
Kunnallisveroennuste 8.10.2019 

Kunnallisveron ennakonpidätysten kertymät eivät ole kasvaneet odotetulla tavalla 
vuonna 2019. Kuntaliiton arvion mukaan ennakoita olisi pitänyt kertyä kunnille syyskuun 
loppuun mennessä noin 500 M€ toteutunutta enemmän johtuen verokorttiuudistuksesta 
sekä Tulorekisteri-ilmoittamisen ongelmista. Verohallinnon julkaiseman tiedotteen 
http://veronsaajat.vero.fi/fi-FI/tiedotteet/sivut/tiedote.aspx?aid=92353 perusteella 
syyskuun tilityksissä näkynyt ennakonpidätysten hyvä kehitys johtui aiempien 
kuukausien ennakonpidätysten kertymisestä ja kyse oli siten Tulorekisteriin liittyvien 
kertymäongelmien osittaisesta korjaantumisesta.  

Verohallinnon tekemien selvitysten perusteella suurin osa kertymävajeesta johtuu 
verokorttiuudistuksesta ja tulorekisterinongelmat selittävät vain murto-osan (13%) 
vajeesta. Verokorttiuudistuksessa on kyse siitä, että uudessa 
ennakkoperintämenettelyssä on luovuttu palkkakausikohtaisista tulorajoista ja 
sivutulokorteista, jonka johdosta ennakonpidätykset on toimitettu alkuvuodesta 
huomattavasti aiempaa käytäntöä alhaisempina.  

Verohallinnon laatiman selvityksen perusteella verokorttiuudistuksesta johtuva 
kertymävaje alkaa korjaantua suurelta osin vasta joulukuussa tehtävissä 
ennakonpidätyksissä. Täten loppusyksyn aikana kertymävaje kasvaa edelleen 
kuukausittain, elleivät veronmaksajat korota laajasti veroprosenttejaan tai verokorttien 
vuosittaiset ansiorajat ylity laajasti. Tilityksissä korjausliike näkyisi siten suuremmassa 
määrin vasta tammikuussa. Lopullisesti vaje korjaantuu vasta verotuksen valmistuessa 
kesästä 2020 alkaen. 

Veroennustekehikossa vuoden 2019 ennakkoverojen kertymävajeeksi on 
uudistusten johdosta oletettu -600 milj. euroa. Verokorttiuudistus on pysyvä 
muutos. Vaikka kertymävaje korjaantuu vuoden 2019 kunnallisverojen osalta vuoden 
2020 aikana, niin oletuksenamme on, että verovuoden 2020 ennakkoverot kertyvät taas 
samalla tavalla jättäen vuoden 2020 ennakot vastaavasti alemmalle tasolle. Täten emme 
ole ennusteessamme huomioineet mahdollisia muutoksia verovelvollisten 
käyttäytymisessä (esim. laajempi ennakonpidätysprosenttien korottaminen jo 
alkuvuodesta 2020), mutta seuraamme tilannetta tältä osin yhdessä Verohallinnon 
kanssa. 

Ennustepäivityksessä on huomioitu myös Verohallinnon uusimmat (29.9.) ennakkotiedot 
verovuoden 2018 verotuksesta sekä veroperustemuutokset vuodelle 2020 hallituksen 
talousarvioesityksen mukaisina.  

Talousarvioesityksen mukainen ansiotasoindeksin tarkistus veroperusteisiin on ollut 
ennusteessa sisällä jo keväästä lähtien, mutta nyt ennusteessa on huomioitu myös 
ensisijaisesti pienituloisille palkka-, eläke- ja päivärahatulon saajille kohdistettu 
ansiotuloveron kevennys, jonka arvioidaan vähentävän kunnallisverotuottoa n. 130 milj. 
eurolla. Toisaalta taas kotitalous- sekä asuntolainojenkorkojen vähennysten leikkaus 
arvioidaan lisäävän kuntien verotuloja n. 46 milj. eurolla. Ansiotasoindeksitarkistuksen 
kanssa veroperustemuutosten arvioidaan vähentävän kuntien verotuloja -298 milj. 
eurolla vuonna 2020, jotka on talousarvioesityksessä esitetty kompensoitavaksi kunnille 
(uutta kompensoitavaa 285 milj. €).  

Kertymävajeen tai Verohallinnon ennakkotietojen perusteella ei koko maan tasolla ole 
ollut syytä muokata maksuunpantavan kunnallisveron ennustetta vaan ainoastaan 
verotulojen kertymisen jaksotusta. Esitetyt veroperustemuutokset sen sijaan siis 
alentavat myös maksuunpantavan kunnallisveron arviota vuodelle 2020. 
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Alkusyksyn tilityksiä on voimakkaasti alentanut myös verotuksen joustava 
valmistuminen, jonka johdosta kunnilta on peritty verovelvollisille maksettuja 
veronpalautuksia edellisiä vuosia aiemmin (esim. syyskuussa n. 800 milj. euroa). 
Edellisen vuoden verojen osalta kertymä on siten vertailukelpoinen vasta marraskuun 
tilitysten jälkeen, kun verovuoden 2018 verotus on päättynyt ja sitä koskevat oikaisut 
tehty. 
 
Koko maata koskeva kuntien verotulojen ennustekehikko löytyy osoitteessa: 
https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/talous/verotus/verotulojen-ennustaminen-
verotulojen-ennustekehikko   
 
Yhteisö- ja kiinteistöveroennuste  
 
Yhteisöveron arvioissa verovuosille 2018–2023 on pohjana käytetty 
valtiovarainministeriön uutta ennustetta yhteisöjen verotettavasta tulosta ottaen 
huomioon maksuunpantujen ennakkoverojen kehitys. Ennusteen taustalla on 
kansantalouden tilinpidon toimintaylijäämän muutos. Ennusteessa on myös huomioitu 
syyskuun yhteisöverotilitykset ja Verohallinnon ennakkotiedot vuoden 2018 osalta. 
 
Yhteisöveroennusteessa ei ole vielä huomioitu hallituksen vuosille 2020-2023 linjaamia 
kone- ja laiteinvestointien korotettuja poistoja eikä aineettomien investointien 50 % 
ylimääräistä verovähennystä. Näiden esitysten lopullisesta sisällöstä tai niiden verotuloja 
vähentävästä vaikutuksesta ei ole vielä tarkempaa tietoa. Kunnille muutosten 
vaikutukset aiotaan kompensoida yhteisöveron jako-osuutta korottamalla. 
 
Kiinteistöveron osalta on vuoteen 2019 asti tukeuduttu Verohallinnon 
kiinteistöverotilastoihin. Vuoden 2019 kiinteistöverotus valmistui syyskuussa. 
Tarkemmat kuntakohtaiset kiinteistöverotuksen tiedot löytyvät Verohallinnon 
tilastotietokannasta http://vero2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Vero/ 
 
HUOM! Kuntakohtaiset veroennustekehikot lähetetään kuntakohtaiselle 
veroennustesivustolle myöhemmin tänään. Siitä tulee erillinen viesti aiheella 
”Verokehikossa tapahtuu”. Kuntakohtaisen ennustekehikon voi tilata Benjamin 
Strandbergilta tai Tuija Valkeiselta. Kuntakohtainen kehikko on maksullinen palvelu 180 
€ +alv/v. Tilatessanne tiedoston pyydämme ilmoittamaan samalla tilaajan nimen, 
nimikkeen, postiosoitteen, postinumeron, postitoimipaikan, sähköpostiosoitteen sekä 
laskutustiedot. 
 
 
Lisätietoa Kuntaliitosta antavat: 
 
 
Jukka Hakola, Kehittämispäällikkö, verotus 
Puh. 09 771 2086 
Jukka.Hakola@kuntaliitto.fi 
 
Benjamin Strandberg, asiantuntija 
Puh. 09 771 2082 / 050 594 0603 
Benjamin.Strandberg@kuntaliitto.fi  
  
 
 

https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/talous/verotus/verotulojen-ennustaminen-verotulojen-ennustekehikko
https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/talous/verotus/verotulojen-ennustaminen-verotulojen-ennustekehikko
https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/talous/verotus/verotulojen-ennustaminen-verotulojen-ennustekehikko
https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/talous/verotus/verotulojen-ennustaminen-verotulojen-ennustekehikko
http://vero2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Vero/
http://vero2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Vero/
http://vero2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Vero/
http://vero2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Vero/
mailto:Jukka.Hakola@kuntaliitto.fi
mailto:Jukka.Hakola@kuntaliitto.fi
mailto:Benjamin.Strandberg@kuntaliitto.fi
mailto:Benjamin.Strandberg@kuntaliitto.fi

