
Kommunförbundets årets första skatteprognosfil har uppdaterats  

Den uppdaterade skatteprognosfilen baserar sig i huvudsak på sig på Finansministeriets 
prognoser från december. I prognosen har vi dessutom beaktat de slutliga uppgifterna om 
2020 års beskattning, de faktiska skatteredovisningarna för kalenderåret 2021 samt 
skattesatserna för år 2022.  

I de kommande kommunspecifika skatteprognosfilerna har vi för åren 2021–2025 beaktat 
Statistikcentralens befolkningsprognoser som publicerades den 30.9.2021. I 
skatteprognosfilens uppdaterade befolkningsstruktur motsvarar nu bättre löne- och 
pensionsinkomsternas utvecklingar. Även i denna uppdatering har vi beaktat 
vårdreformens uppskattade effekter på kommunal- och samfundsskatten från år 2023 
framåt. 

Kommunalskatteprognosen  

I den uppdaterade skatteprognosfilen har vi beaktat den slutförda beskattningen 2020. 
Den slutförda beskattningens kommunvisa förvärvsinkomst-, avdrags- och skatteuppgifter 
har hämtats från Skatteförvaltningens Statistikdatabas.  Med beaktande av 
försiktighetsprincipen har vi för skatteåret 2021 inte ännu beaktat Skatteförvaltningens 
månadsstatistik över förskottsinnehållningspliktiga förvärvsinkomster.  Trots det 
uppskattas löneinkomsterna utvecklas bra i hela landet, totalt ca. 4,5 %. Även för det 
pågående året och nästa år förväntas kommunalskatten utvecklas bra, vilket bland annat 
syns på lönesummans och förskottsskatternas goda utvecklingsprognoser.  

I de kommunspecifika skatteprognosfilerna har vi uppskattat lönesummans utvecklingar 
för åren 2021–2025 på basen av hela landets utvecklingsprognos samt den arbetsföra 
befolkningens utveckling i kommunen. För löneinkomsternas del kommer vi under den 
närmaste tiden att uppdatera en fil på de kommunspecifika skatteprognossidorna som 
innehåller de kumulativa löneinkomsterna för januari-december under åren 2020 och 2021. 
Dessa uppgifter baserar sig på den ovannämnda Skatteförvaltningens månadsstatistik över 
förskottsinnehållningspliktiga förvärvsinkomster.  

För år 2023 och framåt har vi beaktat vårdreformens uppskattade effekter på 
kommunalskatteinkomsterna. I prognosen har vi beaktat inkomstskattesatsens 
nedskärning med på 12,39 % -enheter som beaktades i överföringskalkylen från maj. I 
april fastställs den slutliga nedskärningen av inkomstskattesatsen.  

I kommunalskatteredovisningarna för år 2023 och framåt bör man notera 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.  

Samfunds- och fastighetsskatteprognosen  

Den debiterade samfundsskatten för skatteåret 2020 baserar sig på Skatteförvaltningens 
uppgift om den slutförda beskattningen. För skatteåret 2021 förväntas inte någon stor 
ökning i den debiterade samfundsskatten, fastän de redovisade förskottsskatterna ökade 
kraftigt ifjol. Delvis av denna orsak minskar de uppskattade 
samfundsskatteredovisningarna för det pågående året. Detta beror alltså på antagandet 
att företagen betalade jämförelsevis mycket förskottsskatter ifjol. Detta syns som 
jämförelsevis mindre tilläggsförskott och kvarskatter för skatteåret 2021 under det 
pågående året.  

Kommungruppens tillfälligt höjda utdelningsandel avslutas även i år, vilket bidrar till att 
den insamlade samfundsskatten totalt minskar med dryga -30 %.  

I regeringens proposition HE 213/2021 vp (på finska) presenterades även andra ändringar i 
samfundsskattens utdelningsandelar. Till en följd av ändringarna i skattegrunderna 
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minskar kommunernas utdelningsandel med ytterligare -0,43 % -enheter för skatteåret 
2022. Till en följd av tilläggsavdraget för forskningssamarbete inom FoU-verksamhet ökar 
kommunernas utdelningsandel med 0,6 %-enheter och mosvarandevis minskar den med -
0,6 %-enheter till en följd av ränteavdragsbegränsningarna. Ändringarna i lagen om 
beskattningsförfarande och bestämmelsen om internprissättning ökar den insamlade 
samfundsskatten totalt med 75 miljoner per år från och med inledningen av år 2022. 
Denna ändring minskar på kommungruppens utdelningsandel med -0,43 % -enheter. Lag 
om skatteredovisning fastställdes den 22.12.2021.  

För år 2023 och framåt förväntas den totala debiterade samfundsskatten utvecklas bra. I 
samband med vårdreformen kommer kommungruppens utdelningsandel att skäras ner 
med en tredjedel för skatteåret 2023. Även vid samfundsskatteredovisningarna bör man 
notera skatterna som redovisas innan skatteåret 2023. De debiteras med högre 
utdelningsandelar och höjer därmed tillfälligt på skatteprognosens nivå, speciellt under 
åren 2023 och 2024. 

För fastighetsskattens del var fjolårets utveckling igen sämre än väntat. Den svagare 
utvecklingen berodde på att fastighetsbeskattningen år 2020 övergick till 
skattskyldigspecifikt slutförande av beskattningen. Av den totala debiteringen av 
fastighetsskatten för skatteåret 2021 förfaller drygt 10 procent till betalning i januari-
februari 2022, det vill säga dryga 190 miljoner i euro. Skatteförvaltningens uppskattning i 
slutet av sommaren var att ca. 5 % skulle förfalla till betalning under det pågående året.  


