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Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2021
Kh 09.11.2020 § 205
valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala
Kuntalain 11 §:n mukaan kunnanvaltuuston on päätettävä viimeistään
talousarvion hyväksymisen yhteydessä kunnan tuloveroprosentista,
kiinteistöveroprosentista sekä muiden verojen perusteista.
Verotusmenettelystä annetun lain 91 a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa
tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta
edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Kiinteistöverolain 11 §:n
mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien
suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa ja sadasosan
tarkkuudelle vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa
varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kunnan tulee ilmoittaa
kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän
vuoden marraskuun 17. päivänä. Tuloveroprosentti ilmoitetaan
neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.
Kuntaliiton 6.10.2020 julkaiseman verokehikon saatekirjeessä todetaan
seuraavaa:
”Veroperustemuutokset alentavat kunnallisveron tuottoa arviolta 179
miljoonalla eurolla vuonna 2021. Tästä 172 milj. euroa johtuu
hallitusohjelman mukaisista ansiotasoindeksin tarkistuksista, jotka olemme
huomioineet ennusteessa jo aiemmin. Lisäksi tehtiin muutamia
vaikutuksiltaan pienehköjä muutoksia veroperusteisiin. Arvioidut
verotulomenetykset huomioidaan verotulojen menetyksien korvauksina.
Maaliskuussa 2020 alkaneen ja edelleen jatkuvan koronaepidemian
aiheuttaman poikkeustilan arvioidaan osaltaan vaikuttavan tilitettävien
verojen kertymiin siinä määrin, että jako-osuuksia muutetaan jo ennen
vuoden 2019 verotuksen valmistumista. Lisäksi
jako-osuusmuutostarpeeseen vaikuttavat verovuoden 2019 ennakkotiedot ja
pääomatulojen ennusteen aleneminen erityisesti osinkotulojen osalta.
Kunnallisveron jako-osuus verovuodelle 2020 nousee näin ollen 61,79
%:sta 62,27 %:iin ja tämä muutos lisää kunnallisveron osuutta noin 150
miljoonalla eurolla. Uusia jako-osuuksia sovelletaan lokakuussa 2020
tehtävistä tilityksistä lähtien, jolloin samalla oikaistaisiin aiemmin
sovelletuista jako-osuuksista aiheutuneet tilityserot.
Yhteisövero- ja kiinteistöveroennuste
Yhteisöverossa koronaviruksen vaikutus alkoi huhtikuun tilityksistä alkaen.

Yritykset ovat puolen vuoden ajan voineet hakea alennusta
ennakkoveroihin Verohallinnolta ilman erillistä selvitystä niiden
tulokehityksestä. Tästä johtuen kuluvan vuoden ennakoita kertyy
tavanomaista vähemmän suhteessa maksettavaan yhteisöveroon. Ensi
vuonna edellisen verovuoden yhteisöveroja kertyy vastaavasti normaalia
enemmän.
Tämän hetken kehityksen perusteella vaikuttaa siltä, että suurin pudotus
maksuunpannuissa ennakkoveroissa on nähty. Olemme nostaneet
yhteisöveron maksuunpanoarvioita vuosille 2020-2024 syyskuun alun
arviosta. Talouden, ja erityisesti vientiteollisuuden, elpymisen aikataulu ja
vauhti ovat kuitenkin hyvin epävarmoja.
Kuntien yhteisöveroennuste nousee selvästi syyskuun arvioista. Osittain
siitä syystä, että arvioitu maksettava yhteisövero kasvaa verovuosina
2020-2024 sekä osittain johtuen korotetuista yhteisöveron jako-osuuksista,
josta päätettiin budjettiriihessä. Osana kuntien koronatukipakettia päätettiin
valtion talousarvioesityksessä korottaa myös kuntien osuuksia yhteisöveron
tuotosta. Kuntien yhteisöveron jako-osuuteen tehdään näin ollen 10
prosenttiyksikön määräaikainen korotus myös vuodelle 2021. Lisäksi
kunnille kompensoidaan varhaiskasvatusmaksujen alentamiset korottamalla
yhteisöveron jako-osuutta pysyvästi 2 prosenttiyksiköllä verovuodesta 2021
eteenpäin.
Ensi vuonna arvioitu kunnille maksettava yhteisövero kasvaa reilulla 700
miljoonalla eurolla, josta jako-osuuskorotusten vaikutus on reilu 85 %.
Verovuosina 2022-2024 kunnille maksettava yhteisövero kasvaa reilulla
200 miljoonalla eurolla per vuosi. Tästä reilu puolet selittyy
varhaiskasvatusmaksujen alentamisen kompensaatiolla.
Yhteisöveron tilitysennusteessa 2020 ja 2021 huomioitiin myös päivitetyt
arviot yritysten verojen maksujärjestelyistä. Niiden perusteella tilityksiä
alennettiin normaalitilanteeseen nähden noin 10 miljoonalla eurolla.
Kiinteistöveron kuluvan vuoden maksuunpanoarvio perustuu
Verohallinnon ennakkotietoon. Kertymäarvioissa 2020 ja 2021 olemme
myös huomioineet verojen maksujärjestelyihin liittyvät muutokset ja niihin
liittyvät päivitetyt vaikutusarviot. Nyt niiden vaikutus arvioidaan olevan
-10 miljoonaa euroa vuonna 2020, kun ne vielä kesäkuussa oli noin -60
miljoonaa euroa. Verovuoden 2020 kiinteistöverotus valmistuu aiemmasta
poiketen vasta lokakuun lopussa. Kuntakohtaiset verotiedot saadaan
todennäköisesti käyttöön siten vasta marraskuussa.”
Lappajärven kunnan talousarvio 2021 on valmistumassa. Tehdyistä
säästötoimenpiteistä huolimatta talousarviota ei vielä ole saatu
tasapainoon. Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun
mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio
ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet.

Talousarvion hyväkymien yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös
taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarvio ja
–suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategia ja
edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. ..Taloussuunnitelman
on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen…
Lappajärven kunnan tuloveroprosentti v. 2020 on 21,50 %. Koko maan
tuloveroprosentti oli keskimäärin 19,97 % ja Etelä-Pohjanmaan 21,33 %.
Kuntaliiton lokakuussa 2020 julkaiseman veroennustekehikon mukaan
Lappajärven kunnan tuloverokertymäksi vuonna 2021 arvioidaan 8.027.000
euroa nykyisellä tuloveroprosentilla. Mikäli tuloveroprosentti korotettaisiin
21,75 prosenttiin, kertyisi tuloveroja n. 8.112.000 euroa eli 85.000 euroa
enemmän kuin nykyisellä tuloveroprosentilla. Jos tuloveroprosentti olisi
22,00, tuloveroja kertyisi n. 8.197.000 euroa, eli 170.000 euroa enemmän.
Talouden tasapainottamiseksi on perusteltua tarkastella myös
veroprosentteja.
Kj

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2021
tuloveroprosentiksi määrätään 22,00 %.
Jari Hernesniemi esitti, että tuloveroprosentti pidetään entisellään eli
tuloveroprosentiksi vuonna 2021 määrätään 21,50 %. Maarit Ahola ja
Aku-Matti Juttuniemi kannattivat Hernesniemen esitystä.
Kunnanjohtajan esitystä ei kannatettu.

Päätös:
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden
2021 tuloveroprosentiksi määrätään 21,50 %.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Sami Alasara. (06) 2412
5611 tai 044 3699 611.

Kv 16.11.2020 § 61
Ville Väkeväinen esitti keskustan ryhmän puolesta, että tuloveroprosentiksi
määrätään 22,00 % vuodelle 2021. Juho Korpela kannatti Väkeväisen
esitystä, samoin Jari Ollila, Hannu Kuoppala ja Ville Ala-aho.
Maarit Ahola esitti, että hyväksytään kunnanhallituksen esitys.
Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen esitystä on kannattanut Maarit
Ahola ja Ville Väkeväisen esitystä ovat kannattaneet Korpela, Ollila,
Kuoppala ja Ala-aho. Puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä ja
esitti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa ne, jotka kannattavat
kunnanhallituksen esitystä, äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Ville
Väkeväisen esitystä, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin

yksimielisesti.
Suoritettiin nimenhuutoäänestys, jossa kunnanhallituksen esitystä kannatti
neljä valtuutettua ja Väkeväisen esitystä 15 valtuutettua.
Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä.
Päätös

Kunnanvaltuusto päätti äänin 15 - 4, että vuoden 2021 tuloveroprosentiksi
määrätään 22,00 %.

