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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om 
ändring av lagen angående stämpelskatt 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att lagen angå
ende stämpelskatt ändras så att stämpelskatt 
inte behöver erläggas för låneavtal rörande 
finansiering av f6rsäljares f6rsäljningsfordring
ar av varor eller tjänster eller rörande konto
kredit som direkt anknyter till försäljning av 
varor eller tjänster samt för de kreditkortsavtal 
som berättigar till en kortfristig kredit som ges 
i pengar utomlands. 

Syftet är att klargöra stämpelskattestadgan
dena på grund av de tolkningsproblem som 
uppkommit genom lagen om finansieringsverk
samhet som trädde i kraft den l januari 1992. 

Lagen avses träda i kraft så snart som 
möjligt efter att den har antagits och blivit 
stadfäst. 

MOTIVERING 

l. Nuläget 

1.1. stämpelskatt för låneavtal som inlämnas till 
kreditinrättningar 

Enligt 47 § lagen angående stämpelskatt skall 
i stämpelskatt för en skuldsedel och ett check
räknings- eller annat låneavtal, då skuldsedeln 
eller avtalet inlämnas till en i stadgandet 
särskilt uppräknad sammanslutning eller någon 
annan inrättning eller kassa som idkar lånerö
relse, erläggas 1,5 % av kapitalets belopp. Om 
avtalet ingåtts på högst nio månader är stäm
pelskatten l ,5 % om året. 

I samband med ikraftträdandet av lagen om 
finansieringsverksamhet (1544/91) ändrades 
47 § lagen angående stämpelskatt (1555/91) på 
så sätt att kreditinstitut som nämns i lagen om 
finansieringsverksamhet fogades till stadgan
dets förteckning över inrättningar som idkar 
lånerörelse. Lagen om finansieringsverksamhet 
gäller verksamhet där krediter erbjuds yrkes
mässigt för egen räkning för medel som skall 
återbetalas och som anskaffats från allmänhe
ten eller från en sammanslutning som hör till 
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samma koncern som kreditinstitutet. Med fi
nansieringsverksamhet avses i lagen dock inte 
bl.a. verksamhet som direkt hänför sig till en 
verksamhetsidkares handel med fast eller lös 
egendom eller tjänster. Avsikten med lagen var 
att försätta sammanslutningar som idkar låne
rörelse och depositionsbankerna i en likvärdig 
ställning i fråga om rättigheter och skyldighet
er. Lagen gäller förutom den verksamhet som 
hypoteksbanker, kreditaktiebolag och hypo
teksföreningar idkar även all annan yrkesmäs
sig finansieringsverksamhet som uppfyller för
utsättningarna för tillämpning av lagen. Depo
sitionsbankernas verksamhet regleras fort
sättningsvis genom särskild lagstiftning. Endast 
kreditinstitut som beviljats koncession får idka 
finansieringsverksamhet som avses i lagen om 
finansieringsverksamhet. Sammanslutningar 
som idkar i lagen avsedd finansieringsverksam
het då lagen träder i kraft skall ansöka om 
koncession inom sex månader från det att lagen 
trätt i kraft eller inom ett år från ikraft
trädandet sluta bevilja ny finansiering som 
förutsätter koncession. För de kreditinstitut 
som genom lagen om finansieringsverksamhet 
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omfattas av regleringen tilllämpas stadgandena 
om stämpelskatt på de låneavtal som inlämnats 
till kreditinstitutet efter att det beviljats kon
cession. 

1.2. Problem i samband med stämpelskatt för 
finansieringsavtal 

Efter att lagen om finansieringsverksamhet 
trätt i kraft har tillämpningsområdet för lagen 
angående stämpelskatt kommit att omfatta 
nya, framför allt av finansieringsbolag använda 
former av kreditgivning. På grund av att 
begreppet annat låneavtal i 47 §lagen angående 
stämpelskatt kan tolkas på olika sätt förorsa
kar tillämpandet av stadgandet på olika finan
sieringsavtal rättsliga och praktiska problemsi
tuationer som inte tidigare förekommit inom 
beskattnings- och rättspraxis. De mest proble
matiska finansieringsformerna är finansiering
en av försäljningsfordringar, dvs. fakturaford
ringar och avbetalningskontrakt, samt kredit
kortsverksamhet 

Finansieringen av försäljningsfordringar kan 
förverkligas genom olika avtalsarrangemang. 
För stämpelbeskattningen okomplicerade ar
rangemang är direkt kreditgivning till försälja
ren, varvid stämpelskatt skall erläggas för 
fordringsbeviset, samt köp av fordran, som 
inom beskattningspraxis ansetts vara befriat 
från stämpelskatt. Mellan dessa alternativ fmns 
många former av avtal rörande finansiering. 

Finansiering av fakturafordringar, s.k. fac
toring, baserar sig på ett ramavtal mellan 
finansiären och försäljaren, där parterna kom
mer överens om att fakturafordringar som 
uppstått mellan köparen och säljaren överförs 
på finansiären, som finansierar dem mot ford
ringarna. Finansiären förbinder sig att erlägga 
en del av fakturornas belopp till försäljaren i 
överföringsögonblicket och resten då köparen 
betalat fakturan. Skötseln av försäljningsres
kontra och indrivningen av fordringarna över
går i allmänhet till finansiären, som av säljaren 
uppbär ränta för lånet samt arvoden för 
tjänster enligt avtalet. I allmänhet sker finan
sieringen inom ramen för ett överenskommet 
maximibelopp och den kreditrisk som föranleds 
av köparens insolvens stannar oftast hos sälj
aren. Finansieringsavtalens innehåll varierar 
mellan enskilda bolag och beroende på kunden. 

Finansieringen av avbetalningskontrakt mot
svarar till sina principer finansiering av faktu-

rafordringar. Enligt finansieringsavtalet överför 
säljaren de fordringar som baserar sig på 
avbetalningskontraktet till finansieringsbolaget, 
till vilken samtidigt övergår rättigheterna enligt 
lagen om avbetalningsköp (91166), som t.ex. 
rätten att söka uppgörelse och att sälja objektet 
för betalning av fordran. 

I ett kreditkortsavtal mellan kreditkortets 
innehavare och den sammanslutning som be
viljat kreditkortet berättigas innehavaren att 
göra kreditkortsköp, i allmänhet inom ett 
överenskommet markbelopp. Kreditkortsavta
lens innehåll varierar i fråga om kreditkortens 
giltighet, betalningstiden för krediten och kre
ditlimiten. 

Kortinnehavaren kan använda kort som 
beviljas av egentliga kreditkortssammanslut
ningar, som inte själva säljer varor eller tjäns
ter, för uppköp i de företag som hör till 
kreditkortskedjan. Säljaren debiterar beloppet 
på köpverifikatet hos den sammanslutning som 
beviljat kreditkortet i enlighet med det avtal 
som uppgjorts mellan dem. Kreditkortssam
manslutningen fakturerar å sin sida kredit
kortsinnehavaren, som betalar beloppet på 
köpverifikatet inom den betalningstid som 
överenskommits i kreditkortsavtalet 

Kreditkortsfinansiering kan även erbjudas 
enbart för finansiering av de tjänster den 
sammanslutning som beviljat kreditkortet er
bjuder. De sammanslutningar som beviljar kre
ditkort kan även ömsesidigt överenskomma att 
det kreditkort en sammanslutning beviljat kan 
användas för uppköp i en annan sammanslut
ning. 

I allmänhet har användningen av kortet i 
kreditkortsavtalet begränsats till anskaffning av 
varor och tjänster, men de kan även berättiga 
till att lyfta kontanter. Kreditkorten kan enligt 
kreditens betalningstid indelas i betalkort, där 
tiden mellan köpet och betalningens förfallotid 
är högst två månader, och egentliga kreditkort, 
där betalningstiden kan uppgå till flera år. I 
vissa fall kan krediten även bli konstant. 

Den centrala tolkningsfrågan vid tillämp
ningen av 47 § lagen angående stämpelskatt är, 
om finansieringsavtal mellan försäljaren och 
finansieringsbolaget och kreditkortsavtal mell
an kreditkortsinnehavaren och finansieringsbo
laget, enligt vilket finansieringen av enskilda 
försäljnings-, faktura- eller kreditkortsfordring
ar mellan köparen och säljaren arrangeras, är 
ett sådant annat låneavtal som avses i lagen 
angående stämpelskatt. Frågan om avtalet skall 
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beläggs med stämpel skall avgöras särskilt för 
varje avtal. Då finansieringen sker inom gräns
erna för ett överenskommet belopp, kan det 
även vara en tolkningsfråga om stämpelskatt 
skall erläggas för kreditlimiten enligt finansie
ringsavtalet eller för beloppet av den fordran 
som skall finansieras. Det finns även avtal som 
inte har någon överenskommen övre gräns. 
Vidare kan det vara oklart om avtalet rörande 
finansiering skall anses vara kreditgivning, för 
vilken skall erläggas stämpelskatt, eller ett 
arrangemang angående betalningstiden som 
inte skall beläggas med stämpel. 

2. De föreslagna ändringarna 

Finansiering av försäljningsfordringar och 
kreditkortsverksamhet skiljer sig från kreditgiv
ning som av tradition fallit inom ramen för 
stämpelbeskattning av fordringsbevis. Deras 
ekonomiska innehåll, med undantag av kredit
kortsavtal som berättigar till penningkrediter, 
är kreditfinansiering under den betalningstid 
som är direkt förknippad med försäljning av 
varor eller tjänster. Finansiering av försälj
ningsfordringar avviker från sedvanlig kredit
givning även genom att den tilläggsservice 
finansiären anordnar i anknytning till dem ur 
parternas synvinkel ofta utgör avtalets centrala 
innehåll. Ekonomiskt sett kunde man uppnå 
samma slutresultat genom att ändra innehållet 
i finansieringsavtalen från kreditgivning till köp 
av fordringar, vilket är befriat från stämpel
skatt. Det är troligen inte möjligt att till alla 
delar ändra avtalsbeståndet så att det baserar 
sig på köp av fordringar och i alla fall förblir 
det oklart när en åtgärd uppfyller kriterierna 
för köp av fordringar, vilket är befriat från 
stämpelskatt. Ur finansiell synvinkel kan det 
även anses motiverat att de som likadana 
finansieringsformer även behandlas lika i fråga 
om stämpelskatt. 

Att sådana sammanslutningars finansierings
avtal, som enbart bedriver finansiering av sina 
egna produkter, inte omfattas av lagen om 
finansieringsverksamhet och därmed inte heller 
av stämpelbeskattning skulle, framför allt inom 
kreditkortsverksamheten, innebära en minskad 
neutralitet. Ur konsumentens synvinkel försätts 
likadana kreditkort i olika ställning. Detta 
kunde ha negativa inverkningar på verksam
heten inom finansieringsbranschen och hand
eln. På grund av det stora antalet kreditkort-

savtal och å andra sidan den i medeltal låga 
kreditlimiten skulle även de kostnader som 
stämpelskatten förorsakar finansieringsverk
samheten och skatteförvaltningen vara höga. 

På grund av ovan anförda orsaker föreslås 
att stämpelskatt enligt 47 § lagen angående 
stämpelskatt inte behöver erläggas för avtal om 
finansiering som sker mot försäljares försälj
ningsfordringar och avbetalningskontrakt av 
varor eller tjänster eller för avtal rörände 
kontokrediter som direkt anknyter till försälj
ning av varor eller tjänster. Fria från stämpel
skatt vore därutöver de kreditkortsavtal som 
även berättigar till att lyfta pengar utomlands 
och för vilka kreditens betalningstid utgör 
högst två månader. 

Med finansiering mot försäljningsfordringar 
och avbetalningskontrakt avses en överföring 
av fordringar för finansiering med stöd av ett 
ramavtal mellan en näringsidkare och en finan
siär. stadgandet gäller inte engångskrediter 
som ges för finansiering av försäljning av en 
enskild förnödenhet. 

Med kontokredit avses närmast kreditkorts
krediter, men det utesluter inte fortlöpande 
krediter som används på annat sätt än med 
hjälp av kreditkort, dvs. där kreditgivarens 
fordran varierar efter hur mycket krediten 
faktiskt används. stadgandet gäller således inte 
engångskrediter. Kreditkortsavtal som berätti
gar till kredit som ges i pengar kan inte anses 
utgöra en kredit som direkt anknyter till 
försäljning av varor eller tjänster. Sådana avtal 
kan jämställas med depositionsbankernas 
bankkontoavtal, som är förknippade med en 
viss kreditlimit och en möjlighet att använda 
kontot med hjälp av bankkort. För bank
kontoavtal med kredit skall även för närvaran
de erläggas stämpelskatt på kreditlimitens be
lopp. Det är dock inte ändamålsenligt att 
tillämpa stämpelskattestadgandena på avtal 
som gäller så kallade betalningskort och som 
även berättigar till en kortfristig kredit som ges 
i pengar utomlands. 

3. Propositionens ekonomiska verk
ningar 

Eftersom sådan finansieringsverksamhet som 
avses i det föreslagna stadgandet närmast 
utövats av finansieringsbolag och kreditkorts
sammanslutningar vars låneavtal tidigare varit 
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befriade från stämpelskatt, kommer statens 
skatteintäkter inte att minska. 

4. Åreodets beredning 

Lagförslaget har beretts som tjänsteuppdrag. 

5. Lagstiftningsordning 

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

6. Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft så snart som 
möjligt efter att den har antagits och blivit 
stadfäst. Om stämpelskatt innan lagen trädde i 
kraft erlagts för i denna lag avsett avtal som 
ingåtts den l januari 1992 eller senare återbärs 
den på ansökan hos länsskatteverket 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs 
Riksdagen följande lagförslag: 

Lag 
om ändring av lagen angående stämpelskatt 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas tilllagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43) i stället för genom lag av den 

2 december 1977 (862/77) upphävda 47 a§ en ny 47 a§ som följer: 

47 a§ 
Ovan i 47 § stadgad stämpelskatt skall inte 

erläggas för avtal om finansiering mot försäl
jares försäljningsfordringar och avbetalnings
kontrakt av varor eller tjänster eller för avtal 
rörande kontokrediter som direkt anknyter till 
försäljning av varor eller tjänster. Stämpelskatt 
skall inte heller erläggas för sådana avtal 
rörande kontokrediter som anknyter till försälj
ning av varor eller tjänster, som även berättigar 
till att lyfta pengar utomlands, ifall krediten 
endast kan utnyttjas med hjälp av kreditkort 

Nådendal den 26 juni 1992 

eller annat motsvarande identifieringsmedel 
och krediten skall betalas inom högst två 
månader från det att krediten lyfts. 

Denna lag träder i kraft den 
1992. 

Lagen tillämpas på avtal som ingåtts efter att 
lagen trätt i kraft. stämpelskatt som innan 
lagen trädde i kraft erlagts för i denna lag 
avsett avtal som ingåtts den l januari 1992 eller 
senare återbärs på ansökan hos länsskatte
verket 

Republikens President 

MAUNO KOIVISTO 
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