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Lag
om ändring av inkomstskattelagen
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i inkomstskattelagen (1535/1992) 34 a § 4 och 5 mom. och 81 §, av dem 34 a §
4 och 5 mom. sådana de lyder i lag 1741/2009,
ändras 10 § 13 punkten, 32 §, rubriken för 34 § samt 34 § 1, 3 och 5 mom. och 35 §,
av dem 10 § 13 punkten, sådan den lyder i lag 219/2012, 32 § sådan den lyder i lag
716/2004 samt rubriken för 34 § samt 34 § 1, 3 och 5 mom. sådana de lyder i lag 530/2008,
och
fogas till 10 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1549/1995, 1223/2006,
1741/2009, 219/2012 och 1399/2014, en ny 14 punkt, till 33 a §, sådan den lyder i lagarna 716/2004, 774/2012 och 1237/2013, ett nytt 4 mom., till 33 c §, sådan den lyder i
lagarna 1237/2013 och 530/2016, ett nytt 5 mom., till 34 §, sådan den lyder i lag
530/2008, nya 6–9 mom., till lagen nya 35 a och 35 b §, till 45 §, sådan den lyder delvis
ändrad i lagarna 1078/2008, 219/2012 och 774/2012, nya 6 och 7 mom., till 50 §, sådan
den lyder delvis ändrad i lagarna 1128/2005, 774/2012 och 1546/2015, ett nytt 4 mom. och
till lagen en ny 53 b § som följer:
10 §
Inkomst som förvärvats i Finland
Inkomst som förvärvats i Finland är bland annat
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
13) sådan överlåtelsevinst vid aktiebyte som är skattepliktig inkomst om inte 52 f §
2 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) ska tillämpas på överlåtelsen i en situation som avses i 52 f § 3 och 4 mom. i den lagen,
14) avkastning som tagits ut från ett i lagen om aktiesparkonton (680/2019) avsett aktiesparkonto.
III AVDELNINGEN
SKATTEPLIKTIG INKOMST OCH AVDRAG FRÅN INKOMSTEN
2 kap.
Skatteplikt för kapitalinkomst
32 §
Kapitalinkomst
Skattepliktig kapitalinkomst är, enligt vad som närmare bestäms nedan, avkastning av
egendom, vinst av egendomsöverlåtelse och annan inkomst som kan anses ha influtit av
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egendom. Kapitalinkomst är inkomst av bland annat ränta, dividendinkomst i enlighet
med vad som bestäms i 33 a–33 d §, hyresinkomst, vinstandel, avkastning av livförsäkring, avkastning av kapitaliseringsavtal, kapitalinkomst av skogsbruk, inkomst av
marksubstanser, överlåtelsevinst och avkastning som tagits ut från ett aktiesparkonto. Kapitalinkomst är även kapitalinkomstandelen av den företagsinkomst som ska fördelas, av
den inkomstandel som en delägare i en sammanslutning har erhållit och av inkomst av renskötsel.
33 a §
Dividender från offentligt noterade bolag
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Dividend på aktier på ett aktiesparkonto är med avvikelse från 1 mom. avkastning av
aktiesparkontot, som betraktas som skattepliktig kapitalinkomst på det sätt som föreskrivs
i 53 b §.
33 c §
Dividend från utländska samfund
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Dividend på aktier på ett aktiesparkonto är med avvikelse från 1–3 mom. avkastning av
aktiesparkontot, som betraktas som skattepliktig kapitalinkomst på det sätt som föreskrivs
i 53 b §.
34 §
Skatteplikt för försäkringsutbetalningar som grundar sig på personförsäkring
Försäkringsutbetalningar som erhållits med stöd av livförsäkring, kapitaliseringsavtal
eller i 34 a § avsedd frivillig individuell pensionsförsäkring är skattepliktig kapitalinkomst, utbetalning som erhållits med stöd av en annan frivillig pensionsförsäkring som
den försäkrade tecknat är kapitalinkomst eller förvärvsinkomst och utbetalningar som erhållits med stöd av annan personförsäkring är skattepliktig förvärvsinkomst enligt vad
som bestäms nedan.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Av en utbetalning som grundar sig på en livförsäkring är endast försäkringens avkastning skattepliktig, om
1) utbetalningen enligt försäkringsavtalet utgörs av en sparsumma, dvs. en engångsbetalning eller flera betalningar under en kortare tid än två år efter det att den försäkrade har
uppnått en viss ålder,
2) utbetalningen enligt försäkringsavtalet ska tillfalla försäkringstagaren själv, då det
är han eller hon som är den försäkrade, eller hans eller hennes make, en arvinge till försäkringstagaren i rätt upp- eller nedstigande led eller hans eller hennes adoptivbarn eller
dettas bröstarvinge, eller fosterbarn eller makens barn,
3) försäkringspremier inte har dragits av vid beskattningen.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Av utbetalningar med stöd av ett kapitaliseringsavtal eller någon annan pensionsförsäkring som den försäkrade tecknat än en sådan frivillig individuell pensionsförsäkring som
avses i 34 a § är endast avkastningen skattepliktig kapitalinkomst, i det fall att premierna
för kapitaliseringsavtalet eller försäkringen inte har dragits av vid beskattningen.
Om premierna för en pensionsförsäkring som avses i 5 mom. har dragits av i beskattningen, är de utbetalningar som görs med stöd av försäkringen i sin helhet skattepliktig
förvärvsinkomst.
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Avdrag för premier jämställs med att skattepliktig inkomst har kunnat överföras till försäkringen till bruttobelopp.
Om ett försäkringsavtal innehåller flera försäkringar, fördelas försäkringspremien vid
beskattningen på försäkringsmatematiska grunder mellan de olika försäkringarna.
Frivillig pensionsförsäkring anses vara sådan ålderspensionsförsäkring och familjepensionsförsäkring samt till sådan försäkring ansluten invalidpensionsförsäkring och arbetslöshetspensionsförsäkring på vilken baserad pension är avsedd att betalas i upprepade poster årsvis eller med kortare mellanrum under den försäkrades eller förmånstagarens återstående livstid, eller under minst två års tid.
35 §
Avkastning och förlust från sparlivförsäkring, kapitaliseringsavtal och tidsbegränsad
pensionsförsäkring
Som avkastning av ett avtal enligt 34 § 3 och 5 mom. anses den del av försäkringens
eller kapitaliseringsavtalets sparbelopp som överskrider beloppet av försäkringspremierna
eller premierna för kapitaliseringsavtalet. Av prestationer som med stöd av ett avtal har
betalats ut som försäkringsutbetalning, betalning av återköpsvärde eller under någon annan benämning betraktas som skattepliktig inkomst för det år prestationen betalades den
relativa andel som vid betalningstidpunkten motsvarar den återstående avkastningens andel av det återstående sparbeloppet.
Till premier för sparlivförsäkring och pensionsförsäkring räknas också premier för
dödsfallsförsäkring som ingår i ett och samma avtal. Om sparlivförsäkringen har tecknats
av den försäkrades arbetsgivare, ska såsom försäkringspremier dras av det belopp som ansetts ingå i den försäkrades lön.
Om beloppet av prestationer som med stöd av ett avtal har betalats ut under avtalsperioden minskat med det belopp som betraktas som inkomst av dem underskrider beloppet
av premierna, är den förlust som uppstått till följd av detta avdragsgill från skattepliktiga
kapitalinkomster för fysiska personer och dödsbon det år avtalet löper ut, och förlust av
sparlivförsäkringar och kapitaliseringsavtal för skattskyldiga samfund avdragsgill från inkomst av den förvärvskälla vars medel avtalet gäller. Till den del förlusten inte under skatteåret har dragits av från de skattepliktiga kapitalinkomsterna för fysiska personer eller
dödsbon beaktas denna vid fastställandet av förlust som hänför sig till kapitalinkomstslaget enligt 60 §. Förlusten dras av från nettokapitalinkomsten efter avdrag för överlåtelseförluster före övriga avdrag från kapitalinkomsterna. Förlusten beaktas inte vid fastställandet av underskott i kapitalinkomstslaget.
Premier för kapitaliseringsavtal jämställs med vederlag som den skattskyldige har betalat för kapitaliseringsavtalet och anskaffningsutgifter enligt 46 och 47 § för kapitaliseringsavtal som erhållits vederlagsfritt.
Sådana betalningar med stöd av ett kapitaliseringsavtal som gjorts med stöd av en nyttjanderätt enligt 12 kap. i ärvdabalken (40/1965) betraktas med avvikelse från 1 mom. i sin
helhet som avkastning.
35 a §
Livsvarig pensionsförsäkring
Av pension som betalats under skatteåret med stöd av en livsvarig pensionsförsäkring
som den skattskyldige har tecknat betraktas som skattepliktig kapitalinkomst den del som
överskrider beloppet av betalda försäkringspremier delat med det förväntade antalet levnadsår för en person i den försäkrades ålder enligt Statistikcentralens dödlighetsstatistik
vid ingången av det skatteår då pensionsutbetalningen inleds. Det förväntade antalet levnadsår avrundas till närmaste fulla levnadsår.
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Om en del av försäkringspremierna enligt 1 mom. överskrider den pension som betalats
under skatteåret, beaktas den överstigande delen under senare år. Som försäkringspremier
beaktas under hela avtalsperioden beloppet av premierna. Ett eventuellt belopp som har
betalats till den försäkrade på grund av ett partiellt återköp dras av från försäkringspremierna minskat med den andel av det som betraktas som inkomst.
Skattepliktig inkomst av återköpsvärdet eller ändringsvärdet för en livsvarig pensionsförsäkring som den skattskyldige tecknat är försäkringens avkastning som fastställs i enlighet med 35 § 1 mom.
35 b §
Särskilt beskattningsförfarande för vissa försäkringar
Avkastningen av placeringsobjekt som utgör underliggande tillgångar enligt ett kapitaliseringsavtal, avtal om sparlivförsäkring eller avtal om pensionsförsäkring beskattas som
den skattskyldiges inkomst under det skatteår som intäkterna har flutit in till försäkringsbolaget och som de kan tas ut av den skattskyldige, om försäkringstagaren eller en av denne utsedd person har rätt att utöva en eller flera av följande rättigheter som är kopplade till
underliggande tillgångar enligt avtalet:
1) rätt att använda bestämmande inflytande eller rösträtt som hänför sig till den underliggande tillgången,
2) rätt att besluta till vem och på vilka villkor den egendom som utgör underliggande
tillgång ska överlåtas,
3) rätt att besluta om nyttjande- eller besittningsrätt som hänför sig till den underliggande tillgången,
4) rätt att för försäkringsbolagets del med en tredje part avtala om uppdrag som gäller
den egendom som utgör underliggande tillgång eller ingå andra avtal som gäller den underliggande tillgången.
Förutsättningen att utöva en rättighet enligt 1 mom. anses bli uppfylld om försäkringstagaren eller en av denne utsedd person har utövat rättigheten under skatteåret eller om det
har avtalats om utövande av en sådan rättighet i ett avtal enligt 1 mom. eller det i övrigt
föreligger en faktisk möjlighet att utöva en sådan rättighet.
Avkastningen under skatteåret av placeringsobjekt enligt 1 mom. beskattas som den
skattskyldiges inkomst så att från nettoavkastningen av placeringsobjekten under skatteåret avdras de provisioner för försäkringen eller avtalet som den skattskyldige har betalat
till försäkringsbolaget under samma skatteår och som har dragits av från avtalets besparing. Nettoavkastningen beräknas så att från de bruttoprestationer som betalats till försäkringsbolaget för placeringsobjekten avdras försäkringsbolagets faktiska anskaffningsutgifter och andra realiserade utgifter med direkt anknytning till prestationerna som har uppstått till följd av förvärvandet av denna inkomst, inklusive källskatt som försäkringsbolaget har betalat. Om den skattskyldige inte kan redogöra för de faktiska anskaffningsutgifterna kan det belopp som avses i 46 § 1 mom. dras av från egendomens överlåtelsepris vid
beräkningen av nettoavkastningen. Till bruttoprestationer räknas utöver till försäkringsbolaget betalda och krediterade intäkter och vinstandelar även disponibla intäkter och vinstandelar samt övriga belopp som till sin karaktär motsvarar intäkter. Vid beräkningen av
nettoavkastningen beaktas inte icke-realiserade kalkylmässiga värdeändringar av placeringsobjekten inom försäkringsavtalet. Om nettoavkastningen för skatteåret är negativ, är
nettoförlusten inte avdragsgill.
Av prestationer som försäkringsbolaget med stöd av ett i 1 mom. avsett avtal har betalat
till den skattskyldige som försäkringsutbetalning, betalning av återköpsvärde eller under
någon annan benämning är den del som fastställs enligt 35 eller 35 a § skattepliktig inkomst, minskad med det belopp som med stöd av denna paragraf räknats som samma
skattskyldigs inkomst under skatteåret eller tidigare.
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Vad som i 35 § 3 mom. föreskrivs om förlust från ett sådant avtal som avses i den paragrafen tillämpas på motsvarande sätt på förlust från ett sådant avtal som avses i denna
paragraf.
45 §
Skatteplikt för överlåtelsevinst
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Vinst som erhållits vid överlåtelse av medel på ett aktiesparkonto utgör inte skattepliktig inkomst. På beskattningen av avkastningen av medel på ett aktiesparkonto tillämpas
vad som föreskrivs i 53 b §.
Som vinst vid överlåtelse av egendom anses också vinst vid överlåtelse av ett kapitaliseringsavtal. Beloppet av överlåtelsevinsten beräknas dock utan att överlåtelsepriset minskas med det minimibelopp som avses i 46 § 1 mom.
50 §
Överlåtelseförlust
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Förlust som uppkommit till följd av överlåtelse av medel på ett aktiesparkonto är inte
avdragsgill. På beskattningen av förluster som uppkommit på grund av avslutande av ett
aktiesparkonto tillämpas vad som föreskrivs i 53 b §.
53 b §
Aktiesparkonto
Som avkastning av ett aktiesparkonto anses den del av det gängse värdet av sparmedlen
som överskrider beloppet av inbetalningarna till aktiesparkontot. Avkastningen av ett aktiesparkonto betraktas som skattepliktig kapitalinkomst när avkastningen tas ut från aktiesparkontot. Som avkastning av uttag av sparmedel betraktas den relativa andel som vid
tidpunkten då medlen tas ut motsvarar den återstående avkastningens del av de återstående
sparmedlen på aktiesparkontot. Den del av uttag av medel som inte ska betraktas som avkastning minskar det belopp av inbetalningar till kontot som i fortsättningen beaktas när
uttag från kontot indelas i avkastning och kapitalåterbäring. Den del av uttag som inte ska
betraktas som avkastning minskar också det sammanlagda beloppet av inbetalningar till
aktiesparkontot vid beräkningen av maximibeloppet för placeringar på kontot enligt lagen
om aktiesparkonton.
Till avkastningen av ett aktiesparkonto räknas dividend på aktier som finns på kontot.
Som avkastning betraktas dock inte beloppet av källskatt som källstaten tagit ut på dividend från utlandet. Om källstaten senare till den skattskyldige har återbetalat källskatt som
tagits ut på dividend, ska den skattskyldige anmäla ändringen till tjänsteleverantören och
Skatteförvaltningen. Beloppet av källskatt på dividend som återbetalats av källstaten betraktas som avkastning som har tagits ut från aktiesparkontot det skatteår då återbäringen
har betalats.
Om det gängse värdet av sparmedlen på ett aktiesparkonto är lägre än nettobeloppet av
inbetalningarna till aktiesparkontot när kontot avslutas, utgörs förlusten från aktiesparkontot av skillnaden mellan nettobeloppet av inbetalningarna till aktiesparkontot och det
gängse värdet av sparmedlen. Förlusten från ett aktiesparkonto är avdragsgill från beskattningsbara kapitalinkomster det år då aktiesparkontot avslutas. Till den del förlusten inte
under skatteåret har dragits av från de skattepliktiga kapitalinkomsterna beaktats denna
vid fastställandet av förlust som hänför sig till kapitalinkomstslaget enligt 60 §. Förlusten
från aktiesparkontot dras av från nettokapitalinkomsten efter avdrag för överlåtelseförlus5
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ter före övriga avdrag från kapitalinkomsterna. Förlusten från aktiesparkontot beaktas inte
vid fastställandet av underskott i kapitalinkomstslaget.
Sparmedel anses inte ha tagits ut och ett aktiesparkonto anses inte ha avslutats om den
skattskyldige säger upp avtalet och ingår ett nytt avtal om aktiesparkonto med en annan
tjänsteleverantör och om medlen på kontot överförs direkt, på det sätt som anges i 13 § i
lagen om aktiesparkonton, till den tjänsteleverantör som är part i det nya avtalet.
När ett avtal om aktiesparkonto upphör på grund av den skattskyldiges död uppstår inte
inkomst som är skattepliktig eller förlust som är avdragsgill vid inkomstbeskattningen.
En skattskyldig får ha endast ett aktiesparkonto. Om den skattskyldige har flera än ett
aktiesparkonto påförs den skattskyldige en förhöjd skatt på aktiesparkontot på det sätt som
föreskrivs i 32 c § i lagen om beskattningsförfarande.
————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020. Lagens 81 § är dock i kraft till den 31 december 2019.
Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2020.
På utbetalningar med stöd av ett avtal om pensionsförsäkring som ingåtts och på pension som genom sådant annat förvärv mot vederlag som avses i 81 § erhållits före den 1 januari 2020 tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av lagen. Lagens
34 § 6 och 7 mom. tillämpas dock även på utbetalningar med stöd av avtal som har ingåtts
tidigare.
Helsingfors den 7 juni 2019
Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister Mika Lintilä

UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET

ISSN 1456-9663

6

