Taloustorstai
20.8.2020
Verotulojen ajankohtaiskatsaus
Benjamin Strandberg

Verotuloanalyysi kesän jälkeen
• Epävarmuudet liittyen kuntien verotuloihin jatkuvat myös kesän jälkeen.

• Koronavirusepidemian vaikutukset kuntien verotuloihin ovat verokertymien perusteella
tähän asti olleet pelättyä pienemmät.
• Koko vuoden kehitys riippuu kuitenkin pitkälti siitä, miten epidemia kehittyy ja miten
yritykset kestävät mahdollisia uusia rajoitustoimenpiteitä.

• Yritysten verojen maksujärjestelyn ehtoihin tehtyjen muutosten vaikutukset
kuntien verotuloihin ovat jäämässä selvästi odotettua pienemmiksi.

• Kesäkuun lopun ennusteessa kunnallisveron tilitysten arvioitiin jäävän muutosten takia
400 miljoonaa euroa pienemmiksi kuin normaalitilanteessa. Yhteisöverossa
maksujärjestelyjen arvioitiin pienentävän kuntien verokertymää 20 miljoonaa euroa ja
kiinteistöverossa noin 60 miljoonaa euroa.
• Verohallinnon 12.8.2020 antamien tietojen perusteella maksujärjestelyt pienentävät
tämän vuoden kertymää kunnallisverojen osalta vajaalla 110 miljoonalla eurolla ja sekä
yhteisöveron että kiinteistöveron osalta noin 10 miljoonalla eurolla.
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Heinäkuun kunnallisverotilitykset
• Kunnallisveroja kertyi heinäkuussa yhteensä 1 827,7 miljoonaa euroa, joka on 6,3 %
enemmän kuin vuosi sitten. Kuluvan vuoden kunnallisverot kasvoivat 2,4 %.

• Selitys 1: Ennakot odotettua paremmassa kehityksessä (Tulorekisterin ilmoitusongelmat
viime vuonna, etuuksien kasvu: ansiosidonnaiset päivärahat).
• Selitys 2: Valmistuvan verotuksen 2019 kertymät pääsyy niinkin positiiviseen kehitykseen
heinäkuussa.

• Kurkistus sumuiseen loppuvuoteen

• Veronpalautusten osuus parantaa kuntien kertymiä yhteensä noin 215 me vrt. viime
vuoteen ja jäännösverot paranee yhteensä noin 90 me vrt. viime vuoteen.
• Ennakonpidätykset ovat siis kehittyneet suotuisasti ennusteisiin nähden
 palkkasumman muutos tammi-kesäkuussa olisi -3,1 % (Kelan tilasto). Lisääntyneiden
etuuksien maksatus nostanut ennakonpidätysten tasoa.
• Lomautusten ja työttömyyden kehitys voivat loppuvuodesta johtaa verokorttien
muutoksiin ja pienempiin ennakonpidätyksiin (Verohallinnon mukaan tästä ei vielä ole
näyttöä)
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Helsinki GSE:n Tilannehuone:
Koronakriisi ja ansiot
• ”Heinäkuun 2020 palkkasumma jo viime vuoden tasolla”
• ”Tulorekisteristä saadut palkkatiedot ovat yksi nopeimmista julkisen vallan
käytössä olevista luotettavista talouden kuvaa piirtävistä tietolähteistä.
Rekisteristä juuri saadut tiedot antavat vahvoja viitteitä siitä, että Suomen talous
olisi rivakasti toipumassa koronan ensimmäisen aallon aiheuttamasta
romahduksesta. Toukokuun yli kahdeksan prosentin pudotuksesta
palkkasummassa on päästy heinäkuussa hienoisesti jo plussan puolella.”
…
• ”Erityisen lupaavaa on se havainto, että tilanne heinäkuussa on kesäkuuta parempi
lähes kaikilla toimialoilla.”
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Helsinki GSE:n Tilannehuone:
Koronakriisi ja ansiot
• Hankkeen käyttämä laaja yksikkötason tulorekisteriaineisto on tulossa tänä
syksynä myös laajempaan tutkimuskäyttöön.
• Helsinki GSE:n hankkeessa on kehitetty sovellus, johon on nyt lisätty myös
palkkasummatietoja kunnittain: https://tkyyra.shinyapps.io/earnings_fi/
• Koko maan palkkasumman muutos tammi- heinäkuussa olisi Tulorekisteritiedon
mukaan noin -2 % laskussa koko maassa.
• Kuntaliiton nettisivuille viedään lähipäivinä kuntakohtainen tiedosto jossa vuoden
alun palkkasumman kumulatiivinen muutos 2019-2020 tämän tilastoaineiston
pohjalta.
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Helsinki GSE:n Tilannehuone:
Palkkasummat kunnaittain
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Heinäkuun yhteisöverotilitykset
• Yhteensä yhteisöveroja kertyi melkein 160 miljoonaa euroa vähemmän verrattuna
viime vuoteen (valtio ja kunnat).

• kuluvan vuoden ennakoita kertyi melkein 180 miljoonaa euroa vähemmän
• kumulatiivisesti kuluvan vuoden ennakoita on tilitetty koronan vaikutusaikana huhtiheinäkuussa noin 460 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän.

• Verovuoden 2020 kuntien ryhmäosuutta korotettiin 10 %-yksiköllä heinäkuun
tilityksistä alkaen.

• kunnat saivat heinäkuussa verovuodelle 2020 positiivista oikaisua 227 miljoonaa euroa.
Näin ollen kunnille tilitettävä yhteisövero kasvoi edellisvuodesta noin 210 miljoonaa
euroa 354 miljoonaan euroon (+145 %).

• Yhteisöveron tämän vuoden kehitykseen liittyy suurta epävarmuutta liittyen
esimerkiksi vientiteollisuuden loppuvuoden kehitykseen ja mahdollisista uusista
talouden rajoitustoimenpiteistä.
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Heinäkuun kiinteistöverotilitykset
• Kiinteistöverotuksenkin osalta siirryttiin verotuksen joustavaan valmistumiseen
tänä vuonna.
• Tämän takia kiinteistöveroja erääntyi verovuodelta 2020 maksettavaksi ja
tilitettäväksi aiempaa aikaisemmin. Verohallinnon tämän hetken tiedon mukaan
lähikuukausina kiinteistöveroja erääntyy tai on erääntynyt seuraavasti:
•
•
•
•

heinäkuussa 455 milj. euroa
elokuussa 318 milj. euroa
syyskuussa 470 milj. euroa
lokakuussa 245 milj. euroa

• Koko verovuoden 2020 maksuunpantu kiinteistöveron määrä on noin 1 950
miljoonaa euroa.
8

Veroennustekehikon syksyn
julkaisuaikataulu
• Syksyn ensimmäinen päivitys tehdään elo-syyskuun vaihteessa.

• Ennusteen pohjalla on kesäkuun ennuste, heinäkuun ja elokuun verotilitykset sekä
viimeisimmät ennakkotiedot verovuodesta 2019. Päivitämme myös uuden arvion liittyen
yritysten maksujärjestelyistä ja ajankohtaiset tiedot koronakriisin vaikutuksista
verotulojen kehitykseen.

• Seuraava ennuste julkaistaan sitten kevään KTO:n julkaisun jälkeen 5.10.

• Ennusteen pohjalla VM päivitetty veroennuste, syyskuun verotilitykset sekä tuoreimmat
ennakkotiedot verovuodesta 2019 (julkaistaan viikolla 41).

• Näiden kahden päivityksen lisäksi päivitämme veroennusteita tarvittaessa ottaen
erityisesti huomioon koronakriisin kehittymisen ja vaikutukset (nk. sote-kehikon
julkaisu menee aikaisintaan ensi vuoden alkuun)
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Kuntaliiton uusi tuote: Verotulojen
kuntakohtaista vertailutietoa
• Kuntakohtaista vertailutietoa pääosin valmistuneesta verotuksesta 2018 mutta
myös väestöstä ja ansiotulojen jakaumasta verovuosilta 2014-2018:

• Vuosien 2014-2019 väestötiedot kuntakohtaisen veroennustekehikon ikäjakauman
mukaan (alle 24 –vuotiaat, 25-64 –vuotiaat sekä yli 64 –vuotiaat)
• Kunnallisveron alaiset ansiotulot verovuosilta 2014-2018
• Kunnallisveron alaiset ansiotulot tulosaajaryhmittäin
• Maksettavan kunnallisveron ja efektiivisen veroasteen muodostuminen verovuonna 2018
• Verotettavat tulot per verotettava verovuonna 2018 postinumeroittain

• Linkki Power BI sovellukseen viedään kuntakohtaisille veroennustesivustoille
lähipäivinä
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Kuntakohtaiset väestötiedot per 31.12.

Kuntakohtaisen
veroennustekehikon
mukainen
ikäjakauma
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Kunnallisveron alaiset ansiotulot
verovuosina 2014-2018

Kuntakohtaisen
veroennustekehikon
mukainen
ansiotulojakauma

Välilehden vaihto
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Kunnallisveron alaiset ansiotulot
tulosaajaryhmittäin verovuonna 2018

- Mahdollista valita
useamman kunnan
- Sivulla myös taulukko
jossa tarkemmat
euromäärät
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Maksettavan kunnallisveron ja efektiivisen
veroasteen muodostuminen verovuonna 2018

Efektiivinen veroaste
on maksettavan
kunnallisveron suhde
ansiotuloihin
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Verotettavat tulot per verotettava
verovuonna 2018 postinumeroittain
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Kuntaliiton päivitetty tuote: nimellinen vs.
efektiivinen veroaste -taulukko
Valitse kunta:
Uusikaarlepyy
2012

2013

Kunnan tuloveroprosentti

19,75

20,00

20,00

20,50

21,00

21,00

21,25

21,25

21,25

Kunnan efektiivinen veroaste

13,77

14,14

13,98

2014

14,20

2015

14,33

13,78

13,95

13,92

13,85

Efektiivinen veroaste (ml. verokomp.)

14,81

15,18

15,05

15,42

15,85

15,76

16,02

16,20

16,49

Efektiivinen veroaste (ml. verokomp.)

24,00

2016

2017

Kunnan tuloveroprosentti

2018

2019**

2020**

Kunnan efektiivinen veroaste

22,00

Nimellinen
veroaste =
kunnan
tuloveroprosentti

Efektiivinen
veroaste =
maksettavan
kunnallisveron
suhde

Vihreä alue
punaisen ja
vihreän viivan
välillä kuvaa
kompensaation
määrää
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• Verotulomenetysten kompensaatio
huomioitu veroasteessa (vihreä viiva ja
alue)
• Kompensaatio mitattu veroasteessa
sekä kompensaation määrä asukasta
kohden

20,00

18,00

16,00

14,00

12,00

10,00

• Kuntakohtaiset nimelliset ja efektiiviset
veroasteen vuosille 2012-2020*

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019**

2020**

• Kuvaa veroasteen oikeaa tasoa –
nimellisen ja efektiivisen veroasteen
erotukset pienenevät kuntien kesken
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