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Tilivuosi 2019 (04/2019)

• Kevään kuntatalousohjelma, 
tulokehitystilasto ja 
Tulorekisteriongelmat mainittu ei 
huomioitu ennusteessa

• Ero lopulliseen verokertymään                       
+ 450 miljoonaa euroa

• Syy pääosin verokorttiuudistus ja 
osittain tulorekisteri

Tilivuosi 2020 (04/2019)

• Kevään kuntatalousohjelma

• Ero joulukuun 2019 arvioon:               
-50 miljoonaa euroa

• Pieni ero verokorttiuudistus 
huomioiden. Syyt: kevään KTO:n 
myönteisemmät kehitysarviot sekä 
veroperustemuutokset vasta syksyn 
ennusteissa.
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Kuntaliiton kunnallisveroennusteet 
vuosille 2019-2020 vuonna 2019



Tilivuosi 2019 (08/2019)

• Kevään kuntatalousohjelma.  
Tulorekisteriongelmat ensi kertaa 
huomioitu ennusteessa

• Ero lopulliseen verokertymään                       
vain -16 miljoonaa euroa

• Syy eroon: pääosin verokorttiuudistus 
ja osittain tulorekisterin 
ilmoitusongelmat

Tilivuosi 2020 (08/2019)

• Ero joulukuun 2019 arvioon:               
+ 300 miljoonaa euroa

• Pääsyy: verokorttiuudistuksen 
”pysyvää muutosta” ei huomioitu 
ennusteessa

• Muut syyt: kevään KTO:n 
myönteisemmät kehitysarviot sekä 
veroperustemuutokset 2020 jotka 
huomioitiin syksyn ennusteissa.
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Kuntaliiton kunnallisveroennusteet 
vuosille 2019-2020 vuonna 2019



Tilivuosi 2019 (09/2019)

• Syksyn kuntatalousohjelma. 
Tulorekisteriongelmat ja 
verokorttiuudistus ensi kertaa 
huomioitu ennusteessa

• Ero lopulliseen verokertymään            
-180 miljoonaa euroa

• Pääsyy eroon: tulorekisterinongelmat 
ongelmat jotka saatiin korjattua 
(kokonaistilitysvajearvio syyskuussa:  
-600 miljoonaa euroa)

Tilivuosi 2020 (09/2019)

• Ero joulukuun 2019 arvioon:               
- 90 miljoonaa euroa

• Pääsyyt: verokorttiuudistuksen 
”pysyvää muutos” ja 
tulorekisteriongelmat arvioitu sen 
hetken tilanteen mukaan 
(varovaisesti) 
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Kuntaliiton kunnallisveroennusteet 
vuosille 2019-2020 vuonna 2019



Joulukuun verotilitykset
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Arvonlisäverot kuntien hanketuissa

• KHO:2019:141

• Päätös annettu 8.11.2019

• Kuntapalautukseen oikeuttava arvonlisävero ei ole kunnalle/kuntayhtymälle 
lopullinen kustannus > ei tukikelpoinen

• Keskeneräiset ja päättyneet hankkeet, joihin saatu tukipäätös myös alvien osalta

• Maksatushakemukset syytä tehdä alkuperäisen rahoituspäätöksen mukaisesti

• EAKR ja ESR

• Hallintolaki 50 § 4 k
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Veronsaajien tilaisuus Vallilassa

7



Tulevia verokoulutuksia

• Kunnan verotulot ja valtionosuudet • Oulu, 
22.-23.4. 

• Talous- ja veroennustepäivät • Helsinki, 28.-
29.4. 

• Arvonlisäverotuksen peruskurssi • Tampere, 
26.5. + striimaus
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www.kuntaliitto.fi

Kiitos.
Pekka Montell
0440 851738
pekka.montell@kuntaliitto.fi
@MontellPekka

http://www.kuntaliitto.fi/
https://www.facebook.com/kuntaliitto
https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
https://www.instagram.com/kuntaliitto/

