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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om vissa temporära avvikelser i lagen om skatteuppbörd 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås stadganden om 
att de medel som inflyter vid förskottsupp
börden under skatteåret 1992 temporärt skall 
redovisas till skattetagarna med avvikelse från 
de ordinarie utdelningsgrunderna i lagen om 
skatteuppbörd. Vid redovisningen av de medel 
som vid förskottsuppbörden 1992 inflyter i 
februari - mars ·används debiteringsförhållan
dena för förskottet 1991 som utdelningsgrund. 
Förskottet debiteras under nämnda tid endast 
till sådana samfund som avses i lagen om skatt 
på inkomst och förmögenhet. Förfarandet möj
liggör att skatten inflyter jämnt för alla skat-

tetagare i fråga om förskottsuppbörden under 
början av 1992. 

Vidare föreslås att alla förskottsinnehållning
ar för 1991 som inflyter innan beskattningen 
har slutförts kan redovisas till skattetagarna 
med avvikelse från 15 § l mom. lagen om 
skatteuppbörd, eftersom beskattningen för 
1990 blir klar först i januari 1992. Enligt 
förslaget tillämpas utdelning som justerats se
nast i mars 1992 på den förskottsinnehållning 
som inflyter under hela skatteåret 1991. 

Lagen a v ses träda i kraft så snart den har 
antagits och blivit stadfåst och den avses gälla 
till utgången av 1992. 

MOTIVERING 

l. Nuläget och de föreslagna 
ändringarna 

1.1. Inledning 

I propositionen föreslås att en separat lag 
stiftas, enligt vilken man 1992 i vissa avseenden 
avviker från stadgandena i lagen om skatteupp
börd (611/78) å ena sidan i fråga om redovis
ningen av förskottsuppbörden 1992 och å 
andra sidan i fråga om redovisningen av 
förskottsinnehållningarna 1991. De föreslagna 
avvikelserna är nödvändiga därför att beskatt
ningen för 1990 blir färdig senare än beräknat. 

1.2. Redovisning av förskottsuppbörden 
under skatteåret 1992 

Avsikten är att förskott som skall erläggas 
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genom uppbörd 1992 debiteras i två skeden. 
Det är meningen att första raten av sådana 
samfunds förskott som avses i 4 § lagen om 
skatt på inkomst och förmögenhet skall debite
ras och uppbäras i februari 1992. Uppbörden 
av andra förskott kan inledas först i april, 
eftersom andra än samfund inte kan debiteras 
förskott förrän efter skattekortsuträkningen 
1992. Tidpunkten för skattekortsuträkningen 
är beroende av när beskattningen för 1990 blir 
färdig. 

De medel som inflyter genom förskottsupp
börd redovisas månatligen till staten, kommu
nerna, församlingarna och folkpensionsanstal
ten under månaden efter den månad då medlen 
inflöt. Enligt 15 § 2 mom. lagen om skatteupp
börd (526/80) redovisas till skattetagarna deras 
andel av de belopp som i hela landet influtit 
såsom förskottsuppbörd enligt debiteringsför
hållandena den månad då medlen inflöt. I 



2 1991 rd - RP 235 

februari och mars 1992 uppbärs förskott endast 
hos samfund. De skattetagare för vilka för
skottsuppbörden utgör en betydande del av 
skatteintäkterna och som erhåller ett obetydligt 
belopp skatteören från samfund får av de 
medel som i mars och april inflyter av för
skottsuppbörden endast en sådan andel som 
motsvarar samfundets skattören. Sådana skat
tetagare är bl.a. jordbruksdominerade kommu
ner som får skatteintäkter av sommarbefolk
ning samt församlingar. Folkpensionsanstalten 
skulle inte alls få under början av året skat
teintäkter av förskottsuppbörden. 

För att det skall garanteras att skatten 
inflyter jämnt för alla skattetagare i fråga om 
förskottsuppbörden föreslås att i l § stadgas att 
förskott som erläggs genom uppbörd 1992 
redovisas till skattetagarna med avvikelse från 
de ordinarie utdelningsgrunderna i lagen om 
skatteuppbörd så länge som förskotten för 
andra förskottsskattepliktiga än samfund sak
nas i det influtna förskottsbeloppet Som redo
visningsgrund används de debiteringsförhållan
den för 1991 års förskott som samtidigt tilläm
pas. 

Det föreslagna redovisningsförfarandet 
tillämpas vid redovisning av medel som genom 
förskottsuppbörd inflyter i februari och mars. 
Därefter verkställs redovisningarna i enlighet 
med 15 § 2 mom. lagen om skatteuppbörd och 
då rättas de redovisningar som gjordes i början 
av 1992 så att de motsvarar debiteringshållan
dena för 1992. 

1.3. Redovisning av förskottsinnehållning
arna under skatteåret 1991 

Enligt 14 § lagen om skatteuppbörd faststäl
ler finansministeriet årligen skattetagargrupper
nas samt kommunernas och församlingarnas 
utdelning av de förskottsinnehållningar som 
inflyter. Utdelningen justeras, om väsentliga 
förändringar i de grunder som skall iakttas vid 
fastställandet av den beräknas ändra den fast
ställda utdelningen. Enligt 15 § l mom. lagen 
om skatteuppbörd redovisas den debiterade 
förskottsinnehållning som influtit efter skatte
året innan beskattningen slutförts till skatteta
garna månatligen enligt den utdelning, i enlig
het med vilken förskottsinnehållningarna under 
skatteårets sista månad redovisats. I överens
stämmelse med lagen om skatteuppbörd har 
sedan föregående års beskattning blivit färdig 

den justerade utdelningen tillämpats i samband 
med redovisning av de sista regelmässiga för
skottsinnehållningarna som görs i januari.Vid 
justeringen har uppgifterna i den senast slut
förda beskattningen kunnat användas. 

Beskattningen för 1990 blir färdig i slutet av 
januari 1992 och därför är beskattningsuppgif
terna för 1990, som behövs vid justeringen av 
utdelningen, inte tillgängliga ännu i januari 
1992. Enskilda kommuners och församlingars 
utdelning, som baserar sig på uppgifter om 
skattörena för skatteåret 1990, kan justeras 
tidigast sedan beskattningen har slutförts. Där
för föreslås att i 2 § stadgas att alla förskotts
innehållningar som inflyter innan beskattning
en för skatteåret 1991 är avslutad kan månat
ligen redovisas till skattetagarna enligt den 
senast i mars 1992 justerade utdelningen. 

Motsvarande arrangemang tillämpades på 
utdelningen av förskottsinnehållningarna skat
teåret 1990 genom lagen den 9 november 1990 
om undantagsarrangmang med anledning av 
att beskattningen för 1989 fördröjs (956/90). 

2. Propositionens ekonomiska och 
organisatoriska verkningar 

Redovisningsförfarandet enligt den föreslag
na l § garanterar att skatten i fråga om 
förskottsuppbörden 1992 inflyter jämnt även 
för andra skattetagare än samfundens hem
kommuner och församlingar samt staten. 

Förslaget försenar de medel som inflyter till 
staten av förskottsuppbörd och som skall 
redovisas i mars-april med ca 40 milj. mk per 
månad. Likaså minskar de belopp som redovi
sas till samfundens hemkommuner, eftersom 
det sammanlagda beloppet av förskott som 
inflyter från samfund delas mellan alla skatte
tagare. Redovisningarna rättas dock omedel
bart, då redovisningsgrunderna för 1992 tas i 
bruk vid redovisningen av förskottet i april. 

skattetagare som har samfund vilkas för
skott redovisas även till andra skattetagare 
lider således en kalkylerad ränteförlust för den 
tid som de inte har tillgång till sina medel. För 
statens del kan ränteförlusten beräknas uppgå 
till ca 1,5 milj. mk. 

Genom den föreslagna 2 § lagen om skat
teuppbörd kan beskattningsuppgifterna för 
skatteåret 1990 användas vid justeringen av 
utdelningen av förskottsinnehållningar under 
skatteåret 1991 ännu sedan beskattningen för 
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1990 blivit färdig efter den 31 januari 1992. 
Beloppet av de regelmässiga förskottsinnehåll
ningar som influtit under skatteåret 1991 be
räknas uppgå till ca 83 miljarder mark. En 
justering av utdelningen som baserar sig på de 
senaste beskattningsuppgifterna medför ett 
slutresultat som för de olika skattetagarna 
bättre motsvarar det slutliga beloppet. Efter
som de medel som inflyter genom förskotts
innehållning enligt förslaget överförs senare än 
normalt, medför de ränteverkningar för sådana 
som tar emot och överlåter medlen. Varken 
ränteverkningarna för olika skattetagare eller 
deras belopp kan tillförlitligt uppskattas. 

3. Ikraftträdande och tillämpning 

antagits och blivit stadfåst och den föreslås 
gälla fram till den 31 december 1992. Lagens 
l § tillämpas vid redovisningen av medel som 
inflyter genom förskottsuppbörd för februari 
och mars 1992 och 2 § vid redovisningen av 
sådan förskottsinnehållning för 1991 som infly
ter innan beskattningen är avslutad. 

4. Lagstiftningsordning 

Eftersom det inte är fråga om ny eller ökad 
skatt, bör lagförslaget behandlas i den ordning 
som stadgas i 66 § riksdagsordningen. 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs 
Lagen föreslås träda i kraft så snart den har Riksdagen följande lagförslag: 

Lag 
om vissa temporära avvikelser i lagen om skatteuppbörd 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

l § 
Med avvikelse från vad som stadgas i 15 § 2 

mom. lagen om skatteuppbörd redovisas de 
medel som genom förskottsuppbörd 1992 in
flyter i februari och mars till skattetagarna 
enligt de debiteringsförhållanden som samtidigt 
tillämpas på förskottsuppbörden 1991. 

2 § 
Med avvikelse från vad som stadgas i 15 § l 

mom. lagen om skatteuppbörd kan alla för
skottsinnehållningar för skatteåret 1991 som 
har influtit innan beskattningen slutförts redo-

Helsingfors den 24 januari 1992 

visas till skattetagarna månatligen enligt den 
senast i mars 1992 justerade utdelningen. 

3 § 
Denna lag träder i kraft den 

1992 och gäller fram till den 31 december 1992. 
Lagens l § tillämpas vid redovisning av 

medel som inflyter genom förskottsuppbörden i 
februari och mars 1992. Lagens 2 § tillämpas 
vid redovisning av sådan förskottsinnehållning 
för 1991 som inflyter innan beskattningen har 
slutförts. 
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