
Kommunförbundets skatteprognosfil har uppdaterats – kriget i Ukraina medför osäkerhet i 

prognoserna 

Den uppdaterade skatteprognosfilen baserar sig i huvudsak på uppskattningarna om skatternas 

utveckling i vårens kommunekonomiprogram. Dessutom har diskussioner om skatternas kommande 

års utveckling förts med Finansministeriet.  I prognosen har vi också beaktat de faktiska 

skatteredovisningarna fram till mars, Skatteförvaltningens publicerade statistik om 

förvärvsinkomsterna för skatteåret 2021 samt fastighetsskattens förhandsuppgifter för skatteåret 

2022.  

Dessutom har vi i prognosen beaktat den slutliga nedskärningen i kommunernas inkomstskattesats 

för år 2023 samt kommunernas uppdaterade utdelningar av samfundsskatten skatteåren 2023–2026.  

Kommunalskatteprognosen  

Förvärvsinkomsterna för skatteåret 2021 baserar sig på Skatteförvaltningens statistik om 

förvärvsinkomsterna. Statistiken baserar sig på uppgifter från inkomstregistret samt årsanmälningar 

som inkomstbetalaren anmält gällande betalda prestationer. Statistiken är den första pålitliga utsikten 

över fjolårets förvärvsinkomster.  

I år genomförs två ändringar i avdragen från förvärvsinkomsten som har negativa effekter på 

kommunalskatten. Den ena har samband med det förhöjda resekostnadsavdraget. Förslagen som 

presenteras i regeringens proposition (på finska) minskar på kommunernas skatteinkomster med 

sammanlagt 101 miljoner euro. Ändringen kompenseras till kommunerna via statsandelssystemet. 

Den andra ändringen har samband med tidigareläggandet av förhöjningen av de sociala förmånerna 

enligt levnadskostnadsindex som regeringen har förslagit. Förhöjningen inverkar på 

pensionsinkomstavdragets övre gräns. Enligt preliminär uppskattning minskar åtgärden 

kommunernas skatteinkomster med ca. 30 miljoner euro årligen. Denna ändring kompenseras inte till 

kommunerna, eftersom det handlar om en indexgranskning och inte om en ändring i skattegrunden. 

Den största ändringen i kommunalskatteprognosen jämfört med tidigare har samband med den 

slutliga nedskärningen av kommunernas inkomstskattesats för år 2023. Enligt Finansministeriets 

överföringskalkyler som publicerades igår är den slutliga nedskärningen i inkomstskattesatsen -

12,64 % -enheter från 2022 års nivå. Denna ändring minskar på kommunalskatten med ca. 300 

miljoner euro på årsnivå, då man jämför med nedskärningen på 12,39 % -enheter som presenterades 

i maj ifjol. 

Samfunds- och fastighetsskatteprognosen 

Samfundsskatteprognosen baserar sig delvis på driftsöverskottets uppdaterade utvecklingsprognos 

samt början av årets faktiska skatteredovisningar. Orsaken bakom pågående års goda utveckling ligger 

i huvudsak den förbättrade uppskattade debiterade samfundsskatten för skatteåret 2021 samt de 

goda redovisade tilläggsförskotten. Det förbättrade skatteåret 2021 inverkar positivt på kommande 

års utvecklingar. 

Dessutom har regeringen fastställt att ett FoU-skatteincitament som baserar sig på tilläggsavdrag 

införs som en del av helheten av FoU-finansiering från och med 2023. Skatteincitamentet bereds så 

att dess ekonomiska effekt statiskt beräknat är cirka 100 miljoner euro på årsnivå. Ändringen minskar 

på skatteinkomsterna, men kompenseras till kommunerna via utdelningsandelarna från och med år 

2023. 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_37+2022.aspx


Fastighetsskattens uppgifter för skatteåret 2022 baserar sig på Skatteförvaltningens 

förhandsuppgifter som publicerades i slutet av mars. Förhandsuppgiften var större än vad de tidigare 

uppskattningarna visade. Ökningen beror särskilt på att beskattningsvärdena på byggnader har ökat 

eftersom återanskaffningsvärdena på dem har höjts. Orsaken till den gjorda höjningen är att 

byggnadskostnaderna har ökat. Ändringen ökar på fastighetsskatteinkomsterna med ca. 50 miljoner 

euro på årsnivå. Antagandet att ca. 10 % av den debiterade skatten skulle förfalla till betalning nästa 

år gäller även i denna skatteprognos.  

 


