
Skatteprognosfilens alternativscenario har uppdaterats - Coronaviruset 
orsakar ännu osäkerhet i prognoserna 

Den uppdaterade skatteprognosfilen baserar sig på finansministeriets ekonomiska översikt 
(juni 2020) samt olika prognosinstituts senaste uppskattningar om coronaviruskrisens 
inverkan på den ekonomiska utvecklingen. De ekonomiska begränsningsåtgärderna har 
lindrats till stor del, men coronavirusepidemin orsakar ännu märkbar osäkerhet i 
ekonomin. 

Kommunalskatteprognosen 

Skatteprognosens bakomliggande antagande är att BNP kommer att sjunka med dryga 6 % 
för det pågående året och ökar därefter måttligt med ca. 2 % nästa år.  I prognosen har vi 
dessutom beaktat de faktiska skatteredovisningarna fram till maj 2020 samt 
Skatteförvaltningens förhandsuppgift som berör juni månads skatteredovisning. Även i 
denna version har vi beaktat löneinkomsternas, pensionsinkomsternas, 
arbetslöshetsersättningarnas och de övriga sociala förmånernas ändringar för skatteåret 
2019 som baserar sig på Skatteförvaltningens statistik om inkomstutvecklingen (11.5.2020). 
Dessutom har vi beaktat Skatteförvaltningens förhandsuppgift (5.6.2020) som berör hela 
landets debiterade kommunalskatt skatteåret 2019. Förhandsuppgiften överensstämde bra 
med maj månads uppskattning och därmed har vi inte gjort några ändringar beträffande 
skatteår 2019.  

De största osäkerhetsfaktorerna i skatteprognosen hänför sig ännu till coronaviruset och 
dess konsekvenser för kommunernas skatteinkomster. Konsekvenserna framkommer med 
fördröjning i form av minskade inkomster från kommunalskatten och samfundsskatten. En 
del av den här försvagningen skulle bero på att sysselsättningen, och därigenom 
lönesumman, samt företagens lönsamhet utvecklas långsammare än väntat. I 
uppskattningen över lönesummans utveckling för det pågående året har vi utgått ifrån 
hypotesen att coronavirusepidemin sakta försvinner och att det inte uppstår en andra våg 
av coronaviruset på hösten. Nästa år ökar lönesumman måttligt med 2,2 % med 
antagandet att de permitterade personerna återvänder till arbetet, men samtidigt att 
arbetslösheten som ökar under det pågående året delvis blir bestående. 
Arbetslöshetsersättningarnas, jord- och skogsbrukets förvärvsinkomsternas samt de övriga 
förvärvsinkomsternas uppskattningar har specificerats för skatteåren 2020–2024. 

Vid avdragen från förvärvsinkomsten har vi vid sidan om den kraftigt sjunkande 
löneinkomsterna också beaktat det ökade distansarbetandet. Därmed ökar avdragen för 
inkomstens förvärvande en aning samtidigt som avdragen för resekostnaderna minskar. 
Vid grundavdraget, förvärvsinkomstavdraget och framför alt arbetsinkomstavdraget har vi 
beaktat de permitterades breda spektrum i de olika inkomstklasserna. Vid 
pensionsinkomst-, förvärvsinkomst- och grundavdraget har vi specificerat 
uppskattningarna för de kommande åren. För arbetsinkomstavdragets del har vi beaktat 
lönesummans ändrade utveckling. 

Den debiterade kommunalskatten skatteår 2020 ökar endast med 20 miljoner euro jämfört 
med maj månads uppskattning. Trots det ökar den uppskattade 
kommunalskatteredovisningen med ca 270 miljoner euro år 2020. Detta beror i huvudsak 
på antagandet att kommunernas utdelningsandel kommer att höjas skatteåret 2020. Även 
förhandsuppgifterna om skatteåret 2019 ökar på den uppskattade 
kommunalskatteredovisningen. Enligt förhandsuppgiften skulle kommunernas uppskattade 
skattekorrigering vara ca. 80 miljoner positiv. Denna uppskattning ökar pågående årets 
redovisning med ca. 30 miljoner euro jämfört med maj månads uppskattning. 

I skatteredovisningsprognosen har vi beaktat ändringarna som berör företagens villkor för 
betalningsarrangemangen. Den tillämpade räntesatsen i samband med 
betalningsarrangemangen skall ytterligare sänkas till 2,5 procentenheter. Därmed har det 
gjorts uppdaterade uppskattningar om ändringens konsekvenser för skatteinkomsterna. 
Utgående från dessa har vi minskat på kommunalskatteredovisningarna med ca. 400 



miljoner euro, samfundsskatteredovisningarna med 20 miljoner euro och 
fastighetsskatteredovisningarna med ca. 60 miljoner euro. Regeringens ursprungliga 
proposition utgår från uppskattningen att skatterna insamlas tillbaka totalt år 2021, men i 
vår prognos utgår vi från att de endast insamlas delvis. Uppskattningar om förlorade 
skatteinkomster och kompensationen av dessa kommer att uppdateras under hösten lopp. 

Samfunds- och fastighetsskatteprognosen 

Coronaviruset inverkade på samfundsskatten från och med april månads 
skatteredovisningar. Företagen har under tre månader kunnat ansöka om minskningar i 
sina förskottsskatter av Skatteförvaltningen, utan att behöva ge någon särskild utredning 
om inkomstutvecklingen. Därmed minskade pågående årets förskott med 24 % i samband 
med maj månads redovisningar. Enligt förhandsuppgift har förskottens minskning nästan 
avstannat och minskningen är endast en aning större jämfört med situationen i maj. På 
basen av den senaste utvecklingen verkar det som att den största minskningen i 
debiterade förskottsskatter har nu skett. Osäkerheten kring ekonomins och framförallt 
exportindustrins återhämtning är trots allt väldigt stor. Vi uppskattar att den debiterade 
samfundsskatten kommer att minska med ca. 23 % i år.  

I den uppdaterade prognosen har vi beaktat kommungruppens höjda utdelningsandel för 
skatteår 2020. Den nya utdelningsandelen som tillämpas i samband med redovisningarna. 
är 42,13 % och den tas i användning senast i samband med juli månads skatteredovisning 
(beror på tidtabellen för stadfästandet av lagen). Alla redovisningar som redan har gjorts 
för skatteår 2020 korrigeras så att de motsvarar den nya utdelningsandelen. Tidigare 
månadernas korrigerade samfundsskatteredovisningar kommer således vara ca. 200 
miljoner euro.  

Till skillnad från den föregående skatteprognosen har vi höjt 
samfundsskattredovisningarna med sammanlagt ca. 470 miljoner euro år 2020. Över 300 
miljoner euro har samband med kommungruppens höjda utdelningsandel. Den resterade 
delen förklaras av den höjda debiterade samfundsskatten skatteår 2020. 
Skatteförvaltningens förhandsuppgift (5.6.2020) om den debiterade samfundsskatten 
skatteår 2019 överensstämde också bra med de tidigare prognoserna och inga gjordes 
beträffande detta. 

Den debiterade fastighetsskatten för det pågående året baserar sig på 
Skatteförvaltningens förhandsuppgifter. I den redovisade fastighetsskatten har företagens 
ändrade villkor för betalningsarrangemangen och dess konsekvenser beaktats (-60 
miljoner euro år 2020).  

Den uppdaterade skatteprognosfilen för hela landet finns på följande webbplats: 
https://www.kommunforbundet.fi/ekonomi/skattefragor/skatteprognosfil  

De kommunspecifika skatteprognosfilerna skickas till kommunerna nästa vecka. I dessa 
beaktas de ovan nämnda ändringarna samt de kommunspecifika förhandsuppgifterna om 
skatteåret 2019 som Skatteförvaltningen publicerar nästa vecka. Dessa förhandsuppgifter 
specificerar de kommunspecifika utdelningsandelarna för det pågående året samt även 
den uppskattade utjämningen av statsandelarna på basen av de kalkylerade 
skatteinkomsterna år 2021.  
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