
Den kommunspecifika skatteprognosfilen har uppdaterats - pågående året blir bättre än befarat 

Den uppdaterade skatteprognosfilen baserar sig på uppskattningarna om skatteinkomsternas 
utveckling som framkommer i höstens Kommunekonomiprogram. Det pågående året ser ut att bli 
bättre än befarat, vilket man även har kunnat iaktta via de senaste månadernas skatteredovisningar. 
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 september 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 från början av oktober 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.   

Lönesummans ändring för skatteåret 2020 förbättrades med dryga 0,5 % -enheter från 
uppskattningen i september och är nu -2,5 %. Samtidigt höjde vi bland annat också på nivån för 
arbetsersättningarnas, leveransarbetets och näringsverksamhetens förvärvsinkomster. Dessa 
ändringars positiva effekt på den debiterade kommunalskatten skatteåret 2020 är ca. 200 miljoner 
euro. Även övriga inkomst- och avdragsposter för de kommande åren granskades i enlighet med de 
senaste uppskattningarna.  

Ändringarna i skattegrunden minskar på kommunalskatten med uppskattningsvis 179 miljoner euro 
år 2021. Av detta består 172 miljoner euro av granskningen av förtjänstnivåindexet i enlighet med 
regeringsprogrammet och det beaktades redan i tidigare prognoser. Dessutom gjordes det ändringar 
i skattegrunden vars effekt var mindre. De uppskattade ändringarna i skattegrunden som minskar på 
kommunalskatten kompenseras till kommunerna. 

Det undantagsförhållande som började i mars 2020 till följd av coronavirusepidemin och som 
fortfarande pågår beräknas för sin del inverka på inflödet av de skatter som ska redovisas i en sådan 
utsträckning att utdelningen ändras redan innan beskattningen för 2019 blir klar. Behovet av 
ändringar i utdelningen påverkas dessutom av förhandsuppgifterna för skatteåret 2019 och av att 
prognosen för kapitalinkomsterna sjunker särskilt i fråga om vinstutdelningar. Utdelningen av 
kommunalskatt för skatteåret 2020 stiger därmed från 61,79 procent till 62,27 procent och 
ändringen medför att kommunernas andel ökar med ca 150 miljoner euro. De nya utdelningarna 
tillämpas från och med redovisningarna i oktober 2020, varvid man samtidigt rättar till de skillnader i 
redovisningen som orsakats av de utdelningar som tillämpats tidigare.  

Samfunds- och fastighetsskatteprognosen 

Coronaviruset inverkade på samfundsskatten från och med april månads skatteredovisningar. 
Företagen har under ett halvt år kunnat ansöka om minskningar i sina förskottsskatter av 
Skatteförvaltningen, utan att behöva ge någon särskild utredning om inkomstutvecklingen. Därmed 
redovisas mindre än normalt av pågående års förskott i förhållande till den debiterade 



samfundsskatten. Nästa år redovisas det däremot mera än normalt av föregående skatteårs 
samfundsskatter. 

På basen av den senaste utvecklingen verkar det som att den största minskningen i debiterade 
förskottsskatter har nu skett. Vi har ökat nivån på de debiterade samfundsskatterna för skatteåren 
2020–2024 jämfört med uppskattningarna i början av september.  Osäkerheten kring ekonomins 
och framförallt exportindustrins återhämtning är trots allt väldigt stor.  

Kommunernas samfundsskatteprognos höjs tydligt från uppskattningen i september. Delvis pga. att 
den uppskattade debiterade samfundsskatten ökar för skatteåren 2020–2024 samt delvis pga. de 
höjda samfundsskatteandelarna som fastställdes i budgetförhandlingarna. Som en del av 
coronavirusstödpaketet till kommunerna beslutade man i budgetpropositionen att också höja 
kommunernas andelar av intäkterna från samfundsskatten.  Kommunerna får därmed en 
tidsbegränsad höjning av samfundsskatteandelen med 10 procentenheter också år 2021.  Dessutom 
kompenseras kommunerna för de sänkta avgifterna för småbarnspedagogiken genom en permanent 
höjning av samfundsskatteandelen med 2 procentenheter från och med 2021. 

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.   

De kommunspecifika skatteprognosfilerna skickas till kommunerna imorgon den 6.10. I dessa 
beaktas de ovan nämnda ändringarna samt de kommunspecifika förhandsuppgifterna om 
skatteåret 2019 som Skatteförvaltningen publicerade den 26.8.  

De kommunspecifika uppgifterna om skattesummans utveckling år 2020 har också uppdaterats på 
basen av uppgifter från Inkomstregistret som Helsinki GSE Lägesrum för ekonomin har publicerat. 
Lönesumman i augusti minskade med -3,2 % jämfört med ifjol. Uppgifterna för de tidigare 
månaderna har också uppdaterats och av den orsaken är den lönesummans kumulativa ändring (-1,4 
%) bättre än i den senaste uppdateringen. 

Den uppdaterade skatteprognosfilen för hela landet och tabellen över kommunspecifika ändringar i 
lönesumman finns på följande webbplats: 
https://www.kommunforbundet.fi/ekonomi/skattefragor/skatteprognosfil  
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