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Lopullinen verokertymä 2018
Kaikki verolajit, muutos edellisvuodesta: -0,5 %

• Kunnallisvero: 18 758 miljoonaa euroa (-0,8 %) 
» Lopullinen verovuoden 2018 jako-osuus 61,62  oikaisu: -197 ME
» Ennuste 04/2018: eroa -500 miljoonaa
» Ennuste 09/2017: eroa -110 miljoonaa

• Yhteisövero: 1 857 miljoonaa euroa (-0,6 %)
» Vuoden 2017 yksittäistapaus antaa vääristyneen kuvan kehityksestä
» TA –vuoden ennakot kasvoivat reilu 11 % 
» Ennuste 04/2018: -60 miljoonaa euroa
» Ennuste 09/2017: -20 miljoonaa euroa

• Kiinteistövero: 1 813 miljoonaa euroa (+2,2 %)
» Syyskuussa 2017 kaavailtiin vielä alarajojen korotuksia yleiselle sekä vakituisten 

asuinrakennusten kiinteistöveroprosenttiin
» Muuten ei yllättävää, kehittynyt ennusteen mukaisesti 
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Verovuosi 2017 aiheutti tilitysten rytmihäiriötä vuonna 2018

• Kunnallisvero heikko kehitys verovuonna 2017: -1,4 %
» Kunnallisveron lasku johtui pääosin kilpailukykysopimuksesta 
» Samalla valtion pääomatuloverot nousi todella ripeästi: +17,0 %

• Suuria oikaisuja kunnallisveroon loppuvuonna
» Marraskuun maksuunpanotilitys: - 175 miljoonaa euroa.
» Verovuoden 2018 jako-osuusoikaisu: lopulta -197 miljoonaa euroa.

• Henkilöasiakkaiden ennakonpalautukset olivat ennätyksellisen 
korkeat 
» Kuntien osuus yli -250 miljoonaa enemmän verrattuna viime vuoteen
» Ennakonpalautukset perittiin kunnilta joulukuun tilitysten yhteydessä
» Joulukuun kunnallis- ja yhteisöveron tilitykset yhteensä menivät negatiiviseksi 237

kunnassa (ennen verotuskustannuksia sekä ennakonpidätyksiä ja sotu-maksuja)            
 negatiivinen määrä vähennetään automaattisesti veronsaajan seuraavasta 
positiivisesta tilityksestä.
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Kuntien veroprosentit ja efektiiviset veroasteet
https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/talous/kuntatalouden-tilastot/kuntien-veroprosentit-ja-efektiiviset-

veroasteet-0

Valitse kunta:
Pertunmaa          

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019**
Kunnan tuloveroprosentti 20,00 20,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,50 21,50
Kunnan ef. veroaste 12,58 12,42 12,47 13,11 12,85 12,32 12,72 12,73

Erotus 7,42 7,58 8,53 7,89 8,15 8,68 8,78 8,77

Koko maa 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018** 2019**
Koko maan tuloveroprosentti 19,24 19,38 19,74 19,83 19,85 19,89 19,86 19,86
Koko maan ef. veroaste 14,49 14,71 14,93 14,94 14,80 14,35 14,28 14,29

Erotus 4,75 4,67 4,81 4,89 5,05 5,54 5,58 5,57
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Joulukuun verotilitys ja kirjausohje
http://veronsaajat.vero.fi/fi-FI/kunnat/kausitilitykset/Sivut/Kausitilitys.aspx
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Valitse 
veronsaaja ja 
tilitysajankohta

Valitse kahdesta 
maksatuspäivästä:
- Kunnallis- ja 

yhteisöverot tai
- Kiinteistövero

Velkaa 
tilinpäätöksessä:
• Verotuskustannukset ja 

negatiiviset tilitykset 
(siirtovelka)

• Ennakonpidätykset ja 
sotu-maksut (muut velat)
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Joulukuun verotilitys ja maksatuserittely
• Verohallinnon ohjelmistouudistuksesta johtuen verontilitykset tullaan maksamaan vuoden ajan kunnille 

kahdesta eri järjestelmästä. Muutos näkyy ainoastaan siinä, että kunnan pankkitilille tulee 
maksupäivänä (yleensä 28. päivä) kaksi suoritusta 1. kiinteistöverojen tilitykset sekä 2. kunnallis- ja 
yhteisöverojen tilitykset

• Veronsaajien palvelussa on siten valittavissa samalle maksatuspäivälle kaksi eri maksatuserittelyä, 
toisessa esitetään kiinteistöverojen tilitykset ja toisessa kunnallis- ja yhteisöverojen tilitykset 

• Maksatuserittely löytyy kohdasta Kunnat -> Kausitilitykset -> valitsemalla tippuvalikosta veronsaajan sekä 
tilitysajankohdan ja painamalla ”Hae”. Tämän jälkeen aktivoituu maksatuserittely-välilehti, josta löytyy 
Maksatuspäivä-tippuvalikosta kaksi saman päivän erittelyä. Erittelyn voi vaihtaa painamalla ”Hae”

• Lokakuuhun 2019 saakka kuntien kiinteistöverojen tilitykset käsitellään erillisinä kunnallis- ja 
yhteisöverojen tilityksistä, eli kiinteistöverojen mahdollista negatiivista tilitystä ei vähennetä positiivisesta 
kunnallis- ja yhteisöveron tilityksestä, eikä päinvastoin. Mahdolliset negatiiviset tilitykset 
vähennetään seuraavista positiivisista vastaavista tilityksistä.

• Negatiiviset tilitysmäärät vähennetään automaattisesti seuraavista positiivisista tilityksistä ilman 
korkoseuraamuksia. Mahdolliset negatiivisten tilitysten maksut eivät vähennä jatkossa perittävää 
määrää, vaan palautuvat maksajalle takaisin 
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Mitä kuluvalle vuodelle on odotettavissa?
• Muutoksia kuntien verotilitysten kuukausikohtaisiin jakosotuksiin sekä myös 

veroennustekehikoiden julkaisuaikatauluihin
» Muutos johtuu siitä, että verovuodesta 2018 alkaen luonnollisten henkilöiden ja yritysten 

tuloverotuksessa siirrytään verovelvolliskohtaiseen verotuksen valmistumiseen, eli ns. verotuksen 
joustavaan valmistumiseen. 

» Verotus ei enää pääty kaikilla verovelvollisilla samaan aikaan lokakuun lopussa, vaan joustavasti kesä-
lokakuun välillä. Suurin osa luonnollisten henkilöiden verotuksesta päättyy jo kesäkuussa. Muutos 
tarkoittaa sitä, että kesän aikana saadaan suhteellisen hyvä kuva valmistuvasta verotuksesta. Verotus 
päättyy joka tapauksessa normaalisti viimeistään lokakuun lopussa.

• Jäännösverojen periminen ja veronpalautusten maksatus aikaistuvat. Jos verotus 
päättyy jo kesäkuussa, niin veronpalautukset maksettaisiin verovelvolliselle elokuussa

» Koska veronpalautukset peritään veronsaajilta ja jäännösverot tilitetään veronsaajille, niin myös tilitykset 
aikaistuvat tältä osin

» Pääosa verovuoden 2018 jäännösveroista kertyy kalenterivuonna 2019
» Verovuoden 2017 jäännösveron toinen erä tilitetään helmikuussa

• Tiedotamme veroennustekehikon ensi vuoden julkaisuajankohdista sekä sisällöstä 
myöhemmin
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https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/talous/verotus/verotuksen-joustava-valmistuminen-
muuttaa-verontilitysten-jaksottumista

Kuukausikertymät muuttuvat
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VM ennustaa vahvaa kasvua 
kunnallisveroihin tälle vuodelle
(Taloudellinen katsaus, Talvi 2018)
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Lähde: VM, 17.12.2018

Yli 6 % kasvu:
”Kuntien saamien verotulojen kasvua 
kiihdyttävät mm. jäännösverojen 
maksun aikaistumisesta johtuva 
kertaluonteinen verotulojen lisäys v. 
2019 ja keskimääräisen 
kunnallisveroprosentin nousu 0,04 
prosenttiyksiköllä 19,88”

”Työllisyyden ja nimellisansioiden 
kasvaessa koko talouden 
palkkasumman ennustetaan kasvavan 
4,6 % v. 2018 ja 3,5 % v. 2019.”
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Mitä jos..?
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Mitä jos…?

• Hallitusohjelma 2020 – verolinjaukset?

• Verotuksen joustava valmistuminen – Verohallinnon 
ennakkotiedot verovuodesta 2018?

• Tilitysjärjestelmän uudistustarve ja tämän 
vaikutukset?

• …
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Kiitos!


