Kuntaliiton verotulojen ennustekehikko päivitetty - kuluva vuosi pelättyä parempi
Veroennustekehikon lokakuun päivitys perustuu syksyn Kuntatalousohjelmassa esitettyihin arvioihin
verotulojen kehityksestä. Kuluvan vuoden verotulojen kehitys on pelättyä parempi, joka myös on
näkynyt viime kuukausien verotilityksissä. Talouden sulkutoimia on lievennetty suurelta osin, mutta
koronavirusepidemian aiheuttama epävarmuus verotuloihin on kuitenkin yhä ilmeinen. Vaikutukset
näkyvät viiveellä kunnallisveron ja yhteisöveron heikompana tuottona. Osa tästä heikennyksestä
tulisi työllisyyden, ja sitä kautta palkkasumman, aiemmin oletettua heikomman kehityksen ja
yritysten oletettua heikomman kannattavuuden myötä.
Kunnallisveroennuste
Ennusteessa on huomioitu toteutuneet verotilitykset syyskuuhun 2020 asti. Tässäkin versiossa on
huomioitu palkkojen, eläkkeiden, työttömyysturvaetuuksien sekä muiden veronalaisten
sosiaalietuuksien muutokset verovuodelle 2019 ja ne perustuvat Verohallinnon tulokehitystilaston
tietoon (11.5.2020). Tämän lisäksi ennusteessa on huomioitu Verohallinon lokakuun alun
ennakkotieto koskien koko maan maksuunpantua kunnallisveroa verovuonna 2019. Ennakkotieto
vastasi hyvin kesäkuun arviota, ja näin ollen muutoksia ei tehty liittyen verovuoteen 2019.
Verovuoden 2020 palkkasumman muutos parantui reilulla 0,5 % -yksiköllä syyskuun arviosta ja
asettuu nyt -2,5 %:iin. Samalla korotettiin muun muassa myös työkorvausten, hankintatöiden ja
elinkeinotoiminnan ansiotulo-osuuksien tasoa. Näiden muutosten positiivinen vaikutus
maksettavaan kunnallisveroon verovuonna 2020 on noin 200 miljoonaa euroa. Myös muita tulo- ja
vähennyseriä tarkistettiin uusimpien arvioiden mukaisiksi ennustevuosille.
Veroperustemuutokset alentavat kunnallisveron tuottoa arviolta 179 miljoonalla eurolla vuonna
2021. Tästä 172 milj. euroa johtuu hallitusohjelman mukaisista ansiotasoindeksin tarkistuksista,
jotka olemme huomioineet ennusteessa jo aiemmin. Lisäksi tehtiin muutamia vaikutuksiltaan
pienehköjä muutoksia veroperusteisiin. Arvioidut verotulomenetykset huomioidaan verotulojen
menetyksien korvauksina.
Maaliskuussa 2020 alkaneen ja edelleen jatkuvan koronaepidemian aiheuttaman poikkeustilan
arvioidaan osaltaan vaikuttavan tilitettävien verojen kertymiin siinä määrin, että jako-osuuksia
muutetaan jo ennen vuoden 2019 verotuksen valmistumista. Lisäksi jako-osuusmuutostarpeeseen
vaikuttavat verovuoden 2019 ennakkotiedot ja pääomatulojen ennusteen aleneminen erityisesti
osinkotulojen osalta. Kunnallisveron jako-osuus verovuodelle 2020 nousee näin ollen 61,79 %:sta
62,27 %:iin ja tämä muutos lisää kunnallisveron osuutta noin 150 miljoonalla eurolla. Uusia jakoosuuksia sovelletaan lokakuussa 2020 tehtävistä tilityksistä lähtien, jolloin samalla oikaistaisiin
aiemmin sovelletuista jako-osuuksista aiheutuneet tilityserot.
Yhteisövero- ja kiinteistöveroennuste
Yhteisöverossa koronaviruksen vaikutus alkoi huhtikuun tilityksistä alkaen. Yritykset ovat puolen
vuoden ajan voineet hakea alennusta ennakkoveroihin Verohallinnolta ilman erillistä selvitystä
niiden tulokehityksestä. Tästä johtuen kuluvan vuoden ennakoita kertyy tavanomaista vähemmän
suhteessa maksettavaan yhteisöveroon. Ensi vuonna edellisen verovuoden yhteisöveroja kertyy
vastaavasti normaalia enemmän.
Tämän hetken kehityksen perusteella vaikuttaa siltä, että suurin pudotus maksuunpannuissa
ennakkoveroissa on nähty. Olemme nostaneet yhteisöveron maksuunpanoarvioita vuosille 2020–

2024 syyskuun alun arviosta. Talouden, ja erityisesti vientiteollisuuden, elpymisen aikataulu ja
vauhti ovat kuitenkin hyvin epävarmoja.
Kuntien yhteisöveroennuste nousee selvästi syyskuun arvioista. Osittain siitä syystä, että arvioitu
maksettava yhteisövero kasvaa verovuosina 2020–2024 sekä osittain johtuen korotetuista
yhteisöveron jako-osuuksista, josta päätettiin budjettiriihessä. Osana kuntien koronatukipakettia
päätettiin valtion talousarvioesityksessä korottaa myös kuntien osuuksia yhteisöveron tuotosta.
Kuntien yhteisöveron jako-osuuteen tehdään näin ollen 10 prosenttiyksikön määräaikainen korotus
myös vuodelle 2021. Lisäksi kunnille kompensoidaan varhaiskasvatusmaksujen alentamiset
korottamalla yhteisöveron jako-osuutta pysyvästi 2 prosenttiyksiköllä verovuodesta 2021 eteenpäin.
Ensi vuonna arvioitu kunnille maksettava yhteisövero kasvaa reilulla 700 miljoonalla eurolla, josta
jako-osuuskorotusten vaikutus on reilu 85 %. Verovuosina 2022–2024 kunnille maksettava
yhteisövero kasvaa reilulla 200 miljoonalla eurolla per vuosi. Tästä reilu puolet selittyy
varhaiskasvatusmaksujen alentamisen kompensaatiolla.
Yhteisöveron tilitysennusteessa 2020 ja 2021 huomioitiin myös päivitetyt arviot yritysten verojen
maksujärjestelyistä. Niiden perusteella tilityksiä alennettiin normaalitilanteeseen nähden noin 10
miljoonalla eurolla.
Kiinteistöveron kuluvan vuoden maksuunpanoarvio perustuu Verohallinnon ennakkotietoon.
Kertymäarvioissa 2020 ja 2021 olemme myös huomioineet verojen maksujärjestelyihin liittyvät
muutokset ja niihin liittyvät päivitetyt vaikutusarviot. Nyt niiden vaikutus arvioidaan olevan -10
miljoonaa euroa vuonna 2020, kun ne vielä kesäkuussa oli noin -60 miljoonaa euroa. Verovuoden
2020 kiinteistöverotus valmistuu aiemmasta poiketen vasta lokakuun lopussa. Kuntakohtaiset
verotiedot saadaan todennäköisesti käyttöön siten vasta marraskuussa.
Kuntakohtaiset veroennustekehikot julkaistaan huomenna tiistaina 6.10. Niissä on huomioitu yllä
mainitut muutokset sekä Verohallinnon lokakuun alussa päivitetyt verotuksen 2019
kuntakohtaiset ennakkotiedot.
Kuntakohtaiset tiedot palkkasumman kehityksestä vuonna 2020 on myös päivitetty Helsinki GSE:n
tilannehuoneen julkaisemien tammi-elokuun Tulorekisteritietojen pohjalta. Elokuun palkkasumma
laski -3,2 % vuoden takaisesta. Aiempien kuukausien tiedot ovat myös päivittyneet ja tästä syystä
vuoden 2020 kumulatiivinen palkkasumma (-1,4 %) tammi-elokuussa on parempi kuin edellisessä
päivityksessä.
Päivitetty koko maata koskeva kuntien veroennustekehikko yllä mainittu kuntakohtainen
palkkasumman muutostaulukko löytyy alla olevalla sivustolla:
https://www.kuntaliitto.fi/talous/verotus/verotulojen-ennustaminen-verotulojen-ennustekehikko
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