Kuntaliiton vuoden ensimmäinen verotulojen ennustekehikko on päivitetty
Veroennustekehikon päivitys perustuu pääosin Valtiovarainministeriön joulukuun
ennusteisiin. Lisäksi veroennusteessa on huomioitu lopulliset tiedot verovuoden 2020
verotuksesta, toteutuneet verotilitykset kalenterivuonna 2021 sekä vuoden 2022
veroprosentit.
Tulevissa kuntakohtaisissa veroennustekehikoissa olemme vuosille 2021–2025 huomioineet
Tilastokeskuksen väestöennusteet, jotka päivitettiin 30.9.2021. Veroennustekehikoiden
päivittynyt väestörakenne vastaa nyt paremmin palkka- ja eläketulojen kehityksiä.
Yhteisöveron kuntakohtaiset jako-osuudet verovuodelle 2022 on myös kehikossa. Tässäkin
päivityksessä olemme huomioineet sote-uudistuksen arvioidut vaikutukset kunnallis- ja
yhteisöveroon vuodesta 2023 eteenpäin.
Kunnallisveroennuste
Veroennustepäivityksessä on huomioitu valmistunut verotus 2020. Valmistuneen
verotuksen kuntakohtaiset ansiotulo-, vähennys ja verotiedot ovat haettu Verohallinnon
tilastotietokannasta. Varovaisuusperiaatetta noudattaen, emme ole verovuodelle 2021
vielä huomioineet Verohallinnon kuukausitilastoa ennakonpidätyksen alaisista
ansiotuloista. Tästäkin huolimatta palkkasumman arvioidaan kasvavan hyvin koko maassa,
yhteensä noin 4,5 %. Myös kuluvalle ja ensi vuodelle kunnallisveroon ennustetaan hyvää
kasvua, joka muun muassa näkyy palkkasumman ja ennakkoverojen suotuisissa
kehitysarvioissa.
Kuntakohtaisissa veroennustekehikoissa olemme arvioineet palkkatulojen kehitykset
vuosille 2021–2025 perustuen koko maan kehitysarvioon sekä kunnan työikäisen väestön
kehityksen pohjalta. Palkkatulojen osalta päivitämme kuntakohtaisille
veroennustesivustoille lähiaikoina kuntakohtaisen tiedoston, jossa löytyy kumulatiiviset
palkkatulot tammi-joulukuussa vuosina 2020 ja 2021 ja näiden muutokset. Nämä tiedot
poimitaan yllä mainitusta Verohallinnon kuukausitilastosta ennakonpidätyksen alaisista
ansiotuloista.
Vuodesta 2023 eteenpäin veroennusteessa on huomioitu soteuudistuksen arvioituja
vaikutuksia kunnallisverotuloihin. Ennusteessa on huomioitu toukokuun siirtolaskelmassa
sovellettua tuloveroprosentin leikkausta -12,39 % -yksikköä. Huhtikuussa vahvistetaan
lopullinen tuloveroprosentin leikkaus vuodelle 2023.
Kunnallisveron tilityksissä vuodesta 2023 eteenpäin on syytä huomioida ennen verovuotta
2023 maksuunpannut kunnallisverot. Ne kertyvät vanhoilla veroperusteilla ja korkeimmilla
tuloveroprosenteilla ja nostavat näin ollen veroennusteen tasoa väliaikaisesti, eritysesti
vuosina 2023 ja 2024.
Yhteisö- ja kiinteistöveroennuste
Maksettava yhteisövero verovuonna 2020 perustuu Verohallinnon tietoon valmistuneesta
verotuksesta. Verovuoden 2021 maksettavaan yhteisöveroon ei odoteta suurta nousua,
vaikka viime vuonna tilitetyt ennakkoverot olivatkin vahvassa kasvussa. Osin tästä syystä
arvioidut tilitykset putoavat kuluvana kalenterivuonna. Tämä johtuu siis oletuksesta, että
yritykset maksoivat verrattain enemmän ennakkoveroja viime vuonna. Tämä näkyy
verrattain pienempinä verovuoden 2021 lisäennakoina ja jäännösveroina kuluvana vuonna.
Kuntaryhmän väliaikaisesti korotettu jako-osuus päättyi myös kuluvana vuonna, jonka
johdosta yhteisöverokertymä yhteensä putoaa reilu -30 %:ia.
Hallituksen esityksessä HE 213/2021 vp esitettiin myös muita muutoksia yhteisöveron jakoosuuksiin. Veroperustenmuutosten johdosta kuntien jako-osuus alenee lisäksi -0,43 % -

yksikköä verovuonna 2022. T&K-toiminnan tutkimusyhteistyöhön kohdistuvan
lisävähennyksen johdosta kuntien jako-osuus nousee 0,6 % -yksikköä ja
korkovähennysrajoituksen takia taas vastaavasti alenee -0,6 % -yksikköä. Muutokset
verotusmenettelylain niin sanottuun siirtohinnoitteluoikaisusäännöstä koskevaan
sääntelyyn lisäävät yhteisöverotuottoa vuositasolla yhteensä 75 miljoonaa euroa vuoden
2022 alusta alkaen. Tämä muutos pienentää kuntaryhmän osuutta -0,43 % -yksiköllä. Laki
verontilityslain muuttamisesta vahvistettiin 22.12.2021.
Vuodesta 2023 eteenpäin maksettava yhteisövero yhteensä on viimeisimpien arvioiden
mukaan hyvässä kasvussa. Kuntaryhmän jako-osuutta leikataan sote-uudistuksessa
kolmanneksella verovuonna 2023. Myös yhteisöverotilityksissä on syytä huomioida ennen
verovuotta 2023 tilitettävät yhteisöverot. Ne maksuunpannaan vanhoilla/korkeimmilla
kuntaryhmän jako-osuuksilla ja nostavat näin ollen veroennusteen tasoa väliaikaisesti,
eritysesti vuosina 2023 ja 2024.
Kiinteistöveron osalta viime vuosi oli taas odotettua heikompi. Heikompi kehitys johtui
siitä, että kiinteistöverotus vuonna 2020 siirtyi verovelvolliskohtaiseen verotuksen
valmistumiseen. Näin ollen verovuoden 2021 kiinteistöveron kokonaismaksuunpanosta
vuoden 2022 tammi-helmikuun aikana erääntyy noin 10 prosenttia, euroina reilu 190
miljoonaa. Verohallinnon arvio loppukesästä oli, että vain noin 5 % erääntyisi maksuun
kuluvana vuonna.

