
Kommunförbundets skatteprognosfil har uppdaterats  

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

De kommunspecifika skatteprognosfilerna skickas till dess beställare under 
morgondagens lopp. 

Den uppdaterade skatteprognosfilen baserar sig i huvudsak på sig på uppskattningarna om 
skatteinkomsternas utveckling som framkommer i höstens Kommunekonomiprogram. I 
september månads uppdatering är förändringarna väldigt måttliga jämfört med 
uppskattningarna i prognosfilen från slutet av augusti. Ekonomins goda utveckling från 
sommaren har synats i de goda kommunal- och samfundsskatteredovisningarna de 
senaste månaderna. 

I prognosen har vi bland annat beaktat de faktiska skatteredovisningarna fram till 
september 2021 samt vårdreformens uppskattade effekter på kommunal- och 
samfundsskatten från år 2023 framåt. 

I september månads skatteprognos har de uppdaterade uppskattningarna gällande 
skatteåret 2021 beaktats. Skatteförvaltningens tidigare uppskattning att ca. 5 % av den 
debiterade fastighetsskatten 2021 skulle redovisas under nästa år skulle enligt de senaste 
uppgifterna inte längre gälla.  Totalbeloppet av den debiterade fastighetsskatten för 
skatteår 2021 är för tillfället 1 998 miljoner euro. Uppskattningsvis ca 190 miljoner euro 
(närmare 10 %) skulle förfalla till betalning först i januari och februari nästa år.  
 

Kommunalskatteprognosen 2021 och 2022 

Även i denna version har vi beaktat löneinkomsternas, pensionsinkomsternas, 
arbetslöshetsersättningarnas och de övriga sociala förmånernas ändringar för skatteåret 
2020 som baserar sig på Skatteförvaltningens statistik om inkomstutvecklingen (12.4.2021). 
Dessutom har vi beaktat Skatteförvaltningens förhandsuppgift (20.9.2021) som berör hela 
landets debiterade kommunalskatt skatteåret 2020. Förhandsuppgiften stämde bra 
överens med motsvarande uppgift från augusti.   

Vid pågående års kommunalskatteredovisning har vi beaktat skatteåterbäringarna och 
kvarskatterna som uppskattas att betalas/återkrävs under detta år och i början av nästa 
år. Merparten av skatteåterbäringarna återkrävdes av skattetagarna i samband med 
redovisningarna i augusti och september.  

Högkonjunkturen syns även kraftigt bland kapitalinkomstskatterna som tillfaller staten. I 
beskattningen 2020 som slutförs ökade kapitalinkomstskatterna även kraftigt. Därmed har 
en negativ skattekorrigering på ca. -300 miljoner euro i kommunalskattens 
utdelningsandel för fastställts för skatteåret 2021.  Kommungruppens andel för skatteåret 
2021 kommer att minska med drygt en 1 % -enhet från 61,81 % till 60,79 %. Denna negativa 
skattekorrigering kommer att beaktats i oktober månads skatteredovisning och syns även i 
prognosfilens uppskattade kommunalskatteredovisning (med rött).  

Ändringarna i skattegrunden minskar på kommunalskatten med uppskattningsvis 229 
miljoner euro år 2022. Av detta består 209 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. 

Nästa år förväntas kommunalskatten också att öka bra och det syns bland annat bland 
lönesummans och förskottskatternas goda utveckling. Nästa år förväntas 
kommunalskatten totalt att öka med ca. 4 % jämfört med det pågående året. 

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


Kommunalskatteprognosen 2023–2025 

För åren 2023–2025 har vi beaktat vårdreformens uppskattade verkningar på 
kommunalskatten. Förvärvsinkomsterna ändras inte i samband med reformen. Till 
kommunalskattens avdrag kommer det däremot att ske märkbara ändringar. 

Stat- och kommunalbeskattningens skattebaser kommer att slås ihop, så att avdragen 
från förvärvsinkomsten kommer att beviljas på samma grunder och storlek både i 
statsbeskattningen och kommunalbeskattningen. Reformen berör 
kommunalbeskattningens grundavdrag, förvärvsinkomstavdrag och studieavdrag. Även 
pensionsinkomstavdraget kommer att beviljas på samma grunder. Uträknandet av skatten 
kommer trots allt att ske separat för statsbeskattningen och kommunalbeskattningens 
del.  

Inkomstskattesatsens nedskärning (% -enheter) är lika stor för alla kommuner på Fasta 
Finland. I prognosen har vi beaktat skattesatsen nedskärning med -12,39 % -enheter som 
under beredningen kommer att ändra. En allt större del av avdragen som görs direkt från 
kommunalskatten överflyttas till statsbeskattningen. Därmed kommer avdragen från 
kommunalskatten märkbart att minska och samtidigt blir kommunalskattens effektivitet 
bättre (skillnaden mellan nominell och effektiv skattegrad). 

I kommunalskatteredovisningarna för kalenderåren 2023–2025 bör man notera att 
skatterna som debiterats innan 2023. De redovisas enligt gamla skattegrunder och högre 
inkomstskattesatser och höjer därmed tillfälligt på skatteprognosens nivå, speciellt under 
åren 2023 och 2024.  

Samfundsskatteprognosen 2021–2025 

Samfundsskattprognosen ändars inte från uppskattningen i slutet av augusti. Den 
debiterade samfundsskatten skatteåret 2020 baserar sig också på Skatteförvaltningens 
förhandsuppgift per 20.9.2021 och uppskattningen den slutliga debiterade 
samfundsskatten på basen av denna uppgift.  

Till den debiterade samfundsskatten skatteåret 2021 förväntas inte en höjning, fastän 
pågående års förskottskatter har utvecklats väldigt bra. Därmed skulle det redovisas 
jämförelsevis mindre samfundsskatter nästa år för skatteåret 2021.   

För reformåren 2023–2025 förväntas den totala debiterade samfundsskatten att utvecklas 
bra. Kommungruppens utdelningsandel kommer att skäras ner med en tredjedel från 
nuläget och därmed kommer kommunernas andel av samfundsskatten att minska med 
närmare -30 % skatteåret 2023. Även vid samfundsskatteredovisningarna för kalenderåren 
2023–2025 bör man notera att skatterna som debiterats innan 2023. De redovisas med 
högre utdelningsandelar och höjer därmed tillfälligt på skatteprognosens nivå, speciellt 
under åren 2023 och 2024. 


