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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om 
ändring av 33 § inkomstskattelagen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att inkomst
skattelagen ändras så att beloppet för den 
skattefria årliga räntan på dagligkonton är 
högst 2 %. 

Lagen avses träda i kraft så snart som 

möjligt efter att den har antagits och blivit 
stadfäst. Lagen skall tillämpas på ränta som 
uppkommer den dag lagen träder i kraft och 
därefter. 

MOTIVERING 

l. Nuläget och de föreslagna 
ändringarna 

Den högsta årliga skattefria räntan på dag
ligkonton är 2,5 %. Om saken stadgas i 
inkomstskattelagen (1535/92), och den ändra
des genom lag av den 30 april 1993 (391/93). 
Ändringen baserade sig på några beslut av 
bankfullmäktige, genom vilka Finlands Banks 
grundränta från ingången av året sänktes till 
8,5 % och från mitten av februari till 7,5 %. 

Finlands Banks grundränta har därefter 
sänkts ytterligare tre gånger, dvs. från den 17 
maj till 7 %, från den 15 juli till 6,5 % och 
ytterligare från den 15 augusti till 6 %. Det 
senaste beslutet i ärendet fattade bankfullmäk
tige den 12 augusti i år. 

Både de kortfristiga och de långfristiga 
marknadsräntorna har sjunkit betydligt under 
innevarande år. situationen är också till en del 
ett resultat av den internationella ränteutveck
lingen och de finanspolitiska lösningarna i 
Finland. 

Det föreslås att också den högsta skattefria 
årliga räntan på dagligkonton ytterligare sänks 
till 2 %, i enlighet med ränteutvecklingen i 
övrigt. Högre räntor på dagligkonton än 2 % 
skall betraktas som skattepliktig kapitalin
komst. 
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2. P~opositionens verkningar 

Den föreslagna ändringen har ingen omedel
bar inverkan på avkastningen av inkomstskat
ten, . eftersom bankernas kontovillkor torde 
ändras i enlighet med förslaget. En sänkt ränta 
på dagligkonton minskar dock kostnaderna i 
samband med bankernas upplåning. Depositio
nerna på skattefria konton uppgick i juli till ca 
144 mrd. mk. Check- och dagligkontonas andel 
av beloppet uppgick till knappa 84 mrd. mk. 

3. Ärendets beredning 

Propositionen har beretts som tjänsteupp
drag vid finansministeriet. 

4. Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft så snart som 
möjligt efter att den har antagits och blivit 
stadfäst. Lagen skall tillämpas på ränta som 
uppkommer 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 lodring av 33 § inkomstskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
tindras 33 § 2 mom. inkomstskattelagen den 30 december 1992 (1535/92), sådant det lyder i lag 

av den 30 april 1993 (391193), som följer: 

33§ 

skatteplikt för rtintor 

skattepliktig inkomst för en fysisk person 
eller ett inhemskt dödsbo är inte räntorna på 
depositioner som på konton för mottagande av 
depositioner från allmänheten har gjorts i en 
inhemsk depositionsbank, på ett utländskt kre
ditinstituts filial i Finland eller på motsvarande 

Helsingfors den 17 september 1993 

konto i ett andelslags sparkassa. En förutsätt
ning för skattefrihet är att den årliga räntan på 
kontot är högst 2 procent. 

Denna lag träder i kraft den 
1993. 

Lagen tillämpas på ränta som uppkommer 
den dag lagen träder i kraft och därefter. 

Republikens President 

MAUNO KOIVISTO 

Finansminister liro Viinaneti 



1993 rd - RP 160 3 

Bilaga 

Lag 
om lodring av 33 § inkomstskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
tindras 33 § 2 mom. inkomstskattelagen den 30 december 1992 (1535/92), sådant det lyder i lag 

av den 30 april 1993 (391/93), som följer: 

Gtil/ande lydelse Föreslagen lydelse 

33 § 

skatteplikt för rtintor 

skattepliktig inkomst för en fysisk person 
eller ett inhemskt dödsbo är inte räntorna på 
depositioner som på konton för mottagande av 
depositioner från allmänheten har gjorts i en 
inhemsk depositionsbank, på ett utländskt kre
ditinstituts filial i Finland eller på motsvarande 
konto i ett andelslags sparkassa. En förutsätt
ning för skattefrihet är att den årliga räntan på 
kontot är högst 2,5 procent. 

skattepliktig inkomst för en fysisk person 
eller ett inhemskt dödsbo är inte räntorna på 
depositioner som på konton för mottagande av 
depositioner från allmänheten har gjorts i en 
inhemsk depositionsbank, på ett utländskt kre
ditinstituts filial i Finland eller på motsvarande 
konto i ett andelslags sparkassa. En forutsätt
ning för skattefrihet är att den årliga räntan på 
kontot är högst 2 procent. 

Denna lag träder i kraft den 
1993. 

Lagen tillämpas på ränta som uppkommer den 
dag lagen trtider i kraft och därefter. 
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