Kuntaliiton elokuun veroennustekehikko on päivitetty - kuluvan vuoden kehitys parantaa
selvästi ennustetta huhtikuusta
Veroennustekehikon päivitys perustuu osin Valtiovarainministeriön kesäkuun taloudelliseen
katsaukseen, joka oli selvästi positiivisempi verrattuna Kuntaliiton huhtikuun
veroennustekehikkoon.
Elokuun veroennustekehikossa on lisäksi huomioitu verotilitykset heinäkuuhun asti sekä
Verohallinnon ennakkotieto elokuun verotilityksestä. Ennusteessa on myös huomioitu
Verohallinnon 8.8. julkaisema ennakkotieto valmistuvasta verotuksesta 2021. Nämä tiedot
nostavat ennusteen tasoa entisestään.
Kunnallisveroennuste
Kevään ja kesän verotilityksissä on käynyt ilmi, että kuluvan vuoden ennakkoverot ovat
kehittyneet erittäin myönteisesti. Verovuoden 2022 ennakkoverot tänä vuonna ovat tämän
hetken arvion mukaan jopa reilut 300 miljoonaa euroa korkeammat verrattuna huhtikuun
ennusteeseen. Palkkasumman kasvu kuluvalle vuodelle lähentelee arvioissa jo 5 prosenttia,
kun se vielä huhtikuun ennusteessa oli reilut 3 prosenttia. Ansiotulojen kehitys paranisi näin
ollen arviolta reilulla prosenttiyksiköllä 4 prosenttiin.
Verohallinon 8.8.2022 julkaisema ennakkotieto valmistuvasta verotuksesta 2021 vastasi
hyvin huhtikuun arvioita ja tältä osin ei ole suurempaa muutosta odotettavissa.
Verohallinnon tiedon mukaan on kuitenkin syytä varautua siihen, että jäännösveroja
mahdollisesti kertyy enemmän vasta ensi vuoden alussa ja vastaavasti vähemmän kuluvana
vuonna. Seuraavassa syyskuun veroennustekehikossa tiedämme asiasta paremmin ja
otamme asian silloin tarkemmin huomioon.
Kuluvan vuoden parantunut tilanne nostaa myös tulevien vuosien kunnallisveroennustetta.
Palkkasumman arvioitu kehitys vuosina 2023 ja 2024 ovat huhtikuun arvion mukaisia.
Vuosina 2025 ja 2026 kehitykset ovat hieman parempia aiempaan verrattuna. Eläketulojen
ensi vuoden kehitys paranee selvästi huhtikuusta. Vuoden 2023 huomattava 6,6 prosentin
kasvu johtuu osin korkean inflaation vaikutuksista työeläkkeiden tasoon. Työeläkkeitä
korotetaan vuosittain taitetulla indeksillä, jossa inflaation painoarvo on 80 % ja palkansaajien
ansiotason muutoksen 20 %.
Kokonaisuudessaan ensi vuoden ansiotulojen arvioidaan kasvavan noin 4 prosentilla, jonka
jälkeen
verovuosikohtainen
kasvu
on
noin
3
prosenttia.
Tulevien
vuosien
kunnallisveronkertymät paranevat noin 200 miljoonaa per vuosi verrattuna huhtikuun
arvioihin.
Yhteisö- ja kiinteistöveroennuste
Yhteisöveron kuluvan vuoden kehitys on ollut jopa kunnallisveron kehitystäkin parempaa.
Valmistuvan verotuksen 2021 ennakkotiedoista käy ilmi, että maksuunpantava yhteisövero
olisi jopa yli 200 miljoonaa parempi verrattuna huhtikuun arvioihin. Tämä nostaa
verovuoden 2021 verojen kertymäarviota vuonna 2022.
Valmistuvan verotuksen tietojen perusteella Verohallinto on nostanut kuluvan vuoden
maksuunpantavia ennakkoveroja aiemmin arvioitua enemmän. Täten kuluvan vuoden
ennakkoverojen kertymäarviota on nostettu 100 miljoonaa euroa. Yllä mainituista syistä
johtuen kuluvan vuoden yhteisöveron kertymäarvio on jopa reilut 300 miljoonaa euroa
parempi verrattuna huhtikuun arvioon.
Yhteisöveron huima nousu heijastuu positiivisesti myös tuleville verovuosille. Maksettavan
yhteisöveron arvioidut vuosimuutosprosentit 2022–2026 eivät ole merkittävästi muuttuneet
huhtikuun veroennusteesta. Vuoden 2022 muutosten seurauksena vuosien 2023 ja 2024
kertymäarviot kuitenkin nousevat noin 100 miljoonalla eurolla.

Kiinteistöveron osalta on myös odotettavissa nousua kuluvana vuonna. Verohallinnon arvion
mukaan reilut 6 prosenttia verovuoden 2022 kiinteistöveroista arvioidaan kertyvän ensi
vuonna. Huhtikuun vastaava arvio oli noin 10 prosenttia. Muutos nostaa kuluvan vuoden
kertymäarviota noin 60 miljoonalla eurolla koko maassa.
---Veroennuste päivitetään seuraavan kerran budjettiriihen jälkeen syyskuun lopussa. Silloin
huomioidaan muun muassa Valtiovarainministeriön päivitetty ennuste, viimeisimmät
ennakkotiedot valmistuvasta verotuksesta 2021, tiedot elo- ja syyskuun verotilityksistä sekä
budjettiriihessä mahdollisesti päätetyt veroperustemuutokset.

