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§ 273
Inkomstskattesats för år 2023

HEL 2022-012471 T 02 03 01 00

Framställning

Stadsfullmäktige beslutade fastställa 5,36 % som inkomstskattesats för 
2023.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Ari Hietamäki, ekonomiplaneringschef, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Förslag till framställning

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsstyrelsen konstaterar att fullmäktige i enlighet med 111 § i kom-
munallagen, senast i samband med att budgeten godkänns, ska fatta 
beslut om kommunens inkomstskattesats, om fastighetsskatteprocent-
satser samt om grunderna för övriga skatter. Med stöd av 91 a § i la-
gen om beskattningsförfarande ska kommunen senast den 17 novem-
ber året före skatteåret meddela Skatteförvaltningen vilken inkomst-
skattesats som ska tillämpas. Inkomstskattesatsen anges med en fjär-
dedels procentenhets noggrannhet.

När staden fastställer kommunalskattesatsen för 2023 måste vårdre-
formens inverkan på kommunernas kommunalskattesats för 2023 be-
aktas. Kommunerna kan inte självständigt besluta om kommunalskat-
tesatsen för 2023, utan den bildas av kommunalskattesatsen för år 
2022, som sänks så att den motsvarar den procentenhetsändring som 
fastställts i lagstiftningen. Nedskärningen av inkomstskatteprocenten 
för 2023 (procentenheter) från nivån 2022 görs i samma storlek i alla 
kommuner i Fastlandsfinland.

Bestämmelser om hur kommunernas inkomstskattesats för år 2023 ska 
fastställas ingår i lagen om ändring av 55 § i lagen om genomförande 
av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om 
införande av den lagstiftning som gäller reformen. Motsvarande be-
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stämmelser ingår i lagen om ändring av 91 b § i lagen om beskatt-
ningsförfarande. Avsikten med bestämmelserna är att förhindra skärp-
ningar i beskattningen till följd av att kommunernas uppgifter överförs 
till välfärdsområdena och i fortsättningen finansieras av staten, vilket 
kräver att staten höjer sina skatter.

Enligt gällande lagstiftning ska kommunfullmäktige bestämma som in-
komstskattesats för 2023 inkomstskattesatsen för 2022 (som var 18,00 
% i Helsingfors år 2022) minskad med 12,64 procentenheter.

Således ska Helsingfors stad fastställa 5,36 % som inkomstskattesats 
för 2023.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Ari Hietamäki, ekonomiplaneringschef, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 741

HEL 2022-012471 T 02 03 01 00

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:  

Kaupunginvaltuusto päättää vahvistaa vuoden 2023 tuloveroprosentiksi 
5,36 %.

31.10.2022 Pöydälle

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi


