
Kommunalskatteprognosen den 8.10.2019 
 
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 meddelande http://veronsaajat.vero.fi/sv-
FI/tiedotteet/sidor/tiedote.aspx?aid=92354 beror förskottsinnehållningarnas tillväxt i 
redovisningarna i september på förskottsinnehållningar under tidigare månader. Det är 
alltså fråga om att problemen i anknytning till inkomstregistret delvis rättat till sig.  
Enligt Skatteförvaltningens utredningar beror underskottet till största delen på 
skattekortsreformen, och problemen med inkomstregistret står bara för en bråkdel (13 
%) av underskottet. Skattekortsreformen innebär att man i det nya 
förskottsinnehållningssystemet frångått inkomstgränserna enligt löneperioder och 
skattekorten för bisyssla, och därför har förskottsinnehållningen i början av året 
verkställts till betydligt lägre belopp än tidigare.  
 
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. Under slutet av hösten kommer underskottet att fortsätta växa varje månad, 
om inte skattebetalarna höjer sina skattesatser i bred skala eller de årliga 
inkomstgränserna på skattekorten överskrids rejält. 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 -600 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 senaste förhandsuppgifter (29.9) 
om beskattningen för skatteåret 2018 samt ändringarna i skattegrunderna år 2020 enligt 
regeringens budgetproposition.  
 
Den justering av skattegrunderna enligt förtjänstnivåindex som ingår i 
budgetpropositionen har beaktats i prognosen sedan våren, men nu har också de 
skattelättnader i fråga om löne-, pensions- och dagpenningsinkomst som riktats framför 
allt till låginkomsttagare beaktats. Lättnaderna förväntas minska intäkterna från 
kommunalskatten med cirka 130 miljoner euro. Samtidigt förväntas nedskärningarna i 
hushållsavdraget och i rätten att dra av räntor på bostadslån öka kommunernas 
skatteinkomster med cirka 46 miljoner euro. Justeringen av skattegrunderna enligt 
förtjänstnivåindex uppskattas minska kommunernas skatteinkomster med 298 miljoner 
euro år 2020, vilket enligt budgetpropositionen ska kompenseras till kommunerna (ny 
kompensation 285 miljoner euro).  
  
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 periodiseringen av de redovisade 
skatterna. De föreslagna ändringarna i skattegrunderna kommer däremot att minska 
prognosen för den kommunalskatt som debiteras år 2020. 
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Redovisningarna i början av hösten minskade kraftigt också på grund av det flexibla 
verkställandet av beskattningen, som inneburit att skatteåterbäringar till de 
skattskyldiga har tagits ut av kommunerna till högre belopp än under tidigare år (t.ex. 
800 miljoner euro i september). I fråga om skatterna för föregående skatteår är de 
influtna skatterna jämförbara först efter redovisningen i november, då beskattningen för 
skatteåret 2018 är slutförd och rättelser gjorts. 
 
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 september och Skatteförvaltningens förhandsuppgifter 
för år 2018 beaktats. 
 
I samfundsskatteprognosen har ännu inte beaktats de förhöjda avskrivningar på maskin- 
och anläggningsinvesteringar som regeringen planerat för 2020–2023, och inte heller det 
extra skatteavdraget på 50 % för immateriella investeringar. Ännu finns det inga 
närmare uppgifter om det slutliga innehållet i dessa förslag eller hur de kommuner att 
påverka skatteinkomsterna. Det är tänkt att förändringarnas konsekvenser för 
kommunerna ska kompenseras genom en höjning av deras samfundsskatteandel. 
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/ 
 
OBS! Kommunvisa skatteprognosfilerna publiceras senare idag på 
kommunernas egna skatteprognos-webbsida. De kan beställas av Benjamin 
Strandberg eller Tuija Valkeinen. Den kommunvisa skatteprognosfilen kostar 180 € + 
moms per år. Vänligen uppge beställarens namn, titel, postadress, postnummer och ort, 
e-postadress och faktureringsuppgifter. 
  
  

Tilläggsinformation på Kommunförbundet fås av: 

Benjamin Strandberg, sakkunnig 
Tfn 09 771 2082 / 050 594 0603 
benjamin.strandberg@kommunforbundet.fi 

  

  

  

 

https://www.kommunforbundet.fi/ekonomi/skatteprognosfil
https://www.kommunforbundet.fi/ekonomi/skatteprognosfil
http://vero2.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/Vero/
http://vero2.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/Vero/
http://vero2.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/Vero/
http://vero2.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/Vero/
mailto:benjamin.strandberg@kommunforbundet.fi
mailto:benjamin.strandberg@kommunforbundet.fi

