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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om 
ändring av 6 § lagen om källskatt på ränteinkomst 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att lagen om 
källskatt på ränteinkomst ändras så, att käll
skatten på ränteinkomst skall vara 25 % från 
ingången av 1994, i överensstämmelse med 
skattesatsen för övriga kapitalinkomster. 

Lagen avses träda i kraft vid ingången av år 

1994. Lagen skall tillämpas på ränteinkomster 
som inflyter under ifrågavarande år och däref
ter. Propositionen ansluter sig till budgetpro
positionen för 1994 och avses bli behandlad i 
samband med den. 

MOTIVERING 

1. Nuläget och de föreslagna 
ändringarna 

Lagen om källskatt på ränteinkomst 
(1341/90) trädde i kraft för viss tid vid ingång
en av 1991. Den sammanhängde med de 
strävanden att förenhetliga kapitalinkomstbe
skattningen som var aktuella vid den totala 
skattereform som genomfördes redan i slutet av 
1980-talet. I början lyckades man inte så väl i 
dessa strävanden. Källskatten på ränteinkom
ster var under det första året då lagen var i 
kraft 10 % av räntorna på depositioner och 
masskuldebrevslån. År 1992 uppbars för rän
teinkomster en källskatt på 15 %, fortfarande 
med stöd av en lag som gällde på viss tid. 

Vid ingången av detta år trädde lagen om 
källskatt på ränteinkomst (1550/92) i kraft som 
en permanent lag. Lagen är en del av det 
differentierade inkomstskattesystemet som ock
så infördes vid ingången av år 1993. Beskatt
ningen av kapitalinkomster och förvärvsinkom
ster har i det nya systemet differentierats så att 
förvärvsinkomster fortfarande beskattas pro
gressivt medan kapitalinkomster beskattas en
ligt en proportionell skatt på 25 %. skattesat
sen för samfund motsvarar skattesatsen i fråga 
om kapitalinkomst. Källskatten på räntein
komster är även enligt gällande lag lägre än 
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skattesatsen för övriga kapitalinkomster, dvs. 
20%. 

Enligt vad en arbetsgrupp med sakkunniga, 
som dryftat frågan om revidering av kapitalin
komst- och företagsbeskattningen, lagt fram 
krävs vid övergången till en enhetlig beskatt
ning av bankdepositioner och övriga kapital
inkomster en övergångsperiod fram till år 1996. 
statsrådet fattade dock den 14 oktober 1992 ett 
principbeslut om åtgärder för uppbalansering 
av den offentliga ekonomin enligt vilket det var 
meningen att förkorta tidsfristen så att käll
skatten ännu år 1994 skulle vara lägre än 
skattesatsen för övriga kapitalinkomster, och 
25 % från ingången av år 1995. 

I denna proposition föreslås att övergången 
till en enhetlig beskattning av alla kapital
inkomster påskyndas ytterligare och att käll
skatten på ränteinkomster skall vara 25 % 
redan från ingången av år 1994. Den föreslagna 
skatten skall uppbäras för sådan ränteinkomst 
som inflyter från och med år 1994 och för 
vilken skall uppbäras källskatt. Denna ränta 
skall fortfarande inte omfattas av anmälnings
skyldigheten vid inkomstbeskattningen. Om 
detta skall stadgas i inkomstskattelagen 
(1535/92). 

Räntor som betalas f6r dagligkonton med 
lågränta samt räntor på vissa tidsbundna de-
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positioner kommer fortfarande inte att beröras 
av källskatten och är således helt skattefria. 
Sårlan ränteinkomst som inte hör till tillämp
ningsområdet för lagen om källskatt på rän
teinkomst eller lagen om skattelättnader för 
depositioner och obligationer (726/88) och inte 
är skattefri dagligkontoränta i enlighet med 
inkomstskattelagen beskattas med stöd av in
komstskattelagen enligt en skattesats på 25 % 
redan i år. 

2. Propositionens verkningar 

I depositionsbankerna fanns i juni 1993 
drygt 70 mrd. mk i sådana depositioner för 
vilka skall uppbäras källskatt. Den föreslagna 
höjningen på fem procentenheter av källskatten 
väntas öka skatteintäkterna med 250 milj. mk. 

3. Ärendets beredning 

Propositionen har beretts som tjänsteupp
drag vid finansministeriet 

4. Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft vid ingången av 
1994. Den föreslagna skattesatsen på 25 % 
skall tillämpas på ränteinkomst som inflyter 
under 1994 och därefter. 

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

Lag 
om ändring av 6 § lagen om källskatt på ränteinkomst 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 6 § l mom. lagen den 28 december 1990 om källskatt på ränteinkomst (1341190), 
sådant det lyder i lag av den 30 december 1992 (1550/92), som följer: 

6§ 

skattebelopp och uträkningen av skatten 

Beloppet av källskatten på ränteinkomst är 
25 procent av räntan på en deposition eller ett 
masskuldebrevslån. 

Helsingfors den 7 september 1993 

Denna lag träder i kraft den 
199 . 

Med avvikelse från vad som stadgas i 6 § 
J mom. är beloppet av källskatten på räntein
komst l O procent av den ränta som har betalts 
på en deposition eller ett masskuldebrevslån för 
1991, 15 procent för 1992 och 20 procent för 
1993. 

Republikens President 

MAUNO KOIVISTO 

Finansminister Iiro Viinanen 
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Bilaga 

Lag 
om ändring av 6 § lagen om källskatt på ränteinkomst 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 6 § l mom. lagen den 28 december 1990 om källskatt på ränteinkomst (1341190), 
sådant det lyder i lag av den 30 december 1992 (1550/92), som följer: 

Gällande lydelse 

6§ 

skattebelopp och uträkningen av skatten 

skattebeloppet av källskatten på räntein
komst är JO procent av den ränta som inflyter 
på en deposition eller som skall betalas på ett 
masskuldebrevslån för 1991, 15 procent för 
1992, 20 procent för 1993 och 1994 samt 25 
procent för senare år. 

Föreslagen lydelse 

6§ 

skattebelopp och uträkningen av skatten 

Beloppet av källskatten på ränteinkomst är 
25 procent av räntan på en deposition eller ett 
masskuldebrevslån. 

Denna lag träder i kraft den 
199. 

Med avvikelse från vad som stadgas i 6 § 
l mom. är beloppet av källskatten på räntein
komst JO procent av den ränta som har betalts 
på en deposition eller ett masskuldebrevslån för 
1991, 15 procent för 1992 och 20 procent för 
1993. 




