsnormering som tidigare anförts vara ett rättesnöre för en stabil 

samhällskontinuitet. I samhällets intresse kan det inte vara att stifta lagar utan skälighet 

som beaktar också den part som utför arbete. Skall en kyrka utan tillräckliga motpresta-

tioner begrava alla avlidna? Inte heller är det motiverat att tänka sig en utarmad kyrka 

för forna medborgare.

Kyrkostyrelsen är församlingarnas koordinerande kraft som bidrar till utjämning 

av skatteintäkter, senast med en progressiv avgift764 från rika församlingar, för ökade 

anslag till de fattiga församlingarna. 

Barn- och diakoniarbete ligger inte i konflikt med kyrkans uppgifter och inom 

skattelagstiftningen finns det inga hinder för att täcka en omfattande verksamhet. All-

kyrkans diakoni sköter. Andra aktörer är frivilliga organisationer, såsom Frälsningsar-

mén eller andra helt ideella, skattefria organisationer. Eftermiddagsvård av skolbarn de-

legeras gärna åt församlingarna, med eller utan kommunalt eller statligt stöd.  

Barmhärtig verksamhet som den ortodoxa tron representerar och den nordiska 

välståndsideologin i det lutherska samhället, väntar sig det senare samfundet ständigt 

rätt till finansiell kompensation. De tidigare rika katolska församlingarna har inte sam-

ma krav på samhällsansvar. Det kan med olika ideella rörelser och avståndstagande till 

folkkyrkorna i Norden leda till ökade krav av medborgare om ett socialt ansvar för den 

lutherska kyrkan. I dag är det närmast ett implicit ansvar, genom traditioner och rätt till

skatt i samverkan med samhället som de sociala åtagande tas emot. 

Ideell verksamhet kan grundas enligt föreningsfrihet GL 13 § bör verka enbart 

med ideell eller ekonomisk verksamhet.765 En tidigare uppfattning har varit att samhäll-

såtaganden av ideella föreningar är skattefria. Offentligt producerade kan dessa tjänster 

bli dyrare för skattebetalarna i samhället.766 Kriterierna för vilka dessa skattefria ideella 

subjekts verksamhet är följer ISL 22 §. Staten och delvis skattefri verksamhet nämns i 

762 RP 294/2002 rd s. 8.
763 EU-konstitution s. 446.EU-artikel III-124 och artikel 14 i Europeiska konventionen samt de mänskliga 
rättigheterna.
764 Halttunen Pihlaja Voipio s. 220. Det progressiva tillägget kan vara högst 20 %.
765 Myrsky (2004) s. 15.
766 Myrsky (2004) s. 330.

mänt är hjälpverksamhet som distribution av bröd till EU livsmedel en aktivitet som 
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ISL 20 21 §. Ett ideellt trossamfund har inte skatterätt. Frivilliga medel som intressen-

terna bidrar med är i regel inte avdragbar i beskattningen för donatorn. För mottagande 

ideellt skattesubjekt beror karaktären på verksamheten av den specifika skattesituatio-

nen. Avvikande från välfärdsnorden medför en donation i vissa länder inte skattefrihet

för donatorn, utom inom vissa gränser. Således uppstår inte i Finland avdragbara under-

stöden som man förbundit sig till som annars vore ett skattebortfall. Ideella föreningar 

kan precis som kyrkan skattefritt motta testamenten och donationer. 

I avsnittet om de olika religionerna i Europa i kapitel tre får man en uppfattning 

av genom att se på de fyra skilda kyrkobeskattningsprinciperna. En trolig utveckling 

kan enligt kapitel två bero på den nationella historiska utvecklingen och enligt kapitel 

tre bevara sin nationella modell i ett integrerat EU. Skattelagstiftningen har tagit upp 

begreppet religionssamfund, vilket kan vara ett steg i denna något vidgade syn. Samhäl-

let kan ha en beredskap till större flexibilitet och har i skattelagstiftningen tagit det för-

sta steget genom att införa termen religionssamfund. Samhällsansvaret och välståndet i 

samhället kontra kyrkans monopol för luthersk moral och socialetik kan kanske redan 

skönjas. Skatteuttaget som kompensation åt kyrkan för dess uppgift inom etik och ge-

nom dess samhällsansvar har därmed kanske redan marginaliserats.   

En rimlig skatt skall ge till ett skäligt pris tjänster som medlemmarna i kyrkan 

behöver. I kapitel två såg vi att kyrkotvånget avskaffades och snart 150 år senare byggs 

ännu kyrkor som vid olika särskilda tillfällen är fulla. Mycket av dagens samhälle byg-

ger på de rättsnormer och kyrkliga värderingar som bidrar till en given trygghet i det 

finländska samhället. Trots att Finland inte på över hundra år har haft en statskyrka är 

finländarna medlemmar i högre grad än i de skandinaviska kyrkorna. 

Jämfört med Tyskland som inte har en statskyrka men motsvarande offentlig-

rättslig institution har vi betydligt flera medlemmar. I USA är all religiös verksamhet 

frivillig och etiken envars ensak. Inom det katolska Europa är också den kyrkliga tillhö-

righeten och aktiviteten betydande. Rysslands stora problem med olika särdrag och sek-

ter har gjort obotlig skada för att kunna skapa ett stabilt samhälle. Tillika saknar de 

tryggheten för den offentliga sektorns religiösa tjänster, genom avsaknaden av en funge-

rande jämn beskattning.

Rättssamhället och de tjänster och funktioner det skall fylla mår bäst av en fun-

gerande beskattning. I Norden kan man notera enligt föregående kapitel en kristen etik 

och ett socialt välfärdssamhälle, varvid det finns särskilda lagar som styr socialt skydd, 

tryggar utbildning, sjukvård och andra sociala behov som är viktiga då de har stor bety-
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delse för den sociala välfärden. I detta kapitel har kyrkans uppgifter och därmed för-

bundna utgifter för kyrkan i Finland anförts. Möjligheter för anskaffning av medel för 

att täcka de kostnader som uppstår för att täcka utgifter, som faller inom ramen för kyr-

kans uppgifter redogör jag för i följande kapitel. 
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5. SKATTEUTTAGET FÖR KYRKANS UPPGIFTER

5.1. Beskattningsrätten för kyrkan i Finland

Kyrkan är ett offentligrättsligt samfund med rätt att ta in skatt för att täcka sina utgif-

ter.767 I kapitel två har jag redogjort för hur tionde utvecklats till kyrkoskatt och hur 

kristendomen från söder och väster på 800 900-talet kom till Norden. Vidare har un-

der kristet inflytande det svenska riket bildats och skatteuttag har varit stommen för dess 

expansion. Kyrkan har efter reformationen fått sin skatt av kungen. Efter detta har be-

skattning varit en rätt för den evangelisk-lutherska kyrkan och efter avskiljningen från 

Sverige också det ortodoxa trossamfundet.   

Helt allmänt taget förefaller det mig besynnerligt att inte i lagstiftningen för den

evangelisk-lutherska kyrkan tydligt ta in stadgar om ekonomi förrän i senaste stora lag-

reform år 1993. Tidigare fanns ett stadgande om att kyrkan hade rätt att ta in skatt för att 

finansiera sina boställen och fonder, varvid kyrkoskatt skall tas in, men tydligen inte 

måste, ty sparande och fonderande var också möjligt.768 Huruvida det var falsk blyg-

samhet eller inte fanns det ändå sedan 1900-talet en regelrätt kyrklig skatteinkomst. 

Analogt med detta har ISL stadgat i 1 § rätt för församlingen att ta in skatt. Denna har-

monisering i kyrkolag och inkomstskattelag har uttryckligen skett först 1993 respektive 

1992.

Fullt ut har kyrkan med interna regler övergått från kameral till någon form av 

bokföringslagsenlig form inom sin redovisning KO 15:9 §. Detta är en process som bör-

jat vid millennieskiftet år 2000 och processen fortgår.769 Följaktligen kommer kyrkans 

medeluttag i skatter och dess utgifter bättre att kunna jämföras med företagsinkomster. 

Man kan fästa uppmärksamheten på att staten också gått in för en blandad form för re-

dovisningen med såväl budgetstyrning som affärsredovisning.770 I vilken mån en offent-

lig förvaltning skall kunna jämföras med affärsföretag måste ändå ses som någon form 

av ett politiskt beslut. Oberoende av system förväntar sig en förtroendevald av i dag att 

han skall kunna förstå räkenskaperna och kräver viss transparens.    

767 Myrsky (1999) s. 1.
768 Kyrkolagen 23.12.1964/635 C Budget och kyrklig beskattning; Budget per kalenderår för att finansiera 
utgifterna med budgetmedel., samt L om de ev. Luth. Församlingarnas boställen och fonder 1966/106 13 
§. För anskaffande av medel för erläggande av de i församlingens budget upptagna utgifterna skall, såvida 
församlingens tillgångar inte förslår, förordnas om uppbörd av kyrkoskatt.
769 Grönblom s. 176. En tidsfrist har tagits in i KO från att tidigare ingått i församlingens ekonomistad-
garna.
770 Myrsky (1999) s. 102.



144

5.2. Skatteberättigade och skattskyldiga samfund

ISL tar, som nämnts, upp i 1 §: Inkomst och skattetagare där för förvärvsinkomst skall 

betalas skatt till bland annat församlingen. För kapitalinkomst betalas skatt enbart till 

staten. Rörande rätten till avkastning från denna skatt och fördelningen av densamma 

till kyrkan stadgas i ISL 124 §. Efter reformen 1993 är det dock endast till den del det 

utgör inkomst för samfund och samfälld inkomst som det betalas skatt också till försam-

lingen.  

ISL ger en definition av vad ett samfund enligt lagen är och nämner i 3 § p. 3) 

församlingarna. Här lämnar skattelagen dock porten öppen för en större bredd genom att 

nämna andra religionssamfund. Grundlagen tar dock in de evangelisk-lutherska försam-

lingarna, men skattelagen lämnar möjligheter till en vidare tolkning. Implicit ges genom 

religionsfrihetslagen rätt också för den ortodoxa kyrkan. 

I avdelning VI reglerar ISL skattesatser och samfundens inkomstskatt. Allmänt 

stadgas i ISL 124.1 § att fysiska personer och dödsbon skall betala skatt till staten av sin 

beskattningsbara förvärvsinkomst enligt en progressiv skala och för kapitalinkomst en-

ligt en inkomstskatteprocent. För övriga skattskyldiga gäller för den beskattningsbara 

inkomsten en inkomstskatteprocent. Av detta tillfaller även en del från redovisat in-

komstförvärv församlingarna, dock inte kapitalinkomst.

Delvis skattefria samfund uppräknas i ISL 21.1 § som skall erlägga skatt åt 

kommunerna och församlingarna i ISL 124.3 § (Jmf. Kap. 6). Skattens fördelning sker 

sedan enligt SkatteredovisningsL (1998/532). Lagen fastställer rätten till skatten för sta-

ten, kommunerna och församlingarna. 

ISL 21 § 4 moment ger kommunal skattskyldighet för kyrkan endast i de fall när 

den bedriver näring eller får en inkomst från fastigheter eller delar av fastigheter som 

har använts för annat än allmän eller allmännyttig verksamhet. Fastighetsinkomst avser 

kapitalavkastningen från skogshushållning vara. I övriga fall är kyrkan befriad från in-

komstskatt ISL 21.2  §, vilket även historiskt varit fallet.771

I ISL 124,2 § stadgas om skatt till skatteberättigat samfund. Denna paragraf är 

reviderad772 vilket medför att en ny lag om skatteredovisning skall tillämpas för 

skattemottagarna.773 De viktigaste principerna är bibehållna när SkatteuppbördsL 

(1978/611) ersattes med SkatteredovisningsL (1998/532), fastän rätten till en förhöj-

771  Andersson Linnakangas s. 63.
772  10.7.1998/533 temporärt delvis mom. 2 och 3 30.12.1999/1345.  
773  RP 54/1998 rd s. 1.
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ningsprocent helt slopas och ersätts med en referensränta som fastställs av finansmini-

steriet justerad med 2 procents förhöjning.774

Enskilda lösningar för att trygga skatteuttagets balans kan man redogöra för genom 

att se på Åland. Samfundsskatten för Åland redovisas separat. Detta är väl grundat och re-

dogörs i en skild lagjustering. År 2000 är den 17,9742 procent775 (L 1345/1999) i skatt till 

staten (ISL 124,2 §)). Detta motiveras av praktiska orsaker, så att skatten ligger på motsva-

rande nivå som i riket.776 Finansministeriets beslut (164/1999) reglerar utdelningen av 

samfundsskatten.

Lagen om skatteredovisning är en generell täckande lag för de skilda skatteutta-

gen och genom förordning om skatteförfarande (1998/804) reglerar fördelningen utgåen-

de från senast föregående års slutförda beskattning (FoSR 1-2 §). Finansministeriet beslu-

ter sedan årligen med stöd av LoSR 5 § efter att ha hört också Kyrkostyrelsen och det Or-

todoxa kyrkans kyrkostyrelse om fördelningen. 

5.3. Skattebasen och religionssamfund

5.3.1. Skattebasen

Skattebetalaren får efter ett kalenderår ett skatteförslag med en förhandsifylld dek-

laration över inkomsten som är registrerad via dataöverförd information till skattever-

ken. I skatteförslag ingår uppgifter insända om löneinkomst och avkastning från kapi-

talplacering färdigt angivna. Den förhandsifyllda inkomsten består närmast av endera 

löne- eller kapitalinkomst. Upptäcker deklaranten att uppgifter saknas kompletterar han 

med dessa och vissa avdrag. Den skattskyldige kan därefter returnera förslaget till skat-

teverket. Kapitalskatten är proportionell och tas in av staten medan lönebeskattningen 

sker för stat, kommun och församlingar samt en sjukförsäkringsavgift för FPA. 

I ISL 1 § ges helt allmänt ramen för rätten av skatteuttag till stats- och den 

kommunala personskatten, samt församlingarnas kyrkoskatt och FPA:s avgift. ISL 2 § 

stadgar om inkomst av näringsverksamhet och jordbruk, källskatt på ränteinkomst och 

beskattningsförfarande samt förskotts- och skatteuppbörd stadgar särskilt. Efter avdrag 

från inkomsten för dess förvärvande med naturliga avdrag ISL 96 106 § återstår den 

beskattningsbara nettoinkomsten.777  Dessutom kan fysiska personer från skatten avdra 

774  RP 54/1998 rd s. 1 Finlands Bank ersatt med RP 97/2001 rd s. 2. 
775  StoUB 1/1999 rd s. 1 f.
776  StaUB 18/1998 rd s. 3.
777 Andersson Linnakangas s. 5 ff. Detta system är nästan identiskt med det som finns i Sverige och 
Norge.
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vissa belopp från skatten enligt ISL 125 127 a §. De avdrag som kan skapa olikheter i 

nettolönen regleras årligen på grund av inflation och politiska uppgörelser. 

Källskatten L om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (1978/627), 

som inte berör kyrkan, tas in av utomlands boende för inkomst, lön och pension som 

intjänats här och tillfaller staten. Detta berör även härifrån utbetalda sociala förmåner 

och olika slag av ränteavkastning enligt L om källskatt på ränteinkomster 3 § 

(1990/1341) för dividender, räntor, royalty, licensersättningar och motsvarande.778 Käll-

skatten förutsätter att det inte finns en varaktig, fast kontakt utöver betalningen från lan-

det. T.ex. endast en sommarstuga räcker inte som varaktig kontakt med Finland.779 Hu-

vudregeln är att den skattskyldige skall var bosatt här ISL 9 § eller ha sitt hem för att 

vara skattskyldig för kommun och kyrka.  För sommarstugan utgår den kommunala fas-

tighetsskatten till den kommun där stugan är belägen. 

5.3.2. Religionssamfund och reform av ISL 124 §

Avvikande från direkt lagstiftning kan man se i skattestyrelsens informationsblad 5.5.1999 

redogörelse för en tänkt ny fördelning åt skattetagare. En intresseväckande punkt är att i 

skatteförvaltningens redovisning nämns både församlingar och andra religionssamfund.780

Det tyder på ett steg till nytänkande. Man kan å andra sidan anse att det är anfört i ett be-

tänkande, där det omnämns att olika religiösa samfund i beskattningen behandlas olika vil-

ket man upplever som en olägenhet.781 Detta kan tyda på ett första steg till beredskap att 

beakta religionsfrihetslagen och att avstå från landets två folkkyrkors enväldiga beskatt-

ningsrätt. Risken med flera skattesamfund har i den inledande rättshistoriska delen anförts 

med att flera sekter eller avarter försvårar rikets fortbestånd och lagliga sammanhållning på 

kristen grund.

ISL 124 § justeras kontinuerligt med fördelningen av skattens skilda delar så att 

de möjligast väl skall svara mot mottagarens slutliga skatt.782 Genom lagberedningens 

olika betänkanden och remissförfaranden kan man följa med lagstiftningen för fördelning-

en av samfundsbeskattningen. Fastän all lag är rent juridiskt, tar politikerna hänsyn till 

grunder som är förankrade på element som tyder på att det är mera politiskt än direkt juri-

778 Andersson Linnakangas s. 7 f. 
779 Andersson Linnakangas s. 41. HFD 1981 II 501; HFD 1988 B 501; CSN 1984:222.  
780 Skatteförvaltningen 5.5.1999 s. 12. Jmf Religionsfrihetslagen 2 § 453/2003 religionssamfund är 
evangelisk-lutherska kyrkan, ortodoxa kyrkosamfundet och ett religionssamfund som registrerats. 
781  StaUB 26/1999 rd s. 2.  
782  RP 54/1998 rd s. 19.
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diskt fiskalt motiv som ligger till grund för lagändringarna.783 ISL 124 § har tenderat årli-

gen784 stadgade lagjusteringar, som beaktar nya politiska avväganden, förmodligen antag-

ligen ledda av beaktandet av förändrade ekonomiska realiteter i samhället.   

Man kan också se på den inkomst som enligt ISL 21 § delvis skattefria fördelas 

mellan samfund, där såväl kyrkan i egenskap av evangelisk-luthersk som ortodox som re-

ligionssamfund kan vara skyldiga att betala skatt. ISL 124.3 § ger regler för delningen som 

kan förändras varje år: Enligt 5 § Skatteredovisningslagen (1998/532) och FMF beslut om 

utdelning reglerar fördelningen av samfundsskatten. Som exempel kan nämnas skatteutta-

get för år 2000 är för församlingsgruppen 1,63 % (2005 1,94 %; 2009 2,55 enligt RP

53/2009 rd), delvis skattefria i församlingsgruppen 4,1924 % (2009 7,3742 %) och religiö-

sa samfund i kommungruppen 95,8076 % (2009 92,6258 %) till kommunen. Ytterligare 

kan noteras att de ortodoxa församlingarnas andel är 0,08 % av församlingarnas samfunds-

skatt. 

Man får den uppfattningen att kyrkans representanter inte anser skatten enligt ISL 

21 § som varken betydande eller nödvändig för församlingarna.  Det kan också bero att det 

är dikterat av statsmakten. Hur som helst kan man analogt med detta notera att det finns 

skatter som de evangelisk-lutherska församlingarna de facto betalar åt kommunen full ut 

som en del skatt vilken åter redovisas till kommunen via skatteförvaltningens redovis-

ning.785 Detta förefaller att vara ett avsiktligt och medvetet arrangemang. 

Samfundsränta justerar utdelningar på samma sätt som kvarskatt och återbä-

ringsränta. Betydelsen av dessa har ökat genom införande av optionsförmåner som en 

fördröjd löneinkomst. Anställningsoptioner som införts som beskattningsbar förskotts-

underskattad förmån kan vara befriad, men på den skattskyldiges begäran vara förskott 

underkastad inkomst från och med år 2002. Detta kan ge betydande kast och även orsa-

ka återbäring om de ekonomiska målen inte infrias. 

En följd av detta kan beräknas vara att kassaflödet stiger när underskottsgottgö-

relsen i högre grad än kompletterande kvarskatt används.786 Inverkan på församlingar-

nas skatteuttag kunde fritt uppskattat vara t.ex. 12,5 miljoner . Den betydelsen som 

783  Se utvecklingen och argumenteringen i RP 71/1999 rd; StaUB 26/1999 rd; StoUB 1/1999 rd; Rsv 
115/1999 rd s. 1 beaktar anförda motiveringar och omfattar 1,63 % år 2000 trots StaUB 26/1999 rd 
avvikande åsikt 1 s. 5 som räknar med 100 miljoner marks nedsättning av samfundsskatten, samt med en 
kläm att andra religionssamfunds behov bör utredas. 
784 RP 54/1998 rd s. 20 Skattetagarens utdelning rättas varje år så att utdelningen inräknar skattetagarens 
... för- och nackdelar ... minskningar ökningar. 
785 Skatteförvaltningen 5.5.1999 s. 12 f.
786 RP 97/2001 rd s. 4.
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räntefaktorn har, anser man att kan leda till undvikande av för stor kvarskatt. Det inne-

bär att man räknar med att befrämja frivilliga förskott och på det sättet utjämnar man 

inkomsterna med nämnda risk om målet inte uppnås.

5.4. Kyrkans rätt till skatt från inkomster av medlemmarna

5.4.1. Beskattning av fysiska personer och dödsbon

En fysisk person, som är medlem i den evangelisk-lutherska kyrkan eller den ortodoxa 

kyrkan erlägger en skatt på basen av sin inkomst i enlighet med samma regler som gäll-

er vid kommunalbeskattningen för att täcka sin kyrkas utgifter. Av kyrkans inkomster 

beräknas hela 75 procent vissa år komma från fysiska personers beskattningsbara in-

komst.787 Procenten är inte statisk, utan den tenderar relativt sett att minska med det 

ökade utträdet från kyrkorna. 

Höjning av kyrkoskattesatsprocenten kan årligen ske endast med 0,25 enligt KL 

15:2. Kyrkomötet har godtagit att procenten avrundas till närmaste 0,05 %:s788 enhet. 

Det finns inga restriktioner för att skatten sänks eller skatt inte uppbärs789 något år. Kyr-

kolagen 15:2 § stadgar vidare att kyrkans medlemmar bör bidra med medel för att täcka 

kyrkans utgifter. Det sägs inte om det skall vara direkt inkomstskatt av fysisk person 

eller om det lika fullt kan vara med samfundskatt de delat med till finanserna. Religi-

onsfrihetslag (2003/453) 14 § är skyldig att till samfundet betala en sådan avgift 

som baserar sig på samfundsordningen  tvingar inte heller till någon bestämd betal-

ningsform. År av hög samfundsskatt790 kan detta leda till ett läge där en församling får 

för stora totala skatteintäkter. För övrigt är det dock närmast ett teoretiskt problem. Tyd-

ligt sägs ändå att medlemmarna är tvungna att delta i finansieringen av kyrkans verk-

samhet oberoende av om man tar dem i anspråk eller inte. Här avses en heltäckande 

skattskyldighet jämfört med de avgifter eller expeditionslösen man betalar för tjänster 

man tagit i anspråk.791

787  Koivukoski s. 86.(1989) Se Kyrkostyrelsen: Församlingarnas ekonomi 1997 s. 20. Av kyrkans in-
komster består 67 % av personskatteintäkter år 1996. Se bilaga 2 i Erä-Esko Rätten till skatt för kyrkan i 
Finland.  
788  Halttunen Pihlaja Voipio s. 136.
789 Läget i Esbo samfälligheter var ett år sådant att samfundsskattens intäkter var mera än personskattens. 
Att i denna summa ingår även bolagsmän skrivna i Tyska församlingen innebar ingen konsekvens i och 
med att Esbo samfälligheter anser att det vore en frågan om understöd av dem till Tyska församlingen och 
inte tvärt om. 
790  Ett år av hög samfundsskatt i Esbo samfälligheter gjorde att frågan polemiserades i tidningspressen. 
Det visar också på förtroendevaldas eventuellt breda kompetens, men med avsaknad av tillräcklig eko-
nomisk framsynthet och försiktighet. 
791  Halttunen Pihlaja Voipio s. 136 f. (Tjänster för ämbetsbetyg eller begravningsväsendet).
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Utvecklingen av statens och kyrkans förhållande sker kontinuerligt. Senast 

skedde det i inrikesministeriets kommittébetänkande år 1997. De reella siffrorna som 

belyser argumentering var år 1995 följande: Kyrkoskatteörena beräknades bli 252,9 mil-

joner stycken, varav enbart Stor-Helsingfors (Helsingfors, Esbo och Grankulla) andel av 

alla skattören var 22,5 %.792 Skattöret i 7 församlingar var 1 % medan 2 % fanns i 19 

församlingar. Medelskattöret var 1,33 %. Av församlingar med 2 % var 14 stycken be-

lägna i Borgå stift, det vill säga bl.a. små församlingar främst i landskapet Åland.793

Jämför man mellan åren 1989 före skattereformen och år 1993 hade de rika församling-

arna minskat med tre och en fattig fallit bort. (Åbo tyska uppgick år 1990 som Tyska

evangelisk-lutherska kapellförsamling i Åbo under Tyska evangelisk-lutherska försam-

lingen i Finland).

Skattens storlek publiceras varje år i en förteckning över inkomstskattesatser och 

uttaxering per skattesatsprocent för kyrkoskatt. I dag kan det med andra ord förekomma att 

det i varje kommun fanns fyra skilda skatteprocent, en för den ev. lutherska lokalförsam-

lingen, en för den ortodoxa lokalförsamlingen och till slut en för medlemmarna i den Tys-

ka ev. luth. församlingen i Finland eller rikssvenska Olaus Petri församlingen. Det oaktat 

att samtliga är på en och samma kommuns område förekommer där i teorin tre eller fyra 

skilda skattesatsprocent dock rättmätigt uttagna för skattetagande församling i Finland. I 

princip finns det inget hinder för att Tyska och Olaus Petri har en identisk procent.

Församlingarnas skatteunderlag har varit identiskt med det kommunala till år 1993. 

Då minskade skattebasen för församlingar med kapitalskatten. Denna är uttryckligen ute-

slutet i ISL 1.2 § genom att exkludera denna rätt för kyrkans vidkommande.794 Däremot är 

också dödsbon i första hand skyldiga att erlägga skatt till den evangelisk-lutherska försam-

lingen efter dödsåret. Dödsåret erlägger man skatt eller låter bli att erlägga skatt enligt det 

trossamfunds regler man hör till.  A priori kan man alltså notera att av all skatt i Finland 

någon del skall tillfalla någon av det offentliga skattetagande församlingarna. Detta kan 

HFD 1970 II 501 belysa där ett judiskt dödsbo var skyldigt att erlägga till evangelisk-

luthersk kyrkoskatt: 
Ett dödsbo efter en person som hade hört till Helsingfors Judiska församling, vars del-
ägare tillhörde samma församling, var skattskyldig till den evangelisk-lutherska kyrkan, 
då man beaktar att för evangelisk-lutherska församlingarnas boställen och fonder avgiven 
Lag i 13 § är befriad från kommunalskatt bara person, som inte är medlem i evangelisk-
luthersk församling, eller i annat religiöst samfund. Skatteåret 1967. HFD 1970 II 501.

792  KB 1997:7 s. 25. Välimäki s. 364. År 1967 hade en församling under 1 p skattöre. 
793  KB 1997:7 s. 26.
794  Sakki s. 243. Tidigare var det helt identiskt. 
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Kyrkobeskattning av personer, som hör till den ortodoxa tron, har sedan gammalt 

reglerats genom en särskild lag, som ger deras församling rätt till sina medlemmars per-

sonskatteintäkter (se L om ortodoxa kyrkan 10.11.2006/985). Skatterättsligt följer den or-

todoxa kyrkobeskattningen kommunallagen.795 Under 1980-talet har det ortodoxa samfun-

dets specifika regler koordinerats att överensstämma med motsvarande för den evangelisk-

lutherska kyrkan. Analogt med detta skall skattöret, numera skatteprocenten fastställas på 

förhand.796 En fond för skatteutjämning infördes år 1983.797 Församlingarna har rätt till 

beskattning av dödsbon när en avliden ortodox medlem innehaft över hälften av detsam-

ma.798 Ordalydelse gäller skattskyldighet för öppet bolag, partrederi och samfällda förmå-

ner har också år 1990 samma ordalydelse som för den evangelisk-lutherska kyrkan.799 Be-

skattningen av förvärvsinkomst från näringsverksamhet och andelar i detta sker enligt ISL 

16 §. Detta och dividendinkomster kan utgöra den del som redovisas som övriga skatter i 

avräkningen till församlingarna.  

5.4.2. Skattens innehåll

Inkomstbegreppet i kommunal- och kyrkoskatt kan enligt ändamål delas in i olika in-

komstslag, beroende av vad man avser att beskatta.800 Kyrkan har i egentlig mening inte 

en progressiv skatt, men man kan se att förändringar av avdrag i beskattningen försvårar 

den kommunala budgeteringen.801 Detsamma är man medveten om även vid försam-

lingarnas budgetberedning, då oväntade avdrag minskar den bredd som skattebasen har. 

I och med att målet i budgetteknik är annat än i beskattningen uppstår det en viss ojämn-

likhet med sociala avdrag som barnavdrag. Ur ren beskattningsprincip skulle det vara 

önskvärt att sociala avdrag regleras med direkta socialt stöd.802

Observeras bör att varje församling förutsätts ha en lika stor skatteprocent för alla 

medlemmar. Skatten är proportionell och detta innebär att man frånser den enskilda med-

lemmens skattebetalningsförmåga.803 Kommunalskatten är en skatt som är relativ eller 

proportionell. Avdragen i beskattningen för inkomstens förvärvande är en skatt som inte 

tas ut. Detta tillsammans med barnavdrag, barnbidrag och tryggande av en social minimi-

795  Rekola 2 s. 6.
796  RP 205/1982 rd s. 1.
797  RP 205/1982 rd s. 2.
798  RP 65/1990 rd s. 3; Jmf. Korhonen 2 s. 16.
799  RP 65/1990 rd s. 10.
800  Gunnarsson (1995) s. 160.
801  Koivukoski s. 81. 
802  Koivukoski s. 81 f.
803  Myrsky (1997) s. 28.
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nivå utgör ett skattebortfall och leder således till en så kallad negativ inkomstskatt.804 Be-

skattning av bruttolön kan ge en netto beskattningsgrad som kan vara svårberäknad. Den 

nya skattebasen efter avdrag utgör en relativ andel också för kyrkan likaväl som i den 

kommunala skattebasen där beskattningsavdraget skett.805 Progressiv respektive regressiv 

skatt kan vara komplement till beskattningen där utbud och efterfrågan avvägs för att nå 

vissa sociala eller nationalekonomiska mål.806

Kyrkorådet har emellertid en möjlighet att besluta om återbetalning av skatt enligt 

BFL 88 § under de premisser som finns givna i paragrafen samt också av någon annan 

möjlig grund.807 Denna avlyftade skatterätt är delvis administrativ delvis social och tänkt 

att medföra skälighet, som kan följa kommunalskatten på skattemyndigheternas försorg.808

Denna möjliga grund finns inte reglerad i lag varför med avseende på allmän bedömning 

av lekmän i kyrkorådet en synnerligen intressant grund kunde uppstå, såvida inte här måste 

inläsas någon form av sociala och diakonala aspekter. 

Inom personbeskattningen är det viktigt att begreppen för uttaget koordineras for-

mellt med annan skattelagstiftning. Utveckling har visat betydelsen att kyrkan stiftar en 

distinkt lag om rätten för kyrkan att ha ett skatteuttag för fonderingar med ränte- och för-

mögenhetsförvaltning. Så har skett i KL 15 kap. och man kan också se det i lagen om den 

ortodoxa kyrkan. Enligt tidigare lagstiftning kan jag inte se att det entydigt egentligen varit 

möjligt med skatteuttag till annat än underhåll av fastigheter och avlöning av anställda. Nu 

ger lagen klart rätt till ett uttag för placering och förvaltning av medel, vilket är en fördel 

då en församling med detta kan nå en jämn finansiering oberoende av konjunkturer.

5.5. Beskattning av inkomst för samfund

5.5.1. Skatter åt församlingarna

ISL 1 § nämner förutom förvärvsinkomster också kapitalinkomster. ISL 1.3 § stadgar för 

inkomst av samfälld förmån. För detta har församlingarna också rätt till ett skatteuttag en-

ligt givna regler. Fysiska personers inkomster från kapital tillfaller som kapitalskatt helt 

staten i enlighet med ISL 1.2 § första sats.809 ISL1.2 § stadgar om kommunens rätt till ka-

pitalskatteavkastningen som fördelas enligt L om skatteuppbörd (1978/611). L om skatte-

804  Rawls s. 268 ff. Barnbidrag och trygghet av social miniminivåkaraktär är negativ inkomstskatt.
805  Myrsky (1997) s. 32.
806  Myrsky (1997) s. 20 ff. Jmf. Paretooptimum effekten Gunnarsson (1995) s. 82 f. Myrsky (1997) s. 66 
ff.
807  Andersson (1996) s. 132f. KyrkoL 368§ och HFD 1981 A II 123.
808  Halttunen Pihlaja Voipio s. 136. Se tidigare, närmare i kap. 4.
809  RP 200/1992 rd s. 30.
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uppbörd är ersatt med (2005/609) borde detta noteras och revideras i ISL. L om skattere-

dovisning (1998/532) stadgar om föreskrifter för skatteutbetalning till skattetagaren. Fi-

nansministeriet besluter årligen enligt L om skatteredovisning 5 § om utdelningen. En rela-

tiv procent förhandlas fram årligen och stadgas genom en förordning av finansministeriet. 

Den grundar sig på en överenskommelse efter det att skattetagarna har hörts. Oftast har 

församlingarnas andel varit cirka 3 %. För år 2008 var församlingarnas andel 3,36 % 

(2008/826). För förskottsbetalningen år 2009 används ett beräknat medeltal från slutfört 

skatteår och näst föregående. (Åren 2006-2007 för år 2009 2 § 2008/827).  Där ingår även 

rätten till dödsbons inkomster enligt den utredning som finns redogjord i 2.7.2. och 5.4.1.

Samfunds och samfällda förmåners skatt skall betalas till staten och kommunen 

samt församlingen. Med samfund avses staten, kommunen, församlingar och aktiebolag 

samt motsvarande. Samfälld förmån är numera även samfällda skogar varvid den propor-

tionella beskattningen av virkesförsäljning är införd,810 om man beaktar att det fram till 

2005 var möjligt att bevara skogsarealer över två hektar som arealbeskattade skogsskiften.   

Redan tidigare har Willgren anfört kapitalskatten där han konstaterar att man kan 

säga att man tillämpar en form av ett reparationssystem genom att staten bestämmer skat-

tesatsen och fördelar den mellan respektive mottagare.811 Samfälld förmån är inte kapital-

skatt. Den samfällda förmånen för församlingarna utgör ett procentuellt belopp som varie-

rar från ett budgetår till ett annat. I den mån församlingen har rätt till beskattningsbar sam-

fälld förmån i enlighet med den kommunala inkomsten får den således dels betala, dels 

tillbaka. När en församling har beskattningsbar inkomst kan här i viss mån någon form av 

kedjebeskattning ske. I ett sådant fall kan man konstatera att det för samfälld förmån inte 

föreligger helt skattefrihet för kyrkan. Envar som har rätt att ta ut en skatteprocent får kor-

rekt nog erlägga skatt för sådan verksamhet som andra lika väl kan bidra till och snedvrider 

således inte konkurrensen.812 År 2007 tillämpades också ISL § 21 och § 22 församlingsan-

del var 7,3591 % (1221/2006), (RP 53/2009 7,3742 för år 2009). 

En del av alla skatteintäkter från rörelsedrivande samfund tillfaller den evangelisk-

lutherska kyrkan med ett undantag av den del som sedan år 1934813 tillfaller den ortodoxa 

kyrkan. I samband med kapitalskattereformen år 1993 stannade man för ett proportionellt 

fördelningsmönster för samfundsskatten. Församlingarna erhöll då 3,36 % för 25 % av 

810  PR 200/1992 rd s. 31. 
811  Willgren (1911) s. 430. Jmf. även Gunnarsson (1995) s. 196. Fördelning av kostnader så att alla 
betalar samma summa. 
812  se Willgren (1911) s. 223.
813  Rekola 2 s. 22 f.
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samfundsskatten. År 1993 redovisade man till församlingarna 51 mio.  som år 1994 ut-

vecklats till 38,28 mio. , år 1995 till 67,89 mio.  och år 1996 till 106,13 mio. .814 År 

2007 är procenten 1,75 (1221/2006) av 26 %.

När samfundskatten år 1996 höjdes från 25 % med 3 % -enheter till 28 % ansåg 

man att församlingarnas andel skulle minskas till 3 %.815 (L om ändring av 12 c § lagen 

om skatteuppbörd 19.12.1997/1264). De ortodoxa församlingarna får 0,08 procent av hela 

församlingsandelen. L om ändring av 12 och 29 § lagen om skatteredovisning 12 § 

(1999/1342) ger församlingarna 1,63 % för beskattningsåret 2000. Den ortodoxa andelen 

av skatten är oförändrad. ISL 12 § (2006/1221) reglerar samfundsskattens fördelning. An-

del av samfundsskatten ändras ofta årligen. År 2007 var den 1,75 %; år 2003 var den 1,7 % 

och år 2002 var den 1,63 % för de ev. luth. församlingarna och motiveras med att sam-

fundsskatteintäkterna för år 2000 beräknas till c. 103,63 mio.  som med denna lägre pro-

centsats ändå oförändrat till sitt slutbelopp skulle komma församlingarna tillgodo.816 En 

detalj är att en tidigare proposition 71 till riksdagen år 1999 ursprungligen hade slagit fast 

skatten till 2 %817 och föreslagit den sänkt till 1,93 % till församlingarna vilket helt riktigt 

ingick i den ursprungliga propositionen.818 I och med att detta är frågan om en förändring 

för de evangelisk-lutherska församlingarnas skatteuttag blir dessa hörda i sak.819

Ovan visar utvecklingen på att samfundskatten fiskalt ger ett för kyrkan betydande 

finansiellt stöd för finansieringen av kyrkornas verksamhet och upprätthållande. Till fas-

tigheternas underhåll och reparationer krävs underhållsfinansiering för att hålla egendo-

marna i gott skick. Från församlingarnas årsstatistik kan man notera att det finns år då den 

influtna samfundsskattes andel stiger till 60 % av alla intäkter, där personbeskattningen 

utgör 20 % och övriga intäkter 20 %. Enligt gällande lagar utgör den genomsnittliga fluk-

tuationen av intäkter från samfundsskatt från 0,06 % till 30,25 % av de totala realiserade 

församlingsspecifika skatteintäkterna.820

Åren 1991 och 1992 utgjorde grunden för fördelningen av beskattningsbar inkomst 

från samfund mellan stat, kommun och kyrka.821 Dessa år gav samfundsbeskattningen cir-

814  RP 102/1997 rd s. 1. 
815  RP 102/1997 rd s. 1f.
816  StaUB 26/1999 rd s. 2 f; se även Rsv 115/1999 rd s. 1 som omfattar detta förslag.  
817  RP 71/1999 rd s. 2. 
818  RP 71/1999 rd s. 1.
819  RP 71/1999 rd s. 4.
820  KB 1997:7 s. 30. Oberoende av att statistiken är över 10 år gammal har revideringar och sänkningar av 
skatten under de senaste 10 åren inte inneburit en minskning. Detta beror delvis på ett relativt sett gott 
konjunkturläge, men också att den redovisade vinsten numera inte kan ha en betydande latent skatteskuld. 
821  KB 1998:1 s. 7 (Inrikesministeriet).
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ka en miljard  i totalt inkomstflöde före fördelningen. År 1997 beräknas totalt 3,7 miljar-

der  vara inkomsten från samfundsskatten.822 För år 1999 beräknar man att den år 1998 

fördelningsbara inkomsten skulle vara minst 3,35 miljarder .  Utvecklingen av samfunds-

skatten skedde 1998 genom Inrikesministeriets kommittébetänkande 1998:1 och ej av Un-

dervisningsministeriet inom vilken kompetens församlingarna hör eller Finansministeriet 

som svarar för skatter. År 2002 gav Finansministeriet ut ett kommittébetänkande som igen 

beredde en reform av samfundsskatten.

Ursprungligen ledde 1990-talets samfundsskattereform till att bokföringsreserver 

för beskattningsbara samfund måste redovisas under fem år, varvid beskattningen var 25 

%.823 År 1996 hade den höjts till 28 %.824 År 2000 var denna procent 29 %. (L om änd-

ring av 124 § och 131 § inkomstskattelagen FF 1222/1999.) Detta är i enlighet med 

programförklaringen för Lipponens II regering.825 År 2006 var samfundsskatteprocenten 

åter sänkt för företag till 26 % och privat kapitalavkastning efter 90 000  70 procent av 

dividenderna kapitalinkomst och 30 procent skattefri inkomst. ISL 33 b § (716/2004). 

Dividendinkomst för överskjutande del hålls vid 28 % för kapitalinkomst enligt ISL 

124.2 § (716/2004). Syftet med samfundsskattens fördelning är såväl politiskt som fiskalt. 

Tillika kan man också se att tillsvidare har den relativa andelen lett till en absolut sett skä-

lig avgift till församlingarna. 

Ända till 2000-talets början erlades samfundsskatt till den kommun där en koncern 

hade sitt huvudkontor eller sin finländska centralförvaltning. Detta ansåg politiskt kunna 

missgynna en kommun eller församling, då en del kommuner eller församlingar med hu-

vudkontor relativt sett kunde bli rikare på grund av placeringen av en koncerns centralför-

valtning. Man kan å andra sidan dock ifrågasätta om en kommun med kapital och idéer 

från en koncerns ledning skall förutom beskattade löner för kapitalinvesteringen betala 

skatt i den kommun de sysselsätter en löntagare som också ifrån sin inkomst betalar skatt. 

Jag är rädd för att man inte skatterättsligt kan motivera detta. Investerat kapital i en in-

komstkälla som ger arbetsställe med fysiska personers inkomstbeskattning, kan ha skatte-

rättsligt väl motiverade motargument och betänkligheter.

822  RP 54/1998 rd s. 8 f.
823  RP 200/1992 rd s. 52; fördelningen var 12,96 % för staten, 11,20 % för kommunen och 0,84 % för 
församlingarna. Se Inkomstskattelagen 124 § och L om skatteuppbörd samt FMb. 
824 RP 54/1998 rd s. 7. Fördelningen var då 15,96 % för staten, 11,20 % för kommunen och 0,84 % för 
församlingarna. Härvid kan man notera att kapitalskatteförhöjningen om 
3 % helt tillföll staten. Se vidare L om skatteredovisning (10.7.1998/552) samt FMb.
825 RP 158/1999 rd s. 2.
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5.5.2. En revidering av samfundsskatten

Samfundsskattens stora betydelse under de senaste tjugo åren har lett till allt större allmänt 

intresse.  Efter införande av avoir fiscal i början av 1990-talet i en större skattereform sker 

det kontinuerligt en utveckling. Avoir fiscal är numera slopad. I slutet av 1990-talet fanns 

en kommitté vid inrikesministeriet som i ett betänkande föreslog en revidering av sam-

fundsbeskattningen. Den genomfördes så att en uppdelning skedde med en tillämpning av 

förhållande mellan kommunerna och församlingarna i relation till antalet arbetsställen de 

har vid varje driftsställe.826 Var en firma har sin hemort eller var en koncern har sitt hu-

vudkontor skulle sakna betydelse. Lagberedningen i riksdagen frånsåg de synergieffekter 

en koncern medför med kapital och styrning vilket väl kunnat övervakas av den sedermera 

centraliserade koncernbeskattningsenheten.827 Koncernbeskattningsenheten är inrättade 

med särskild rätt att täcka hela landet.828 Skatteverksförvaltningen genomgår ständiga för-

ändringar och försök till rationaliseringar där allt bättre hantering av automatisk data gör 

det möjligt. I linje med god förvaltning dras också gränserna för förvaltningen med jämna 

mellanrum upp.829 Skatteverket kan ge teknisk hjälp också för specialproblem i samfunds-

skatten såväl som i annat skatteuttag. 

Den principiella synen huruvida kyrkan skall ha ett absolut belopp eller en fluktue-

rande andel av en föränderlig samfundsskatt har under 1990-talet ständigt inneburit skilda 

politiska avvägningar om procenten. Kyrkans andel av samfundsskatt har från år 1993 med 

32 mio.  stigit till 94 mio. år 1996. År 1997 beräknades den stiga till 117 miljoner .830

Höjningen av samfundsskatteprocenten från 28 % till 29 % beräknades ursprungligen höja 

kyrkans skatteuttag med 3,36 miljoner år 2000. Genom skattebetalarens rätt till avdrag av 

underskottsgottgörelse för förvärvsinkomstandelen av kapitalinkomster leder till en minsk-

ning av totala intäkter med 168 000 , vilket påverkar församlingarnas skatteinkomster.831

Andra avdrag i linje med detta är stadgat en enprocentig förhöjning av gottgörelsen 

för räntor för första bostaden. (L om ändring av 124 § och 131 § i inkomstskattelagen

1222/1999.) Detta svarar mot strävan av total neutralitet. Målet var att församlingarna var-

ken skulle få mer eller mindre än föregående år som samfundsskatteintäkt. Bristen i reso-

nemanget var att förskottet av samfundsskatt endast grundar sig på beräkningar av dessa 

826 RP 54/1998 rd s. 11.
827 RP 51/1997 rd s. 3.
828 RP 51/1997 rd s. 4.
829 Se www.skatt.fi: Skatteförvaltningens beslut om överföring av behörighet i samband med beskattning-
en och om ett behörigt skatteverk. Beslut Dnr 679/38/2008, 2.5.2008.
830 RP 54/1998 rd s. 9.
831 RP 158/1999 rd s. 3. 
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med en summa av c. 96 mio.  netto. Förverkligandet är konformt med beredningen, då 

den ortodoxa procenten för samfundsavkastning ger ett oförändrat skatteuttag. Inom inri-

kesministeriets beredning fanns en representant för kyrkostyrelsen med hänvisning till ti-

digare remisser i arbetsgruppsbetänkanden.832

I riksdagens proposition 54/1998 till regeringen sägs tydligt att kommunernas och 

församlingarnas utdelning av samfundsskatten skall vara kostnadsneutral. För staten inne-

bär reformen att de kommunala statsandelarna kan utjämnas inom ramen för budgetmedel 

med samfundsskatt.833 Församlingarna får inga statsandelar med detta tycks implicit tange-

ra församlingarna. Ökar aktiviteten inom en kommun med högre inkomster av samfund 

ökar också församlingarnas skatteandel. Dessutom strävade man till att förnya grunderna 

för utdelningen till de enskilda kommunerna och församlingarna. Också skulle det beakta 

en relativ andel i jämförelse mellan summan av företagsamhet och skogsverksamhet i hela 

landet.834 Tillämpningen hade en successiv övergångstid anpassat till de nya fördelningar-

na.835

I rådande ressession våren 2009 har anförts av ärkebiskop Paarma enligt nyheter att 

kyrkans samfundsskatteersättning borde höjas: Ärkebiskop Jukka Paarma kräver att sta-

ten kompenserar kyrkan för de minskade intäkterna från samfundsskatten som den eko-

nomiska krisen har lett till. 836 Man kan enligt tidigare gjort resonemang säga att en övre 

gräns bör vara 3 procent av samfundsskatten men temporärt vid goda tider eller högkon-

junktur kan sänkas som nu varit fallet. I regeringspropositionerna har det anförts som ar-

gument till sänkning av den relativa samfundsandelen till församlingar medför överstora 

skatteuttag. Enligt detta bör den också kunna höjas i tider av recession.

Den världsrecession som började hösten 2008 kommer att inverka först på sam-

fundsskatten och på motsvarande sätt som under början av 1990-talet först med en fördröj-

ning på personskatteinkomsterna. Beroende av politiska beslut kommer frågan att kvarstå 

om det finns en vilja att kompensera lägre andelar av samfundsskatt med ett skattebortfall 

genom att tilldela en motsvarande högre procent saknar varje form av automatisk lagenlig 

mekanism. Enligt skatterättstraditionen skulle man kunna förvänta sig att en justering efter 

Parmas framställning äger rum. Detta föreslås ske genom RP 53/2009. 

832 RP 54/1998 rd s. 14. Se arbetsgruppbetänkande 1996:21.
833 RP 54/1998 rd s. 9. "...uppmuntra kommunerna att förbättra näringslivets förutsättningar..."
834 RP 54/1998 rd s. 11.
835 RP 54/1998 rd s. 13.
836 http://yle.fi/svenska/nyheter/artikel.php?id=152334 2009-03-08.
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En aktuell fråga är hur kommunsammanslagningen minskar kyrkans centralfonds 

understöd i en församling som får nya kapellförsamlingar av tidigare fattiga fria försam-

lingar. Då det även kan sammanfalla med någon form av slopad rätt till fri socialskyddsav-

gift i skärgården blir varken sammanslagningsunderstödet eller uteblivna understöd en re-

ell lösning. Väståbolands kyrkoherde uppskattar att efter ett par år kommer tidigare Pargas 

församlingars skattprocent 1,25 inte längre räcka till.837 Ett bidrag för att gå samman lär 

heller inte på sikt kunna kompensera de högre kostnaderna som sammanslagningen med-

för. Antingen kräver det en högre generell skatteprocent eller någon ny tillämpning av 

stöd. Hur det borde vara kan vi se i senare skattemodeller. Alternativt att tvinga alla för-

samlingar att höja sin personskattprocent kan öka det aktiva utträdet från församlingar. 

Särskilt har landskapet Åland, som tekniskt avskildes år 1996, inte påverkats av 

andra kommuners samfundskatt.838 Åland har rätt att reglera sin kommunala samfundsbe-

skattning i enlighet med självstyrelsen. Ålands samfundsskatt839 har rätt att utveckla sig 

självständigt och kan skilja sig från schablonen för riket.840 Församlingarna på Åland är 

inte i särställning inom Borgå stift utan får själv bestämma skatteprocenten. Många av för-

samlingarna är dock små och det finns inga indicier på att de skulle kunna klara sig utan 

bidrag av kyrkans centralfond.   

Samfundsskatten under åren 2003-2006 i relativ andel av kyrkoskatteuttaget

Kyrkoskatt åren                            2003                 2004             2005                     2006

Personskatt                                 714                 717              729                     763

Samfundsskatt                               86                   96             102                      109 

Skatteinkomst totalt                    800                  813              831                      872

Samfundsskatteandel i %          10,75                11,8              12,3                     12,5

Figur 3. Samfundens kyrkoskattenandel åren 2003 till 2006.841

Tabellen ovan visar utvecklingen av samfundsskatten och dess relativa betydelse 

av skatteintäkterna. Trots reformerna har det tillsvidare stigit tillika med goda konjunktu-

rer. I förhandlingar mellan stat och kyrkostyrelse är det rimliga och totala skatteuttaget som 

837 Kyrkoherde Henric Schmidt i Radio Vega 6.3.2009 kl. 16.12. se också bilaga 4.
838 KB 1998:1 s. 6.
839 Kyrkostyrelsen: I beräkning av ändring av församlingarnas utdelning, lag om skatteredovisning
10.7.1998 fördelas 750 miljoner mark mellan de Åländska församlingarna, så att deras andel minskar 
under de tre följande åren till en ny nivå. I beräkningar, regeringens budgetmangling 12.8.1998 
beräknades de Åländska församlingarnas utdelning förändras successivt från 3 % till 2 %, samt 
socialskyddsavgiften sjunka från 10,8 % till 4,75 %. 
840 KB 1998:1 s. 18.
841 Kyrkostyrelsen: Församlingarnas ekonomi 2006.
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tydligen diskuteras. Målet är att den relativa och balanserande andelen av samfundsskatt

inte skall ha inverkan på personskatteprocenten eller vice versa.

Evangelisk-lutherska församlingarnas ekonomi åren 1986-2006

Evangelisk-lutherska församlingarnas ekonomi åren 1986-2006
År personskatt               samfundsskatt totalt
1986 604 56 660
1987 731        59 790
1988 679 64 743
1989 700          72 772
1990 720          75 795
1991 677          85 762
1992 639          52 691
1993 605          52 657
1994 628          38 666
1995 694          68 762
1996 690        106 796
1997 769        143 912
1998 819        174 993
1999 781        132 913
2000 774        125 899
2001 671        101 772
2002 727         99 826
2003 715         86 801
2004 717         96 813
2005 729       102 831
2006 763       109 872

Evangelisk-lutherska församlingarnas ekonomi åren 1986-2006

Diagram 1. Evangelisk-lutherska församlingarnas skatteintäkter, åren 1986-
2006.842

842 Kyrkostyrelsen: Församlingarnas ekonomi; Statistisk årsbok för kyrkan år 2000 s. 163; Statistisk års-
bok för kyrkan 2006 s. 254.
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Diagram 1 redogör för den evangelisk-lutherska kyrkans totala skatteintäkter åren 

1986 till år 2006. Tabellen är justerad till  enligt kyrkostyrelsens statistiska årsbok för 

kyrkan år 2006 med en angiven levnadskostnads indexkoefficient för penningvärdet där 

mark och euro beaktats.843 För övrigt har använts församlingarnas ekonomistatistik. 

Recessionen i början av 1990-talet kan man tydligt se i diagrammet. Likaså kan 

den konstanta tillväxten av samfundsskatt till reformen med lägre andel i slutet av 1990-

talet noteras som en liten svacka. Jämför man den indexjusterade tabellen i diagram 1 med 

diagram 2 har kommunen och statens skatteuttag ökat mer än kyrkans. Det som av denna 

statistik inte framgår är att beräkningsgrunden i kyrkan är cash flow och inte kalenderår 

som skatteverket använder varför diagrammen har vissa avvikelser i jämförelse med var-

andra. Nackdelen med denna framställning är som känt att den visar ett statiskt läge i tiden.   

Beskattning för kyrka, kommun och stat åren 1982-2005

Diagram 2. Beskattningen för kyrka, kommun och stat.844

Församlingarnas andel av samfundsskatten har en historisk tradition och det låga 

personskattöret bygger på att samfunden erlägger skatt som täcker kyrkans allmänna sam-

hällsutgifter som begravningsplatsers, kyrkobyggnaders och prästgårdars upprätthållande. I 

detta avseende skiljer sig den historiska traditionen i Finland från övriga Europa. Om man 

tar bort församlingarnas andel av samfundsskatten finns det ingen laglig motivering att 

843 Statistisk årsbok för kyrkan år 2006 s. 254.
844 Skatteverket: Skatter i siffror 2007 s. 10.
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tänka sig att samfundsskattesatsen skulle sjunka i motsvarande grad som församlingarnas 

andel utgör. En internationell jämförelse är inte motiverad annat än för den slutliga skat-

tens storlek så länge alla samfund betalar en samfundsskatt till ett identiskt belopp. All god 

neutral skattelagberedning bygger i princip på att skattemottagaren inte skall få väsentligt 

lägre skatteintäkter genom en reform utan att större jämlikhet skall uppnås. Som anförts 

med entreprenörer och personbeskattning kan man även anföra att personbeskattningen bör 

vara nästan identisk och lika väl kunde samfundsskatten vara den komponent som tryggar 

en identisk personskatt. Detta resonemang enligt liberal rättslig normering. 

God skattesed förutsätter samma normer som för personbeskattningen. Ytterliga-

re kan man beakta att den arbetsmässiga belastningen skall vara rimlig, krav på god för-

utsebarhet fylls, att tillämpningsregler finns och rättstillämpningen är likformad.845 Man 

bör särskilja mellan två nivåer, lagtext och utövande rättstillämpning.846

Lagtexten är entydig då det omnämns samfundsbeskattning. Rättspraxis är i linje 

med densamma och föga överraskande till förmån för rådande lagtext. Tydligt torde det 

framgå att ett samfund inte kan ha en religion som en fysisk person, varav man kunde 

sluta sig till att samfundsskattens finansiering inom kyrkan sträcker sig utöver kyrkans 

verksamhet även till t.ex. gravvård och upprätthållande av kyrkor och motsvarande mo-

numentala kulturanläggningar. 

Helt teoretiskt sett kunde dock ett samfund bli befriat från samfundsskatt av det 

kyrkoråd inom vars geografiska område det verkar. Här måste man ändå se till att det 

föreligger någon form av sociala kriterier och inte ideella för att kunna avlyfta skatten. 

Principen bör vara motsvarande till de regler som gäller för en fysisk person. Jag kan 

ändå inte se det vara i överensstämmelse med lag och skälighet att ett samfund skulle av 

ett kyrkoråd befrias från att erlägga samfundsskatt. Snarast skulle det ske av sociala skäl 

som uppstått efter erlagd skatt och då genom att församlingen restituerar skatten. Avlyft 

samfundsskatteandel till en församling via skatteverket skulle kunna ske i ett tidigare 

skede på beslut av kyrkorådet.

Regeringspropostionen 53/2009 till riksdagen tar upp det aktuella läget. Från en 

bekräftad relativ andel av samfundsskatt år 2006 med 116 millioner  mot tidigare 109 

milloner  utbetalda var summan för år 2007 förverkligad med 125 millioner . Prognosen 

för år 2008 är 99 millioner . År 2009 sjunker den enligt prognosen till 66 millioner  för 

en viss återhämtning år 2010 till 67 millioner  och år 2011 till 74 millioner . Lagarna 

845  Kellgren s. 37.
846  Kellgren s. 65.
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som reglerar detta föreslås så snart som möjligt stadgas att träda i kraft och giltigheten 

skulle vara till och med den 31 december 2011. I linje med detta föreslås en förhöjning av 

den procentuella andelen till kyrkan.847 Detta visar på en ansvarsfull och neutral omsorg 

om församlingarna att reagera så hastigt vid denna exeptionella finanskrisen hösten 2008 

och världsrecession år 2009.   

5.5.3. Budgetanslag versus samfundsskatt

Väl etablerad samfundsskatt och dess fördelning visar på politiskt aktiva skilda synsätt. 

Ett förslag grundar sig på att ersätta andelen av samfundsskatten för kyrkan med ett 

statsanslag. Detta statsanslag skulle grunda sig antingen på församlingens medlemsantal 

eller också på kommunens folkmängd, oberoende av den enskildes kyrkliga tillhörighet. 

Motiveringen till detta anslag skulle kunna grunda sig på församlingarnas utgifter för 

begravningsväsendet och befolkningsbokföringen. Kyrkliga byggnaders reparation skul-

le genom särskilda anslag av kyrkostyrelsen ställas till förfogande.848

En dylik fördelning kan inte längre ses som en skatterättslig korrekt fördelning 

utan någon form av politisk rätt att skapa en skatterättslig atypisk konstruktion. Första 

problemet är att alla inte hör till kyrkan. Detta har man i förslaget löst med att totalanta-

let av alla kommuninvånare skall vara grunden för en församlings eller samfällighets 

anslag. En procentuell andel av anslaget i relation till kyrkotillhörigheten kunde för 

kyrkliga förrättningar bli korrekt, men i och med att begravningsväsendet kommer alla 

till del är hela befolkningsunderlaget motiverat. Men då frånser man de ortodoxa och 

tyska församlingarna. Den ortodoxa avskiljer man med en låg avsatt procent och kon-

formt med detta borde en betydande dylik komma tyska församlingen till del,849 och 

numera också Olaus Petri församling. Då återgår man till de historiska femhundra sil-

verrubel (cirkulär 247/1858) som tidigare nämnts för Tyska församlingen.

Ett annat problem är antingen skattepolitiskt eller budgettekniskt eller både och. 

Det budgettekniska bereds av finansministeriet och som skatter delar av statsbudgeten, 

vilket gör att det ofta grundar sig uttryckligen på ett moment i regeringsprogrammet.850

För samfundsskatten kunde det således ingå tidigast i följande val och regeringspro-

847 RP 53/2009 rd s. 1.
848 VM TM 9/2002 s. 18.
849 Samfundsskatten under ett antal år jämfört med personskatten under samma tid kunde i relativ propor-
tion utgöra grunden för ett budgetanslag. 
850 Tikka (1990) s. 19 ff.
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gram. Man kan kanske notera statistiken ovan och uttrycka det som Tikka att en optimal 

skattelösning sällan behöver vara helt nära en politisk modell.851

En politisk modell är behäftad med ideologiska synpunkter som kan ta till hjälp 

även modeller med innehåll från ekonomi, konjunkturer och allmänt skattestabiliserande 

syfte.852 Nackdelen med detta kan vara en känsla av mindre möjlighet att kunna påverka 

sina egna församlingsmedlemmars affärsinnehavs skatteavkastning specifikt till den 

egna församlings nytta. Oberoende av nationalekonomiska fluktuationer kan en del för-

samlingar strukturellt alltid ha ett högt överskott. En jämnare fördelning har man därför 

beslutit om i kyrkomötet, vilket församlingarna genom kyrkostämman kan finansiera 

kyrkostyrelsen. Genom att betala in en grundavgift från sina skatteintäkter med en högre 

och progressiv avkastning kunde sedan kyrkostyrelsen stöda svagare församlingar.853

Kyrkostyrelsen förmedlar medlen till de fattiga församlingarna.854

Problemet med statsanslag kommer tydligt fram i den gamla L om ortodoxa kyr-

kosamfund (8.8.1969/521) 11.2. § Kyrkosamfundet erhåller för sina behov understöd 

av statens medel i den mån anslag för ändamålet anvisats . Utformningen av i den 

mån anslag  visar på en flexibilitet och beroende av andra realiteter. Finansiering av 

verksamheten med budgetmedel kan det ändå finnas ett behov av om inte kyrkan byggt 

upp en god ekonomisk bas. En viss osäkerhet och möjlighet att från ekonomiska realite-

ter justera anslaget är från statens sida väl motiverade. För samfundet kan det utgöra en 

osäkerhet som besannas i L om ortodoxa kyrkan (2006/985) som inte längre nämner 

något om ett statsanslag.

Kyrkostyrelsen kan också från andra moment bevilja ekonomiskt understöd till 

en församling om kyrkomötet godkänt grunderna: Kyrkomötet ämnar efterfölja under-

visningsministeriets önskan om en jämn fördelning av medel till församlingarna från 

samfundsskatten.855 Kyrkostyrelsen är bundet av kyrkomötets beslut. Här kan man se att 

samma lagbundenhet som vid normala skattelagar gäller. Skillnaden är att det är en in-

omkyrklig angelägenhet hur man besluter om återfördelning av enskilda församlingars 

skatteuttag. Under de senaste åren finns en ökad tendens att centralt kanalisera medel till 

vissa församlingar genom kyrkostyrelsens försorg. Dess uppgift har utvecklats till en 

851 Tikka (1990) s. 20.
852 Tikka (1990) s. 22 ff.
853 Tikka (1990) s. 25 ff. Här berör Tikka allmän progressivitet. 
854 Tikka (1990) s. 39 ff. Jmf här med Tikkas syn på regionalpolitiska mål. 
855 Kyrkans informationscentral 9.11.2004. 
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central fördelning av allokerade medel och inte längre för evakuerade församlingar, vil-

ket i och för sig förefaller logiskt. Alternativt borde den ha gjort sig överflödig. 

5.6. Skattens uppbörd och rättelseposter

5.6.1. Uppbörden av kyrkoskatten

År 1922 förnyades kyrkans uppbörd av skatt som man sedan tillämpade ända in på 1950-

talet. Redan tidigare hade det förekommit att en kommun drivit in skatt för kyrkan till-

sammans med kommunalskatten.

Då kommunfullmäktige hade beslutat att avtala med den evangelisk-lutherska försam-
lingen om betalningen, uppsamlandet och indrivningen av kyrkoskatten, på i avtalet om-
nämnda villkor, ansågs stadsfullmäktige inte ha överskridit sina befogenheter och beslu-
tet var inte i strid med kyrkolagen. KommunalL 4 § och 175 §. HFD 1954 I 28.

Detta ansåg man inte strida vare sig mot kyrko- eller kommunallagar. 

Genom BeskL (12.12.1958/482) övergick man till allmän indrivning av alla i 

lagen benämnda skatter. Den uttagna skatten har stigit till över 98 % från att ha varit c. 

94 % när församlingarna själva bar upp skatten. Nylands skatteverk bar upp en avgift 

för att täcka hanterings- och indrivningskostnader under början av 1990-talet med 4,7 % 

per år,856 vilket är i kraft enligt LomSkatteförvaltning 11 § (1995/1557) och enligt för-

slag bibehålls i en revidering av nämnda lag i 20 §.857  Lag om skatteuppbörd 

(5.8.2005/609) stadgar i 14 § om ersättning för översändande av uppgifter samt dröjs-

målsränta. Det sker genom förordning av finansministeriet som utfärdar bestämmelser 

om den ersättning som betalas till penninginrättningarna för mottagande och översän-

dande av uppgifter om skatter.

Självstyrelselag för Åland (16.8.1991/1144) reglerar riket och landskapets 

Ålands rättsliga ställning. Trots sin rätt till självstyrelse inom landskapet Åland är do-

marväsendet och skatteväsendet en riksangelägenhet. Enligt 5 kap. stadgar Rikets behö-

righet 27 § Rikets lagstiftningsbehörighet: Riket har lagstiftningsbehörighet i fråga om 

1) stiftande, ändring och upphävande av grundlag samt avvikelse från grundlag, 

(28.1.2000/75) och berör inte självbestämmanderätten. Följaktligen erlägger man på mot-

svarande sätt kyrkoskatt som i riket och de åländska församlingarna sorterar under Borgå 

Stift. I enlighet med Ålands självstyrelse stadsfästs alla lagar av riket och detta gäller även 

856 KB 1997:7 s. 27.
857 RP 148/2007 rd s. 62.
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religionsutövning och grundande av religionssamfund. (FF 1144/1991 27 § 25) kyrkola-

gen och annan lagstiftning om religionssamfund, rätt till anställning i offentlig tjänst 

utan avseende på trosbekännelse).858 Rikslagstiftningen gäller uttryckligen allmänna skat-

ter och avgifter som stadgas för tillämpning i riket.859

I januari år 1997 övergick man till en fördelningsprocent där förskottet till skatteta-

garna som skulle svara bättre mot den slutliga skatten. I och med detta beräknade man att 

kyrkans skatteintäkter skulle sjunka med 4 % år 1997.860 Tidigare har skatterna fördelats 

under elva månader och den erlagda restskatten från föregående år debiterades i november. 

Har återbäringen i den slutliga skatten varit för hög kan dessa under en eller flera månaders 

tid påverka senare skatteutbetalningar som avdrag.  Lag om skatteredovisning (1998/532) 

reglerar skatteredovisningen. En kalkylerad skatt redovisas månatligen enligt 3 a § 

(724/2004). Målet är att grunderna för justeringarna av skatteutbetalningarna möjligast väl 

överensstämmer med den slutliga skatten för mottagaren, så att alltför stora kast i beräknat 

förskott och slutlig skatt inte skall uppstå.861

Ett exempel på lagluckor kan vara när avoir fiscal infördes då det under det för-

sta året förekom att en samfällighet under åtta månader var utan kyrkoskatt. FF 

(1542/1992) i Lag om ändring av lagen om gottgörelse för bolagsskatt vars 12 § ändra-

des. Lagen tillämpades första gången vid beskattningen för 1993. Den 12 § tillämpades 

likväl från och med den dag då lagen träder i kraft och i den jämförelseskatt, varefter 

endast de facto erlagd skatt kunde återbetalas. Orsaken till att en dylik situation hade 

uppstått var dels ett fel som begåtts på grund av att ett bolags hemort inte stämde, dels var 

det frågan om att utnyttja en lucka i lagstiftningen. År 1991 hade man upptäckt detta, då 

det var frågan om en mindre kommun och samfällighet, varvid förlusten genom lagluckan 

medförde en betydande minskning av de totala skatteintäkterna.862 För det underskott som 

uppstod utgick en räntedebitering, som samfundet inte kunde avdra. För detta fanns det 

inget lagmoment som kunde korrigera denna räntedebitering. 

År 1991 uppdagades dessutom ett fall av grovt missbruk där ett bolag drivits i kon-

kurs. Två bolag hade sinsemellan delat ut en dividend år 1990 som var avdragbar utan att 

det andra bolaget hade erlagt skatten.863 Från och med år 1992 skulle därför skatten belasta 

endast den skattskyldiges hemkommun och församling och resten skall fördelas i samma 

858  RP 73/1990 rd s. 12. 
859  RP 73/1990 rd s. 53.
860  KB 1997:7 s. 28.
861  KB 1991:22 s. 38f.
862  RP 109/1993 rd s. 3.
863  RP 109/1993 rd s. 2.
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förhållanden som den skatt som påförts dividendtagaren.864Avoir fiscal var därefter så re-

glerat att mera skatt än den som erlagts inte kunde, av den som tagit ut skatten, erläggas till 

ett högre belopp än skattetagaren mottagit i skatt. Detta fall är ett gott exempel på hur vik-

tigt det är att lagens alla delar beaktas då den stadgas. Det var inte fallet i den relaterade 

situationen. En uppdelning sker nu i dels primärt dels i sekundärt avdrag.865 Ett icke betalt 

belopp kunde inte avdras och återbetalas.866 Andra rättviseproblem medförde att avoir fi-

scal inte längre tillämpas.

De administrativa kostnaderna för skatteuppbörden varierar årligen genom avdrag 

av utbetald skatt till skattemottagaren. Totalt beräknas de administrativa kostnaderna år 

1996 vara 252 mio. . Detta motiverar en fördelning med hänsyn till den relativa andelen 

av de inkomster eller arbetsbörda detta medför eller en beräkning genom en avvägning 

med delar av bägge delarna.867 Som ovan noterats har denna del varit 4,7 % till medlet av 

1990-talet för de evangelisk-lutherska församlingarna.868 Lag om skatteförvaltningen 

(1995/1557) 11 § i den form den getts i år 2005 (332/2005) stadgar att kostnaderna för be-

skattningen betalas av staten men i 11.2 § stadgas att statens uppbörd är 4,7 % av evange-

lisk-lutherska kyrkans församlingar. Noteras kan att detta följer den procent som föreslogs 

i finansministeriets PM 1996:21. Av denna 4,7 % räknas sedan den enskilda församlingens 

andel. För den enskilda församlingen utgör dess andel 0,3 % av den enskilda församling-

ens proportionella skatt av hela kyrkoskatten enligt föregående års beskattning och 0,7 % 

av antalet närvarande medlemmar (1264/2001).    

Åtta modeller föreslogs i betänkandet år 1996 där församlingarnas effektiva kost-

nadsinbesparningar och relativa andel av skatteförvaltningens utgifter beräknas vara mel-

lan 2,3 % - 20,6 %. Av dessa rekommenderade kyrkans representant naturligtvis den mo-

dell som skulle beakta såväl utgifterna som inkomster och skulle medföra en kostnad på 

2,4 %.869 "De viktigaste principerna i de nuvarande redovisningsbestämmelserna i lagen 

om skatteuppbörd bibehålls"870 varvid nettouttaget fortsättningsvis iakttas med månads-

rytmer. Inte heller ingår i fördelningsprocenten någon ny nyckel. Idag är denna debiterade 

kostnad dock marginell.

864  RP 109/1993 rd s. 3f.
865  RP 109/1993 rd. L om behandling av gottgörelse för bolagsskatt i de redovisningar som skall ges 
skattetagare för beskattningsåret 1992 (12.11.1993/933). Genom denna lag förhindrades utbetalningar av 
fel skatt efter avslutat skatteår dock inom laga tid för besvär.
866  L om gottgörelse för bolagsskatt 12 § (30.12.1882/1542).Se även Andersson (1996), s. 25 f.
867  VM TM 1996:21 del II s. 3.
868  VM TM 1996:21 del II s. 2.  
869  VM TM 1996:21 del II s. 23 ff. 
870  RP 54/1998 rd s. 1.
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Kyrkostyrelsen intar en central roll i den fortsatta fördelningen av samfundsskatten. 

"Vederbörande ministerium" fastslår för varje år grunderna och beräkningen av såväl den 

preliminära som slutliga utdelningen efter att ha hört kyrkostyrelsen.871 Detta tyder på en 

ökad frihet som gör det möjligt att genom ett grundat anförande omfördela samfundsskat-

ten inom den evangelisk-lutherska kyrkan.872 Då den ortodoxa kyrkans procent av sam-

fundsskatten slagits fast till 0,08 % som relativ andel finns det inget särskilt årligt behov av 

att höra detta samfund.873 De delvis skattefria och allmännyttiga samfunden, dvs. de från 

statsskatt befriade samfunden som uppkom vid 1993 års skattelagsreform,874 vilka är befri-

ade från samfundsskatt till staten, men erlägger till kommunerna 95,8076 procent och till 

församlingarna 4,1924 procent av beskattningsbar samfundsskatt. (L om ändring av 12 och 

29 § i Lagen om skatteredovisning).875 Den procentuella andelen kan ändras årligen i en-

lighet med lagens syfte.

Samfundsskatten till landskapet Åland redovisas separat och rikets lagar skall till-

lämpas där det är möjligt.876 En tänkbar modell för det specialfall som den tyska försam-

lingen utgör är också på kyrkostyrelsens initiativ att om möjligt införa en särskild uträknad 

procent för dess samfundsskatt. Upphävning av gällande avtal mellan församlingarna kan 

motiverat ersättas med en given procent. En parallell till det Kejserliga dekretet med en 

utdelning av femhundra silverrubel (cirkulär 247/1858) kunde ett stadfästande med en 

skild samfundsprocent vara mesta konformt med de tillämpningar som de facto länge rått i 

samband med fördelningen av samfundsskatten. Alternativt kan man också tänka sig att

direkt ersätta detta med budgetmedel som särskilt anslag från kyrkostyrelsen. 

5.6.2. Rättelse av kyrkoskatten

Avräkning, rättelse och andra skatterättsliga åtgärder följer i huvuddrag samma regler som 

vid kommunalbeskattning. Under 2000-talet har allt mera sofistikerade mönster för en ex-

akt skatt inklusive korrektiv poster utarbetats. I BFL (1145/2005) ingår stadgar om efter-

beskattning och rättelse av beskattning, på nytt verkställd beskattning och förhöjda skatter 

rättas efter det att dessa vunnit laga kraft och avräknas i därpå följande redovisningar. BFL 

26.6 §: ... lika bemötande av de skattskyldiga samt skattekontrollens behov

871  RP 54/1998 rd s. 18 f.
872  FMF om utdelning som tillämpas vid redovisning av de i 5 § lag om skatteredovisning avsedda skatter 
som betalas innan beskattningen har slutförts för skatteåret xx.
873  RP 54/1998 rd s. 25.
874  Före år 1993 tillföll detta bara kommunen. IFSkL 12 § 6 mom.
875  RP 71/1999 rd s. 2 så att det svarar mot den nya fördelningen 
876  RP 54/1998 rd s. 27.
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(1079/2005). Skatteförvaltningen skall ha hög signifikans på sin arbetskvalitet. På 

tilläggsbelopp som återbetalats har en förhöjning av 15,5 % år 1997 uppburits om det inte 

beror på förskottsuppbärningarna. Efter debiterings året influtna skatter redovisas vid en 

första tilläggsredovisning.877 Detta har kunnat medföra stora överraskningar.878 Enligt BFL 

32 § (1079/2005) är den 30 %. Tidigare ledde restansvaret för skatt från tidigare år till att 

den slutliga skatten var klar först efter sex år.879

En rättelse har förr varit svår att genomföra an efter och rätta till skatteutbetalning-

en när skatten väsentligt haft inverkan på skatteutbetalningen. Möjligheten att förändra ut-

betalningen under löpande år togs år 1998 in i 26 § (964/1998)880 motiverat genom att be-

skattningen skall ske på lika grunder där även skattetagarens intressen skall tillvaratas. I 

kontinuiteten mellan gamla och nya beskattningsnormer avsåg man att en form av över-

gångsförfarande skulle tillämpas så att skattemottagaren inte skulle bli lidande.881 Samtliga 

skattelagar har efter år 2005 kunnat behandlas enligt det nya systemet vilket gäller alla 

skattetagare.882

Beviljar stat och kommun delvis eller helt den skattskyldige en lättnad ifrån skatt 

på inkomst på skälighetsgrunder883 kan skatteverket eller skatteförvaltningen också för för-

samlingens del göra det enligt en förändring i KL 15:3.1 §.884 Skälighetsgrunder utreds inte 

särskilt. Retroaktivt anser man att en strängare skatt ej kan stadgas men med detta är inte 

sagt att det är nödvändigt vid skattelindring. Processuella stadgande skall i regel tillämpas 

omedelbart, också för tidigare fall då ej annat stadgas.885

Märkas bör att kyrkorådet kan befria skattebetalare på särskilda grunder fastän 

kommunen har förkastat befrielse.886 Församlingens kyrkoråd kan fortfarande bevilja den-

na skattefrihet för kyrkoskattens del.887 Inom ortodoxa samfund har detta blivit möjligt 

först år 1998.888

Ett specialfall kan uppstå då den skattskyldige söker befrielse hos kyrkorådet, med 

domkapitlet som besvärsinstans. Kyrkorådet behandlar i sådana fall ärendet först när 

877  RP 54/1998 rd s. 5 f.
878  RP 54/1998 rd s. 7.
879  RP 54/1998 rd s. 8.
880  RP 54/1998 rd s. 9.
881  RP 54/1998 rd s. 11.
882  Jmf RP 54/1998 rd s. 2.
883 RP 90/1996 rd s. 3.
884  Halttunen Pihlaja  Voipio s. 138.  
885  RP 90/1996 rd s. 4.
886  Halttunen Pihlaja  Voipio s. 138.
887  Andersson (1988) s. 133.
888  se Linnakangas s. 147 lagändring 30.1.1998/53
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kommunalskatten vunnit laga kraft. Uppskov behandlas ej av kyrkostyrelsen. Enligt BFL 2 

§ (997/1996) kan kommunalskatt i tillämpliga delar tillämpas på kyrkoskatt. Kommunalt 

har av 10 000 fall endast 20 30 % befriats.889

Vissa fel kommer fram vid skattegranskning. Enbart genom att det finns en skatte-

inspektion anser man att flera fel har kunnat förhindras.890 Rättssäkerhet bör råda genom 

att sträva efter att ha en god förvaltningsrätt, vilken dock inte automatiskt kommer att tryg-

ga en god skatteförvaltningsrätt.891 BFL 64 § (238/2008) ger enheten för skattetagarens rätt 

(tidigare skatteombud) eller församlingen rätt att framställa rättelseyrkan inom ett år efter 

slutförd beskattning. Detta är i enlighet med reformen som redan tidigare fanns. Däremot 

kunde det tidigare räcka med att en medlem i ett kyrkoråd tagit ställning i ärenden som 

svarar för åtgärder i beslut om återbäringen. Det kan också innefatta skattetillägg, förhöj-

ningsräntor, efterbeskattning, samt dröjsmålsräntor.892 Numera sker detta också å fiskus 

vägnar enligt samma regler som gäller för justering av kommunalskatten.893

Under recessionen på 1990-talet var det vanligare än annars att församlingsmed-

lemmar i samband med beviljad skuldsanering894 anhöll om befrielse från kyrkoskatt. Nå-

gon statistik på detta torde inte föreligga, utan fallen avgjordes i församlingarna från fall 

till fall. Kyrkolagen 15:3.1 § (771/1996) ger lagenliga möjligheter att av annan instans ef-

terskänkt skatt restitueras. Annars kunde varje församlings kyrkoråd på egna avvägningar 

bevilja skattelättnader och återbäring av skatt enligt de kriterier de godkänt. Observeras 

dock att normala jävsregler måste gälla. Teoretisk kunde man tänka sig att det ett år upp-

står en situation i en församling när samfundsskatten givit överstora inkomster. Då kan en 

enskild medlem anse att den skatt han erlagt är för hög i relation till det behov församling-

en de facto har.  Om ett kyrkoråd anser sig i ett dylikt fall åt en medlem kunna bifalla en 

avlyftning av kyrkoskatten är detta dock mot likhetsprincipen av alla dess andra medlem-

mar.

I och med reformen av KL 15:3.1 § är skälighetsgrund inte som sådan specifice-

rad i kyrkolag, men genom det gemensamma uttaget och restitution tillämpas tydligen 

de allmänna normerna som gäller i stats- och kommunalförvaltning. Sådana grunder för 

nedsättning kan vara skuldsanering eller sociala grunder orsakad av en starkt förändrad 

889  RP 90/1996 rd s. 3.
890  Andersson (1988)  s. 38.
891  VM TM 1997:36 s. 1.
892  Andersson (1988) s. 133.
893  Halttunen Pihlaja  Voipio s. 138.
894  T.ex. i en liten församling om 3300 medlemmar förekom endast ett fall i samband med skuldsanering
med anhållan som beviljades av kyrkorådet om avlyft skatt.
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ekonomisk situation. Kyrkan eller skattemyndigheterna specificerar inte ordet skäligt. 

En allmän vedertagen regel som kan godtas även här är när skattebetalaren fått rätt till 

skuldsanering vilken vi kan notera här.  

5.7. Fysiska personers kontrollmöjlighet

Kravet att en skatt helt allmänt är neutral utan biverkningar är även utslagsgivande för 

en fysisk persons beskattning. Detta är såtillvida viktigt att inse att en sådan skatt som 

kan överföras i ett uttaget pris på en vara, oberoende av neutralitet leder till en prissteg-

ring. I detta fall betyder det en högre skatt. Här kan man hänvisa till utbud och efterfrå-

gan.895 Därför är också för fiskus den enskilda individens möjlighet och rätt att kontrol-

lera erhållna uppgifter om individens beskattning viktig. Skattens minimering och na-

tionalekonomiska effektivitet framstår för bägge intressenterna som angelägen.896

En fysisk person som gör upp sin deklaration kan kryssa för vilken församling 

han tillhör.897 Det kan vara något förvillande att han här kan sätta kryss, men det är av 

betydelse som tidigare omnämnts om han är svensk eller finsk, evangelisk eller ortodox, 

vilka utgör en regional församling eller om han tillhör den riksomfattande tyska evange-

lisk-lutherska församlingen eller Olaus Petri församling. BFL 2:7 § stadgar om deklara-

tionsskyldighet (1145/2005) där en församlingsmedlem kan kontrollera sina uppgifter 

och också om rätt församling är infört i skattekortet och stämmer överens med skatte-

förslaget. Ytterligare en granskningsmöjlighet har man i och med det slutliga beskatt-

ningsbeskedet där man kan kontrollera att man hänförts till rätt församling. 

Finns det fel bör man få till stånd en rättelse. Rättelsen bör ske hos skatteverket. 

Oberoende av ett felaktigt kryss är det ändå de uppgifter som finns i befolkningsregis-

tercentralen som avgör till vilken församling skattebetalaren hör till. Deras register 

grundar sig på Befolkningsdatalag 11.6.1993/507. I BDL 4 § stadgas: För behöriga 

trossamfunds och i 25:6 § nämnda myndigheters bruk registreras dessutom uppgifter 

om medlemskap i trossamfund (615/1998).  Detta sköts centralt av Befolkningsregister-

centralens databehandlingstjänster 23 a § (224/2005) Databehandlingstjänster: Befolk-

ningsregistercentralen kan tillhandahålla databehandlingstjänster där även andra upp-

895 Wikström (2006) s. 70 ff. Tuomola s. 348 ff. Individens preferenser kan genom olika interferenskurvor 
mäta individens beteende. s. 353 ff. Substitut och inkomster kan leda till andra val. Axelsson s. 347 ff. En 
ökning av välfärden kan uppstå genom kompensationskriterier. s. 349. Nationalinkomst definieras som 
värdet av summan av de totala vinsterna och de totala löneinkomsterna i samhället.   
896 Tikka (1990) s. 49 f.
897 Man kan välja mellan evangelisk-luthersk, grekisk ortodox, tyska ev. luth. församlingen i Finland eller 
Olaus Petri enligt givna regler, samt för allt övrigt befolkningsregistret.
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gifter behandlas än de som enligt 2 kap. registreras i befolkningsdatasystemet. Genom 

BDL 24 § upphävs lagen av den 21 februari 1969 om befolkningsböcker (1969/141) 

jämte senare ändringar.898 Datauppgifterna mellan skatteverket och befolkningsregister-

centralen är utslagsgivande och godtycklig hänskjutning av skatt till en felaktig försam-

ling bör ej kunna förekomma. Rättelse sker på befolkningsregistercentralens försorg 

som myndighetsåtgärd.

Då det ändå kan förekomma fel kan de rättas och förhandsifyllda kryss kan kon-

trolleras mot de slutliga. Upptäcker skattebetalaren ett fel bör detta rättas till. Befolk-

ningsregistret är behäftat med fel. Efter 1980-talet födda medlemmar av tyska försam-

lingen är systematiskt felförda. Sedan 1990-talet för Befolkningsregistercentralen och 

kyrkan sina skilda register som bör styrka skattetagarens rätta församlingstillhörighet. 

Från församlingens sida kan lagen om personskydd försvåra en församlings rätt att kon-

trollera alla sina församlingsmedlemmars rätta beskattningsort då det bör vara på indi-

videns initiativ varje personkontroll görs. Detta är en svaghet i jämförelse med kyrkans 

egen medlemsregistrering och direkta skatteuppbörd till år 1960. Denna nackdel är ändå 

uppvägd genom en effektivare skatteindrivning som skatteverket utför för den enskilda 

församlingens räkning.  

Styrkan med en skild enhet, befolkningsregistercentralen, är en oberoende enhet 

utanför intressenten själv. Detta borde kunna uppfattas som en viss neutralitet för skat-

tebetalaren. Deklarationens uppgift om språk, evangelisk-luthersk, tysk evangelisk-

luthersk, Olaus Petri eller ortodox församling samt befolkningsregistret är central också 

i den årliga skatteavräkningen där man bör kontrollera att rätt samfund är mottagare. 

Dessa uppgifter ingår i skattekortet som skatteverket tillställer skattebetalaren.          

5.8. Skattens distribution till skattetagaren

Lagen om skatteredovisning (1998/532) strävar efter att rätt skatt betalas till rätt motta-

gare på rätt tid. De differentierade delarna av olika skatteslag skall enligt lagen redovi-

sas som nettouttag till skattetagaren till den del den procentuella utdelningen förutsät-

ter.899 Här inkluderas alla rättelser och eventuella andra justeringar. Enligt en årligen 

898 Förordning om befolkningsböcker: På föredragning av ministern för inrikesärendena stadgas med stöd 
av 32 § lagen den 21 februari 1969 om befolkningsböcker (1969/141): 7 § 14 punkten.  För detta svarar 
folkbokföraren. Anmälningar beträffande folkbokföringen som det är bestämt att skall göras till befolk-
ningsregistret eller befolkningsregisterföraren, skall göras till den magistrat som avses i 4 mom.  
1998/615). Obesrvea att i BDL (615/1998) används trossamfund ej längre religionssamfund. 

899 Skatteförvaltningen 5.5.1999 s. 2.
(
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stadfäst plan delas de skilda skatteslagen ut. Målet är att med minsta möjliga dröjsmål 

kunna ge skattetagaren rätt slutlig skatt.

Under det löpande året kan man notera att just en relativ beräknad procentuell 

andel är det praktiska instrumentet som tillämpas. Möjligast väl skall denna svara mot 

en korrekt slutskatt efter avslutad beskattning följande kalenderår. Ingen enskild månad 

skall vara utan ett skatteuttag utan strävan är en målsättning som ger en möjligast jämnt 

skatteutbetalning under årets varje månad. Vid årets början meddelar skatteförvaltning-

en sin utbetalningsplan. I och med att god förvaltning inom offentlig förvaltning lyckats 

väl i skatteverket torde denna målsättning redan från år 2006 vara bättre än tidigare. Lö-

pande regelbundna skatteintäkter redovisas vidare enligt skatteförvaltningens modell 

nedan. Noteras kan att arvs- och gåvoskatt som till karaktären är sporadiska inte nämns 

och inte heller acciser, tullar och överlåtelseskatt vilka heller inte till sin karaktär är re-

gelbundet löpande.

SKATTEREDOVISNINGEN

Skatteslag                                                     Skattetagare

skatt på kapitalinkomster                                  staten

skatt på förvärvsinkomst                                   staten, kommunen, församlingar

försäkringsavgift                                               folkpensionsanstalten

arbetsgivarens socialskyddsavgift                     folkpensionsanstalten

fastighetsskatt                                                   fastigheternas belägenhetskommun

skogsvårdsavgift                                                skogsvårdsföreningar och 

                                                                                skogsvårdcentraler 

samfundsskatt                                                    staten, kommuner, församlingar

källskatt i Landskapet Åland                            staten, kommunerna i landskapet

                                                                           Åland (i tillämpliga delar). 

Tabell 3. Tabell över skatternas distribution.900

Skatteuttaget som församlingen har rätt till redovisas skilt och överskådligt. För-

teckningen är för skatteverken och deras utbetalningsplan. Av ovanstående kan man se 

att församlingarna är berättigade till skatt från förvärvsinkomst och från samfund.  Att 

det de facto finns andra beskattningar visar att det inte är total skatterätt eller -frihet för 

församlingarna till alla skatteuttag. Delvis skattefria inkomstern har uppkommit på 

grund av breddningen av skattebasen genomförd i den nya ISL år 1992.

900 Skatteförvaltningen 5.5.1999 s. 3. Obs! Ej heltäckande, märk t.ex. mervärdesskatten som tillfaller 
staten.  
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De skatter som insamlas och redovisas kan sammanställas i en tabell enligt skat-

teslag och skattemottagare enligt tabell 3. För att förstå detta kan man kort kasta en blick 

på regeringspropositionen, där man dels motiverar ändringarna med en samordning av 

kapitalinkomstbeskattningen901 och dels tryggandet av ett skattesystem och dess interna-

tionella konkurrensförmåga.902 Ytterligare har man anfört att denna reform skall vara 

enhetligare och neutralare än tidigare.903

Detta avser reformen som ger församlingarna rätt att få inkomster och också 

delvis inkomster från ISL 21 § och 22 § för företags- och skogsposter, då dessa följer de 

kommunala reglerna och till den del församlingarna har rätt till skatt enligt motsvarande 

principer som kommunerna. Också andelen för de ortodoxa församlingarnas totala andel 

är begränsad till en oberoende sats om 0,08%, varvid man inte beaktar att en ortodox 

medlem teoretiskt kunde ha en andel av t.ex. samfälld skog i Kuusamo.

5.9. Den kalkylerade relativa andelen

Lag om skatteredovisning 10.7.1998/532 reglerar vidarebefordran av skatteuttaget till 

respektive skattetagare. Ovan nämnda inkomstskatt och samfundsskatt är de skatter som 

med lag redovisas vidare till församlingarna. Enligt 3 § (1003/2003) avgör redovis-

ningstidpunkten och i 3 a § (724/2004) den kalkylerade skatten. Ytterligare tillkommer 

enligt 3:12 § församlingarnas samfundsskatteandel (se 5.5.1.). Den avgift som förmed-

las i förskott av skatteverket till skattetagaren är sedan år 1998 en beräknad avgift som 

har till grund hela kyrkans tänkta inkomstskatt som bas. Från och med år 2002 tillämpas 

i skatteutbetalningen en kalkylerad kyrkoskatt. Detta följer kommunalskatten som han-

teras som en kalkylerad kommunalskatt. Följande år den 31 oktober efter verkställd be-

skattning är föregående år slutligt fastställd. Månatligen sker en utbetalning enligt fi-

nansministeriet godkänd termin till skattetagaren. 

Den beskattningsbara inkomsten som motsvarar församlingsskatten grundar sig 

på kommunalskatten. Kommunalskatten fås som en skatt för varje kommun betalar mul-

tiplicerat med ett vägt genomsnittligt medeltal av alla kommuner med den egna kom-

munens inkomstskatteprocent. Av det får man den vägda genomsnittliga inkomstskatte-

procent som är den debiterade summa för alla kommuner. Den enskilda kommunens 

901  RP 200/1992 rd s. 6.
902  RP 200/1992 rd s. 7.
903  RP 200/1992 rd s. 4.



173

kalkylerade skatt dividerar den kalkylerade genomsnittliga skatten med den enskilda 

kommunens inkomstskattesats multiplicerad med kommunens skatteprocent.904

Församlingarnas skatt räknas ut på motsvarande sätt. Lagförändringen är av 

teknisk natur och har inte ekonomiska konsekvenser. De enskilda församlingarnas ut-

delning av samfundsskatt bestäms i lagen om skatteredovisning.905 Kyrkolagen bör ock-

så anpassas till skatteprocent och de andra förslagen som denna proposition medför.906

Skatteprocenten har kyrkolagen i KL 15:2.3 § ersatts med inkomstskattesats 

(1247/2001), vilket är i harmoni med ovannämnda skattelag och ändamålsenligt i sam-

band med införandet av euron.907 Även andra rättelser i kyrkolagens text är genomförda. 

Observeras kan att regeringspropositionen inte innehöll förslag till ändringar i 

kyrkolagen eller kommunallagen utan konsekvent hade förslag till en korrekt skattelag-

stiftning och ändringar i dessa. Kyrkans och kommunens självständiga ställning kan ses 

av detta, men det kunde vara rationellt att även det totala lagarbetet finns samlat i sam-

ma proposition. Principen att församlingarna skall höras finns även stadgat, vilket vitt-

nar om demokrati. Läget att sekretessbestämmelser upphävs gör det möjligt för sam-

fundsskattens del att lämna ut uppgifter. Det innebär för skatteverket att det är möjligt 

att lämna ut uppgifter i situationer som kan komma till stånd när församlingar eller 

kommuner behöver uppgifter.908

Den kalkylerade skatten är tydligen tänkt att genom sin skala med alla skatter ge 

ett tillräckligt stabilt underlag. Det fall att skattetagaren blir utan skatt en period borde 

vara eliminerad. Även målet om en jämn utdelning utan en skattefri månad i november 

vid föregående skatteårs slutförda beskattning borde vara korrigerat genom en försikti-

gare och jämnare utdelning till ett något underberäknat lineärt belopp.909 Detta belopp 

kan enligt lagen justeras under det löpande året om stora fluktuationer uppstår.

En nackdel är att vid en liten församling med medlemmar som har såväl inhems-

ka som utländska arbetsförhållande kan detta inte beaktas. Vid ökad ekonomisk flexibi-

litet kan tvära kast uppstå, perioder med avbrott och nyanställningar. Detta i synnerhet 

om det är frågan om en församling med mer utländska medlemmar än allmänt. Även 

den totala avgiften för skatteuppbörden avtalas mellan stat och församlingar. Fördelen 

904 RP 182/2001 rd s. 3.
905 RP 182/2001 rd s. 4.
906 RP 182/2001 rd s. 6.
907 Grönblom s. 83. 
908 RP 182/2001 rd s. 5. 
909 Märkas bör att små församlingar med medlemmar som har stora optionsinkomster ett år kan råka ut för 
stora skillnader i skatteuttaget trots den ökade preciseringen då den slutliga skatt väsentligt kan avvika.
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med den kalkylerade relativa andelen av skatter är att den kan leda helt allmänt till en 

jämnare utdelning.            

5.10. Sammandrag beskattningsrätt och skattskyldighet

Skattskyldig till kyrkan är fysisk person med inkomst enligt lag om han hör till en evan-

gelisk-luthersk eller ortodox kyrka. Detta följer den objektiva metoden eller teleologiska 

metoden bestämd från lagtexten.910 Fiskalt är denna inkomst väsentlig för församlingar-

na som får ta in en proportionell skatt från inkomsten. Jämfört med en till beloppet be-

stämd medlemsavgift framstår den mot inkomsten proportionella kyrkoskatten som en 

form av en progressiv medlemsavgift. Mot detta står en medlemsavgift som borde vara 

av lika storlek för varje medlem. En integrerad avgift som skulle variera med inkoms-

tens storlek, är jämförbar med lika skatt från samma inkomstbas, leder detta till en pro-

gressiv medlemsavgift. Kyrkoskattens principiella proportionella andel av inkomsten 

svarar mot en identisk skattebas och samma proportionella skatt. Noteras kan ännu att 

rätten till personbeskattning är absolut och sträcker sig också till inkomster av dödsbon. 

Inkomstbegreppet måste vara tillräckligt.911 Förutom förvärvsinkomst beskattas 

också avkastningen av kapitalplaceringsavkastningar som kan uppstå när ISL 21 och 22 

§ gäller.912 Dessa skatteintäkter och samfundsbeskattningen är för en del församlingar 

ett väsentligt tillskott till personskatteintäkterna. Även förändringen av personskatt till 

kapitalskatt kunde ge ett markant inkomstbortfall. Ombildande av inkomstskatt till kapi-

talskatt kunde år 1991 ge en förskjutning i inkomster och skattbortfall för en församling 

till år 1993.913 En sådan skattereform kan inte anses fylla kravet på neutralitet. Sam-

fundsbeskattningen är till sitt belopp för en del församlingar viktig och hör till av hävd. 

Dessutom kan avsaknaden av kapitalskatt leda till alternativt bortfall av betydelse. 

Distributionen av skatt sker enligt schabloner under året varefter det i fysisk 

kontroll avstäms. Tidigare var det finländska systemet i jämförelse med länder där 

910 Kellgren s. 24.
911 Wikström (2006) s. 148 Andersson Linnakangas s. 111 f.
912 Wikström (2006) s. 135.
913 År 1990 förtjänar en person 5 miljoner mark om året och erlägger 1 % i kyrkoskatt = 50 000 mark, 
men år 1991 kunde han förvandla denna inkomst till kapitalskatt varvid 3 % av 25 % kapitalskatt ger 37 
500 mark. Detta är ett inkomstbortfall på 12 500,- för en församling om det skulle komma församlingen 
till godo. Kommer ingen del av detta är bortfallet totalt 50 000 mark. Finns det 10 personer med motsva-
rande inkomststruktur och möjligheter att övergå till kapitalbeskattad avkastning från inkomstbeskattning 
blir bortfallet markant och kunde avläsas i en statistik över en församling med t.ex. cirka 3 000 medlem-
mar och ojämn inkomstfördelning. Eftermiddagspressen hade år 1991 en artikel om de 10 största skatte-
betalarna år 1990, varvid två var medlemmar av denna församling och fyra hade genom sin morfar sam-
fundsanknytning.      
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stickprov tillämpas en fysisk genomgång av varje individ och prövning av dennes dekla-

ration. L om beskattningsredovisning 7 § enligt BFL ger skattemyndighet rättelseredo-

visningar. Ser man på löpande år, med slutförd beskattning senast i oktober följande år 

och med en sista ordinarie slutredovisning kan en normal redovisning omfatta upp till 

tre år. Man kan säga att rätt mottagare kan få rätt slutgiltig skatt inom tre år. Vid leve-

rans av skattekort och skatteförslag kan den skattskyldiga upptäcka fel och påtala dem 

själv. Särskilt för de speciella församlingar som avviker från den regionala evangelisk-

lutherska gäller det den ortodoxa, tyska och Olaus Petri där församlingstillhörighetskon-

trollen är viktig. En lag om samkörning av personuppgifter och beskattningsuppgifter 

finns inte.  Numera tillämpas ett massförfarande av inkomstskatteförslagen som uppda-

teras av den skattskyldige också i Finland. Därmed sker en stickprovskontroll. Särskild 

viktiga objekt granskas skilt. Dokument behöver inte sändas in men skattebetalaren bör 

uppbevaras kvitton i fem år. 

Det fiskala behovet bör vara entydigt för att täcka ett finansieringsbehov. Dess-

utom kan man förvänta sig att skatten som skattebetalaren erlägger är möjligast skälig914

och distributionen mellan skattetagaren fyller rimlighetskrav på ett rationellt sätt till 

skälig kostnad.915 Andra skatter skall också ha tillräcklig bredd. Också MomsL 17 § 

momsskattebas skall vara tillräckligt bred916 utan skattelättnader eller skattefria inkoms-

ter.917 Ett bekymmer kan person- och kapitalskattens skilda karaktär leda till varvid det 

kan uppstå en situation jämförbar med tidigare problem med t.ex. förmögenhetsskattens 

olika neutralitetsaspekter.918 Även behandlingen av socialskyddsavgiften och utveck-

lingen av den från internt fiskal avvägning kan utvecklas till mer neutral endast om det 

finns andra alternativ.919 Låt oss först se på de sociala avgifterna och varför tillväga-

gångssättet kanske inte helt kan upplevas som korrekt behandlar jag senare i sjätte ka-

pitlet.

914 Tikka (1990) s. 31.
915 Tikka (1990) s. 53 f.
916 Wikström (2006) s. 311.
917 Wikström (2006) s. 78 f. T.ex. Det förelåg finanspolitiska grunder till skattefrihet för räntor från 1943 
till 1990-talet.
918 Tikka (1990) s. 109.
919 Tikka (1990) s. 107.
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6. KYRKOSKATT OCH SOCIAL AVGIFT

6.1.  Kyrkan som socialt verk

I kapitel 2 har jag redogjort för utvecklingen av rätten till skatt till kyrkan. Kapitel 3 

jämför internationell omgivning och kort rättens förankring i tro rätt och ekonomi. 

Kapitel 4 betonar kyrkans direkta uppgift och kapitel 5 hur beskattningen är rättsligt ut-

formad som finansiär av utgifterna. Tidigare skyldighet att stå för rättsväsendet med rätt 

till böter och undervisning och sjukvård finns sedan senare hälften av adertonhundrata-

let föga kvar hos kyrkan. Detta förvaltades genom en kyrkostämma som fanns i socknen 

och helt var i kyrklig regi. Kyrkostämman utgjorde rättsinstansen på landsorten. Den 

kyrkliga socknen företrädde följaktligen det kommunala rättsväsendet på landet.920

Kommunen utvecklades enligt kyrkans prästprivilegier och i staten enligt 1619 års stad-

gar.921 Den 6 februari år 1865 kommunförvaltning ersatte kyrkostämma för kommunens 

del till kommunalstämma.922

Den kommunala självstyrelsen blev en direkt fortsättning på kyrkans åliggande 

där. Beskattningen följde i huvudsak varandra där såväl kommunal- som kyrkoskatt var

förankrad i lag. I dag är fri- och grundrättigheterna mellan stat och kommun och deras 

skyldigheter inskrivna i GL 22 §.923 På det sättet blev bildning med forskning och skol-

ning på latin överfört till ett nationalspråk, varvid latinet som skolspråk upphörde. 

Kommunal folkskola infördes och hundra år senare ändrades den till en grundskola.924

Enstaka kristliga folkhögskolor som inte leder till examen, men som kan bereda ett mel-

lanår för ökad livskvalitet drivs ofta av förbund eller kristna föreningar. Kristen sjuk-

vård finns i ringa skala, men däremot finns avlönade sjukhuspräster.

Såväl utbildning som sjukvård får i dag statligt stöd925 oberoende av om den är 

privat, ideell eller en offentligrättslig institution som driver den. Här kan man notera att 

mervärdesskatt inte utgår för tjänster i undervisning MomsL 39 §, socialvård MomsL 37 

§ och sjukvård MomsL 34 35 §.926 Dessa funktioner kan med andra ord också skötas 

920 Ståhlberg s. 21.
921 Ståhlberg s. 35.
922 Ståhlberg s. 36.
923 Harjula Prättälä s. 6.
924 Myllymäki s. 288. För skolväsendet kan en kommun få 25 50 % statsandelar som ekonomiskt stöd.
925 Mäenpää (2004) s. 1. Myllymäki s. 277 ff. För att finansiera sjukvård får kommunerna statsandelar 
enligt L om planering av och statsandelar för social- och hälsovård (1992/733). Kyrklig sjukvård fås när-
mast av Diakonissanstalten som utgör en privat stiftelse.
926 Myrsky (2004) s. 198 f.
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av indirekta aktörer utan att för den skull höra till offentlig förvaltning.927 Detta kan 

grupperas i fyra grupper:

- offentligrättsliga verk såsom folkpensionsanstalten

- offentligrättsliga föreningar som Röda Korset

- affärsföretag av offentligrättslig karaktär (Tipsbolaget och Rundradion) 

- offentligrättsliga samfund och personer som privata skolor.928

Dessa samfund har gemensamma regler och lagar för övervakning och kontroll. 

En kommun eller ett kommunförbund kan för att förverkliga sina åligganden finansieras 

också med statsandelar, vilket fluktuerar väsentligt under olika tidsperioder.929 Huvud-

delen av grundskolningen sköts av kommunen, och sjukvården är uppdelad i såväl stat-

liga universitetssjukhus som kommunala hälsostationer och sjukhus. Patienterna i Fin-

land betalar numera en avgift trots försäkringsavgifter.

Kyrkan är inte längre den totalitära instansen för välstånd utan utgör en del i det 

moderna nordiska samhället. I skolorna ges kristendoms- eller världsåskådningsunder-

visning. Detta kan utföras av en timlärare, en präst som får eget tillägg för extra arbete 

eller ordnat genom en skolad avlönad lektor. Kyrkan har sina söndagsskolor och kon-

firmationer. Dessa har skilda budgetmoment. 

I skriftskolor går flera än som är medlemmar i kyrkan. Finansieringen skiljer 

mellan församlingarna.  Det kan vara möjligt för en församling att subventionera skrift-

skolan. (HFD 22.1.1975 liggare 292). De kan således ha skilda pris för egna försam-

lingsmedlemmar och ett högre pris som täcker de verkliga kostnader för medlemmar av 

en annan församling. Särskilt språkliga minoriteter brukar önska gå med sina klasskam-

rater eller också vara med på ett läger på sitt modersmål. Religionsfrihetslagen 1 § 

(2003/453) ger enligt GL 2:11 § i kapitlet Grundläggande fri- och rättigheter  fritt att 

välja enigt egen övertygelse religons- och samvetsfrihet undervisning och religionsut-

övning. Grundlagen stadgar att staten ger för den religiösa undervisningen varje individ 

har rätt till att själv avgöra och fatta egna beslut.

927 Myllymäki s. 343 f.
928 Myllymäki s. 344 f.
929 Myllymäki s. 257 f. Från att statsandelarna tidigare hade ökat jämfört med skatteinkomsterna har de 
sedan 1994 visat en kraftigt fallande andel av finansieringen till millennieskiftet. Generellt kan man kon-
statera att sedan recessionen då statens inkomster sjönk på 1990-talets början har statsandelarna hållit sig 
på en betydligt lägre nivå än tidigare. T.ex. år 1991 var statsandelarna högre än skatteintäkterna för kom-
munerna. Jmf. Diagram 2.
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6.2. Den sociala välfärden

6.2.1. Välfärd tryggad genom folkpensionsanstalten

Avsnittet om OECD och välfärd berörde den höga sociala välfärden som finns i Norden. 

Som ovan nämnts svarade kyrkan till medlet av 1800-talet för skolning, fattigvård och 

förväntades ha sociala funktioner. Kyrkoplikten slopades och stat eller kommun tog upp 

dessa funktioner. ISL tar upp 3 kap. samfund som är helt eller delvis skattefria. Kyrkan 

hör till dessa delvis skattefria samfund, som tidigare nämnts. Ytterligare finns det en hel 

del lagar som av konjunkturpolitiska eller rimlighetsskäl befriar ett samfund eller en 

person från att betala skatt.930

Socialrätt påverkas av socialpolitik och avviker därför från privat-, familje- och 

annan systematiskt juridiskt regelverk. I detta hänseende kan man se att det inte svarar 

mot beskattningen i den traditionella betydelsen. Sociala rättsregler gäller såväl offent-

lig myndighet och befolkningen som privata organisationer och institutioner.931 Vidare 

kan inverkan på rättstaten vid värderingar av välfärdsrätt vara en förändring som griper 

djupt. Detta beror på det regelverk av icke jurister som praktiserar rättsregler. Därför 

kommer traditionella rättbeslutsmodeller till korta.932 Legitima ingrepp i rättsordningen 

i välfärdssamhället har lett till att i och med att den sociala rätten och välfärden avgörs 

genom beslut av personer utan juridisk bakgrund kan rättssäkerheten bli lidande.933

Fundamentet för välfärden låg klar 1945 under ekonomisk uppgång medan omform-

ningen och privatiseringen är dagens anpassning till lägre tillväxt med nytt innehåll och 

omfång.934 I dagens rättsregler finns många olika regler vilket gör att socialrätten har 

svårt att tillämpa alla normer.935

Utövare av socialrätt är förutom kyrkan, om än indirekt, stat och kommun, FPA

(Folkpensionsanstalten) och motsvarande fonder för social trygghet till offentlig hus-

930 Väglag är uttryckligen befriade från skatt till staten, kommunen och församlingen L om enskilda vägar 
§ 99 (Mi 207) Jmf. Frontmannapension, fronttillägg och extra fronttillägg är fria från skatt till staten och 
kommunen. L om frontmannapension § 16 (So 106). L om gottgörelser till republikens president (Sta 
302). 
Gottgörelse för republikens president åtnjuter för sitt ämbetsuppdrag samt honom tillkommande represen-
tationsanslag och bostadsförmåner är fria från all beskattning. Analogt med detta borde i kyrkan ärkebis-
kopen ha samma förmån om kyrkan och stat är på samma nivå. Om så inte är kan beskattning av ärkebis-
kopen men ej av presidenten motiveras med rangskillnad.
Obs! allmänt gäller att församlingarnas skatt följer kommunernas, vilket bör ses som oberoende av direkt 
omnämnande av kyrkan om kommunen nämns. Vid undantag bör detta noggrant därför skilt observeras.   
921 Anden  s. 24.
932 Anden  s. 34.
933 Anden  s. 34 f.
934 Anden  s. 40.
935 Anden  s. 45. 
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hållning.936 Analogt med detta finns det en särskild lag som garanterar statens insyn och 

vilka kontrollmöjligheter inom demokratiska ramar som krävs.937 Äldst av i kraft varan-

de sociala lagar är L om skador ådragna i militärtjänst (28.5.1948/404) och L om 

olycksfallsförsäkring (20.8.1948/608). Först år 1956 följdes dessa lagar upp med en 

pensionslag. Folkpensionslagen (1956/347) från år 1956 täcker pensionsstadgar. L om 

arbetsgivarens socialskyddsavgift (4.7.1963/366) 1 § ålägger en arbetsgivare att erlägga 

en avgift till Folkpensionsanstalten. Denna lag är fyrtio år gammal och är det fortsatta 

finländska bidraget för att skapa det sociala välståndet. L om offentlig arbetskraftsservi-

ce (30.12.2002/1295) är en av de nyaste av en lång rad sociala speciallagar. All social 

försäkring försöker man få FPA att koordinera. 

6.2.2. Sociala avgifter

En arbetsgivare som erlägger lön åt en anställd är förpliktad att betala en socialskydds-

avgift till staten. År 1949 erhöll kyrkan rätt att bära upp förskottsskatt och skyldighet att

erlägga arbetsgivaren barnbidragsavgift och folkpensionsavgift samt olycksfallsförsäk-

ringsavgift för sina anställda.938  År 1963 tog man in detta och sjukförsäkringsavgifter i 

L om arbetsgivarens socialskyddsavgift (4.7.1963/366). Finansieringen av sjukvård 

skedde med en procent från lönesumman av arbetsgivaren, resten finansierades av sta-

ten. Fullt utbyggd ersatte arbetsgivaren och den försäkrade en lika stor del varefter sta-

ten stod för en femtedel av hela finansieringen.939

Skattebasen breddades år 1982 då sjukförsäkrings-, olycksfalls- och trafik-

olycksfallsförsäkringarna blev skattepliktig inkomst. Detta var ett led i en så kallad in-

komstpolitisk helhetslösning. 90 % av denna effekt returnerades av kommunerna till 

staten via en särskild fond. Inverkan på kyrkans skatteintäkter skulle bedömas senare. 

Denna tilläggsinkomst för kyrkan ansåg man att borde returneras till staten. Summan

beräknades vara mellan 3,5 och nästan 7 miljoner euro.940

936 Myrsky (1999) s. 5.  
937 Myrsky (1999) s. 136 ff.
938  KB 1997:7 s. 10.
939  KB 1997:7 s. 10. Jmf. Sjukförsäkringslag 2 § (1224/2004) stadgar Försäkrad är även den som om-
fattas av lagstiftningen om social trygghet enligt 5 8 § i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bo-
sättningsbaserad social trygghet. Tikka (1990) s. 105. För löntagarna kan basen för avgiften vara skat-
tebaserad på samma grunder som beskattningen för inkomst till kommunen. Alternativt vore en privat 
försäkring som skulle vara obligatorisk och enligt socialt tänkande avdragbar. 
940  KB 1997:7 s. 11. Jmf. Beskattningen skall vara rättvis, lika mellan kön vilket också förutsätter en lika 
lön oberoende av kön. Gunnarson (2003) s. 46. Tidigare har pensionsåldern mellan kvinnor och män varit 
olika. Försäkringsmatematiken har visat att en man dör tidigare än en kvinna och risken är således högre 
att en man behöver en privat livförsäkring för sin tidiga död.   EU art III 210 s. 99. I och med att den bes-
kattningsbara lönen är identisk kan skatten bli lika. Olika avdrag och sociala förmåner kan ändå reglera 
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Kyrkostyrelsen beslöt föreslå för kyrkomötet att besluta om returnering av denna 

summa till staten. Kyrkomötet förkastade denna beredning med en uppmaning att kyr-

kan skulle satsa på diakoni, åldrings- och barnarbete med denna extra skatteinkomst.941

År 1993 slopades barn- och ensamförsörjaravdraget i personbeskattningen. Detta beräk-

nades öka församlingarnas inkomster med 25 mio. . 11,7 mio.  skulle restaureras ge-

nom att slopa samfundsskatten och 8,35 mio.  genom att höja socialskyddsavgiften.942

Kyrkostyrelsen konstaterade här att det skulle drabba församlingarna ganska ojämnt.943

Under början av 1990-talet har skattepolitiska ministerutskottet beslutit att kyrkan får 

behålla sin rätt till samfundsskatten oförändrad. Kyrkan ålades däremot att höja social-

skyddsavgiften till 11,65 % av utbetald lönesumma.944 Socialskyddsavgift har varit rela-

terad till samfundsskatten. I och med att avgiften sjunker år 1998 till 4,75 kommer sam-

fundsskatteandelen att tas ut till kyrkan med 2 % i stället för 3 %. Då blir socialskydds-

avgiften 4,75 % av lönesumman, vilket är identisk med avgiften som tas ut av kommu-

nerna. År 2003 och 2004 var den 4,014 %. År 2007 var socialavgiften 4,001 %, år 2008 

3,821 % och år 2009 januari till mars är avgiften 3,851 % och 3,05 % från april av löne-

summan.

Redan ovan anförde jag att beskattningen skall var neutral. Det får inte ske en 

snedvridning genom olikheter i t.ex. socialskyddsavgifter och andra faktorer där en kyr-

ka kan ha med kommun och privata konkurrerande verksamhet. Som exempel kan man 

ta dagvård. Gapet 1997 för privat 4 % till kyrkans 10,8 % har varit väl stor. Med skatte-

basen och avvägd socialskyddsavgift kontra samfundsskatt är staten konsekvent i linje 

med att ingen inom fiskus skall få oskälig fördel.   

6.2.3. Pensionsavgifter

En annan lönebikostnad som inte direkt heller har med kyrkoskatten att göra är pen-

sionsavgiften till Kyrkostyrelsen. Dess betydelse är i relation till löneutgifterna dock 

betydande och har en förhöjande inverkan på nivån för kyrkoskatten. Tidigare var skatt-

örena grund för kyrkans centralfonds taxering av inkomster från församlingarna för att 

det så att skilda fenomen beaktas. Man kan jämföra med den nordiska sociala modellen. Familjerelaterade 
socialskydd och risker med inkomstbortfall vid sjukdom, invaliditet, ålder, arbetsolyckor och arbetsrelate-
rade sjukdomar bör kunna behandlas lika. Gunnarsson (2003) s. 46 ff. En jämställdhet inom socialförsäk-
ringssystemet upplevs som attraktiv. Ursprungligen var sjukförsäkringsavgiften tänkt att inte bäras av den 
försäkrade. År 1971 infördes 1,25 procent som avgift för den försäkrade enligt det kommunala öret. An 
efter den ekonomiska tillväxten och ökat välstånd har den försäkrade kunnat ta detta ansvar.
941  KB 1997:7 s. 11 f.
942  KB 1997:7 s. 12.
943  KB 1997:7 s. 12 f.
944  KB 1997:7 s. 13.
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täcka sina pensionsåtaganden.945 År 1990 kasserade kyrkans centralfond in 0,124 penni 

per skattöre. Från och med år 1991 övergick man till en lönebaserad avgift. År 1996 be-

stod denna av 22 % till pensioner och 5 % för fondering av framtida pensioner.946

Olyckligtvis sammanföll övergången till en pensions och fondandel med en allmän re-

cession, vilket kunde tvinga upp kyrkoskatten.

Kyrkan har en egen pensionsfond och egna pensions regler som under 1990-talet 

mera harmonierats med det privata näringslivet. Pensionslag för evangelisk-lutherska 

kyrkan 6 § (1966/298) stadgar att kyrkan följer pensionsanstalter inom den offentliga 

sektorn och om sista arbetsstället är församlingarna står denna för pensionsutbetalning-

en. Det oaktat har kyrkan betydligt bättre pensionsförmåner för sina äldre pensionerade 

arbetare vilket syns på den höga avgiften. Försäkringsmatematiskt har kyrkans pen-

sionsfond ansett att en pensionär från kyrkan lever också relativt sett längre än inom 

normal pensionsberäkning. Lagen är reviderad 18.4.2008/261.   

Statens och övriga pensionsavgifter är ännu under 20 % av lönesumman till bör-

jan av 2000-talet. Kyrkans övergång från skattöre baserat till lönebaserat pensionsuttag 

är en ny avvägning av dess struktur. Som nu belastar det kyrkan oskäligt i konkurrensen 

med andra konkurrerande tjänster. En anbudstävlan mellan konkurrerande pensionsan-

stalter och rationalisering kunde vara en möjlig lösning. Men det kan vara att pensions-

förmånerna för äldre pensionstagare först måste vara tillända lupna. 

Ett första steg var att sänka socialskyddsavgiften med 6,05 % och pensionsavgif-

ten borde sjunka med minst 7,5 % för att svara mot statens pensionsavgift. Detta har 

utgjort sammanlagt 13,55 % sämre i lönekonkurrens, men år 1998 var denna 7,5 % för 

pensionerna.  Det är första gången sedan 1980-talet början som kyrkans social-

skyddsavgift anpassas till samma nivå som för kommuner. Detta svarar bättre mot lika 

behandling av dessa två skattetagare. Jag ser gärna kyrkan som en enhet och kommu-

nerna som flera skilda, vilka har något större självständighet än en församling har, trots 

att bägge har formell självständighet.947

945  KB 1997:7 s. 20 f. 
946  KB 1997:7 s. 21. 
947 På motsvarande sätt har man försäkringsmatematiskt räknat ut en procent för den försäkrade med rätt 
till arbetspension. Utöver detta kan man med frivilliga försäkringar få avdrag från skattedeklarationen för 
premierna för privata pensionsförsäkringar till ett visst belopp. 
Tidigare var man berättigad till avdrag av livförsäkringspremier fastän mottagande av ersättningen var 
skattefri. Denna avdragsrätt är slopad, medan numera är enligt ISL en frivillig pensionsavgift 54 d § 
(772/2005) avdragbar. Detta innebär en premie för en frivillig individuell pensionsförsäkring under förut-
sättning att den skattskyldige har rätt att avdra premier för sin egen i 34 a § avsedda frivilliga individuella 
pensionsförsäkring till ett belopp av 5 000 euro i året. Det högsta avdragsgilla beloppet är dock 2 500 
euro, om den skattskyldiges arbetsgivare under skatteåret har betalat premier för frivillig individuell pen-
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Kyrkans ställning inom socialvård för individen är diakoni, och kyrkan ställer upp vid 

större olyckor med såväl materiella resurser som andlig vård. Tanken att kyrkoskatten är 

en del av denna diakonala hjälp, har säkert sin riktighet. Ändå finns här ingen konkur-

rens och mycket av socialvården och barmhärtigheten förväntas nog samhället stå för 

genom de avgifter och skatter stat och kommun får.

6.2.4. Medel för finansiering av välfärd via FPA

FPL (2007/568) 1 § tryggar försörjningen under ålderdom och vid arbetslöshet. L om 

arbetsgivares socialskyddsavgift 4.7.1963/366 hänvisar till Sjukförsäkringslagen 

(2004/1224) och FPL (1956/347) om folkpension. Skilda lagar reglerar FPA:s medelsut-

tagning. Lag om premieprocentsatsen för sjukförsäkringens sjukvårdspremie och ar-

betsgivares folkpensionsavgift (22.12.2006/1262) stadgar om storleken av den försäkra-

des sjukförsäkringspremie, arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift och arbetsgivarens 

folkpensionsavgift och storleken för de enskildas skattskyldighet. Avgiften består av 

arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift och arbetsgivarens folkpensionsavgift. Basen för 

avgiften är lönen och arbetsinkomsten. Med lön måste man förstå arbetsgivarens löne-

betalningar. Ordet arbetsinkomst kan utgöra det som arbetsgivarens omsätter med de 

anställda, som avgör hur hög avgiften är. I samband med förskottsinnehåll av skatt be-

aktas arbetstagarens avgift.

För att förstå det senare är att betrakta det som en progressiv indelning mellan 

små, medelstora och stora företagare, vilka är indelade i tre kategorier. För staten, 

kommunen och kyrkans vidkommande avtalas också en skild avgift. Till vilken kategori 

de tre arbetsgivarna hänförs till och höjden av avgiften bestäms genom skilda förhand-

lingar som årligen förekommer i samband med kollektiva löneförhandlingar.

En förordning reglerar avgiften i de kategorierna. Hos privata arbetsgivare är 

den år 2009 något högre tre månader och sjunker från första april 2009 till a) 2,0 pro-

cent i avgiftsklass I b) 4,2 procent i avgiftsklass II samt c) 5,1 procent i avgiftsklass 

sionsförsäkring som arbetsgivaren tecknat för den skattskyldige. Avdragsrätten gäller försäkring som 
tecknats av den skattskyldige eller av dennes make och där den skattskyldige är försäkrad. Vidare kan det 
finnas vissa sociala förmåner genom arbetsgivarens försorg. 
ISL 65 § (227/1996) stadgar om inkomst från personalfonder: Från personalfonder erhållna fondande-
lar och överskott utgör skattepliktig förvärvsinkomst till 80 procent. I övrigt är inkomsten skattefri.   67 § 
(1020/1998) stadgar om Anställningslån och 68 § (2004/772) stadgar om Av arbetsgivaren betalda försäk-
ringspremier 54 d.2 § anses utgöra skattepliktig förvärvsinkomst för den försäkrade, dock endast till den 
del premiernas sammanlagda belopp under skatteåret överstiger 8 500 euro. Också det förhållande att 
samhället stöder oberoende av familjeförhållande visar på en utveckling av det samhällsorienterade soci-
alskyddet. Vid den tidigare avdragsrätten i deklarationen för privata livförsäkringar har man alltid kunnat 
påstå att en viss ojämlikhet mellan rik och fattig föreligger.
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III.948 Sedan följer en skild kategori för kommuner, samkommuner samt kommunala 

affärsverk med 3,05 procent. Hos den evangelisk-lutherska kyrkan är den också 3,05

procent. Den ortodoxa kyrkan har likaså 3,05 procent. I landskapet Åland är avgiften 

3,05 procent. Den Åländska avgiften kan jämföras med staten och dess inrättningar som 

också har 3,05 procent, men som tidvis varit något högre än för övriga offentligrättsliga 

samfund.949 Här kan man notera att för socialskyddsavgiftens uttag tillämpans en prin-

cip som följer arbetsgivarens skattebetalningsförmåga.950  Avgiftsklassen för de privata 

avgörs av de normala avskrivningarna. Detta svarar mot de officiellt deklarerade i sam-

band med den årliga skattedeklarationen.951

Av särskilda ekonomiska orsaker förekommer det att arbetsmarknadsverken och 

staten kommer överens om temporära lättnader eller totalt avlyftad skatt. Detta kan ske 

för att stimulera sysselsättningen i områden av större arbetslöshet eller vid ressessioner. 

I skrivande stund finns det ett förslag om att hela avgiften blir avlyft till 2010 i hela Fin-

land. L om befrielse från arbetsgivarens socialskyddsavgift i vissa kommuner 2003-

2009 (20.12.2002/1200) ger rätt till avgiftsfrihet från fast driftsställe. Detta är förlängt 

med FF (1094/2004), FF (1112/2005) och FF (1056/2006) där vissa områden fått denna 

socialstatus samt generellt förlängt perioden till år 2009. Områden som först berörs är 

14 kommuner i Lappland, Karlö i Uleåborgs län samt fem kommuner i Åbolands skär-

gård. Dessa kommuner har kyrkoskatteprocent från 1,5 till 2,25 procent år 2003. Nio 

kommuner har 2 procent varav sju är utanför dessa områden. Högst har en kommun, 

Iniö med 2,25 procent, en procentenhet som egentligen inte borde finnas då kyrkostyrel-

sen genom att bevilja understöd strävar efter att hålla ett tak i kyrkoskatten som inte 

skall stiga över två procent. Sju kommuner lyckas finansiera sin verksamhet med pro-

centenheten 1,5 i Lappland. Detta gäller företagsverksamhet och statens affärsverk, men 

inte staten, kommunen eller församlingen som sådan.

Man kan fråga sig huruvida dessa kommuners församlingar också är de som fi-

nansieras med kyrkostyrelsens understöd. Inom kyrkan finns verksamhetsunderstöd som 

i regel förutsätter ett maximalt tak på två procent innan det beviljas. I detta arbete un-

dersöker jag dock inte distributionen av dessa medel. 

948 Skattestyrelsen 4389 26.3.2009. Den sjönk något från år 2007 till år 2008 och två gånger år 2009. 
949 År 2001 var avgiften för staten och dess inrättningar 6,814 % samt landskapet Åland, jämfört med 
4,014 % i kommunerna.  
950 Lodin m.fl. s. 24. Här tillämpas: Envar skall betala skatt i förhållande till sin förmåga den så kallade 
skatteförmågeprincipen.
951  OBS! Skattebokslut och bokförings eller affärsbokföring behöver inte vara lika. BFL 2 kap. Deklara-
tionsskyldighet samt FoBeskF. Här nämns inte att deklarationen måste svara mot bokföringen. 
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De kommuner som är befriade från socialskyddsavgift för att öka verksamheten 

visar inom finländsk skattelagstiftning på ett intressant fenomen. En realpolitisk trängd 

situation kan skapa att viss verksamhet blir befriad från vissa pålagor.952 Beskattningen 

har med andra ord för arbetsgivaren inte en konfiskatorisk karaktär. Detta strävar till att 

öka välståndet genom sysselsättning. EU strävar efter ett önskat europeiskt välstånd åt 

andra men förbjuda diskriminering att på samma område ta ut skilda skatter för samma 

men konkurrerande verksamhet. Man kan tydligt se detta som tillräckligt neutralt, lokalt 

och utan att snedvrida konkurrenskraften. Det kunde vara motiverat att överväga om 

stat, kommun och församling också skulle ha en lägre socialskyddsavgift i dessa av-

folknings och delvis skattesvaga regioner.     

6.3. Skatteansvaret för välfärden

Såväl de sociala försäkringar som folkpensionen administreras centralt av FPA. Alla 

sociala understöd betalas ut av FPA i dag. En god skattelag bör vara uppgjord utan en 

sammanblandning med sociala avdrag i skatteredovisningen. Sociala understöd borde 

regleras enligt social lag. Socialbidrag är ett och skatter ett annat. Formen för FPA:s oli-

ka delområden sker som en avgift jämförbar med beskattning. De kostnader som upp-

står kan finansieras med statliga budgetmedel, det vill säga från det totala statliga skat-

teuttaget eller också från särskilda avgifter. I dag tillämpas dessa avgifter som är tänkta 

att täcka utgifter från sjukvård, mediciner, åldringsvård, eller budgetmedel för hyresbi-

drag, studiebidrag och utkomststöd, vilket garanterar ett minimum av kommunal och 

statlig social service och en garanti så att ingen skall behöva gå under på grund av mi-

sär.

Skolning sker helt med statsanslag åt kommunerna eller skattemedel åt dem som 

förestår och håller igång skolväsendet. I OECD statistiken syns inte de små privata en-

heter inom skolning som ännu finns. Skolning kan också ha en avgiftsdel som den som 

får del av undervisningen står för, men de är i Finland få. Närmast är det frivilliga kur-

ser och kompletteringar eller undervisning som saknas i ett led till någon slutexamen 

som man betalar för.  För kyrkans specifika undervisning som söndagsskolor och om 

man så vill kalla en gudstjänst erlägger man ingen avgift för utan det finansieras med 

kyrkans allmänna skattemedel. Konfirmandundervisning, ungdomsarbete eller för skol-

elever på lägre klasser eftermiddagsgrupper kan kommunen ersätta för det sistnämnda 

och föräldrarna för det övriga en viss avgift i endel församlingar.

952 Wikström (1994) s. 63 f. Sociala skattelätttnader tillämpades redan på 1950-talet i Norra Finland.
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  Lag om beskattningsförfarande (1995/1558) omnämner kommunalskatt, 

kyrkoskatt och sjukförsäkringsavgift i 2.1 §. HFD 1962 II 255 är exempel på att det inte 

alltid är självklart att kommunalskattens bas varit identisk för allt annat skatteuttag, som 

i huvudsak följer denna. 

Vid fastställande av försäkringspremie enligt folkpensionslagen på grund av den försäk-
rade vid kommunalbeskattning påförda skattören, bör jämväl vid förhöjningar kommu-
nalskatten påföras skattören beaktas som grund för försäkringspremien. HFD 1962 II 
255.

Här är det visserligen frågan om försäkringspremien som kan förhöjas på samma 

sätt som kommunalskatten, vilket också bör ske. Inte endast skatten utan även eventuel-

la tillägg skall också komma andra skattetagare till del. I L om skatteredovisning 

(1998/532) stadgas att kommun, kyrka och folkpensionsanstalten tas in. För att öka ef-

fektiviteten har L om skatteredovisning 3 a § (724/2004) stadgar om en kalkylerad skatt 

som skall betalas till kommunen. Det är en vägd genomsnittlig inkomstskatteprocent för 

den totala kommunalskatten dividerad med den beskattningsbara inkomsten som skall 

betalas till en given kommun. Folkpensions avgift och kyrkoskatten beräknas på mot-

svarande sätt. Före den kalkylerade skatteprocenten slås fast har berörda parter hörts.

Den kalkylerade skatten skall beakta rättelseposter såväl till för- som nackdel för 

skattetagaren. Det är analogt med det prejudikat som redan 1962 tog ställning för det. 

Nu är det tydligt uttaget i lagen om skatteredovisning i 7 §. Uppstår väsentliga avvikel-

ser skall den kalkylerade satsen ändras. Lagtekniskt kan man fästa sig vid att tidigare 

anförda exempel för den ortodoxa kyrkans rätt till samfundsskatt via ett kommittébetän-

kande tog cirka femton år medan här är mera än den dubbla tiden innan ett prejudikat 

lett till att det tydligt omnämns i lag.  

6.4. Den sociala skatteenheten

En annan variabel i beskattningen kan utgöras av vilken bas som finns för beskattning-

en. I ett välfärdssamhälle kan man se på den enhet som skall beskattas. Är det en enskild 

person, en familj, ett hushåll? Hur bevarar man bäst en social rättvisa med avdrag och 

socialstöd? Principiellt kan det påstås att det skall finnas tre grader av rättvisa för en 

familj:

1. samma skatt för samma inkomst från en enhet med identiskt antal medlem-

mar,   
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2. med samma inkomst skall enheter med lägre antal medlemmar betala mera 

och de med flera enheter proportionellt sett lägre skatt,

3. med en given progressiv skala skall skatten i procent av inkomsten för samma 

antal enheter stiga med inkomsten.953

De flesta skattesystemen inom EU utgår från familjeenheten. I Finland och Sve-

rige har man i regel accepterat rätt långt den enskilda individen. Dessutom finns regler 

inom familjeskatterätt som avviker från skatterätten som inte harmoniserats. Man kan 

med fog fråga sig om denna nationella rätt kommer att stå sig inom EU och EGD som 

rätt till negativ särbehandling av icke bosatta skattskyldiga.954 Då man dessutom beaktar 

att samhället står för den sociala tryggheten är dessa variabler definitivt inte oberoende 

av varandra.

Transfererade socialskydd är en annan möjlighet att stödja medborgarna. Av-

vägningen av en skattefri inkomst som t.ex. barnbidrag, skatteavdrag på sociala grunder 

till transfereringar är alltid politiska beslut. Ibland är dessa stöd av blandad art.955

Barnavdraget är ett typiskt familjepolitiskt avdrag, eventuella pensionärs- eller invalid-

avdrag där de sistnämnda kan få returnerad bilskatt är exempel på försök till social rätt-

visa på politiska grunder.956

6.5. Anställningsrelaterad avgift

Av tradition har arbetsintensiv industri och småindustri haft lägre avgift för de sociala 

försäkringarna i och med att det är avskrivningar som också utgör en del av beräknings-

grunden för socialskyddsavgiften. Olycksfallsförsäkringarna har enligt lag om olycks-

fallsförsäkring (1948/608) haft riskbenägenheten som grund 64 § (723/2002) för premi-

en och pensionsavgiften har haft en viss bransch och åldersrelaterad differentiering. 

(Lag om införande av lagen om pension för arbetstagare 2006/396). Det social- och för-

säkringsrelaterade avgifterna ändras årligen och på beskattarens hemsida eller olika fack 

kan de aktuella talen presenteras. De fastställs genom finansministeriets beslut.957

953 Musgrave Musgrave s. 386. Jmf. Gunnarsson (2003) s. 48. Familjeskattsrätt särskiljer i många länder 
mellan sambeskattade makar, par i äktenskapsliknande förhållanden, sambeskattning av föräldrar och 
barn, samt skatternas anpassning till försörjningsbörda genom t.ex. fördelningen av barnkostnader. Aa. s. 
89. 1. Inkomsten skall utgå på nettoinkomst efter avdrag för inkomstens förvärvande. 2. Beskattningen 
skall vara likformig så att personer med samma beskattningsbara inkomst, förmögenhet etc. träffas av lika 
hög skatt. 3. Försörjningsplikt bör beaktas. 4.  Förmögenhet ger  högre skatt.    
954 Gunnarsson (2003) s. 48 f.
955 Jmf. Määttä s. 101. Frågan är när det är skattestöd och en kombination av direkt socialt stöd. 
956 Tikka (1990) s. 28 f.  
957 se Bilaga 2 avgifter för år 2009.
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I lagen om förskottsuppbörd 13 § (1996/1118) stadgas om arbetsgivarens skyl-

dighet att innehålla pensionsavgift av en anställd. Lönen är den primära grunden för al-

lokerad pensionsrätt. Om kompetent arbetskraft blir en bristvara är det viktigt att med 

rimlig lön och till skäliga kostnader kunna ha frisk arbetskraft också utöver dagens soci-

ala pensionsförmåner. I synnerhet i kyrkan med dess dubbla avgift, en grunddel och 

fonderingsdel om 3-4 procent för ett beräknat pensionsunderskott kunde en sänkning av 

den totala avgiften stimulera arbetstagaren, kyrkan, att befrämja äldre personals aktiva 

arbetsföra ålder. Avgiften fastslås årligen för följande år av kyrkomötet. För år 2009 är

den integrerad enligt församlingens storlek till högst 26,95 %.958 I dag är kyrkans för-

måner större och också förtidspensionerade relativt sett fler än i andra branscher. Det 

senare har lett till att viss straffavgift tas för om för många förtidspensionering sker i en 

församling.  

Den offentliga sektorn har i regel en synnerligen viktig sysselsättande funktion i 

välståndssamhället. Lag om statens pensioner (22.12.2006/1295) reglerar statens pen-

sioner. De privata arbetsgivarna som kan ha Valtava eller Statskontorets pensioner har 

en lägre avgift än i kyrkan. Offentligrättslig verksamhet i kyrkans regi har tidigare kun-

nat ha pensioner i Statskontoret, vilket sedan medlet av 1990-talet inte längre är möjligt 

för nya anställda. Offentlig anställning har av tradition ansetts ge möjligheter till en an-

ställning som ger myndigheter möjligheten att avväga om det är bättre att ge en rimlig 

men lägre avlöning än att betala ut arbetslöshetsunderstöd. En integrerad avgift som be-

främjar större flexibilitet kan också vara ett politiskt medel. Flere sysselsatta, färre un-

derstöd, ger mera skattebetalare. 

Sänkt pensionsavgift för över femtioåringar kan leda till att dessa bättre kan om-

placeras eller inte behöver vara arbetslösa, vilket leder till en gynnsam växande ekono-

mi. Senaste pensionsreform har större flexibilitet med deltidspension och deltids arbete 

och ökad allokerad pension vid arbete efter 63 år. Så länge det finns en tillräcklig ar-

betskraftsreserv kan också inflationstrycket undvikas. Genom att åter höja pensionsav-

giften blir arbetskraften dyrare och utbudet på fria arbetare ökar. De anställda över 53 år 

erlägger en högre avgift än yngre anställda enligt L om pension för arbetstagare 

19.5.2006/395 § 153.

958 Kyrkostyrelsens Cirkulär Nr 41/2008.



188

6.6. Stiftelse kontra kyrka

Önskar man i kyrkan av någon orsak nå en annan form av beslutsprocess än den demo-

kratiska processen kan man bilda stiftelser. Det kan vara motiverat då snabba ekono-

miska beslut är påkallade eller en verksamhet inte kan anses höra till den egentliga 

verksamheten. I och med att kyrkan är en offentligrättslig institution som är skattetagare 

och i huvudsak fri från skatt verkar det ändå något atypiskt att grunda en stiftelse om 

den inte kan vara ideell och skattefri.

Ideell och allmännyttig verksamhet är reglerad i ISL 22 men i och med att det är 

frågan om bl.a.  visar det på att detta endast är ett exempel.959 Om karaktären ändrar 

till rörelsevinst och verksamheten utgör näring kan det senare bli frågan om att fiskus 

beskattar verksamheten enligt HFD 1998:52.960 Härvid verkade ett vatten och avlopps-

verk som ideell förening men med hänvisning till tillämpningen av mervärdesskattela-

gen ansåg man att det inte längre var fallet, vilket vittnar om en strängare linje.961 I HFD 

2004:119 då fastighet som kyrklig samfällighet ägde användes till kyrkliga förrättningar 

m.m. var detta skattefritt. Det förefaller dock som om kyrklig icke näringsdrivande stif-

telser kan antas var skattefria. Gränsen näring och mervärdesskatt följer i kapitel 7.

Man kan kort resonera att offentligrättsliga skatte- och avgiftstagande samfund 

inte skulle få bilda stiftelser. Detta skulle dock diskriminera dessa. Å andra sidan kan 

man inte anse det självklart att dessa utan skatt skall få konkurrera med sammanslut-

ningar som konkurrerar och betalar skatt. Särskilt den tredje sektorn kunde vara utsatt, 

för vilket det finns ett samförstånd att även kyrkan tar ansvar för.

Kyrkans utlandshjälp har avskiljts från kyrkostyrelsen och har bildat en stiftelse. 

Här har man konstaterat att det är för att nå snabbt hjälpbehövande och inte vara bero-

ende av kyrkans demokratiska byråkrati. Extremt kan man tänka sig att all service ut-

över de direkt kyrkliga fungerar via en stiftelse. De kyrkliga funktionerna som en präst, 

lektor, diakonissa eller kantor, samt i fall att det är en delfunktion både och, sköter finns 

upptagna i kyrkolagen II avdelningen för prästämbetet, tjänsteinnehavare och arbetsta-

gare. Observeras kan att dessa och andra anställda måste i enlighet med KL 6 kap. 1 § 

höra till den evangelisk-lutherska kyrkan.962

959 Myrsky (2004) s. 43.
960 Myrsky (2004) s. 49 och s. 75 f. 
961 Myrsky (2004) s. 75 f.
962 KL 6 kap; Grönblom s. 50. Vissa undantag från konfession kan i enlighet med Borgå dekretet ge präs-
terlig tjänsterätt. Grönblom anser att detta är underligt då avsikten mot en ny prästvigning, som ingår i 
sagda kap. 1 § inte kan vara avsett att ge präster rätt att slippa kyrkoskatt.



189

Samtliga anställda i kyrkan väntas höra till detta samfund, KL 6 kap. Med allt 

flera som avsäger sig det kyrkliga medlemskapet och utträtt ur kyrkan och endast arbe-

tare av annan tro står till buds kan det ha betydelse att kunna köpa tjänster. Ämbetsbety-

get svarar kyrkoherden för och den ämbets- eller tjänsteman som fått medlemsregistret 

sig tilldelat kan vara bundna av att höra till kyrkan. Utöver det kan tjänster köpas som 

fastighetsskötseln, som också i egen användning tidvis varit momsbelagd service, lika 

väl bokförings- och andra administrativa tjänster i och med affärsbokföringens införan-

de. Observeras dock att KO 15:9.3. § (1045/2003) förutsätter att en tjänsteinnehavare 

som svarar för ekonomin undertecknar bokslutet. Ett beslutfört kyrkoråd skall godkänna 

föregående år bokslut inom mars. Resonemanget kan utvidgas till ännu flera tjänster 

som är stödtjänster.

Tjänsteman som medlem i evangelisk-lutherska församlingen förefaller klart. 

Det är i regel ett förhållande tillsvidare. Ett arbetsförhållande kan vara tidsbundet. Med-

lemmar av annan tro får inte utföra kyrkliga förrättningar. Inte heller kan en person som 

inte är evangelisk-luthersk inneha en diakonitjänst eller förmedla undervisning utan att 

vara bunden till en församling, KL 6:1.2. §. Sociala och administrativa tjänster kan helt 

praktiskt utgöras av köpta tjänster. Säljare kan vara en ny juridisk enhet som en stiftelse.

Skatterättsligt kan en stiftelse bildas och utgöra ett skilt skattesubjekt i HFD 

1958 II 301. Här saknas också egen organisation. En temporär stiftelse kan bildas för ett 

ändamål som ett testamente förelägger.963 Det väsentliga är att en stiftelse är allmännyt-

tig och den vägen skattefri. Annars är läget sämre än för en offentlig förvaltad enhet. 

Med allmännyttig anses enligt ISL 22 § allmännyttigt samfund, då det verkar enbart för 

andligt mål, inte begränsar personkategorier och inte bereder delaktigheten i samfundet 

ekonomisk förmån.

Om en kyrklig stiftelse bildas förefaller det något atypiskt. En församling med 

sin offentligrättsliga bindning är redan som sådan skattefri. Enda fördelen förefaller vara 

att även personer av fel konfession kan anställas och att vissa lönebikostnader kan vara 

betydligt lägre. I lönesättningen har man de tvivelaktiga möjligheterna att vara flexibel 

på ett avvikande sätt jämfört med en församling. Tänker vi på de nationalekonomiska 

normerna i termer utbud och efterfråga, kan detta ha betydelse att lönerna stiger om det 

963 Andersson Linnakangas s. 12 f. HFD 1951 II 530 och HFD 1987 II 501 beskattades dödsboet då en 
stiftelse inte ännu var grundad. Jmf. HFD 17.12.1974 liggare 4945 där testamentet krävde en fond som 
inte erhöll äganderätten till egendomen, var varken fånget eller avkastningen beskattningsbar. Jmf kyrkan 
som är skattefri från gåvor och testamenten. 
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är svårt att få specifik arbetskraft. Är så fallet blir den totala löneinbesparingen inte den 

tänkta.

ISL 23 § förutsätter dock att näringsverksamhet som drivs av en stiftelse bör 

vara underkastad beskattning. Detta gäller även i litet omfång bedriven näring, till den 

del verksamheten är näring.964 Den huvudsakliga verksamheten får heller inte vara annat 

än allmännyttig.965 För en stiftelse med en församling som grundare bör man kunna anta 

att verksamheten skall vara allmännyttig.         

6.7. Kyrkan och kommunens sociala ansvar

Kyrkans samarbete med kommuner är helt möjlig enligt KL 12 kap. Förutom med andra 

församlingar 12:1 § har även samarbete med kommuner en egen paragraf 12:2 §. Detta 

understryker att kyrkans mål är att även bidra till sådana uppgifter som kommunerna av 

tradition har. Vissa av dessa uppgifter nämns just som diakoni.966 Kommunallagen 2 § 

nämner uttryckligen som samarbetsobjekt, familjerådgivning.967 Samstämmigheten 

gäller såväl i kyrkolagen som i detta den samarbetande partnerns avgränsande lagstift-

ning.

Kyrkans roll som myndighet inom den offentliga förvaltningen gör också det 

möjligt att besvära sig över olika beslut inom kyrkan och beskattningen.968 Samarbete 

mellan myndigheter kräver ändå att allmänna regler för tystnadsplikt iakttas. Detta är 

ofta reglerat särskilt i lagarna.969 För beskattningen gäller de gängse normer som fram-

går på annan plats i arbetet. Här vill jag dock fästa uppmärksamheten på några rättsfall: 

En person hade sökt församlingens diakonitjänst. Kyrkorådet beslöt att inte välja henne 
till tjänsten och kungjorde tjänsten på nytt att söka. Då tjänsten besattes måste den tidigare 
tjänstsökande tas i beaktande utan ny ansökan. Kyrkorådets beslut gällde endast bered-
ningen och i detta ingick inte sådana beslut till vilka man genom besvär kunde söka änd-
ring i. HFD 1987 A 88.

Kyrkorådet beslöt ålägga församlingsmästaren att hålla dagbok, som skulle kunna kon-
trolleras (ajour) dagligen. Då det var frågan om en åtgärd för övervakning av försam-
lingsmästarens arbetstid, kunde besvär över beslutet inte anföras. HFD avlägsnade kyrko-
rådets beslut om att bifoga besvärsanvisningar till denna del, hävde och avslog domkapit-
lets beslut samt lät bli att granska besväret. HFD 26.4.1990 liggare 1406.

964 Myrsky (2004) s 47.
965 Myrsky (2004) s.48.
966 Grönblom s. 76.
967 Halttunen Voipio Pihlaja s. 119. Här avser författarna helt adekvat att också KommunL skall ge 
kommunen eller kommunalförbund denna rätt till samarbete för att det skall fylla ömsesidighetskraven.  
968 Hallberg Ignatius Kanninen s. 1.
969 Heuru s. 310. 
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Dessa två beslut visar på den personaladministrativa ordningen som inte avviker 

från gängse lag. Enligt kyrkolagen 24:3.4 § (1274/2003) får endast besvär anföras över 

verkställda beslut.970 De allmänna besvärsreglerna skiljer sig inte i kyrkan från annan 

offentlig förvaltning, samt regleras tydligt i kyrkolagen. Detta gäller den evangelisk-

lutherska kyrkan. Också inom det ortodoxa kyrkosamfundet gäller numera samma all-

männa bestämmelser. Lag om ortodoxa kyrkan 100 § (2006/985) anför på samma grun-

der som i den evangelisk-lutherska kyrkan besvär.971 Ändå kvarstår vissa begränsningar 

106 §, närmast av teologisk grund över vilka kyrkomötet, biskopskonferensen eller bis-

kopens rättelseyrkan eller besvär över beslut inte kan anföras. 

Med besvär visar det tydligt att också kyrkans egen lag måste följas och rätt-

skyddet för den enskilde är i överensstämmelse med andra offentliga myndigheter.972

Arbetslagsstiftningen och annan social lagstiftning gäller alla anställda inom kyrkan. En 

äldre lag som gällde präster eliminerade andra myndigheters lagövervakning. Det inne-

bar att en präst inte sorterade under en världslig lag utan var direkt underställd det dom-

kapitel i vilken församling han eller hon tjänstgjorde. Den lagen är slopad, men av kuri-

osum kan nämnas att förr gällde vid en prästs fortkörningsböter domkapitlet som ansva-

rig instans. Numera innebär domkapitlets uppgift endast att vara som arbetsgivare över-

vakare i disciplinära ärenden i enlighet med KL 23 kap.       

6.8. Direkt socialt bidrag

6.8.1. Kyrkas diakoni

Lukasevangeliet nämner om bibels omsorg för änkor, faderlösa och andra som behöver 

hjälp.973 Fattighjälp har av tradition räknats till diakonin, men först bör man se på orsa-

ken till fattigdomen som kan vara förorsakat av situationen i samhället.974 Dagens 

hjälpbehövande kan vara överskuldsatta, flyktingar, sjuka, åldringar samt de som råkat 

ut för olyckor som förorsakats av naturkatastrofer och andra uppgifter härledda ur bi-

970 Hallberg Ignatius Kanninen s. 149.
971 Märk dock tidigare före 2006 ett hierarkiskt undantag som gäller deras biskop. HFD 1995 A 56: I la-
gen om det ortodoxa kyrkosamfundet saknas rätten att anföra besvärsmöjligheter över biskopens beslut. 
Stiftets biskop var inte enlig L om ändring i administrativa beslut 2 § avsedd administrativ myndighet, 
över vars beslut man kunde anföra besvär. Då inte heller annanstans var stadgat om besvärsrätt över stif-
tets biskops beslut att var utan att bekräfta biskopsvalet, lämnades utan att undersökas. Stiftets biskops 
beslut ansågs enlig L om hävning i administration 1 § avsedd administrativt beslut och ärendet behandla-
des enligt samma lags 6 § avsedd hävningsansökan. 
972 Hallberg Ignatius Kanninen s. 150 f. 
973 Veijola s. 14.
974 Veijola s. 19 f.
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beln.975 En diakon eller diakonissa vigs till sina uppgifter på motsvarande sätt som en 

präst sedan år 1959, men dock till andra uppgifter.976

Kyrkans diakoni KL 4:1 stadgar att till kyrkans uppgifter hör att ha diakoni. Den 

skall inte ses som inkompetent och inofficiell social hjälp av diakonen eller diakonis-

san977, utan snarare en människa som hjälper av kärlek till Gud och genom ett sunt 

mänskligt agerande för nödställda.978 Diakonitjänsten skall ses som en helhet ur den 

kristna tron och dess helhetsbild.979 Diakonin kan ges för de andliga värdena, hela de 

sjuka och av sociala grunder.980 Diakonianställda är självständigt kyrkligt anställda som 

tar hand om tredje sektorn.981 KL 12:2 avser Grönblom skall tolkas så att diakoni kan 

drivas tillsammans med en eller flera kommuner.982

Varje församling är skyldig att ha en diakonitjänst KL 6:1.2.  En församling kan 

också inrätta en diakonitjänst tillsammans med en annan KL 6:13.2. Önskar man befri-

else från skyldigheten måste man anhålla om denna rätt från sitt domkapitel enligt KO 

6:9.983 Önskar en mindre församling ha en diakonitjänst endast som deltidsvakans måste 

beslut av domkapitlet inhämtas.984 Tidigare var det en möjlighet för kvinnor att få en 

meningsfull självständig tjänst utanför hemmet, vilket utvecklats till ett yrke med mora-

liskt, socialt, ekonomiskt och ekologiskt innehåll.985 I dag finns det både diakoner och 

diakonissor.  

6.8.2. Socialt ansvar

6.8.2.1. Kompetens

Tidigare har nämnts att kyrkan har en viss mån av socialt ansvar. Ett led i detta har varit 

i skolning av kompetent personal. Nivån på skolningen av diakoner och diakonissor har 

höjts genom att examen har högskolekompetens.986 Församlingarna har på försök under 

1970- och 1980-talet också gått in för socialetik i samhället.987 Vid sidan av det allmän-

975 Veijola s. 22 - 32. 
976 Koskenvesa s. 56.
977 Laulaja s. 68.
978 Laulaja s. 64.
979 Ahonen s. 83.
980 Niemelä s. 94 ff.
981 Veikkola s. 124.
982 Grönblom s. 76.
983 Halttunen Pihlaja Voipio s. 335 f.
984 Grönblom s. 155.
985 Lappalainen s. 129. 
986 Lappalainen s. 139.
987 Kantanen. s. 145 f.
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na stödet i samhället behövs också människonära omsorg av personal från kyrkan, vilket 

sker genom diakonin. Kyrkans diakoni stöder förutom personer som faller igenom det 

sociala stödet också för att stärka engagemanget i samhälls- och internationellt samarbe-

te.988

Detta sker också i samarbete med kommuner. Diakoni och familjerådgivning, 

matkassar av EU och dess distribution kan nämnas. Kyrkan sysselsätter över hela landet 

knappt 20 000 personer. Av dessa är cirka hälften specialiserade för specifikt kyrkliga 

funktioner. Inom den ortodoxa tron kommer ämbetet som ett sakrament fram på ett av-

vikande sätt, men dessa får lika väl lön enligt lag som följer finska normer.

Ideella föreningar kan ha avlönad personal till rimlig kostnad med bevarat ideellt 

status. Det borde inte hindra att kyrkan avlönar personer på akademisk nivå med mot-

svarande löneutgifter. Så har inte varit fallet, utan den är på en lägre nivå. Sedan år 2007 

har man gått in för en lönesättning som motsvarar den statliga tillämpningen. En an-

ställd på akademisk nivå får en resultatlön beroende på svårighet och personlig skick-

lighet. Här strävar man efter en konkurrenskraftig nivå. Domkapitlet garanterar tjänst åt 

en medborgare som blivit prästvigd (KL 5: KO V)989. Det sker genom att bara prästviga 

personer till kyrkans egna behov.990 Också i personaladministration har det vid nedskär-

ningar förekommit att näringslivet har anställt präster. Präster är inte bundna av att vara 

anställda i kyrkan. Prästvigning sker av hävd endast för kyrkans behov varvid det anses 

att kyrkan är tvungen att kunna anvisa en prästvigd medlem av evangelisk-lutherska 

kyrkan en tjänst efter prästvigningen (KO 18). Detta är i allmänhet lika oberoende av 

land och konfession. För övrig personal gäller fri konkurrens.

6.8.2.2. Ansvar

Det sociala utbudet har stärkts i Norden under de senaste femtio-sextio åren. Av betyd-

ligt högre ekonomisk belastning för en församling än kyrkans en till två procent utgör 

de sociala avgifterna. Då man räknar med den lägsta socialavgiften och pensionsavgif-

ten tillsammans med obligatoriska försäkringar kan man komma ner till 17,645 % som 

en lönebikostnad. Uträknat från anfört material kunde arbetsgivaren klara sig med totalt 

17,645 % 991 till kyrkans med 35,645 % är gapet 18 procentenheter dyrare för stora ar-

988 Kantanen s. 151.
989 Se Leino (2002) s. 290. Prästen är principiellt underordnad domkapitlet.
990 Abrahamsson 13.3.2008.
991 se t.ex. ETERA fria konstnärer c. 12,5 % pensionsandel.
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betsgivare. Med en c. 27 %: ig pensionsavgift, socialförsäkring om 3,851 % och de ob-

ligatoriska försäkringarna kommer man i dag till cirka 31 %. Enligt kyrkans pensionslag 

(2008/261) är ansvar i pensionsskyldigheten avgränsat till Kyrkans centralfonds pen-

sionsanstalt 6 a § (1190/2003) i egenskap av sista arbetsstället för anställda som efter 

fyllda 23 år har andra arbetsgivare till och med 31.12.2004 59 § (2008/261). Pensions-

lagen för evangelisk-lutherska kyrkan 5 § (2008/261) har en stadga att Kyrkans central-

fond mot avgift kan avtala med Statskontoret, den kommunala pensionsanstalten eller 

med Pensionsskyddscentralen att någon av dessa kan verkställa kyrkans pensionsåta-

gande. Genom detta har Kyrkostyrelsen beredskap för lösning av eventuellt för höga 

pensionspremieavgifter genom rätt att köpa dessa. Detta är de direkta löne- eller av-

skrivningsrelaterade avgifterna och premierna för dagens sociala välstånd. Dessutom 

kan staten förutom dessa öronmärkta premier och avgifter bidra som finansiär för vissa 

utgifter.

För en jämförelse av detta med församlingarnas ansvar är dessa betydligt större 

totala utgifter inom välfärdssamhälle än kyrkoskatten. Det oaktat bidrar kyrkan med fle-

ra högre avgifter som socialskyddsavgiften oberoende av den enskilda församlingens 

storlek, fastän den inte längre är den högsta. Man kunde fråga sig om den sociala avgif-

ten rättvisare borde följa samma normer som t.ex. arbetslöshetspremien där en liten en-

het har lägre avgift. För socialskyddsavgiften skulle det för en mindre församling före-

falla rättvist. 

Diakonin i kyrkan betonar ständigt världs ansvaret. Redan under 1800-talet har 

kyrkan stött utlandsverksamhet.992 Diakoni har blivit ett allt mer ekumeniskt projekt där 

katoliker och ortodoxa kyrkor tillsamman med den lutherska samarbetar i t.ex. ett euro-

peiskt hjälparbete i Östeuropa993 och tillika många projekt som stöd av upplysning och 

kvinnoarbete. Detta arbete stöds också av flera av kyrkan benämnda officiella missions-

organisationer som får stöd från församlingarna.994 Dels får de kollekter upptagna vid 

församlingarnas gudstjänster, dels direkta budgetmedel som bidrag för sin missions-

verksamhet som ofta också har U-hjälpskaraktär. Storleken av budgetanslaget från för-

samlingarna ger kyrkostyrelsen rekommendationer för.

992 Askola s. 157.
993 Askola s. 158 f.
994 Halttunen Pihlaja Voipio s. 335.
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6.8.2.3. I jämförelse med kommun

Kyrkan har friare möjligheter att verka över kommungränserna. Detta betyder att en för-

samling väl kan ta som sin uppgift att med ideella föreningar eller samarbete med andra 

församlingar eller kommuner, samt köpa tjänster för att fylla sin uppgift. Fastän kyrkan 

även värderar politiska partiers verksamhet eller kristna föreningar och organisationer, 

är det klart att samarbete med dessa måste ske inom ramen för vad som är lämpligt i 

kyrkan.995

En församling har tydligen större möjligheter än en kommun att ha ett vitt be-

grepp också i frågan om hjälpverksamhet. Som offentlig myndighet skall dock ömsesi-

dighet i samarbete gälla. Lojalitet och samarbete kan ge smidighet och därmed ekono-

miskt effektivitet.996  Man måste ändå beakta den enskilda individens rättskydd och i 

dag tillämpa kyrkan det som krävs av god förvaltning.997 Det bör inte hindra såväl inter-

nationell som nationell hänsyn i administrationen genom effektivitet vilket tryggar jäm-

likheten.998

KO 15 kap. Behandlar i praktiken församlingens ekonomi med krav på budget, 

redovisning, revision vilka är de normala administrativa rutinerna för all god offentlig 

förvaltning. Detta kan också trygga jämförelsen mellan kommun och församling så att 

medlen rättvist och ändamålsenligt används till den del de behövs för social hjälp. Här 

ingår krav på revision av kompetenta revisorer KO 15:10 § (898/1997) CGR- eller 

OFR-revisor och från kyrkostyrelsen ges direktiv och hjälp vid behov åt den lokala för-

samlingen. Kyrkostyrelsen samlar in och redovisar verksamhets- och ekonomiska upp-

gifter från sina församlingar så att ett offentligt transparenskrav är uppfyllt och kan vid 

behov ge närmare anvisningar för detta ändamål, KO 15:14 § (1250/2001). 

6.9. Välfärd

Hela välståndet grundar sig på lag och politiska överenskommelser. Fundamentet för 

välfärden och behovet av socialt stöd låg klart år 1945 under den efterkrigstida ekono-

miska uppgången. I dag sker anpassning till lägre tillväxt med nytt innehåll och nya ut-

maningar.999 En heltäckande kartläggning av detta hör inte hemma här. Noteras kan att 

smärre förbättringar kunde göras där den enskilda församlingens storlek kunde beaktas. 

995 Halttunen Pihlaja Voipio s. 134 f. 
996 Mäenpää (2004) s. 123.
997 Mäenpää (2004) s. 126.
998 Mäenpää (2001) s. 275.
999 Anden  s.40.
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I Finland är åldringsvård på anstalt vanligast och barnavård nästvanligast i institutioner 

inom OECD.1000 För såväl tjänster som skatter kan man tänka sig undersöka paretoför-

delar genom att sätta in dessa i en s.k. Edgewoth-box där aktörerna fördelar välstånd 

och skatter enligt sina egna prioriteringar.1001

Social välfärd bygger på lagstiftning som skiljer sig från traditionell straff- och 

civilrätt genom att den inriktar sig på problem som uppstått i samhället och vilka regle-

ras av stadgar.1002 Socialpolitikens mål kan vara tre: Tryggande av skälig utkomst, också 

vid särskilda sociala risker och säkrande av dylika tjänster.1003  I huvudsak är det tjäns-

ter som staten och kommuner och kommunförbund får ställa till sina medborgares för-

fogande för de skattemedel de lagt ut.1004 Ovan har vi sett i vilken mån kyrkan, utöver 

moral, etik och allmänt välbefinnande kan bidra till det sociala välbefinnandet. Där 

framstår den direkta barn- och åldringsvården samt diakoniverksamheten som de områ-

den där kyrkan kan bidra i samhället för individens välbefinnande.   

Dock kan man säga att kyrkan bidrar på ett annat sätt som medför stora utgifter, 

som har betydelse för medborgarna. Då de olika sociala reformer och utvecklingen av 

servicen i samhället kräver nya höga insatser, betalar man mer för det som tidigare ut-

gjorde skattefria funktioner. Dels är detta i linje med en utvecklad ekonomi och dels ett 

samhälle som på skilda nivåer ställer integrerat tjänster till sina medborgares förfogan-

de. Man kan anföra nationalekonomiska synpunkter att en utjämning av inkomst och 

köpkraft bäst bevarar välfärd.1005 Inkomstbeskattning leder bättre till alternativ än kon-

sumtionsskatt,1006 vilket myndigheter bör beakta vid planering för medborgarnas väl-

färd.1007 Hur stor betydelse det kan tänkas ha och hur rättvist det är balanserat med be-

skattning kanske vi kan få en uppfattning av i nästa kapitel.

1000 OECD Economic Survey of Finland, 2004 s. 9. 
1001 Axelsson m.fl. s 201 f; se också s. 249: Paretooptimering kan ske genom en monopolistisk prissätt-
ning (p=MC); och s. 347 Paretooptimala projekt är mycket sällsynta.  Tuomala s. 22 f. se också s. 60 f.
1002 Tuori s. 2 f. 
1003 Tuori s. 7. 
1004 Tuori s. 28 f. 
1005 Wikström (1994) s. 69; Pigou (2008) s. 89. Desto rikare en individ är desto mindre konsumerar indi-
viden!
1006 Pigou (1960) s. 124 ff.  Det förutsätter ett samhälle med god social standard; Wikström (1994) s. 72.
1007 Wikström (1994) s. 71; Pigou (1960) s. 43.
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7. Erläggande av skatt

7.1. Välfärd och ekonomi

7.1.1. Välfärdens finansiering

Grundlagen 21 § förutsätter att myndighet skall skötas ärenden på behörigt sätt utan 

dröjsmål i enlighet med god förvaltning.1008 Den sociala välfärden är också bestämd i 

lag. Mycket av offentlig service hör till statens och kommunens ansvarsområde. Det 

nätverk som skall hållas igång och förse invånarna med tjänster måste kunna finansie-

ras. Finansieringen kan ske med avgifter eller skatter. Till den del det finansieras med 

skatter för tjänster som kyrkan har nytta av kan det vara motiverat att kyrkan betalar 

skatt för service. Införande av avgift och höjden kan ändå inte fritt bestämmas. KL 

16:2a. § nämner avgifter där kyrkostyrelsen fastställer dessa för ett ämbetsbetyg. I 

kyrkoordning för ortodoxa kyrkan (2006/174) 127 § fastställer församlingsfullmäktige 

avgift för skötsel av gravarna. Detta bör knappast uppfattas exkluderande andra avgifter 

vid behov.

För service har utvecklingen lett till att mervärdesskatten är en viktig, icke 

öronmärkt källa för servicens statsfinansiering. För kommunen kan avgifter eller skatter 

användas. I ett fall beslöt HFD om höjning av en hamnavgift:
Helsingfors stadsstyrelse hade sedan hamnnämnden beslutit höja Helsingfors hamn-

verks passageraravgift den 1.1.1993 från 5 mark till 10 mark, remitterat ärendets behand-
ling och beslutat ändra beslutet så att i stället för 10 mark höja den till 20 mark den 
1.1.1993. Länsrätten hade förkastat två trafikidkares besvär. 

  HFD: Hamnavgifter var till sin natur offentligrättsliga avgifter, vilka bör grunda sig på 
lag, förordningar eller som grundar sig på godkännande av detta enligt en tariff. På denna 
grund har kommunen inte omedelbar självständighet utan att i tillräckligt hög grad grun-
da beslut på lagstiftning för att ta upp sådana avgifter. Å andra sidan ingick inte i lagen 
för kommunal hamnordning och trafikavgifter, antingen i den ordning på detta grundade 
avgifter, inte är stadgat grunden för avgifter eller storleken av den. Enligt Lagens 2 § 
grundar sig beslut om hamnavgiften på kommunal omdömesförmåga. Hamnavgiftens 
storlek avgörs endast av de grunder som berör bestämmande av avgifter inom offentlig 
förvaltning och verksamhetsorgan för beslut inom den kommunala verksamheten.   

  Hänvisande till ovan anförda grunder har HFD med beaktande av kommunallagen 139 
§ 2 moments stadgar förkastat länsrättens besvärsbeslut och stadsfullmäktiges beslut om 
förhöjningsbeslut av passageraravgifter. HFD 1995 A 30. 

I egenskap av stadsstyrelse överskred de inte som så sina fullmakter. Detta beslut 

skedde på grund av ändamålsenlighet för att täcka utgifter som uppstått genom reces-

sionen under år 1991-1992 ansågs inte motiverat att kassera in pengar på denna grund 

genom att höja hamnavgifterna.1009 Det här är ett exempel på hur en kommun försökt 

1008 Mäenpää (2004) s. 88.
1009 Myllymäki s. 202. Jmf. HFD 1993 A 57 Ledande marknadsställning och oskälig höjning av avgiften 
var inte i förenlighet med åtgärd som begränsas av ledanden marknadsställning.  
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lösa sina finansiella problem för att kunna svara på åtaganden. En annan möjlighet är att 

man tar in en ny skatt. Detta kan garantera en servicenivå och social standard som lagar 

och förordningar kräver och som befolkningen önskar. För kommunen är därför fastig-

hetsskatten en dylik möjlighet i stället för omotiverade avgiftsförhöjningar. En annan 

lösning är helägda vinstbringande dotterbolag som Helsingfors energi. 

7.1.2. Mervärdesskatt till staten

Vid finansieringen av tjänster som den offentliga förvaltningen upprätthåller i välfärds-

samhället bidrar konsumenten med skatter och avgifter.  Inom en utvecklad välfärds-

ekonomi är all offentlig förvaltning inte befriad från ömsesidig skatt. För konsumtion 

och mervärdet av en tjänst har införts mervärdesskatt. Denna skatt nämndes tidigare 

inom EU som statens mervärdesskatt. Mervärdesskatten har en allt större fiskal betydel-

se för staten.1010 Skatten erläggs enligt MomsL 1.p.1 § (1993/1501) på rörelsemässig 

försäljning av varor och tjänster i Finland och samma lags 1 mom. stadgar att den tillfal-

ler staten. Lagen är uppgjord enligt EU rådets sjätte direktiv, viket är omformat i EUF 

avdelning III Artikel III-132 för att befrämja fri rörlighet och stävja karteller eller andra 

åtgärder som snedvrider konkurrensen på den inre marknaden.1011 Där kan man särkilt 

notera att staten med denna lag har rätt att vid en given tidpunkt kräva ut skatten.

MomsL 130 § ger avdragsrätt åt kommunerna enligt lagens 10 kapitel.  Också 

kan ett kalkylmässigt avdrag på skattefria tjänster avdras såsom sjukvård. Den kalkyl-

mässiga skatten är 5 procent. Avdragen skall senast den andra månaden påföljande skat-

teår sändas in. Administrationen sker över skatteverket. För kyrkan som så finns ingen 

specifik avdragsrätt. Lagen är uttryckligen utformad så att församlingarna inte skall ha 

rätt till särskilda avdrag. 

Man kan anta att just mervärdesskatten i stor utsträckning influeras av EU- nor-

mer vilket jag snart redogör för. Redan i tredje kapitlet nämnde jag mervärdesskatten för 

varor och tjänster och dess centrala kompletterande betydelse som finansiering av väl-

stånd i Europa. Också i rättspraxis kommer inflytande av EU-anpassad lagstiftning allt 

mer att öka. Detta leder till tillämpning av en allt mer europeisk normering i domstolar, 

vilka allt mer kommer att sträva efter att fördjupa sig i EU-direktiv.1012

1010 Myllymäki s. 92. Den kan vara nästan 1/3 av hela skatteintäkterna. 
1011 RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervär-
desskatt. AVDELNING VI BESKATTNINGSGRUNDANDE HÄNDELSE OCH MERVÄRDES-
SKATTENS UTKRÄVBARHET KAPITEL 1 Allmänna bestämmelser Artikel 62 I detta direktiv avses 
med: 1. beskattningsgrundande händelse och 2. mervärdesskattens utkrävbarhet.
1012 Ojanen (2001) s. 183.
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Pigou anför att fastän en rik man har tjugu gånger högre inkomst än en fattig är 

möjligtvis hans konsumtionsbenägenhet endast fem gånger så hög.1013 Wikström anser 

att Pigou anför att ekonomiskt beteende bör vara möjligt och ekonomiskt motiverat i ett 

rättssystem. Bruttonationalproduktionen kan genom rätt styrning ökas.1014

7.1.3. Fastighetsskatt till kommunen

I tabellen över skattens distribution i 5.8. ser vi att kommunerna får en skatt enbart till 

sitt förfogande och de tjänster de står för. Det är deras fastighetsskatt. Syftet med fastig-

hetsskatten är att denna skall fungera som en fiskal källa för service som ges i kommu-

nen.1015 (Jmf. Skatt enligt rök och mantalsavgift i kap. 2:5.1). Tillsammans med in-

komstskatten skall den svara för kommunens intäktsbehov kompletterat med en del av 

samfundsskatten och eventuella avgifter och annan verksamhet.1016 I vissa kommuner 

uppbärs också hundskatt till kommunen. Alla fastigheter i en kommun erlägger skatten 

som kommunalfullmäktige slagit fast.  

I vilken mån fastighetsskatten skiljer sig från andra skatter stadgas särskilt i ISL. 

I den mån den är avdragbar1017 betyder det att den är jämförbar med en kostnad som ti-

digare gatuavgift är öronmärkt enbart för fastighetsutgifter utan den har karaktären av 

en ospecificerad skatt. Dessutom slopades beskattning enligt prövning av rörelser. Fas-

tighetsskatten utgör en stabilare grund än en uppskattad skatt från rörelse. I ett ekono-

miskt integrerat samhälle ger just skatt på fastighet, som inte är mobil, en stabilitet och 

trygghet i den kommunala ekonomin. Tidigare har församlingarna också fått en del av 

beskattning enligt prövning för fastighet och beskattning av bostadsinkomst, som nu 

ersattes av den kommunala fastighetsbeskattningen.1018

Det som kommunen kan förutom skatteuttag kan finansiera sin verksamhet med 

är också med andra konkurrerande affärsverk. Ett exempel var ovannämnda hamnverk 

eller ett elbolag. Ett annat sätt är att friställa personal på viss tid,1019 vilket ändå ger so-

ciala utgifter åt kommunen som skatteunderkastade arbetslöshetsersättningar. Syssel-

sättning befrämjande åtgärder prioriteras dessutom ofta. För kommunen är fastighets-

1013 Pigou (2008) s. 89.
1014 Wikström (1994) s. 76.
1015 KB 1998:2 s. 1. I Sverige tillfaller fastighetsskatten staten men i många OECD-länder är fastighets-
skatten den skatt som är den lokala administrationens viktigaste finansiella källa. 
1016 Myllymäki s. 232 ff.
1017 KB 1989:2 s. 136. I den mån fastigheten används i näringsverksamhet bör den enligt kommitténs för-
slag vara avdragbar i inkomstbeskattningen. 
1018 KB 1989:2 s. 90. Församlingarna beräknas gå miste om 20 miljoner mark. 
1019 Myllymäki s. 202.
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skatten därför en lösning för att kunna utgöra en trygg och god kommun för sina invåna-

re. Även kyrkan har fastigheter som fått kommunal service. Vad de behandlar om ser vi 

längre fram.    

7.1.4. Kritik av enskilda skatter

Såväl oms numera moms som fastighetsskatten är specifika skatter på så sätt att basen 

till skatten är bestämd. Staten respektive kommunen får den som finansiering till någon 

del av mindre specificerade allmänna välståndsutgifter. Övergången från omsättnings-

skatt till mervärdesskatten motiveras av anpassning till EU-regler och fastighetsskatten 

av kommunens fiskala behov. Anpassningen till EU-regler visar sig delvis stämma, del-

vis kommer ett prejudikat senare att ge en nyanserad uppfattning. Dessutom kan scha-

blonartat en viss feltolkning vara orsak till en reviderad tolkning. Fastighetsskatten och 

dess fiskala betydelse kommer att behandlas skilt längre fram.

Diskussionen om kyrkans rätt till samfundsskatt på grund av överenskommelsen

att ge begravning åt medborgare oberoende av tro kunde i princip lika väl ersättas med 

en särskild begravningsskatt. Den kunde bli en specifik skatt för ett öronmärkt ändamål. 

I dag får kyrkan samfundsskatt förutom personskatt, vilket är en generell skatt utan 

öronmärkning för kyrkans allmänna uppgifter. 

Mervärdes- och fastighetsskatten har också mest en fiskal betydelse. Den träffar 

i huvudsak konsumtion respektive fastighet och kan på det sättet jämföras med en gene-

rell skatt som kyrkoskatten. Dock måste man beakta att den gäller alla konsumenter el-

ler fastighetsinnehavare. Frågan blir här ändå om det är rätt att man betalar skatt för 

tjänster mellan olika offentligrättsliga institutioner, men man kan notera att alla i princip 

betalar fastighetsskatt, där de materiella förutsättningarna finns. Analogt med att alla 

betalar fastighetsskatt bör alla vid konsumtion betala mervärdesskatt. Problemet som jag 

ser med detta är att all skatt mellan offentliga aktörer leder till en viss grad av överlap-

pande skatter. Skattebetalaren hamnar således ut för att stå för någon form av skatt på 

skatt. Detta till den del en tjänst hos en myndighet leder till att en annan myndighets be-

skattning ingår i tjänsten och höjer priset med skattens storlek. Med fri konkurrens anser 

man att mervärdesskatten tryggar korrekt prisallokering och effektivitet. 

Skatt på skatt och prisallokering behöver inte alltid vara utslagsgivande för ett 

beslut. Marginalnyttan av ett utbud och dess tillfredsställelse kan vara av större betydel-
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se vid val av tjänsten. Denna gränsdragning leder till subjektivitet och kan leda till att 

problemställningen blir irrelevant.1020

7.2. Skattskyldighet

7.2.1. Skattskyldighet för kyrkan

Genom god ekonomisk förvaltning kan en församling ha en betydande förmögenhet. 

Detta innebär placeringar som aktier, depositioner, masskuldbrev och värdeandelar, allt-

så olika värdepapper. Med dessa bör det ske försäljning, köp och förvaltning. Inkomsten 

kan ske genom realisationsvinst, överlåtelsevinst eller ränteavkastning samt dividendut-

delning. Allt detta är skattefri inkomst också för allmännyttiga ideella samfund. 

Av betydelse är det följaktligen om inkomsten är jämförbar med inkomst av när-

ing. Vid fastighetsuthyrning kan det se ut som vid:

En stiftelse hade hyrt ut 418 bostadslägenheter i 10 bostadsbyggnader på stiftelsen hö-
rande tomter och 5 konstnärsateljéer. Verksamheten utgjorde inte näringsverksamhet i 
enlighet med NSL 1 §. HFD 1978 II 564.

NSL 1 § nämner i andra satsen att näring avser rörelse och yrkesutövning. 

Ett annat fall där en ungdomsförening reparerat en fastighet och hyrt ut den till 

en kommun önskade få befrielse från mervärdesskatt för tillfällig uthyrning. Förvalt-

ningsdomstolen ansåg att det inte går att befria en del av fastigheten från mervärdesskatt 

för tillfällig uthyrning. Detta beslut ändrades inte i HFD 2009:23.

Kort kan man konstatera att näringsverksamhet måste vara driven i vinstsyf-

te.1021 Fortgående, utåtriktade allmännyttiga funktioner, som offentligrättsliga samfund 

står för fyller således i regel inte kriteriet för näringsverksamhet.1022 Däremot kan när-

ingens absoluta omfattning, grynderverksamhet, yrkesmässig försäljning, tidigare rörel-

setillgångar använda i verksamheten och uthyrning inom rörelse idkande koncern vanli-

gen betraktas som näringsverksamhet.1023 Då det förefaller som om församlingarna en-

ligt dessa kriterier skulle vara befriade från beskattning framstår fastighetsskatten och 

mervärdesskattens regler ur neutralitets synvinkel viktiga och kommer därför att be-

handlas senare i ett skilt avsnitt.

Utan att här ta ställning till näring kan man se där mervärdesskatt betalas:

1020 Wikström (1994) s. 66. Pigou (2008)  s. 845 f.
1021  Vest s. 41.
1022  Vest s. 304.
1023  Vest s. 314 f.
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En församling måste erlägga mervärdesskatt när den affärsmässigt hyrde ut rätten att 
använda utrymmen i församlingshusen och -hemmen för olika evenemang av privat ka-
raktär. HFD 1995 B 560.

Domen grundar sig på MomsL 1.1 p 1 §, 5 §, 29 p 4 § och ISL 23.3 §. Detta in-

nebär för det första att försäljning i Finland är momsbelagt, fastän religionssamfund för 

rörelse enligt ISL som är allmännyttigt för viss verksamhet är skattefritt. Slutligen då 

det inte var frågan om tillfälligt upplåtna utrymmen måste församlingen erlägga moms. 

Om försäljningen av varor eller tjänster är ringa gäller skattefrihet såvida skattebetala-

ren inte gjort egen anmälan som registrerad skattskyldig. MomsL 3 § (1301/2003) tar 

upp en årsomsättning under 8 500  som skattefri och ringa. Numera gäller 35 000  för 

fastighetstjänster enligt MomsL 32 § (1301/2003) och 33 § (1061/2007), vilket i mer-

värdesskatten är gränsen för befrielse från mervärdesskatt. Detta belopp kan justeras an 

efter som de ekonomiska realiteterna gör det ändamålsenligt att förändra. Jag nämner 

detta fall i det här sammanhanget för att visa på det förhållande att enligt en annan skat-

telag kan man bli skattskyldig utan att det behöver betyda att man bedriver näring. En 

avvikande åsikt är antecknad till protokollet. Den nya tillämpningen av EU-direktivet i 

beslutet från HFD (23.12.2004 liggare 3364) 2004:119 visar dock på att en tydligare 

linje vis-à-vis näring  har uppstått.

7.2.2. Skatt för inkomst av näringsverksamhet

Av större betydelse för församlingen är det att veta om någon del av verksamhet de be-

driver kan vara näring. NSL 1968/360 1 § (1539/1992) talar om näringsverksamhet, 

som ger ett resultat som kan inkomstbeskattas. 2 § avser rörelse och yrkesutövande som 

är en förvärvskälla. 3 § är den beskattningsbara skillnaden mellan intäkter och kostnader 

för ett skatteår. För detta syfte måste man analysera ytterligare när begrepp näring kan 

anses föreligga.

Tidigare har man använt beteckningen affärsverksamhet1024 men förenhetligat 

den i lagen till näringsverksamhet. Undantagen är uppräknade i ISL 23 § punkterna 1 

till 5. Punkt ett tar upp lotterier, basarer, servering vid tillfälle som anordnas i anslutning 

till deras verksamhet. Punkt två tar upp medlemsblad och andra publikationer som tjä-

nar direkt verksamheten är också undantagna beskattning. Försäljning av adresser, mär-

ken, kort och vimplar eller annat liknande är fritagna enligt punkt tre från beskattning. 

Punkt fyra tar upp produkter som i verksamhet som terapi-, hobby- eller undervisnings-

1024  RP 200/1992 rd s. 34.



203

syfte har tillverkats på bl.a. pensionärshem och sedan sålts som produkter vilka är fria 

från skatt. I den sista punkten fem tas särskilt upp bingospelsverksamhet, som knappast 

kan vara typiskt i en församling.

Inkomster av särskilt intresse kan vara från publikationer, traktering och hyresin-

täkter.  I dessa fall kan man se på allmänna prejudikat.

Intäkter från en årligen återkommande mässa som ett allmännyttigt samfund ordnat för 
att stöda studenternas forsknings- och hobbyverksamhet vid en teknisk högskola ansågs 
vara skattepliktig inkomst av näringsverksamhet för samfundet. HFD 1997:28.

jmf HFD 1984 II 506 fortgående mässa i stor skala beskattas som näring; 

HFD 1987 II B 502 ej fast mässa med anställd personal under två dagar är ej 

näring; 

HFD 1988 B 503 lantbruksmässa. 

HFD 2001:11 Utdelad inkomstandel av näringsverksamhet utdelat av bolag för 

ett allmännyttigt samfund. 

Allmännyttig fastighet och dess användning är alltid skattefri. Begreppet all-

männyttig är reglerat i lag. Således om en församling äger ett helt hyreshus måste detta 

bostadsbolag erlägga skatt på allmänna villkor. Affärsfastigheter måste församlingarna 

också deklarera för. Enstaka lägenheter här och där är lösöre och kan knappast ses som 

sådan verksamhet att det kräver särskild deklaration och beskattning. Utrymmen för un-

dervisning och forskning är undantagen beskattning enligt skild lag. Verksamhet för re-

ligiösa sammankomster bör anses som ideell skattefri verksamhet. Gränsdragningen går 

vid att verksamheten skall vara betydelsefull och inte till förfång för näringsidkare som 

bedriver konkurrerande motsvarande verksamhet.1025

7.3. Mervärdesskatt

7.3.1. Ekonomisk tillväxt genom mervärdesskatt

En av förutsättningarna inom den Europeiska gemenskapen är att ett land har en funge-

rande korrekt mervärdesskatt (moms). Tidigare hade man i Finland omsättningskatt för 

varor och tjänster OmsL 1 § (1991/559). Tjänster utgjorde skattepliktiga tjänster som 

skedde i form av rörelse OmsL 2 §. Detta var inte heltäckande utan en stor del tjänster 

och service var skattefria OmsL 7 § och viss service beskattades inte. Basen i MomsL 

1025 ISL § 22 och 23; L och F om skattelättnader för vissa allmännyttiga samfund (1976/680 och 
1994/1230); MomdL 4 § (1218/1994) .
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(1993/51501) 2 § avser att mervärdesskatt erläggs för varor och tjänster. Syftet till en 

europeisk moms är att varor och tjänster fritt skall röra sig inom EU. Medborgarna skall 

få förmånliga varor och tjänster. Åtgärderna skall leda till lagar som innebär förenkling i 

beskattningen, neutralitet och likriktning.1026

Inom mikroekonomin växer ekonomin då mera varor kan produceras till lägre 

pris. På det makroekonomiska planet förskjuts jämviktspriset likaledes också bland an-

nat genom en snabbare rörlig arbetskraft. Av detta förväntar man sig en svårdefinierad 

dynamisk effekt.1027 Målet är att genom en fungerande växande inre marknad nå inbe-

sparningar där tullar eller andra hinder saknas.1028

I enlighet med detta bör de tjänster som konkurrensutsätts kunna erbjudas till ett 

lägre pris. Detta mål innebär goda tjänster för flera medborgare till ett lägre pris än tidi-

gare. I statshushållningen måste ändå tjänsterna som skattefinansierats ännu produceras 

genom statliga verk eller erbjudas som privatiserade men på samma villkor. För finansi-

eringsbehovet bör ekonomin säkerställas genom ett tillräckligt beskattningsunderlag 

varvid det i lagen också var tänkt att breddas.1029 I linje med detta trädde en ny MomsL 

(1993/1501) i kraft den 1 juni 1994. Där ingick även avgift för tjänster som var moms-

belagda.  Detta var ett digert lagarbete som även strävade efter att ta ställning och har-

monisera lagen med EU-direktiv. Man har anfört detta också som en förutsättning för ett 

finländskt inträde i EU. Syftet var att MomsL inte skulle stå i konflikt med EU direktiv. 

Kyrkan tog här genast ett förhandsbesked för tjänster och dess momsfrihet. (HFD 1995 

B 547).

7.3.2. Kyrkans mervärdesskatt

7.3.2.1. Skattskyldighet

Allmännyttiga samfund kan vara befriade från momsskatt. Detta kan gälla också religiö-

sa föreningar som räknas som allmännyttiga samfund. Verksamhet i liten skala MomsL 

3 § för verksamhet i liten skala är högst 8 500  i omsättning år 2008 (1301/2003) och 

tidningar som sprids allmänt och kan prenumereras är momsfri försäljning MomsL 55 §. 

Vad är momsbelagt och vad är momsfritt i kyrkan kan vi ändå se närmare på.

1026  KB 1997:7 s. 35
1027 Emerson s. 27.
1028 Emerson s. 123 ff.
1029 KB 1989:22 s. 82 f. 
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Församlingar är att betrakta som allmännyttiga samfund, religionssamfund som 

för sin verksamhet inte är skyldig att betala MomsL 5 § (1993/1501). Enligt MomsL 59 

§ uppbärs inte heller skatt för begravningstjänster. Församlingarnas verksamhet är 

momsfri enligt MomsL 5 § för insamlingar ordnade genom försäljning av adresser, 

märken, kort eller vimplar, ISL 23.p.3 §. Annars är de allmänt sett momspliktiga för 

försäljning. Särskilt har församlingarna betalat moms för fastighetstjänster, vilket är en 

uppgörelse mellan en fri entreprenör och kyrkan som arbetsgivare. Målet är att fri kon-

kurrens skall ge synergiförmåner i samhället dvs. flera anställda och tjänster till lägre 

pris är målsättningen. Detta har lett till att församlingarna beräknas erläggas med 12,2 

mio.  i moms för fastighetsförvaltningen.1030 Det finns vissa undantag, varvid ett är be-

gravningsväsendet genom ett prejudikat. 

En församlings begravningsplats andra än gravplatser måste för det egna arbetet inte en-
ligt MomsL 59 § 3 punkt skattefri avsedd vård av grav och inte heller avsedd tjänst i 
gravförrättningen. Församlingen var således mervärdesskattepliktig i MomsL 1 § 2 mom. 
och 32 § avsedd fastighetstjänst i egen användning. Förhandsbesked 1.6.-1994-
31.12.1995. 4.10.1995/4000 HFD 1995 B 547.

Detta förhandsbesked givet åt Åbo kyrkliga samfällighet får belysa momsfrihet

för begravningsplatsens fastighetsservice. Momsfria var gravarna i avsedd mening, men 

för övrig fastighetsskötsel skulle moms erläggas. Åbo kyrkliga samfällighet har vänt sig 

till kyrkostyrelsen med krav att ovan nämnda tolkning måste rättas då dess verkliga till-

lämpning är ytterst svår att förverkliga och en begravningsplats inte ens kan användas 

till annat ändamål än begravning. En kvotering är också svår och oändamålsenlig. Man 

kan beräkna att moms skulle vara 2 - 2, 5 mio.  i året. Begreppet grav och begrav-

ningsplats lär ha grunder i en felöversättning från motsvarande text i Sverige.1031

1030  KB 1997:7 s. 35 f.
1031  KB 1997:7 s. 36. Jämför Svensk lag som i detta fall lär vara grunden lyder denna på följande sätt:
Mervärdesskattelag (1994:200) SFS nr: 1994:200 Departement/myndighet: Finansdepartementet S2 Utfär-
dad: 1994-03-30 Omtryck: SFS 2000:500 Ändrad: t.o.m. SFS 2008:1344.  3 kap . Undantag för vissa andra 
varor och tjänster 23 § Från skatteplikt undantas omsättning av följande slag av varor och tjänster: 6. tjäns-
ter som avser gravöppning eller gravskötsel på allmän begravningsplats när tjänsten tillhandahålls av hu-
vudmannen för eller innehavaren av begravningsplatsen.
I Finland MomsL (1993/1501): 1501  4 kap Undantag från skattepliktigheten för försäljning: Vissa andra
varor och tjänster 59 §:
3) tjänster i samband med öppnande och skötsel av gravplatser, då dessa utförs av den som håller en all-
män begravningsplats, samt andra tjänster som hänför sig till begravning,
3) yleisen hautauspaikan pitäjän luovuttamat hautapaikan avaamis- ja hoitopalvelut sekä muut varsinai-
seen hautaustoimintaan liittyvät palvelut. 
Hirvensalo Hedlund: sv = begravningsplats, fi = hautausmaa. Cannelin Hirvensalo Hedelund: fi = 
Hautausmaa sv. Begravningsplats, kyrkogård. H H: kyrkogård = hautausmaa, kalmisto = (run, juhl., 
kirkkomaa enl. C H H).     
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I ett senare, välgrundat fall HFD 2004:119 har utvecklingen gått mot momsfri 

fastighetsservice för hela begravningsplanen och fastighetsservice. I detta fall har man 

tydligare beaktat direktivet 77/388/EG 4 artikel bestämmelser om ekonomisk nytta. 

Från den besvärande församlingen var den ledande tjänstemannen tidigare anställd av 

ett skatteverk, varför man kan anta att språket  och argumenten var i linje med fiskus, 

varvid moms för fastighetsservicen i församlingarnas kyrkor, församlingshem och andra 

utrymmen som används i andligt arbete kan anses vara arbete som inte är för ekonomisk 

nytta. 

MomsL 1 § 2 mom. och 32 § stadgar framgår inte tydligt, att man skall betala för fas-
tighetsservicetjänster skatt också annars när skattskyldig utför det i en egenskap av skat-
tebetalare. Användandet av direktivet å sin sida används endast när den skattskyldige i 
egenskap som utövande av tjänsten, Då man beaktar tolkningssvårigheterna av direkti-
vet behöver samfälligheten inte erlägga skatt för administrativa delar av ifrågavarande 
fastighetstjänster. Förhandsbesked för tiden 27.8.2003-31.12.2004. HFD 2004:119.

Fastigheten användes i huvudsak till eget bruk. I beslutet konstaterar HFD vidare 

att det sjätte direktivets fjärde artikel av EU 77/338/ (numera Avdelning III Artikel III-

132) uttryckligen avser att tillämpas för skattepliktiga tjänster. I annat fall borde även all 

prästtjänst och annan offentlig tjänst ha någon form av mervärdesskatt för att trygga 

konkurrensen.  Detta skulle leda till någon grad av skattebelagda tjänster finansierade 

genom beskattning, vilket skulle höja den direkta skatten. Dessutom kan det inte ses 

som så att verksamheten kunde bli förmånligare genom kyrklig konkurrens. Vid uthyr-

ning kan det däremot se ut som följer med momsplikt för extern uthyrning. Vi kan här 

också notera igen HFD 1995 B 560. Kontinuerlig extern uthyrning gav mervärdesplikt 

om än genom rösterna 5-2. Skattefrihet och skatteplikt har ingen direkt automatik. En 

självklar skattefrihet föreligger inte bara för att ägaren är en församling.

Många av de beräkningar som krävs kan ske endera på basen av tidsanvändning 

eller direkta kostnader. MomsL 1.2 § stadgar om moms även enligt 32 § betalas för eget 

bruk också om det inte sker i form av rörelse. MomsL 3 § ger verksamhet upp till 8 500 

euro möjlighet till skattefrihet för rörelse bedriven i liten skala. Då gränsen för fastig-

hetsservice går vid ett visst belopp kan man konkurrensutsätta tjänster genom anbud för 

servicen och köpa in den istället för egna anställda. Gränsen för fastighetsservice är lö-

nekostnader som enligt MomsL 32 § är 35 000 . Beloppet ändras på motsvarande sätt 

som inflationsjusterade åtgärder i allmänhet eller genom olika politiska beslut. År 1997 

var detta belopp 120 000 mark för löne- och socialskyddskostnader för fastighet i egen
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användning, vilket torde kunna anses vara för egen användning  slopat i och med HFD 

2004:119. Detta förklarar att de flesta församlingar varit momspliktiga. Har man tillika 

vissa hyresintäkter, fastän inte rörelsedrivande verksamhet i fastigheterna, kan detta å 

andra sidan ge avdrag. 

Större investeringar leder också lätt till att man inte erlägger moms. Detta förut-

sätter att församlingen har momspliktig verksamhet. När en församling hyr ut delar av 

sina lokaliteter med långa kontrakt till en utomstående är det för sådan rörelse som 

avses i mervärdesskattelagen  kan momsbelagda utgifter avdras från momsen. Kyrko-

styrelsen cirkulär 6/2008 nämner som exempel en skattepliktig användning av en fas-

tighet till 30 procent, blir 30 procent av investeringsutgifterna avdrags giltiga för fas-

tigheten i mervärdesskatten.1032 Dessutom blir verkligt små församlingar fria från 

moms enligt MomsL verksamhet i liten skala 3 § (30.12.2003/1301) där den årliga 

gränsen för värdet av omsättning inte överstiger 8500 . Församlingen kan ändå finna 

det förmånligare att registrera sig och vid beviljad registrering gäller ingen gräns.

.

7.3.2.2. Skattefrihet

Ett religionssamfund är enligt MomsL 5 § inte skyldiga att erlägga moms för inkomst 

från verksamhet som kategoriseras som rörelse som grundar sig på inkomst enligt ISL 

23 §. Inkomstskattelagen 23.3.p1 § räknar upp exempel som basarer och lotterier, samt 

servering och smärre försäljning; 2 punkten medlemsblad och annan publikation för 

samfundets verksamhet (Info- och församlingsblad); 3 punkten adresser, kort och mot-

svarande.1033 En andlig tjänst som en församling utför i en annan församling kan knap-

pas fylla kriteriet för rörelse om de direkta kostnaderna uppstår genom erlagt arvode 

eller lön och reseersättning i enligt med normerna för ett anställningsförhållande.1034 Jag 

kan tänka mig situationen som kan uppstå i en sammanslutning av flera församlingar 

som avviker från en kommunal avgränsning.1035

Vidare är en tidning som prenumereras för längre tid än en månad skattefri enligt 

MomsL 55 §. Inte heller gäller beskattning för ett medlemsblad som kommer ut minst 

fyra gånger i året. En postdistribution av ett medlemsblad för ett allmännyttigt samfund 

1032 Kyrrkostyrelsens cirkulär 6/2008 s. 1. 
1033  KB 1997:7 s. 37.
1034  Mervärdesskattelag 1993/1501 Försäljningen anses inte vara rörelsemässig, om vederlaget för för-
säljningen är lön som avses i 13 § lagen om förskottsuppbörd (1118/1996), (1997/585).
1035  Det kunde också innebära att de tjänster som avses delade erläggs till en uppskattad del av respektive 
församling med ett eget avtal. Kutym är ändå att en präst kan vikariera inom prosteriet eller domkapitlets 
gränser. En församling skall alltid ha en präst tillgänglig, varför den av domkapitlet vikarierande prästen 
har ett så kallat kurialitet och för denna uppgift får vikarien 15 % av kyrkoherdens grundlön.  
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kan utgöra en del av tryckningen och det utgöra en del av den skattefria tryckningen, 

HFD 1996 B 569. 

I den mån en församling bedriver socialverksamhet är denna inte heller under-

kastad moms. Förutsättningen är att länsrätten givit rätt att bedriva dylik verksamhet 

som t.ex. barn- och åldringsvård. I MomsL 38 § tas upp stat eller kommun samt produ-

cent under övervakande socialmyndighet. Direkt är en församling inte nämnd, men i och 

med om verksamhetstillstånd beviljats av länsstyrelsen hör en församling till kategorin 

någon annan producent i nämnda kategori. Konformt med praxis inom lagstiftningen 

kunde en församling gärna nämnas. Skillnaden är mellan dessa kategorier som det nu är 

att en församling behöver socialmyndighets överinseende. Detta är en tydlig arbetsför-

delning mellan samhället och kyrkan med intern kontroll. 

Varje verksamhetspunkt som har skilda företagssignum bör även ses som skild 

enhet. Om de ingår i en och samma församling utger de skilda verksamheterna skilda 

förvärvskällor. Endast de förvärvskällor som hänförs till samma källa kan dra av utgifter 

för respektive källas verksamhet. Varor och tjänster måste vara för vidare försäljning, 

varvid egna uttag är underkastade moms.  

Moms underkastade tjänster är i dag ett allt viktigare moment för att fiskus skall 

få in en skälig avgift för att andra skatter skall kunna hållas på en skälig nivå. Det att 

kyrkan betalar moms är en avsiktlig reglering för att skapa större konkurrens på områ-

den som inte är specifika. Än så länge är förrättningar och andra kyrkliga tjänster 

momsfria. Man kan fråga sig om en skattebetalare genom momsbetalning till ett offent-

ligt samfund inte blir kedjebeskattad i viss mån. Det har nu i viss mån lindrats genom 

nämnda HFD beslut från 23.12.2004:119. Det har å andra sidan minskat den fria kon-

kurrensen och förutom ett högre pris och förtydligat en skatteroll som tidigare inte var 

helt klar. Mycket tyder ändå på att man nått en korrektare förståelse för tillämpnings-

normering av EU direktiv i MomsL. 

7.3.2.3. Mervärdesskattejämförelse

Ur jämlikhets synvinkel med annan näring har mervärdesskatten blivit central för kyr-

kan. I Finland har man ansett att EU-normeringen förutsätter särskilt för mervärdesskat-

ten en ny rättspraxis.1036 Ovan har vi sett hur den tidigare varit strängare och nu med 

bättre erfarenhet och kunskap svarar mer mot tidigare normal inhemsk rättsuppfattning, 

1036 Rother s. 21.  
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då det knappast kan vara förnuftigt att räkna ut vilka gångar på en begravningsplats och 

arbetet på dem är skattebelagt. Noteras kan att församlingarna på Åland kan frånse mer-

värdesskatten då de i detta hänseende står utanför EU: s mervärdesbeskattning.1037 Tidi-

gare ingick i EU:s sjätte direktiv 13 artikeln som i detalj tar upp skattefrihet, varvid ock-

så religiösa föreningar är momsfria.1038

Tillämpningen av EU: s tidigare sjätte direktiv från år 1977 är den normgivande 

grunden för övrig nationell mervärdesbeskattning.1039 Den inre politiken och åtgärder 

för denna regleras i avdelning III Artiklar III-132 134 om fri konkurrens och rörlighet 

för personer och tjänster. Väsentligt för tillämpningen av direktivet är att verksamheten 

bedrivs affärsmässigt.1040 Fjärde artikelns 5 mom. förutsätter att fri konkurrens inte får 

elimineras.1041 I linje med det förefaller det som om man tidigare tolkat att väsentlig 

konkurrensstörning måste i fastighetsskötsel falla inom detta också för kyrkan. Fastig-

hetsuthyrning av församlingssal var mervärdesskattepliktig i denna mening, HFD 1995 

B 560.1042

På motsvarande sätt kan man notera att näringsskattelagen inte bara förutsätter 

att man har näringsinkomst1043 utan också att verksamheten administrativt fyller kraven 

för rörelse.  Begreppet näring förutsätter i regel två huvudregler, antingen ett satsat ka-

pital eller också arbete med vinstsyfte, samt en eller annan risk eller osäkerhet. Kyrkans 

verksamhet borde inte vara av en sådan beskaffenhet. NSL:s och mervärdesskattens 

normer för näring borde anpassas till varandra så att oklarheter inte kan uppstå.1044

Med ideell verksamhet kan den tredje sektorn skötas. Detta är en parallell till 

delar av kyrkans verksamhet. Skall kyrkan sköta gudstjänst och kristen fostran så att 

rättsnormeringen i landet inte lider eller skall man helt praktiskt ta itu med sjuka, barn 

och åldringar. På detta område finns såväl kommunala som privata aktörer, samt ideella 

samfund.1045   

  Kyrklig verksamhet behöver för sitt utövande vin. Detta nattvardsvin sorterar 

inte under MomsL 26 e § utan under Lag om accis på alkohol och alkoholdrycker 8 § 

1037 Rother s. 55.
1038 Myrsky (2004) s. 208 ff.
1039 Rother s. 61 f.
1040 Rother s. 198 f. 
1041 Rother s. 349 f. 
1042 Rother s. 351.
1043 Andersson Ikkala s. 13 Kännetecknande för näring är att man på sikt strävar efter vinst.
1044 Myrsky (2004) s, 318.
1045 Myrsky (2004) s. 323 ff.
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(1994/1471).1046 Nattvardsvinet är fritt från accis då det används av evangelisk- luthers-

ka eller ortodoxa församlingar eller registrerat religiöst samfund.

7.4. Fastighetsskatt

7.4.1. Införande av fastighetsskatt

De flesta OECD-länderna har någon form av fastighetsskatt.1047 Skatten skall grunda sig 

på fastighetens värde.1048 Tidigare fanns kommunernas beskattning enligt prövning av 

näring.1049 Beskattningen till den delen var inte helt neutral för kyrkan och FPA fick då 

enligt denna högre bas sina skattören.1050 Gatuavgiften gick enbart till kommunerna och 

1046 Accisfria är också viner och mellanprodukter som en evangelisk-luthersk eller ortodox församling 
eller ett enligt religionsfrihetslagen registrerat religiöst samfund använder som nattvardsvin på de villkor 
som närmare stadgas genom förordning.
1047 KB 1989:2 s. 1: Den lokala betydelsen av fastighetsskatten är i många länder betydande men i t.ex. 
Sverige erläggs den enbart till staten.
1048  KB 1989:2 s. 3.
1049 KB 1989:2 s. 5; RP 50/1992 rd s. 7.  Tidigare var kommunalskatt av näring efter prövning en in-
komstkälla. HFD: liggare 4216/27.9.1985: En församling hade åren 1977-1981 från ett område, som ur-
sprungligen tillhört kyrkoherdens tjänstebostad, som av kommunen planlagts med nästan hundra tomter. I 
och med att församlingen inte hade införskaffat nya jordområden ansågs församlingen inte bedriva med 
tomterna sådan försäljning som affärsrörelse att den var skyldig att erlägga skatt på försäljningen till 
kommunen. (Röstning 4-4).
    I Defensor legis är detta fall kommenterat. Församlingens sålda tomter var ursprungligen en gammal 
prästgård. År 1977 såldes 17 tomter, 1978 18 st., 1979 22 st., 1980 19 st., och 1981 10 st. Församlingarna 
hade sålt dessa till ett pris under gängse marknadspris.  Dessutom var de gamla jordområden, som inte 
införskaffats för försäljning. Först genom kommunens stadsplan hade fastigheterna blivit tomtmark. De 
hade varit central tomtmark för tidigare tjänstebostäder. Församlingen blev inte skattepliktig till kommun.
Se Kilpi (DL 1986) s. 114 f.    
     HFD 1980 II 509: En församling hade åren 1958-1975 sålt från sina ägandes jordegendom flera jord-
områden och skatteåret två jordområden. Församlingen kunde inte på grund av dess natur anses som af-
färsrörelse, så att inkomsten borde betraktas som i IFL 12 § 3 mom. avsedd rörelseinkomst där försam-
lingen borde erlägga skatt till kommunen. Skatteåret 1976. I detta fall kan man anse att församling och 
religiös förening inte bedriver affärsverksamhet i och med att försäljningen är i liten skala. Affärsrörelse 
för en församling kan inte uppstå utan avsikt och då kontinuitet saknas. I det första fallet hade kommunen 
tydligen av eget intresse stadsplanerat ett centralt område. På det sättet kunde kommunen få högklassiga, 
värdefulla centrala tomter med nya skattebetalare. Man kan se att församlingen ansågs skattefri i HFD 
genom en ytterst jämn röstning. Det senare fallet var ändå i relativt liten skala.   I bägge fallen anskaffade 
församlingarna inte nya investeringsobjekt för att i framtiden få realisationsvinster. Jämfört med Porkala 
församling HFD 1965 II 537: Då församlingen för densamma tillhöriga jordområden låtit uppgöra parcel-
leringsplan och under året försålt 5 jordområden ansågs församlingen ha bedrivit yrkesmässig fastighets-
försäljning oaktat att försäljningen enligt uppgift skett för finansieringen av återuppbyggande av försam-
lingens kyrka, prästgård mm. Kommunen hade rätt att efterbeskatta. Till renoveringen som kostade 515 
279 mk bidrog staten med 80 000 mk Kyrkans centralfond med 110 000 mk och gåvor 95 404 mk. Be-
skattningen nedsattes till 10 207 skattören.(Röstning 3-2). 
     Församlingen hade själv parcellerat sitt jordområde i vinst syfte, fastän det var för finansieringen av 
kyrkans och prästbostadens reparationskostnader. Detta fall skiljer sig från de två nyare fallen (1980 och 
1985) genom att de saknar såväl ett vinstsyfte som för egen användning. Särskilt HFD 1980 II 509, då 
församlingen sålt i liten skala, skiljer sig i och med att det inte var för återinvestering och i vinstsyfte. I 
HFD liggare 4216/27.9.1985 var det kommunen som planerat, fastän församlingen sålt dessa tomter som 
inte längre behövdes i församlingens tjänst. I detta fall skedde det under marknadspris och inte heller i 
vinstsyfte. Trots det var det endast genom en jämn röstning som det gick igenom.
1050 RP 50/1992 rd s. 6. 
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mantalsskatten till staten.1051 Boendet i egen bostad beskattades även varvid stat och 

kommun, kyrka och FPA fick sin andel av detta enligt IFL. Särskilt kan man anse att 

beskattning enligt prövning leder till osäkerhet såväl hos skattebetalaren som hos mot-

tagaren.

I anglosaxiska länder ger den debiterade fastighetsskatten 10 % av skatteintäk-

terna.1052 Tillfälligt gällde i Storbritannien en Poll tax  från åren 1990 till 1993 som 

ersattes med en återgång till fastighetsskatt.1053 Fastighetsskatten kan ses som en del av 

den totala beskattningen som fast kapitalskatt för tomten förutom till den del fastigheten 

beskattas.1054 I Finland föreslog man i beredningen fastighetsskatten till en valbar pro-

cent mellan 1,1 % och 1,2 % av fastighetens marknadsvärde.1055 Fastighetens värde och 

beskattning stadgas i FSL 3 kap. (1992/654). Avgiften är lägst för stadigvarande bostad 

minst 0,22 och högst 0,50 FSL 12 § (1026/1999). Avgiften fastslås på kommunfullmäk-

tiges försorg. Gatuavgift och skatt enligt prövning för ägoboendet föreslogs slopas och 

ersättas med en kommunal fastighetsskatt.1056 Denna skulle ha en integrerad skattepro-

cent från 0,15 till 0,30 skatteprocent beroende på fastighetens användningsändamål,1057

som således år 1999 höjts till 0,22 0,50. 

Sedan år 1993 inkrävs fastighetsskatt. Skatten tillfaller den kommun där en fas-

tighet finns eller ett område är beläget.1058 Kommunstyrelsen tillämpar ett sedan länge 

känt kvantitetssystem1059 för den årliga storleken av skatteprocenten utgående från en 

given ram av fastighetens beskattningsvärde. Fria från beskattning föreslås de byggna-

der som kommunerna äger inom kommunen och också staten till den del dessa inte ut-

gör en fastighet i en näring.1060 Fritt från fastighetsskatt är också vissa andra fastigheter 

såsom försvarsanläggningar och vattenområden. Fritaget är FSL 3 § (1992/654) tillsvi-

dare jord- och skogsmark, samt dessutom ödekyrkor, kloster och jordområdet för be-

gravningsplatser.1061 Beskattaren anser att all fastighet är skattskyldig om inte uttryckli-

1051 RP 50/1992 rd s. 6 f.
1052 RP 50/1992 rd s. 9.
1053 Viherkenttä s. 4.
1054 Viherkenttä s. 2-7.
1055 KB 1989:2 s. 43.
1056 RP 50/1992 rd s. 11.
1057 RP 50/1992 rd s. 12.
1058 RP 50/1992 rd s. 14. I detaljmotiveringen nämns uttryckligen att staten, församlingen och FPA blir 
utan skatteintäkter.
1059 Willgren (1911) s.430. 
1060 KB 1989:2 s. 66 f. Administrativt skulle det leda till onödig byråkrati att ta skatt som man återbetalar. 
Utländska besiktningar föreslås enligt internationella avtal vara fri från skatt. 
1061 KB 1997:7 s. 33, Aalto s. 13. FSL 3 § 2). En privat gravplats anser dock inte utgöra en sådan begrav-
ningsplats.
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gen annorlunda stadgas.1062 FSL 4 § stadgar frihet från skatt i enlighet med internatio-

nella dubbelbeskattningsavtal i enlighet med Wien konventionen för diplomatiska be-

siktningar.1063

7.4.2. Fastighetsskatten i praktiken

Det första som man måste definiera är vad som verkligen avses med en fastighet. Enligt 

propositionen är det en i Finland belägen tomt, lägenhet eller annan självständig enhet 

för jordinnehav som antecknats eller kommer att antecknas som en fastighet i jordre-

gistret, tomtboken eller fastighetsregistret stadgat i FSL 2 § (1152/2005).1064 Fastighets-

skatten tillfaller den kommun där fastigheten är belägen enligt FSL 1,2 § (1992/654).

Fastighetsskatt betalas på basen av fastighetens värde stadgas i FSL 11 § 

(1992/654). Följande problem blir kvantifieringen av fastighetens värde. FSL 15 § 

(1152/2005). 1065 Genom indexberäkningar och faktiskt värde har man kunnat ha ett in-

strument.1066 Fastighetsskatten är en proportionell andel av fastighetens värde. Värde-

förändringen följer ISL beskattningsvärde vilket leder till ett års fördröjning.1067 Nack-

delen med en enhetlig värdering är att de kommunala skillnaderna inte kan iakttas. En 

effektiv kommun kan få högre fastighetsvärde än nödvändigt. Å andra sidan medför det 

en likformighet i beskattningen över hela riket.1068 Numera har man justerat de grunder 

som används till delar av återanskaffningsvärdet med avdrag för ålder med en procent 

per år, vilket ger lite rättvisare grund. Detta är dock lägre än vad som är brukligt i av-

skrivningar enligt ekonomiska kalkyler.

Enligt fastighetsskattelagen måste man för all tomtmark och fastighet erlägga 

fastighetsskatt FSL 2 § (1152/2005). Enligt FSL 3 § (1992/654) har områden som tidvis 

varit aktuella att beskattas förblivit skattefria, som skogsmark och åkermark samt vat-

tenområden. Fastighetsskatt är kanske en av de skatter som tydligast kan karakteriseras 

som ett mycket gott politiskt hjälpmedel att få in medel till samhällets och dess medbor-

gares olika behov utan att man kan fly med fastigheten till en förmånligare kommun och 

minimera skatten på den vägen. 

1062 Aalto s. 13.
1063 Aalto s. 19 f.
1064 RP 50/1992 rd s. 4.
1065 Kvantifiering om värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005) 5 kap.
1066  KB 1989:2 s. 74 f.
1067  RP 50/1992 rd s. 5.
1068  RP 50/1992 rd s. 6.
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År 1995 betalade församlingarna 4,58 mio.  där mottagaren är kommunen som 

samma år kvitterade ut 438,58 mio. .1069 Fastighetsskatt bör bokföras som kostnad då 

den också kan ses som ersättning för direkta utgifter.1070 Fastighetsskatten kan som ovan 

ses ge ett tillskott till en kommuns finansiering. Detta är också den uppenbara avsikten 

och utgör även en utjämning i och med att skatt enligt prövning för företag inte längre 

får utgå.1071 År 2006 var fastighetsskatteuttaget knappt 7,9 mio.  för kyrkan.1072

Igen föreligger här en politisk skatteuppgörelse mellan stat och kyrka. Begrav-

ningsplatserna är skattefria men i övrigt skall församlingarna jämföras med ideella all-

männyttiga samfund. I samband med fastighetsskatten skulle kyrkan förlora skatt enligt 

prövning och fastighetsskatt uppskattningsvis ett bortfall med 40 miljoner mark (= c, 

6,7 mio. ) enligt uppskattning i början av 1990-talet.1073 Som kompensation för detta 

kom man överens om att kyrkan får behålla sin andel av samfundsbeskattningen.1074

Jag upplever det som märkligt och mera som populistiskt att det inom Finlands 

offentliga skatteförvaltning finns ständiga strävanden att vissa offentligrättsliga institu-

tioner inte skall få bevara sina rättigheter och internt revidera sin verksamhet så också 

möjligen sänka t.ex. personskattesatsen. Ett kyrkoråd bör själv kunna avväga att sänka 

denna om samfundsskatten något år blir oproportionerligt hög. En skattelagsreform 

skall inte ge oskälig förmån åt någon instans. I varje fall stadgar man i den här under-

sökta kyrkoskatten att mera skatt inte får tas in än vad som behövs. 

Fastighetsskatten är inte ett problem för kyrkan, då den kompenserats bl.a. med 

rätt till bibevarad samfundsskatt.1075 Ändå kan man uttryckligen se i äldre lagstiftning 

hur man tagit ställning till att all egen egendom i en församling bör vara likställd med 

den motsvarande i kommunerna och fri från inkomstskatt.1076 Här är ett område med 

möjligheter till att all offentlig förvaltning behandlas lika. Men man kan också se att det

kan vara motiverat att just lägeskommunen får ersättning inom den kommun där fastig-

heten finns och får kommunal service. 

En del av servicen kan vara utsatt för kommunal konkurrens där kommunen kan 

vara en bättre förhandlare och konkurrensutsätta t.ex. avfallshantering, rengöring av ga-

1069  KB 1997:7 s. 33.
1070  KB 1989:2 s. 102.
1071  KB 1989:2 s. 9. KB 1980:35 avsåg att fastigheter inte skulle beskattas enligt prövning. 
1072 Kyrkostyrelsens statistikblankett A7 konto 4911 för år 2006. 
1073  RP 50/1992 rd s. 11 20 miljoner för bostadsinkomst; s. 12 skatt enligt prövning beräknas vara lika 
stor.
1074   KB 1997:7 s. 34.
1075   KB 1997:7 s. 35. 
1076  Willgren (1911) s. 105.



214

tor och trottoarer. Kommunal service som gatu- och vägbelysning, värme och vatten 

kan vara bolagiserade. 

Ett par fall när en fastighet inte föreligger kan här till slut nämnas:

Varken ett kraftbolags högspänningsledning på 220 kilovolt eller ledningens enskilda 
stolpar ansågs vara en sådan konstruktion som avses i fastighetsskattelagen, och för dem 
skulle inte erläggas fastighetsskatt. HFD 2000:48. 

Ett skjutfältsområde på 1100 kvadratkilometer som användes för försvarsmaktens be-
hov ansågs vara en i fastighetsskattelagen avsedd militärbas. Fastighetsskatt skulle inte 
betalas för de talrika och för olika ändamål använda byggnader som var belägna inom mi-
litärbasen. HFD 1996 B 552. 

Konstruktioner och elstolpar ansågs ändå inte ge ett skatteunderlag (FSL 2 §). Militär-

bas kan bebyggas med bibevarande av skattefrihet (FSL 3 §). 

7.4.3. Fastighetsskatt i några andra länder

Man kan också se hur det ser ut i några länder i Europa. Vid ingången av 1900-talet var 

fastigheter i England1077 för religiösa föreningar skattefria,1078men kyrkan har inte skat-

terätt och staten bidrar till reparation av byggnaderna.1079

I Schweiz var läget för 100 år sedan att kyrkogårdarna hade skattefrihet.1080 Be-

roende på till vilken kanton en landskyrka hör kan beskattningen skilja sig mycket. De 

flesta har rätt till personskatt. I vissa kantoner erhåller församlingarna rätt till samfunds-

skatt. De får statsstöd för kyrkobyggnaderna.1081 I Danmark finns en fastighetsskatt till

kommun och län. Skatten är tvådelad varav den ena för mark och den andra för offentli-

ga byggnader. Markskatt erläggs inte för mark där det står en kyrka. Allmännyttiga 

byggnader kan en kommun befria från skatt.1082 Den norska statskyrkan och dess kyrkas 

finansiering sker i dag av staten. I Sverige taxeras en statlig fastighetsskatt.1083 I bered-

ningen av fastighetsskatten ansåg man att tyngdpunkten kunde förskjutas från inkomst-

och konsumtionsskatt i Finland. Det skulle också närma beskattningen i Finland med 

andra OECD-länder.1084 Med ett skäligt fastighetsskatteuttag kan den kompensera andra 

1077  RP 50/1992 rd s. 10 konstaterar att i Storbritannien var fastighetsskatten fram till år 1989 central för 
lokalförvaltning. Den är ersatt med någon form av blandad skatt där antalet personer inverkar på skattebe-
loppet. 
1078  Willgren (1911) s. 107.
1079  KB 1997:7 s. 67.
1080  Willgren (1911) s. 224. Ur verket framgår det inte om det gäller alla kantorer, då de skilda kantorerna 
har begränsat självstyre.
1081  KB 1997:7 s. 67.
1082  RP 50/1992 s. 9.
1083  KB 1989:2 s. 92 + bilaga 1. 
1084  KB 1989:2 s. 139.
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kostnader och avgifter.1085 Kyrkor är som alla fastigheter beroende av sin juridiska äga-

re som svarar för underhåll och skatter. Det innebär att den juridiska ägaren till en kyrka 

i varje land först bör utredas innan den kan beskattas.

7.5. Överlåtelseskatt

För förvärv som offentligrättslig institution gjorde var dessa befriade från stämpelskatt. 

I överensstämmelse med detta är också numera överlåtelse till landskapet Åland, kom-

mun, kommunförbund eller staten och församlingar eller registrerad religiös förening 

fortfarande befriade från överlåtelseskatt (1996/931).1086 Vid överföring av egendom 

mellan stiftelser och allmännyttiga föreningar kan man dock notera ett par prejudikat.

En förening som idkat allmännyttig verksamhet hade upplösts och som fortsättare hade 
en stiftelse bildats, till vilken all egendom, bl.a. en fastighet och två bolags aktier, var 
överförda mot att stiftelsen hade övertagit föreningens skulder. Man ansåg att det inte var 
i ÖSL 4,5 § avsedd ändring av bolagsform och att stiftelsen inte kunde utgöra i samma 
lagmoment avsedd fortsättare av verksamheten. Stiftelsen måste erlägga överlåtelseskatt
för fastigheten och aktierna som nämndes i överlåtelsen. HFD 9.11.1998 liggare 
2459.

Stiftelse som med lov av justitieministeriet upphörde med sin verksamhet, överlät som 
gåva hela sin förmögenhet, bl.a. fastigheter, till en annan stiftelse, som åtog sig att motta-
ga skulderna och endel pensionsåtaganden. Man ansåg att gåvobrevet var till skulderna 
och pensionsåtagande skyldig att enligt stämpelskattelagen 16 § avsedda fastighets ägan-
derätts överlåtelse. HFD 31.12.1983  liggare 5952.

ÖverlåtelseskatteL (1996/931) kan komma ifråga också för ideella föreningar 

med värdepapper eller värdepappersandelar.1087 Ett visst kyrkligt privilegium kan alltså 

här noteras.

7.6. Skattekonsekvens i ett exempel

En liten församling med tre tusen medlemmar kan hypotetiskt få belysa vissa konse-

kvenser. Antagande att budgetomslutningen för församlingsverksamheten är en miljon 

. Sextiosju procent av verksamheten utgörs av löner + lönebikostnader, trettiotre för 

års och andra driftskostnader. För 200 000  erlägger församlingen 22 procent i Moms 

vilket utgör 44 000 , fastighetsskatt likaså 44 000 , försäkringar 12 000 . Avgiften 

till kyrkostyrelsen bestäms av skatteintäkter. Om man antar att närmare hälften av skat-

teintäkterna är från samfund kan avgiften stiga till 80 000  på grund av progression. 

Inkomster 1 miljon  och utgifter 1 miljon (= löner=670 000 + bikostnader= 330 000; 

1085  RP 50/1992 rd s. 1.
1086  KB 1997:7 s. 38.
1087 Myrsky (2004) s. 296.
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skatter 100 000  och 80 000 , varvid 150 000  blir till fastighetsunderhåll, reparatio-

ner och förnödenheter). 

En breddning av verksamheten sker med dagvård och pensionärshem. Dessa till-

sammans medför en halv miljon  i budgetomslutning. Lönerna är här också i majoritet. 

Låt oss anta 70 procent. För dessa löner betalar kyrkan på grund av sin rätt till skatteut-

tag och tvång av att ha personalen försäkrad i kyrkans pensionsfond c. 25 000  mer än i 

t.ex. försäkrade med rätt att höra till statens pensionsfond (Valtava). 

Sker det fluktuationer i fördelningen mellan person och samfundsskatt sjunker 

visserligen avgiften till centralfonden men kan knappast kompenseras av ett starkt redu-

cerat uttag. I ovannämnda exempel finns ingen mån för avskrivningar till fastigheter, 

nybyggen eller reparationer. Utan donationer eller allokerad förmögenhet blir det inte 

ett nollsummespel. Hypotesen om en liten församlings skatteintäkter som omvandlade 

till kapitalskatt kan visa på små församlingars skatteuttags känslighet. En smal bas med 

tre till sex stora inkomsttagare kan en persons utträde eller skatteplanering leda till ett 

betydande skattebortfall. Avgår sex medlemmar skulle uppskattningsvis ett bortfall på 

en tredjedel till hälften i personskatt kunna ske. Detta kan jämföras med kapitalskattere-

formen i början av 1990-talet där ett kryphål upptäcktes i lagstiftningen tack vara att det 

drabbade en liten kommun. Då reviderades lagen så att endast betald skatt återbetalades.

Ett statligt budgetanslag per capita i en liten församling med 3 000 personer 

skulle även riskera församlingens självständiga existens. För att garantera i vart fall nå-

gon form av kyrklig service har flera församlingar gått in för en samekonomi i delade 

samfälligheter med gemensam eller partiellt delad ekonomi. (KL 11 kap.) En viss stor-

lek är nödvändig för att inte bara testamenten, donationer och avgifter eller affärsverk-

samhet måste bära upp verksamheten i en liten församling. Inom kyrkan har man också 

för snabbare beslut gått in för stiftelser som i enlighet med sina särskilda stadgar kan 

frånse byråkrati, kyrkomöten och andra restriktioner. Exempel på detta är Kyrkans U-

hjälp.  

Särskilt etniska minoriteter kan tänkas får problem med sin storlek och rättighe-

ter i en samekonomi. Detta enbart genom en församling som verkar med ett minoritets-

språk. Ett annat dilemma utgör ytterligare om det är frågan om skilda konfessioner. 

Trots övergången från katolicism till lutherdom och som reformationens enda kyrko-

samfund, där Uppsala möte år 1593 innebar det att alla invånare skulle omfatta endast 
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den rätta lutherska läran1088 innebär senare religionsfrihet krav på rätt för även andra 

religionssamfund skall få verka i Finland en viktig roll. Dessa rättigheter och vilka ar-

rangemang det måste medföra behandlas i samband med de olika finansieringsmodel-

lerna för församlingsarbete senare i detta verk.

1088 Inger s. 71.
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8. DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA OCH KYRKAN

8.1. Grunden för de mänskliga rättigheterna

Den kristna etiken, med rötter i romarriket och det antika Grekland1089 ledde fram på 

1700-talet till naturrätten1090 och de mänskliga rättigheterna. Willgren ansåg ändå att: 

Ett hinder för uppkomsten av en vetenskaplig förvaltningsrätt framträdde dock i natur-

rätten. 1091 Personifierat av Thomas Jeffersons förslag vid formuleringen av Förenta sta-

ternas oavhängighetsförklaring innehöll satserna om de mänskliga rättigheterna en pas-

sus som kongressen tog ställning till.1092 Den franska revolutionens devis:1093 frihet 

jämlikhet broderskap  introducerade den demokrati som införts att gällda i Förenta 

staterna till Europa och i EU har man allt mera utvecklat synen i denna riktning. Detta 

har med tiden lett till devisen: Effektivering av samhället med staten och med männi-

skan kräver allt mera av statsmakten för de mänskliga rättigheterna.1094

I äldre tider hade individen ingen utomstatlig instans till vilken ett besvär kunde 

anföras.1095 Dessutom kunde det i många länder saknas en besvärsinstans. En del stater 

har haft ett rättsskydd genom att övergrepp har kunnat bevisas inför allmän domstol. I 

en rättsstat skall det ges en garanti för objektiv rättslig behandling, vilken garanterats 

genom god skatteadministration.1096 Naturrättsläror har på 1600-talet betonat det privata 

rättskyddet mot ingrepp av staten mot den enskilda personens eller mot att kränka hen-

nes förmögenhetsrättsliga integritet. Inom den amerikanska självständighetsrörelsen har 

man ansett att John Milton har haft inflytande. Han hade skaffat sig erfarenheter i Eng-

land i den Cromwellska revolutionen, där han deltog.1097 John Locke skrev konsekvent 

om sina idéer som innefattade budskapet med individens oförytterliga och oantastliga 

grundrättigheter. 1098 Rousseau publicerade sina idéer influerad av de intryck som rådde 

i samhället, vilka sedan ledde till såväl den amerikanska som franska revolutionen. Den 

i andra kapitlet nämnda och från kyrkan bekanta medeltida Thomas av Aquino hade 

1089 Habermas (2007) s. 36. Habermas anser att kristendomen och grekisk metafysik genomsyrar var-
andra . Habermas (2005) s. 114.
1090 Tamm s. 292.
1091 Willgren (1925) s. 6.
1092 Strzelewicz s. 13.
1093 Liberté égalité fraternité.
1094 Bauhn s. 7.
1095 Willgren (1925) s. 359. 
1096 Willgren (1925) s. 354 f.
1097 Strzelewicz s. 81.
1098 Willgren (1925) s. 358.
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krav på rätt som betonar att en gång ingångna avtal alltid helt skall ha rättskraft till alla 

delar.1099

Nationernas förbund och Förenta nationerna har tagit upp skydd mot minorite-

ters rättigheter; mänskliga rättigheter och grundläggande frihet för alla  utan avseen-

de på ras, kön, språk och religion. 1100  Finland ratificerade detta den 4 maj 19901101

som trädde i kraft de 23 maj 1990.1102  År 1999 i maj hade 41 europeiska stater skrivit 

på avtal om de mänskliga rättigheterna som övervakas av den europeiska domstolen för 

de mänskliga rättigheterna där stadgarna grundar sig på FN: s konventionen från år 

1948.1103 I beskattning är det viktigt att hela beskattningen är genomgående till tre delar 

i harmoni med dessa principer. Lika fall behandlas lika innebär jämställdhet och allmänt 

rättsskydd gäller med okränkt äganderätt.1104

Nya grundlagen (1999/731) 1.2. och 1.3. § tar upp den enskilda människans fri-

het respektive mänskliga rättigheter. Andra kapitlet i GL behandlar Grundläggande fri-

och rättigheter  där i 22 § betonas respekten för de grundläggande fri- och rättigheterna. 

Efter det att Finland ratificerat de mänskliga rättigheterna har KL 20:7.2 p. 6 § tagit in i 

kyrkomötets uppgifter att avge utlåtande om mänskliga rättigheterna. Också betonas 

tjänsteinnehavares rättigheter och skyldigheter i KL 6:15.2 § vilket visar på deras starka 

ställning. RFL (453/2003) 2:7.2. tar upp registrerade religionssamfund som bör iaktta de

grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna. Dessa tre hörnstenar gäller för religi-

onssamfund. Grundlagen torde således med kyrkolagen och religionsfrihetslagen anses 

stöda den liberal individualistiska rättsfilosofin. Detta kan sägas är övervakat av stadgar

i skilda lagar om påföljder om överträdelse sker mot dessa mänskliga fri- och rättighe-

ter. I ögonfallande är att först efter ratificeringen i maj 1990 har den småningom åter-

speglat sig i inhemsk lagstiftning.

1099 Strzelewicz s. 82. Jmf. Thulin s. 13. De mänskliga rättigheterna var en del av folkrätten. Under me-
deltiden hade den enskilda rätt enbart som människa. Slog man ihjäl en annan dömdes man till böter. Äld-
re Västgötalagen värderade nordbor högre till 9 marker medan tyskar och engelsmän värderads till c. 4 
marker. Dels kan man se av detta att den nationella tillhörigheten värderades högre medan utlänningar, 
som tydligen fanns, kunde behandlas som och jämföras med trälar.
1100 Melander s. 11.
1101 Given i Helsingfors den 4 maj 1990; L om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om 
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt i tilläggsprotokollen till kon-
ventionen. 
1102 Given i Helsingfors den 18 maj 1990; Förordning om ikraftträdande av konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och tilläggsprotokollen till konventionen, samt 
av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen och tilläggsprotokollen.
1103 Scheinin s. 737. Thulin s. 15 Länge ansågs de nationella härskarna ha oinskränkt makt över sina med-
borgare. De medfödda rättigheterna finns i FN stadgarna. EU konstitutionen för Europa s. 17 tar upp i 
Artikel 1-2 som unionens värderingar de mänskliga rättigheterna.
1104 Pikkujämsä s. 38. 
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8.2. Kort om de mänskliga rättigheterna

8.2.1. Från kyrka till mänskliga rättigheter

Andra kapitlet behandlade kyrkan, dess skatteuttag och statsbildningen. Statens ansvar 

och skyldighet gentemot medborgarna har senare tagits upp av den engelska filosofen 

och statsvetenskapsman John Locke.1105 De mänskliga skyldigheterna och rättigheterna 

behöver inte ses som en motsats till den kristna etiken utan kan väl och borde väl vara i 

linje med detta. Kanske man kan se i samhällsutvecklingen ett mönster som filosofer 

som Kant under 1700-talet uttrycker övergången från religion till en rationell individ 

som agerar inom förnuftets gränser: Människans maxim och handling mot laglig och 

moralisk handling leder till en revolution när hon strävar efter en förbättring.1106 År 

1690 framförde filosofen John Locke naturlagarna; frihet = utan tillstånd eller beroende 

av andra, som naturlagar.1107 Och för att alla människor må avhållas från att kränka 

andras rättigheter och från att skada varandra och för att Naturlagen må respekteras, 

vilken syftar till fred och bevarande av hela människosläktet... 1108 Naturlagarna förut-

satte att rättsordning, stat och samhälle var i sig medel på vägen mot ordning och har-

moni bland människorna och mot ett upprättande av den förnuftiga ordningens herra-

välde. 1109  Människans naturliga frihet hindrar slaveri1110 och all egendom är dock i 

dess egna person.1111 Vidare kan man konstatera att utan samtycke kan man inte under-

kastas någon ens politiska mål.1112 Lagar i konflikt med detta var ogiltiga.1113

Tre mål i Naturtillståndet är att själv få ställa sig under en regering för att bevara 

sin egendom. För det andra saknas i Naturtillståndet en erkänd och opartisk domare, 

med befogenhet att avgöra alla tvister i enlighet med fastställd lag. 1114 För det tredje 

saknas ofta i Naturtillståndet makt att ge kraft åt och understödja en rättvis dom och sät-

ta den i verket. 1115 Myndigheternas makt förutsätts aldrig bli större än vad som är mo-

1105 Thulin s. 15.
1106 Kant (2004b) s. 42. Jmf. Haberrmas (1997) s. 28 Kant föreställning om normprövande och moralitet. 
1107 Locke s. 12.
1108 Locke s. 13. 
1109 Strzelewicz s. 69.
1110 Locke s. 16.
1111 Locke s. 17. Jämför Pikkujämsä s. 38.  Egendom som någon besitter kan inte kränkas. 
1112 Locke s. 22. Thulin s. 15. Lockes inspirerade senare tiders rättighetsförklaringar. Den franska år 1789 
och den Amerikanska 1791 samt Sveriges första tryckfrihetsförordning från år 1766.
1113 Hart s. 152. Naturlag två sidor, först den som följer idealet, sedan stiftade lagar i strid mot detta kan 
förklaras ogiltiga.
1114 Locke s. 23. 
1115 Locke s. 24.
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tiverat av det allmännas bästa samt allt detta syftar till inget annat mål än folkets fred, 

säkerhet och allmänna bästa.1116

Samhället och därmed även kyrkan verkar i en värld med lagar. Utan lydnad och 

plikt kan den starke inte vara herre för alltid enligt Rousseau år 1762.1117 Statsväsendet 

kan inte verka i strid med sin ursprungliga sammanslutning.1118 Människan förmår inte 

skapa kraft utan kan nå genom en sammanslutning styrka.1119 Vi kan övergå från natur-

tillstånd till samhällstillstånd genom att ersätta instinkt med rättvisa och moral.1120 Des-

sa tankar närmar sig något som vi inom vårt vetenskapliga paradigm kan börja förstå. 

Låt oss därför betona rätt och moral!  

8.2.2. Frihet och välbefinnande utan kyrkan

Mänskliga rättigheter kan definieras som rätt att vara människa.1121 Härlett ur giltiga 

moraliska kriterium eller principer kommer man närmast mellan anspråk och rättighe-

ter.1122 Subjektiva rättigheter är vad en person tillkommer i frihet och välbefinnande och 

att andra personer bör avstå från att hindra min känsla av detta och detta tillkommer 

också alla andra.1123 Envar bör ha tillgång till den i och med ömsesidighet moraliska 

rättigheten till frihet och välbefinnande. 1124 En definition av dess innehåll kan vara tre 

typer av värderingar: grundläggande värde, konstansvärde och tillskottsvärde. Grund-

läggande är liv, fysisk integritet och mental jämvikt.1125 Konstansvärde utgörs av nödiga 

resurser och tillskottsvärdet vad som krävs för en höjning av målnivån.1126 Livsfilosofi 

kan förefalla för en modern människa bättre garant för ett gott liv än en kyrka till vilken 

man betalar skatt. 

För de mänskliga rättigheternas genomförande i lag och politisk tillämpning 

krävs procedurinriktade instrumentella tillämpningar, antingen valfria eller nödvändiga 

1116 Locke s. 24 f. Jmf. Rothstein s. 16. Välfärd och välfärdspolitik i de socialekonomiska förhållandena 
mellan OECD: s annars rätt likartade länder visar på ett socialt kapital där frivillighet ökar detta. Jag kan 
fråga mig om kyrkans frivilliga anslutning är en komponent i detta? Aa. s. 41 anförs fackföreningar i 
Skandinavien där 85 % av löntagarna är medlemmar som motsvarar 10 % i Frankrike och USA. 
1117 Rousseau s. 26.
1118 Rousseau s. 32. 
1119 Rousseau s. 30.
1120 Rousseau s. 34.
1121 Gewirth s. 40.
1122 Gewirth s. 46 ff.
1123 Gewirth s. 54 f.
1124 Gewirth s. 57.
1125 Gewirth s. 62.
1126 Gewirth s. 63.
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samtyckande, för specifika lagar och myndighetsutövning.1127 Ömsesidig respekt och 

sociala lagar är lagar för detta på ett dynamiskt sätt.1128 Även samtyckesmetoden är en 

del av den politiska processen som tryggar mänskliga rättigheter.1129

Tillämpningen av de mänskliga rättigheterna ledde till sociala och ekonomiska 

konsekvenser vid sekelskiftet 1800-talet.1130 Ändå kan detta inte ses direkt som sociala 

och ekonomiska rättigheter som krav för mänskliga rättigheter, då de inte fyller kravet 

universellt och genomförbart.1131 I och med att man inte kan kräva att alla försörjer alla, 

kan en del hjälpa andra som lever i svält och misär, logiskt kan man inte rädda och bli 

räddad. Påståendet fyller inte kravet på universellitet. Inte heller innebär det att alla be-

höver ha samma behov, utan snarast att alla skall behandlas på samma sätt.1132

Kontentan av detta ovan skrivna är att det finns möjligheter att trygga rättigheter 

bättre om man som individ har social kompetens. I och med inlärningsförmågan, som en 

del av intellektet, har senare tillfogats även kreativitet för den dynamiska utvecklingen 

som en annan komponent. Avsaknaden av social kompetens försvårar alltså de mänskli-

ga rättigheterna, då detta grundar sig på ömsesidig respekt och välbefinnande. Logiskt 

måste det därför i detta sammanhang anses vara en viktig del i intellektet för att nå 

mänskliga rättigheter. Då vi här behandlar rätten till kyrkans beskattningsrätt är det vik-

tigt att notera att i en fungerande stat är såväl skattebetalningen en skyldighet som rät-

tighet för staten att driva in, som inte inskränker på de mänskliga rättigheterna.

8.3. Tillämpning i EU - Finland

De mänskliga rättigheterna och skyldigheterna är författningsenligt förankrade i lag där 

de mänskliga rättigheterna tryggas i Finlands grundlag.1133 Som lag har grundlagen av 

år 2000 ansetts synnerligen täckande och modern.1134 Utvecklingen har skett med hän-

syn till läget år 1995 i samband med Finlands ansökan om medlemskap i den europeiska 

unionen.1135 Efter andra världskriget hade FN i år 1948 stadgar sin första artikel om 

globalt och jämställdhet för människor och i en anna artikel gått mot all form av diskri-

minering. Detta beaktas också år 1995 genom lag i Finland där det omfattar alla som 

1127 Gewirth s. 68 ff.
1128 Gewirth s. 72.
1129 Gewirth s. 73. 
1130 Strzelewicz s. 62.
1131 Gewirth s. 75. 
1132 Gewirth s. 75 ff.
1133 Savolainen Teperi s. V.
1134 Ojanen (2003) s. 1. 
1135 Ojanen (2003) s. 2.
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berörs av den finska lagen.1136 GL 6 § är mot diskriminering på grund av kön, ålder, ur-

sprung, språk, religion, övertygelse = tro, åsikter, hälsotillstånd, handikapp eller invali-

ditet eller annan på andra personliga grunder. Intentionen är att detta skall kunna trygga 

alla medborgare en behandling som är lika för alla inför en domstol och där de behand-

las på samma sätt enligt lagen.1137 På lika grunder bör såväl finsk som svenskspråkiga 

behandlas enligt GL 17 §.1138   

Internationellt sett har Finlands grundlag täckande regler för ekonomi och socia-

la förmåner,1139 vilket inte enligt Gewirth1140 som så kan sägas utgöra en självklar rät-

tighet.  I Finland är grundrättigheter en rätt till utkomststöd, rätt att trygga envars rätt till 

arbete, ställa till förfogande tillräckliga sociala och hälsovårdstjänster, samt trygga fri 

grundskolning. Dessutom tryggas enligt grundlagen uttryckligen understöd till veten-

skaplig forskning, konst och rätt till fri, högre skolning. Den finska och svenska befolk-

ningens bildningsrättigheter är på lika grunder garanterad.1141 Mot EG-rättskonvention 

skulle en inskränkning av finskans rätt vara, varvid svenskan historiskt ju är självklar. 

Att skilda normer av de inhemska språken i höga ämbeten finns förefaller mig dock i 

dag som en viss diskriminering, då inget av språken har någon form av underordnad 

ställning till varandra. 

Denna subjektiva rätt är betydligt vidare än vad i grund avses med mänskliga 

rättigheter. Man kunde kanske påstå att i och med att de primära normerna överskrids 

uppstår det frågan om det i detta hänseende gäller ett läge där det kan kategoriseras som 

ett samhälle som fyller kraven för en ekonomisk och social välfärdsstat. Således är det i 

detta hänseende också viktigt att grunden för finansieringen av verksamheten med skat-

temedel stämmer. I och med rättelse i beskattningen och efterbeskattning samt i vissa 

fall rätt att göra grundbesvär tryggas den rättvisa beskattningen från väsentliga fel. Flera 

betalar rätt skatt genom besvärsrätten och möjligheterna, vilket med god förvaltning 

tryggar ett välfärdssamhälle. Detta sker i vidare bemärkelse också som ett led i välfärds-

samhället med hänsyn till mänskliga rättigheter.

Ett rättsfall innan Finland hade ratificerat de Europeiska mänskliga rättigheterna 

kan ändå belysa ett resonemang som berör kyrkoskatten. Det rättsfall som berör sam-

fundsskatteandelen för församlingar visar på att man i Finland inte kan frånse kyrkans 

1136 Ojanen (2003) s. 6.
1137 Ojanen (2003) s. 28.
1138 Ojanen (2003) s. 29.
1139 Ojanen (2003) s. 31. 
1140 Gewirth s. 75 f.
1141 Ojanen (2003) s. 31 f.
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rätt till en andel av samfundsskatt trots att klienten hävdat att det strider enligt honom 

mot fri- och rättigheter internationellt och därför står i strid med det europeiska männi-

skorättsavtalet och kan i denna kontext presenteras.  

Fastän ett rörelseidkande aktiebolags delägare var i en registrerad förening hörde till civil-
registret, var bolaget tvunget att erlägga skatt till evangelisk-lutherska kyrkan. Av aktiebo-
laget uppburen kyrkoskatt var inte begränsad på grund av de mänskliga rättigheterna eller 
politiska rättigheter enligt internationella allmänna avtalet i artikel 18 1 moment avsedd rätt 
tanke, samvete eller religionsfrihet. Beskattningsåret 1988. HFD 1994 B 501 beslut.

För att förstå detta återger jag nedan komprimerat delar av processen: 
Aktiebolaget A var registrerad i Handelsregistret 26.5.1983. Ägare var en föreningsmedlem 
som inte hörde till evangelisk-luthersk eller ortodox församling. Bolagets syfte var att på 
ideell bas verka för att få medborgare att verka inom civilregistret och få till stånd skilsmäs-
sa mellan stat och kyrka.1142 Föreningsmedlem C, som var ägare i A, meddelade att han inte 
var medlem i den evangelisk-lutherska kyrkan. Skattenämnden avlyfte skatten, men den var 
14,80 mark, vilket belopp var för litet att returnera till bolaget. Nämndemannen besvärade 
sig till länsrätten. Enligt gängse lag måste oberoende av andra förhållanden erläggas 
kyrkoskatt. C hördes i saken och åberopade fall i utländsk rätt och Europas människorätts-
avtal. Bolaget hade i princip intresse att få frågan behandlad på grund av sin verksamhet. 
Länsrätten konstaterade att bolaget A måste erlägga kyrkoskatten. Stadsstyrelsen hördes i 
sak. Församlingens kyrkoråd omfattade stadsstyrelsens linje. Stadsstyrelsen ansåg att Euro-
peiska människorättsavtalet endast gäller fysiska personer. HFD ändrar inte länsstyrelsen 
utslag men ansåg att det endast förelåg besvärsrätt för bolaget A. Religionsfriheten sträcker 
sig bara till fysiska personer och kan således inte kränka bolaget A:s rättigheter. Kyrkoskatt 
för bolag A är varken direkt eller indirekt avgränsat till de medborgerliga rättigheterna eller 
politiska internationella rättigheterna enligt generalklausulen 18 artikel 1 moment avsedd 
begränsning av tanke, egendom eller religionsfrihet. Dessutom hade lagen om de mänskliga 
rättigheterna ratificerats genom lag (1990/438) och trätt i kraft genom förordning 
(1990/439) först den 23.5.1990. På denna grund och även för övrigt enligt länsrättens moti-
veringar ansåg HFD det obefogat att ändra beslutet som länsrätten fattat.

Europeiska människorättsavtalet gäller endast fysiska personer och dessutom 

gällde målet beskattningen år 1988 och de mänskliga rättigheterna trädde i kraft den 23 

maj 1990. Fysiska personers beskattning regleras av lag, vilket leder till att det finns 

rättsregler som reglerar rättstryggheten så att människorätten inte kränks denna väg.1143

Däremot kan rättspraxis betydelsen försvåra förutsebarheten i och med att ett bindande 

krav på förutsebarhet inte alltid finns stadgat i lagen. Särskilt påfallande är därför rätts-

praxis i skilda länder och hur det från fall till fall behandlas enligt den nationella grund-

lagen.1144

1142 se Kortekangas s. 4 där han konstaterar att kyrkan inte är en statskyrka, utan verkar självständigt se-
dan år 1886 och utgör ett offentligt rättsligt objekt. 
1143 Pikkujämsä s. 16.
1144 Pikkujämsä s. 16 f. aa. s. 19. Människorättsavtalet ger ett minimiskydd varför nationella lagar kan ge 
större skydd.
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8.4. Liberalism, EU och rätt

Den franska revolutionen ledde fram till att George Washingtons demokratiska princi-

per vann insteg i Europa. Den 26 augusti 1789 antog fransmännen två deklarationer om 

mänskliga och medborgerliga rättigheter införlivade i den franska författningen år 1791. 

Samtidigt införlivades de tio första tilläggen till Förenta staternas författning. Sedan FN 

grundades år 1945 har synen på de mänskliga rättigheterna an efter utvecklats.1145 Ge-

nom FN antogs år 1948 de mänskliga rättigheterna, utökat senare år 1966 med FN:s in-

ternationella konventioner om medborgerliga och politiska rättigheter. Redan år 1950 

hade Europarådet antagit den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rät-

tigheterna och de grundläggande friheterna.1146

FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, där de socia-

la rättigheterna i allmänhet inte är bindande, utan utgör en målsättning. Dessutom kan 

man notera tryckfrihetsförordningen som infördes år 1766 i Sverige, vittnar om att man 

insåg det fria tryckta ordets betydelse redan då.1147 I och med att det nu finns en kanal 

för information och bild och ljudöverförelser över hela världen stärks betydelsen att un-

derstryka betydelsen av en korrekt information. 

Europakonventionens efterlevnad svarar Europadomstolen för.1148 De civila, po-

litiska och sociala rättigheterna utgör en vertikal ordning. Däremot uppstår det ett hori-

sontellt behovsplan genom internationalisering, ny teknik och marknadsanpassning. Här 

kan man nämna de civila rättigheterna och den nya tekniken som grundar sig på offent-

lighetsprincipen, grundlagsskydd för nya medier och genetisk integritet. Eller ett mot-

satt behov av offentlighetsprincipen i marknadsanpassad civila rättigheter för företags-

hemlighet jämfört med offentlighetsprincipen.1149

Problem med mänskliga rättigheter kan uppstå i ett samhälle utan rättsystem. 

Utvecklingen av rättsystemet så att det fungerar och inte genom agitatorer kan förleda 

fattiga och marginaliserade grupper att tro på våld, utan att domstolar bistår dem vilket 

1145 Thulin s. 243.
1146 Algotsson s. 31. Jmf. Pellonpää s. 1 År 1949 signerades i London Eurparådets grundfördrag. 
1147 Algotsson s. 31 f.
1148 Algotsson s. 41.
1149 Algotsson s. 46.
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kan leda till lösningar.1150 Detta kan man också uttrycka som ett samhälle där de mänsk-

liga rättigheter grundar sig på moral vilken är omsatt i ett juridiskt bindande system.1151

8.5. Besvär till Europeiska människorättsdomstolen

Konventionen om de mänskliga rättigheterna anses vara effektiv på grund av att en en-

skild medborgare i en medlemsstat kan få sin klagan prövad och härigenom har en be-

svärsinstans. Dessutom är det erhållna beslutet bindande för medborgarens medlems-

stat.1152 Totalt kan man finna få fall som berör beskattning på Finlex, varav flera resulte-

rar i att besväret förkastades. Av dessa har jag valt ut några som här kan vara av intresse 

dels vis-à-vis kyrkan dels för skatteprinciper. 

Ett fall var frågan om diskriminering i samband med uppburen kyrkoskatt. Frå-

gan var om det förelåg diskriminering när en spansk medborgare som hörde som pro-

testant till baptistkyrkan i Spanien som en del av evangelisk-lutherska kyrkan i Spanien 

inte kunde avdra det som bidrag till den katolska kyrkan eller annan välgörenhet. (Man 

kan här notera skillnaden i Spanien och Finland då ett dylikt avdrag inte kan vara möj-

ligt här). Ifrågavarande institution hade inte anhållit om rätt med staten om en avdrags-

rätt för dylika understöd av kyrklig verksamhet. På denna grund förkastade man i Spa-

nien klagan. Europeiska människorättsdomstolen lämnade besväret obehandlat. E 

14.06.2001 2001.  

De regler som tillämpas, enskilda detaljer och övervägande, måste utföras med 

stor omsorg, varvid man kan notera att ärenden som uppstått före det Finland skrev un-

der avtalet 10.5.1990 inte kan omfattas av reglerna för de mänskliga rättigheterna.1153

Normerna för de mänskliga rättigheterna måste svara mot det innehåll som finns i artik-

larna i avtalet. Man har rätt att anföra besvär till den europeiska domstolen för mänskli-

ga rättigheter om man nekats besvärsrätt i HFD eller HD. Det betyder att man måste 

kunna visa upp ett inhemskt avslag.1154 Ett besvär skall anföras inom sex månader efter 

avslag i inhemsk högsta domstol.1155 En uppenbart fel tillämpad lag kan genom besvär 

hävas genom en extra ansökan om ändring, HD 1998:33.1156

1150 Thulin s. 259.
1151 Thulin s. 264.
1152 Scheinin s.. 737. 
1153 Scheinin s.739.
1154 Scheinin s. 741.
1155 Scheinin s. 742
1156 Scheinin s. 745 En HIV-positivt dömd kunde få sitt ärende återfört för att det skulle behandlas enligt 
sekretesslagen i 40 år. Detta efter att europeiska människorätts domstolen krävt sekretess.
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Den nya förvaltningslagens mål är att med de förnyelser grundlagen föreskriver 

också om mänskliga rättigheter ha ett nationellt instrument och en inhemsk myndighet 

som övervakar till vilken medborgaren kan vända sig. Kyrkolagen har reglerat för kyr-

kan och församlingen skyldigheter och t.ex. infört strikta regler för besvär om en en-

skild medlem upplever att han/hon diskriminerats varvid man kan vända sig till mark-

nadsdomstol eller förvaltningsdomstol beroende av till vilket område tvistemålet gäller. 

GL 22 § tar upp grundrättigheterna och de offentliga myndigheterna som skall trygga att 

de mänskliga rättigheterna efterlevs och förverkligas. Här kan man notera att GL 21 § 

som berördes i kapitel två nämnde närmare om medborgarens grundrättigheter.1157

Domstol är skyldig att övervaka att lagen efterföljs.1158

8.6. Ohörsamhet

Ett instrument vid oskäligt hög skatt som en medborgare kan tillgripa är civil olydnad. 

En medborgare kan anse att en skattevägran är motiverad,1159 kanske på grund av att 

den är felaktig eller att den inte är rättvis eller för att man är anarkist. I en nästan rättvis 

demokratisk stat kan denna civila olydnad och grunden till den tänkas uppstå när med-

borgarna anser att rättviseprincipen blir kränkt.1160 En lag som i en rättsstat upplevs som 

felaktig kan också leda till civil olydnad.1161 Därför är det viktigt att säkerställa rätten att 

ta in en skatt. Följden av obetalad skatt skall vara transparent. Skatt stadgas med lag och 

försummelse i att erlägga skatt leder till en extra räntesats och eventuellt andra påföljder

om man inte erlägger skatt i tid. Det betyder att trots instrumentet rättelse i beskattning-

en i inget läge kan uppstå när man är skattepliktig utan att betala skatt. En skattskyldig-

het i relation till en annan medborgare som är befriad från personskatt bör ej kunna upp-

stå. Är man skattskyldig betalas skatten. Obetald skatt drivs in med lag. 

Civil olydnad genom skattevägran anses vara ur skattelagssynvinkel principiellt

en omöjlighet. Direkta skatter i den Amerikanska kolonin år 1764 ledde till obstruktion 

och hänvisning till den naturliga rätten till liv, frihet och egendom. Rättigheter skall på-

föras alla lika och enligt denna rättsordning kan ingen medborgare påföras skatt utan sitt 

medgivande. Denna rättsordning hade rötter i en engelsk skatterättsprincip från år 

1297.1162 I den svenska traditionen måste befolkningen betyga trohet mot kungen och 

1157 Tuori (1999) s. 667.
1158 Tuori (1999) s. 671.
1159 Månsson s. 13.
1160 Rawls s. 361 f.
1161 Dworkin s. 208.
1162 Strzelewicz s. 29 f. jmf. 
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godta en skatt som riksrådet påförde.1163 En hjälpskatt måste ändå ha allmoges godkän-

nande.1164 År 1368 eller 1369 vägrade bönderna betala skatt i Sydöstra Finland till Vi-

borgs slott.1165 I övre Satakunda och Karelen revolterade befolkningen år 1438 mot höj-

ning av skatt.1166 Ändå kan man tänka sig det som ett politiskt argument att få fel skatt 

upphävd eller skatten satt till rimlig nivå. I hur hög grad civil olydnad används har jag 

inte i empirin undersökt. Fenomenet måste dock tekniskt noteras som en rimlig möjlig-

het vid orimlig beskattning. För församlingar gäller ett utträde från kyrkan, men teore-

tiskt finns också möjligheten att man anser att man vill höra till kyrkan och ändå slippa 

skatt.

I en rättsstat är rättelse i beskattningen den demokratiska principen som tillgodo-

ser också individens rätt och trygghet. I sänkt skatt för alla har författarna i Sverige tagit 

ställning till hur tio procentenheter skilda skatter skulle vara möjligt.1167 Skattesänk-

ningen skulle förverkligas genom mindre offentligt behov av skattemedel och en sam-

hällsekonomisk automatisk och dynamisk effekt, dels genom privatisering av Räntebi-

drag till bostäder  dels utförsäljning av statsegendom.1168 En dylik skattesänkning ansåg 

man i Sverige år 1989 att måste ske snabbt enligt samhällsekonomiska principer under 

politiskt ansvar.1169

8.7. Beskattningsprinciper

8.7.1. Proportionalitetsprincipen

Skatterätten tjänar som verktyg för att uppnå olika politiska mål.1170 Kyrkans försam-

lingar såväl som stat och kommun med skatterätt är underordnade dessa principer som 

grundar sig på beslut som valda beslutsfattare i respektive organ gör. Vid en rättshand-

lings utövning får inte mer våld än nöden kräver användas vilken princip kallats för 

proportionalitetsprincipen. Här ovan nämnde vi källskatteteorin. I skatt talar man ofta 

nu om följande principer:

- legalitetsprincipen, 

- skattebetalningsförmågeprincipen, 

1163 Kivistö s.16.
1164 Kivistö s. 18.
1165 Kivistö s. 26. Albrekt av Mecklenburg uppmanade i ett brev till slottsfogden i Åbo att hjälpa till. 
1166 Kivistö s. 26 f. Erik av Pommern kritiserades av för höga skatter varvid uppstod Engelbrektupproret.
1167 Berggren m.fl. s. 15. 
1168 Berggren m.fl. s. 94 f.
1169 Berggren m.fl. s. 134.
1170 Moëll s. 15.
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- neutralitetsprincipen och rättviseprincipen.

Alla dessa är till någon mån är en del av proportionalitetsprincipsavvägningar. 

Skilda principer kan komma i konflikt med varandra i EG-rätten vars syfte är att nå en 

fri inre marknad och rättigheter och frihet enligt Europakonventionen.1171 Det innebär 

att varje EU-land som undertecknat Europakonventionen också har förbundit sig att 

värna om den enskilde medborgarens grundläggande fri- och rättigheter.1172 I Finland 

uppstår knappast någon större konflikt mellan denna och skattelagstiftning då beskatt-

ningen har många skilda möjligheter till rättsskydd i beskattningen.1173

Proportionalitetsprincipen är en systematisering av rättsnormer delade i regler 

och principer. En regel anger val mellan två möjligheter Man kan endera följa dem el-

ler så inte.1174 Det är lika viktigt för stat, kommun som församling samt FPA att skatt 

och avgifter kommer in till de syften som respektive instans är ansvarig för. Detta måste 

således kunna tillämpas i kyrkoskatt såväl som i andra skatterättsliga sammanhang där 

målsättningen (principen) att åstadkomma ekonomisk jämlikhet mellan medborgarna 

kan komma i konflikt med just den målsättningen (principen) som man skall värna 

om.1175

Principen utgår från att primärt är den enskildes rätt till sin egendom alltid vik-

tig.1176 Det innebär att en rimlig och naturlig grund med andra ord utgörs av ett kapitali-

serat ekonomiskt värde av en förnödenhet. Enligt en annan definition kan man ha som 

mål en gradvis ekonomiskt förverkligat optimeringspåbud där proportionalitetsprincipen

kan klassificeras som en rättsprincip där en åtgärd skall stå i ett rimligt förhållande till 

densamma. Som åtgärd i fråga kan den förorsaka ett eller flera motstående intressen.1177

I finländsk doktrin kan man ta bilbeskattningen som ett exempel där proportionalitets-

principen kan vara viktig. Individens fria rörlighet har kunnat begränsas såvida det inte 

blir frågan om skatterättslig diskriminering.1178

Ett nyanserat perspektiv på proportionalitetsprincipen kan man få genom att se 

dess inplacering i juridisk doktrin för beskattningen. Problematiken om beskattning är 

en disciplin inom civilrätten eller straffrätten kan ses så att straffrätt föreligger om man 

anser att det finns hot om sanktioner eller om skatterättsliga interventioners styrning av 

1171 Moëll s. 16.
1172 Moëll s. 17.
1173 Pikkujämsä s. 16.
1174 Moëll s. 18.
1175 Moëll s. 19.
1176 Moëll s. 20.
1177 Moëll s. 21.
1178 Pikkujämsä s. 123 f. Linnakangas Verotuskäytäntö 1999/2 s. 224 f. 
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beteendet som alltid är indirekta. I de flesta fall är dessa två, lagstiftaren som inte ingri-

per i själva verksamheten eller de skatterättsliga normerna som knyter an till ekonomis-

ka påföljder till en tillåten verksamhet. Styrningseffekterna förmedlar agerande från 

dessa avvägda reaktioner.1179 Ett finländskt nationellt problem kan närmast uppstå vid 

bedömande av en skattelags utfall och dess prognostisering på förhand.1180    

Myndigheten är skyldig att agera i linje med proportionalitetsprincipen även på 

lägsta nivå så att nödvändigt resultat nås. Grundlagsberedningen förutsätter att metoder 

som försämrar medborgarens rättsskydd inte får förekomma. Det kan i inhemsk rätt leda 

till att t.o.m. ett ärende av ringa betydelse för samhället i stort kan lämnas obeaktat. 

Kräver ett ärende tilläggsutredning skall den metod som är lättast och till lägsta kostna-

der användas. Strängare straff och tvångsåtgärder får inte överskrida vad som absolut är 

nödvändigt.1181

Proportionalitetsprincipen innebär intresseavvägning: Att göra det okontroversi-

ellt men hur är oklart. EG-domstolens linje närmar sig den tyska och vi kan notera att 

brittisk rättsnormering också här ligger vid ena ytterligheten jämfört med den tyska som 

svarar mot den andra ytterligheten.1182 Proportionalitetsprincipen innebär en avvägning 

mellan allmänt och enskilt inom skatterätten.1183 Stadgar om förvaltning och denna 

rimlighetsprincip  ingår i förvaltningslagen. För kyrkans vidkommande hänvisar man i 

enlighet med förvaltningslagen 5,3 § (2003/434) till bestämmelser som skall gälla kyr-

kan inför kyrkolagen. I förvaltningslagen 6 § ingår rätt proportion till sitt syfte .  Nå-

gon motsvarande definition finns inte i kyrkolagen. Som tidigare nämnts kan man 

komma närmast detta genom rätten till att anföra besvär närmast mot förvaltningsbeslut 

och vid tillsättande av tjänster.

8.7.2. Legalitetsprincipen

Legalitetsprincipen är primär i den skatterättsliga hierarkin. Grunderna i GL 81 § byg-

ger på att den i förnyelsen av grundlagen för beskattningen följer vedertagen praxis 

konverterad till grundlagen.1184 Kärnan i legalitetsprincipen utgörs av tanken att legali-

1179 Wikström JFT (1993) s. 620.
1180 Pikkujämsä s. 16 f. Jmf. Linnakangas (Verotuskäytäntö) 1999/2 s. 224.  
1181 Haapaniemi s. 467.
1182 Moëll s. 34 f.
1183 Moëll s. 38. Jmf. Pikkujämsä s. 124 Options gåva kan vara kringgående av hög marginalbeskattning 
och då saknas proportionalitetsprincipen. En options gåva kan subjektivt sett svara mot ett stort värde vid 
gåvo tillfället.
1184 Wikström JFT (1993) s. 622. Tidigare RF 61 §.
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tets- och in dubio contra fiscum-principen ger uttryck åt samma sak.1185 I grunderna för 

reformerna tar förarbetet upp från att tidigare nämna statsskatt1186 också bestämmelser 

för kommunalskatt1187 samt ett fullmäktigeförfarande1188 och förslag till en budget-

lag1189 och stärker visionen av hierarkisk administrativ lagstiftning.1190

Det förhållande att skattelagar in på 1990-talet ännu krävde kvalificerad majori-

tet sågs internationellt som en exceptionell finländsk egenhet.1191 Analogt med vanligt 

lagstiftningsarbete i och med internationell jämförelse har man sedermera ansett motive-

rat att ändra det. Lagberedningen och den vidare utvecklingen av beskattningslagarna 

tar i förarbetet upp behovet av att i lag stadga en budget i lagenlig ordning genom en 

budgetlag.1192 I skattelagarna tas uttryckligen in bestämmelser om rättsskydd, vilket 

konstateras svara mot vedertagen tolkning1193 samt nettoupplåningsfullmakter.1194 I GL 

81 § tar därför upp skattskyldighet, skattens storlek och de skattskyldigas rättsskydd 

som krav för lagenlighet.1195

I skattelagstiftningen kan man också jämföra med skattebetalningsförmågeprin-

cipen som kräver samarbete med skattebetalaren eftersom vid en konkurs försvinner 

pengar. Ett dylikt fall kom tydligt fram år 1990 kring utbetalad skatt för dividend som 

rättades till i 12 § i lag om ändring av lagen om gottgörelse för bolagsskatt (1992/1542), 

vilket är en förståelig lagstiftning men som lagstiftningsprocedurmässigt kan vara öppen 

för kritik.1196 I 12 § svarar dividendtagare för de skatter och förskott på dem som påförts 

bolaget, vilket eliminerade ett konkursbolag att få enligt reglerna för avoir fiscal en obe-

tald skatt restituerad. Legalitetsprincipen är primär som grundar sig på skattelagarna 

jämfört med in dubio contra fiscum-principen som är en tolkningsprincip inom ramen 

för legalitetsprincipen. För övrigt gäller legalitetsprincipen i beskattning som ett norma-

tivt stöd på olika nivåer. Slutligen kan noteras att dessa principer förutsätter att för skat-

tebetalaren bör den förmånligaste tolkningen alltid väljas.1197

1185 Wikström JFT (1993) s. 620.
1186 RP 262/1990 rd s. 8.
1187 RP 262/1990 rd s. 9. 
1188 RP 262/1990 rd s. 19.
1189 RP 262/1990 rd s. 21.
1190 Wikström JFT (1993) s. 622.
1191 RP 262/1990 rd s. 41.
1192 RP 262/1990 rd s. 51.
1193 RP 262/1990 rd s. 53. St UB 17/1990 s. 3. 
1194 RP 262/1990 rd s. 54.
1195 RP 262/1990 rd s. 67. I proportionen nämns § 61 i  RF.
1196 Wikström JFT (1993) s. 623 ff. Jmf mitt omnämnande om detta som Lex Grankulla.
1197 Wikström JFT (1993) s. 625. 
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8.7.3. Neutralitetsprincipen

Begreppet neutralitet har tidigare nämnts. Neutralitetsprincipen grundar sig naturligt på 

de premisser som i detta avsnitt förekommer. Trots det kan man som princip här uppre-

pa de viktigaste premisserna för en neutral beskattningsprincip. Man utgår från den 

ekonomiska situationen, samt kan konstatera att någon form av skatteneutralitet före-

finns när ett ekonomiskt val inte leder till skillnader i beskattningen.1198 Man kan också 

se att den kräver lika behandling i beskattningsavgöranden mellan de enskilda skattebe-

talarna.1199 Trots en enhetlig bas för allt skatteuttag för den evangelisk-lutherska och 

ortodoxa kyrkan kan de skilda inkomstprocenterna mellan församlingarna leda till att en 

församling som täcker hela riket är attraktivare med låg skatteprocent än den lokala med 

hög.1200

Neutralitetsprincipen förutsätter en skatteneutralitet. Det gäller med andra ord 

att skatteuttag, som oberoende av arrangemang totalt utgör den ekonomiska basen som 

ger en skatt kan fördelas lika mellan alla skattetagare.1201 Skatteneutralitet kan också 

vara för handen då skattetagaren oberoende av företags eller ekonomisk form har en 

identisk skatt.1202 Äger en beskattningsreform rum kan termen neutralitet skatteekono-

miskt avse en oförändrad situation kontra skattens storlek, men det kan innebära att be-

greppet ändå inte skatterättsligt är helt entydigt. Neutralitetsprincipen i beskattningen

föreligger för skattetagaren när för fiskus detta enbart innebär stabilitet för skatteutta-

gets omfång.1203

Distributionen av skatt i beskattningskedjan till konsumenten kan lättast ses i 

mervärdesbeskattningen. Här kan man se att den grundar sig mera på ekonomiska än 

skatterättsliga lagar. Neutralitetsprincipen kan i mervärdesskatten ses som tolkning av 

möjligheterna till lika behandling av fall genom lag mera som en del av contra legem. I 

finländsk rätt betonas de rättsdogmatiska premisserna i lagstiftningen. Denna skillnad 

1198 Kukkonen s. 351 f. Tikka (1990) s. 47 f. Tikka (1995) s. 2 ff. 
1199 Pikkujämsä s. 39.
1200 Olaus-Petri och Tyska församlingen utgör sådana församlingar. Under premisser om rätt att höra till 
dessa kan fyllas, kan envar som inte vill lämna kyrkan ansöka om rätt till dessa församlingar. Utträde ur 
en församling och ändå användning av kyrkans tjänster utgör också en orättvisa.
1201 se Wikström (2006) s. 70. En neutral beskattning har inga biverkningar. Tikka (1995) s. 48. Man kan 
märka att begreppet neutralitet under skilda tider kan få olika innehåll. 
1202 Gunnarsson (1995) s. 135. På ett makroekonomiskt plan innebär neutralitet en strävan att minimera 
effektivitetsförlusterna.  Myrsky (1997) s. 6ff. Neutralitet i beskattning är en del i finansrätten där man 
också måste se på utgifterna. Immonen s. 461. (Jmf. neutralitet i inledningen.)
1203 Gunnarsson (1995) s. 145. Kan den enskilda bolagets skatt sänkas leder det till ett svinn i samfunds-
skatten.
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mellan formell och materiell lag är ett erkänt internationellt problem. Enligt Romfördra-

get får lagförslag och lagtillämpning inte leda till diskriminering.1204

Ett förfarande som inte har helt neutral utdelning såväl till kyrkoskatten genom 

att församlingar inte får annat än inkomstskatt och samfundsskatt är skattereformen år 

2006. Skattereformen år 2006 innebar att en alltför stor skillnad mellan noterade bolag 

och andra aktiebolag.1205 Särskilt kan detta vara fallet då det är frågan om fåmansbolag. 

De verkliga förlorarna är större familjeföretag där mottagaren lyfter över 90 000  i di-

vidend. Grunden till detta kan man knappast se som något annat än en ren politisk illvil-

ja och det förefaller på det här sättet som om det har uppstått en så kallad avunds-

skatt.1206 Skattesystemets förutsebarhet försämras och försvårar en målmedveten och 

ändamålsenlig skatteplanering.1207 Åtminstone borde ett dividendinkomstavdrag för 

småföretagare gälla.1208 Skatteminimeringen förs till 1980-talets nivå när skillnaden 

mellan företags nominella och effektiva beskattning kunde vara hur stor som helst.1209

Det för varken till neutralitet för kyrkans skatteintäkter eller gör det omöjligt att

beräkna. Jämför vi det med Tyska församlingens nyinförda budgetmedelanslag över 

kyrkostyrelsen kan man se den dynamik som fanns mellan låga personskatter uppvägt 

med hög samfundskatt, om än för många andra omöjligt att uppskatta. Det kan vara från 

kyrkomyndigheternas sida välkommet för det nästan uttalade kravet med ett budgetan-

slag från staten för de samhälleliga uppgifterna i stället för en neutral samfundsskatt

som för övrigt krävt särskild expertis vid uppskattning. Behovet av inkomstskatt och 

budgetanslag beror på utgifterna för kyrkans uppgifter. Dessa relationer kan vi betrakta i 

följande kapitel efter att först noterat kyrkoskatterättsnormeringen.

8.8. Kyrkoskatterättsnormering

I ett rättssamhälle kan man skilja mellan valet att följa eller vara tvungen att lyda en lag. 

Lagen skiljer sig från en order bl.a. genom att vara normativ.1210 En meningsfull lag 

uppstår i och med att man upplever och accepterar den som bindande. Dessutom kan det 

1204 Pikkujämsä s. 146. aa. s. 147 f. I C-4/94 anför skattskyldigt bolag att försäljning av aktier för att för-
bättra likviditeten önskade avdra beskattat arvode till konsultexpertis som inte borde ingå i en annars skat-
tefri aktieaffär. Domstolen ansåg dock att neutralitet förutsatte att affärsverksamheten i sin helhet var bes-
kattningsbar. 
1205 Kukkonen (JFT 2004) s. 174.
1206 Kukkonen (JFT 2004) s. 177.
1207 Kukkonen (JFT 2004) s. 193.
1208 Kukkonen (JFT 2004) s. 185.
1209 Kukkonen (JFT 2004) s. 191.
1210 Dworkin s. 19.
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vara en lag som man anser att är i kraft och målet ändamålsenligt.1211 Skillnaden mellan 

en externt eller en intern rättsregel gör det möjligt att vid extern rätt få ett ärende prövat 

vid domstol eller funktionsduglig inför en myndighet.1212 Oberoende av om det är en 

giltig eller ogiltig lag skall den ändå vara accepterad.1213

Insorterad under normerna av rätt är också kyrkolagen skyldig att följa reglerna 

som står för den normativa rätten. Likhet inför lagen kräver jämlik beskattning enligt 

Hobbes.1214 I de föregående kapitlen har ingående redogörelser gjorts för kyrkoskattens 

och dess specifika ställning, men ändå regler i linje för det kommunala skatteuttaget. 

KL 15 kap. ger regler för ekonomi och tar upp skatter, men kyrkans uppgifter och den 

stab som krävs för att kyrkans uppdrag stipuleras av tradition med präst, klockare och 

kantor, samt numera även diakoni. Detta är kärnverksamheten, men inom offentlig för-

valtning krävs byråkrati. Detta har vi tidigare i kap. 2 sett är tryggat i lag först genom 

tionde och sedan kyrkoskatt.

Det finländska samhället har i lag stadgade regler för fackföreningar och sam-

spelet på arbetsmarknaden och ett socialt nätverk. Detta har ingått i analysen mellan 

kyrkan och socialt stöd som finns i kap. 6.  Social verksamhet behöver ju inte heller ses 

som en rättsnormering utan utgörs kanske mer än annan lagstiftning av de politiska be-

sluten, där man i en demokrati genom val kan sträva efter påverkan. Den filosofiska 

rättsdiskursen i ett sekulariserat samhälle leder fram till en allt tydligare sekularisering. I 

ett dels kristet dels sekulariserat upplyst samhälle uppstår lätt två fraktioner: kristna och 

icke kristna. Det kan beroende på kontrahenterna leda till att en komplementär process 

med strävan att bidra med kontroversiella teman i det offentliga.1215

Den mellanform att som en medborgare i ett sekulariserat samhälle och utan att 

vara aktivt kristen ta del av det kristna samhällets tjänster leder till ett typiskt motsats-

förhållande. Varför erlägga skatt för något man inte behöver? Eller är samhället med 

den kristna etiken ändå värt att stödja? Uppenbart har empiriskt belagda undersökningar 

visat på acceptans av detta trots låg kyrkobenägenhet. De tre kristna kyrkorna har skild 

finansiering: den katolska urkyrkan skatt och frivilliga medel; den ortodoxa har rätt till 

personskatt i Finland, men får i andra länder ofta verka på basen av förrättningsarvoden, 

gåvor och donationer; den lutherska med någon form av en personskattesats.  

1211 Hart s. 97 ff; Dworkin s. 20.
1212 Hart s. 101. 
1213 Hart s. 105 f. Dworkin s. 20. 
1214 Hobbes s. 272.
1215 Habermas (2007) s. 37 f. Habermas (2005) s. 114 ff.



235

Samfundsskatten är förbehållen religiös och kyrklig fördelning enligt statsråds-

beslut på politiska och överenskomna grunder mellan staten och den evangelisk-

lutherska kyrkans representanter, och den ortodoxa kyrkan, samt möjlighet att efter an-

hållan finansiera annan religiös verksamhet genom att bevilja budgetmedel från under-

visningsministeriet på anhållan. Kyrkan kan också bidra till finansiering av trossam-

fund. Alla församlingar kan genom mission vara öppna för skilda medlemmar. Med 

samfundsfinansierade delar kan de tilläggskostnader som främlingar också medför för-

svaras. En kontroll av församlingstillhörighet vore atypisk vid förrättningar och guds-

tjänst bör kunna undvikas, men varje församling bör egentligen strikt verka för sina 

uppgifter, sina medlemmar med sina medel. 

KL 15 kap. förutsätter en ordnad ekonomi och trots att det inte uttryckligen sägs 

ut anser jag det implicit förplikta en god förvaltning och ansvarig ekonomipersonal. De 

motsättningar mellan teologi och världslig personal kan vara en motsvarande aktiv vilja 

att betona flexibilitet i samma grad som kyrkans uppgift  med avsikt inte är definierad. 

Ett drag i ekonomi från offentlig förvaltning är dock att det ingår ett stycke om revision. 

Då denna ekonomiska KL 15 kap. är tillkommen sent skulle detta tyda på att Kyrkola-

gen fortfarande uppfattar sin roll i det världsliga samhället som i viss mån avvikande. 

Detta innebär enligt min uppfattning att man skatterättsligt egentligen för kyrkans vid-

kommande bör anse att det finns ett skilt kyrkoskatterättsligt paradigm som avviker från 

ren rättslära och rena beskattningsnormer.  

Kyrkoskatten som så är inte helt normativ då dess förvaltning av medel inte di-

stinkt stärks av ett tydligare krav på god förvaltning av ekonomin utan detta är lika öp-

pet som uttrycket kyrkans uppgift . Medlemmarna i kyrkan kan uppfatta det som så att 

de kan själva avgöra om de vill betala skatt, men också att de kan träda ut och slippa 

skatten. Kyrkoskatten tar inte samma distinkta ställning i samhällets lagnormer som är 

allmän i offentlig förvaltning. Genom kopplingen av kyrkoskatt och kommunalskatt till 

ett gemensamt uttag kan ändå en enskild medlem inte undgå skatt i Finland om han/hon 

är medlem i ett offentligt, erkänt kyrkosamfund.   
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9. BALANSEN MELLAN UTGIFTER - INKOMST

9.1. Kyrkans uppgift i samhället

9.1.1. Samhällsansvaret och skattefinansiering

Från Aristoteles filosofi och judendomen kan man säga att dagens kristna EU-teologi 

och etik uppstått.1216 Detta har påverkat rättsuppfattningen och lagstiftningen. Lagen 

tilldelar i regel de nationella kyrkornas skatt. De allmännaste principer som tillämpas 

inom kyrkoskatten är de fyra som nämndes i kapitel tre. Den nationella avgränsningen 

har betydelse. Otto von Bismarck som förenade Tyskland åren 1871-1919 innefattade 

områden i Elsass-Lothringen. Genom en skild lag får dessa statsanslag för kyrkan me-

dan resten av kyrkorna i Frankrike får lov att finansiera sin verksamhet genom frivilligt 

insamlade medel med kollekt och gåvor.1217 Detta är samma finansieringsprincip som i 

USA, Portugal, Storbritannien, Irland och Nederländerna.1218 Direkta statsanslag får 

däremot kyrkan i Belgien, Luxemburg och Grekland.1219 En på procent av förvärvsin-

komsterna alternativ löneinkomst baserat skattesystem tillämpas sedan år 1988 i Spani-

en (0,52 %), 1990 i Italien (0,8 %) och Ungern sedan 1990 (1 %).1220 I Italien förhandlas 

det om skatteprocenten vart tredje år:1221 Österrike har kyrkan en civilrättslig ställning 

för uttaget av kyrkobidrag1222 trots sin offentligrättsliga status. Förbindelsen mellan sta-

ten Österrike och kyrkan hävdes år 1933 då kyrkan blev självständig.1223 USA har skat-

teavdrag för social verksamhet i en reformert och katolsk kyrka. I Europa har den ka-

tolska kyrka skatt och ett socialt innehåll. I Frankrike är det de enskilda församlingarnas 

ensak att samla in skatten eller avgiften för sin verksamhet. 

De lutherska områdena i Norden har ett socialt ansvar i hög grad axlat av staten. 

I blandade reformerta och katolska länder som i Tyskland fördelas  det sociala ansvaret 

mellan kyrka, kommun och stat. Den anglikanska och katolska kyrkan i Storbritannien

tar också ett socialt ansvar.  Endast anglikanska kyrkan är nämnd i brittisk lag men sak-

1216 Knuuttila s. 12 ff.
1217 Petersen s. 80. Hela 75 procent samlas in som skatter eller donationer i Frankrike sedan år 1905 i och 
med en sträng uppdelning mellan stat och kyrka. Tyska områden åren 1871 1919 vilka är Niederreihn. 
Oberreihn och Mosel får statsanslag.  
1218 Tipke Lang s. 381.
1219 Tipke Lang s. 381.
1220 Tipke Lang s. 381.
1221 Petersen (EKD 2006) s. 3.
1222 Tipke - Lang s. 381.
1223 http://www.katholisch.at/site/article  2008-04-21. 
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nar skatterätt. Kyrkan finansierars genom gåvor och donationer. Sedan år 1977 har 

statsbidrag beviljats kulturhistoriska värdefulla fastigheter.1224

Välfärdsnordens kyrkor har ingående nämnts. Det sociala ansvaret ligger på 

samhället. Norge och Danmark har statsanslag och Sverige en kyrkoavgift. Endast Fin-

lands evangelisk-lutherska kyrka har helt skattebaserad finansiering. Den ortodoxa kyr-

kan kan få statsbidrag utöver sin skatterätt. I LOK (2006/985) nämns dock inte detta.  

Ansvar, uppgifter och skatter eller annan finansiering inom religiösa samfund kan man 

sammanställa i en tabell.

EKONOMIN I RELIGIÖSA SAMFUND

Land         Finansiering   Form           Socialt ansvar       

USA frivilligt             skatteavdragsrätt     ja

ENGLAND (GB)  frivilligt skatteavdragsrätt     ja

TYSKLAND        skatt            social avdragsrätt; skatterätt      ja

NORGE        stat/kommun        statsanslag/kommunal finansiering nej

DANMARK        skatt            statsanslag/kyrkoskatt för löner             nej 

SVERIGE          avgift            statsanslag/kyrkoavgift                nej

FINLAND         skatt            kyrkoskatt/statsanslag för ortodoxa       nej

Tabell 4. Ekonomin i religiösa samfund.1225

Tabell 4 tar upp de skilda nationella kyrkornas finansiering och beskattningsrätt

i nämnda länder samt en reflektion över om de tar sig an en social samhällsuppgift. Ge-

nerellt kan de ta emot testamenten, gåvor eller donationer. Dess behandling kan ge av-

dragsrätt som i USA under vissa premisser. Sociala ansvaret är inte särskilt mätt, men 

det grundar sig på den uppfattning som boken Rahan teologia  gett.1226

att det i teorin är möjligt, men inte enligt denna undersökning direkt finns nämnt, som 

en uppgift i den mån man inte inläser det i diakonin. Den ortodoxa kyrkan har dock 

barmhärtighetstänkandet i sin teologi, men det finns inga finska ortodoxa sjukhus. 

Ideella föreningar och andra trossamfund berörs inte. I ett utvecklat EU kan man 

tänka sig att dess betydelse i framtiden blir större. Kyrkans engagemang i samhället 

kunde ökas enligt förre kulturministern Lindén. Kommunala tjänster kan i samarbete 

1224 KB 1997:7 s. 67.
1225 Petersen s. 78 f. GB:s kyrka har en egen förmögenhet och sociala avdrag i skatten. 
1226 se även Evangelisk - Lutherska Kyrkan i Finland s. 4 f. 3. Luthersk socialetik och EU.
     Http://www.evl.fi/kkh/to/kdyk/GoteborgSKB.html.

Nej - avser 
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eller helt överförs till kyrkan till den del kyrkans värderingar får användas mer.1227

Skattelagstiftningens uttryck: religionssamfund  ger utan ändring av lagen möjligheter 

för dessa. Medlemmar i en ideell förening kan också höra till en av Finlands folkkyrkor. 

Den historiska rättsnormeringens och teologins betydelse och kritik av dem har tidigare 

berörts i kapitel 2 och 3 i skilda sammanhang.1228

9.1.2. Skattelagstiftningen och kyrkans diakoni

Allmänt kan man se generellt hur alla skattetagare får sina inkomster. Medel för utgifter 

inom offentlig förvaltning skall täckas med avgifter eller skatter.1229 GL 79.3 § förutsät-

ter som beståndsdel i alla skattelagar en fastslagen tid för när de är i kraft.1230 I regel föl-

jer beskattningen av fysiska personer ett kalenderår.1231  Domicilprincipen, bindning till 

Finland, gäller de direkta skatterna. Här förtjänad skattskyldigs inkomst eller annan av-

kastning beskattas i Finland.1232 Skatten är i allmänhet personlig och bunden till den in-

komst som beskattas.1233 Staten och kommunen är de största skattetagarna. Nämnda 1 

2,25 % tillkommer församlingarna i beskattningen för löneinkomst. Folkpensionsanstal-

ten finansierar välstånd genom avgiften som svarar för arbetslöshets-, sjukförsäkrings-

premie och arbetsgivarens socialskyddsavgifts hantering.1234

Sedan år 1993 är inkomsterna uppdelade i förvärvs- och kapitalinkomster.1235

Kapitalinkomst tillfaller staten. Förvärvsinkomsten har statlig progressiv skatt och pro-

portionell skatt för kommun och kyrka samt proportionell avgift för folkpensionsanstal-

ten.1236 Justeringar av avdrag kan dock ses som en del av progression i den proportionel-

la skatten, då detta är ett bortfall från den proportionella inkomsten till ett givet belopp 

1227 Kulturminister Suvi Lindén; Kyrklig tidningstjänst 7.11.2001.
     Http://www.evl.fi/svenska/nyheter/2001/nov/linden01.htm 
1228 se Samuelsson: Ekonomi och religion.
1229 Andersson (2006) s. 6 f. Wikström (2006) s. 2 f. Myrsky (1999) s. 5.
1230 Andersson (2006) s. 7 f.
1231 Andersson Linnakangas s. 23. Obs bokföringsskyldiga kan ha avvikande bokslutsår och därmed inte 
kalenderår. 
1232 Andersson (2006) s. 9. Andersson Linnakangas s. 24 f. Är det frågan om en person med inkomster 
från flera utländska källor, global inkomst, beskattas dessa i huvuddrag totalt här. 
1233 Andersson (2006) s. 11 f. Jämför t.ex. GB där det centrala vid arv- och gåvoskatt är väsentligt att 
skatten blir betald, men inte av vem.
1234 Andersson (2006) s. 15 f. Dessa avgifter eller premier fördelar sig ofta såväl på arbetstagaren som på 
arbetsgivaren. De avgörs ofta genom politiska avtal.  
1235 Andersson (2006) s. 30. Andersson Linnakangas s. 120 f. Gränsdragningen mellan kapital och för-
värvsinkomst är inte helt klar men inkomstbegreppet som så blir inte lidande av att man inte identifierar 
denna skillnad., då ett brett inkomstbegrepp täcker bägge inkomstslagen.  För kyrkan skulle det ändå ha 
betydelse. HFD 2007:63 Personlig inkomst förtäckt dividend negativt eget kapital vid omvandling av 
firma till AB Privatuttag. Detta bara ett exempel på ett fall som visar på inkomstbeskattning och att 
gränsdragningen kan ha betydelse för skattebasen.
1236 Andersson (2006) s. 71 f.
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för skattetagaren. Dels kan man här se det som en del av det sociala välfärdssamhället 

dels som en skälig anpassning till individens enskilda skattebetalningsförmåga.1237

Skattebetalarens individuella skattebetalningsförmåga har samma bredd inom 

kyrkoskatten som de andra, främst kommunala skatterna. Kyrkan har dock möjligheter 

att besluta om efterskänkt skatt på sociala grunder oberoende av andra beslut. Dessutom 

är det möjligt att ha ett frivilligt socialt ansvar med diakonimedel som enligt kyrkans 

synsätt inte borde beskattas.1238 Man borde kunna jämföra olika former av utkomststöd

enligt folkpensionsanstaltens regler, men diakoniunderstöd är inte reglerat i skattelagar-

na.

KO 4:3 § ger enligt instruktioner församlingarna rätt att bedriva diakoni. Skatte-

rättsligt bör ett rättesnöre vara ISL 90 - 92 §. ISL 92 § tar upp skattefria sociala förmå-

ner. Begravningshjälp och barnbidrag nämns särskilt. Övriga punkter grundar sig på 

specifika lagar. Om detta borde tolkas så att mathjälp och smärre bidrag är en sedvanlig 

gåva åt en anställd jämförd med en medlem är inte en god tolkning av lagen. För tydlig-

hetens skull vore det dock skäl att foga in en punkt med skäligt diakoniunderstöd av en 

församling enligt församlingens instruktioner för diakoni.  

Kyrkan har en större möjlighet till flexibilitet eller avvägande av enskilda funk-

tionärer utan tillräcklig grund i konformitet mellan församlingarna. En rik församling 

kan ha en bättre förmåga att ge medel från diakonin, utan att de för den skull gör det. 

Diakoni kan också tillfalla andra än egna församlingsmedlemmar. Diakonin förutsätts 

ha ett budgeterat anslag som kyrkorådet och kyrkofullmäktige godkänt. Kyrkan kan de-

legera detta enligt den nordiska välfärdsstatens modell till det övriga samhället eller ge-

nom de allmänna avdragen i beskattningen, vilket stärks av ISL som saknar en särskild 

punkt om skattefrihet för kyrkans diakoni.  

9.1.3. Utgifter finansierade med skatter

Inom kyrkan är gudstjänsterna och sammankomster utgifter som kräver personal och 

utrymmen. Detta kan sägas utgöra den bastjänst som skall finansieras med skattemedel. 

1237 Andersson Linnakangas s. 378 f. Skäligheten i beskattningen nämns inte särskilt, men med avdraget 
nedsatt skattebetalningsförmåga kan man i viss mån beakta de sociala aspekterna vid större förändringar i 
inkomsten förorsakade av försörjningsplikt, arbetslöshet eller sjukdom, väsentligt sjunkit. Observeras bör 
dock att vissa sociala förmåner beskattas eller är skattefria enligt särskilda regler. Dessa har tillkommit 
under olika perioder i och med att flitfällor inte skall leda till lägre inkomst än vad som varit fallet med 
till buds stående medel innan.      
1238 Man kan hävda att AGL kan frita sedvanliga gåvor av ringa omfattning som skattefria. I princip gäller 
här AGL normering. Dock vore det bättre om man kan hänvisa till skattefrihet i ISL. Diakoniundertöd 
kan vara beroende på församlingens budget t.o.m. betydande. Jag anser att en enligt AGL normerad dia-
konidonation från en församling annars bör deklareras som gåva.     
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Utvecklingen i kyrkans inkomststatistik visar att församlingarnas verksamhet finansie-

ras med skatteintäkter, där församlingsarbete år 2000 svarade för 57 % av utgifterna och 

fastighetsförvaltningen 23 %. Cirka hälften av utgifterna är personalkostnader och utgör 

60 procent av skatteintäkterna. För internationell diakoni och mission har man använt 6 

procent.

Allmänt skall skatterna täcka de avgiftsfria tjänster som det offentliga samfundet 

skall finansiera för sina medlemmars behov.1239 Liksom inom statsförvaltningen1240 har 

kyrkan också bruttoprinciper då den redovisar sina inkomster och utgifter. Detta följer 

för övrigt allmänna normer inom makroekonomin. Tillverkning för kunden och från 

kunden tjänster för tillverkningen1241  av vilket stat, kommun och kyrka får sin skatt.1242

All offentlig förvaltning bör med skatteingrepp kunna ha ett allokerings-, distributions-

och/eller stabiliseringsmål.1243

Detta inverkar också på kyrkans möjligheter då skattefinansiering t.ex. på social-

tjänster förskjuter interferenskurvan till lägre än vad utbud och efterfråga annars skulle 

leda till.1244 Särskilt kan detta inverka på kapitalhushåll och sparande.1245 Även export 

eller import av välstånd kan ske inom balanseringen av nationalekonomin.1246 Försäk-

ringar och avdrag kan också ha ett nationalekonomiskt mål. Som ett exempel kan man 

nämna att utländska försäkringar inte ger rätt till avdrag i beskattningen. Man kan väl 

tänka sig att det kan uppstå ett skatteproblem då beskattningen och sociallagstiftningen 

väsentligt kan avvika mellan länderna.1247 Tidigare har jag omnämnt de rättsnormer som 

gäller skatter och de som gäller sociallagstiftning. Härvid måste man betona att social-

lagstiftning inte i egentlig rättslig benämning överhuvudtaget är en rätt, utan utgör juri-

disk praxis utarbetas från andra värderingar än dem som gäller inom juridiken.1248 Här 

kunde man dra en parallell till kyrkans diakoni och fråga sig om det här är mera frågan 

om kyrklig praxis än juridisk. Ser man på detta sätt på lagen framstår kyrkoskatten och 

dess användning som inte helt rent fiskal. Kyrkoskatte- eller diakoniunderstöd skulle 

således följa den juridiska sociala kyrkounderstödspraxisen. 

1239 Myrsky (1999) s. 5. 
1240 Myrsky (1999) s. 65 f. 
1241 Felderer  Homburg s. 35. 
1242 Felderer  Homburg. s. 39.
1243 Felderer  Homburg. s. 156 f.
1244 Felderer  Homburg. s. 222 f.
1245 Felderer  Homburg  s. 167.
1246 Felderer  Homburg  s. 190 f.
1247 Myrsky NSFS s. 14.
1248 Anden  s. 47.
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9.2. Balansering av skatteuttag vid reformer

9.2.1. Skattestrukturen för församlingar

Skattens distribution visade på att kyrkan inte får in alla skatter.1249 Man kan sammanställa 

de skatter kyrkan får och vad de betalar i skatt i en modell. Kyrkans modell kan se ut som 

följer: PS (personbeskattningsrätt) + SS (samfundsbeskattningsrätt) = TS (totalskatt med 

social trygghet = inget finansieringsöverskott) - P (pensionsavgifter) - Moms (Mervärdes-

skatt) - FS (fastighetsskatt) socialskyddsavgift. 

Uppställningen visar tydligt att det inte finns en total skattefrihet för kyrkan i Fin-

land. Inkomstsidan balanseras av olika direkta skatteavdrag i en strävan till att ingen del av 

den offentliga förvaltningen är särskilt privilegierad. Fastighetsskatten kan sättas till noll 

varvid den inte leder till en börda. 

En rättsekonomisk utveckling leder i varje skede till en löpande förnyelse. Redogö-

relsen ovan visar att man generellt strävar efter att avhjälpa brister i lagstiftningen. Politis-

ka beslut dirigerar dock i betydlig grad skattelagstiftningen. Ett tillskott genom placeringar 

är också en möjlighet kontra skatteintäkter ifall att uttaget är rimligt och kan fonderas. Allt-

så är en modell med ett rimligt överskott, som också kan bindas upp i placeringar, som un-

derlättar förvaltningen på sikt i dag godkänt inom kyrkoskatterätts förvaltnings rättssyn.

Av lagstiftningen kan man sluta sig till att den av hävd vunna kyrkan är evangelisk-

luthersk och ortodox. Trots religionsfrihet har inga andra religiösa samfund rätt till skatt. 

Kyrkoskatten kan inte ses som en lag i strid mot EU-direktiv trots att ingen ingående ana-

lys gjorts. Inom den evangelisk-lutherska kyrkan kunde lagen ta in samfundsskatten och 

fördela den också mellan församlingarna. Dessutom kunde de som inte får samfundsskatt i 

dag få en viss procentandel som de ortodoxa samfunden. Detta kunde åtminstone tillämpas 

på Tyska församlingen.

Det finns inga grunder att anta att kyrkoskatten enligt gällande rättspraxis skulle 

upphöra. Personskatten är säkrad genom en rimlig storlek och det stora medlemsantalet av 

befolkningen som hör till kyrkan. En del kantorer i Schweiz har genom sin status som of-

fentligt samfund särskilda regler där kantonen betalar lönen och kommunen står för fastig-

hetskostnaderna.1250 I 20 av 26 kantoner betalar juridiska personer samfundsskatt1251 som 

1249 Se avsnittet om skattens distribution 5.8.
1250 Petersen www.ekd.de/EKD s. 5 I kantonerna Waadt-land (de Vaude) och Genf (Genévè) uppbärs ing-
en kyrkoskatt. Finaniseringen sker genom kantonen som betalar löner och kommunen underhållet av 
byggnaderna.
1251 KB 1997:7 s. 67. J. Petersen s. 83. Waadt-Land. Aa. s. 84. 20 av 26 kantoner betalar juridiska perso-
ner kyrkoskatt.aa.  s. 83 f. Ingen i kantonen Glarus är befriad från kyrkoskatt oberoende av tro på grund 
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finansierar församlingarna och kyrkan. Den finska kyrkan kan gott och väl hänvisa till hi-

storisk hävd och rätt enligt laglig kontinuitet att få behålla samfundsskatten. 

Enligt en radikalt statlig revolution1252 kontra kyrkan torde det vara mer motiverat 

att ersätta samfundsskatten med statsstöd. Fördelen anses vara jämnare utdelning än sam-

fundsskatten som så och strävan av att fattiga församlingar som får stöd av kyrkostyrelsen 

får större nytta. Enligt god rättspraxis och kontinuitet i lagstiftningen kan jag inte se att 

slopad samfundsskatt helt kan motiveras bara ur denna synpunkt. Känslan för medlem-

marna att de med sin aktivitet kan påverka välståndet i sin församling kan försvinna. Viss 

utvidgning av beskattningsrätt för religionsutövare som inte hör till den evangelisk-

lutherska eller ortodoxa tron förefaller liberalt sett möjlig. 

Men genom överenskommelser kan man naturligtvis ändra allt. I enlighet med 

grundlagen anser jag det i dagens situation ganska orimligt att föra in något nytt religiöst 

element. Dock har de enskilda medlemmarna inom den evangelisk-lutherska kyrkan i ex-

emplet med de åländska församlingarnas särskilda beaktande vid samfundsskattefördel-

ningen, visat att man tar hänsyn till status quo inom den lagliga folkkyrkan. 

9.2.2.  Jämförelse mellan kapitalskatteuttag och balanserad socialskyddsavgift

Neutralitet1253 mellan skattebetalaren och inbördes fördelningen av skatteintäkterna mel-

lan skattemottagarna regleras senast i BFL. Vid neutral beskattning bör skatteuttagets 

natur vara oförändrat till ett oförändrat behov. Fördelningen av skatteuttaget mellan 

skattetagarna skall bibehålla en neutral struktur. Avoir fiscal utgjorde tillsammans med 

samfundens latenta skatteskulder ett intressant skede i början av 1990-talet. Resultatet 

kunde ge en möjligheten att minska beskattningen genom att omvandla löneinkomster

till kapitalinkomster. Vid höga inkomster som delägare i ett samfund var det möjligt att 

sänka och kanske ändra sin ställning i företaget och i stället ta ut avkastning i form av 

kapitalinkomst.

I samband med reformen av samfundsskatt balanserad mot utbetalda löner och 

socialavgift till denna har det förekommit olika avvägningsmodeller för kyrkan. Vid 

högt utbetalad samfundsskatt höjs lönerelaterade socialskyddsavgifter för ett neutralt 

av kyrkans samhällsansvar.aa. s. 84. Dock får de en reduktion på 50 % i Glarus om de ej är medlemmar i 
en församling. År 1980 röstade 79 % i folkomröstning mot att slopa kyrkoskatt. Katolska kyrkan får även 
skatt i Zürich år 1963.  
1252 jmf Gustav Vasas införande av lutherdomen.
1253 Wikström (2006) s.118. (BFL. 26§ 1 mom. ...intressen beaktas på lika grunder. )
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skatteutfall. Alternativt sänks skattesatsen från samfund till kyrkan och den lönebasera-

de socialskyddsavgiften ändras eller så också en kombination av bägge.

Konsekvensen av detta kan sammanställas i en tabell. Hypotetiskt antas intäkter 

av personbeskattningen vara 503 700  (A) som finansierar församlingens lönekostna-

der. Denna lönesumma utgör 254 400  (B) inklusive semesterpremie med obligatoriska 

till lönen relaterade lönebikostnader (utan andel av administrativt tillägg) = 27 % pen-

sionsavgift + 4,75 % socialskyddsavgift +1,25 % för diverse obligatoriska försäkrings-

avgifter = 33 % x 254 400  = 83 948  (S). Totalt lönekostnader 254 400  (B) + 83 

948  (S) = 338 348  (B+S).  Samfundsskatt uppskattad till 335 800  (F) varvid den 

totala skatteinkomsten är 503 700  (A) + 335 800  (F) = 839 500  (A+F) och lönere-

laterade totalkostnader 338 348  (B+S). Man kan generellt konstatera samfundsskat-

tens stora betydelse under de senaste redovisningsåren i jämförelse med personskattein-

täkterna. Särskilt har det för en stor samfällighet haft markant betydelse, där inkomst-

skatten genom personer som utträder ur kyrkan ökat samfundsskattens betydelse.

ÄNDRAD SOCIALSKYDDSAVGIFT MOT SAMFUNDSSKATTEN

PERSONRELATERAD SKATT MED LÄGRE SOCIALSKYDDSAVGIFT

Personbeskattningsintäkter     503 700  (A)

Lönekostnader             254 400  (B)  

Lönebikostnader = 27% pensionsavgift + 4,75% socialskyddsavgift +1,25% för för-

säkringsavgifter = 33 % x 254 400  = 83 948  (S)

Samfundsskatt             335 800  (F) 

Skatteinkomster totalt             839 500 (A+F)

Lönerelaterade kostnader totalt 338 348  (B+S)

Samfundsskatt sänks från 2% till 1,63% ger 62 122  lägre samfundsintäkt

Samfundsskattebas stiger med 13% och skattetagarens andel sänks från 2% till 1,63% 

ger en skatteminskning med 26 545 . Lönerelaterade socialskyddsavgift sänks med 

6,1%  från 10,85% ger på 15 518 .

Totalt inkomstskattebortfall är 10 936 .

Tabell 5. Ändrad socialskyddsavgift mot avvägd samfundsskatt.

Exemplet belyser hur en avvägning balanserad med sänkt samfundskatt kompenserad 

med en sänkt socialavgift kan utfalla. Hypotetisk förändring: Löneinkomster förändras 

till kapitalinkomster. Därav följer att samfundsskatteintäkten förändras med en ökning 

från 16,8 mio.  till 18,8 mio.  och kyrkans avkastning samfundsskatten sänks därför 
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från 2 % till 1,63 % varvid kyrkans inkomst från utdelad samfundsskatt sjunker med 

62122  trots nominellt ökat skatteuttag. Samtidigt sänks socialskyddsavgiften för lö-

nerna med 6,1 % enheter från 10,85 % till 4,75 %. Inbesparingen från lönebikostnader 

är 15 518  på lönesumman 254 400 , vilket kan jämföras med samfundsskatteintäk-

terna, som sjönk med 26 545  med den användning av 1,63 %, varvid den verkliga to-

taleffekten blir ett inkomstbortfall om 10 936 . Vid nämnda exempel bevaras med dy-

lika transfereringar inte en neutralitet trots stigande skatteuttag.

I den hypotetiska modellen kan man räkna ut vad en sjunkande skatteintäkt som 

retroaktivt följande år justeras skulle innebära. Detta utgör nämligen hela samfundsskat-

tens fiskala olägenhet denna svårighet att i förhand prognostisera ett korrekt skatteuttag. 

Enda medlet till neutralitet är att upprätthålla en differentierad inkomststruktur med oli-

ka skatteslag, kapitalplacering och analogt avkastande verksamhet t.o.m. i form av ut-

hyrning och näringsverksamhet, samt annan konkurrerande verksamhet, som inte helt 

svarar mot en församlings traditionella mönster och verksamhetsformer under 1900-

talet.   

Genom slopande av samfundsskatt till församlingarna1254 skulle det medföra att 

vissa olägenheter som tidigare berörts uppstår och förskjuta skattedistributionen till en 

inomkyrklig angelägenhet. Detta förutsätter dock att det finns skattemedel eller förmö-

genhetsavkastning att dela ut. Som läget är nu kunde slopande av avoir fiscal vid be-

skattning av dividendutdelning1255 betona behovet av förutsättningar för rätten för för-

samlingarna till en del av kapitalskatten för att detta inte skulle försämra skatteuttaget. 

I detta arbete har jag påvisat de tvära kast en snabb skatterevidering utan tillräck-

ligt perspektiv kan leda till, som förändringen av inkomstskatt till kapitalskatt. Detta kan 

på inget sett vara korrekt i all synnerhet om församlingarna överhuvudtaget inte har rätt 

till kapitalskatteuttag. Finansministeriets promemoria 12/2002 nämnde i sammandraget 

problemen ur rättvise- och neutralitetssynpunkt  de stora kast, som kan uppstå genom 

skillnaderna i skattesatser och inkomstskatten.1256

Analogt med forskningsuppgiften har jag påvisat att skattelagarna ofta är ingå-

ende och väl underbyggda. Trots detta riskerar man alltid att smärre olägenheter inte 

fullt ut beaktas. Enligt betänkandet borde kapitalskatteandelen för församlingar dock 

1254 VM TM 12/2002 s.186. 
1255 VM TM 12/2002 s. 91 f.  
1256 VM TM 12/2002 s. 191.
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vara 1,7 procent, vilket förefaller att kunna svara mot neutralitetskriteriet.1257 I extrema 

fall kan upp till en tredjedel av kyrkans intäkter tänkas komma från samfundsbeskatt-

ning trots dess fluktuation. Ser man på samfundsskatteprocenten kan man se att kyrko-

styrelsen vissa år förhandlat fram en högre procent an efter det att medlemmar flyr men 

samhällsansvaret bibehålls i kyrkan.1258 Man kan i jämförelse med samfundsskatteutta-

get konstatera att hela kyrkans relativa andel av samfundsskatt var högst år 1998 innan 

reducering av kyrkans procentuella andelar.1259 Här ser man tydligt samfundsskattens 

utjämnande effekt och därmed behov för kontinuerligt skatteuttag och dess balans i kyr-

kan.

Analogt med ett neutralt skattuttag kunde en idé vara att samfundsskatten skulle 

delas in för en församling i relation till en ägares andel i samfundet och den relativa 

vinstbeskattningen. Denna skulle avdras från statens samfundsskatt till den beskatt-

ningsprocent som kyrkan har slagit fast för personbeskattningen. Äger församlingsmed-

lemmen 10 % i ett bolags aktier skulle för församlingens del vara 10 % av vinstbeskatt-

ningen och läggas till ägarens personliga inkomst till den församling han tillhör enligt 

församlingens personskatteprocent. På det sätt skulle man tillämpa motsvarande princip 

som finns för ÖB eller Kb. Skattetagaren skulle få sin skatteandel från samfund direkt 

lagt till församlingens personskatt enligt ISL 18 § princip. 

Bristen skulle vara att staten inte då skulle kunna kompensera en flykt från kyr-

kan med en höjd samfundsskatteandel. Fördelen skulle vara att även små församlingar 

med speciell karaktär skulle få all inkomstskatt från sina medlemmar utan speciella av-

tal. Tyska församlingen och Olaus Petri samt små kommuner på Åland med utflaggade 

fartyg kunde tänkas vara de största vinnarna, förutsatt att ägarens hemort avgör beskatt-

ningen. 

9.3. Identiteten mellan församlingars skatteuttag

Som tidigare omnämnts har församlingarna olika skatteuttag från en procentenhet av 

beskattningsbar inkomst uppåt. Vid den högsta procenten kan kyrkostyrelsen bidra till 

utgifterna. Detta gäller personskatteintäkterna. KL 13 kap. möjliggör dessutom under-

1257 VM TM 12/2002 s.183.
1258  se bilaga 1 och 3. Skatteuttaget i församlingarna och diagram, samt skillnaden i totala fluktuationen 
av skatteuttag i en stor och liten församling åren 1989 till 2001.
1259 Se bilaga 1.
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stöd till kyrkliga samfälligheter med gemensam ekonomi. Denna ekonomi kan vara par-

tiell och språket kan inverka.1260

Vis-à-vis samfundsskatten kan denna visa upp ännu större fluktuationer och en-

del församlingar har betydande intäkter av samfundsskatt medan andra får en obetydlig 

avkastning. I akt och mening att råda bot på detta hade inrikesministeriet tillsatt en 

kommitté med uppgift att se på hur kommunernas behov av samfundsskatt skall kunna 

tillgodoses i KB 1998:1. Detta dock uttryckligen så att kommunernas ställning som 

skattetagare inte skulle försämras.1261 Om församlingarnas ställning omtalas inte. Som 

tidigare visats är det de speciella församlingarnas rätt som negligerats.

Detta visar tydligt på ett atypiskt förfarande att inrikesministeriet bereder en 

skattelag i stället för finansministeriet. Ur kyrkans synvinkel kunde man kanske förstå 

att undervisningsministeriet tar del i beredningen då detta ministerium under 1800-talets 

senare hälft övertog skolnings- och undervisningsväsendet av kyrkan varefter även

kyrkliga ärenden sorterar under detta ministerium. Man kan dock notera att diakoni och 

eftermiddagsvård för skolbarn anses av staten att kyrkan skall ta hand om. Enligt kyrko-

lagen kan kyrkan både ta och få nya uppgifter i samhället an efter behov.

Kommitténs arbete ledde som ovan redogjorts till att fördelningen av samfunds-

skatten ändrades så att arbetstillfällena inom en koncern i en kommun får ersättning för 

det mervärde koncernen genom detta arbete utförde på nämnda ort också skulle tilldelas 

en arbetsrelaterad andel av samfundsskatten. Detta går implicit också att tillämpa på 

församlingarna. En orättvis fördelning uppstår endast om församlingen inte är lokal, 

som tyska församlingen, för vars vidkommande ännu tydligare en viss procent vore kor-

rektare. För de Åländska församlingarna gjordes upp en tabell på den förändrade utdel-

ningen från och med år 1999. Vad kommer an på andra religionssamfunds andelar av 

samfundsskatt kan man notera att deras utgifter inte är strikt reglerade i lag, som för 

folkkyrkan. Detta kan leda till en ny snedvridning då socialskyddsavgiften för religiösa 

samfund är lägre.

Man har också frågat sig om församlingarna överhuvudtaget för sina boställen, 

kulturhistoriska byggnader och kyrkor,1262 gravvård och underskott i verksamheten, 

skall ha samfundsskatt. En personskatt på ett skattöre eller en skatteprocentenhet eller 

skatteenhet kunde täcka hela verksamheten. Personskatteprocenten vore lika i alla för-

1260 Grönblom s. 70 f. Avsikten är billigare administration fastän partiell ekonomi kan bevara friheten till 
egen ekonomi.
1261 KB 1998:1 s. 1.
1262 VM TM 9/2002 s. 10 f.
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samlingarna. Uppstår det ett underskott täcks detta av samfundsskatt utdelad av staten 

på ansökan av envar församling. Då skulle församlingarna inte längre vara ojämna i 

skattehänseende, men det förefaller mig att retarderade och svårskötta sammanslutning-

ar med mycket kulturarv borde kunna motiverat kräva större understöd. 

Slopande av samfundsskatten ersatt med ett statsunderstöd per capita i en för-

samling kunde också vara jämlikare än fördelningen av samfundsskatt enligt en lokal 

aktivitet. I inledningen av inrikesministeriets betänkande ingår bevarande av kommunen 

som skattemottagare.1263 Korrektare vore att kommunens och dess församlingarnas lika-

behandling borde nämnas och markera att status quo skulle gälla för kyrkan. Om så inte 

är fallet borde också tydligt omnämnas i betänkande att det inte avser att kyrkan till des-

sa delar skall vara likaberättigad med kommunen.

Enligt ett betänkande av inrikesministeriet har detta tagit ställning för sam-

fundsskattens nyfördelning enligt arbetsställen inom koncerner fram till år 2006. Betän-

kandet är skrivet så sent som år 1998. Fyra år senare har Finansministeriets skattebered-

ning kommit ut med ett nytt PM. Detta sker i princip inom rätt ministeriums kompetens 

och berörda parter har också varit inkopplade.  Här är man inne på att avveckla sam-

fundsskatten för församlingarna och ersätta det med ett statligt budgetanslag tillställt 

kyrkostyrelsen för fördelning till sina församlingar. 

Denna anförda nya fördelning av samfundsskatt och tänkta ersättning inger en 

känsla av oro. Då man betänker att redan på 1700-talet erlade man från sågar, gruvor 

och annan industri enligt mantal en avgift, som senare kom att bli den etablerade sam-

fundsskatten, skulle ersättas med statligt budgetanslag, gagnar snarast ett politiskt syfte. 

Enligt min uppfattning är detta drag förorsakat av någon annan än neutral fiskal grund. 

Här saknas också ett korrekt rättshistoriskt skattetänkande.     

9.4 . Inkomstskattens elasticitet kontra service

I tidigare relaterad tabell 1 (3.3.2.) konstaterade jag att vid 2 %:s skatt är skatteuttaget 

identiskt med tyskt uttag trots skilt beskattningssystem. I Tyskland hör dock kring 60 %

av befolkningen till kyrkan mot 85 % i Finland. I Tyskland har man sänkt skatten med 

20 % från 10 % till 8 % utan att flykten från kyrkan har avtagit. I Finland i huvudstads-

regionen hör 75 % till kyrkan vid en skattesats om 1 %, medan regioner med 2 % inte 

har en signifikant låg församlingstillhörighet. Med detta som grund finns det med andra 

1263 KB 1998:1 s. 1. En brist som detta arbete lider av är att inte ens ett svenskt sammandrag finns.  
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ord föga, som skulle visa på en signifikant flykt från kyrkan beroende på skattens höjd, 

då den är rimlig. En rimlig skatt kan vara något mellan 1 % och 2 %.

Det primära målet med beskattningen är att den är neutral men den kan ha poli-

tiskt en särskild inriktning.1264 Med effektiv beskattning hänförs denna inom företag till 

den verkliga beskattningsgraden.1265 Detta kan leda till kapitalisering genom subventio-

ner av fastigheter, då utbud och efterfrågan med skattelättnader inverkar på bostadens 

inköpspris.1266 Skatteelasticitet använder jag däremot för att belysa det fenomen där den 

skattskyldige själv kan besluta om han betalar skatt eller inte. Vid för hög skatt väljer 

man att inte längre höra till kyrkan.  Detta ökar kyrkans skyldighet till effektivitet. 

Det primära finansieringsbehovet inom kyrkan är avlöning. Vid sjunkande skat-

teintäkter måste andra lösningar finnas. Kyrkan har i redovisningen övergått från kame-

ral till inom näringslivet vanlig resultatinriktad redovisning. Kyrkan känner också till 

rätten att permittera. Vid exceptionellt låg skatt måste en församling vara mån om att 

utgifterna enligt KL svarar mot ett minimum inom ramen för kyrkans uppgifter. Detta 

kan vara att stå för ett utbud i enlighet med sakramenten. Således blir all administrativ 

personal svår att motivera vid kyrklig recession. 

Administrativ- och kanslipersonal, vaktmästare, gravgrävare och ekonomiperso-

nal, det nu utvidgade ansvaret för diakoni och barnarbete kan ifrågasättas. All denna 

personal kunde köpas som service utifrån av en särskild för kyrklig specialservice ut-

vecklad rörelse. Under en tid kyrkan hade skyldighet att erlägga mervärdesskatt för fas-

tighetsservice med personal avlönad genom egen anställning har endel församlingar

övergått till köpta tjänster för fastighetsskötsel. Ibland har det skett genom att försam-

lingen bolagiserar denna verksamhet. Denna utveckling kan tänkas utvecklad till större 

områden där effektivitet används och vara ett allmänt led i kostnadsjakt. 

Genom att grunda en pool av prästerliga tjänster kunde man möta det lägre utbu-

det av kompetenta tjänstetagare utan att höja lönekostnaderna. Särskilt små församlingar 

utan tillräckligt befolkningsunderlag borde bli delägare i denna tjänstepool.  Poolen kan 

grundas av flera församlingar och anställer en präst och poolens tjänster ställs enligt en 

överenskommelse till delägande församlingars förfogande. En högmässa hålls klockan 

tio, nästa högmässa klockan fjorton i följande församling och den sista klockan aderton, 

1264 Tikka (1990) s. 49 f.
1265 Wikström (2006) s. 56.
1266 Tikka (1990) s. 50.
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då prästen förflyttat sig mellan dessa. Söndags högmässan kan ha en varierande tidta-

bell. Förrättningar sköts då behovet uppstår.

I detta stycke införda skatteelasticitet tyder dock på att ökat utbud av köpta tjäns-

ter kunde ytterligare fjärma medlemmarna. Det faktum att det förutom präster finns an-

ställda inom andra områden sänker tröskel till medlemmarna och ökar demokratin.  Min 

uppfattning är att då den finländska kyrkan med antalet anställda som är något över 20 

000 där över hälften är utan prästexamen ökar demokratin och kontakten till medlem-

marna. Detta då en präst kan kännas främmande i demokrati för sekulariserade med-

lemmar. I den mån en präst är skrämmande kan övrig personal utan prästexamen ännu 

hålla kvar medlemmar i kyrkan. 

Tillhörighet till en kyrklig församling förefaller inte att falla helt på skatteelasti-

citeten. Man kan som jämförelse igen nämna Tyskland där majoriteten av de anställda

som är i andligt arbete påstås ha varit bättre avlönade där än för motsvarande anställning 

i Finland. Empirisk erfarenhet har visat på att under tiden för mark och DM var det svårt 

att jämföra ett tjänsteförhållande, beskattning och sociala förmåner. Dessutom visades 

sig det i en undersökning  av arbetstiden som i Finland för en präst är 36 timmar 15 mi-

nuter dock utan fast arbetstid men med fem dagars arbetsvecka så är arbetstiden i Tysk-

land sex dagar. Därtill kommer vissa helger som till antalet är något färre den faktiska 

lönen för ett arbete en tysk gör här med finsk avtalslön med den lägre arbetstiden till en 

lägre total lön. Dessutom har beskattningen varit högre i Finland medan vissa sociala 

förmåner räknas som självklara att envar tar i bruk. Prästernas lönenivå i Tyskland lär 

vara på en nivå jämförbar med akademisk avlöning inom offentlig förvaltning. Detta 

räcker dock tydligen inte för att få medlemmarna att anse att den lägre relativa skatt de

erlägger är nödvändig. Möjligheter att ha akademisk lön för en präst i Tyskland beror 

delvis på den reduktion av stab som annars finns, då kyrkan i Tyskland inte har samma 

myndighetsstatus som i Finland. T.ex. kan man inte förrätta giltiga vigslar i kyrkan i 

Tyskland utan det är trots kyrkans offentligt rättsliga ställning en civilrättslig process 

som gäller. Jag kan för övrigt tänka mig att medlen därför bättre räcker till skäliga löner. 

Det leder dock till en minskad kontaktyta till samhället då kyrkan i Tyskland inte fylls 

med flera icke andliga ämbeten med deras spontana och demokratiska kontaktyta till 

medlemmarna. Dilemman för tyska präster anställda till eventuellt lägre lön i Finland än 

i Tyskland har löst genom leasade präster enligt KL 25:12 (1473/2001).

I skatterätt kan man fråga sig att då skatteuttaget sker för avlöning av präster om 

prästernas inkomstskatt skall vara samma som i andra branscher eller lägre. Presiden-
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tens statsanslag är skattefritt, så borde i varje fall inte ärkebiskopens lön vara skattefri?  

En hög progressiv skatt leder till hög individuell beskattning. 

Här finns dock en rättvis fördelning mellan kyrkans anställda och övriga med-

borgare då något särskilt kyrkoavdrag inte sänker skatten för kyrkoanställda i Finland. 

Skulle detta leda till att kyrkoanställda med lägre skatt än motsvarande inkomst ger hög-

re nettoskatt skulle det uppstå relativt sett bättre konkurrenskraftigt i relation till andra 

tjänster. Med dagens anställningsbredd tycks skatteelasticiteten förslå att täcka det på 

olika baser grundade och utvecklade finländska kyrkoanställningssystemet. Skatteki-

len,1267 skillnaden mellan bruttolöneutgiften och den anställdas nettolön, är inte specifikt 

för kyrkan varför vi lämnar denna problematik därhän. 

9.5. Tak för skatt eller fondering av medel

Den stora osäkerheten vid samfundsskatt har lett till ständiga spekulationer och nya för-

delningsnycklar. Detta kunde innebära en form av tak för den andel en församling får av 

samfundsskatten. Motiveringen till förändrad utdelning grundar sig på de svårigheter 

hur en korrekt beräkning skall kunna ske under förhållanden med upp till en 40 %:s an-

del av samfundsskatt av de totala skatteintäkterna.1268

Personskatten kan också ha en fluktuerande, signifikant betydelse för enskilda 

medlemmar. Ovan i redogörelsen har förändringen av inkomstskatt till kapitalskatt för 

en eller enstaka enskilda inkomsttagare stor betydelse i en liten enhet med endast 3000 

jämfört med en församling med 12 000 medlemmar. Då även små förändringar i skatte-

avdrag beaktas, kunde man tänka sig enligt resonemanget att fluktuationer inte kan be-

härskas av en församling, påstå att ett tak för skattskyldighet för stora inkomsttagare 

kunde eliminera enstaka stora kast i inkomsterna. 

Detta kunde förverkligas genom ett tak för skattebetalaren. Det skulle likväl dis-

kriminera med en negativ progressiv (=regressiv) skatt andra skattebetalare.1269 Anser 

man att det jämna inkomstflödet är viktigare kunde de delar som överstiger medianin-

komster för en församling föras till en fonderingsfond. Vid fluktuationer eller andra 

störningar av skattesatserna kunde församlingen på anhållan återfå medel av en central 

instans som kyrkostyrelsen. Överskottskapitalet skulle enligt avtalat vara placerat i rän-

tabla fonder. På detta överskottskapital skulle inte utgå en avgift till kyrkostyrelsen, som 

för övriga skatteuttag. Om medlen måste tas i anspråk skulle normal avgift utgå. 

1267 Wikström (2006) s. 56 f.
1268 VM TM 9/2002 s. 6 ff.
1269 Jmf. Wikström (1994) s. 69; Pigou (2008) s. 89.
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Detta resonemang kan man föra med räntor, interna räntor och avgifter. Här vill 

jag bara visa på att stora skatteintäkter i en liten församling bör uppmärksammas och 

t.o.m. en negativ progressiv skatt1270 kunde införas om man inte går in för en fonde-

ringsmodell. Enligt kyrkolagen skall skatteuttaget täcka utgifterna och bör anpassas så 

att inte ett sådant överskott uppstår, som inte ens en god ekonomisk förvaltning längre 

kan motivera. 

Tidigare kyrkolagstiftning har uttryckligen tagit upp behovet och skyldigheten 

att fondera medel. I den senaste omnämns nog rätten till att placera medel, men i och 

med kyrkostyrelsens starka centralt dirigerande ställning visar den omsorg om små för-

samlingar genom en rätt till en progressiv avgift för samfundsandel från rika försam-

lingar, vilket kan minimera dess överskott. Ju mindre församlingen är desto viktigare är 

det att markera församlingens egen rätt att fondera medel om det finns enskilda goda år. 

Det skulle fortfarande kunna vara motiverat att även ha en passus i kyrkolagen om rät-

ten och behovet att kunna fondera medel för plötsliga nödvändiga utgifter.   

Skattetransfereringar är också inom kyrkans verksamhet ett känt område. En del 

av rättvisa i beskattning anses vara att beakta betalningsförmågan för den förnödenhet 

de tar i anspråk.1271 Lojalitet kräver dock att man enligt principen för minsta offer1272

även deltar med medel till andra församlingars välstånd. Horisontell jämlikhet strävar 

efter lika ställt behandlas lika. Vertikalt rätt förutsätter särbehandling av personer i skild 

ställning.1273 Den horisontella beskattningen blir då lidande vid missbruk, varvid skatte-

politik kan vara rättvis eller sporrande.1274

I enlighet med detta borde den negativa progressiva beskattnings idén förkastas. 

För en liten församling är det dock viktigt att varsebli enstaka större skattebetalare för 

att kunna garantera den fortsatta verksamheten vid förmögna medlemmens eventuella 

dödsfall eller utträde. Åldringsvård och ungdomsarbete, med allt ökade lönekostnader, 

kan ändå bli ett komplement i samhället och en utökning eller återgång om man så vill 

till 1800-talet. Staten och kommunen kan bidra till kostnaderna för klientelet i kyrkliga 

ålderdomshem och eftermiddagsvård, förutom avgifter av kunden. Detta medför antag-

1270 Myrsky (1997) s. 290 ff. Jmf Negativ skatt vid en minimigräns ersätts medlemmar under denna gräns 
med transfereringar. Har en medlem inte skattebetalningsförmåga får han automatiskt ett utbetalt under-
håll.   
1271 Tikka (1990) s. 50 ff. 
1272 Tikka (1990) s. 51. (Tikka avser här progressivitet dvs. omvänt till vad jag anfört.)
1273 Tikka (1990) s. 52. Musgrave & Musgrave s. 223.
1274 Tikka (1990) s. 53.
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ligen ändå till behov av mera inkomster varför resonemanget om negativ progressiv 

skatt blir överflödigt. 

9.6. Budgetanslag som alternativ till samfundsskatt

Man kan förvänta sig att önskan om att av hävd kräva rätten till personskatt knappast 

kommer att förändras. Mycket tyder dock på att andelar av samfundsskatten håller på att 

mista sin självständiga ställning med utdelning som självklar del av den totala finansie-

ringen för församlingens verksamhet. Om samfundsskatteandelarna helt elimineras er-

sätts dessa högst sannolikt av ett statsbidrag. Statsbidragets relativa andel kan antingen 

vara i relation till tidigare samfundsskatteintäkter. Detta vore en statisk modell. Uppgif-

terna inom kyrkan kan också breddas med ett ökat socialetiskt ansvar som i katolska 

länder. En annan troligare lösning är en bestämd summa per antalet medlemmar i en 

kommunen oberoende tillhörighet till en given församling på samma område. Detta an-

tal kan vara brutto, dvs. alla som bor i regionen eller relaterat till församlingens med-

lemstal. Om alla räknas, tillkommer den ortodoxa församlingen att få nöja sig med vad 

hittills varit fallet men den tyska församlingen kan man påstå bli tvungen att räkna alla 

finländare då den täcker hela riket, vilket vore orimligt. 

Med extrema fall ser man att en modell som beaktar såväl tidigare samfunds-

skatteintäktsandel under en neutral sekvens av sju år1275 med några år av låg tillväxt och 

några år av hög tillväxt kunde vara en väl avvägd del. En andra del skulle sedan befolk-

ningsmängden kontra medlemstalet vara. Fluktuationer under konjunkturer skulle ga-

rantera en nivå som slås fast, där makroekonomiska faktorerna inte skulle avspeglas på 

understödet verkar ändå i viss mån något orealistiskt. Jämför ändå med Belgien, Lux-

emburg och Greklands statsbudgetmodell.   

Kyrkor och det nationella arvet har man tänkt stöda med en beräknad andel för 

särskilda kulturbyggnader, som tidvis kunde komma i frågan.1276 (jmf EU-projektstöd). 

Detta kunde ändå vara den äskade bufferten i stycket ovan inom nationalekonomin med 

en central reserver som tas i bruk då konjunkturer sviktar. Detta kan tänkas jämna ut 

finsbortfallet och ge kompenstion vid en tid av nedgång. Inom byggnadsindustrin är 

1275 Teologiskt tyds Faraos dröm om sju feta kor och sju magra kor till sju goda år och sju dåliga år. I 
ekonomisk vetenskap har denna agrara sju års cykel visat sig korrekt. Själv har jag undersökt inflations-
korrigerat frivilliga medel till en religiös förening under en räcka av år varvid även den långa intervallen 
var sju år och den korta tre och ett halvt år.  Jmf. bilaga 3 med relativa förändringar av skatteintäkter åren 
1989-2001.
1276 VM TM 9/2002 s. 10 ff.
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dock en stor byråkratisk administration mindre lönsam varvid byggandet alltid skulle 

ske till högre kostnader än de enheter som kunde fatta snabba beslut i rätt tid.

Övriga skatteutgifter kommer att utvecklas och också belasta kyrkan för dess 

verksamhet. Ett dilemma är de skilda avgifterna och inkomstbeskattningens avdrag, som 

med jämna mellanrum leder till oberäknade intäktsfluktuationer. Att skatteavdrag kan 

kompenseras med minskad avgift inom lönebikostnader, som socialskyddsavgifter är 

alltid en atypisk skatterättslig lösning. En breddning av skattebasen, som leda till en 

ökad lönebikostnad, med höjd socialskyddsavgift är lika fel. 

Rådande blandsystem i Finland är inte helt entydigt, då en minskning respektive 

ökning inom personbeskattningen inte borde relateras till lönebikostnader till löner som 

kyrkan utbetalat, såvida man inte uttryckligen läser in i lagen kyrkoskatten skall finan-

siera löner och boställen för församlingen . Det skulle vara en återgång till tidigare för-

hållanden. Den utvecklingen som skett i lagberedning redan i början av 2000-talet ger 

en antydan om ökade försök att harmonisera skattelagstiftning och kyrkolagstiftning.

Kyrkostyrelsens centrala ekonomiska ställning och koordinerande roll kommer 

antagligen ytterligare att öka. Här kunde man grunda en enhet för små församlingar utan 

tillräckliga resurser. Våren 2008 har kyrkostyrelsen infört en beredning för hur man kan 

tänka sig förenklad administration just för små församlingar. Detta kan kanske jämföras 

med EKD där flera funktioner är centraliserade. Kyrkoherden får sina budgetmedel och 

kan ha en kantor på deltid och någon i diakoniuppgifter. Man beräknar att det verkliga 

befolkningsunderlaget i Tyskland är tio gånger större än medlemsantalet i kyrkan. Kyr-

kostyrelsen utövar i dag en fördelande roll, men om den kommer att fördela statsanslag i 

stället för statens fördelning av samfundsskatt till församlingarna skulle medlemmarnas 

direkta roll inom ekonomin minska. Avtar den enskilda medlemmens påverkning av di-

rekta skattemedel kan det leda till minskad demokratisk vilja och intresse för den en-

skilda egna församlingen och dess ageranden. Modellen svarar delvis mot kyrkoavgift i 

Sverige.

En kombinerad skatterätt av respektive församlingars medlemmar för den andli-

ga tjänsten med en avgift eller en skatt från förvärvsinkomster medan samfundsskatter 

ersätts enligt behov genom statsanslag skulle vara en något utvecklad och anpassad mo-

dell som lite påminner om de danska och norska förhållandena. Staten kunde bestrida 

samhällsfunktioner. EU-understöder bidrag till att finansiera kulturellt värdefulla bygg-

nader. Kyrkan är inte en skild institution i samhälle utan utgör endast en samlingsplats 

för aktiva medlemmar och kan vara en modell som politiskt förefaller attraktiv. I Norge
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tar staten ansvar för prästerna och kommunen för församlingen. I Danmark tas dock 

som delfinansiering in kyrkoskatt av medlemmarnas förvärvsinkomster. 

Kyrkans självständiga roll med egen demokrati kan ge en ryggrad i ett samhälle 

där statens och kommunens demokrati balanserar andra funktioner. Den sociala bredden 

är stor redan inom EU:s område. Detta kan man sammanfatta i en modell som visar 

samhälls engagemanget i skilda europeiska religioner och kyrkans uppgift och ansvar.

KYRKAN OCH SAMHÄLLSANSVAR

Figur 2. Samhällsansvaret presumtivt. 1277

Kyrkan och de skilda kyrkornas samhällsansvar kan belysas med bilden ovan. 

Y-axel är kyrkans sociala ansvarsengagemang och x-axel samhällets ansvar. Den evan-

gelisk-lutherska kyrkan (ELK) har lågt socialt och lite samhällsansvar och tror på nor-

disk välfärd (NV) som svarar mot den högsta och mesta av samhällsansvaret(S). Orto-

doxa (OX) har högre grad av samhällsansvar medan den Katolska kyrkan (KK) har 

högst. Noteras kan att än i dag finansieras det mesta av förrättningar genom avgifter 

inom den ortodoxa kyrkan,1278 dock ej i Finland och Grekland. I Finland har den orto-

doxa kyrkan som hör till Konstantinopel skatterätt och i Grekland får kyrkan budgetan-

slag. 

Katolska kyrkan har högt socialt ansvar inom skolning, sjuk- och åldrings-, fat-

tigvård samt svarar för barmhärtighet inom katolska områden. Inom Lutherska områden

har den nordiska sociala välfärdsstaten tagit detta ansvar. Inom ortodoxa områden är det 

1277 Grundar sig på uppfattning som jag fått genom Rahan teologia och som förts fram tidigare i arbetet. 
FPA och socialförsäkringarna inom nordisk välfärd (=NV) visar också samhällets sociala ansvar, som i 
Norden svarar för den sociala tryggheten, och mest av staten som står för samhällsansvaret (=S). Alltså 
gäller här SNV. Jmf. även Rothstein s. 146.
1278 Hurri s. 105. Rumänien som numera är ett av de nya EU-länderna har en i huvudsak ortodox kyrka 
varav 86 % av medborgarna hör till den men saknar kyrkoskatt och finansierar sin verksamhet genom 
avgiftsbelagda avgifter. Således är dop, bröllop och begravningar avgiftsbelagda. Jmf med den grekisk-
ortodoxa kyrkan som får en statlig procent för att finansiera sin kyrka i Grekland och skatterätt som Lut-
heraner i Finland.
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allmänt med en lära om barmhärtighet och tro utan desto mera ansvar. Enligt detta skul-

le den nordiska välfärden och den katolska kyrkan ha det största sociala ansvaret, medan 

den ortodoxa tron genom de förhållanden som rått i Kasimir den stores rike och framåt 

inte signifikant slås fast genom den långa tiden av förbud för religionsutövning under 

1900-talet. Den lutherska tron förefaller däremot effektivt ha delegerat samhällsansvaret 

till samhället och svarar för den själsliga balansen.

9.7. Harmonisering av kyrko- och skattelagarna

Redan i stycket två har resultatet av strävan att utveckla såväl kyrkolagen som skattela-

garna nått större samstämmighet. Inom kyrkan är det rätt att även ta in beskattningsrät-

ten och till vad skatteintäkterna skall användas. Utvecklingen av kyrkolagen visar på 

utformningen av lagen för vilka de ekonomiska ramarna lämnat användningen öppnare 

än vad som god skattelagstiftning egentligen skulle förutsätta. Å andra sidan kan man se 

att det även i skattelagen genom termen religionssamfund också finns beredskap till ut-

veckling. Det internationella inflytandet kommer att påverka tänkandet, men det finns 

ingen garanti att det leder till någon avgörande nationell lagstiftning. I huvudsak kom-

mer de övernationella rekommendationerna antagligen närmast att utgöra en normgiv-

ning inom den nationella lagberedningen. 

Kyrkolagen bestämmer i sin nuvarande form uttryckligen att församlingens 

verksamhet skall drivas och finansieras genom sitt personskatteuttag. Analogt med detta 

kan man under ett gott skatteår inte tänka sig en nollskatt följande år. KL 15:2.3 § 

(1247/2001) reglerar också den årliga inkomstskattesatsen till närmaste 0,05 % enheter. 

Genom skatteuttaget av sina medlemmar förväntar man sig i dag känslan av tillhörighet 

till sin församling.

I Sverige genomgick reformen av kyrkan ett otal betänkande innan den kom till 

samma frihet som Finlands KL av år 1869 och senare religionsfrihet år 1922. Redan ti-

digare hade man i Finland ökad religionsfrihet, trots tidigare nationellt gemensam lag

med Sverige. Den nya inhemska KL 1993 har också i Finland tillkommit genom en 

mängd olika kommittébetänkande och kyrkans uppgift, som är central för utgifterna har 

en så öppen utformning att reformarbetet säkert kommer att fortgå, i all synnerhet som 

det implicit tydligt sägs att det skall vara öppet för nya behov.

För kyrkans vidkommande är det därför av avgörande och stor betydelse att de 

skatterättsliga lagarna inte är specifika utan följer statens och kommunens skatteuttag. 

En specifik kyrkoavgift skulle lätt svara mot en medlemsavgift. Dessutom försvinner 
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den allmänna och offentligrättsliga ställningen, vilken kan uppfattas misskrediterande 

på kyrkan. Min uppfattning är att det är väsentligt att i rättsdoktrin slå vakt om att kyr-

kan verkar i ett kristet rättssamhälle är i harmoni med de övriga offentliga skattetagarna 

för att ge service och tillvarata medborgarnas intressen i samhället.

Andelen av samfundsskatt ersatt med budgetanslag1279 anser jag att skulle göra

församlingarna mera beroende av yttre faktorer än att följa sina medlemmars vilja, och 

demokratiska styrning. Budgetanslag skulle vare en svaghet genom risken att kyrkan 

fjärmas från sina medlemmar med minskade antal medlemmar och ökning av svikande 

personskattesprocent.  Även ger ett budgetanslag kontra skatterätt inte längre den av 

tradition vunna kyrkliga oavhängiga rätten. Minskad skatterätt sänker servicemöjlighe-

terna och möjligheter att bevara de traditionella värdena och byggnaderna. År med hög 

beskattad optionsrätt ger, för personskatteinkomsterna i en liten församling stora kast, 

varför en stabil andel av samfundsskatt kan balansera detta.

9.8. Rätten att fördela skatten inom kyrkan

Kyrkolagen kan inte ha en bättre lösning i lag än nuvarande, men behovet av vissa fin-

justeringar i lagen kan uppstå.1280 Man kan också notera i Pekka Leinos Kirkkolaki tai 

laki kirkosta  slutkommentar ett citat av Holopainen (1986), att kyrkolagen är i folkets 

hand, oberoende av dem som hör till den evangelisk-lutherska kyrkan och dem som inte 

tillhör densamma.1281

Frågeställningen ur skattesynpunkt kan därför bli om kyrkan bör och kan fördela 

skatterna internt. Är det mera demokratiskt och bäst att skatterna kommer varje enskild 

församling tilldelad från kyrkans centralfond eller direkt? Den första frågeställningen 

besvarar jag med att man för det första måste övertyga sig om att den evangelisk-

lutherska församlingen får sina medlemmars skattemedel. Sedan bör det inom den 

evangelisk-lutherska kyrkan finnas en kontroll att de rätta skatterna kommer till rätt för-

samling. Särskilt Olaus Petri och Tyska församlingsmedlemmarnas skatt verkligen 

kommer till dessa församlingar. Följande påstående är en kontroll av att det inte gäller 

en ortodox medlem. Detta gäller den direkta personbeskattningen. Efter reformationen 

får den katolska kyrkan oberoende av medlemmarnas konfession ingen skatt.

1279 VM TM 9/2002 s. 18. 
1280 Leino (2002) s. 350.
1281 Leino (2002) s. 351. 
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Samfundsskatt skall till alla delar komma den evangelisk-lutherska kyrkan till 

del.1282 Betänkande år 1935 ger en kompensation för det bortfall som den ortodoxa kyr-

kan får.1283 Sedan länge har inom den lutherska kyrkan inomkyrkligt en ersättning beta-

lats ut åt den Tyska evangelisk-lutherska församlingen i Finland för deras medlemmars 

aktieinnehav om andelen av aktieinnehavet överstigit en femtedel av samfundets aktier. 

Dessutom har med budgetmedel i Helsingfors samfälligheter även beaktats judar och 

andra icke kristna trossamfund.

Ett sista problem kan påvisas med detta inomkyrkliga förfarande. Bör den kom-

pensera andra församlingar som betalar ut denna avtalade ersättning med andra kyrkliga 

medel eller statsmedel som för inkomstbortfallet för den ortodoxa församlingen? Hur är 

det om en aktieägare konverterar och vill bli katolsk eller träder ut ur kyrkan? 

En fungerade inomkyrklig evangelisk-luthersk fördelning förutsätter enligt min 

uppfattning att det sista status som gällt är utslagsgivande. Alltså bör en katolik eller en 

annan som skrivit in sig i befolkningsregistret fortsättningsvis vara skyldig att betala för 

sin samfundsandel till den evangelisk-lutherska kyrkan. I de fall hans sista evangelisk-

lutherska kyrka varit Tyska församlingen tillfaller denna del denna församling. Ett sär-

fall kunde utgöras av en andel i en stor privat koncern. Hur förfar man om en aktieägare 

har en bråkdel som ägs av medlemmar i den Tyska församlingen. Betalar koncernen en 

hög skatt mister församlingen trots det en för densamma betydande total intäkt då denna 

medlems aktieandel är för liten. Det samma gäller ännu sådana samfund som utan an-

ställda saknar hemort i Finland vars intäkt kommer till Helsingfors. Dessa kan antagli-

gen vara trots allt till antalet få, varför det kan vara realistiskt att frånse dem, dock man 

är medveten om dess tekniska existens. De problem Tyska församlingens rätt till sam-

fundsskatt medför är numera reglerat med ett anslag som kyrkostämman godkänner och 

utbetalas av kyrkostyrelsen. Det innebär ändå ett problem att det kanske inte svarar mot 

det utfall som skulle vara verkligt.  

Två olägenheter som ännu kan uppstå på grund av inomkyrkliga avtal är avgif-

ten till kyrkans centralfond och skatteuppbördskostnaderna. Det vore oskäligt att det 

samfund som mottagit dessa erlägger dessa utan det bör erläggas av den slutliga motta-

garen. Detta borde även vara ett förhållande som måste vara avgränsad i kyrkolagen om 

god skatträtt och kyrkolag följs åt, vilket alltid bör kunna var fallet. Räntor kan ännu 

vara ett problem där man kan jämföra det med mervärdesskattens självdeklaration, eller 

1282 Rekola 2 s. 20.
1283 KB 1977:21 s. 113. Rekola 2 s. 6.
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med rättelser där den till samma belopp borde beaktas som används av skatteverket vid 

justeringar. 

Enligt min uppfattning kunde historisk tradition eller sedvanor och kyrkolagen 

ge de ramar och möjligheter med en bättre precisering i kyrkolagen där man beaktar dy-

lika problem. Trots att dessa kan synas marginella vore i enlighet med god skattelag-

stiftning det viktigt att inomkyrkligt ha entydiga och harmoniserade normer som möjli-

gast väl eliminerar misstolkningar eller otydligheter i skattedistributionen.

För en församlings möjligheter att dela ut anslag till en annan församling anser 

jag att kyrkolagen borde ta in en tydligare avgränsning. Lagen har lämnat öppet uppgif-

ter. Här skulle en precisering vara av nöden påkallad. Man kunde även reflektera över 

att eventuella anslag till internationell diakoni även kan omfatta olika understöd till 

främmande religioner.

Finlands evangelisk-lutherska kyrka borde kunna ge ersättning åt såväl katolska 

som eventuella andra religiösa samfund så länge dessa inte har skatterätt. Å andra sidan 

kan man inte frånse kyrkans majoritetsställning och det samhällsansvar det därigenom 

har. Den kultur och det rättsystem som i dag finns, får inte heller i för hög grad använ-

das till andra religioner eller för att främja negativa attityder mot folkkyrkorna.   

De slutsatser avhandlingar och kommittébetänkande som år 2002 har kommit 

fram till har inte ifrågasatt kyrkans ställning och skatterätt. Det väsentliga är att från fle-

ra synvinklar undersöka och följa med i ett integrerat europeiskt samhälle. Rätten inom 

demokratin till skatt är ändå också en rätt att bestämma till vad skatteuttaget skall an-

vändas. Lagstiftningen har tagit hänsyn till detta, varför någon radikal förändring ome-

delbart knappast kan vara trolig. Viktigt är att varsebliva och åtgärda problem som upp-

stått eller kan uppstå på grund av otillräckligt grundade reformer.     

9.9. Behov och nytta av statsanslag

Kyrkans uppgifter och finansiella behov förändras an efter. Kommunerna får statsande-

lar för sitt underskott. Kyrkan kan verka för att täcka ett underskott med att höja per-

sonskatten. Eller också kan man ta in avgifter. Samfundsskatten kan vara ett komple-

ment. Skatteuttaget är gemensamt för kommuner och församlingar. En kort reflektion 

över detta kan här vara på sin plats.

Ett kommittébetänkande vid inrikesministeriet behandlar en modell år 2002. 

Kommuner förutsätts minska nettoinvesteringar, dessutom hålla likvida medel, höja 

skatteprocenten och öka upplåningen. Detta utlåtande har kommittén grundat på en un-
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dersökning av medeltalet för fyra års historisk bokslutsanalys.1284 År 2000 var ett gott år 

för flera kommuner.1285 Skillnaderna mellan de enskilda kommunerna var dock mar-

kant.1286 Utvecklingen åren 2001-2002 har varit positiv, medan prognosen för år 2004 

visade på sämre förväntat resultat för flera kommuner, varvid statsandelarna och sam-

fundsskatteandelarna ansågs befogade att ändras.1287 Fyra år har ändå fortsatt högkon-

junktur lett till att först hösten 2008 och år 2009 en allmän recession uppstått. Progno-

serna för åren 2008 till 2011 visar på en markant nedgång i andelen samfundsskatt. I 

harmoni med tidigare principbeslut har man därför föreslagit att andelarna för kommun 

och församlingar höjs. Detta för att kompensera prognostiserat skattebortfall.1288 Detta 

visar på ett politiskt ansvar och en kultur av snabbare förändringar vid markanta eko-

nomiska kast än vad jag tidigare kritiserat att inte varit fallet. 

Rätten för den enskilda församlingsmedlemmen i kyrkan visar i jämförelse med 

den kommunala modellen, som utgår från ett beräknat verksamhetsbidrag som finansie-

rar skatteintäkter och statsandelar ett årsbidrag för att slå fast nettoinvesteringsbehovet. 

Därpå följer de finansiella tillgångarna, lånebehovet, kassatillgångarna och skattepro-

centen.1289

Från statens sida kan man väl koordinera kommun och församling med en likar-

tad modell. Effektiviteten kan jämföras och statens behov av att ha en folkkyrka kan 

avvägas mot den ekonomiska nyttan. Kulturarvet och begravningsbehovets kostnader 

kan också avvägas. Den evangelisk-lutherska kyrkan har en så dominant1290 men öppen 

hållning att det är rationellt av staten att delegera hit allt religiöst ansvar. Skall man som 

i vissa länder ta över kulturarvet? Det kan bli förmånligare för staten att ha budgetanslag 

som kyrkostyrelsen fördelar enligt egna regler till sina församlingar.  En laglig skillnad 

mellan kommun är att kyrkan i lag stadgar sina lagar själv som stadsfäst medan kom-

munerna har kommunal självbestämmande men ingen egen lagstiftning utan den ges av 

valda politiker i kommunala organ och statsmaktens folkvalda riksdagsrepresentanter. 

1284 KB 1:2002 s. 6.
1285 KB 1:2002 s. 8.
1286 KB 1:2002 s.12. VM TM 12/2002 s. 184 f. Höjning av fastighetsskatten för att finansiera kommuner-
nas skattebortfall rekommenderades. ISL 124.2 § (716/2004) är vinstbeskattningen 26 % för samfund och 
28 % för kapitalinkomst. Väsentligt för kyrkans neutrala beskattning vore att kapitalskattens avkastning 
med 1,7 % skulle börja delas ut åt församlingarna, då andra källor bara är personskatt eller avgifter. An-
nars kommer det att leda till att personskatten måste stiga för församlingarna, för att svara mot ett tillräck-
ligt skatteuttag.
1287 KB 1:2002 s. 19 f.
1288 RP 53/2009 rd s. 1 ff. (Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär 
ändring av lagen om skatteredovisning och inkomstskattelagen).
1289 KB 1:2002 s. 15.
1290 Heino s.18. År 1995 var 80 % kristna, 78 % lutheraner, 45% troende och 3% ateister. 



260

Medlemmarna kan fråga sig får de effektivt ut den service de tänker sig? Kan 

man påverka mot ett mer socialt utbud om man så önskar? Kan det ske säkert i den egna 

församlingen genom val av förtroendevalda? Kyrkolagen ger stor räckvidd för vad en-

skilda medlemmar anser att är kyrkans uppgift. Största konflikten som nu finns är in-

omkyrklig med rika och fattiga församlingar, men det har den progressiva avgiften till 

kyrkostyrelsen som ett första steg minskat.  

9.10. Lika skatt för alla

Kyrkoskatten är i regel mellan en och två procent. Tyvärr leder det till att den oftast är 

dubbelt så hög i glesa avsides kommuner med utvecklingspotential eller kommuner som 

företräder stagnation genom avfolkning. Trots allmänt lägre kyrkoskatteprocent i urbana 

centralorter är den kyrkliga tillhörigheten inte lägre total. Där kanske redan en fjärdedel 

av befolkningen har skrivit ut sig ur kyrkan. Med jämna mellanrum har man väntat sig 

att först hävande av kyrkoplikten sedan religionsfriheten och nu senast lika avgift obe-

roende av tro i begravningsväsendet prissättning skulle leda till en massflykt. Av tradi-

tion har man hört till kyrkan och detta arbete visar att det gör man ännu oberoende av 

om man betalar en eller två procent av sin lön i kyrkoskatt. Pensionsavgiften om cirka 4 

% till 5 % eller socialskyddsavgiften om 1,5 procent av lönesumman kan man inte välja. 

De är obligatoriska. 

På Island har man en begravningsavgift. Träder för många ut ur kyrkan kan det 

vara motiverat med en obligatorisk begravningsavgift. I dag är det i princip tänkt så att 

hela begravningsväsendet med sina avgifter är helt självförsörjande. En del av detta kan 

ge en solvent begravningsfond. Detta kan bero på långa gravkontrakt och de fonderade 

medel som finns, varifrån en församling kan låna. En annan anledning till detta kan vara 

testamenten och gåvor. En tredje orsak kan vara finansiella placeringar med hög avkast-

ning eller annars bara god förvaltning.

Är det oskäligt att en fattig bygd har högre kyrkoskatteprocent bara för att de-

mokratin det kräver genom självfinansiering? Om man tänker sig att alla har högst en 

procent av sin inkomst för begravningsplatser och som kyrkoskatt skulle alltid under-

skottet finansieras från andra medel. Det betyder centralt från kyrkostyrelsen eller direkt 

från staten i samband med kommunalbeskattningen.

Samfundsskatten kan vara den del som efter andelen avskilts till den Tyska 

evangelisk-lutherska församlingen i Finland, med sin speciella rikskaraktär delas jämt 

mellan kommuner enligt deras medborgarantal. En överlappning sker naturligtvis om 



261

sedan antalet kommuninvånare är ett underlag för andra församlingar. Till den del som 

det finns medlemmar som hör till Tyska församlingen, men då dessa är relativt få kan en 

beskattningsrätt till flera församlingar äga rum. De församlingar som skulle få budget-

anslag utan avdrag för medlemmar i Tyska och Olaus Petri skulle få en beskattning 

inom sin kommun. I och med att dessa endast utgör c. 4 000 medlemmar är dessa rätt få. 

Det turistutbud och den omsorg den tyskspråkiga församlingen med riksomfattande 

gudstjänster sporadiskt ställer till sin minoritets förfogande i regionernas kyrkor och 

församlingshem kan täcka lokalförsamlingens extra kostnader. 

Ett annat dilemma för församlingarna utgör den anglikanska kyrkan och dess 

möjligheter att verka. Kan liberaliseringen leda till att de katolska församlingarna igen 

kan få vissa rättigheter i Finland? Alla andra minoriteter borde kunna tas om hand över 

samfundsskatten med anslag som länge vid totalt ägarskap varit fallet mellan moham-

medaner och judar som ägt helt företag, varvid dessa minoriteter fått som anslag av Hel-

singfors kyrkliga samfälligheter denna del. Huruvida det bör gå över en församling eller 

samfällighet är tveksamt. Det kan vara motiverat att staten för dessa minoriteter delar ut 

rättvisa anslag genom undervisningsministeriet som har anslag för ideella föreningar 

och religiös verksamhet.

Kyrkolagen känner bara till diakoni och hedna mission som kan tillämpas. En 

frivillighet sugs upp genom kollekter för givna ändamål och den riksomfattande insam-

lingen gemensamt ansvar . Rikets president förklarar denna frivilliga insamling öpp-

nad en gång per år. Den går till insamling för givna behjärtansvärda ändamål.  Med de 

frivilliga donationerna och medlen i ett stabilt samhälle torde än så länge en skatterätt 

för två folkkyrkor fylla kraven på frihet, demokrati och ansvar.

9.11. Konsekvensen av beskattningsrätt och skattskyldighet

I exemplet i kap.7.6. anförde jag konsekvenser av skattskyldighet. Om vi utvidgar ex-

emplet till att se hur det totalt inverkar på skatteuttaget och skattskyldigheten kan inver-

kan på vidare distribuerade avgifter och skatter för personalen se ut på följande sätt. Låt 

oss anta ett jämt för var och en tredjedel av följande intäkter sker med personskatt, sam-

fundsskatt och avgifter upp till en och en halv miljon euro. 

Då får vi i den modell som fanns i inledningen en nationalekonomisk funktion 

där först finns 1 miljon i skatteuttag för församlingen. Därtill kommer en halv miljon i

avgifter. Av detta förs 44 000  från momsen tillbaks till staten och 44 000  till kom-

munen genom fastighetsskatt. Centralfondsavgiften för kyrkostyrelsen är t.ex. 100 000 
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på grund av progressivitet för församlingens skatteuttag till förmån för fattiga försam-

lingar och kyrkostyrelsens verksamhet. Personalutgifterna för löner antas vara 67 % av 

en miljon. Därför avdras från församlingen 180 900  (27 % varav 5 % fonderas = spa-

ras) i pensionsavgifter till kyrkostyrelsen.  FPA får av lönesumman 26 893  och försäk-

ringsavgifter beräknas till 21 706  vilket i procent utgör 3,2 av den totala lönesumman 

670 000 . Vidare är semester och semesterpremie beräknat till 100 500 , en avgift 

som sparas för senare användning, dvs. redan följande år.

AV  KYRKOSKATTEN FINANSIERADE SOCIALT SKATTEANSVAR

                                             KYRKOSKATTEN
                                      TILL EN FÖRSAMLING

                         KYRKANS S   K  F F    FÖR FÖRSAM-
                           CENTRAL-             P Ö    LINGEN SJÄLV 
                            FOND                      A  R.

S = staten, K = kommunen, FPA = folkpensionsanstalten, FÖR = lagstadgade
                                                                                                          försäkringar

Figur 3. Fördelning av församlingarnas kyrkoskatt.

Av en skatteinkomst på 1 000 000  distribueras till andra mottagare inom of-

fentlig förvaltning enligt detta exempel:

28,09  % till kyrkans centralfond,      

   4,40 % till staten för moms

   4,40 % till kommunen som fastighetsskatt

   2,6893 % till FPA

   3,2 % till lagstadgade försäkringar.

Figur tre försöker visa de procentuella blocken som den insamlade skatten, kyr-

koskatten till en församling kan brytas ned i. Kyrkans centralfond får lagstadgad pen-

sion för att kunna betala ut denna sociala införtjänade förmån vid pensionering. Staten 

får sin moms för de förnödenheter församlingen köper upp. Kommunen får sin fastig-

hetsskatt och det sociala lagstadgade försäkringsskyddet får sin andel. Till driften av 

församlingen står lite över hälften till förfogande, resten finansierar delar av det sociala 

nordiska välståndssamhället. (Jmf. Fig. 2 med presumtivt samhällsansvar.)  

Hela 42,7793 procent av skatteintäkterna omfördelas på grund av löner i detta 

exempel. Andelen till kyrkans centralfond är en variabel som kan vara högre eller lägre, 
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sammalunda försäkringspremien beroende på risk och olycksfallsstatistik. Denna avgift 

med en halv procent svarar väl mot avgiften som invävs av medborgare som inte hör till 

kyrkan. I länder där man inte erlägger kyrkoskatt utan dissidenterskatt eller begrav-

ningsavgift är avgiften just halva kyrkoskatten, respektive kyrkoavgiften som i den 

svenska kyrkan. På Islands och t.ex. den schweiziska kantonen Glarus är begravnings-

avgiften en halv procent. 

Faktum är att fem procentenheter av löner på t.ex. en löneutgift på 670 000 

sparas 33 500  som fondmedel, förvaltade av kyrkans centralfond för framtida pensio-

ner. En församlings skatteuttag kan fördelas i huvuddrag som jag sammanställt i en bild 

enligt figuren ovan. Här kan man notera att den skatt som återförs till stat och kommun, 

samt FPA och försäkringsanstalter, är en del av de medel som sedan distribueras enligt 

andra lagar inom det nordiska välfärdssamhället.

Diskussionen om avskrivningar av byggnader är motiverat inom offentlig för-

valtning eller försäkringar har jag inte utrett. I exemplet kan man se att den direkta skat-

teintäkten i den form den tillämpas inte bara kommer det samfund som beskattar tillgo-

do. Över 40 procentenheter av skatteuttaget distribueras vidare inom nationalekonomin. 

Noteras kan att tar man försäkringar och avskrivningar med som är brukligt inom privat 

näringsverksamhet i stället som skatt när det behövs, kan man få en lägre skatt under 

löpande år utan olyckor och investeringar. År för större olyckor eller reparationer av 

fastigheter stiger alltså skatten. 

Ett sista exempel kan vara fastigheter eller en kyrka för 10 000 000 . Avskriv-

ning med 2 procent per år betyder att efter femtio år utan inflation kunde en ny kyrka 

byggas. Den årliga belastningen blir då 200 000 . Ett samhälle som inom sin national-

ekonomi gått in för avskrivningen distribuerar således en med avskrivningen identisk 2 

procent i framtida investeringar som ett sparande.1291 God förvaltning kräver en placer-

ing eller avkastning högre än inflationen för att svara mot intentionen och göra det möj-

ligt att bygga en ny kyrka efter femtio år.

Totalt med avskrivningar kan man notera att om 2 procent fonderas är detta be-

lopp inte i omlopp inom nationalekonomin. Med avskrivningar innebär det att över sex-

tio procent av det årliga skatteuttaget inte kommer den specifika församlingens löpande 

utgifterna direkt tillgodo och dess direkta dagliga behov. Vill man inom kyrkan påverka 

1291 Keynes s. 322. 2 procent arbetslösa anses vara full sysselsättning, Keynes s. 202 En ränteavkastning 
som kommer ned till 2 procent ger större orsak att vara på sin vakt än till hopp. Där av påstår jag att av 
detta kan man anse att en inflation på 2 procent är sund eller åtminstone neutral. 
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en sänkt inflation och tillräcklig ränteavkastning måste en avskrivning med 4 procent 

svara mot en placering med 4 procentig ränta.1292 På så sett kan även kyrkan bidra som 

en aktör som dämpar inflationen och samverka till att sysselsätta medborgarna med en 

växande ekonomi relaterad till konjunkturer. Räntan fastslås som ett krav på intern rän-

ta. Församlingarna använder i sina bokslut en intern ränta om 4,745, 31.12.2007.1293

Tidigare var fluktuationen mellan skilda församlingar hög. Ännu år 1956 hade 

145 församlingar 1 % eller under som skattöre.1294 År 1963 var avgiften till kyrkostyrel-

sen 4,7 procent av skatteintäkterna från församlingarna medan 28 % returnerades till 

fattiga församlingar.1295 Förändringar i L om skatteredovisning (1998/532) ger lättnader 

i sekretess genom 13,5 § (724/2004) som ger församlingar rätt att få uppgifter om sam-

fundsskatten i kommunen. Vid koncernförhållande läggs en kalkylerad samfundsskatt i 

enlighet med antalet arbetsställen i stället för kapitalet, som grund för reformen av sam-

fundsskatten, har lett till att också stora urbana församlingars ekonomi sedan år 2002 

kraftigt har reducerats. Därför har det medfört skyldighet att Finansministeriet hör kyr-

kostyrelsen i och för förändringar 14 § (1458/2001). Det leder till att tidigare normer 

och social distribution knappast längre kan anses rimliga att följa för dessa storstadsför-

samlingar. Kontrollmöjligheter över sysselsättningen får en församling genom en lag-

ändring som gör att uppgifter om anställda i varje kommun blir offentlig.1296

Den sociala distributionen av skattemedel har effektivt tagit hand om de humana 

minimum normer som kyrkan kunde bära. Exemplet ovan visar att kyrkan på samma 

sätt som övrig offentlig förvaltning returnerar en del av skattemedlen för den omsorg 

som välfärdssamhället ger sina medborgare. Helt allmänt taget kan man konstatera att i 

ett allt mer integrerat och effektivt industri- och servicesamhälle flera olika lagar enligt 

en enhetlig kodifierad lagbas distribuerar såväl välstånd som social hjälp. Dessa lagar 

tryggar också församlingarnas uppgifter under de begränsade ramar som kyrkolagen 

ger. För särskild service finns också andra givna lagar, som FPA och andra instanser 

drar försorg om.

1292 Keynes s. 202. Räntan måste vara 4 procent för längre placeringar för att inte förlora i värde om man 
antar att en inflation om 2 procent är realistisk i en balanserad ekonomi. Jmf. Wikström (1994) s. 112 f. 
Ränteinstrument kan reglera investeringar, offentliga utgifter eller sänkning av beskattning. 
1293 Kyrkostyrelsen cirkulär 8/2008 s. 3. 
1294 Välimäki s. 360. 
1295 Välimäki s. 364.
1296 RP 182/2001 rd s. 5.



265

9.12. Kyrkan och skatterna

Utvecklingen inom har kyrkans församlingar med en procentenhet under 1950-talet för

145 församlingar,1297 visar på kyrkans bidrag till socialt välstånd. På 1960-talet distribu-

erades 4,7 % av skatteintäkterna till 28 % av de fattigaste församlingarna,1298 visar på en 

inomkyrklig social lojalitet. Detta förfarandet kan man jämföra med det kommunala och 

statliga utjämningsförfarandet. All kommunalskatt kommer inte varje kommuns invåna-

re tillgodo utan tas till fattiga kommuner så att de inte skall ha orimligt hög skatt. Förut-

om det finns det statsandelar som kommunerna får direkta stöd av statens medel från 

den allmänna inkomstskatten varje medborgare betalar. Med andra ord kan man se en 

viss likhet mellan församlingar, kommun och stat.

Skatteprinciperna har visat på att det råder i stort sett samma fiskala tankesätt

inom all offentlig förvaltning. En mångfasetterad modell från tionde för präst och 

klockare och mycket frivilliga bidrag till ett ekonomiskt utvecklat system på monetär 

bas visar beskattningen på en tendens att utvecklas med tio till femton års intervaller. 

Ibland har de stora dragen i utvecklingen ändå tagit nästan 90 år i anspråk. Grundforsk-

ningen och den internationella jämförelsen av olika inkomstskatteslag som skedde i bör-

jan av 1900-talet i Finland fick först 1990 en modern modell med inkomst- och kapital-

avkastningsbeskattning. Kapitalskatten är utsatt för fortsatt revidering.

En parallell till kyrkoskatten kan man göra med skogsvårdsavgift som skogsäga-

re måste erlägga. Skogsvårdsföreningen är inte en myndighet så man kan fråga varför 

staten tillämpar skattelagen för skogsavgiften.1299 Vidare kan man konstatera att skogs-

vårdsavgiften är jämförbar med ett skatteuttag för statens räkning för uppgifter som sist 

och slutligen hör till staten.1300 I GL 15 § tryggas envars rätt till egendom och GL 81:1 § 

kan staten gripa in i den enskildas egendom, vilket kan ses som en självbeskattning för 

skogsägaren.1301

Kyrkans uppgift och de sociala funktionerna har i mycket tagits över av försäk-

ringar (FPA) och samhället. Den stab av sysselsatta tjänstemän inom offentlig förvalt-

ning är omkring 20 000 personer som hör till en församling. Frivilligarbetet har inte be-

rörts med det utgör en skattefri funktion där den förekommer. De avvägningar mellan 

1297 Välimäki s. 360. 
1298 Välimäki s. 364.
1299 Lähteenoja s. 695.
1300 Lähteenoja s. 696. (Skogsvårdsavgiften infördes år 1952).
1301 Lähteenoja s. 697.
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skilda arbetsgivarrelaterade avgifter som tidvis förekommit sker lika genom politiska 

avtal mellan stat, kommun och församlingar.  

Skattelagarna är identiska och stadgas centralt. Kyrkan träder inte in på finans-

ministeriets skatterevir utan först efter reformer i nya kyrkolagen tas i KL överhuvudta-

get in ett begrepp som skatter. Det är konformt med tydlig lagstiftning som krävs i god 

förvaltning. Hur skatten drivs in och fördelas är i huvudsak koordinerat av skatteför-

valtningen. Stat, kommun och kyrka hör i Finland intimt ihop fastän det inte sedan 

länge finns en statskyrka. Dessa tre enheter verkar på lika bas för ett välfärdssamhälle. 

Kostnaden för detta och det sociala välståndet utgör mer än hälften av skattein-

täkterna för kyrkan. Ökad öppenhet och insyn skulle kunna leda till att i kyrkans för-

samlingar endast direkt kyrklig verksamhet finansieras. HFD fallen efter krigen då för-

samlingarna inte fick skaffa brandbilar och brandsläckningsutrustning i stället för kom-

munen visar på detta. Å andra sidan har staten och kyrkans ökade sociala utbud och 

vården av barn och åldringar lett till att i de mänskliga kontakterna  en förskjutning 

förefaller ha skett så att församlingarna av avtalade orsaker eller annars åtagit sig mera 

än bara själarnas välbefinnande. Problematisk är detta i den mån staten stadgar lagar för 

kyrkan i stället för att de demokratiskt valda organen inom församlingarna kommer med 

lagförslag som sedan stadfästs då de är i harmoni med annat lagarbete i riket. 

9.13. Rättsuppfattning, socialetik och kyrkoskatt

All rätt i ett samhälle grundar sig på att folket uppfattar rätten såväl legal som nödvän-

dig. Seden att ta av sig hatten i kyrkan är ett exempel på allmänt gott socialt beteen-

de.1302 Skattebetalning följer en legal normering och utgör inte som i Ryssland en sub-

jektiv rätt som kan svara för individens antagande att varför skall jag betala skatt då jag 

antar att grannen inte gör det .1303 Kyrkoskatten är som tidigare nämnts en frivillig skatt 

som alla delägare  i kyrkan förutsätts förbinda sig att betala. En avdragbar avgift för 

inkomstens förvärvande är fackföreningens medlemsavgift. Till någon fackförening hör 

i Skandinavien i regel nästan 85 procent medan Frankrike och USA har en siffra som är 

c. 10 procent.1304

1302 Dworkin s. 50; Hart s. 122 ( Every man must take off his hat on entering a church ) Problem med 
förstå detta kan uppstå i tider när sedvänjan att bära hatt är ur mode.
1303 Rothstein s. 8.
1304 Rothstein s. 41.

, ,

, ,
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I ett samhälle med mellanmänskligt tillit växer ett socialt kapital.1305 Fysiskt ka-

pital och socialt kapital ökar sannolikt interaktivt vårt sociala medvetande.1306 Staten 

och rättsuppfattningen gagnas ömsesidigt av förståelsen av det sociala kapitalet om än

Rothstein i sin bok inte helt kan förklara det men han noterar att stabil demokrati, låg 

grad av korruption och låg grad av ekonomisk ojämlikhet är i statens intresse.1307 Även 

frivilliga insatser och aktiviteter som idrott ökade andelen social kompetens och det so-

ciala kapitalet.1308 Den direkt ideella sektorn var 1990 i Sverige 4,1 % av BNP vilket var 

mindre än i USA och Storbritanninen men större än i Tyskland.1309

Min spontana kommentar är att här syna rätten till skatteavdrag för sociala bi-

drag i beskattningen varför finansiering för aktivitet i dessa ligger högre i USA och 

Storbritannien än här. Då ännu en stor del av befolkningen, 85 procent, hör till kyrkan 

dristar jag mig att påstå att det även i Finland är en viktig orsak till ett ökat socialetiskt 

bidrag i samhället såväl för rättsuppfattningen och till den fungerande välfärdsstatens 

fromma. Detta kan också utgöra det kollektiva målet som stimulerar samhället till vissa 

givna rättsnormer, där medborgarna anser att även taxering1310 i kyrkan är motiverad.

I och med att varje församling har kyrkoråd valda av sina medlemmar och kyr-

kostämman finns är en viss demokratisk självständighet för handen. Vissa organisatio-

ner strävar med annonser att avtvinga kyrkligt medlemskap. Inom kyrkan finns vid se-

naste biskopsval i Borgå stift en tredjedel som stöder en konservativ Bibelsyn.1311 Om 

man önskar utesluta dessa förkunnare ur kyrkan och dessutom drar av de bidrag som 

dessa medlemmar som församlingsmedlemmar ger kan det medföra att från huvudstads-

församlingens 75 procent endast hälften blir kvar. I och med en församlingsflykt fram-

tvingad genom inomkyrkliga åtgärder kan kyrkan inte längre förbli heltäckande som i 

enlighet med kapitel två i detta arbete bidrar till att stärka staten i det sociala kapitalets 

tillväxt.

Kyrkans uppgifter är att stöda inomkyrklig verksamhet. Så länge som de konser-

vativa prästerna och dess aktiva medlemmar hör till en församling bör dessa föreningar 

som stöds av dem kunna få anslag av församlingarna. Stävar någon församling att läsa 

1305 Rothstein s. 98.
1306 Rothstein s. 113.
1307 Rothstein s. 173.
1308 Rothstein s. 127 ff.
1309 Rothstein s. 146.
1310 Dworkin s. 91.
1311 Aktuella notiser vid valet också på kyrkans hemsida och ingångsportal www. evl.fi. Jmf. 11.2.2008 
skedde en viss förskjutning till färre representanter för den konservativa inriktningen. Informationen ger 
ändå inte besked om det är frågan om konservativa eller inte. Däremot är en tredjedel kvinnor.
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in något nytt i kyrkans budskap och dels avskeda dessa präster och dels dra in anslag 

förefaller det mig som om det är ett led i att minska det sociala kapitalet och på sikt 

skapa sämre rättsförutsättningar och förståelse för samhället enligt dagens rättsetik.  

Utan avtal kan ett inneboende förtroende vara värdefullt i ett samhälle där man 

önskar respekt och följa kristna, etiska normer.1312 Analyserar man statens intresse av 

ett fungerande, icke anarkistiskt samhälle, kunde samfundsskatten tolkas som den sä-

kerhet som tryggar finanserna för att en församling skall kunna fungera.1313 Vid stor 

medlemsflykt från församlingarna står möjligheten om samfundsskatt som kan vara an-

slag till religiös verksamhet tillbuds för staten för att nå ett hanterligt samhälle med en 

eller par ledande etiska eller religiösa samfund. Detta kan utgöra de samhällsgarantier 

för att en rättsnorm följs i samhället som detta kan hanteras. Den ortodoxa kyrkan tar i 

regel in avgifter och inte skatt utom i Finland och Grekland. I Grekland finansierar kyr-

kan genom statliga budgetanslag sin i huvudsak grekisk-ortodoxa befolkning.

9.14. Rättsetikprinciper och kyrkoskatt

Habermas konstaterar att rättsgarantier grundar sig på kulturen i ett samhälle.1314 I ett 

allt mera sekulariserat samhälle är den moralisk - praktiska diskursen av allt större bety-

delse.1315 Det legitima liberalsociala rättsbegreppet får allt större betydelse sedan Rous-

seaus och Lockes demokratiska dialektik.1316 Rättsfilosofin i Aristoteles republikanska 

stat gällde en statsstad och inte en hel nation, men gällde det oaktat den etisk - kulturella 

friheten.1317 Dagens mångkulturella samhälle kräver en rättsordning med politisk etisk 

neutralitet.1318 De kristna kyrkornas etik ger grunderna för rättsgemenskapen och grund-

rättigheterna trots laglig religionsfrihet i västerländska demokratier.1319

Dworkin anför att en medborgare skall med respekt och ära mot Gud utföra 

sina uppgifter och måste kunna avgöra eller bedöma rätten då ett motsatsförhållande 

mellan lag och rätt uppstår.1320 Staten har rätt att kräva full beskattning och straffa om 

1312 Jmf. Rothstein s. 269.  Anda  av förtroende i reglerade förhandlingsprocesser mellan parter ger bätt-
re resultat i det sociala konceptet än materiella bestämmelser.
1313 Vid trepartsförhandlingar stat - tyska församlingen - kyrkostyrelsen önskade kyrkostyrelsen överta
rätten till att övergå till ett anslag i stället för en ortodox modell med statligt stöd för tyska församlingens 
del. 
1314 Habermas (1997) s. 173.
1315 Habermas (1997) s. 27.
1316 Habermas (1997) s. 103 f.; Habermas (2007) s. 107; Habermas (2005) s. 279. 
1317 Habermas (1997) s. 130.  Aristoteles (2003) s. 14. Rättskänslan hör med nödvändighet till politiken.
1318 Habermas (1997) s. 165.
1319 Habermas (1997) s. 168.
1320 Dworkin s. 186.
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man bryter mot sina förpliktelser till staten.1321 Rawls anför att staten bör garantera en 

social minimiutkomstnivå. Här bör beaktas de sociala transfereringarna genom barnbi-

drag, stöd vid sjukdom, arbetslöshet och andra graderade inkomsttillägg en så kallad 

negativ inkomstskatt .1322

Beaktar man denna negativa inkomstskatt till de sociala bidrag som kyrkan har i 

sin inkomstbeskattning uppstår ytterligare en social konsekvens som decimerar kyrkans 

direkta skatt. I och med rättssamhällets moraletik och den gällande demokratiska sociala 

liberalismen kunde kyrkoskatten ges en ny struktur. Giltigt avtal gäller i denna etik, men 

helt nyligen har i ett angränsande land ett giltigt hyreskontrakt för ett logistikföretag 

som lyckats väl fått sitt avtal hävt.1323 En beviljad byggnadsrätt inskränkt för ekono-

miskt framgångsrikt varuhus1324 är ett annat av par exempel på en främmande affärsetik 

som tillämpas i ett land som saknar den västeuropeiska rättskontinuiteten. Då det dess-

utom finns rörelser utanför kyrkan med hemsidor med uppmaning av att envar skall trä-

da ut ur kyrkan kunde övervägas avkall på den direkt via demokrati valda kyrkoskatten.

En nyordning av kyrkoskatten skulle leda till att all beskattning som håller upp 

samhällets etik sker via samfundsskatten. Detta skulle minimera eventuella fluktuatio-

ner i höga eller låga skatteprocent i skilda församlingar och eliminera minskade intäkter 

i statsförsamlingar med stor medlemsflykt. Det skulle öka rättvisan och rättviseprinci-

pen skulle upprätthållas.1325 Kyrkornas samfundsskatt skulle utgöra en kompensations-

åtgärd för den politiska friheten i samhället,1326 vilket skulle stärka och understryka 

rättsstatens rättsetik. Det är inte frågan om en statskyrka, folkkyrka eller fria trossam-

fund utan en etablerad moral - etisk frihet som därför skulle utgöra en åtgärd för politisk 

frihet och rättstrygghet.  

Det kulturella och intellektuella arvet som Europa bygger på kan jämföras med 

Rawls tanke om en generations rättvisa sparprincip.1327 Det är angeläget att följande ge-

neration inte har det sämre än föregående. Mitt förslag till att den direkta personskatten 

för en församling totalt ersätts av en centraliserad statsskatteandel skulle ge följande 

fördelar. Det svarar mot kyrkoskatten i Grekland, Belgien och Luxemburg som finansie-

rar kyrkan med budgetmedel. Med allt färre medlemmar men med kristen etik i samhäl-

1321 Dworkin s. 189.
1322 Rawls s. 268.
1323 Allmänt i pressen förekommande uppgifter om Conteirerschips hamnområde i St Petersburg. 
1324 Allmänt i pressen förekommande uppgifter om Stockmann i Moskva.
1325 Rawls s. 216.
1326 Rawls s. 222.
1327 Rawls s. 282. 
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let slipper en församling hålla reda på församlingstillhörighet. De som går i en kyrka 

kan gå över kommungränsen, och får tjänster i en främmande församling har nu samma 

rätt som den församlingsmedlem som betalar sin skatt. En del populära förrättningskyr-

kor tar in avgifter av utsocknes. Kontrollmöjligheterna förefaller i en nattvardsguds-

tjänst suspekta osv. 

Etik och moral är starkt förbundet vid kyrkan och det mervärde som fås ges ge-

nom samfund som beskattas för de tjänster de implicit får genom fred och ett hållbart 

avtal. Rawls anför också att all beskattning kunde vara en utgiftsskatt,1328 vilket svarar 

mot momsen av i dag. Kyrkan kunde mera få uppdraget att endast syssla med den krist-

na synen och dess budskap varvid alla världsliga  sysslor slopas. I dag kan kyrkan inte 

i nuvarande system nå Economic of Scale , men kunde väl specialisera sig på sina 

grunduppgifter. Såväl i samfundens som i statens intresse ger denna moral etik aspekt 

stöd för starkare fokusering på kravet för församlingar att syssla med sin kärnverksam-

het och stärka denna utan sidoblickar på rättsstatens ställning, vilket vore helt i linje 

med de västerländska liberala rättsfilosofernas tankar. Enligt resonemanget i denna av-

handling borde kyrkoskatten egentligen ses som en social- och rättsetiskskatt i en mo-

dern västerländsk rättsstat.

Även tanken, som anför, att samhällets grundval i den sekulariserade världen 

tillsvidare räknar med religionssamfundets fortbestånd, som en komplementär läropro-

cess kan också av kognitiva skäl utgöra ett bidrag till offentligheten.1329 Då ändå moral 

etiken i samhället bygger på de kristna värderingarna kunde en koncentration till en-

bart statlig andel av samfundsskatt till församlingarna vara att föredra framom den 

ojämna fördelning med 1 till 2 procent i kyrkans personskatt som nu finns i systemet. 

Rawls anser att varje generation lämnar till följande ett värde i realkapital som fastställs 

av en rättvis sparprincip.1330 Därmed är inte sagt att vi inte såväl moraliskt som andligt 

bör ge ett förslag som tar till vara på såväl kulturarv som en ackumulerad rättviseprin-

cip.

Nivån på skatt bestämmer församlingen. Hur det lagtekniska sköts stadgas av 

riksdagen. Inget har visat på en förändring av detta. Samfundsskatten kan inge problem 

i detta då det förefaller mig som om församlingarna mera är måna om att det är person-

1328 Rawls s. 272. 
1329 Habermas (2007) s. 37. Habermas (2005) s. 113.
1330 Rawls s. 282. Se även aa. s. 364 skillnaden mellan medeltid och modern konstitutionalism är lagens 
överhet inte stoppas av en enskid härskare utan det finns en legal konstitution förankrad i medborgarnas 
intresse.
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beskattningen som finansierar verksamheten. Förmögenhet får en församling inneha, 

men de senaste fallen av underhåll och service av fastigheter kan man fråga sig om det 

är adekvat att församlingar hamnar betala fastighetsskatt, i och med att tjänsterna för 

moms inte heller visade sig vara ett EU-krav för fri upphandling och arbetskraftens rör-

lighet. På motsvarande sätt kan man i enlighet med skatteprinciper fråga sig i vilken 

mån en offentlig förvaltning med skatterätt skall vara utsatt för en form av kedjebe-

skattning för sina medlemmar.  De skilda och olika system som tillämpas samt till vil-

ken del alla trossamfund behandlas rättvist kan vi se på i nästa kapitel.



272

10. KONKLUSION

10.1. Samhället och religion

I Nordens samhällsbildning har staten vuxit fram långt ur den katolska kyrkan. Steget 

från kyrka stat till stat kyrka och kyrkans fria ställning kontra staten kan vara beroende 

av vilken konfession landet har. Den katolska kyrkan har en påve som överhet för kyr-

kan och i en stat med luthersk tro är staten inte längre under kyrkan. Riksdagen år 1527 

bröt kyrkans politiska makt i Sverige.1331 Dessutom förbjöds år 1544 utövande av kato-

licismen i hela riket.1332 Kyrkoplikten upphörde genom lantdagarnas beslut år 1863-64 

och formellt upplöstes bandet mellan stat och kyrka vid Lantdagen år 1889. Senare in-

fördes religionsfrihet anpassad till en liberal rättssyn i Finland, senast enligt religions-

frihetslagen (2003/453). 

I en redogörelse för religionsfrihet anser Bloß att de skandinaviska länderna se-

dan lutherdomens införande företrätt totalt en nationellt enig kyrka.1333 Detta är ett eta-

blerat system mellan stat och kyrka som finns i Norden, Storbritannien och Grekland. 

Ett samarbete mellan stat och kyrka finns i Spanien, Tyskland, Belgien, Italien, Österri-

ke och Portugal.1334 Såväl Frankrike som Irland har till stora delar kyrkan och staten se-

parerade ifrån varandra.1335 En stat fristående och skild från kyrka eller en kyrka som 

utgör en del av staten kan sålunda knappast ses som en statisk situation utan läget kan 

förändras. 

Huruvida religion berör alla i samhället eller bara medlemmar till kan ett exempel 

på rätten till befrielse av kyrkoskatt för ett samfund ge. Detta har prövats av ett bolag i 

Finland som grundats av Fritänkarnas förbunds rf. Den civilrättsliga intentionen för bola-

get var spridande av rättsliberal information men bolaget måste behandlas lika som andra 

samfund i beskattningen. I motiveringen från skattemyndigheterna har det ansets att ett 

bolag inte kan en egen religion och således inte kunde var befriad från kyrkans andel av 

samfundsbeskattning. Därmed ansågs beslutet inte vara i strid med EMRA Art 9.1336 För 

inkomstskattebetalare driver fritänkarnas förbund en kampanj. Kampanjen Eroa kirkos-

ta (= Träd ut ur kyrkan!) har mig veterligen inte prövats rättsligt, men mig förefaller det 

1331 Nilsson s. 297.
1332 Nilsson s. 298.
1333 Bloß s. 5.
1334 jämför med beskattningen Tipke Lang s. 381.
1335 Bloß s. 70.
1336 Bloß s. 16.
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absurt att en förening bedriver för en annan institutions räkning kampanjer. Större religi-

onssamfund lär dock kräva att e-post skall sändas som brev då församlingens medlem 

önskar träda ut ur kyrkan. Detta krav kan man fråga sig om det strider mot rätten till avtal 

genom elektronisk kommunikation.1337 Då det inte direkt berör skatter behandlas det inte 

närmare här, hur intressant det än kunde vara.

En systematisk frihet från religion kan först spåras i Art. 6. Bill of Rights av år 

1787 som förbjuder granskning av religiös övertygelse inför en offentlig tjänst i USA. I 

EU kommer rörligheten bland invånarna att leda till att varje EU-land blir tvunget att ta 

ställning till även andra religioner än den dominerande. I Finland har den ortodoxa kyr-

kan också skatterätt till den del den lyder under Konstantinopel. Ytterligare finns två 

ortodoxa ryska församlingarna som uppstått efter 1990 som är under Moskva. På mot-

svarande sätt ökar också i Finland muslimer och deras rätt bör i religionsfrihetens namn 

kunna administrativt accepteras av staten. Den katolska kyrkans rätt kunde trots histo-

riska band och avpollettering även ses som en viktig länk för troende i Europa fastän en 

medlem skulle bo i Finland. Allt detta skulle kräva undersökning av liberal rättsmöjlig-

het för andra religioner att verka också i Finland med finansiell rätt. Som läget nu är i 

Europa kan man inte entydigt säga att majoritetens konfession i ett land på grund av tro 

skulle ha ett skild skattelag. Med andra ord kan man i Europa inte dela upp länderna så 

att de katolska har ett skattesystem och de lutherska ett annat, vilket vi kan se nedan. 

10.2. Kyrkoskattemodeller

10.2.1. Beskattnings- eller finansieringsmodeller av kyrkans verksamhet

Direkta beskattningsmodeller för de offentliga tjänster som en församling står för kan 

ställas upp enligt olika kriterier: 

1. a. Kyrkoskatt från förvärvsinkomst

  b. Kyrkoavgift lika som beskattning

1337 Förvaltningslagens (2003/13) 5 § stadgar för elektronisk kontakt särskilt användning av elektronisk 
information i Mom. 2. Niemivuo Keravuori s. 3 f. Elektronisk information beaktads i den nya förvalt-
ningslagen.
En skild lag reglerar elektronisk kommunikation; lag om elektronisk kommunikation i myndigheternas 
verksamhet 24.1.2003/13 grundar sig på (1999/1318) som stiftades för samma ändamål. Lagen grundar 
sig också på utlåtande av; Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/93/EG (31999L0093); EGT nr L 
13, 19.1.2000, s. 12. I 8 § regleras ansvar för att elektroniska meddelanden kommer fram. Elektroniska 
meddelanden sänds till myndigheterna på avsändarens ansvar. Aa. s. 114. Det grundliga arbetet med EG 

lag implementerades, varvid man tog grundlig tid att anpassa lagen till dagens snabba elektroniska ut-
veckling. 
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2.   Budgetanslag från staten till kyrkan

3.     Ett avdrag i inkomstskatt för understöd till trossamfund

  4.  a. Kyrkobidrag som inte drivs in som skatt

           b. Medlemsavgift till trossamfund

.                       5.      Avgiftsbelagda tjänster.

Kyrkoskatt betalas av medlemmar från deras personliga förvärvsinkomst. Detta 

kan också utgöras av en kyrkoavgift som reagerar lika som beskattningen, men som kan 

vara mer lik en medlemsavgift. Den direkta inkomstskatten som bas för kyrkoskatt kan 

också ökas eller minskas med vissa avdrag av social karaktär från beskattningsbar brut-

toinkomst. Ändå borde denna skatt ha karaktären av en specifik, direkt för ändamålet 

uttagen och avskild skatt. Skattetagarens behov bör bli tillgodosett av denna skatt. Ren-

odlad betalas denna skatt bara av medlemmar till sin församling. Kyrkoskatten respekti-

ve kyrkoavgiften slås årligen fast av dess hierarkiskt valda representanter i kyrkoråd och 

kyrkofullmäktige.

Den andra beskattningsmodellgruppen skulle kunna vara ett budgetanslag från 

en statsbudget. Här utgör den normala beskattningen som helhet från hela samhället ba-

sen för vad på politisk bas bildar den skatt som bidrar till finansieringen eller totalt fi-

nansierar en församlings verksamhet. Denna skatt kan vara beroende av överenskom-

melser mellan stat och kyrka och är från år till år förhandlingsbar. Detta kan även gälla 

uttaget av kyrkoskatt eller delar av t.ex. samfundsskatteandelar. 

En tredje modell kan vara frivilliga bidrag med rätt att göra avdrag i beskatt-

ningen för detta understöd. Dessutom kan man ge rätt åt trossamfund att ta emot gåvor 

och testamenten skattefritt.

Den fjärde modellen kan vara avgift som är ett så kallat kyrkobidrag. Den fun-

gerar inte som en kyrkoskatt för personlig förvärvsinkomstskatt också om den är snar-

lik. Den kan inte krävas in utan dom som fiskus annars kan med obetalda skatter. Också 

kan det finnas en normal medlemsavgift för kyrkliga föreningar som kanske närmast 

kan hänföras hit, som dock inte är bunden till förvärvsinkomster.

Den femte modellen kan vara avgifter endast för de tjänster och förrättningar 

man tagit i anspråk. Det är som tidigare nämnts den allmänna regeln inom den ortodoxa 

kyrkan. Här ingår också rätten att ta emot gåvor och testamenten skattefritt.

Dessa tre sista modeller har mindre med direkt beskattning att göra. Det fall då 

man kan se att det ändå kan ingå en avdragsrätt i beskattningen av gjorda donationer 

och givna gåvor, medför detta ändå en skatterättslig konsekvens. Den första grundmo-
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dellen innebär direkt beskattning. Oftast tillämpas modeller som har komponenter från 

olika former av kombinationer av dessa grundmodeller.      

10.2.2. Finansieringen

Vi har kommit fram till att förutom förhållandet mellan kyrka och stat, samt kyrkans 

juridiska ställning måste kyrkan ha en rätt att finansiera sin verksamhet. Hur den ser ut 

beror på politiska beslut i en nation och kyrkans juridiska ställning. Från mosaiska tion-

det till en modern skatt eller beskattningsrätt kan de regler som finansierar kyrkan inde-

las i olika finansieringsmodeller. Utvecklat från beskattningsmodellerna kommer vi 

fram till skilda skattefinansieringsmodeller. 

Den första finansieringsmodellen kan vara den skattefinansierande. Medlem-

marna betalar in skatt från sin inkomst med en liten procent för kyrkans grundtjänster, 

kyrkliga förrättningar och den sociala servicen kyrkan ger i samhället. Detta kunde kal-

las för traditionell kyrkoskatt. Ett tillägg till denna kan ses som delar av skatt från juri-

diska personers verksamhet, som en andel av samfundsskatt. En undergrupp kan vara 

avgiftsmodellen som har inkomstbeskattningsunderlag. Denna kyrkoavgift erläggs åt 

alla de religionssamfund som godkänts av en nationell lag som trossamfund. Uppbörden 

sker centraliserad som en medlemsavgift, men med inkomstbeskattningen som bas. 

Den andra modellen är skatt distribuerat som budgetanslag.

Den tredje modellen kunde vara avdragsrätt för stöd till trossamfund oberoende

av om det är frågan om en stats- eller folkkyrka. Avdragsrätten i beskattningen ger en 

skatteförmån.

Den fjärde modellen kunde anses vara kyrkobidraget. Detta beter sig inte som en 

skatt fastän mottagaren är ett offentligrättsligt samfund. 

Den femte modellen är när en avgift som betalas för givna tjänster och när sam-

fundet har rätt att motta gåvor, testamenten och donationer. 

Den sjätte modellen innebär extern finansiering utan skattekonsekvens.

Den sjunde modellen kunde vara muslimska zakat 2,5 % av förmögenhet och 

inkomst.  

Den åttonde modellen är en medlemsavgift. I princip kan den tyda på kyrkoav-

gift, men den skiljer sig genom att vid utträde ur en förening upphör avgiften vid avtals-

periodens slut, samt indrivningen avviker från beskattning. 

Den nionde modellen där medlemmarna erlägger donationer och gåvor för 

kyrklig verksamhet utan beskattningskonsekvens. 
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Beskattningsmodellerna och finansieringsmodellerna kan delas in i tre grupper. 

Grupp I som har beskattningsfinansiering till vilket hör modell 1, 2 och 3 som har kon-

sekvenser direkt i beskattningen.

Grupp II som har en civilrättslig ordning och saknar skatteindrivningens möjlig-

heter utan dom. Till detta kan vi räkna modell 4.

Grupp III som har modell 5, 6, 7, 8, 9 vilka är nära grupp II.

För mottagaren finns skattefrihet (A) eller beskattning (B).

Som vi skall se är många av tillämpningarna en kombination av dessa modeller.  

10.2.3. Kritik av finansieringsmodellerna

Ekonomin kan ha stora svängningar men personskatt brukar ge en jämn kontinuitet. I 

extremfall kan skattelagsförnyelser medföra tillfälliga brister. Genom rätten till en an-

nan finanskälla som tilläggsbas som samfundsskatteandel kan en utjämning ske. En en-

skild kyrka svarar inte längre mot religionsfriheten utan en differentierad rätt måste 

kunna ge andra trossamfund även en likvärdig rätt att verka. Detta innebär inte att alla 

automatisk varken får eller alltid vill ha skatterätt. Den tredje modellen omfattar ett av-

drag för religionssamfund och svarar i viss mån mot denna utjämnande effekt med rätt 

även för andra trossamfund till finanser genom skatt eller avdrag i beskattningen. Den 

fjärde modellen verkar rätt demokratisks neutral och även konfessionsneutral. Den kan 

genomföras med den första modellens kyrkoavgift som bara till namnet men inte till 

formen skiljer sig från kyrkoskatt. För kyrkobidraget kan man fråga sig om den effekti-

vitet som gäller skatteindrivning utan dom egentligen borde få gälla även kyrkoavgift. 

Är detta ändå inte fallet kan den kränka individer med betalningssvårigheter. Kyrkobi-

dragsmodellens fördel kommer fram i flexibiliteten i indrivningen och de särskilt i mju-

ka värderingar, smidigare möjligheter att frånse en effektiv indrivning vid medlemmens 

ekonomiska trångmål. Samtliga direkta skatter, avgifter och bidrag av medlemmar i 

kyrkosamfund är demokratiskt, men förefaller mig något katolskt. Däremot skulle ett 

direkt statsanslag vara ersättning för arbete som kyrkan utför, bidrag med medel till 

tredje sektorn och det bidrag kyrkan medför till ett moraliskt och estetiskt samhälle, ser 

jag som neutralt. Alla i ett samhälle, oberoende av trostillhörighet, får ta del av den na-

tionella rätten med den kristna, muslimska eller rättsliberala samhällsordningen.

Avgifter för tjänster leder i den femte modellen till en alltför starkt marknadsori-

enterad tankegång i kyrkan. En effektiv präst drar in mera medel medan en dålig försa-

kar såväl samhället som medlemmar. Den allmänna grunden i etik och moral, som kyr-
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kan står för och dessa andra uppgifter, tryggas inte direkt av avgifter. De latenta tjäns-

terna blir fria från avgifter om än de medför utgifter. Att teologin kräver 2,5 % i zakat

medför att det blir just ett så bundet bidrag som i tiderna med en kyrka och en tro där 

tionde praktiserades. Medlemsavgiftens fördel är att dess indrivning är svårare än skatt 

och den är oftast bunden till ett verksamhetsår. 

En ren medlemsavgift skall vara identisk och inte beakta fattig och rik. Därige-

nom kan den bli mer odemokratisk än en inkomstskattebunden kyrkofinansiering. Är 

det däremot frågan om en frivillig avgift kan denna vara oberoende och av skild storlek. 

Ur marknadskraftstänkande kan också här en god predikant få större bidrag än en dålig. 

Då leder det till bara goda predikanter när ekonomin fungerar. Detta närmar sig dona-

tionsanslag som verkar rätt skäligt som finansiering. Tar man med och beaktar dess av-

dragsrätt i inkomstbeskattning kan det medföra att rika frivilligt betalar mer än fattiga. 

Det kan leda till att vissa rika anser sig ha större rättigheter och är kanske inte heller helt 

demokratiskt genom denna effekt. Jämlikhet i kyrkan kan bli lidande av denna nionde 

modell. Vilken den verkliga tillämpningen är kan nu vara befogad att se närmare på.

10.2.4. Tillämpningen av modellerna

I Europa finns det förutom olika religioner skilda sätt att finansiera trosverksamheten. 

Det kan sammanställas till olika kyrkoskattemodeller. Den nationella modellen innebär 

att medlemmarna betalar skatt från sin inkomst är en modell. En brist med denna modell 

är att den helt allmänt tas ut som skatt enbart från förvärvsinkomster medan kapitalin-

komster inte till någon del beskattas och bidrar till finansiering av kyrkans utgifter.1338

Medlemmen betalar en skatt till sin församling. Kyrkan har status som offentlig förvalt-

ning och kan vara en myndighet. Dessutom är samfund skyldiga att betala skatt från sin 

vinst, som kan fördelas också till kyrkan. Den kommer rätt nära den finländska model-

len av i dag. 

En vidare modell är där staten finansierar en del och personbeskattningen en an-

nan del. Dessutom kan det finnas ett skatteavdrag för andra trossamfund än den för ma-

joritets tro. Det svarar mot den danska beskattningen. Kyrkoavgift som finansierar kyr-

kan i det svenska samhället är snarlikt kyrkoskatten. Den tredje modellen är budgetan-

slag som kan vara just ett dylikt budgetanslag som tillämpas i Grekland. Det fjärde är 

kyrkobidrag tillämpat i Österrike. Det femte en avgift som tillämpas inom grekisk-

katolska kyrkan låt oss kalla det den ortodoxa. (Undantaget är den finländska ortodoxa 

1338 Kirchhof s. 20 f.; Hammer s. 95 f.
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kyrkan.) Muslimerna tillämpar zakat en procentenhet jämförbart allmänt med skatt på 

2,5 %. Medlemsavgift är också en möjlighet för trossamfund som införts för den katols-

ka kyrkan i Sverige. Den tas in lika som kyrkoavgiften till viss procent. Sist kan vi i det 

här skedet nämna bidrag och frivilliga medel ofta med rätt till avdrag med konsekvenser 

i inkomstbeskattningen som i USA. Stat och kommun kan finansiera kyrkan om det är 

en statskyrka som i Norge, vilket kan nämnas som en egen modell. Den norska model-

len närmar sig även den tredje i Grekland där budgetanslag är den viktigaste finansie-

ringen.

Av ovanstående inser vi att det ges flera möjligheter och också flera alternativ 

till en korslösning med delar från någon annan modell. I den finländska modellen har 

kyrkan dessutom en viss skattskyldighet själv. Därtill kommer att kyrkan inte får in 

skatt på samma bas som kommunalskatten i och med att kyrkoskattens bas är smalare. I 

och med det får vi den första reducerade avarten till modell 1, Finlands modell. Den 

schweiziska kyrkoskattemodellen ligger nära den finländska, i och med rätt också till 

avkastning från samfundskatt, om än de saknar utgifter som fastighetsskatt. Den tyska är 

i samma grupp, men saknar rätten till samfundsskatteandelar. 

Katolska länder som Spanien, Italien och Ungern följer en modell som är snarlik 

kyrkoskatt. Den katolska kyrkan har i sin Codex Iurus Canonici 222 § 3n grundplikt för 

sina medlemmar att betala skatt.1339 År 1978 när Spanien gick in för monarki stadgades 

i en ny statsförfattning artikel 16 stycke 3 där landet erkände den katolska kyrkan. Vati-

kanen och staten kom överens om enligt artikel II § 2 tillämpa en procentsats som finan-

siering av kyrkan.1340 Staten garanterar en andel på c. 52 %. Leder inkomstbeskattning-

en inte till detta belopp står staten i skuld till kyrkan som garant att detta tak nås.1341 Det 

svarar väl mot den katolska trons finansiering av kyrkan med skattemedel som svarar 

mot en skattemodell, som förutsatte att medlemmar betalar skatt till sitt trossamfund. 

För Italien gäller en motsvarande modell där envar inkomst- och löntagare kan besluta 

att 0,8% avdras som skatt sedan år 1990.1342 Avvikande från den spanska modellen kan 

skattebetalaren avgöra till vilken religiös riktning inkomstskatten tas.1343  Dessa model-

ler kan ses som en garanti av staten att kyrkan får tillräckligt med medel för sin verk-

1339 Jurina s. 32.
1340 Marré s. 62.
1341 Marré s. 64. Jmf med begravningsavgiften som är halva skatten. 
1342 Marré s. 65.
1343 Marré s. 66.
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samhet.1344 På det sättet kan man se de som motsvarande till den finländska skatten som 

buffras med samfundsskatt.

Den danska modellen medför genom avdrag för andra trossamfund i stället för 

skatt, till viss mån ett reducerat skatteuttag nationellt totalt sett i Danmarks modell 2. 

Kyrkoavgiften har den fördelen att andra trossamfund lätt kan använda den och förutsät-

ter inte att kyrkan är en del av staten. I Sveriges modell 1 ger det möjligheter för den 

katolska kyrkan att tillämpa den. Tyska St. Gertrud församlingen i Gamla staden i 

Stockholm får som luthersk kyrka kyrkoavgift numera från Storstockholm. Däremot är 

Göteborgs och Malmö tyska församlingar beroende av medlemsavgift och andra bidrag. 

I Sverige finns därmed flera olika finansieringsmodeller som snarast beror på de skilda 

kyrkornas status.

Modell 4, den Österrikiska medför ett civilrättsligt bidrag med en viss skattere-

duktion. Då den inte är en skatt kan församlingen vid obetalt bidrag ha en större flexibi-

litet än vad allmänt gäller skatter. Budgetanslag är i Grekland med sin huvudsak orto-

doxa kyrka ett tillägg, då man annars erlägger avgifter som brukligt inom området för 

det ortodoxa trossamfunden. I Grekland garanterar staten de kristna värderingar och den 

teologiska skolningen i och med detta budgetmedel.1345 Däremot är det intressant att 

även Belgien och Luxemburg har statsbudgetanslag. Detta har en annan historisk grund 

och bygger på beslut från år 1831 som i statsförfattningen i liberal politisk anda fixerat 

statens och kyrkans ömsesidiga förhållande. Dessa länder är i huvudsak katolska. Det 

oaktat gäller finansieringen även andra religiösa riktningar och stöder med 100 % den 

katolska teologiska fakulteten och 60 % den protestantiska.1346

Avgifter eller frivilliga bidrag som den katolska kyrkan uppmanar sina med-

lemmar att stöda verksamheten och sin kyrka med kommer i princip nära den lutherska 

kyrkans skatteuttag. Den rätt som Danmarks katoliker har att göra avdrag av dessa av-

gifter finns inte i Finland. I Finland utgör en medlemsavgift till den katolska kyrkan1347

en ekonomisk nödvändighet för dess lokala verksamhet med nationella medel. Då jag 

har erfarenhet av frivilliga medlemsavgifter i en kyrklig förening under 1980-talet kan 

jag konstatera att den formens finansiering med kollekter och frivilliga bidrag utan med-

lemsavgifter kan leda till en helt fungerande ekonomi, med professionell förvaltning. 

1344 Marré s. 67.
1345 Marré s. 46 f.
1346 Marré s. 44 ff.
1347 Tervaportti s. 12. Se också HS 23.4.2008 s. B 6. Situationen med östra Tyskland har lett till att ka-
tolska kyrkan har svårigheter att betala utländskt stöd till Finland. 
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Ofta är det donatorer och gåvor eller testamenten samt talkoanda 1348 vid reparationer 

eller byggande av sakrala utrymmen som bidrar till en god ekonomi.

Direkta gåvor, donationer och kollekter är sedan modell två. I de länder där den 

tillämpas visar kyrkan i USA, Storbritannien, Frankrike, Portugal, Holland och Irland

att det utgör en helt fungerande finansiering. I USA är grunden till frivilliga medel en 

utveckling som grundar sig på landets historiska bakgrund med frikyrkor och rättslig 

allmän sett liberalistisk syn. Kollektmedel finansierar hälften av kyrkans verksamhet. I 

inkomstbeskattningen kan man även avdra upp till 50 % av de donationer man gör till 

kyrkan från sin skattepliktiga inkomst.1349 Dessa kyrkor fungerar och i USA växer ka-

rismatiska rörelser. Det tyder på att här finns risken eller möjligheten till större religiös 

spridning och dessutom en frihet att verka och konkurrera med skatteavdragsbidrag. Är 

detta verklig religionsfrihet, jämlikhet och broderskap? I modell två utgör kyrkan som 

så ingen fundamentalt samhällsbärande roll.   

I skattehänseende måste följande analys av ett lands religionsutövande ske:

-  offentligrättsligt samfund med myndighetsstatus eller utan

-  civilrättsligt religiöst samfund eller som i Sverige självständig juridisk

                        person där endast en del av registrerat trossamfund tillämpas1350

-  statskyrka eller folkkyrka1351

-   i en befintlig hierarkisk nationell demokratis struktur.1352

De mänskliga rättigheterna måste iakttas nationellt i ett land som ratificerat 

stadgan om detta. Inom EU får inte uppstå en konflikt mellan nationen och de generel-

la rättigheterna. Religionsfriheten ställer krav att alla medborgare är lika och skall ha 

samma rättig- och skyldigheter. Ett annat dilemma är den ökade rörligheten inom EU, 

vilket skulle förutsätta att envar har rätt till sin forna nations religion. En emigrant 

skall ha rätt till sin gamla tro och den skall bemötas lika som en inhemsk tro. Nedan

skall vi se hur detta kan svara mot individens rätt. 

1348 Talko = frivilligt, oavlönat arbete.  
1349 Marré s. 48 f. 
1350 RP 270/2002 rd s. 17. Svenska kyrkan har en egen lag om Svenska kyrkan 1998:1591, vilket skiljer 
den från lag om trossamfund 1998:1593 enligt vilket den katolska kyrkan i Sverige får ta in skatt.
1351 Statskyrka förutsätter att staten reglerar kyrkans lag och stöder denna, medan folkkyrkan själv stiftar 
sina lagar och får dessa stadsfästa av politiskt valda representanter i riksdagen.  
1352 Muslimska samfundet anses sakna denna demokratiska struktur i Tyskland. 
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10.3. Kyrkobidragsmodellen

Kyrkobidragsmodellen tillämpas i Österrike men kyrkan har som i Finland bland annat 

vigselrätt och förmögenhetsrätt grundar sig på är en överenskommelse mellan stat och 

kyrka.1353 Arbetsgivare eller pensionsanstalt kan som en frivillig särskild service inne-

hålla kyrkobidraget från löne- eller pensionsutbetalningen som en månatlig avgift mot-

svarande fackavgifter.1354  Kyrkobidraget kan vidare innehållas från lönen i december i 

sin helhet. Orsaken kan vara utdelade tantiem, bonus eller en trettonde månads lön, som 

också är vanligt i Tyskland. Vid behov kan arbetsgivaren ändra skatteinnehållet under 

året.1355 Skattebasen är dessutom bredare än i många länder i och med att kapitalskatt

även utgör beskattningsbar förvärvsinkomst, och inte som i Finland eller Tyskland. 

Ändå är skattenedsättande avdrag också möjligt att beakta för kyrkobidraget, vilket in-

nebär barn eller underhållsbidrag.1356  Årsinkomster upp till ett belopp om 10 000  är 

skattefritt vilket garanterar en minimi utkomst, vilket också är basen för kyrkobidra-

get.1357

I Österrike anser den katolska kyrkan att bidragssystemet innebär stora fördelar. 

Det kan fylla krav på rättvisa och var såväl mänskligt som socialt. Om det i ett enskilt 

fall uppstår problem kan församlingen själv besluta om uttagningen av kyrkobidraget. 

Det medför en mänskligare och närmare diakonal kontakt med medlemmen och medför 

en aktivitet där medlemmen bekräftar sin kyrkliga tillhörighet. Man kan ändå inte själv 

bestämma storleken av kyrkobidrag. Utöver kyrkobidraget har varje katolik eller annan 

medborgare även rätt att ge gåvor och understöd. För detta innebär det inte en extra av-

dragsrätt. Genom kyrkobidraget finansierar man grundkostnaderna för själasorg. Dessa 

grundkostnader avser finansieringar av löner för präster och kantorer, samt underhåll av 

fastigheterna, förvaltning och andra omkostnader.1358

Skillnaden mellan skatt och bidrag kommer tydligast fram vid medlemmens be-

talningssvårigheter. En skatt kan alltid drivas in utan särskild dom. I och med att en 

kyrkobidragsmodell är en civilrättslig hantering av en obetald avgift måste en särskild 

dom först inhämtas.  Övriga religionssamfund som följer österrikisk lag kan lika väl få 

rätt till ett kyrkobidrag. Varje medlem i ett trossamfund som utgör ett erkänt religions-

1353 http://www.katholisch.at/site/article  Geschichte 2008-04-21.
1354 https://www.bmf. Das Steuerbuch s. 37. 
1355 https://www.bmf. Das Steuerbuch 2008 Final Version 2008-04-20. s. 37.
1356 https://www.bmf. Das Steuerbuch 2008 Final Version 2008-04-20. s. 54
1357 https://www.bmf. Das Steuerbuch 2008 Final Version 2008-04-20. s. 6.
1358 http://www.katholisch.at/site/article, Kirchenbeitrag 2008-04-21. 
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samfund har rätt till ett avdrag om 100 . Ett avdrag högre är detta, som behövs för den 

religiösa verksamheten är inte avdragbart.   

10.4. För medlemmarna

10.4.1. Medlemskapet

Den enskilda medlemmen kan enligt svensk modell anse det mera motiverat att betala 

en kyrkoavgift.  Saknar man såväl tro som vilja att höra till den traditionella kyrkan ger 

religionsfrihetslagen (2003/453) envar rätt att träda ut ur en närmast evangelisk-luthersk 

församlingsgemenskap. Likväl finns det andra riktningar av trossamfund. Envar kan ha 

dubbla medlemskap i skilda trossamfund. Oberoende av trosinriktning är det radikalaste 

alternativet att träda ut. Numera är det den dagen som magistraten mottagit meddelandet 

om utträde som utgör dagen för utträdet.1359 En icke medlem bör inte kunna betala skatt 

och således uppstår ingen skattskyldighet. En medlemsavgift är däremot ofta årsbunden. 

I Sverige taxeras den från inkomsten. Sker ett utträde brukar inte en medlem kunna få 

sin årsavgift avkortad. Det förefaller mig som om ett utträde som nu är fallet i Finland 

är bundet vid ett budgetår är det ända logiskt rätta. Tidigare var det fallet att skatten de-

biterades först följande kalenderår. Det innebar att debiteringen kunde ske när en med-

lem redan trätt ut. Det faktiska utträdet hindrade inte rätten att kräva in föregående års 

skatt då det ännu fanns en trostillhörighet. HFD 1952 II 332; HFD 1954 II 225; HFD 

1957 II 131.  Efter BeskL föll detta problem bort då all skatt togs in samtidigt och an 

efter under löpande år. Med för kvarskatt kan det ändå inträffa att föregående års skatt 

måste betalas fysiskt efter utträdet. I en klagan till JO anser kärande att då han trätt ut ur 

kyrkan 4.1.2008 bör kyrkoskatten genast upphöra. Dnr 429/4/08 27.3.2008. JO:s utlå-

tande hänvisar till ovan nämnda rättsfall och kyrkoskattens bindning till kommunalskat-

ten. Skatten erläggs till kommun enligt läget 31.12. och för hela kalenderåret. JO kan 

inte ingripa i lagstiftningen och då religionsfrihetslagen 14 § för arbetet följer given 

praxis. Besvär enligt BFL kan anföras som rättelse till beskattningen varvid normala 

besvärsvägar till HFD kan vara möjlig. 

En följd av att vuxna medlemmar träder ut ur kyrkan kan vara att barnen inte 

automatiskt hör till en församling. Här gäller att barnet kan träda in även under 12 års 

ålder om någon av föräldrarna tillhör ett kyrkligt samfund KL I:3.2 (1279/2003).   Kne-

pigare blir det år 2006 då en medlem kan vara medlem i flera samfund, vilket är under 

1359 Grönblom s. 41.
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utredning.1360 Om andra samfund får skatterätt uppstår en fråga om fördelningen av 

skatten mellan de skilda samfunden som en och samma medlem hör till. Tidigare har 

endast uppgivande av modersmål gällt som kriterium, finska = finsk församling, svens-

ka = svensk församling.  

Till Tyska församlingen kan höra endast medlemmar med tysk bakgrund, släkt 

eller statstillhörighet, samt tyskspråkig om kyrkoherden ger sitt samtycke till. I övriga 

församlingar avgör modersmålet församlingstillhörighet. En svensk-, finsk- eller sa-

miskspråkig medborgare kan alltså inte välja en annan församling om han/hon inte fått 

rätt att träda in i Tyska församlingen eller Olaus Petri församling. Orten för kommunal-

taxering är avgörande för alla andra församlingar. Problemet för församlingen är att den 

lätt kan betjäna en population som uppskattningsvis svarar mot en församling med 12 

000 medlemmar då hela familjen kanske inte hör till församlingen, samt låta tyskspråki-

ga katoliker såväl som andra ta del av verksamheten.1361 Församlingen är egentligen en 

finländsk församling med tyska som språk konstaterar Gert Sentzke.1362 På motsvarande 

sätt gäller att medlem i Olaus-Petri församling är rikssvensk eller har rikssvenska rötter.

Under överföringen av befolkningsregistret från kyrkan till staten har ett fel in-

träffat så att alla efter 1980 hänförs till respektive finsk eller svensk församling obero-

ende av tillhörighet till Tyska församlingen. Detta fel kan en enskild medlem upptäcka 

på skattekortet, kontakta sin tyska församling varvid en utredare vid befolkningsregis-

tercentralen utför denna korrigering. Den rättade församlingstillhörigheten meddelas 

sedan till skatteverket som utför rättelsen. En enskild medlem kan inte utföra denna rät-

telse på skattekortet då det är centralstyrt av befolkningsregistercentralen. Befolknings-

datalag (11.6.1993/507) svarar för att inhämtad data är rätt och registret får inte samkö-

ras 27 § annat än till den del lag om offentlighet i myndigheternas handlingar tillåter 

det. Församlingarnas enskilda medlemsregister borde kunna samköras för att förhindra 

dylika fel.1363 Den enskilda individens kontroll är därför viktig. Problematiskt är det om 

det gäller skatteinkomster från över fem år på grund av preskription.

Om kyrkan inte får bära upp en skatt av sina medlemmar kan det vara rätt att få 

ta emot donationer och gåvor. I vilken grad de enligt amerikansk modell skall vara av-

1360 Grönblom s. 41.
1361 Enbart familjebladen i församlingen upptar 5 000 fastän i landet bosatta inskriva medlemmar är 3 
000. Och de aktiviteter som den tyskspråkiga populationen som tar del av verksamheten utgör betydligt 
flera än 3 000. 
1362 Sentzke (1972) s. 19.
1363 Skatteombudsmannen som från 1.5.2008 borde kunna utföra dylik kontroll.  Lag om ändring av lagen 
om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter 259/2008 14 a§ och 18 §.
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dragbara från annan beskattning må vara outrett här. Konstateras kan att tidigare har jag 

nämnt att kyrkoskatten inte är avdragbar. Ett undantag kan vara då en person i Finland 

gör en donation här och är beskattad i ett land där dyklika avdrag är avdragbara från in-

komst i personens hemland. I och med kyrkans ökade sociala ansvar i välfärdsnorden

kan man anta att en kyrkoskatt med demokratiskt valda kyrkliga representanter ändå är 

attraktivare än en extra kultur- eller välfärdsskatt samt en skild befolkningsbokförings-

avgift och begravningsavgift. Avstår kyrkan från att ta in medel av medlemmar måste 

KL 15:2.1 ändras så att Församlingen är skyldig att ta emot medel som behövs för att 

täcka de i 1 § nämnda utgifterna  där ordet medlem stryks.

Övriga trossamfund kunde väl ha en avgift som svarar mot kyrkoskatten. Den 

ortodoxa kyrkan tog in rätten till skatt i lagen redan år 1919 medan de evangelisk-

lutherska församlingarna tog in ekonomi först i lagen år 1993. Största problemet är att i 

fattiga församlingar betalar medlemmarna upp till dubbelt så hög skatt. Jämfört med 

Tyskland, Spanien och Italien betalar medlemmarna där en given och lika procent. Öv-

riga trossamfund kan redan nu ta in och bör ta in en avgift som inte är skatterelaterad 

och kan anhålla om anslag av undervisningsministeriet. Danmark har genom skatteav-

drag hög tolerans mot andra religioner utöver den evangelisk-lutherska statskyrkans 

landskyrkoskatt. 

10.4.2. Rättssäkerhet

Problemet med Finlands modell är att alla trossamfund inte behandlas lika och därige-

nom inte får genom denna väg in medel för sin finansiering. I enlighet med fri religion, 

likvärdighet och ett allt mer mobilt samhälle föreligger det en risk att de som hör till 

finska kyrkan blir allt färre och snart når den tyska gränsen där allt flera är konfessions-

lösa eller har en tro som inte fyller kraven på de offentligträttsliga premisser som gäller 

för att svara mot fordringarna för offentlig förvaltning. Dessutom riskerar de som blir 

kvar i kyrkan att betala en högre skatt. 

Är man missnöjd och anser sig fel behandlad finns justitieombudsmannen (JO) 

eller justitiekanslern (JK) som en objektiv rättsmöjlighet. Ombudsman som tar tillvara 

medborgarens rätt instiftades i Sverige den 6 juni år 1809 då Karl XIII undertecknade 

den nya regeringsformen. Sedan dess har det blivit ett allmänt juridiskt begrepp som

tryggar medborgarnas enskilda objektiva rätt.1364 Ombudsmannen eller i Finland justi-

1364 http://sv.wikipedia.org/wiki/1809_%C3%A5rs_regeringsform 2008-03-22. Ombudsmannen ansågs 
motiverad att grundas för att förebygga läget som det gustavianska enväldet.
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tieombudsmannen roll är ett medel att stärka den enskilda medborgarens ställning i 

förhållande till myndighetsapparaten  enligt Hidén och Saraviita.1365 Justitiekanslern 

och riksdagens justitieombudsman särskilda skyldighet är att övervaka att grundlagen 

och de människliga rättigheterna efterföljs, anför Viljanen.1366

JO:s rötter sträcker sig som rättsgarant tillbaka till år 1713 då Karl XII inrättade 

funktionen Kungens Högste Ombudsman. Ombudsmannen (OM) skulle vara kungens 

främsta representant. Som egenmäktig kung var OM den yttersta rätten och rättvisan i 

det feodala Sverige. År 1719 förnyades OM:s tjänstestadgar och omvandlades till Justi-

tiekansler.1367 Observeras kan att varken JO eller JK kan verka som allmän åklagare.1368

Inte heller har JO rätt att väcka talan mot JK.1369 Däremot har JO rätt att övervaka Stats-

rådet och domstolarnas lagenlighet.1370 JO och JK utgör båda två de högsta tjänstemän-

nen inom rättsväsendet.1371

Erich anser att noggranna stadgar måste bestämma gränser för de skilda stats-

organens behörighet att utöva offentlig myndighet .1372 Han framhåller vidare att stats-

fördrag och initiativ tillkommer regeringen; riksdagen och regeringen bestämmer1373

och justitiekanslern tillsätts enligt kompetens som närmast omnämns i RF 1922.1374 Ju-

stitiekanslern omfattar beslut i anledning av klagomål, som hos honom anförts, så äger 

justitieombudsmannen icke att till prövning upptaga samma sak .1375 Vidare kan noteras 

att det inte ligger i JK:s funktion att ta upp klagomål om JO tagit slutlig ställning.1376

Skiljedomstolen i Haag bör lösa tvister mellan stater, noterade Erich år 1924.1377  Nu-

mera finns EU-domstolar för medborgare. JO har också genom EU-stadgar och direktiv, 

avtalet i konventionen om mänskliga rättigheter i enighet med Europarådets artikel 6 

ökat skyldigheten till tydliga ramar1378

1365 Hidén Saraviita s. 120.
1366 Viljanen (Perusoikeudet) s. 145.
1367 Hidén s. 4 se även Kastari s. 246.
1368 Kastari s. 248.
1369 Hidén s. 50. I praktiken saknas dock exempel på detta.
1370 Hidén s. 51. Erich s. 124.
1371 Kastari s. 317.
1372 Erich s. 72.
1373 Erich s. 100.
1374 Erich s. 122.  Jmf i dag GL JO, JK 27 § 38 § (1999/731), JO 38 §  (802/2007). 
1375 Erich s. 122 f.
1376 Erich s. 124  jmf. Hidén s. 108. 
1377 Erich s. 157.
1378 Pikkujämsä s. 13; Hallberg (1998) s. 125. För beskattning ger Artikel 6 regler endast om målet kan 
rubriceras som ett brott. Beskattning ingår i ett antal artiklar av Europakonventionen. Jämför Eur-lex: 
FÖRDRAGET OM UPPRÄTTANDET AV EUROPEISKA GEMENSKAPEN. Se också: Protokoll 
20.3.1952 Paris s. 20 i svensk översättning som i Artikel 1 mom. 2 där statens rätt till skatt inte inskränks 
av egendomsskyddet för en fysisk eller juridisk person. Europeiska konventionen om skydd för de mänsk-
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10.5. För kyrkan

Varje kyrka bör ha en stadga om lära och en fungerande representativ demokrat för att 

kunna verka som offentligrättsligt samfund. Vill man inte följa det passar samfundet 

inte in i samhället. Den liberala rättsinställningen där fri- och rättigheterna ingår utgör 

den modellen som tillämpas i USA. Ett problem som kan uppstå i USA är den snabba 

rörligheten mellan olika religionssamfund, om en medlem är missnöjd med sin försam-

ling.

Den nationella kyrkan har rätt till en kyrkolag. Lagen reglerar även förkunnarens 

verksamhet. Således har en präst som avsäger sig läran och ifrågasätter kyrkan inte möj-

ligheter att verka inom kyrkan. Han/hon bör ställas utanför församlingens arbete. Dom-

kapitlet kan utfärda avsked för präst utanför stiftet.1379 Antalet präster avvägs så att flera 

teologer än som behövs för stiftet inte prästvigs.1380 Medarbetare i kyrkan skall vara 

medlem i den evangelisk-lutherska respektive ortodoxa församlingen. Det kan före-

komma att de kan vara medlemmar i en annan församling än där de tjänstgör på grund 

av rätt för präster att bo på annan ort än tjänstgöringsorten. Tyska församlingen torde 

dock egentligen på grund av sin specifika struktur kunna förutsätta att alla anställda hör 

till denna. Numera gäller detta också Olaus-Petri församling.

En församling kan med det tyska och rikssvenska undantaget inte välja sina med-

lemmar. En kraftig flykt av medlemmar gör dock att beskattningsunderlaget minskar 

och servicen måste ses över. På biskopen ankommer att viga till prästämbete teologer 

som kan inneha prästämbete. Vid brist på teologer får dessa alltid tjänst. Vid svikande 

medlemsunderlag måste funktionärer minska. Religionssamfund som står utanför folk-

kyrkan har inte skatterätt, vilket kan förefalla orättvist.

Till de andligt anställda hör präster, lektorer och kantorer.1381 Tidigare nämnda 

pensionsutgifter justerades år 2005. En mindre åldersprogressivitet har ägt rum, för att 

stimulera även kyrkan att hålla anställda längre i tjänst.1382 Ser man på likformighets-

tanken med försäkringstekniska sannolika utfall borde man kanske ha en tjänsteprogres-

liga rättigheterna och de grundläggande friheterna. (Europakonventionen, den europeiska konventionen 
angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, Europarådets konven-
tion om de mänskliga rättigheterna. Europakonventionen undertecknades 4 november 1950 i Rom av hög-
re ämbetsmän från medlemsstaterna i Europarådet. För medlemskap i Europarådet krävs numera att kon-
ventionen ratificeras. Europakonventionen tillkom för att lagstadga FN:s universella deklaration om de 
mänskliga rättigheterna, och var fundamental för stiftandet av Europarådet.) 
1379 Grönblom s. 49. 
1380 Abrahamsson 13.3.2008. Kutym är att prästviga endast för kyrkans behov. Ex. Våren 2008 önskar sju
teologer bli prästvigda varav endast fyra stycken kunde prästvigas.
1381 Grönblom s. 56 f. KL 6:8 b. 
1382 Kyrkostyrelsens cirkulär 32/2004 s. 1 ff.
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siv pensionsavgift så att olika tjänstegrupper har skild procent (jmf olyckfallsförsäk-

ringar). 

I den mån ett kyrkligt sammanbrott sker kommer olikheten med rika och fattiga 

församlingar att öka, vilket bildandet av kyrkostyrelsen i tiden motverkat. Från en en-

skild församling kan dock kyrkostyrelsens funktion ses som ett onödigt pålägg i synner-

het om de enskilda församlingarna vill se sig som en förmedlare av tro och religion var-

vid en enskild församling lätt kan ses som ett religiöst samfund och egentligen borde 

utgöra en ideell religiös förening. Lutherska kyrkans krav på avgift av medlem verkar 

mera att svara mot den katolska läran. I och med att det finns en medlemsavgift är det 

däremot motiverat att ta in kap. 15 för ekonomin. Detta svarar mot ekumenisk, rättslig 

och världslig syn och är hanterlig. Mina dubier är dock teologiska, vilka jag dock inte 

här har undersökt. Hur det än är med teologin är det snarast i samhällets intresse att den 

rättsnormering som Finland har genom kyrkan understöds just genom samfundsanslag. 

Minskar kyrkomedlemmar radikalt måste en ny blandfinansiering införas.   

10.6. För offentliganställda

Den nordiska och EU-skatteharmoniseringen leder till att en exkurs till influensen av 

dubbelbeskattningen för lönen av de offentliganställda här känns motiverat att tangera. 

Tidigare nämnda tyska leasad prästlön utgör ett exempel på eliminering av dubbelbe-

skattning mellan två länder, som fungerar bristfälligt, i och med att det kan leda till total 

skattefrihet. Däremot kan det finnas en kedjebeskattning som berör alla anställda. Olika 

försök att undvika kedjebeskattningar har varit med avdrag. Särskilt kan man beakta att 

olika avdrag kan ha stor betydelse. Avdragen dikteras ofta för att möta direkta krav av 

politiska beslut. I Sverige infördes Annellavdraget från 1960 till 1980-talet som en strä-

van till att minska dubbelbeskattning. För mottagaren gav den dock dubbla fördelar i 

och med att den kunde missbrukas genom att avdraget medgavs och mottagaren får ut-

delningen skattefri.1383 En konkurrenskraftig bolagsskatt förutsatte att avoir fiscal som 

införts på 1990-talet sågs över. Detta i och med att dubbelbeskattningen av dividendut-

1383 Welinder s. 388 f. jmf Lodin m.fl. s. 331. Fram till 1960-talet var bolag i Sverige undantagen skatt 
och också utdelning till annat bolag. Kapitalplacerade aktier har sedan dess haft någon form av dubbelbe-
skattning. Ett försök har gjorts med uppdelning i näringsdrivande aktier och aktieplaceringar. Kapital-
vinsten dubbelbeskattas. Asymmetri i EU- och nationell beskattning bör om möjligt avskaffas, varvid 
Sverige slopade detta år 2003.
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delning inte internationellt blev lika behandlad och eliminerad som för inhemska äga-

re.1384

En konkurrenskraftig personskatt bör följa god skattesed, vilket kunde sägas 

råda då reglernas lojalitet eller neutralitet, förutsebarhet, likformighet, materiellt effek-

tivt rimligt, domarskäl och hanteringsekonomiska aspekter fylls.1385 Balansen mellan 

hanteringsregler och dess följder måste också vara uppfylld.1386 Detta kan man jämföra 

med en lönearbetsinkomst, när arbetsgivaren avdrar skatt från lönen, som han betalar 

vidare till skatteverket. Den slutliga skatten avräknas sedan efter deklaration av alla in-

komster.1387 Då alla offentliga löner finansieras av skattemedel i den evangelisk-

lutherska kyrkan uppstår det i likformighetens tecken att även offentliganställd betalar 

samma skatt som alla andra medborgare för lika lön. För skattebetalaren uppstår således 

en indirekt beskattning då skattebetalaren finansierar även den offentliganställdas skatt. 

Här uppstår alltså någon form av kedjebeskattning, som jag visar på men inte närmare 

går in på. 

10.7. Religionsfrihetens inverkan

Nyheten i samband med den nya religionsfrihetslagen är att en medlem kan höra till 

flera samfund.1388 Som i kapitel 2 redogjordes för kyrkan staten stödde bägge ömsesi-

digt varandras verksamhet. RP 170/2002 till riksdagen konstaterar att man på 1500-talet 

ansåg att en enhetlig religion befrämjade statens sammanhållning.1389 Religionssamfund

är uttryckligen enligt 2 § den evangelisk-lutherska kyrkan, det ortodoxa kyrkosamfun-

det och andra enligt givna regler registrerade religionssamfund enligt kraven i 2 kap. i 

religionsfrihetslag 6.6.2003/453. Dessutom anser man att även i undervisningen skulle 

gälla regler för trossamfund.1390 Skattelagarna har som tidigare nämnts tekniskt bered-

skap också för andra religioner att ta in skatt.

1384 Niskakangas s. 23 f. Myrsky (1988) s. 142 f. Avoir fiscal tillämpas för att eliminera en klassisk dub-
belbeskattning. Myrsky (1988)  s. 28 Total dubbelbeskattning rår då aktiebolag beskattas enligt gängse 
skattelag för dividenden och dividendmottagaren får dividendinkomsten progressivt beskattad i samband 
med sin inkomstbeskattning. Myrsky (1988) s. 33. Detta ledde till att en dubbelbeskattning. 
I linje med strävan att eliminera dubbelbeskattningen infördes avoir fiscal i början av 1990-talet. Vidare 
ändrade man i bolag dess rätt att till latenta skatteskuldsreserveringar vilka måste upplösas till medlet av 
1990-talet. 
1385  Kellgren s. 34.
1386  Kellgren s. 39.
1387 Welinder s. 390. 
1388 RP 17072002 rd s. 1.
1389 RP 170/2002 rd s. 5.
1390 RP 170/2002 rd s. 9.
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Ett registrerat religionssamfund fick genom sin samfundsordning regler om 

medlemmarnas skyldighet att betala avgift till samfundet. Avgiften kan drivas in utan 

dom precis som skatter. År 1977 kom staten och kyrkan överens om en uppgiftsfördel-

ning i Finland1391 med betoningen på kyrkans roll för vård av åldringar och barn på ef-

termiddagar efter skoldagen, vilket tidigare nämnts i detta arbete. De mänskliga rättig-

heterna är beaktade i nya religionsfrihetslagen. Noteras kan kravet på finansiering i 14 

§:

Den som utträtt ur ett registrerat religionssamfund är skyldig att till samfundet betala 
en sådan avgift som baserar sig på samfundsordningen och som förfallit till betalning 
före utträdet. I samfundsordningen kan bestämmas att en medlem är skyldig att till sam-
fundet betala en sådan avgift som baserar sig på samfundsordningen och som hänför 
sig till det kalenderår under vilket medlemmen har utträtt samt om vilken beslut har fat-
tats före utträdet.

Här kan man konstatera att finansieringen uttagits som ett centralt krav. Tanken 

på att det då också kan vara statens och kyrkans ömsesidiga samarbete som lett till att 

den evangelisk-lutherska kyrkolagen tagit in normen medlemmar som betalar skatt. Den 

ortodoxa kyrkan hade det redan tidigare.

I ett besvär till JO anförs en klagan enligt kärande det motstridiga i GL 11 § med 

fri rätt till trosövertygelse och samfunds skattskyldighet för inkomst till församlingarna 

samt dessutom utrett till vilket trossamfund medlem av ett aktiebolags ägare hör. Dnr 

36/4/08 27.3.2008. JO anser det enligt lag är stadgat så att riksdagen anser att samfunds-

skatt är tryggad för församlingen i lag. Till denna del kan inte JO ingripa. Vad kommer 

an på personuppgifter i ett bolag stadgar personregisterdatalagen 38:1 § samt 39 § rätt 

för myndighet i sitt utövande att få uppgifter som de behöver för sitt uppdrag.   

10.8. För samhället

Enligt isländsk lag kan man föra in en begravningsavgift om ½ procent i stället för kyr-

koskatten. Om kyrkan är ansvarig för begravningsväsendet eller om arbetet utförs av nå-

gon byrå kan enligt ekonomiska kalkyler avgöras. Saknar begravningsväsendet auran av 

religiös akt varvid det istället är någon form av hantering av avfall, tidvis problemavfall, 

kan en enskild entreprenör utföra denna tjänst. 

Det nordiska välfärdssamhället bygger på en kristen grund och vissa sociala funk-

tioner som kyrkan ger tillika med välfärdssamhället i övrigt. Är kyrkan och församling-

arna bara envars ensak, förnekar man dess inverkan på lag och rätt. I och med slopande 

1391 RP 170/2002 rd s. 28.
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av kristendom i EU-grundlagen kan det vara det moderna Europas sammanfall eller så en 

nyordning som kräver en extra socialavgift för välbefinnande om ½ procent. Utvidgning-

en av frivilligarbete som i USA och den ortodoxa tron blir då allt viktigare. Mycket tyder 

på att samhället varken skulle må bättre eller slippa billigare undan om kyrkoskatten 

skulle slopas.

En alternativ hantering av beskattningen kunde vara att allt uttag sker centralt 

och delas ut via kyrkostyrelsen som i dag inte har en annan roll än koordinerande för 

fördelning av inkomster från rika till fattiga församlingar. Detta skulle vara närmare 

Sveriges kyrka. Enskilda församlingar skulle sakna allt ekonomiskt ansvar och i huvud-

sak skulle en församling omfatta enbart präster och andra anställda i andligt arbete, me-

dan kyrkostyrelsen skulle tillhandahålla medel och de administrativa centrala funktio-

nerna, domkapitlen disciplinärt ansvar. Den demokratiska kontaktytan mellan civila an-

ställda och medlemmar skulle halveras, vilket kan leda till ett betydande ointresse för 

den egna församlingen. 

Fördelen torde vara att endast troende medlemmar eller medlemmar med pro-

blem och diakonala behov längre söker sig till en församling. Avigsidan med en överre-

presentation av andligt eller praktiska socialfall medför en börda för dem i andligt arbe-

te och kunde leda till allt större utbrändhet bland ett fåtal anställda. En bred kontaktyta 

inom församlingarna med medlemmar torde vara A och O för kyrkans reella fortbe-

stånd. En revolution med helt nya värderingar kan slopa behovet av kyrkan men det He-

gelianska experimentet i Ryssland under 1900-talet i över 70-år avskräcker. 

Ett annat alternativ till kyrkoskatt kunde vara för enskilda församlingar under-

stöd från statsmedel över undervisningsministeriet. Detta innebär ingen förenkling som 

så och redan i dag kan skilda trossamfunds verksamhet få enskilt offentligt stöd.  Sam-

fundsskatten och den kyrkliga andelen sker i viss mån redan enligt andra premisser än 

inkomstbeskattningen.  I demokratins namn, för en viss stabilitet, kan man som medlem 

i kyrkan påverka välfärdssamhället, där nuvarande balans enligt anförda argument före-

faller att hålla ihop samhället, samt bidra till en viss paretoeffekt, med tjänster som leder 

till totalt sett lägre skatt.

Skattefinansieringen direkt till kyrkan har varit det vanligaste i Norden och i 

Schweiz med anförd differentierad modell, medan Tyskland och numera Spanien, Itali-

en samt nya EU-länder som Ungern vilka alla har en kyrkoskatt. Det som samfund, lön 

eller förvärvsinkomster med kapitalskatteavkastning är nationella avvikelser som vi be-

handlat tidigare med för och nackdelar. Att minnas är att det Förenta staterna i USA har 
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skatteavdrag för donationer vilket gör att detta också kan ses som en form av negativ 

kyrkoskatt, Österrikes kyrkoavdrag om 100  inte att förglömma. Den rätt som danskar 

utanför statskyrkan har genom donationsavdrag är en liberal rättsinställning. Den föräd-

lade danska modellen med rätt åt alla, frivilliga gåvor till ett skäligt belopp för organisa-

tioner utanför de trossamfund som är de egentliga samhällsbärande institutionerna som 

lika väl i en luthersk värd kunde få statsanslag och skattefrihet är lättare att administre-

ra, mer transparent och ger de skilda riktningarna större rättigheter till lägre kostnader 

borde gagna samhället bättre då allt flera flyr kyrkan. En finsk-dansk modell där folk-

kyrkans medlemmar får avdra sin skatt till kyrkan och resten med budgetmedel kunde 

vara en fungerande modell. En modell för välstånd, religionsfrihet, samhällsstabilitet, 

där finanserna inte är en belastning bör gälla. Då skulle ur traditionen uppstå en varken 

rik eller fattig kyrka. 

En modifierad modell är med rätt för skattefrihet för kyrkosamfundet, valfrihet 

för medlemmen med rätt till fritt avdrag av kyrkoskatten eller donationer samt utan att 

vara i konflikt med finländsk grundlag eller EG-rätt, där religionsfrihet beaktas, kan 

vara ett liberalt mål. Detta svarar mot den religionsfrihet i ett allt mer sekulariserat sam-

hälle där allt flera skriver sig ut ur kyrkan. Stabilitet i finansieringen genom samfunds-

skattefinansiering som bas tryggar utkomsten för den centrala verksamheten. Folkkyr-

kan torde inte bli lidande genom finansiering med samfundsskatteandelar. Samfunden 

skall anses vara konfessionslösa och alla enheter i samhället som stadgar för stabilitet 

bör svara mot ett etiskt och moralisk rätt som inte skapar samhällsoro. 

På senare tid har det uppstått inom det evangelisk-lutherska kyrkosamfundets 

diskussioner om att inte bevilja budgetanslag i framtiden till konservativa väckelserörel-

ser. Det är självsvåld inom kyrkan och anser att detta kan kompenseras av statsanslag

direkt till de organisationer inom kyrkan som stöts ut. Så länge den väckelse dessa före-

ningar bedriver inte är samhällsomstörtande bör politiska värderingar inom kyrkan inte 

begränsa deras ekonomiska verksamhet. Däremot är envar biskops uppgift att teologiskt 

ge ett rättesnöre, men inte utifrån världsliga lagar.  

Historiskt har rättsnormeringar kommit över Sverige och rättskodifieringen från 

Tyskland. I Tyskland hör knappt 60 % till kyrkan. Ett samhälle i religionsfrihetens upp-

lysningsanda bör ha en möjlighet att stöda sina etiska och moraliska lagar på vilken 

samhällets verksamhet bygger på. Samfundsskatteandelar och frivilliga skatteavdrag är 

enligt min uppfattning den neutralaste modellen för att trygga ett samhälle med rättvisa 

och välstånd. Lissabonfördraget nämner religion i Avdelning II artikel 10 och artikel 19 
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som kräver att lagar skall sträva till att politiskt inte diskriminera på grund av religion 

och samma rätt för Europaparlamentet.1392

Skilda trossamfund måste ha på samma grunder rätt att ta in skatt. Den evange-

lisk-lutherska och ortodoxa kyrkans rätt till skatt kan inte anses som ett bortfall av 

andras beskattningsrätt. Det historiska faktum att den finländska ortodoxa kyrkan efter 

1918 hör till patriarkatet Konstantinopel har lett till två skilda ortodoxa trossamfund i 

Finland. Det finns två ortodoxa kyrkoförsamlingarna som hör till Moskvas patriarkat 

vilka i dag inte har någon skatterätt.1393 Ur skatterättslig synvinkel då beskattningen och 

understöd inte är avdragbara kan medlemsavgifter och de arvoden för tjänster som finns 

hos andra vara likvärda. För staten är det att föredra att det finns en etisk och moralisk 

kyrka som folket kan samlas kring, men det innebär inte att andra samfund varken skul-

le få existera eller inte ha en rimlig finansieringsmöjlighet, vilket dock inte behöver vara 

kyrkoskatt. Är staten intresserad av en nästan enhetlig riksomfattande teologi skall skat-

ten bevaras och hellre betalas ut från samfundsskatt och budgetmedel så att det inte in-

verkar på ekonomin för kyrkan i en sekulariserad värld grundad på kyrkans medlemsan-

tal. Fri religion förutsätter att det finns arrangemang om en rimlig liten avgift till alla 

tänkbara kyrkosamfund. Om en medborgare hör till flera trossamfund kan den delas i 

lika delar mellan antalet samfund som medborgaren hör till. Finlands nuvarande 

kyrkoskatt är, som tidigare visats, inte helt transparent genom kyrkans skattebetalnings-

skyldighet.

10.9. Skattemodellen av i dag

Skatteuttaget sker centralt och fördelas mellan stat, kommun och församling. Skatteba-

sen är inte identisk för inkomster. Den medför två problem. Det första problemet är alla 

avdrag är politiska och deras inverkan är svår att beräkna. Det andra problemet är att 

kapitalskatteinkomster inte beskattas för församlingar. Det innebär att beroende på skat-

tebetalarens möjligheter att göra om sitt inkomstuttag kan minska beskattningen. Exem-

pel för Tyska församlingen är anfört.

Samfundsskatt som utjämnande med en andel åt församlingarna frånser kapitalet 

och en koncerns huvudort. Det innebär att trots den sysselsättande verkan och den skatt 

dessa sysselsatta betalar, betalar koncernen inte skatt i sin hemort. Det innebär att om de 

hör till skilda beskattningsbara kyrkosamfund, ortodoxa, rikssvenska eller tyska, förlo-

1392 Lissabonfördraget s. 69 respektive s. 77.
1393 Ambrosia 19.3.2008.
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rar dessa skatteintäkter. Detta är visserligen i dag politiskt reglerad med den evangelisk-

lutherska kyrkans syn att all samfundsskatt hör till dem, varvid ett bortfall annars skall 

kompenseras dem. I samekonomi kan församlingen resonera kring om den finska eller 

svenska församlingens medlem medför det ökade välståndet genom större skatteinbetal-

ning. En minoritet som vill överleva kräver ofta större ekonomisk effektivitet, så det kan 

uppstå en snedvridning i beskattningsuttaget och behovet. Ersätts samfundsskatten di-

rekt med budgetanslag kan den upplevas minska det demokratiska valets ekonomiska 

konsekvenser. En hög samfundsskatt med flera entreprenörer i en församling kan annars 

ge en låg personlig inkomstbeskattning. Detta är svårt att beakta rättvist med ett fast 

budgetanslag. 

En frivillig medlemsavgift bör i princip vara lika stor för varje medlem. En kyr-

koavgift på inkomstskattebas är kosmetik med ändrad benämning för en kyrkoskatt. Där 

vill man markera att andra samfund kan ha samma rätt och kyrkans status närmar sig en 

förenings. Här kan man se Sverige som ett exempel. Österrikes obligatoriska kyrkobi-

drag drivs inte in om den lämnats obetald på motsvarande sätt som vid allmän inkomst-

beskattning. Indrivningen kan därvidlag vara flexibel. En frivillig medlemsavgift är ty-

pisk för vissa föreningar och närmar sig donationer. Donationernas osäkerhet medför 

större flexibilitet bland medlemmarna. Detta kan myndigheterna reglera genom begrän-

sad rätt att dra av i beskattningen. Avdrag av donationer i beskattningen är minskning 

av skatteintäkterna nationellt sett.

Testamenten, gåvor och donationer är i USA viktiga. Men även andra länder kan 

för vissa speciella ändamål ge rätt till detta. Nackdelen är att ensamma, utan arvingar 

kan bli offer eller gör detta med en riktad gåva nästan av tvång och lojalitet till mottaga-

ren. Utan arvingar kan vem som helst anse att det är bättre att i ett testamente reglera 

mottagaren om man inte vill skänka detta åt staten. En subjektiv identifiering kan vara 

den irrationella grunden för en donation.

Religionsfrihetslagens tillämpning i Finland förutsätter att begravningsavgifter 

är lika oberoende av konfession. Detta skulle kräva en dissidenteravgift som i Sverige

eller begravningsavgift som på Island för de konfessionslösa. Övriga samfund bör få en 

lika rätt till behandling som stats- eller folkkyrkan. Det är enligt rätten till ett givet do-

nationsavdrag som i Danmark kunde vara demokratiskt rättvist och konfessionsneutralt. 

Historisk rätt torde ändå kunna motiveras att vissa samfund nationellt sett prioriteras. 

Detta för att undvika en ideologisk kalabalik. Detta innebär inte att andra religionssam-

fund skulle sakna rättigheter. 
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Sist kan vi nämna avgifter som hör till den Östeuropeiska ortodoxa kyrkan. För 

utfört arbete debiterar församlingen för sina tjänster. Problemet kan vara att en rik köp-

man som avlider får oändlig klockringning om arvingarna så vill. Marknadskrafterna 

kan leda till att detta också annars leder till en tudelning, vem har råd och vem har inte 

råd. Likheten inför kyrka och Gud kan ifrågasättas. En gudstjänst bör vara öppen i alla 

konfessioner för dem som så berörs. Hur skall en rättvis avgift för detta verkligen ske?

I enlighet med grundlagen i Finland, EU-stadgar och religionsfrihetslagen är det 

troligt att en översyn av tillämpningen av beskattningsreglerna måste vidtas. Detta för 

att på motsvarande sätt nå en tillämpning som begravningslagen. Frågan är om kyrkan 

skall ha allmän skatterätt, vilket är en fördel genom det regelverk som tryggar rättvis 

beskattning. De brister som anförts borde i neutralitetens tecken ändå leda på sikt till en 

omvärdering. Hur denna omvärdering kan se ut följer nedan.  

10.10. Sammandrag av gällande modeller

Finland har två offentligrättsliga kyrkosamfund, med vigselrätt, två så kallade folkkyr-

kor med beskattningsrätt enligt inkomstbeskattningslagen. Dessa kyrkor har dessutom 

rätt till en finansiering med en kompletterande samfundsskatteandel. Kyrkan betalar fas-

tighetsskatt och i viss mån mervärdesskatt och sociala lönebikostnadsavgifter. Donatio-

ner och testamenten har kyrkan rätt att motta skattefritt. Endast evangelisk-luthersk och 

grekisk ortodoxa kyrkan har skatterätt. Alla övriga trossamfund får leva av frivilligt in-

samlade skattefria medel och donationer samt testamenten. Dessa är inte avdragbara i 

beskattningen. Inget skatteavdrag för enskilda skattebetalare kan stöda social verksam-

het. Inte heller kan man stöda en enskild kyrka med skatteförmån.

Danmark har en evangelisk-luthersk folkkyrka med skatterätt. Denna kyrka har 

status som offentligrättsligt samfund. Finansieringen sker dels med kyrkoskatt dels med 

statsanslag. Samfundsskatt för kyrkan finns däremot inte. Beskattningen sker enligt kyr-

koministeriets regler. Skatten är dels lokal skatt baserad på löneinkomster, dels en riks-

kyrkoskatt. Andra trossamfund kan göra ett avdrag upp till 525  per år. Särskilt att 

märka är existensen av flera religionssamfund och skatteförmån för avdrag till dessa. 

Fastighetsskatt erläggs inte.

Norge och Island har en statskyrka av evangelisk-luthersk tro. Staten finansierar 

kyrkan med ett budgetmoment. Kommunen finansierar begravningsväsendet och den 

lokala kyrkan. Kyrkoskatt uppbärs inte. Kyrkan har till helt nyss saknat rätt till egen 

lagstiftning utan varit helt beroende av staten. Kyrkan skall efter år 2008 ha rätt att själv 
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utse präster och ämbetsmän och en egen demokratisk struktur. Samhället svarar för 

byggnaderna.

Sverige har infört en evangelisk-luthersk folkkyrka med rätt till kyrkoavgift. 

Avgiften tas in som en medlemsavgift. Rättskonsekvensen för avgiften är att den tas in 

som en skatt för ett år i sänder. Åtta trossamfund är beviljade rätt att ta in en avgift med 

skatt.1394 Folkkyrkan har en egen lag och kategoriseras som ett trossamfund (äldre be-

nämning är religionssamfund). Även andra trossamfund har rätt till skatteuttag. Avdrag 

för donationer finns inte. Cirka en fjärdedels av kyrkoavgiften uttas som en begrav-

ningsavgift (äldre benämning en dissidenteravgift) inom beskattning som begravnings-

skatt för personer som saknar trossamfund. En viss beskattning skall införas för kyrkan. 

Kyrkan får ha förmögenhet.

Tyskland har en folkkyrka av evangelisk, luthersk, evangelisk-luthersk, union

eller reformert kyrka samt den romersk-katolska tron. Samfundsskatt tillkommer inte 

och kyrkan har offentligrättslig ställning utan vigselrätt. Religionsfrihet innebär att reli-

giösa samfund med en struktur i princip kunde ta in skatt.  En kyrkoavgift kan krävas av 

äkta partner när den ena hör till kyrkan. Fastighetsskatt erläggs inte. Schweiz bär upp 

skatt också av juridiska personer och har skilda konfessioner. Tros- och samvetsfrihets-

lagen har inte ändrat läget för kyrkan. Fastighetsskatt erläggs inte av kyrkan. 

Österrike med sitt kyrkobidrag grundar sig på inkomstbeskattningen. Österrike

har närmare 80 % katoliker. Österrikes kyrka har också vigselrätt. Skatterättsligt uppstår 

en intressant situation vid obetald kyrkoavgift. I och med att församlingen kan avgöra 

hur obetald skatt drivs in kan andra värderingar än för skatteindrivning gälla. Skatteav-

draget om 100  för trossamfund är lägre än i Danmark men högre än i länder där det 

inte beviljas. 

USA har sitt donationsavdrag som kan leda till en skattereduktion över lag. Re-

ligionssamfundet kan vara en också karismatisk rörelse som kan leda till hastiga kast i 

trosföreställningen bland befolkningen. Ojämlikhet uppstår närmast i och med att dona-

tionsavdraget medför en skatteförmån. Nackdelen blir att rika kan oberoende av egentlig 

övertygelse eller konfession av monetär vinning stöda också ockult religiös verksamhet. 

Avgift enligt Moskvas ortodoxa kyrka som betalar för den tjänst man tagit i an-

språk upplevas kanske som rättvis. Däremot måste då de allmänna fasta kostnaderna 

ingå i detta för att garantera verksamheten. Prästämbetet kan vara ärftligt. Den ameri-

1394 http://www.skatteverket.se/skatter/trossamfund.4.18e1b10334ebe8bc80005629.html 2009-01-25.
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kanska modellen kan köpa tro och den ryska betalar för vad de tror på. Den österrikiska 

argumenteringen av kyrkobidragets fördel är att den bättre knyter medlemmen till kyr-

kan och han/hon vet vad han/hon betalar för sin tro, ett kyrkobidrag till sin kyrka.

Länder enbart med budgetanslag har politisk ansett att kyrkans sammanhållande 

roll i etik och moral eller även socialt välstånd motiverar detta. Kritik av detta kunde 

vara att medlemmarna inte vet hur kyrkan finansieras, vilken verklig funktion den har 

och landets invånare fjärmas från kyrkans egentliga budskap. 

Skatterättsligt leder den amerikanska modellen till största skatteminimering, se-

dan kommer Danmark och slutligen Österrike. Samtliga har någon form av möjlighet 

till skatteavdrag. De skilda trossamfunden har sina rättigheter och ingen blir religiöst 

diskriminerad. Samhällsstabiliteten genom trostillhörighet kan denna väg minst garante-

ras i USA. I Danmark och Österrike kan rätten till ett avdrag i beskattningen till religi-

onssamfund snarast ses som en rättvise sak. Frågan om också delar eller hela kyrkoskat-

ten skall vara avdragbar lämnar dessa modeller obesvarad. 

Tio frågor kan sammanställas: 

1. Kyrkoskatten i skilda länder: inkomstskattebaserad Fi1395, Dk, Sv, D, Sw, Ö 

2. kyrkoskatten/avgiften är obligatorisk för i samtliga nämnda länder X

3. beskattningsuppbörden kan ske centralt (också enskilt i Ö) X

4. indrivning av kyrkoskatten med beskattningen (eller skilt Ö) X

5. kyrkoavgift som medlemsavgift endast i Sverige men lika som skatt

6. konsekvensen av obetald avgift, drivs inte in som skatter Ö 

7. fri prissättning av kyrkoavgift av församlingen enligt samhällets normer utom i 

Ö där den kan individuellt bedömas vid behov men i princip identisk

8. kyrkoavgift hela året som beskattning 

9.    avdragsrätt i beskattning i Danmark och Österrike till visst belopp 

10.    budgetanslag i N, men kompletterat med samfundsskatt i Fi, Sw.1396

Det amerikanska donationsavdraget har jag inte tagit upp i denna uppställning. 

Den praktiserade finansieringen av kyrkan i Österriket är kanske den mest flexibla. Öv-

riga länder utanför detta kärnområde som berör mest förhållande i Finland lämnas utan-

för.

1395 Inkomstskattebasen i Finland innefattar inte kapitalinkomstavkastning.
1396 Fi = Finland; Dk = Danmark; N = Norge och Island, Sv = Sverige; D = Tyskland; Sw = Schweiz; Ö = 
Österrike. X = samtliga. 
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10.11. Skatteneutral modell för kyrkan

Första problemet med den nuvarande finländska modellen är en viss form av beskatt-

ning som kunde uppfattas som kedjebeskattning. Den verkliga beskattningsprocenten är 

på grund av sociala avgifter och andra förpliktelser i värsta fall dubbelt så hög. Vidare 

medför flykten från kyrkan en ohållbar situation i och med att kontrollen av medlemmar 

inte är förenligt med utövande av kristendom. En medlemsavgift för den evangelisk-

lutherska kyrkan förefaller mig något katolsk. Det finns evangelisk-lutherska religiösa 

föreningar som verkar inom kyrkan utan avgift men med god ekonomi. Gåvor och tes-

tamenten samt andra donationer kan vara helt gångbara oberoende av skattereduktion 

eller inte. Den ortodoxa modellen i andra länder med avgift för tjänster fjärmar indivi-

den från kyrkan och använder endast vid tvingande behov dess tjänster i den finländska 

rättstraditionen. Vidare är nuvarande modeller inte religions neutral då alla inte har 

samma möjlighet till finansiering av sitt trossamfund. 

En allmän grund är att föredra med vilket någon form av kyrkoskatten kunde ge 

bästa möjligheter att finansiera kyrkans ekonomi. En samlande folkkyrka svarar bäst 

mot etisk och moraliskt politisk syn som garanterar ett hanterligt samhällssystem, med 

en fungerande ekonomi och verksamhet. Dock bör inte minoriteter diskrimineras. En 

andel av samfundsskatten för den etablerade kyrkan, med rätt för andra trossamfund att 

anhålla om finansieringsunderstöd för sin verksamhet, är för fattig som rik neutralare. 

Då dagens kyrkoskatt i personbeskattningen från medlemmarna blivit allt mer också ett 

socialt bidrag till välståndssamhället kan jag inte se den som helt neutralt. Tillika kan 

skatterelaterade avgifter för kyrkan därför ses över för att minska effekter som kunde 

uppfattas som någon form av kedjebeskattning. Ett system som tenderar öka den offent-

liga förvaltningens transparens bör vara en målsättning. 

Donationsavdrag kan snedvrida den religiösa marknaden och föda karismatiska 

rörelser som står i strid med ideal om trosfrihet. Avdrag till ett smärre belopp är ändå 

rimligt i en marknadsekonomi i ett konkurrenssamhälle. Församlingar med tilltalande 

verksamhet som annars får en inkomstskatteandel från samfundsbeskattningen skulle 

den vägen hålla förankringen till den som önskar stöda verksamheten. Detta avdrag ger 

ett skattebortfall, varför det inte bör vara orimligt högt. I tiderna på 1930-talet för den 

ortodoxa kyrkans rätt till sin andel av samfundsskatteandelar anförde den evangelisk-

lutherska kyrkan just dessa dubier. Också de tyska församlingarna i Finland har fått 

höra dessa argument inom kyrkan. Kyrkostyrelsen är kanske inte till alla delar för alla 

medlemmar helt neutralt. 
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Önskar man göra en adekvat jämförelse mellan de skilda länderna inom EU kan 

man rätt hastigt finna att kyrkoskatten är lika nationell som många språk. Inte ens i Nor-

den finns ett enda land med identisk skatt. Närmast i identisk finansiering kommer kan-

ske Norge och Island med sin statskyrka och statsfinansierad eller kommunal finansie-

ring av kyrkan ekonomi. Danmark har med ev.luth. folkkyrka och skatterätt, samt av-

drag för donationer till religionssamfund. Finlands evangelisk-lutherska och ortodoxa

folkkyrka finansierar sin verksamhet i huvudsak med skatterätt och rätt till en del av 

samfundsskatten. Sverige har kyrkoavgift där benämningen bara skiljer och gått in för 

en folkkyrka som Finland sedan länge haft. Kyrkans rätt till beskattning förefaller att 

svara mot det mest differentierade nationella finansieringsmodellen. Kyrkoskatten kan 

därför kanske ses som den mest nationellt anpassade skatten med rötter i ett lands reli-

gion och utvecklingen av rättshistoria. 
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11. SAMMANFATTNING

Skatterätt av hävd, är nämnd som en rätt i grundlagen också för kyrkan, i det finländska 

samhället. I Finland ger ett differentierat samhälle dock historiskt problem om religio-

nen inte är enhetlig eller språket finska eller svenska. Trots det har man med specialar-

rangemang och skild lagstiftning strävat efter att svara mot att även minoritetsrätter för-

blir i kraft. Alla offentligrättsliga samfund får sin rätt tillgodosedd om det är av evange-

lisk-luthersk eller ortodox konfession. Utvecklingen av skattelagar tar in religionssam-

fund vilket ger en beredskap på möjligheter till bredd i utdelningen. 

Samfundsskatten ersatt med statsanslag riskerar att minska den enskilda medlem-

mens rätt att bidra enligt en personlig skattebetalningsförmåga. Personskatt behöver 

kompletteras med samfundskatt när inkomst kan tas ut via kapitalskatt i stället för per-

sonskatt. Särskilt tydligt kommer denna olägenhet till synes när det är frågan om en för-

mögen person som själv kan ta ut avkastning av kapitalet med en lägre skatt i stället för 

skatt från löneinkomst. I en rätt kompensation till församlingar bör detta missförhållande 

skilt beaktas om ett statligt budgetanslag kompenserar skattetagaren. Samhällsansvaret

och den sociala etiken har i dag ansetts vara grunden för kyrkoskatten och föreslås ana-

logt också gälla vid statsanslag.

Den enskilda medlemmens rätt och skyldighet att betala kyrkoskatt ger även rätt 

att påverka genom val av representanter, som besluter om fördelningen av resurserna 

inom sitt offentligrättsliga samfund. Vad anbelangar samfundsskatten har tidigare man-

talsavgift även ålagts samfund. Andelen av samfundsskatten, som tillfaller kyrkan är 

inom samhället byggt på kristen moral och etik med kyrkor, samt med begravningsplatser

för alla invånare. Andelen samfundsskatt kan vara mellan 1,5 % till 3 % av samfundets 

totala beskattningsbara vinst för att rimligt täcka även kostnader, som är utgifter för per-

soner, utan tillhörighet till något av de officiella kyrkosamfunden. Den ortodoxa kyrkan

har fått såväl statsunderstöd som en avskild skatteandel som kompensation för utebliven 

samfundsbeskattning. Den Tyska evangelisk-lutherska församlingen i Finland och Olaus 

Petri borde på enahanda grunder få en motsvarande avskild andel av samfundsskatten 

före fördelningen på grund av sina delägares aktieinnehav och sin täckning över hela ri-

ket.  

Kyrkostyrelsen har sedan under drygt sextio år utvecklats från en stödorganisa-

tion för församlingar evakuerade från områden av Finland, som sedan år 1944 är under 

rysk förvaltning. Då detta behov ingalunda kan vara fortgående, utan dessa områdens 
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invånare etablerat sig i någon inhemsk församling, blir kyrkostyrelsens ursprungliga 

uppgifter överflödig. I dag svarar kyrkostyrelsen för mera omfattande uppgifter:

- Koordinera den evangelisk-lutherska kyrkans verksamhet.

-   Svara för de kyrkligt anställdas uppgifter.

-   Vara förmedlare av bidragande medel för kyrklig verksamhet.

-   Sköta kontakter inom ett internationaliserande samhälle. 

Risken med stor konsolidering är dock att det demokratiska inflytandet minskar 

och medlemmarna saknar inflytande trots kyrkosynoden. Det kan leda till att medlem-

mar tar mindre ansvar och känner sig mindre motiverade till eget initiativ. Fattiga för-

samlingars medlemmar betalar högre kyrkoskatt. Skulle kyrkan vara utan kyrkoskatt 

skulle en återgång till de förhållandena, som fanns för tusen år äga rum med avgifter för 

tjänster och förrättningar. Harmoniseringen av kyrkoskatten, så att den även i ett integ-

rerat samhälle kan verka för att bevara moral och etik samt slår vakt om vårt kulturarv, 

anser jag väl motiverat. Det innebär att olika europeiska regioner kan ha skilda nationel-

la system oberoende av strävandena efter en enhetlig skatteharmonisering som också 

skulle beträffa kyrkoskatten. I välstånds Finland bidrar kyrkan till det sociala samhället 

med över halva skatteprocentuttaget i en församling.

Konkurrenssituationen om individen gör det viktigt, i varje sammanhängande 

region, såväl för att bibehålla sin nationella rätt och särprägel, där kyrkans skatteuttag 

kan symbolisera det samhällsansvar och det stabila mål som ett samhälle önskar slå vakt 

om med sina medlemmar. Utan en fungerande skatteuppbörd, med rättvis fördelning för 

medlemmarnas och till samhällets gagn riskerar man den anarki som uppstod i östra Eu-

ropa efter år 1918. 

En entydig, rättvis och neutral kodifiering av skattelagarna i ett rättssamhälle 

tryggar statens bestånd och överlevnad. Den kontinuerliga samhällsutvecklingen kräver 

dock att innehållet och uppgiften för församlingarna i mån av möjlighet följer med ut-

vecklingen. Svarar kyrkan för ett behov finns inget hinder för motiveringar till dess 

fortbestånd. En relativt låg skatt kan vara en trygghetsfaktor som gagnar stabilitet. Spe-

ciellt med kyrkoskatt är att, trots politiska ändringar av gränser, en äldre rätt kan ha be-

varad rätt att få bära upp skatt via staten, som i Frankrike, på de områden som införliva-

des med denna republik efter kejsar Wilhelms II:s fall. Inom Norden har lutherdomen 

och det sociala välståndet tillsammans med andra lagar enats om sitt bidrag till medbor-

garna och rimliga välfärdstjänster i staten.  
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Den historiska dimensionen har visat på att kyrkan kan hålla ihop samhället. 

Önskar vi i Norden bevara välfärdssamhället förefaller dock paretoeffekten och en kyr-

ka, om än latent, omfattad av de flesta, ge generellt sätt lägre total skatteutgift, i och 

med att församlingarna kan bjuda också rationellt tjänster, förutom begravning också 

All skatt bör ha rätt att vara nationell för dess invånare. De schweiziska kanto-

nerna där 20 av 26 har kyrkoskatt också för juridiska personer, visar på en allmän sam-

fundsskatt, medan 6 kantoner kan ha en annan finansiering genom kommun och eller 

kanton. Dessutom kan man helt befria en församling från att finansiera verksamheten 

med personskatt. Inom ett rikes gränser kan finnas med självstyrelse flera, enligt beho-

vet, verksamma skatter. Utgifterna och anslag kan leda till förändringar av finansiering-

en för en församling. Integration i samhället med ekonomi och social välfärd beaktar 

ändå i görligaste mån OECD-modeller. 

Den direkta personbeskattningen i kyrkan kan ge upphov till en flagrant ojäm-

likhet. De skilda kyrkosamfunden är heller inte jämställda. Enbart en fördelning av en 

given del från samfundsskatten förefaller mig bättre följa Alexys motiverade moralis-

ka1397 och social rättsetisk giltighet.1398 Redan Hobbes hänvisar också till såväl naturli-

ga, positiva som moraliska lagar som följer ett mönster som leder till det att medborgar-

na upplever dessa som rättvisa.1399 Rawls berättigade syn på principer om skydd för re-

ligiös och moralisk integritet,1400 kan antyda vikten av en koordinerad religion som 

härskar, där medborgarens naturliga rättsplikt kan upprätthållas av en rättvis författ-

ning.1401 En social och moralisk rättsetisk skatt fördelad av staten för det nationella väl-

ståndet och de rättsnormer som gäller kan i framtiden bättre svara mot en likvärdig be-

handling av alla invånare i landet, oberoende av den enskildes kyrkliga tillhörighet, men 

där den rättsnormering som i dag gäller också i morgon kan anses ha laga kraft. 

1397 Alexy s. 96.
1398 Alexy s. 107.
1399 Hobbes s. 233.
1400 Rawls s. 205.
1401 Rawls s. 216.

eftermiddagsvård, diakoni och social åldringsvård, som kan komma alla till del. 
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ZUSAMMENFASSUNG

Heute fragt man sich in Finnland, was es mit der Kirchensteuer auf sich hat. Sie ist 

wahrscheinlich ein Teil der Nationalökonomie und außerdem das Sonderrecht der Kir-

che. Im Folgenden untersuche ich, ob es eine besondere oder eine ganz normale Steuer 

ist.

Kirchensteuer in der Geschichte
Im 8. Jahrhundert bringt Ansgar das Christentum streichen: im Seinen in den 

Norden. Im 11. Jh. werden durch Thomas von Aquin die Gerichtshöfe und das Christen-

tum fest etabliert. Dadurch aber entstehen Ausgaben die finanziert werden müssen. Ge-

hälter müssen gezahlt, Kirchen und Pfarrhäuser gebaut und unterhalten werden.                          

In der römischen Kirche war es von Beginn an üblich, mit dem Zehnten , also 

mit 10% der Einnahmen der Kirchenmitglieder die Kirche zu finanzieren gemäß Altem 

Testament. Im barbarischen  Norden kann man beobachten, dass zuerst das Christen-

tum kam, und erst danach entwickelte man einen Nationalstaat in modernem Sinne. Öst-

licher, unter Kasimir dem Großen in der orthodoxen Kirche, war es üblich, für Kasua-

lien (Taufen, Trauungen, Beerdigungen) Gebühren oder Spenden zu bezahlen. In Finn-

land wird die Kirchensteuer erst im 13. Jh. erwähnt. Man kann sagen, dass die Kirche 

dem Staat übergeordnet war.

Im ausgehenden Mittelalter entwickelten Martin Luther und andere Protestanten 

eine neue kirchliche Ordnung. Jetzt wird der Staat der Kirche vorgeordnet. Das Kir-

chengesetz wird von den Fürsten als verfassungsfeindlich angesehen.

Durch die Reformation übernahm der Staat viel von dem Eigentum der Kirche.

Schritt für Schritt wurde es das moderne Recht, Kirchensteuern zu erheben. Heute ist es 

im Steuergesetz und im Kirchengesetz festgelegt, dass die Evangelisch-Lutherische Kir-

che in Finnland und die Orthodoxe Kirche in Finnland das Recht haben, von ihren Mitg-

liedern Steuern zu erheben. Dazu kommt ein vom Finanzministerium festgelegter Teil 

der Steuern, den die Körperschaft nach ihrem Jahresgewinn an den Staat abgibt.

Internationale Kirchensteuer
Das Kirchensteuerrecht ist ein Teil des Staatsrechts. Daher kann man nicht von zwei 

unterschieden Rechten sprechen. Religionsfreiheit  und Steuerrecht gründen beide im 

nationalen Grundgesetz und in z.B. dem Kirchengesätz mit seinen Gesetzen zu Verwal-
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tung und Administration. Dazu kommen die Regeln des Unterrichts und seine Auswir-

kungen. Von hier aus wurden Moral und Ethik entwickelt. Daher kommt die Verbin-

dung von Staat und Kirche. Das Kirchensteuerrecht ist ein Angebot des Staates, das die 

Kirche entweder gutheißen und akzeptieren oder ablehnen kann. Die Ablehnung in den 

USA entspricht dem liberalen Recht und seiner Rechtsauffassung. Die Kirche in 

Deutschland, Skandinavien und in den Schweizer Kantonen hat das staatliche Angebot 

des Kirchensteuerrechtes angenommen.

Das Harmonisierungsziel der EU macht es sinnvoll zu untersuchen, wie es heu-

te in Europa mit dem kirchlichen Steuerrecht aussieht. Die christliche und die säkulare 

Geschichte sind in vieler Hinsicht voneinander abhängig. Die EU hat das Steuerrecht 

aufgeteilt in eine primäre und eine sekundäre Gerichtsbarkeit. Das EU-Gesetz Abs. III 

Artikel III-132 Mom. lässt offen, ob das primäre oder das sekundäre Gesetze für indi-

rekte Steuern wie zum Beispiel für die Mehrwertsteuer, angewandt werden soll. Die 

primären Steuergesetze sollen doch den EU-Direktiven folgen. Deswegen gibt es in 

den kirchlichen Finanzverwaltungen vier unterschiedliche Modelle. Zuerst kann man 

die Lage nennen, wie sie in Belgien, Luxemburg und Griechenland ist, wo die Kirche 

mit staatlichen Budgetmitteln finanziert wird. Spenden- oder Kollekten Mittel sind die 

Finanzquelle in Frankreich, Portugal, Großbritannien, Irland, den Niederlanden oder in 

den USA. Es kann sein dass es eine Recht gibt auf Anrechnungen bzw. Ermäßigung 

der Einkommenssteuer in Höhe der geleisteten Spende. In Skandinavien, Deutschland 

und in den meisten Schweizer Kantonen hat die Kirche ein eigenes Besteuerungsrecht. 

Dazu kommt, dass es auch in Spanien, Italien und Ungarn ein Recht gibt, nach dem 

sich die Kirche aus Steuermitteln finanziert. In diesen Ländern gibt es für Kirchen-

steuereinnahmen in bestimmter Höhe eine staatliche Garantie. Normalerweise wird die

Kirchensteuer anteilig nach dem lohnsteuerpflichtigen Einkommen erhoben. In Öster-

reich hat man ein Kirchenbeitragsmodell, bei dem man davon ausgeht, dass die Mitg-

lieder ein ja  zu ihre kirchlichen Zugehörigkeit durch Zahlung des Kirchenbeitrages 

bestätigen. Der Kirchenbeitrag wird wie die Kirchensteuer nicht erhoben, wenn 

das Mitglied finanziell nicht in der Lage ist zu bezahlen. Die Kirchgebühr in Schwe-

den entspricht der Kirchensteuer und ist vergleichbar mit einer Gewerkschaftsgebühr.

Durch den Westfälischen Frieden im Jahre 1648 war Europa in lutherische, 

protestantische und katholische Fürstentümer aufgeteilt.  Das Recht, Anteile der Kör-

perschaftssteuer als Finanzierungsquelle einer Gemeinde zu nutzen, gibt es nur in 
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Finnland und in den Schweizer Kantonen. In der Schweiz hat man die Mandatsteuer 

und in Ungarn nimmt man hin und wieder regional begrenzt außerdem eine Kultur-

steuer in gleicher Höhe wie die Kirchensteuer. In Deutschland gibt es viel Muslimen, 

die jedoch kein Besteuerungsrecht erhalten, da ihre höchste Gerichtsbarkeit bei den 

Kalifaten liegt und nicht bei Nationalstaat. Man kann auch festhalten, dass es in Skan-

dinavien viele staatliche Soziale Ausgaben gibt, die in Mitteleuropa von freiem Träger 

getragen werden.

Die kirchlichen Ausgaben
Die Ausgaben für die Kirche sind, wie das öffentliche Recht, im Kirchengesetz 

geregelt. In der Evangelisch Lutherischen Kirche in Finnland ist die Ausgaben- und 

Steuerfinanzierung nicht deutlich durch das Gesetz abgegrenzt. Es gibt Entwicklungs-

möglichkeiten entsprechend dem weltlichen Bedarf, geistlichen Bedingungen, sozialen 

Abgaben, Familien und Jugendarbeit und Altenbetreuung. Die Orthodoxen haben die 

Sozialethik ins Kirchengesetz eingeführt. Laut Gesetz sind Kommunal- und Kirchen-

steuer auf einander bezogen. Staat und evangelische Kirche sind in Finnland getrennt, 

haben aber geistlich eine enge Verbindung. Die Orthodoxe Kirche ist wegen ihrer Ver-

bindung zum Patriarchen von Konstantinopel geistlich mehr getrennt.

Das ev.luth. Kirchengesetz fordert, dass die Ausgaben für kirchliche Zwecke 

verwendet werden: Verwaltung des Wortes Gottes nach dem Bekenntnis, Verwaltung 

der Sakramente, Verkündigung der christlichen Botschaft und Nächstenliebe. Zu diesem 

Zweck hat die Kirchendirektion die Erlaubnis, Gebühren zu erheben und von den Ge-

meinden finanziert zu werden. Die Kirchendirektion in Finnland wurde 1941 gegründet 

für die Mitglieder von im Krieg evakuierten Gemeinden. Die Direktion wird ohne 

Steuern finanziert durch eine Abgabe der Gemeinden an das Land. Heute vermittelt die 

Kirchendirektion die Unterstützung ärmerer Gemeinden. Die Kirchendirektion hat das 

Recht, Verträge mit anderen Kirchen zu machen. Die Kirchengemeinden haben das 

Recht, Testamente anzunehmen und Geld sicher anzulegen. Für arme Mitglieder haben 

die Gemeinden die Möglichkeit, das Mitglied von der Kirchensteuer zu befreien oder 

gezahlte Kirchensteuer direkt zurückzuerstatten. Die Verwaltung im Allgemeinen soll 

mit Buchführung und Revision als  gute öffentliche Verwaltung geführt werden.

Das Gemeindeleben findet in der Mehrheit der Gemeinden in Finnisch oder 

Schwedisch statt, außer in Åland, wo nur Schwedisch gilt. Für die Deutsche Evange-
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lisch Lutherische Gemeinde in Finnland gibt es eine Sonderregelung. Die Deutsche 

Gemeinde erhält vom Staat keine Kirchensteuererstattung der Firmen, deren Besitzer 

Mitglieder der Deutschen Gemeinde sind. Dies wird jedoch durch eine direkte Unters-

tützung durch die Kirchendirektion ausgeglichen. Die Orthodoxen Gemeinden, die zu 

Konstantinopel gehören, haben das volle Steuerrecht und einen festen Prozentsatz der 

Körperschaftssteuern. Andere Konfessionen, wie z.B. die Katholiken, haben in Finnland 

nicht das Recht, Kirchensteuern zu erheben. Im EG-Recht und in anderen Ländern ist es 

oft üblich, dass Spenden für Kulturelle, Soziale- oder Forschungszwecke von der Steuer 

absetzbar sind. Das gibt es in Finnland nicht.

Kirchensteuereinnahmen
Die Evangelisch-lutherische Kirche in Finnland und die Orthodoxe Kirche hat 

laut Steuergesetz zur Lohnsteuer das Recht, eine an die Kommunalsteuer gekoppelte 

Kirchensteuer von ihren Mitgliedern zu erheben. Der Prozentsatz dieser Kirchensteuer 

liegt zwischen 1% und 2,25%. Dazu kommt das Recht auf einen Teil der Körperschafts-

steuer, die an den Staat geht. Diese Einnahmen sollen allgemeine Tätigkeiten decken, 

wie die Beerdigungen von Nichtgemeindemitgliedern, Unterhalt von Friedhöfen, Kir-

chen und Pfarrhäusern und den Schutz des Kulturerbes. Da die Kirchengemeinden nicht 

an den Einnahmen der Kapitalsteuer beteiligt sind, gibt es eine Steuerlücke für Gemein-

demitglieder, die nicht der Einkommensteuer unterliegen. Eine Gemeinde, die viele 

Mitglieder mit der Möglichkeit hat, Lohneinkommen in Kapitaleinnahmen zu verwan-

deln hat, kann einen großen Einbruch ihrer Kirchensteuereinnahmen erleiden.

Statt des Steuerrechtes können Budgetmittel ein gleichwertiges Modell sein. 

Dadurch würde die Kirche vom Einkommen ihrer Mitglieder unabhängig. Diese Bud-

getmittelmöglichkeit ist für die Orthodoxe Gemeinde heute möglich. In der Kirche be-

steht die Angst, dass die durch das Personensteuerrecht garantierte kirchliche Freiheit 

durch die Budgetmittelmöglichkeit verloren geht. Mein Eindruck ist jedoch, dass Bud-

getmittel den jetzigen Konflikt um die Kapital-, Lohn- und Körperschaftssteuer vermin-

dern können. Heute sind die Steuereinnahmen durch ihre Erhebung und Verteilung 

durch das Steueramt günstig organisiert. Sonderregelungen und Berücksichtigung in 

Sonderfällen kann man in dem besonderen Abkommen zwischen Åland und dem finni-

schen Staat sehen. Jede Gemeinde erhält monatlich einen durchschnittlich kalkulierten, 

relativen Steuersatz. 
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Kirchensteuer und soziale Abgaben
Heute ist der barbarische Norden des 9. und 10. Jahrhunderts ein sozialer Wohl-

fahrtsstaat. Zu diesem Zweck gibt es das FPA (Volksrentenamt), das durch eine soziale 

Abgabe finanziert wird. Die Menschen in Finnland sind durch den Staat  in Fällen von 

Krankheit, Unfällen, Arbeitslosigkeit und anderen Schäden und durch die Garantie eines

Existenzminimums abgesichert. Familie und Kirche tragen nicht mehr die Verantwor-

tung für überraschende, unerwartete schlechte Situationen im menschlichen Leben.

Durch ein Sozialabkommen zwischen Angestellten und Arbeitgebern wird die Kran-

kenversicherung finanziert. Die Arbeitslosenversicherung wird zu einem gewissen Teil 

von Arbeitnehmern und Arbeitgebern getragen.

Durch ein Sozialabkommen zwischen Angestellten und Arbeitgebern wird die 

Krankenversicherung finanziert. Die Arbeitslosenversicherung wird zu einem gewissen 

Teil von Arbeitnehmern und Arbeitsgebern getragen. Die prozentuale Höhe der Sozial-

abgaben ist abhängig von der Größe des arbeitsgebenden Betriebes. Die Altersfürsorge 

gewährt älteren Menschen eine Rente, so dass sie eine Erstattung erhalten, wenn sie in 

den Ruhestand treten möchten. Die Rentenversicherung wird von beiden Partnern be-

zahlt. In der Kirche besteht zusätzlich ein Teil aus Fundierte  insgesamt beträgt die 

Höhe 27%. Der Angestellte zahlt einen Anteil von 4,7%, bzw. nach 53 Jahren Lebensal-

tern etwas mehr. Das bedeutet, dass die Kirche 27% für die Rente zuzüglich 4% für ver-

schiedene Sozialabgaben, obligatorische Versicherungen und für soziale Zwecke bezah-

len muss. 

Steuerpflicht für die Kirche
Nach dem finnischen Grundgesetz (GG) 21 § (1999/731) sollten alle guten öf-

fentlichen Verwaltungen ohne Verzögerungen arbeiten. Das Netzwerk von Kommunen 

und Staat leistet Dienste, die, wenn die Kirche sie nutzt, auch steuerlich erstattet werden 

müssen. Für diesen Zweck haben alle Kommunen die Möglichkeit, entweder Gebühren 

oder erhöhte Steuern zu erheben. Die Kirche sollte an der Mehrwertsteuer (MwSt.) des 

Staates beteiligt sein. Die Kommunen haben das Recht, für Grundstücke und Gebäude 

Steuern auch von der Kirche zu erheben.  Wegen der Konkurrenzfähigkeit betreffs der 

MwSt. bei geschäftlichen Einnahmen sollten auch den Kirchengemeinden als Trägern 

MwSt. bezahlt werden. Bezüglich der Dienste auf finnischen Friedhöfen ist in Punkto 

MwSt. anfangs etwas falsch gelaufen. Die Direktive 77/388/EG 4. Art. Schreibt vor, 
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dass Friedhofsdienste ohne Wirtschaftsnutzung nicht zu versteuern sind. Ebenso sind 

christliche Zeitschriften nicht MwSt.-pflichtig.

Die menschlichen Rechte und die Kirche
Seit dem 17. Jahrhundert kann man von menschlicher Gerichtsfreiheit in frei-

heitlicher und liberaler Gerichtsbarkeit sprechen. In Finnland wurde die Konvention der 

FN am 23. Mai 1990 ratifiziert. Das individuelle Recht, die Pflicht und Schuldigkeit, 

muss dem Christentum nicht unbedingt widersprechen. Das natürliche Gericht sollte 

dem Grunde nach der menschlichen Gerichtsfreiheit entsprechen. Die einzelnen betref-

fenden Gesetze bezüglich individueller Konflikte dürfen politischen und staatlichen Zie-

len nicht widersprechen. Das finnische GG 6 § verbietet zum Beispiel Diskriminierung 

aus religiösen Gründen. Besonders ist in Finnland geregelt, dass die finnische und die 

schwedische Sprache in Finnland als gleichwertig anzusehen sind (GG 17 §).

Im internationalen Vergleich ist in Finnland auch die soziale  und wirtschaftliche 

Lage gut geregelt. Ist ein Bewohner des Landes mit einem Urteil unzufrieden, kann er 

am EG-Gericht dagegen klagen. E 14.062001 2001 2001 enthält eine Klage Spaniens 

nicht, die die Beantragung des Recht auf Abzug von der Steuer für eine Zuwendung für 

die Evangelisch- Lutherische Baptistische Kirche verhindern soll, bevor nicht der Be-

schluss zum Recht auf Abzüge in Spanien geprüft ist. In jedem Land muss das Steuer-

prinzip Gesetz sein.  Die Steuer sollte gleichwertig sein für alle Steuerzahler. Legalität, 

Steuerzahlungsmöglichkeit und Neutralität gegenüber der Gerechtigkeit ist das zugrun-

deliegende Steuerprinzip.

Die Bilanz von Einnahmen und Ausgaben
Für die Steuerzahler ist alles ganz genau geregelt. Nach Kirchenordnung  4:3 § 

haben die Kirchen diakonische Mittel für Hilfsausgaben. Im Einkommenssteuergesetz 

92 § findet sich die Liste der steuerfreien Einkünfte. Laut der Diakonie Satzungen der 

Gemeinden gehört die diakonische Hilfe eigentlich auch hierher. Das Steuereinkommen 

wurde im Jahr 2000  für Gehälter mit 57 % und für Unterhaltungen von Immobilien mit 

23 % genutzt. Über 60 % der Kosten sind Personalausgaben. Für die internationale Dia-

konie und Mission werden 6 % der Jahreskosten aufgewendet. Die Sozialabgaben kön-

nen die Interferenzkurve niedriger vorwegnehme, als die Linie von Marktangebot und 

Marktnachfrage vorgibt. Hervorzuheben ist, dass die Steuereinnahmen der Kirche den 

Ausgaben entsprechen, die sie gemäß den gesetzlichen Ausgaben hat. 



308

Das Besondere am finnischen kirchlichen Steuerrecht ist, dass die Personensteu-

er von jedem Kirchenrat festgelegt wird, und der Anteil des  Körperschaftssteuerrechts 

vom staatlichen Finanzministerium nach Verhandlungen mit der Kirchendirektion 

festgelegt wird = Steuereinnahmen insgesamt   Rentenversicherungen Mehrwert-

steuern Immobiliensteuer Soziale abgaben. Hieran kann man sehen, dass die Kir-

chen nicht ganz steuerfrei sind, sondern auch einen Betrag zur sozialen Wohlfahrt be-

zahlt. Von Fall zu Fall können auch steuerrechtliche Veränderungen vorkommen, durch 

die offenbar wird, dass die Kirchensteuer kein neutrales Recht ist.

Eine Veränderung findet sich im avoir fiscal und wird bei den Kapitalsteuerein-

nahmen deutlich sichtbar. Aufgrund einer kaiserlichen Sonderberechtigung wurde 1858 

die Deutsche Evangelisch Lutherische Gemeinde gegründet, deren Gemeindegebiet das 

ganze Land umfasst. Durch eine Deklaration des Domstifts zu Borgå hat auch die 

reichsschwedische Olaus Petri Gemeinde das Recht, Steuern zu erheben. Zusätzlich 

können auch EU-Gelder für den Erhalt kirchlicher Kulturgebäude in Anspruch genom-

men werden. Auch dann sind staatliche Budgetmittel eine Alternative zur Kirchensteu-

er. Problematisch ist die jetzige Lage, wenn eine Gemeinde ihre voraussichtlichen Steu-

ereinnahmen nicht berechnen kann. Die Gemeindemitglieder verschiedener Gemeinden 

werden nicht gleich behandelt. Wenn jede Kirchengemeinde in einem demokratischen 

Prozess im Kirchenrat selbst den Steuerersatz festlegen kann, bedeutet das, dass ärmere 

Gemeinden einen doppelt so hohen Steuersatz haben können wie Gemeinden mit rei-

chen Mitgliedern.

Als Sozialanteil gibt die Kirche 28,08% für ärmere Gemeinden  in den kirchli-

chen Zentralfonds, 4,4% gehen als Mehrwertsteuern an den Staat, 4,4% als Immobilien-

steuer an die Kommune, 2,6893% an den FPA als Sozialabgabe und 3,2% werden als 

Beiträge in gesetzlich obligatorische Versicherungen eingezahlt.

Das bedeutet, dass für verschiedene soziale Bereiche mehr als 40 % der  Kir-

chensteuer aufgewendet werden. Nach rechtsethischen Prinzipien kann man auch sagen, 

dass die Kirchensteuer grundsätzlich für die jetzige Rechtsmoral und Ethik ein Garant 

für kulturelle Freiheit ist. So sind mit Gottes Hilfe die Evangelische und die Orthodoxe 

Kirche Finnlands Garanten, nicht nur für den Glauben, sondern auch für die Grundle-

gung von Moral und Ethik, Recht und Gerechtigkeit im finnischen Staat.
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Kirchensteuermodelle
Die Philosophien des Aristoteles und des Judentums kann man ansehen als die 

Grundlage der heutigen christlichen EU-Theologie und Ethik. Doch gibt es große Ent-

wicklungsunterschiede in jeder Nation. In den USA gibt es das Recht, Spenden für Kir-

chen und freiwillige soziale Verantwortung von der Steuer abzuziehen. Die Kirche in 

Deutschland hat das Kirchensteuerrecht und auch das Recht, gemeinnützige Spenden 

von der Steuer abzuziehen. In Nordeuropa gibt es starke soziale Wohlstandstaaten und 

die Kirche. In Finnland und Dänemark hat die Kirche Steuerrecht zur Finanzierung  ih-

rer Ausgaben. Neben der Evangelisch Lutherischen Kirche in Finnland gibt es in den 

nördlichen Ländern auch staatliche Budgetmittel.

Laut GG 79.3 § sollten alle Teile der Steuer im finnischen Gesetz fest verankert 

sein. Das Domizil-Prinzip  gilt für alle direkten Steuern. Die Steuer ist abhängig vom 

persönlichen Einkommen. Staat und Kommunen sind die größten Steuereinnehmer. Da-

nach erst kommt die Kirchensteuer mit 1-2,25%. Finanzen des FPA sind durch Abgaben 

geregelt.  Seit 1993 ist das Einkommen aufgeteilt in Lohneinkommen und Kapitalein-

kommen. Vom Kapitaleinkommen erhält die Kirche keine Steuern.

In den westeuropäischen, einstmals christlichen Ländern kann man von vier un-

terschieidlichen Finanzierungsprinzipien der Kirchen sprechen: Erstens Kirchensteuer 

in Abhängigkeit von der Lohn- und Einkommenssteuer, zweitens Budgetmittel aus den 

Staatfinanzen, drittens freiwillige Beiträge und Spenden mit der Möglichkeit, sie steuer-

lich abzusetzen und viertens die Erhebung eines Kirchenbeitrags. Eine letzte Möglich-

keit ist die Erhebung von Abgaben und Gebühren allein für die Dienst, die konkret in 

Anspruch genommen werden. Dazu können auch evtl. zu versteuernde Spenden und 

Testamente kommen.

Die nationale Geschichte, der Glaube und die Entwicklung in Europa haben zur 

Folge, dass diese Modelle in der Regel nicht in Reinform angewendet werden. Die Mo-

ral und die ethischen Grundlagen eines Lands können wohl durch die gerechte Vertei-

lung eines Teils der Körperschaftssteuer an die anerkannten Konfessionen in diesem 

Landes am besten gesichert werden.

Koordinierter Glaube kann wahrscheinlich eher dem Ziel der Leistungsfähigkeit 

in einem Land mit Glauben und moralischer Rechtsidentität entsprechen. Eine ethische, 

moralische und soziale rechtsethische Wohlfahrt könnte mit vom Staat verteilten Mit-

teln am besten der liberalen Gerechtigkeit entsprechen.

,
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Bilaga 1. Evangelisk-lutherska församlingarnas ekonomi åren 1986-2006

Evangelisk-lutherska församlingarnas ekonomi åren 1986-2006

År                               personskatt

                 

samfundsskatt Totalt

1986 604  56 660

1987 731   59 790

1988 679   64 743

1989 700   72 772

1990 720   75 795

1991 677   85 762

1992 639   52 691

1993 605   52 657

1994 628   38 666

1995 694   68 762

1996 690 106 796

1997 769 143 912

1998 819 174 993

1999 781 132 913

2000 774 125 899

2001 671 101 772

2002 727   99 826

2003 715   86 801

2004 717   96 813

2005 729 102 831

2006 763 109 872

Evangelisk-lutherska församlingarnas ekonomi åren 1986-20061402

Diagram 1. Kyrkans skattestatistik åren 1986 2006.

1402 Kyrkostyrelsen: Församlingarnas ekonomi; Statistisk årsbok för kyrkan år 2000 s. 163; Statistisk års-
bok för kyrkan 2006 s. 254.
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Skatter som påförts på grund av inkomst och förmögenhet vid beskattningen för åren 
1982-2005  i millioner euro.  

År Kyrkoskatt Kommunalskatt Statsskatt

1982 257 3 651 2 928
1983 287 4 084 3 172
1984 319 4 541 3 744
1985 361 5 119 4 332
1986 391 5 553 4 596
1987 429 6 112 5 133
1988 479 6 859 6 132
1989 525 7 550 6 638
1990 580 8 356 7 045
1991 560 8 161 5 947
1992 540 8 288 5 777
1993 523 7 913 5 470
1994 570 8 755 7 624
1995 619 9 492 5 984
1996 654 10 038 7 624
1997 697 10 660 8 352
1998 722 11 159 9 437
1999 730 12 219 11 298
2000 766 13 155 13 312
2001 767 12 915 11 214
2002 790 12 553 11 605
2003 805 12 728 11 795
2004 821 13 023 12 100
2005 849 13 655 12 421

Diagram 2. Beskattningen för kyrka, kommun och stat.1403

1403 Skatteverket: Skatter i siffror 2007 s. 10.
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Bilaga 2. Arbetsgivares pensions- och försäkringspremier 2009

Arbetsgivares pensions- och försäkringspremier 2009 4389

Arbetsgivares socialskyddsavgifter 2009

Till följd av att folkpensionsavgiften sänkts har det för år 2009 fastställts två olika procent för 
socialskyddsavgift. Procentsatsen som ska tillämpas avgörs på basis av betalningstidpunkten. Det 
spelar ingen roll när lönen har intjänats.

Om lönen har betalats 1.4 31.12.2009, tillämpas de procentsatser som trädde i 
kraft 1.4.2009. Procentsatserna är följande:

I klass (Den vanligaste klassen) 2,0 %

• nya företag 
• eller företagets avskrivningar på förslitning underkastade anläggningstillgångar vid be-

skattningen 2007 understiger 50 500 euro 
• företagets avskrivningar för 2007 överstiger 50 500 euro, men utgör under 10 % av lö-

nerna. 
• arbetsgivaren idkar inte rörelse, t.ex. hushåll eller föreningar utan rörelseverksamhet

II klass 4,2 %

• om företagets avskrivningar överstiger 50 500 euro och utgör samtidigt minst 10 % men 
högst 30 % av lönerna

III klass 5,1 %

• om företagets avskrivningar för överstiger 50 500 euro och samtidigt över 30 % av lö-
nerna

Arbetsgivare som bedriver rörelseverksamhet ska själv beräkna vilken procentsats för social-
skyddsavgift som ska tillämpas.

Procentsatsen för alla andra arbetsgivare är 3,05 %

• t.ex. kommuner, församlingar, staten och dess inrättningar samt landskapet Åland

Om lönen har betalats 1.1 - 31.3.2009, tillämpas de procentsatser som har fastställts 
för början av året. Procentsatserna är följande: 

I (Den vanligaste klassen) 2,801 %

II klass 5.001 %

III klass 5,901 %

Arbetsgivare som bedriver rörelseverksamhet ska själv beräkna vilken procentsats för social-
skyddsavgift som ska tillämpas.

Procentsatsen för alla andra arbetsgivare är 3,851 %
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• T.ex. kommuner, församlingar, staten och dess inrättningar samt landskapet Åland

Avgiftsklassen för socialskyddsavgift förblir densamma för hela året.

Premier som innehålls av löntagarens nettolön år 2009

• pensionsförsäkringspremie som tas ut från löntagaren 4,3 (5,4 %) 
• arbetslöshetsförsäkringspremie som tas ut från löntagaren är 0,20 % 
• sammanlagda beloppet som innehålls av arbetstagarens nettolön 4,5 (5,6 %) 

Beloppen beräknas av bruttolönen och dras av från nettolönen efter det att förskottsinnehållning 
har verkställts.

Pensionspremierna gäller 18-68-åriga arbetstagare. Arbetslöshetsförsäkringspremien gäller 17-
64-åriga arbetstagare. 

Pensionsförsäkringsavgifter för 2009

ArPL

ArPL-försäkringsavgift i genomsnitt 22 %
arbetstagarens andel, under 53-åriga 4,3 %
arbetstagarens andel, över 53-åriga 5,4 %

Arbetsgivaren får fritt välja det arbetspensionsförsäkringsbolag där han vill teckna försäkringen. 
Ytterligare information om ArPL-avgifterna får man i arbetspensionsförsäkringsbolagen.

SjPL

-sjömän:
Sammanlagt 22 %
arbetsgivarens andel 11 %
arbetstagarens andel 11 % 

Arbetslöshetsförsäkringspremier 2009
(innehålls i anslutning till olycksfallsförsäkringspremien)

arbetsgivarens andel

• 0,65 % av löner på högst 1 788 000 euro 
• 2,7 % av löner över 1 788 000 euro

arbestagarens andel 0,20 %

• 0,07 % om aktiebolagets aktieägare anses vara företagets delägare 

Arbetsgivaren innehåller arbetstagarens andel från nettolönen i samband med löneut-
betalningen. 
Detta gäller de arbetstagare vilkas arbetsgivare är olycksfallsförsäkringspliktiga. Företagets del-
ägare är en person som arbetar i ett aktiebolag och som själv äger, vars familjemedlemmar äger 
eller som tillsammans med sina familjemedlemmar äger minst hälften av aktiekapitalet eller av 
röstetalet som aktierna ger.

Delägare är också en person som arbetar i ett aktiebolag i en ledande ställning och som själv 
äger minst 15 %, vars familjemedlemmar äger eller som tillsammans med sina familjemedlem-
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mar äger minst 30 % av aktiekapitalet eller av röstetalet som aktierna ger.

Grupplivförsäkringspremie
Grupplivförsäkringspremien uppbärs i samband med olycksfallsförsäkringspremien.
Premien faktureras med en separat faktura utgående från samma lönesumma som i fråga om 
arbetslöshetsförsäkringspremien.

Lagstadgad olycksfallsförsäkringspremie
Försäkringspremiens storlek bestäms, beroende på försäkringsbolag, utgående från utbetalda 
löner och arbetets olycksfallsrisk på de olika branscherna. Premien varierar således beroende på 
bransch och företag. Arbetsgivaren ska försäkra sina arbetstagare, om antalet arbetsdagar blir 
sammanlagt mera än 12 under ett år.

Ytterligare information
Pensionsskyddscentralen och de olika pensionsförsäkringsbolagen ger mera information om ar-
betspensionsavgifterna. Skadeförsäkringsbolag som sköter olycksfallsförsäkringsärenden ger in-
formation om olycksfallsförsäkringar, löntagarens arbetslöshetsförsäkringspremier samt arbetsgi-
varens arbetslöshetsförsäkringsavgifter.

Utskriftsversion © Skatteförvaltningen 26.3.2009 Mail link

http://www.vero.fi/artikkeli/4389

Märk: L 193/2009 Given i Helsingfors den 27 mars 2009 Lag om temporär ändring av 3 § i 
lagen om premieprocentsatsen för sjukförsäkringens sjukvårdspremie och arbetsgiva-
res folkpensionsavgift

I enlighet med riksdagens beslut ändras temporärt i lagen av den 22 december 2006 om premieprocentsat-
sen för sjukförsäkringens sjukvårdspremie och arbetsgivares folkpensionsavgift (1262/2006) 3 § 1 och 2 
mom., sådana de lyder i lag 1343/2007, som följer:  3 § För privata arbetsgivare och för sådana statliga 
affärsverk på vilka lagen om statliga affärsverk (1185/2002) tillämpas är storleken på arbetsgivares folk-
pensionsavgift

1) 0,00 procent i avgiftsklass I, 2) 2,20 procent i avgiftsklass II, 3) 3,10 procent i avgiftsklass III.

För övriga arbetsgivare är folkpensionsavgiftens storlek 1,05 procent. Denna lag träder i kraft den 1 
april 2009 och gäller till och med den 31 december 2009. Denna lag tillämpas på arbetsgivares folk-
pensionsavgift som erläggs på grundval av den lön som betalas den 1 april 2009 eller därefter, men 
senast den 31 december 2009. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan la-
gen träder i kraft.

RP 11/2009
ShUB 5/2009
RSv 19/2009

Helsingfors den 27 mars 2009

Republikens President 
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister Liisa Hyssälä
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Bilaga 3. Differensen mellan personskatteintäkter vid redovisning åren 1989 till 2001.

DIFFERENSEN MELLAN PERSONSKATTEINTÄKTER VID REDOVISNING MELLAN 
HELA KYRKAN OCH EN LITEN FÖRSAMLING ÅREN 1989 TILL 2001

ÅR            HELA KYRKAN    EN LITEN FÖRSAMLING 

1989 +8,63 +7,9
1990 -6,9 -3,19                        A
1991 +6,7 -5,47                        A
1992 +13 -8,71                        A 
1993 +6,8 +3,25
1994 +3,6 +3,3
1995 +2,6 +4,3
1996 +0,7 +6
1997 +6,2 +9,89                        B
1998 +6,6 +4,5
1999 +7,5 +4,5
2000 -2,5 +3,2
2001              

Summa -         9,4                         17,37
Summa +     62,33                                      46,93
Differens                        71,73                                      64,30  

Jämförelsen i tabellen är mellan hela kyrkan och en liten församling med c. 3.000 personer där 
medlemsantalet ökade med 10 procent medan kyrkans totala medlemsantal sjönk. Detta kan ge 
två avläsningsresultat i inkomstbeskattningen. 
A. År 1990-92 då löneinkomster kunde omvandlas med skatteplanering till uttag enligt avoir 
fiscal gav den lilla församlingen ett avbräck i tillväxten.
B. Rätten till optioner som beskattas som förvärvsinkomst ger i samma församling som pre-
sumtivt har medlemmar med entreprenörsverksamhet också i stor skala ger en inkomst högre än 
tillväxten i församlingar i gemen.  
KOMMENTAR:

De allmänkyrkliga åren med fallande skatteuttag är lägre för hela kyrkan än den enskilt 
undersökta församlingen. Tillväxten är för hela kyrkan högre än för den lilla församlingen. 
Sammanräknat är hela kyrkans skattetillväxt större för hela kyrkan än den lilla församlingen som 
undersökts. Av detta kan man också läsa att till den del inkomster som omvandlats till kapitalin-
komst har även samfundsskatten en betydande balanserande inverkan. Särskilt Mariehamns och 
tyska församlingarna kommer att drabbas proportionellt hårt om samfundsskatten ersätts med ett 
per capita system enligt folkmängden. Samfundsskattens nya fördelning enligt arbetsställe tar vid 
efter 2001.  

Som källmaterial har använts och uträknats från skatteförvaltningens redovisningsspecifikation.
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Bilaga 4 Kyrkostyrelsens plenum 24.2.2009:

Kyrkans centralfonds resultat visade ett underskott på 3,2 miljoner
Nyheten publicerad 24.2.2009 klockan 18:05 Publicerad av: Kyrklig tidningstjänst (Hämta andra nyheter av samma 

nyhetsproducent)

Kyrkostyrelsens plenum godkände på tisdagen Kyrkans centralfonds verksamhetsberättelse 

och resultaträkning för 2008. Resultaträkningen visade ett underskott på 3,2 miljoner euro. 

Den branta nedgången på aktiemarknaden senaste år ledde till att värdet på kyrkans egendom 

sjönk. I budgeten var underskottet för räkenskapsperioden 0,4 miljoner euro. Räkenskapsperi-

odens underskott bokförs som en minskning i kapitalet där det minskar de tidigare periodernas 

överskott.

Pensionsfondens avkastning har under hela den tid den har funnits varit 7,9 procent. Senaste år 

var avkastningen -17,6 procent. Pensionsfonden räcker till ca 5,6 års pensionsutgifter. Pen-

sionsfondens direktion förbereder en placeringsstrategi för en längre tidsperiod.

Enligt ecklesiastikrådet Leena Rantanen genomförs de strategiska projekt som kyrkomötet 

har godkänt som planerat.

Sammanslagningsunderstöd till Kimitoön, Raseborg och Väståboland
Kyrkostyrelsen har beviljat sammanlagt 4 634 514 euro i sammanslagningsunderstöd för åren 

2009-2011. År 2008 var motsvarande summa 260 880 euro.

Om församlingarna går samman under åren 2008-2009 är understödet något högre än om de 

går samman under åren 2010 eller 2011. Kyrkostyrelsen betalar också ut understöd för sam-

manslagningar som sker 2012 eller i början av år 2013. Efter 2013 betalas sammanslagnings-

understöd inte längre ut.

Man stöder bildandet av en kyrklig samfällighet om det finns språkliga eller geografisk skäl 

för bildandet. På språkliga skäl beviljades Raseborgs kyrkliga samfällighet stöd.

Följande församlingar/kyrkliga samfälligheter fick understöd i Borgå stift: Kimitoöns försam-

ling 235 932 euro och Väståbolands svenska församling 354 336 euro samt Raseborgs kyrkli-

ga samfällighet 216 000 euro.

Uleåborg och Borgå får stöd för festligheter

Kyrkostyrelsen beviljade Uleåborgs domkapitel 46 000 euro för att ordna festligheterna Raja-

ton raja Gränslös gräns i Muonio. Redan tidigare har man beviljat Borgå domkapitel 50 000 

euro för 200-årsfirandet av Lantdagen i Borgå.

Mer information om festligheterna finns på webbadressen www.1809.fi

KYRKLIG TIDNINGSTJÄNST 24.2.2009
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