
Kommunekonomin mot 2020-talet

8

Vård- och landskapsreformen påverkar kommuner-

na på många olika sätt. Vissa saker kommer man 

inte genast att tänka på, till exempel att reformen 

påverkar fastighetsskatten, som får mycket större 

betydelse för kommunernas ekonomi än tidigare. 

I syfte att finansiera de uppgifter som överförs från 

kommunerna till landskapen har det föreslagits 

att kommunernas inkomstskattesatser sänks med 

cirka 12,50 procentenheter och att kommunernas 

samfundsskatteandel sänks från cirka 31 till unge-

fär 22 procent. Det innebär att kommunernas skat-

teintäkter minskar med omkring hälften år 2020. 

För fastighetsskattens del föreslås däremot ingen 

motsvarande överföring till staten eller landskapen, 

utan det är meningen att skatten också i fortsätt-

ningen ska vara helt kommunal. Det betyder i prak-

tiken att fastighetsskattens andel av kommunernas 

inkomster blir större än tidigare. 

Fastighetsskatten förändras år 2020

Fastighetsbeskattningen kommer att förändras re-

jält – oberoende av vård- och landskapsreformen.  

Kommunerna har under årens lopp påtalat olika 

missförhållanden i fastighetsbeskattningen. Ett av 

de största problemen har ansetts vara att fastighe-

ternas beskattningsvärden släpar efter den reella 

värdeutvecklingen. Dessutom har det under åren 

uppstått en snedvridning av beskattningsvärdena 

mellan olika områden.

Finansministeriet inledde i slutet av 2016 ett pro-

jekt med uppgift att se över beskattningsvärdena 

för markområden. Målet för projektet är att be-

skattningsvärdena för markområden år 2020 bätt-

re ska följa prisförändringarna och att de regionala 

skillnaderna ska motsvara verkligheten. 

Det är meningen att värderingen av marken på 

fastigheter i stor utsträckning ska basera sig på 

försäljningspriserna på området. I städernas cen-

trum, där handeln med obebyggda fastigheter är 

obefintlig, är det tänkt att aktielägenheternas för-

säljningspriser ska användas som utgångspunkt. 

Utifrån dessa uppgifter skapas nya prisområden, 

inom vilka värderingen kan justeras med hjälp av 

koefficienter. På så sätt kan till exempel strandnära 

läge beaktas.  

Jukka Hakola, utvecklingschef, skattefrågor

2 Lokalförvaltningens framtida  
skatteunderlag 
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2 Lokalförvaltningens framtida skatteunderlag

I december 2017 tillsattes ett motsvarande projekt 

för att se över byggnadernas värde. Värderingen av 

byggnader baserar sig på byggkostnader, men ni-

vån släpar efter och varierar mellan olika områden. 

Byggnadskostnadernas nuvarande nivå, de regio-

nala skillnaderna och de nya byggnadstyperna ska 

beaktas i fastighetsskattereformen år 2020.  

Avsikten är också att värderingen av byggnader ska 

förenklas betydligt. Det är tänkt att systemet ska 

utgå från byggkostnader enligt byggnadstyp och 

att lösningar som kännetecknar respektive typ av 

byggnad beaktas, liksom också regionala skillna-

der i kostnaderna. Byggnadens beskattningsvärde 

baserar sig då endast på det pris per enhet som 

fastställts för byggnadstypen och på byggnadens 

storlek och ålder.  

Rättvisare fördelning av fastighets-
skatten

Syftet med uppdateringen av beskattningsvärdena 

är inte att den totala fastighetsskatten ska växa, 

utan att skatten ska fördelas mer rättvist mellan 

de skattskyldiga. Vissa får högre fastighetsskatt och 

andra lägre, men för väldigt många blir skatten så 

gott som oförändrad.  

Figur 1. Kommunernas skatteinkomster 2017 vs 2020

Kommunernas skatteinkomster 2017 Kommunernas skatteinkomster 2020*

* baserar sig på FM:s periliminärä beräkningar 26.6.2017, på 2018 års nivå
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Utgångspunkten har varit att kommunerna år 2020 

har möjlighet att fastställa sina fastighetsskattesat-

ser till en nivå som ger samma fastighetsskattein-

täkter som tidigare. Det betyder att variationsinter-

vallen mellan fastighetsskattesatserna kommer att 

ändras till följd av reformen. Också andra föränd-

ringar är möjliga. Till exempel kan skattesatsen för 

mark som används för boende avskiljas från kom-

munens allmänna fastighetsskattesats. 

Efter förändringarna borde kommunerna år 2020 

ha ett betydligt rättvisare och mer genomskinligt 

fastighetsskatteunderlag. Man kan tänka sig att 

kommunerna då i högre grad än tidigare ser fastig-

hetsskatten som ett verkligt alternativ till beskatt-

ningen av förvärvsinkomster.

Skatteunderlaget relativt starkt  
också efter reformen

Kommunernas skatteunderlag förändras betydligt i 

reformen, men hur stor och hur slutgiltig förändring 

är det sist och slutligen fråga om? 

Omkring hälften av kommunernas skatteinkomster 

överförs till staten, men samtidigt halveras också 

kommunernas totala utgifter. Skatteinkomsterna 

står också i fortsättningen för över 40 procent av 

kommunernas inkomster, och kommunerna kom-

mer att ha en liknande beskattningsrätt som nu 

i kommunal- och fastighetsbeskattningen. Bara 

nedskärningen av samfundsskatteandelen minskar 

kommunernas skatteunderlag permanent.

Kommunalskattesatsen skärs ner skatteåret 2020, 

men efter det finns det inga planer på att begrän-

sa storleken på eller förändringar i kommunalskat-

tesatsen. Skatteunderlaget för kommunalskatten 

kommer rentav att breddas en aning i samband 

med reformen.

Det är inte tänkt att skattetagarnas skattebörda ska 

öka. När tyngdpunkten i beskattningen överförs till 

statsbeskattningen, överförs också vissa skatteav-

drag.  Kommunalskatten blir då effektivare: år 2020 

inbringar en kommunalskatteprocent cirka 1,1 mil-

jard euro, medan den år 2019 uppskattas inbringa 

knappt 1 miljard.

För fastighetsskattens del kommer skatteunderla-

get att förändras då beskattningsvärdena ses över. 

Skatteunderlaget förändras på olika sätt i de en-

skilda kommunerna och i ungefär samma propor-

tion förändras sannolikt också skillnaderna mellan 

kommunernas fastighetsskattesatser. Nämnas bör 

också att hälften av fastighetsskatten år 2020 igen 

kommer att beaktas i utjämningen av statsandelen 

på basis av skatteinkomsterna. Det innebär att fast-

ighetsskatten får ännu större betydelse än tidigare i 

kommunernas ekonomi. 

Skatteunderlagets grundläggande 
struktur är bra, men vissa  
justeringar krävs

När vård- och landskapsreformen började beredas 

diskuterades också möjligheten att i samband med 
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2 Lokalförvaltningens framtida skatteunderlag

reformen se över skattesystemet på ett bredare 

plan, bland annat i fråga om det kommunala skatt-

eunderlaget. Förslaget fick dock inget gensvar på 

statligt håll, där man hänvisade till reformens om-

fattning, kontrollen över helheten och tidsplanen.

I framtiden lönar det sig ändå att öppet fundera på 

vilka skatteformer som är rättvisast och bäst läm-

pade att finansiera de kommunala tjänsterna och 

till sin karaktär har en koppling till kommunens 

verksamhet. 

Efter reformen hör utveckling av förutsättningarna 

för kommunens livskraft till kommunens viktigaste 

uppgifter. Utvecklingen av verksamhetsförutsätt-

ningarna för näringslivet i området har en klar och 

naturlig koppling till samfundsskatteandelen och 

dess roll bör därför snarare betonas än reduceras. 

Det finns också en naturlig koppling till beskattning-

en av alla inkomster för kommuninvånarna, både 

förvärvs- och kapitalinkomster. Att kapitalinkom-

sterna inte omfattas av kommunens beskattnings-

rätt har därför gett upphov till befogade protester. 

Alla kommuninvånare deltar inte efter förmåga i fi-

nansieringen av kommunens tjänster. Skatteunder-

laget borde därför utvidgas till att också omfatta 

kapitalskatt. 

Ett tillräckligt brett kommunalt skatteunderlag, och 

samtidigt också en skälig variationsbredd i kommu-

nalskattesatserna, kan tillgodoses också genom att 

kommunala skatteavdrag överförs till statsbeskatt-

ningen, nu när också statsbeskattningen genom re-

formen utvidgas till lägre inkomstnivåer.

Fastighetsskatten är av bestående karaktär, förut-

sägbar och ger stabila intäkter. Den utgör därför en 

bra grund för finansieringen av kommunala tjäns-

ter. 
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Kommunerna kan beställa en kommunspecifik 
Excelfil som kommunernas ekonomiledning kan 
använda som hjälpmedel för att göra skatteprog-
noser för den egna kommunen. Prognosramen har 
härletts ur skattegprognosen för hela landet. 

KOMMUNSPECIFIK  
SKATTEPROGNOSFIL

KOMMUNALSKATTENS SKATTEGRUND HELA LANDET , Milj. €

FÖRVÄRVSINKOMSTER 2015 2016 2017** 2018** 2019** 2020** 2021**

Löneinkomster sammanlagt 82 351 83 752 85 600 87 600 89 400 91 800 94 600

Ändring % 1,1 1,7 2,2 2,3 2,0 2,7 3,1

Pensionsinkomster 29 363 30 113 31 210 32 300 33 400 34 570 35 810

Ändring % 2,7 2,6 3,6 3,5 3,4 3,5 3,6

Arbetslöshetsskydd 4 991 4 870 4 470 4 190 4 060 4 040 4 080

Ändring % 6,6 -2,4 -8,2 -6,3 -3,2 -0,4 1,0

Övr. sociala förmåner 2 786 2 820 2 790 2 790 2 790 2 820 2 850

Ändring % 1,1 1,2 -1,1 0,0 0,0 1,1 1,1

Jord och skogsbruk 774 823 790 810 840 870 900

Ändring % -17,2 6,2 -4,0 2,5 3,7 3,6 3,4

Näringsverksamhet + övriga ink. 4 386 4 554 4 450 4 550 4 670 4 800 4 940

Ändring % 2,0 3,8 -2,3 2,2 2,6 2,8 2,9

FÖRVÄRVSINK. SAMMANL. 124 651 126 931 129 310 132 240 135 160 138 900 143 180

Ändring % 1,5 1,8 1,9 2,3 2,2 2,8 3,1

Tästä kuvakaappaus

2_Veroennustekehikko_01112017.xls
A.1.1

2.2.2018

FASTIGHETSSKATTENS SKATTEGRUND HELA LANDET , Milj. €BESKATTNINGSVÄRDEN och SKATTESATSER
SKATTEÅR

2015 2016 2017 2018** 2019** 2020** 2021**Allmän fast.sk.% underställda
  jordområden

43 631 44 286 44 878 46 000 47 000 48 000 49 000  byggnader
51 242 52 467 53 185 53 500 54 500 55 000 55 500Skatte %  (0,60-1,35 / 0,80-1,55 / 0,93-1,80  / 0,93-2,00) 0,99 0,99 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06SKATT

935 958 1 040 1 055 1 076 1 092 1 108Byggn.för stadigv.bostad 115 467 116 096 117 450 122 000 125 000 128 000 130 000Skatte % (0,32-0,75 / 0,37-0,80 /  0,41-0,90 / / 0,45-1,00) 0,46 0,47 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49SKATT
527 541 575 597 612 627 637Övriga bostadsbyggnader 7 864 7 896 7 914 8 200 8 400 8 600 8 700Skatte % (0,80 -1,55 / 0,93-1,80  / 0,93-2,00) 1,07 1,11 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15SKATT
84 88 91 94 97 99 100SKALL BETALAS 1 629 1 675 1 802 1 840 1 880 1 920 1 950Förändring %

6,1 2,9 7,5 2,1 2,2 2,1 1,6

2_Veroennustekehikko_01112017.xls C.1&2
2.2.2018

SAMFUNDSSKATT SOM SKALL BETALAS HELA LANDET , Milj. €

SKATTEÅR 2015 2016 2017** 2018** 2019** 2020** 2021**

BESKATTNINGSBAR INKOMST 22 422 27 603 27 200 29 600 32 100 33 500 34 700

Ändring% 2,1 23,1 -1,5 8,8 8,4 4,4 3,6

Samfundsskatteprocent 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

DEBITERAS 4 484 5 521 5 440 5 920 6 420 6 700 6 940

Gottgörelse för bolagsskatt 0 0 0 0 0 0 0

SKATT SOM SKALL BETALAS 4 484 5 521 5 440 5 920 6 420 6 700 6 940

Kommungruppens andel 0,3687 0,3092 0,3034 0,3135 0,3135 0,3135 0,3135

KOMMUNERNAS ANDEL 1 653 1 717 1 650 1 860 2 010 2 100 2 180

Ändring% 5,2 3,8 -3,9 12,7 8,1 4,5 3,8

Kommunernas andel, exkl. Åland 1 643 1 706 1 640 1 850 2 000 2 090 2 170

Åländska kommunernas andel 10 10 10 10 10 10 10

2_Veroennustekehikko_01112017.xls B.1&2 2.2.2018

Skatteprognosfilen  
kostar 180 €  

+ moms per år.


	Förord 
	1 Åldrandet kostar, men 
utgiftsökningen kan bromsas 
genom kloka beslut
	2 Lokalförvaltningens framtida 
skatteunderlag 
	3 Statsandelssystemet behövs också i fortsättningen
	4 Resultatrik verksamhet 
kräver ledning av hela 
kommunkoncernen
	5 Kommunens livskraft 
– mycket att tänka på
	6 Skuldfinansiering – en bra dräng, men dålig husbonde
	7 Har kommunerna i framtiden sparpotential eller försvinner produktivitetsreglaget med 
social- och hälsovården? 
	8 Bristfällig kompensation 
för egendomsarrangemang 
i reformen
	9 Landskapens finansiering 
– fungerar teorin i praktiken? 
	Läs mer



