
Skatteprognosfilens alternativscenario har uppdaterats - Kommunalskatter har ansökts märkbart 
mindre än uppskattat till betalningsarrangemang 

Den uppdaterade skatteprognosfilen baserar sig också på finansministeriets ekonomiska översikt 
(juni 2020) samt olika prognosinstituts senaste uppskattningar om coronaviruskrisens inverkan på 
den ekonomiska utvecklingen. Juni månads skatteprognos innehöll antagandet att företagen ansöker 
betalningsarrangemang för kommunalskattens del för ca. 400 miljoner euro. Enligt de senaste 
uppgifterna skulle företagen ansökt om betalningsarrangemang för endast ca. 100 miljoner euro. De 
ekonomiska begränsningsåtgärderna har lindrats till stor del, men coronavirusepidemin orsakar 
ännu märkbar osäkerhet i ekonomin. 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. 

Kommunalskatteprognosen 

I prognosen har vi beaktat de faktiska skatteredovisningarna fram till augusti 2020. 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 (26.8.2020) 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. I kommunalskattens skattebas har inte gjorts några 
övriga ändringar sedan skatteprognosen i juni.  

I skatteredovisningsprognosen har vi däremot beaktat ändringarna som berör företagens villkor för 
betalningsarrangemangen. Utgående från dessa har vi minskat på kommunalskatteredovisningarna 
med ca. 100 miljoner euro. I prognosen från juni var den uppskattade effekten på kommunalskatten 
ca. 300 miljoner större. 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. Jämfört med skatteprognosen i slutet av juni ökar årets kommunalskatteredovisning 
därmed med ca. 300 miljoner euro och minskar motsvarandevis med 250 miljoner euro nästa år. 
Enligt senaste uppgifter är coronavirusepidemins negativa konsekvenser på kommunalskatten är 
mindre än i uppställda prognoser. Eftersom osäkerheten kring epidemin ännu är stor har vi dock inte 
ännu höjt på prognosen. I följande skatteprognos beaktar vi finansministeriets uppdaterade 
skatteprognos som publiceras den 5.10. samt beaktar höstens arbetslöshets- och 
permitteringssituation närmare. Under epidemin har kapitalinkomstskatterna utvecklats svagt 
jämfört med uppställda prognoser och orsakar därmed ett tryck på att höja kommunernas 
utdelningsandel och positiv skattekorrigering under de kommande månaderna. 

Samfunds- och fastighetsskatteprognosen 

Coronaviruset inverkade på samfundsskatten från och med april månads skatteredovisningar. 
Företagen har under 5 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 32 % i samband med augusti månads redovisningar. Den 
relativa minskningen under perioden april-augusti är ca. 30%. 

På basen av den senaste utvecklingen verkar det som att den största minskningen i debiterade 
förskottsskatter har nu skett. Vi har ökat nivån på den debiterade samfundsskatten en aning för 
åren 2020–2024.  Osäkerheten kring ekonomins och framförallt exportindustrins återhämtning är 



trots allt väldigt stor. Vi uppskattar att den debiterade samfundsskatten kommer att minska med ca. 
20 % i år och öka med ca. 4,5 % nästa år. 

Skatteåret 2020 höjdes kommunernas gruppandel med 10 procentenheter från och med 
redovisningen i juli. I samband med redovisningen i juli justerades all samfundsskatt för skatteåret 
2020 som redovisats fram till dess i enlighet med kommunernas nya förhöjda gruppandel. På grund 
av den förhöjda utdelningsandelen fick kommunerna i juli 227 miljoner euro i positiv justering för 
skatteåret 2020. Den samfundsskatt som redovisas till kommunerna ökade därmed med cirka 210 
miljoner euro från året innan, och uppgick till 354 miljoner euro (+ 145 %). I samfundsskattens 
skatteredovisningsprognos för åren 2020 och 2021 har vi också beaktat ändringarna som berör 
företagens villkor för betalningsarrangemangen. På basen av dessa har vi minskat på 
samfundsskatteredovisningen med 10 miljoner euro jämfört med den normala nivån.  

Den debiterade fastighetsskatten för det pågående året baserar sig på Skatteförvaltningens 
förhandsuppgifter. I den redovisade fastighetsskatten åren 2020 och 2021 har vi också beaktat 
företagens ändrade villkor för betalningsarrangemangen och dess ändrade konsekvenser. Nu 
uppskattas dess effekt vara -10 miljoner euro år 2020, medan de i ännu i juni uppskattades till ca. -
60 miljoner euro. Fastighetsbeskattningen skatteår 2020 slutförs först i slutet av oktober. De 
kommunspecifika skatteuppgifterna får vi således i användning först i november.   

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

De kommunspecifika skatteprognosfilerna skickas till kommunerna senare på eftermiddagen. I 
dessa beaktas de ovan nämnda ändringarna samt de kommunspecifika förhandsuppgifterna om 
skatteåret 2019 som Skatteförvaltningen publicerade den 26.8. 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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