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§ 314
Inkomstskattesats för år 2021

HEL 2020-011127 T 02 03 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige tog upp ärendet till behandling som brådskande på 
det sätt som avses i 95 § 2 mom. i kommunallagen.

Stadsfullmäktige fastställde 18,0 % som inkomstskattesats för 2021.

Behandling

Stadsfullmäktige tog upp ärendet till behandling som brådskande enligt 
det som föreslagits av stadsstyrelsen 9.11.2020.

Frågan om behandling av ärendet som brådskande avgjordes innan 
diskussionen i det egentliga ärendet inleddes.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Ari Hietamäki, ekonomiplaneringschef, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

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.

År 2020 har Helsingfors skatteintäkter till följd av coronaepidemin ut-
vecklats svagare jämfört med det budgeterade beloppet då alla skatte-
former beaktas. Under det gångna året utvecklades kommunalskattein-
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täkterna bättre än vad som befarades i våras. Konsekvenserna av co-
ronaepidemin visade sig i samfundsbeskattningen från och med redo-
visningarna för april, och det har lett till lägre samfundsskatteintäkter. 
De ekonomiska nedstängningsåtgärderna har till stor del mildrats, men 
den osäkerhet som coronavirusepidemin ger upphov till när det gäller 
framtida skatteintäkter är fortfarande uppenbar. Konsekvenserna syns 
med fördröjning som sämre intäkter från kommunalskatten och sam-
fundsskatten än vad som prognostiserats tidigare. En del av denna för-
sämring är följden av att sysselsättningen och därigenom lönesumman 
utvecklas svagare än väntat och av att företagens lönsamhet är sämre 
är förmodat.

Sysselsättningen minskar kraftigt år 2020, och även lönesumman bör-
jar sjunka, med två procent i den riksomfattande prognosen (finansmi-
nisteriets ekonomiska översikt 5.10.2020). I och med att inkomsterna 
stiger och sysselsättningen ökar förutspås lönesumman åren 2021 och 
2022 börja stiga med drygt 2,5 procent per år. Lönesummans utveck-
ling påverkas förutom av sysselsättningsutvecklingen även av utveck-
lingen i de nominella inkomsterna. Avtalstilläggen och de nominella in-
komsterna kommer således nästa år att öka med 2,5 %. Vissa kollek-
tivavtal som ingicks i år sträcker sig till början av 2023.

Budgeten för år 2021 baserar sig på en kommunalskattesats på 18,0 % 
och intäkterna år 2021 beräknas bli 2 750 miljoner euro. En skattepro-
centenhet avkastar ca 153 miljoner euro.

Detta är 0,5 % mer än i prognosen för år 2020. Skatteförvaltningens 
skattekortsreform och problemen med rapporteringar till inkomstregist-
ret överförde skatteredovisningar till 2020, vilket ledde till att föränd-
ringen i intäkterna från kommunalskatten blir hög i förhållande till ut-
vecklingen i lönesumman och den övriga inkomstskattebasen.

I prognosen för de kommunala skatteintäkterna samt samfundsskatter-
na för 2020 och 2021 ingår det en osäkerhet som är större än normalt, 
vilket beror på den ekonomiska osäkerhet som coronavirusepidemin 
orsakat.

Utvecklingen av skatteunderlaget för förvärvsinkomster i Helsingfors

Antalet personer som har arbete ökade med tre procent i Helsingfors 
och fem procent i huvudstadsregionen från 2017 till 2019 enligt prelimi-
nära uppgifter i Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Under 
första hälften av 2020 sjönk antalet personer som har arbete med en 
procent i huvudstadsregionen och i hela landet.

Sommaren 2020 hade sysselsättningsgraden i Helsingfors sjunkit med 
en procentenhet från året innan som en följd av coronakrisen. I hela 
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landet var minskningen två procentenheter. Sysselsättningsgraden i 
Helsingfors var 73,8 procent under andra kvartalet 2020.

Arbetslösheten minskade i Helsingfors under flera år, men antalet ar-
betslösa förblev ändå stort jämfört med tiden före den recession som 
började 2008. Från 2017 till 2019 minskade antalet arbetslösa i 
Helsingfors med 11 procent. I slutet av 2019 minskade antalet arbets-
lösa inte längre, och i början av 2020 fanns det lika många arbetslösa 
som ett år tidigare. Restriktionerna med anledning av coronaepidemin 
under andra kvartalet 2020 fördubblade antalet arbetslösa. Bland de 
stora städerna är det bara i Esbo som antalet arbetslösa har ökat kraf-
tigare än i Helsingfors. Till arbetslösa arbetssökande räknas egentliga 
arbetslösa och heltidspermitterade.

Antalet arbetslösa arbetssökande ökade till över 65 000 i Helsingfors, 
och andelen permitterade var våren 2020 som högst 40 procent av 
dessa, och samtidigt ökade antalet helt arbetslösa. I slutet av somma-
ren fick allt fler permitterade återgå till arbetet och också ökningen i an-
talet arbetslösa stannade upp. I slutet av augusti 2020 var arbetslös-
hetsgraden i Helsingfors 14,3 procent och antalet arbetslösa arbetssö-
kande var sammanlagt 50 200. Antalet helt arbetslösa hade ökat med 
cirka 8 200 personer från ett år tidigare, och antalet permitterade var 
10 800.

Beloppet av förvärvsinkomster ökade år 2019 med 3,9 procent per år i 
Helsingfors och med 3,1 procent i hela landet. I de övriga sextettkom-
munerna var den relativa ökningen av beloppet något snabbare än i 
Helsingfors (t.ex. i Esbo 4,0% och Vanda 5,2%). Summan av förvärv-
sinkomster ökar långsammare i Helsingfors eftersom antalet inkomst-
tagare inte har ökat lika snabbt som i de andra sextettkommunerna. Till 
exempel ökade antalet inkomsttagare i Vanda med 3,2 procent under 
ett år, men i Helsingfors med endast knappt en halv procent.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Ari Hietamäki, ekonomiplaneringschef, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 09.11.2020 § 756
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Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:  

Kaupunginvaltuusto ottaa asian käsiteltäväkseen kiireellisenä kuntalain 
95 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Kaupunginvaltuusto päättää vahvistaa vuoden 2021 tuloveroprosentiksi 
18,0 %.  

Käsittely

09.11.2020 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti: 

päätösehdotukseen lisätään teksti ”kaupunginvaltuusto ottaa asian kä-
siteltäväkseen kiireellisenä kuntalain 95 §:n 2 momentissa tarkoitetulla 
tavalla”.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

02.11.2020 Pöydälle

29.10.2020 Pöydälle

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi


