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§ 370
Inkomstskattesats för år 2019

HEL 2018-010888 T 02 03 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige fastställde 18,0 % som inkomstskattesats för år 2019.  

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Ari Hietamäki, ledande planerare, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet 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. 

År 2018 har kommunernas skatteintäkter utvecklats bättre än budgete-
rat. Att kommunalskatteintäkterna utvecklats bättre än väntat beror i 
huvudsak på ökningen i lönesumman. Kommunalskatteintäkterna i 
Helsingfors beräknas uppgå till 2 600 miljoner euro 2018, vilket är 70 
miljoner euro mer än budgeterat. Det är dock anmärkningsvärt att de 
redovisade kommunalskatterna år 2018 lägger sig på ungefär samma 
nivå som de redovisade kommunalskatterna åren 2017 och 2016. Kor-
rigeringen i de redovisade kommunalskatterna i slutet av år 2018 på 
grundval av den slutförda beskattningen för skatteåret 2017 (den s.k. 
debiteringsredovisningen) förutspås bli något negativare än ett år tidi-
gare, vilket för sin del försvagar tillväxten i kommunalskatteintäkterna 
från året innan.
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Budgeten för år 2019 baserar sig på en kommunalskattesats på 18,0 % 
och intäkterna år 2019 beräknas bli 2 670 miljoner euro. Detta är 2,7 % 
mer än i prognosen för år 2018. De beräknade intäkterna från kommu-
nalskatten baserar sig på statens och Kommunförbundets beräkningar 
över den sammanlagda tillväxten i kommunernas intäkter från kommu-
nalskatten och på den redovisade skatt som staden fått år 2018. De 
beräknade intäkterna grundar sig på de konjunkturutsikter för år 2019 
som finansministeriet presenterade i september 2018, och på finansmi-
nisteriets budgetproposition för 2019.

Den rätt stora ökningen i kommunalskatteintäkterna beror på en sam-
verkan mellan många faktorer. Utöver att lönesumman har ökat är de 
fysiska personernas exceptionellt stora förskottsåterbäringar år 2018 
en orsak till ökningen, vilket gör att nivån för 2018 blir låg under jämfö-
relseåret. Kvarskatterna förklarar också en del av förändringen, ef-
tersom största delen av kvarskatterna för skatteåret 2018 redovisas till 
kommunerna under år 2019, till följd av att beskattningen slutförs konti-
nuerligt.

Också för åren 2020 och 2021 har en relativt god tillväxt förutspåtts.

Regeringen kommer att lindra beskattningen av förvärvsinkomster 
2019. Skattelättnaderna beräknas sänka kommunalskatteintäkterna på 
riksnivå med sammanlagt ca 236 miljoner euro. Den största enskilda 
förändringen är justeringen av förtjänstnivåindex, som minskar kommu-
nalskatteintäkterna med ca 154 miljoner euro. De övriga ändringarna i 
skattegrunderna gäller grundavdraget i kommunalbeskattningen, ar-
betsinkomstavdraget och pensionsinkomstavdraget. Med beaktande av 
den ändring i skattegrunden som förbättrar kommunalskatteintäkterna 
(begränsning av ränteavdraget på bostadslån), beräknas ändringarna 
sänka kommunalskatten med sammanlagt 223 miljoner euro. De skat-
tesänkningar som baserar sig på beslut minskar kommunernas skat-
teintäkter, men kommunerna kompenseras för dem via statsandelssy-
stemet.

Helsingfors skatteinkomstutjämning som ingår i statsandelarna uppgår 
enligt förhandsuppgifter till −343 miljoner euro 2019. Motsvarande utfall 
var −325 miljoner euro 2018. Ökningen i skatteintäktsutjämningen är 
en följd av Helsingfors gynnsamma skatteintäktsutveckling, särskilt den 
goda ökningen i samfundsskatteintäkterna, under de senaste åren. Av 
Helsingfors skatteintäktsutveckling, som är bättre än i landet i genom-
snitt, överförs en aning över 37 % (Helsingfors utjämningsavdragspro-
cent i statsandelssystemet) till en faktor som ökar statsandelarna för 
kommunerna som får skatteinkomstutjämning.

Föredragande
Stadsstyrelsen
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Upplysningar
Ari Hietamäki, ledande planerare, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 29.10.2018 § 668

HEL 2018-010888 T 02 03 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa vuoden 2019 tuloveroprosentiksi 18,0 %.  

Käsittely

29.10.2018 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana paikalla oli talousarviopäällikkö Matti Malinen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi


