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Kunnallisveroprosentti vuodelle 2020
KHALL § 148

Kuntalain 111 §:n mukaan valtuuston on viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista.
Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesveroprosenttiyksikön tarkkuudella. Tuloveroprosentti yhdessä kiinteistöveroprosenttien kanssa on
ilmoitettava viimeistään marraskuun 17. päivään mennessä verohallinnolle. Jos kunta ei ole ilmoittanut tietoja määräajassa, käytetään
vuoden 2020 ennakkoperinnässä vuoden 2019 veroprosenttia.
Vuosien 2019 tuloveroprosentti 21,50.
Kunnan verovuosien 2017 - 2018 verokertymä ja kunnalle tilitetyt verot (1 000 €) sekä arvio vuoden 2019 ja 2020 veroista. Arvio perustuu kuntaliiton laskentatietoihin.
Verovuosi/ta-vuosi
Maksuunpantava kv
Kunnalle tilitetty
ta-vuotena*
Veroprosentti

2017

2018

2019

2020*

3 558

3 653

3 653

3 693

3 762
21,50

3 555
21,50

3 636
21,50

3 679
21,50

* vuoden 2020 arvio nykyisellä veroprosentilla

Kunnallisveroaste vuonna 2018 oli 13,44 %, ennuste vuodelle 2020
on 13,46 %.
Kuluvana vuotena tuloveroja on tilitetty kunnalle syyskuun loppuun
mennessä 2 743 t€, mikä on 10 % vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2018. Kuluvan vuoden tilitysten määrän kertymään
vaikuttavat osaksi tulorekisterin käyttöön ottoon liittyvät ongelmat ja
verotuksen valmistumisen aikataulun muutokset. Syyskuun erään
kohdistui vähentävänä tekijänä pääosa veronpalautuksista, kun ne
aikasemmin ovat kohdistuneet marraskuun erään. Vuodelta 2019
tulorekisterin ongemista johtuva tilitysten osan toteumatta jääminen
tilitetetään vuonna 2020. Verotulovajetta korvataan kuluvana vuonna
vuoden 2020 valtionosuuksista irrotettavalla summalla, joka tulee
maksuun jo tämän vuoden aikana. Kuluvan vuoden tilinpäätöksen
alijäämä on muodostumassa isommaksi kuin mitä se on talousarviossa.
Kunnanhallitus on talousarvion laadintaohjeissa edellyttänyt, että talousarvioehdotus laaditaan tasolle, jossa vuoden 2018 tilinpäätöksen
mukaisista oman toiminnan toimintakatteesta vähennetään 2,5 prosenttia (menoja vähennettävä tai tuloja lisättävä) Tavoitteeseen pää-

seminen edellyttää toimintakatteeseen reilun 200 000 euron toimntakatteen. Talousarvion laadinta on vielä kesken. Merkittävin investointi ensi vuoden aikana on Aholantie 30:n vuokratalon peruskorjaus. Investointi toteutetaan pääosin talousarviolainalla, joka lisää
kunnan korollisen vieraan pääoman määrää jo kuluvan vuoden
aikana. Valtionosuudet nousevat Kuntaliiton 23.9. julkaiseman ennakkolaskelman mukaan kuluvasta vuodesta noin 246 000 euroa.
Valmistelija: hallintopäällikkö Terttu Härkönen, puh. 044-7159309
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se määrää Ristijärven kunnan vuoden 2020 kunnallisveroprosentiksi 21,50.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohjajan ehdotuksen.
___________

