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Kommunförbundets skatteprognosfil har uppdaterats - samfundsskatten goda utveckling forts-
ätter 

Den uppdaterade skatteprognosfilen baserar sig i huvudsak på sig på uppskattningarna om skat-
teinkomsternas utveckling som framkommer i höstens kommunekonomiprogram. I prognosen har 
vi bland annat beaktat de faktiska skatteredovisningarna fram till augusti samt förhandsuppgif-
terna om skatteredovisningarna för september. Dessutom har vi beaktat Skatteförvaltningens för-
handsuppgift (per 19.9.) om beskattningen 2021 som slutförs. Förhandsuppgiften ändades mycket 
lite från motsvarande uppgift i augusti och därmed har vi inte gjort några ändringar i den debite-
rade kommunal- och samfundsskatten år 2021.  

I september månads uppdatering är förändringarna måttliga jämfört med uppdateringen från au-
gusti. Ekonomins och sysselsättningens goda utveckling har synats i de goda kommunal- och sam-
fundsskatteredovisningarna de senaste månaderna. Kommunalskattens största ändring riktas till 
det pågående året och beror på kvarskatternas nya uppskattade insamlingsrytm. Samfundsskat-
tens förbättrade prognos förklaras i huvudsak av kompensationen av de minskade klientavgifterna 
inom småbarnspedagogiken. Detta förbättrar kommungruppens utdelningsandelar och redovisade 
samfundsskatter från och med nästa år. Fastighetsskatten har inte ändrats från augusti. Fastig-
hetsskatten 2022 slutförs i oktober. 

 

Kommunalskatteprognosen  

I september månads skatteprognos har vi uppskattat att en större andel av 2021 års kvarskatter 
redovisas följande år och motsvarande mindre andel i år. Detta antagande minskar på pågående 
års uppskattade redovisade kommunalskatt med ca. 100 miljoner euro jämfört med uppskatt-
ningen i augusti. Uppskattandet om detta är svårt, eftersom man inte på förhand med säkerhet 
kan veta skattebetalarnas betalningsbeteende. Samma antagande har trots allt tillämpats även de 
kommande åren.  

Ändringarna i skattegrunden minskar på kommunalskatteinkomsterna med närmare 50 miljoner 
euro år 2023. Av detta består närmare 40 miljoner euro av granskningen av förtjänstnivåindexet i 
enlighet med regeringsprogrammet och det beaktades redan i tidigare prognoser. Dessutom gjor-
des det ändringar i skattegrunden vars effekt var mindre. Bland annat har det föreslagits att det 
temporärt höjda resekostnadsavdraget för pågående år även skall gälla nästa år. Alla ändringar i 
skattegrunden som minskar på kommunalskatten kompenseras till kommunerna. I denna stund 
finns inte noggranna uppgifter om det föreslagna tidsbundna inkomstskatteavdraget för el. Där-
med har detta inte beaktats skatteprognosfilen.  

I kommunalskattens skattebas åren 2022 och 2023 har det inte skett större ändringar jämfört med 
prognosen från augusti. Pensionsinkomsternas märkbara ökning på 7,5 procent år 2023 beror på 
den höga inflationens inverkan på arbetspensionens nivå. Från år 2024 är den uppskattade löne-
summans utveckling i enlighet med uppskattningarna i höstens kommunekonomiprogram och ökar 
därmed på den debiterade kommunalskatten för ifrågavarande skatteår. Denna positiva utveckling 
syns framför allt i kommunalskattens redovisning åren 2025 och 2026. 

 

 

http://www.kuntaliitto.fi/kayttoehdot


  2 (2) 

 
Suomen Kuntaliitto 
www.kuntaliitto.fi 
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi 

Finlands Kommunförbund 
www.kommunforbundet.fi 
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi 

 

 

Samfundsskatteprognosen  

Samfundsskattens goda utveckling fortsätter. I förhandsuppgiften om beskattningen 2021 fram-
kommer att den debiterade samfundsskatten 2021 skulle öka med över 40 procent från år 2020.  
I skatteprognosen har vi trots allt tillämpat en aning måttligare utveckling. Kvarskatter för år 2021 
förväntas trots allt redovisas mera i år jämfört med tidigare uppskattningar.  

Den uppskattade debiterade samfundsskatten skatteåret 2022 förbättrades också från augusti. 
Utvecklingen syns i de förbättrade redovisningarna i år och nästa år. Den debiterade samfunds-
skatten 2023–2026 ökar ytterligare från uppskattningen som gjordes i augusti. De största bakom-
liggande orsakerna är kommungruppens ökade utdelningsandelar för samfundsskatten. Den 
största ändringen i skattegrunden är kompensationen av de minskade klientavgifterna inom små-
barnspedagogiken som ökar på samfundsskattens utdelningsandelar med 1,25 % -enheter från år 
2023. Samfundsskattens redovisningar ökar i genomsnitt med 150 miljoner euro per år, varav änd-
ringarna i utdelningsandelarna utgör dryga 100 miljoner euro. Resten förklaras av den förbättrade 
samfundsskatteprognosen.  

 

 


