
Kommunförbundets skatteprognosfil har uppdaterats – Coronaviruset gör prognosen 
osäker 
 
Vi har uppdaterat skatteprognosfilen utifrån Finansministeriets prognos från december. I 
prognosen har vi dessutom beaktat de faktiska skatteredovisningarna fram till februari 
2020, skattesatserna för skatteåret 2020 och de slutliga uppgifterna om beskattningen för 
skatteåret 2018. Vi har också strävat efter att i uppdateringen beakta de belastningar som 
coronaviruset orsakar på den ekonomiska utvecklingen och därigenom på 
skatteinkomsterna. 
 
De största osäkerhetsfaktorerna i skatteprognosen hänför sig till coronaviruset och dess 
konsekvenser för kommunernas skatteinkomster. 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. 
Bedömningarna av konsekvenserna för den ekonomiska utvecklingen förändras för 
närvarande nästan dagligen. Det är mer sannolikt än tidigare att den ekonomiska tillväxten 
avtar och det finns en risk för recession. I det första skedet uppkommer konsekvenser för 
turismen och restaurangbranschen genom att begränsningarna av rörligheten ökar samt 
för fabriksindustrin till följd av produktionsstopp och avbrott i de internationella 
produktionskedjorna. De viktigaste ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset har att 
göra med hur länge osäkerheten om utvecklingen pågår. Kommunförbundets chefsekonom 
Minna Punakallio skrev 11.3 en något mer omfattande text om virusets konsekvenser för 
ekonomin: 
https://www.kommunforbundet.fi/aktuellt/2020/coronavirusets-konsekvenser-ekonomin-
tillfallig-nedgang-eller-langvarig-recession 
 
Av ovan nämnda orsaker har vi för skatteåret 2020 minskat ökningen av lönesumman med 
0,6 procentenheter jämfört med uppskattningarna i december. Också nästa år väntas 
lönesumman öka mindre än beräknat. Lönesumman är dock föremål för ett ökat tryck, om 
den ekonomiska aktiviteten minskar avsevärt eller läget blir utdraget. Inflödet av 
redovisningar är påfrestat, inte bara i fråga om utvecklingen av förvärvsinkomsterna utan 
också i fråga om inflödet av kapitalinkomstskatter. Även om kommunerna inte är 
mottagare av kapitalinkomstskatt, fördelas kapitalinkomstskatterna till skattetagarna på 
basis av utdelningsandelar som en del av månadsredovisningarna. Om den kraftiga 
nedgången i börskurserna på marknaden medför en minskning av överlåtelsevinsterna, 
syns detta hos olika skattetagare som en faktor som minskar redovisningarna. Det här 
korrigeras slutgiltigt först när beskattningen för skatteåret 2020 blir klar. Vi har inte ännu 
kunnat bedöma den eventuella effekten av det här i prognosen. Den svagare utveckling 
som uppskattats för det här året återspeglas också i kalkylerna över skatteinkomsterna 
för de kommande åren.  Under de kommande åren skulle det flyta in uppskattningsvis 
150–200 miljoner euro mindre i kommunalskatt än i vår tidigare prognos.  
 
Coronaviruset torde påverka samfundsskatten tidigast om några månader i form av 
minskade förskottsskatter. Enligt vår uppdaterade prognos skulle det på årsbasis flyta in 
cirka 50 miljoner euro mindre i samfundsskatt jämfört med prognosen i december. 
 
Det är mycket svårt att tillförlitligt uppskatta minskningen i skatteutfallet. 
Konsekvenserna för sysselsättningen framträder i de flesta fall med fördröjning och det är 
svårt att bedöma tidpunkten för dem. Även om bedömningar som hävdar motsatsen är 
helt motiverade, kan effekterna av viruset på inkomsterna och utgifterna i den 
kommunala ekonomin i detta skede fortfarande anses vara relativt måttfulla. 
Kommunerna måste dock bereda sig på större osäkerhet om hur skatteinkomsterna 
utvecklas.  
 
Finansministeriet uppdaterar för närvarande sina prognoser med beaktande av den 
belastning som coronaviruset innebär för den ekonomiska utvecklingen. Ministeriets 
prognoser publiceras i samband med kommunekonomiprogrammet 16.4.2020. Vår nästa 
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prognos för hela landet kommer att beakta de här uppdaterade prognoserna eftersom vi 
publicerar den efter dem.  
 
Underskottet i skatteinkomsterna 2019 och utjämningen av det 
 
År 2019 uppstod det ett underskott i kommunalskatteinkomsterna på grund av 
skattekortsreformen. Enligt en uppdaterad uppskattning uppgick underskottet för 
kommunerna till cirka 350 miljoner euro. Uppskattningen av underskottets omfattning 
uppdateras i april när Skatteförvaltningens statistisk över inkomstutvecklingen skatteåret 
2019 publiceras. I juni, när preliminära uppgifter om beskattningen för skatteåret 2019 
publiceras, preciseras uppskattningarna ytterligare. 
 
Av underskottet inflöt cirka 80 miljoner euro i samband med redovisningen i januari. Till 
övriga delar beräknas underskottet jämnas ut i samband med att beskattningen för 
skatteåret 2019 slutförs, vilket påverkar skatteåterbäringarnas och kvarskatternas belopp 
från och med juli. De största effekterna torde framkomma i redovisningarna i augusti–
september.  
 
Den kommunspecifika statistiken för skatteåret 2018 är publicerad – ändringar i 
definitionen av förvärvsinkomster 
 
Den kommunspecifika skattestatistiken publicerades i Skatteförvaltningens 
statistikdatabas 28.2.2020: http://vero2.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/Vero/ 
 
På grund av att Skatteförvaltningens datasystem förnyas har definitionen av 
förvärvsinkomster ändrats något jämfört med tidigare. Bland annat har förvärvs- och 
kapitalinkomstandelar från sammanslutningar dolts i statistiken på grund av ett datafel. 
Arbetsersättningarna har eliminerats från löneinkomsterna eftersom inte heller de kunde 
specificeras tillförlitligt. Arbetsersättningarna ingår nu i posten Övriga förvärvsinkomster. 
Dessutom har beskattningsbara stipendier och värdet av leveransarbete överförts från 
löner till egna poster. I teorin är förändringen god, eftersom arbetsersättningar, 
leveransarbete och stipendier officiellt inte utgör lön. För att jämförbarheten mellan olika 
år ska bevaras har samma ändringar i definitionerna uppdaterats i Skatteförvaltningens 
statistikdatabas och även i skatteprognosfilen för skatteåren 2014–2018. 
 
De statistiska ändringarna minskar löneinkomsterna med cirka 500 miljoner euro på 
riksnivå skatteåret 2018. Förvärvsinkomsten från jord- och skogsbruk minskar med knappt 
100 miljoner euro. Posten Övriga förvärvsinkomster i skatteprognosfilen ökar lika mycket. 
Ändringarna beaktas också i de kommunspecifika skatteprognosfiler som publiceras nästa 
vecka.  
 
Den uppdaterade skatteprognosfilen för hela landet finns på följande webbplats: 
https://www.kommunforbundet.fi/ekonomi/skattefragor/skatteprognosfil  
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