
Kommunförbundets skatteprognos har uppdaterats – årets utveckling förbättrar 

klart prognosen från april 

 

Uppdateringen av skatteprognosen baserar sig delvis på Finansministeriets 

ekonomiska översikt i juni, som var betydligt mer positiv än Kommunförbundets 

skatteprognos i april.  

 

I skatteprognosen i augusti har också beaktats skatteredovisningarna ända till juli 

och Skatteförvaltningens förhandsuppgifter om redovisningarna i augusti. I 

prognosen har också beaktats de förhandsuppgifter om beskattningen 2021 som 

Skatteförvaltningen publicerade den 8 augusti. Dessa uppgifter förbättrar 

prognosen ytterligare. 

 

Prognos för kommunalskatten 

 

Vårens och sommarens skatteredovisningar har visat att förhandsskatterna 

utvecklats mycket positivt i år. Enligt nuvarande uppskattning är förhandsskatterna 

för skatteåret 2022 rentav drygt 300 miljoner euro högre än enligt prognosen i april. 

Lönesumman uppskattas nu växa med 5 procent i år, medan prognosen i april visade 

på en tillväxt på drygt 3 procent. Förvärvsinkomsternas utveckling skulle då 

förbättras med uppskattningsvis drygt en procentenhet till 4 procent.  

 

De förhandsuppgifter om beskattningen 2021 som Skatteförvaltningen publicerade 

den 8 augusti 2022 motsvarade väl uppskattningarna från april, och till denna del 

är inga större förändringar att vänta. Enligt uppgifter från Skatteförvaltningen finns 

det ändå skäl att bereda sig på att kvarskatter eventuellt flyter in i större 

utsträckning först i början av nästa år och blir i motsvarande mån mindre i år. I 

följande skatteprognos i september vet vi mer om detta och kan då bättre beakta 

denna faktor. 

 

Det förbättrade läget för i år förbättrar också prognosen för kommunalskatten 

under kommande år. Lönesummans uppskattade utveckling år 2023 och 2024 

motsvarar uppskattningen i april. Utvecklingen år 2025 och 2026 ser en aning bättre 

ut än tidigare. Pensionsinkomsternas utveckling blir nästa år bättre än vad som 

uppskattades i april. Tillväxten på 6,6 procent år 2023 beror delvis på den höga 

inflationens inverkan på arbetspensionens nivå. Arbetspensionerna höjs årligen med 



ett brutet index, där inflationen har en vikt på 80 procent och förändringarna i 

löntagarnas inkomstnivå 20 procent.  

 

Som helhet uppskattas förvärvsinkomsterna nästa år öka med cirka 4 procent, 

varefter tillväxten per skatteår är cirka 3 procent. Under de närmaste åren kommer 

den influtna kommunalskatten att öka med omkring 200 miljoner euro per år 

jämfört med uppskattningen i april. 

 

Prognos för samfunds- och fastighetsskatten 

 

Samfundsskatten har i år utvecklats till och med bättre än kommunalskatten. Enligt 

förhandsuppgifterna om beskattningen 2021 blir den samfundsskatt som debiteras 

rentav över 200 miljoner högre än uppskattningarna i april. Det innebär att det 

uppskattade skatteutfallet för skatteåret 2021 höjs år 2022.  

 

Enligt de uppgifter om beskattningen som nu finns att tillgå har Skatteförvaltningen 

höjt förskottsskatterna för detta år mer än beräknat.  Uppskattningarna av de 

förskottsskatter som flyter in i år har därför höjts till 100 miljoner euro. Av ovan 

nämnda skäl uppskattas den influtna samfundsskatten i år bli rentav över 300 euro 

högre än vad som uppskattades i april.  

 

Den markanta ökningen avspeglar sig positivt också på de kommande skatteåren. 

De uppskattade förändringsprocenterna 2022–2026 för den samfundsskatt som 

debiteras har inte förändrats i högre grad sedan skatteprognosen i april. Till följd av 

förändringarna år 2022 höjs dock prognoserna för samfundsskatten år 2023 och 

2024 med cirka 100 miljoner euro.  

 

Också fastighetsskatten uppskattas öka i år. Enligt Skatteförvaltningens 

uppskattning kommer drygt 6 procent av fastighetsskatten för skatteåret 2022 att 

flyta in nästa år. I april var motsvarande uppskattning cirka 10 procent. Förändringen 

innebär att cirka 60 miljoner euro mer uppskattas flyta in i år i hela landet.  

 

---- 

 

Skatteprognosen uppdateras nästa gång i slutet av september efter 

budgetmanglingen. Då beaktas bland annat Finansministeriets uppdaterade 



prognos, de senaste förhandsuppgifterna om beskattningen 2021, uppgifterna om 

skatteredovisningarna i augusti och september samt sådana ändringar i 

skattegrunderna som eventuellt beslutats vid budgetförhandlingarna. 

 

 

 


