
 
Förskottsinnehållningarnas och inkomstregistrets positiva utveckling förbättrade på 
kommunalskatteprognosen  
 
Förskottsinnehållningarna på kommunalskatt har inte vuxit som väntat under 2019. Enligt 
Kommunförbundets uppskattning borde det före utgången av september ha flutit in cirka 500 
miljoner euro mer i förskott till kommunerna än vad som varit fallet. Underskottet beror på 
skattekortsreformen och problemen med anmälan till inkomstregistret.  
 
Enligt Skatteförvaltningens uppgifter beror förskottsinnehållningarnas tillväxt i redovisningarna i 
november på förskottsinnehållningar från tidigare månader samt förskottsinnehållningarnas goda 
utveckling i oktober. Tidigare månadernas förskottsinnehållningar ökade med 70 miljoner mera 
jämfört med situationen ifjol. Detta beror på underskottet som inkomstregistret orsakat har blivit 
mindre. Underskottet uppskattas nu endast bestå av några tiotals miljoner euro. 
Förskottsinnehållningarna ökade med +3,8 % jämfört med ifjol. Den genomsnittliga 
förskottsinnehållningsprocenten har ökat stadigt de senaste månaderna och utvecklingen förväntas 
vara likadan i december. På basen av detta har vi höjt på decembers uppskattade 
kommunalskatteredovisningar. Till en följd av beskattningens flexibla verkställande har 
skatteåterbäringarna till största delen redan dragits av från kommunernas redovisningar. Därmed 
ökar kommunernas redovisningar märkbart jämfört med ifjol. 
 
Av Skatteförvaltningens utredning att döma kommer det underskott som beror på 
skattekortsreformen att till stor del börja rätta till sig först vid förskottsinnehållningarna i december. 
I redovisningarna är rättelser i större skala därför att vänta först i januari. Slutgiltigt kommer 
underskottet att rättas till först när beskattningen blir klar från och med sommaren 2020. 
 
I skatteprognosfilen har underskottet i förskottsinnehållningarna år 2019 till följd av reformerna 
uppskattats till ca. -500 miljoner euro. Skattekortsreformen är en bestående ändring. Även om 
underskottet i kommunalskatteredovisningarna för 2019 korrigeras år 2020, så utgår vi ifrån att 
förskottsskatterna för skatteåret 2020 kommer att släpa efter på samma sätt, och förskotten stannar 
på en lägre nivå också år 2020. I vår prognos har vi inte beaktat eventuella förändringar i de 
skattskyldigas beteende (t.ex. att fler höjer sin förskottsinnehållningsprocent redan i början av 
2020), men vi följer läget tillsammans med Skatteförvaltningen. 
 
I prognosen har också beaktats Skatteförvaltningens slutliga uppgifter (3.11) om beskattningen för 
skatteåret 2018 samt ändringarna i skattegrunderna år 2020 enligt regeringens budgetproposition. 
Kommunernas inkomstskattesats och fastighetsskattesatser för 2020 har även beaktats. Vägda 
medeltalet för hela landets inkomstskattesats ökade med 0,09 % -enheter och är 19,97 % år 2020 
 
Statistikcentralens befolkningsprognos per 30.9.2019 har även beaktats för åren 2019–2022 i de 
kommunvisa skatteprognosfilerna. Dessa inverkar på kommande årens uppskattade 
förvärvsinkomster och utdelningsandelar. 
 
Utgående från underskottet i influtna skatter och Skatteförvaltningens förhandsbesked har det inte 
funnits någon anledning att ändra den riksomfattande prognosen för den kommunalskatt som ska 
debiteras, utan endast de redovisade skatterna. Den korrigerade utdelningsandelen för 2019 (61,42 
%) är enligt de senaste uppgifterna blygsamt positiv för kommunernas del och medför ca. 10 
miljoner euro i samband med december månads skatteredovisningar. 
Det förbättrade prognosen för pågående års förskott ökar i viss mån även kommande års 
kommunalskatteprognoser. 
 



Kommunförbundets skatteprognosfil hittas på adressen: 
https://www.kommunforbundet.fi/ekonomi/skatteprognosfil   

Samfunds- och fastighetsskatteprognosen  

Uppskattningarna av samfundsskatten för skatteåren 2018–2023 baserar sig på Finansministeriets 
nya prognos för samfundens beskattningsbara inkomster med beaktande av hur de debiterade 
förhandsskatterna utvecklats. Prognosen baserar sig på förändringarna i driftsöverskottet i 
nationalräkenskaperna. I prognosen har också samfundsskatteredovisningarna i november och 
Skatteförvaltningens slutliga samfundsskatteuppgifter för år 2018 beaktats. 
 
I samfundsskatteprognosen har regeringens proposition om de förhöjda avskrivningarna på maskin- 
och anläggningsinvesteringar för 2020–2023, och det extra skatteavdraget på 50 % för immateriella 
investeringar beaktats. Förändringarnas konsekvenser för kommunerna kompenseras genom en 
höjning av deras samfundsskatteandel (i parentesen framkommer propositionens effekter utan 
kompensation)  
 
2020: kommunernas utdelning 32,13 procent av samfundsskatten (-53 miljoner euro)  
2021: kommunernas utdelning 32,24 procent av samfundsskatten (-63 miljoner euro) 
2022: kommunernas utdelning 32,18 procent av samfundsskatten (-60 miljoner euro) 
2023: kommunernas utdelning 32,06 procent av samfundsskatten (-53 miljoner euro) 
 
Ändringen har även negativ effekt på kommunalskatten med ca. 20 miljoner euro per år under åren 
2020–2023 och har även beaktats i prognosen. Till denna del ersätts skattebortfallet även till 
kommunerna enligt lag. 
 
Fastighetsskatten baserar sig ända till 2019 på Skatteförvaltningens statistik över fastighetsskatter. 
Fastighetsbeskattningen för 2019 blev klar i september. Närmare uppgifter om 
fastighetsbeskattningen i de enskilda kommunerna finns i Skatteförvaltningens statistikdatabas 
http://vero2.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/Vero/ Kommunernas fastighetsskattesatser för 2020 har även 
beaktats i skatteprognosfilen. 
 

De kommunvisa skatteprognosfilerna skickas till dess beställare under dagens 
lopp. 

 

Tilläggsinformation på Kommunförbundet fås av: 
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