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Regeringens proposition till Riksdagen med fOrslag till lag om 
ändring av lagen om fOrskottsuppbörd 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås i lagen om 
förskottsuppbörd vissa ändringar på grund av 
övergången till det differentierade inkomstskat
tesystemet samt några ändringar som ansluter 
sig till utvecklaodet av skatteuppbördssystemet 
och förfarandet vid skattegranskning. Dess
utom görs vissa tekniska ändringar, närmast på 
grund av förändringar i den övriga lagstiftning
en. 

Förskottsinnehållning skall verkställas på 
inkomst av virkesförsäljning, dock inte när 

säljaren är ett samfund. Ä ven vissa andra 
prestationer underkastas förskottsinnehållning, 
t.ex. vissa förmåner som ansluter sig till arbets
förhållande. Förskottsuppbördssystemet skall 
utvecklas bl.a. genom införande av räntebetal
ningsplikt beträffande återbäringen av vissa 
betalningar. Den tid som utsatts för förskotts
komplettering skall förlängas. skattebyrån i 
den skattskyldiges hemkommun skall kunna 
fastställa förskottet. 

Lagen avses träda i kraft den l januari 1993. 

MOTIVERING 

l. Grunderna för förskottsupp-
börden under 1993 

Den 25 september 1992 förelades riksdagen 
de propositioner gällande revideringen av ka
pitalinkomst- och företagsbeskattningen som 
ansluter sig till budgeten för 1993. I det nya 
inkomstskattesystem som föreslagits gälla från 
början av 1993 har beskattningen av kapital
inkomst separerats från beskattningen av för
värvsinkomst För kapitalinkomstens del skall 
skatten vara 25 %. Den skattesats som gäller 
samfund skall motsvara skattesatsen för kapi
talinkomst. Förvärvsinkomst skall däremot 
som tidigare beskattas enligt en progressiv 
skatteskala, och förvärvsinkomst är dessutom 
underkastad kommunalskatt med därtill höran
de pålagor. 

För fysiska ·personers del skall den beskatt
ningsbara kapitalinkomsten och den beskatt
ningsbara förvärvsinkomsten beräknas separat. 

321158K 

Beträffande affärs- och yrkesutövare, bolags
män i personbolag och aktieägare i aktiebolag, 
med undantag av börsbolag, delas även före
tagsinkomsten eller dividenderna upp i en 
kapitalinkomst- och en förvärvsinkomstandeL 
Kapitalinkomstandelen skall motsvara den be
räknade avkastningen av företagets nettotill
gångar, medan den resterande delen av före
tagsinkomsten beskattas såsom förvärvsin
komst. I öppna bolag och kommanditbolag 
skall inkomsten till skillnad från tidigare delas 
mellan bolagsmännen och skatten uppbäras 
hos dem. 

Utöver införandet av en proportionell skat
tesats har beträffande beskattningen av kapital
inkomster föreslagits vissa ändringar som inne
bär breddning av skattebasen under 1993. Man 
har föreslagit ändringar som gäller beskattning
en av bl.a. överlåtelsevinst, hyresinkomst och 
försäkringsintäkter. Inom skogsbeskattningen 
skall man övergå till beskattning av de faktiska 
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inkomsterna av virkesförsäljning. Då fastig
hetsskatten börjar uppbäras skall den ersätta 
både beskattningen av bostadsinkomst och den 
kommunala beskattningen enligt prövning. 

Den skattemässiga behandlingen av förvärvs
inkomst kommer även i vissa fall att förändras 
därför, att de tidigare avdragen från totalin
komsten i det nya differentierade inkomstskat
tesystemet avdras enbart från förvärvsinkom
sten. Ränteutgifterna dras dock i första hand 
av från kapitalinkomsterna och i andra hand 
från skatten på förvärvsinkomsten. Vissa av
drag skall slopas, och vissa berörs av arrange
mang som gäller övergångstiden. 

1.1. De ändringar i förskottsuppbörden för 1993 
som bör till området för skattestyreisens 
behörigbet 

I den regeringsproposition med förslag till 
lag om skatteskalorna för 1993, som förelades 
riksdagen i samband med de övriga proposi
tioner som gäller revideringen, har redogjorts 
för ändringarna i innehållningsgrunderna. De 
nya skattekorten tas i bruk vid ingången av 
april 1993. På den skattskyldiges begäran är 
det dock möjligt att förskottsinnehållningen 
räknas ut så, att den redan från årets början 
motsvarar den slutgiltiga beskattningen. 

Vid förskottsbetalningen 1993 är det inte 
möjligt att till alla delar iaktta det nya inkomst
skattesystemet. Fördelningen av företagsin
komsten i kapitalinkomstandel och förvärvsin
komstandel blir klar först när beskattningen 
för året 1993 blivit färdig. Skattestyrelsen, som 
enligt lagen om förskottsuppbörd även faststäl
ler beräkningsgrunderna för förskottsbetalning
en, bestämmer att förskottet för 1993 beträff
ande hela företagsinkomsten skall uppbäras 
sammanräknat. Förskottsskatten för en bolags
man i ett personbolag skall innehålla även den 
andel som tidigare beskattats hos bolaget. 
Inkomst från personbolag skall fortfarande vid 
1993 års förskottsbetalningen i sin helhet be
traktas som förvärvsinkomst. Då förskottsskat
ten fastställs skall man dock beakta det bolags
mannaavdrag, som föreslagits för bolagsmän i 
s.k. halverade personbolag. För samfundens 
del fastställs förskottsskatten på basis av 1992 
års förskottsregister och i enlighet med 1993 års 
skattesats för samfund. Som grund för för
skottsbetalningen skall i övrigt uppgifterna från 
beskattningen för 1991 användas. 

2. De föreslagna ändringarna i lag
en om förskottsuppbörd 

2.1. Ändringar som beror på revideringen av 
inkomstbeskattningen och företagsbeskatt
ningen 

På inkomst av virkesförsäljning skall verk
ställas förskottsinnehållning, oberoende av om 
den skattskyldige senare väljer beskattning av 
den faktiska inkomsten enligt det nya inkomst
skattesystemet eller beskattning enligt det nu
varande arealbaserade systemet. skatteförvalt
ningen får inte tillgång till uppgifter om vilket 
alternativ den skattskyldige valt förrän inför 
1995 års förskottsuppbörden. Enligt förslaget 
skall innehållningen verkställas av den som 
köper virke, om köpesumman för det virke 
som köps hos samma säljare överstiger 500 mk. 
Innehållningen är 18% av virkets pris. Man 
sänker sålunda den skatt på 25% som betalas 
på kapitalinkomst med en schablonmässig an
del på 30%, representerande avdragsgilla utgif
ter (25-30% x 25 = 17,5). I de fall då 
köpesumman för virket betalas till ett samfund 
skall innehållning inte verkställas. För inkoms
ter som samfund får av virkesförsäljning skall 
uppbäras förskott. Innehållning skall inte verk
ställas på inkomst av virkesförsäljning om 
köpet skett före den nya inkomstskattelagens 
ikraftträdande och köpesumman erhålls före 
den l april 1993. 

Vissa förmåner som ansluter sig till arbets
förhållande skall underkastas förskottsinnehåll
ning. Förmånerna betraktas som löneinkomst. 
Förskottsinnehållningen skall omfatta de för
måner som avses i 66-68 §§ inkomstskattela
gen, dvs. rätten att på grundval av ett arbets
förhållande teckna aktier eller andelar i arbets
givarsamfundet eller andra samfund till under
pris, ränteförmån i samband med lån till alltför 
låg ränta som erhållits på grundval av anställ
ning samt vissa liv- och pensionsförsäkrings
premier som betalas av arbetsgivaren. Innehåll
ningen skall dessutom omfatta de i 69 § in
komstskattelagen avsedda personalförmåner 
som går utöver sedvanliga och skäliga förmå
ner. Innehållning skall även verkställas på 
avkastning av livförsäkring, som föreslagits 
utgöra beskattningsbar kapitalinkomst, samt 
sådana belopp som personalfonder utbetalar 
och som enligt inkomstskattelagen skall betrak
tas som förvärvsinkomst. 

I regeringens proposition med föreslag till 
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ändring av beskattningslagen, vilken proposi
tion också förelades riksdagen i samband med 
de övriga propositioner som sammanhänger 
med revideringen, föreslås att beskattningen i 
första hand skall verkställas av skattenämnden 
eller skattebyrån i den skattskyldiges hemkom
mun. På motsvarande sätt föreslås att även 
förskottet skall fastställas av samma skatte
byrå. skattestyrelsen kan dock av särskilda 
skäl bestämma också om något annat förfaran
de. 

2.2. Förslag till ändringar för utvecklande av 
förskottsuppbördssystemet samt av för
farandet vid skattegranskning samt andra 
ändringsförslag 

Riksdagens biträdande justitieombudsman 
har jämte vissa andra fäst uppmärksamhet vid 
det missförhållandet, att det enligt lagen om 
förskottsuppbörd inte betalas ränta på en del 
betalningar då de återbärs. Enligt 24 § lagen 
om förskottsuppbörd återbärs t.ex. utan ränta 
det belopp, som arbetsgivaren ålagts betala för 
försummad förskottsinnehållning, om det sen
are upptäcks att skatterna och premierna redan 
betalats eller om man konstaterar att de inte 
hade behövt erläggas. I propositionen föreslås 
att på belopp som återbärs enligt 24 § lagen om 
förskottsupphörd skall betalas en i 11 § förord
ningen om skatteuppbörd avsedd ränta på 9% 
från dagen för betalningen till dagen för 
återbetalningen. stadgandet skall tillämpas på 
skatter och premier som fastställs efter att 
denna lag trätt i kraft. 

Lagen om förskottsuppbörd och även lagen 
om arbetsgivares socialskyddsavgift innehåller 
ytterligare flera stadganden som borde kom
pletteras med omnämnanden om skyldigheten 
att betala ränta. Dessa ändringar förutsätter 
dock mer omfattande beredning än vad som 
varit möjligt i detta sammanhang. Avsikten är 
att under 1993 inleda arbetet på en helhetsre
videringen av lagen om förskottsuppbörd samt 
andra stadganden som gäller förskottsuppbörd. 

Det föreslås även att man förlänger den tid 

under vilken förskottskomplettering skall beta
las. Komplettering av förskott skall kunna ske 
ända till utgången av februari året efter skat
teåret. 

I 29 § lagen om förskottsuppbörd stadgas 
bl.a. om vilka handlingar och annat material 
samt redskap som vid förskottsskattegransk
ningen skall ställas till granskarens förfogande. 
I stadgandet nämns ingen skyldighet att förete 
material som existerar i maskinläsbar form, 
och inte heller om granskarens rätt att använda 
ADB-utrustning eller annan teknisk utrustning 
som tillhör den som granskas. Till denna del 
föreslås en komplettering av stadgandet i fråga. 

Dessutom föreslås några tekniska ändringar i 
lagen, främst för att den övriga lagstiftningen 
ändras. 

3. Propositionens ekonomiska verk
ningar 

Propositionen gäller förskottsuppbörden och 
har därför inga nämnvärda statsekonomiska 
verkningar. 

4. Ärendets beredning 

Propositionen har beretts som tjänsteupp
drag i finansministeriet. 

5. Ikraftträdande 

Avsikten är att lagen skall träda i kraft vid 
ingången av 1993. Den skall tillämpas vid 
förskottsuppbörd och därtill hörande förfaran
den från och med den l januari 1993. Lagens 
24 § 2 mom., som skall kompletteras med 
räntebetalningsplikt, är tillämplig på skatter 
och premier som fastställs den dag lagen träder 
i kraft och därefter. 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs 
Riksdagen följande lagförslag: 
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Lag 
om ändring av lagen om förskottsuppbörd 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd (418/59) 4 § 3 mom., 5 § 4, 5 och 

7 punkten, 8 § 3 mom., 19 § 2 mom., 24 § 2 mom., 29 § l och 3 mom., rubriken för 3 kap., 32 § 
l mom. 5 punkten, 38 § l mom. och 50 § l mom., 

dessa lagrum sådana de lyder, 4 § 3 mom., 5 § 4, 5 och 7 punkten samt 8 § 3 mom. i lag av den 
29 december 1988 (1241/88), 19 § 2 mom. i lag av den 7 april 1989 (315/89), 24 § 2 mom. i lag 
av den 19 augusti 1983 (704/83), 29 § l och 3 mom. i lag av den 13 augusti 1976 (670176), rubriken 
för 3 kap. och 32 § l mom. 5 punkten i lag av den 28 december 1990 (1338/90), 38 § l mom. i 
lag av den 10 november 1989 (971189) och 50§ l mom. i nämnda lag av den 28 december 1990, 
samt 

fogas till lagens l O § ett nytt 5 mom. och till lagen en ny 30 a § som följer: 

4§ 

Till lönen hänförs även naturaförmåner som 
beräknas i pengar enligt de grunder som 
skattestyrelsen fastställer. Såsom lön anses 
även de förmåner som avses i 66--68 §§ in
komstskattelagen samt de förmåner som avses 
i 69 § till den del de inte är sedvanliga och 
skäliga. 

5§ 
Förskottsinnehållning skall verkställas 

4) på förmåner som utbetalas enligt lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa, utbildningsstöd 
och specialstöd som utbetalas enligt lagen om 
arbetskraftspolitisk vuxenutbildning och ersätt
ning för förlorad förvärvsinkomst som utbeta
las enligt sysselsättningsförordningen, 

5) på sådan ersättning för förlorad förvärvs
inkomst som beviljas i form av vuxenstudie
penning och som avses i lO§ lagen om studie
stöd, 

7) på sådan försäkringsutbetalning för livför
säkring som avses i 34 § inkomstskattelagen. 

8§ 

Kostnader som avses i l och 2 mom. är dock 
inte medlemsavgifter till arbetsmarknadsorga
nisationer, avgifter till arbetslöshetskassor, 
kostnader för resor som avses i 72 § 3 mom. 
inkomstskattelagen eller utgifter för anskaff
ning av facklitteratur. Om arbetsgivaren utan 
ersättning för sina arbetstagare anordnar ge
mensam transport till och från den egentliga 

arbetsplatsen, betraktas sådan förmån inte som 
lön. 

lO§ 

skattestyrelsen bestämmer när förskottsinne
hållning skall verkställas på den skattepliktiga 
delen av kostnader för arbetsresor. 

19 § 

De innehållna medlen skall inbetalas till 
länsskatteverket senast den l O dagen i kalen
dermånaden efter den då innehållningen verk
ställdes. Belopp som innehållits på sjöarbetsin
komst som avses i 74 § inkomstskattelagen 
skall betalas senast den l O dagen i den andra 
kalendermånaden efter den då innehållningen 
verkställdes. Kommunerna, församlingarna och 
folkpensionsanstalten skall dock inbetala de 
innehållna medlen så, att de dras av från den 
utdelning som enligt lagen om skatteuppbörd 
skall redovisas till dessa skattetagare under 
månaden efter den då innehållningen verk
ställdes. Anmälan om det belopp som skall 
dras av skall göras senast ovan nämnda dag till 
länsskatteverket. 

24§ 

En arbetsgivare åläggs inte betalningsskyl
dighet som avses i l mom., om det utreds att de 
skatter och den folkpensions- och sjukförsä
kringspremie erlagts som skall utgå på den lön 
som är underkastad innehållning. Betalnings
skyldighet åläggs inte heller om det utreds att 
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några skatter och premier inte behövt erläggas 
på lön. Utreds detta efter att betalningsskyl
digheten har ålagts arbetsgivaren, skall läns
skatteverket upphäva betalningsskyldigheten 
och förordna att det belopp som arbetsgivaren 
redan erlagt skall återbäras. På det belopp som 
skall återbäras betalas i 11 § förordningen om 
skatteuppbörd avsedd ränta från dagen för 
betalningen till dagen för återbäringen. 

29 § 
En arbetsgivare skall på uppmaning av skat

testyrelsen eller länsskatteverket eller vederbö
rande tjänsteman vid skattebyrån, i Finland för 
granskning av sagda myndighet eller av en 
sakkunnig person, som förordnats av skattesty
relsen eller länsskatteverket och som kan anses 
vara ojävig, förete sin lönebokföring eller sina 
anteckningar, såsom lönelistor, -kartotek och 
kvitton i original, samt sina affärs- och bokfö
ringsböcker, sitt inventarium och sina specifi
kationer till balansräkningen jämte bilagor, 
likaså annat verifikationsmaterial och allt an
nat material som hör till redovisningen, kon
trakt och skuldebrev, protokoll, korrespon
dens, beskrivning över förfarandet vid maski
nell bokföring och lönebokföring jämte anteck
ningar om driftsperioden samt övriga upptag
ningar, som kan behövas vid verkstållandet av 
förskottsgranskningen. Likaså skall arbetsgiva
ren förete övriga sådana upptagningar som 
belyser förskottsinnehållningen, liksom upptag
ningar som löntagare till honom lämnat in 
gällande förskottsinnehållningen. Arbetsgiva
ren skall även lämna övriga uppgifter som 
behövs vid kontrollen. En löntagare är även 
skyldig att på anfordran för granskning förete 
upptagningar som gäller förskottsinnehållning
en samt att på anfordran lämna övriga uppgif
ter som belyser saken. Arbetsgivaren skall 
vidare visa lager och annan egendom som hör 
till hans verksamhet. Med upptagning avses i 
denna lag skriftliga eller visuella framställning
ar (handling) eller sådana datamedier vilkas 
innehåll kan läsas, ses, avlyssnas eller på annat 
sätt uppfattas endast med tekniska hjälpmedel 
(teknisk upptagning). 

Granskningen av upptagningar skall, om 
möjligt, förrättas i arbetsgivarens affärslokal 
eller i en räkenskaps- eller servicebyrå som 
anlitas av honom. Om granskningen förrättas i 
en sådan lokal eller byrå som nämns ovan, 

skall arbetsgivaren ställa ändamålsenliga ut
rymmen samt behövliga hjälpmedel och biträ
den till granskarens förfogande. Med hjälpme
del avses i denna lag skriv- och räknemaskiner, 
kopieringsapparater samt datorer eller andra 
tekniska hjälpmedel, med vilka de tekniska 
upptagningarna kan återges i en form som kan 
läsas, ses, avlyssnas eller på annat sätt uppfat
tas. Kan granskningen inte utan olägenhet 
förrättas på ett sådant ställe som avses ovan, 
kan den förrättas vid länsskatteverket eller 
skattebyrån. Upptagningarna skall företes för 
granskning där eller sändas till det ställe där 
granskningen förrättas. A v de tekniska upptag
ningarna skall, på anfordran av en sådan 
myndighet som avses i l mom., framställas 
kopior för granskarens bruk om det är nöd
vändigt med avseende på granskningen. Över 
varje granskning skall upprättas en berättelse. 

3 kap. 

Förskottsinnehållning på räntor och vissa andra 
inkomster 

30 a§ 
Den som köper virke skall verkställa för

skottsinnehållning på den köpesumma han 
betalar, då den som säljer virket överlåter rätt 
att avverka stamvirke i sin skog eller genom 
leveransförsäljning säljer trävaror, såsom 
stockar, stolpar, massaved, brännved samt flis, 
som skall tillverkas eller har tillverkats av 
stam virke. 

Förskottsinnehållningen är 18 procent av 
den prestation som avses i l mom. 

Förskottsinnehållning verkställs inte på pre
stationer som avses i l mom., om prestation
erna betalas till sådana samfund som avses i 
inkomstskattelagen eller om köpesumman för 
virke som köpts hos samma säljare uppgår till 
högst 500 mark. 

Vad som stadgas ovan tillämpas även på 
inkomst av virkesförsäljning som har för
värvats med stöd av rätt till skogsavverkning 
som förbehållits vid överlåtelse av fastighet. 

Om det är uppenbart att förskottsinnehåll
ningen som avses i 2 mom. är för stor för att 
gälla som betalning av de i denna paragraf 
avsedda skatter och avgifter som påförs den 
skattskyldige, och denne inte har andra in
komster, kan skattebyrån på den skattskyldiges 
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begäran nedsätta innehållningen så att den 
motsvarar de slutliga skatterna och avgifterna. 

32§ 
Förskottsinnehållning verkställs inte på pre

station enligt 31 § som betalas till 

5) något annat samfund eller någon annan 
sammanslutning som införts i handelsregistret 
och som avses i 3 och 4 §§ inkomstskattelagen 
eller samfällda förmåner som avses i 5 § in
komstskattelagen eller förening som införts i 
föreningsregistret eller stiftelse som införts i 
stiftelseregistret. 

38 § 
Om inte skattestyrelsen av särskilda skäl 

bestämmer annat, fastställs förskottet av skat
tebyrån i det skattedistrikt där den skattskyl-

Helsingfors den 16 oktober 1992 

diges skatter enligt beskattningslagen skall de
biteras. 

50§ 
Förskottskomplettering skall betalas tillläns

skatteverket senast vid utgången av februari 
året efter skatteåret. 

Denna lag träder i kraft den 
1993. 

Ränta som avses i 24 § 2 mom. i denna lag 
betalas på skatter och premier som fastställs 
dagen för ikraftträdandet och därefter. 

Lagens 30 a § tillämpas inte, om försäljning
en skett före inkomstskattelagens ( l ) 
ikraftträdande och inkomsten erhållits före den 
l april 1993. 

Republikens President 

MAUNO KOMSTO 

Finansminister liro Viinanen 
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Bilaga 

Lag 
om ändring av lagen om förskottsuppbörd 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd (418/59) 4 § 3 mom., 5 § 4, 5 och 

7 punkten, 8 § 3 mom., 19 § 2 mom., 24 § 2 mom., 29 § l och 3 mom., rubriken för 3 kap., 32 § 
l mom. 5 punkten, 38 § l mom. och 50 § l mom., 

dessa lagrum sådana de lyder, 4 § 3 mom., 5 § 4, 5 och 7 punkten samt 8 § 3 mom. i lag av den 
29 december 1988 (1241188}, 19 § 2 mom. i lag av den 7 april 1989 (315/89), 24 § 2 mom. i lag 
av den 19 augusti 1983 (704/83), 29 § l och 3 mom. i lag av den 13 augusti 1976 (670/76), rubriken 
för 3 kap. och 32 § l mom. 5 punkten i lag av den 28 december 1990 (1338/90), 38 § l mom. i 
lag av den lO november 1989 (971189) och 50§ l mom. i nämnda lag av den 28 december 1990, 
samt 

fogas till lagens l O § ett nytt 5 m om. och till lagen en ny 30 a§ som följer: 

Gällande lydelse 

Till lönen hänförs även naturaförmåner som 
beräknas i pengar enligt de grunder som 
skattestyrelsen fastställer. 

4§ 

Föreslagen lydelse 

Till lönen hänförs även naturaförmåner som 
beräknas i pengar enligt de grunder som 
skattestyrelsen fastställer. Såsom lön anses även 
de förmåner som avses i 66~8 § § inkomst
skattelagen samt de förmåner som avses i 69 § 
till den del de inte är sedvanliga och skäliga. 

5§ 
Förskottsinnehållning skall verkställas 

4) på förmåner som utbetalas enligt lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa (602/84), utbild
ningsstöd som avses i lagen om sysselsättnings
främjande utbildning (31/76) och träningspen
ning som utbetalas enligt sysselsättningsförord
ningen (737/87), 

5) på sådan ersättning för förlorad förvärvs
inkomst som beviljas i form av vuxenstudiepen
ning och som avses i l O a§ (95/87) lagen om 
studiestöd, 

7) på belopp som med stöd av en personför
säkring som avses i 58 § lagen om skatt på 
inkomst och förmögenhet utbetalas i form av 
en försäkringsprestation eller premieåterbäring 
eller tillfaller någon genom återköp av person
försäkring, 

4) på förmåner som utbetalas enligt lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa, utbildningsstöd 
och specialstöd som utbetalas enligt lagen om 
arbetskraftspolitisk vuxenutbildning och ersätt
ning för förlorad förvärvsinkomst som utbetalas 
enligt sysselsättningsförordningen, 

5) på sådan ersättning för förlorad förvärv
sinkomst som beviljas i form av vuxenstu
diepenning och som avses i l O § lagen om 
studiestöd, 

7) på sådan försäkringsprestation för livför
säkring som avses i 34 § inkomstskattelagen. 



8 1992 rd- RP 244 

Gällande lydelse 

Kostnader som avses i l och 2 mom. är dock 
inte medlemsavgifter till arbetsmarknadsor
ganisationer, avgifter till arbetslöshetskassor, 
kostnader för resor som avses i 50 § 3 mom. 
lagen om skatt på inkomst och förmögenhet 
eller utgifter för anskaffning av facklitteratur. 
Om arbetsgivaren utan ersättning för sina 
arbetstagare anordnar gemensam transport till 
och från den egentliga arbetsplatsen, betraktas 
sådan förmån inte som lön. 

8§ 

Föreslagen lydelse 

Kostnader som avses i l och 2 mom. är dock 
inte medlemsavgifter till arbetsmarknadsor
ganisationer, avgifter till arbetslöshetskassor, 
kostnader för resor som avses i 72 § 3 mom. 
inkomstskattelagen eller utgifter för anskaffning 
av facklitteratur. Om arbetsgivaren utan ersätt
ning för sina arbetstagare anordnar gemensam 
transport till och från den egentliga arbetsplat
sen, betraktas sådan förmån inte som lön. 
_________ l...- ___ _ 

lO§ 

skattestyrelsen bestämmer när förskottsinne
hållning skall verkställas på den skattepliktiga 
delen av kostnader för arbetsresor. 

19 § 

De innehållna medlen skall betalas till läns
skatteverket senast den 10 dagen i kalender
månaden efter den då innehållningen verkställ
des. Belopp som innehållits på sjöarbetsin
komst som avses i 93 och 94 §§ lagen om skatt 
på inkomst och förmögenhet skall betalas 
senast den lO dagen i den andra kalendermåna
den efter den då innehållningen verkställdes. 
Kommunerna, församlingarna och folkpen
sionsanstalten skall dock betala de innehållna 
medlen så att de dras av från den utdelning 
som enligt lagen om skatteuppbörd skall redo
visas till dessa skattetagare under månaden 
efter den då innehållningen verkställdes. An
mälan om det belopp som skall dras av skall 
göras senast ovan nämnda dag till länsskatte
verket. 

De innehållna medlen skall inbetalas till 
länsskatteverket senast den 10 dagen i kalen
dermånaden efter den då innehållningen verk
ställdes. Belopp som innehållits på sjöarbetsin
komst som avses i 74 § inkomstskattelagen skall 
betalas senast den l O dagen i den andra 
kalendermånaden efter den då innehållningen 
verkställdes. Kommunerna, församlingarna och 
folkpensionsanstalten skall dock inbetala de 
innehållna medlen så, att de dras av från den 
utdelning som enligt lagen om skatteuppbörd 
skall redovisas till dessa skattetagare under 
månaden efter den då innehållningen verkställ
des. Anmälan om det belopp som skall dras av 
skall göras senast ovan nämnda dag till läns
skatteverket. 

24§ 

Arbetsgivare åläggs inte i l mom. avsedd 
betalningsskyldighet, såvida det utreds att de 
skatter och den folkpensions- och sjukförsäk
ringspremie som skall utgå på den innehållning 
underskastade lönen erlagts eller att för denna 
stats- eller kommunalskatt eller försäkrads 
folkpensions- eller sjukförsäkringspremie inte 
behövt erläggas. Utreds detta efter det att 
betalningsskyldigheten har ålagts arbetsgiva-

En arbetsgivare åläggs inte betalningsskyl
dighet som avses i l mom., om det utreds att de 
skatter och den folkpensions- och sjukförsäk
ringspremie erlagts som skall utgå på den lön 
som är underkastad innehållning. Betalnings
skyldighet åläggs inte heller om det utreds att 
några skatter och premier inte behövt erläggas 
på lön. Utreds detta efter att betalningsskyldig
heten har ålagts arbetsgivaren, skall länsskat-
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Gällande lydelse 

ren, skall länsskatteverket i motsvarande mån 
upphäva betalningsskyldigheten och förordna 
att det belopp som arbetsgivaren redan erlagt 
skall återbäras. På det belopp som skall åter
bäras betalas ingen ränta. 

29§ 
Arbetsgivare skall på uppmaning av skatte

styrelsen eller länsskatteverket eller vederbö
rande tjänsteman vid skattebyrå, i Finland för 
granskning av sagda myndighet eller av sak
kunnig person, som förordnats av skattestyrel
sen eller länsskatteverket och som bör anses 
vara ojävig, förete sin lönebokföring eller sina 
anteckningar, såsom originala lönelistor, -kar
totek och kvitton, samt sina affärs- och bok
föringsböcker, sitt inventarium och sina speci
fikationer till balansräkningen jämte bilagor, 
likaså annat verifikationsmaterial och allt an
nat till redovisningen hörande material, kont
rakt och skuldebrev, protokoll, korrespondens, 
beskrivning över förfarandet vid maskinell 
bokföring och lönebokföring jämte antecknin
gar om driftsperioden samt övriga handlingar, 
som kunna vara av nöden vid verkstållandet av 
förskottsgranskningen. Likaså skall arbetsgiva
ren förete övriga sådana handlingar, som be
lysa förskottsinnehållningen, samt av löntagare 
till honom inlämnade handlingar som gälla 
förskottsinnehållningen. Arbetsgivaren skall 
även lämna övriga för kontrollen erforderliga 
uppgifter. Löntagare är även skyldig att på 
anfordran för granskning förete handlingar 
som gälla förskottsinnehållningen samt att på 
anfordran lämna övriga uppgifter som belysa 
saken. Arbetsgivaren skall vidare visa lager och 
annan egendom som höra till hans verksamhet. 

Granskningen av handlingar skall såvitt möj
ligt förrättas i arbetsgivarens affärslokal eller i 
av honom anlitad räkenskaps- eller servicebyrå. 
Såvida granskningen förrättas i ovan nämnd 
lokal eller byrå, skall arbetsgivaren till grans
karens förfogande ställa ändamålsenliga utrym-

2 32Jl58K 

Föreslagen lydelse 

teverket upphäva betalningsskyldigheten och 
förordna att det belopp som arbetsgivaren 
erlagt skall återbäras. På det belopp som skall 
återbäras betalas i JJ § förordningen om skat
teuppbörd avsedd ränta från dagen för betalnin
gen till dagen för återbäringen. 

29§ 
En arbetsgivare skall på uppmaning av skat

testyrelsen eller länsskatteverket eller vederbö
rande tjänsteman vid skattebyrån, i Finland för 
granskning av sagda myndighet eller av en 
sakkunnig person, som förordnats av skattes
tyrelsen eller länsskatteverket och som kan 
anses vara ojävig, förete sin lönebokföring eller 
sina anteckningar, såsom lönelistor, -kartotek 
och kvitton i original, samt sina affärs- och 
bokföringsböcker, sitt inventarium och sina 
specifikationer till balansräkningen jämte bila
gor, likaså annat verifikationsmaterial och allt 
annat material som hör till redovisningen, 
kontrakt och skuldebrev, protokoll, korrespon
dens, beskrivning över förfarandet vid mas
kinell bokföring och lönebokföring jämte an
teckningar om driftsperioden samt övriga upp
tagningar, som kan behövas vid verkstållandet 
av förskottsgranskningen. Likaså skall arbets
givaren förete övriga sådana upptagningar som 
belyser förskottsinnehållningen, liksom upptag
ningar som löntagare till honom lämnat in 
gällande förskottsinnehållningen. Arbetsgiva
ren skall även lämna övriga uppgifter som 
behövs vid kontrollen. En löntagare är även 
skyldig att på anfordran för granskning förete 
upptagningar som gäller förskottsinnehållning
en samt att på anfordran lämna övriga uppgif
ter som belyser saken. Arbetsgivaren skall 
vidare visa lager och annan egendom som hör 
till hans verksamhet. Med upptagning avses i 
denna lag skriftliga eller visuella framställningar 
(handling) eller sådana datamedier vilkas 
innehåll kan läsas, ses, avlyssnas eller på annat 
sätt uppfattas endast med tekniska hjälpmedel 
(teknisk upptagning). 

Granskningen av upptagningar skall, om 
möjligt, förrättas i arbetsgivarens affärslokal 
eller i en räkenskaps- eller servicebyrå som 
anlitas av honom. Om granskningen förrättas i 
en sådan lokal eller byrå som nämns ovan, 
skall arbetsgivaren ställa ändamålsenliga ut-
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Gällande lydelse 

men samt erforderliga hjälpmedel och biträden. 
Kan granskningen icke utan olägenhet förrät
tas på ovan avsett ställe, kan den förrättas på 
länsskatteverk eller skattebyrå. Handlingarna 
skola företes för granskning där eller översän
das till det ställe, där granskningen förrättas. 
Av handlingar som skola förvaras såsom ko
pior, framställda genom fotografering eller på 
motsvarande sätt, skola på anfordran av ovan 
i l mom. avsedd myndighet framställas kopior 
att användas av den person som förrättar 
granskningen, såvida detta är nödvändigt för 
granskningen. Över förrättad granskning skall 
berättelse uppgöras. 

3 kap. 

Förskottsinnehållning på vissa kapitalinkomster 

Föreslagen lydelse 

rymmen samt behövliga hjälpmedel och biträ
den till granskarens förfogande. Med hjälpme
del avses i denna lag skriv- och räknemaskiner, 
kopieringsapparater samt datorer eller andra 
tekniska hjälpmedel, med vilka de. tekniska 
upptagningarna kan återges i en form som kan 
läsas, ses, avlyssnas eller på annat sätt uppfat
tas. Kan granskningen inte utan olägenhet 
förrättas på ett sådant ställe som avses ovan, 
kan den förrättas vid länsskatteverket · eller 
skattebyrån. Upptagningarna skall företes för 
granskning där eller sändas till det ställe där 
granskningen förrättas. A v de tekniska upptag
ningarna skall, på anfordran av en sådan 
myndighet som avses i l mom., framställas 
kopior för granskarens bruk om det är nöd
vändigt med avseende på granskningen. Över 
varje granskning skall upprättas en berättelse. 

3 kap. 

Förskottsinnehållning på räntor och vissa andra 
inkomster 

30 a§ 
Den som köper virke skall verkställa förskotts

innehållning på den köpesumma han betalar, då 
den som säljer virket överlåter rätt att avverka 
stamvirke i sin skog eller genom leveransförsälj
ning säljer trävaror, såsom stockar, stolpar, 
massaved, brännved samt flis, som skall tillver
kas eller har tillverkats av stamvirke. 

Förskottsinnehållningen är 18 procent av den 
prestation som avses i l mom. 

Förskottsinnehållning verkställs inte på pres
tationer som avses i l mom., om prestationerna 
betalas till sådana samfund som avses i in
komstskattelagen eller om köpesumman för virke 
som köpts hos samma säljare uppgår till högst 
500 mark. 

Vad som stadgas ovan tillämpas även på 
inkomst av virkesförsäljning som har förvärvats 
med stöd av rätt till skogsavverkning som 
förbehållits vid överlåtelse av fastighet. 

Om det är uppenbart att förskottsinnehåll
ningen som avses i 2 mom. är för stor för att 
gälla som betalning av de i denna paragraf 
avsedda skatter och avgifter som påförs den 
skattskyldige, och denne inte har andra inkoms
ter, kan skattebyrån på den skattskyldiges be
gäran nedsätta innehållningen så att den mot
svarar de slutliga skatterna och avgifterna. 
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Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

32 § 
Förskottsinnehållning verkställs inte på pres

tation enligt 31 § som betalas till 

5) något annat samfund eller någon sam
manslutning som införts i handelsregistret och 
som avses i 4 och 5 §§ lagen om skatt på 
inkomst och förmögenhet. 

38 § 
Förskott fastställs av skattebyrån i det skat

tedistrikt där den skattskyldiges skatter enligt 
beskattningslagen skall debiteras. En fysisk 
persons förskott kan fastställas av skattebyrån i 
hemkommunen. 

50§ 
Förskottskomplettering skall betalas till 

länsskatteverket senast den 31 januari året efter 
skatteåret. 

5) något annat samfund eller någon annan 
sammanslutning som införts i handelsregistret 
och som avses i 3 och 4 § § inkomstskattelagen 
eller samfällda förmåner som avses i 5 § in
komstskattelagen eller förening som införts i 
föreningsregistret eller stiftelse som införts i 
stiftelseregistret. 

38 § 
Om inte skattestyrelsen av särskilda skäl 

bestämmer annat, fastställs förskottet av skat
tebyrån i det skattedistrikt där den skattskyl
diges skatter enligt beskattningslagen skall de
biteras. 

50§ 
Förskottskomplettering skall betalas till 

länsskatteverket senast vid utgången av februari 
året efter skatteåret. 

Denna lag träder i kraft den 
1993. 

Ränta som avses i 24 § 2 mom. i denna lag 
betalas på skatter och premier som fastställs 
dagen för ikraftträdandet och därefter. 

Lagens 30 a § tillämpas inte, om försäljningen 
skett före inkomstskattelagens ( l ) ikraft
trädande och inkomsten erhållits före den l april 
1993. 




