
Kommunförbundets skatteprognosfil har uppdaterats – fjolåret blev bättre än befarat, men 

osäkerheten fortsätter 

Vi har uppdaterat skatteprognosfilen utifrån Finansministeriets prognos från december. I prognosen 

har vi dessutom beaktat de faktiska skatteredovisningarna fram till december 2020, skattesatserna för 

skatteåret 2021 och de slutliga uppgifterna om beskattningen för skatteåret 2019. Vi har också strävat 

efter att i uppdateringen beakta de belastningar som coronaviruset orsakar på den ekonomiska 

utvecklingen och därigenom på skatteinkomsterna. 

Kommunalskatteprognosen  

Fjolåret blev slutligen bättre än befarat: kommunalskatten ökade slutligen med hela 5,1 % jämfört 

med år 2019. Orsakerna bakom den goda utvecklingen var flera. Bland annat berodde det på att 

lönesumman ökade bättre än väntat, förbättrade utdelningsandelen för skatteåret 2020 samt 

företagens betalaningsarrangemang gällande skatterna. Dessa var slutligen endast 100 miljoner euro 

för kommunalskattens del. År 2019 uppstod det ett underskott på omkring 350 miljoner euro i 

kommunalskatteinkomsterna på grund av skattekortsreformen. Detta underskott korrigerades i 

helhet ifjol och förbättrade för sin del det totala kommunalskatteutfallet ifjol. 

Det goda fjolåret ökade även uppskattningarna för det pågående och de kommande åren. 

Sysselsättningen väntas öka i år och lönesumman därmed ökar med ca. 2,5 % och försätter öka ungefär 

lika mycket även de kommande åren. För de övriga förvärvsinkomsterna har vi tagit de senaste 

uppskattningarna i beaktande. Vid avdragen har fått uppdaterat simuleringsmaterial i användning och 

därmed har bland annat pensionsinkomst- och förvärvsinkomstavdragens profil ändrats en aning från 

det tidigare. Vid reseavdragen har beaktat det ökade distansarbetandet. Efter alla ändringar väntar vi 

oss att kommunalskatten kommer att öka med dryga 1 % det pågående året. Efter detta skulle den 

årliga tillväxten ligga omkring 3 %.  

Samfunds- och fastighetsskatteprognosen 

Även samfundsskatten ökade också mera än befarat ifjol, slutligen med 3 %. Den gynnsamma 

utvecklingen berodde i huvudsak på att kommunernas samfundsskatteandel höjdes med 10 %-

enheter för skatteåret 2020. Den höjda andelen ökade kommunernas samfundsskatter slutligen med 

närmare 400 miljoner euro i fjol. Även för det pågående året höjdes kommunernas andel med 10 % -

enheter. Den debiterade samfundsskatten ökar uppskattningsvis med närmare 4 % i år. 

Samfundsskatteredovisningarna å sin sida ökar uppskattningsvis med hela 20 % huvudsakligen pga. 

de nämnda tillfälliga samfundsskatteandelarna skatteåren 2020 och 2021.  Nästa år sjunker 

kommunernas andel av samfundsskatten med dryga 10 % -enheter och redovisningarna samtidigt 

med uppskattningsvis ca. 11,5 %.  

För fastighetsskattens del var utvecklingen å sin sida sämre än väntat. Den svagare utvecklingen 

berodde på att även fastighetsbeskattningen ifjol övergick till skattskyldigspecifikt slutförande av 

beskattningen (s.k. flexibelt slutförande av beskattningen). Det här betyder att beskattningen 

verkställdes vid olika tidpunkt för olika fastighetsinnehavare från och med maj. Samtidigt har 

fastighetsbeskattningen övergått till ett nytt datasystem. Av den totala debiteringen av 

fastighetsskatten för skatteåret 2020 förfaller drygt 10 procent till betalning i januari-februari 2021, 

det vill säga dryga 200 miljoner i euro. Av den totala debiteringen av fastighetsskatten för skatteåret 

2021 uppskattas det förfalla till betalning ett lite mindre belopp i januari--februari 2022, totalt cirka 

fem procent. Det är fråga om en uppskattning av hur beskattningen framskrider nästa år. Denna 

uppskattning har beaktats för fastighetsskatteredovisningarna de kommande åren. I 



fastighetsskatteprognosen har vi dessutom beaktat den slutförda fastighetsbeskattningen 2020 och 

fastighetsskattesatserna för år 2021. 

Avslutningsvis bör det nämnas att utsikterna dock fortfarande beklagligt dimmiga på grund av 

coronan. Det är möjligt att vi får uppleva många uppsägningar och permitteringar också i år. Den 

kommande utvecklingen beror också långt på hur vaccineringarna kan påbörjas och genomföras. 

Den uppdaterade skatteprognosfilen för hela landet finns på följande webbplats: 

https://www.kommunforbundet.fi/ekonomi/skattefragor/skatteprognosfil   

De kommunspecifika skatteprognosfilerna slutförs och skickas till kommunerna under 

morgondagens lopp. 
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