
Skatteprognosfilens alternativscenario har uppdaterats - Coronaviruset orsakar ännu osäkerhet i 
prognoserna 

Den uppdaterade skatteprognosfilen baserar sig i huvudsak på olika prognosinstituts senaste 
uppskattningar om coronaviruskrisens inverkan på den ekonomiska utvecklingen. Bland annat 
rapporten som Vihriäläs professorgrupp publicerade den 8.5.2020 har beaktats. Uppskattningarna 
om den ekonomins utveckling beror på hur snabbt de ekonomiska begränsningsåtgärderna kan 
lindras. Det är mer sannolikt än tidigare att den ekonomiska tillväxten avtar och risken för recession 
ökar.  

Kommunalskatteprognosen 

Skatteprognosens bakomliggande antagande är att BNP kommer att sjunka med dryga 7 % för det 
pågående året och ökar därefter måttligt med ca. 1 % nästa år.  I prognosen har vi dessutom beaktat 
de faktiska skatteredovisningarna fram till maj 2020, skattesatserna för skatteåret 2020 och de 
slutliga uppgifterna om beskattningen för skatteåret 2018. Dessutom har vi beaktat de slutliga 
befolkningsuppgifterna för 2019. I denna version har också beaktat löneinkomsternas, 
pensionsinkomsternas, arbetslöshetsersättningarnas och de övriga sociala förmånernas ändringar 
för skatteåret 2019 som baserar sig på Skatteförvaltningens statistik om inkomstutvecklingen 
(11.5.2020). Statistiken baserar sig på arbetsgivarnas och de övriga förmånsbetalarnas 
årsanmälningar år 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 den akuta krisen pågår i dryga 4 månader. Nästa år 
ökar lönesumman måttligt med 1,8 % med antagandet att de permitterade personerna återvänder 
till arbetet, men samtidigt att arbetslösheten som ökar under det pågående året delvis blir 
bestående. Arbetslöshetsersättningarna ökar uppskattningsvis med ca 42 % i år pga. permitteringar 
och uppsägningar. Även näringsverksamhetens förvärvsinkomster kommer att sjunka till en följd av 
coronavirusepidemin.  

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. Enligt de senaste uppgifterna fördelas de permitterade jämt från alla 
förvärvsinkomstklasser. 

I skatteredovisningsprognosen har vi beaktat RP 33/2020 som gavs till riksdagen och som berör 
företagens villkor för betalningsarrangemangen och effekten av Skatteförvaltningens ändrade 
förfaranden. Vi har fått uppdaterade uppgifter angående ändringens uppskattade konsekvenser. 
Därmed har kommunalskatteredovisningarna minskats med ca. 400 miljoner euro, 
samfundsskatteredovisningarna med 20 miljoner euro och fastighetsskatteredovisningarna med 60 
miljoner euro. Regeringens 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. 

https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/HallituksenEsitys/Sidor/RP_33+2020.aspx


Den svagare utveckling som uppskattats för det här året återspeglas också i kalkylerna över 
skatteinkomsterna för de kommande åren. 

Samfunds- och fastighetsskatteprognosen 

Coronaviruset inverkade på samfundsskatten från och med april månads skatteredovisningar. 
Företagen har under ett par 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. I prognosen 
utgår vi från att minskningen i förskotten kommer att avta, men ändå fortsätta de kommande 
månaderna.  Vi uppskattar att den debiterade och redovisade samfundsskatten kommer att minska 
med närmare 30 % i år.  

Till skillnad från den föregående prognosen har vi minskat på pågående skatteårs 
samfundsskatteredovisningar nästa år. Detta gjordes eftersom att den debiterade skatten har 
minskat och antagandet att företagen inte längre minskar på sina förskott för säkerhets skull, utan 
mera i förhållande till den verkliga ändringen. Den debiterade skatten år 2021 har minskats på basen 
av den senaste prognosen, men även pga. att pågående års förluster förväntas öka och därmed 
minskar det på de beskattningsbara inkomsterna nästa år.  Ändringarna i företagens debiterade 
skatter år 2020 har effekt på de kommunvisa samfundsskatteutdelningarna från och med år 2022.  

De kommunspecifika skatteprognosfilerna som baserar sig på hela landets skatteprognos skickas 
till kommunerna senare idag. Hela landets skatteprognosfil hittas här: 
https://www.kommunforbundet.fi/ekonomi/skattefragor/skatteprognosfil 

Finansministeriet publicerar sin nästa prognos den 16.6 där den senaste uppskattningen som 
coronaviruset innebär för kommunalekonomin framkommer. I samband med detta publicerar vi 
också följande skatteprognos där även förhandsuppgifterna om skatteår 2019 beaktas.  
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