
Kommunförbundets skatteprognosfil har uppdaterats – de stora skatteåterbäringarna dämpar 

kommunalskattens tillväxt i år 

Den uppdaterade skatteprognosfilen baserar sig i huvudsak på uppskattningarna om skatternas 

utveckling i vårens kommunekonomiprogram. Dessutom har diskussioner om skatternas kommande 

års utveckling förts med finansministeriet.  I prognosen har vi också beaktat de faktiska 

skatteredovisningarna fram till april, Skatteförvaltningens publicerade statistik om 

förvärvsinkomsterna år 2020 samt fastighetsskattens förhandsuppgifter för skatteåret 2021. För åren 

2023–2025 har prognosen inte beaktat den eventuella vårdreformens konsekvenser på kommunernas 

skatteinkomster. 

Kommunalskatteprognosen  

Förvärvsinkomsterna för skatteåret 2020 baserar sig på Skatteförvaltningens statistik om 

förvärvsinkomsterna. Statistiken baserar sig på uppgifter från inkomstregistret samt årsanmälningar 

som inkomstbetalaren anmält gällande betalda prestationer. Statistiken är den första pålitliga utsikten 

över fjolårets förvärvsinkomster. Den slutliga beskattningens uppgifter kan trots allt avvika från dessa 

uppgifter. Statistiken innehåller uppgifter om lönernas, pensionernas, arbetslöshetsersättningarnas 

samt de övriga socialskyddsförmånarenas ändringarna till motsvarande uppgifter för föregående 

skatteår.  

Det bör noteras att förvärvsinkomsternas utveckling i de kommunspecifika skatteprognosfilerna kan 

avvika märkbart från januari månads motsvarande antaganden. I januari baserade sig de givna 

antagandena på hela landets utveckling samt befolkningens utveckling i kommunen. I januari kunde 

man alltså inte noggrant uppskatta coronaviruskrisens verkningar på förvärvsinkomsterna i de 

enskilda kommunerna. Ännu noggrannare bild över skatteåret 2020 får vi slutet av juni då de första 

förhandsuppgifterna om skatteåret 2020 publiceras. Följande skatteprognosfil publiceras i augusti 

och där beaktas förhandsuppgifterna som publiceras under vecka 32.  

För det pågående året och de kommande åren har de ekonomiska utsikterna förbättrats. Pågående 

års förskottsskatter uppskattas öka med dryga 2 %. Den verkställda beskattningens redovisningar är 

trots allt märkbart mindre än de motsvarande redovisningarna ifjol. Därmed är de totala uppskattade 

kommunalskatteredovisningarna ungefär på samma nivå som uppskattningen i januari. Lönesummans 

uppskattade utveckling har förbättrats jämfört med uppskattningarna i början av året och detta syns 

i den jämförbart bättre utvecklingen för nästa år. Även för åren 2023–2025 förväntas 

kommunalskatten i genomsnitt öka med ca. 3,5 % per år.  

Samfunds- och fastighetsskatteprognosen 

Samfundsskatteprognosen baserar sig på driftsöverskottets uppdaterade utvecklingsprognos samt 

början av årets faktiska skatteredovisningar. För det pågående året ökar samfundsskatten 

uppskattningsvis med närmare 27 %.  Orsaken bakom den goda utvecklingen ligger delvis i den 

förbättrade debiterade samfundsskatten samt början av årets goda skatteredovisningar. I februari 

redovisades det märkbart mera tilläggsförskott för beskattningen 2020 som verkställs. Även för 

samfundsskatten förskottsskatter förväntas god utveckling, närmare 20 % mera jämfört med ifjol. 

Orsaken bakom den goda utvecklingen ligger vid sidan om debiterade skattens förbättrade prognos, 

även i kommungruppens höjda gruppandel. För skatteåret 2021 höjs gruppandelen med dryga 2 % -

enheter i huvudsak till en följd av småbarnspedagogikens sänkta avgifter och dess kompensering. För 

nästa år minskar andelen igen med dryga 10 % -enheter och skatteredovisningarna med närmare 17 

%.   



För fastighetsskattens del var fjolårets utveckling sämre än väntat på grund av att 

fastighetsbeskattningen övergick till skattskyldigspecifikt slutförande av beskattningen. Av den totala 

debiteringen av fastighetsskatten för skatteåret 2020 redovisades det i januari-april i år ca. 197 

miljoner euro eller 10 % av den totala debiterade fastighetsskatten. Fastighetsskattens uppgifter för 

skatteåret 2021 baserar sig på Skatteförvaltningens förhandsuppgifter som publicerades i slutet av 

mars. Av den totala debiteringen av fastighetsskatten för skatteåret 2021 uppskattas det enligt 

Skatteförvaltningen förfalla till betalning ett lite mindre belopp i början av år 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. På grund av ovan 

nämnda orsakerna skulle fastighetsskatten öka med närmare 20 % det pågående året och 

motsvarandevis minska med ca. 3 % nästa år. 

Den uppdaterade skatteprognosfilen för hela landet finns på följande webbplats: 

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

De kommunspecifika skatteprognosfilerna skickas till kommunernas skatteprognossidor senare idag. 

OBS! Det automatiska sändningssystemet skickar för tillfället inte ett epostmeddelande om detta, 

utan användaren måste själv gå in på webbsidan och ladda upp skatteprognosfilen. Den hemliga 

kommunspecifika adressen är alltid den samma. Ifall ni inte har sparat adressen hittar ni den bland 

annat i epostmeddelandet från den 15.1.2021 (ämne: Verokehikossa tapahtuu). Ifall ni inte får fram 

adressen kan ni skicka meddelande om detta till undertecknad benjamin.strandberg@kuntaliitto.fi.  
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