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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar 
om ändring av vissa stadganden om skattelättnader 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna propositionen föreslås att befogen
hetsfördelningen mellan finansministeriet samt 
skattestyrelsen och tullstyrelsen ändras i fråga 
om skattelättnadsärenden. Avgöranderätten i 
enskilda skattelättnadsärenden som hör till 
området för finansministeriets befogenheter 
överförs till skattestyrelsen och länsskattever
ken samt till tullstyrelsen. Avgörandet av skat
telättnadsärenden som gäller statsskatt överförs 
från skattestyrelsen till länsskatteverken om det 
belopp som befrielsen gäller uppgår till högst 
300 000 mk. Ministeriet och skattestyrelsen kan 
dock även i fortsättningen överta avgörandet 
av principiellt viktiga ärenden. 

Det föreslås också att allmännyttiga sam
funds skattelättnadsansökningar samt ansök
ningar om att få dra av förluster inte längre 
skall behandlas av ministeriet. skattestyrelsen 
skulle besluta om skattefriheten för allmän
nyttiga samfund och om rätten att dra av 
förluster. 

Ordalydelsen i skattelättnadsstadgandet i be
skattningslagen ändras så, att den på ett 
ändamålsenligare sätt än tidigare kan tillämpas 
även på lättnader i fråga om fastighetsskatt. 
Förutsättningarna för beviljande av uppskov 
med betalning av skatt utvidgas något i jäm
förelse med för närvarande. Utlåtandeförfaran
det enligt lagen om skattelättnader för främ
jande av metall- och byggnadsindustrin slopas. 

I propositionen ingår totalt 17 förslag till 
lagändringar. Propositionen hänför sig till åt
gärderna för utvecklande av den offentliga 
förvaltningen och den baserar sig på den 
organisering av uppgifterna och på de rationa
liseringsåtgärder inom de olika förvaltningsom
rådena som ministerutskottet för utvecklande 
av förvaltningen föreslagit 1992. 

Lagarna avses träda i kraft så snart som 
möjligt efter att de har antagits och blivit 
stadfästa. Lagarna skall tillämpas på ansök
ningar som redan är anhängiga. 

MOTIVERING 

l. Nuläge 

1.1. Lagstiftning och praxis 

skattelättnadsärenden 

I skattelagarna finns i allmänhet ett stad
gande enligt vilket lättnad kan beviljas i fråga 
om skatter eller avgifter i de fall då det kan 
anses oskäligt eller oändamålsenligt att driva in 
skatten eller avgiften. Lättnad kan beviljas helt 
eller delvis i fråga om skatter som uppbärs av 
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såväl skatteförvaltningen som tullförvalt
ningen. 

Med stöd av 125 § beskattningslagen (1548/ 
92) kan en skattskyldig helt eller delvis beviljas 
befrielse från statsskatt samt från samfunds 
inkomstskatt och kommunalskatt, dröjsmåls
ränta, restavgift, ränta som motsvarar dröjs
målsränta och anståndsränta. Lättnaden bevil
jas på ansökan om skattebetalningsförmågan 
med beaktande av den inkomst som står till 
förfogande har nedgått t.ex. på grund av 
arbetslöshet eller sjukdom. Grunden till lättna-
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den kan även vara att den skattskyldige avlidit, 
misstagit sig beträffande innehållet i skattestad
gandena av annan orsak än vårdslöshet eller 
annat särskilt skäl. Uppskov med betalning av 
skatt kan beviljas på samma grunder. Enligt 
126 och 126 a§§ beskattningslagen kan även, 
för undvikande av internationell dubbelbe
skattning, beviljas befrielse från och uppskov 
med betalning av statsskatt, kommunalskatt 
och kyrkoskatt. Enligt 37 § fastighetsskattela
gen (654/92) beviljas befrielse från och anstånd 
med betalning av fastighetsskatt i enlighet med 
vad 125 § beskattningslagen stadgar om kom
munalskatt. 

Enligt 28 § lagen om förskottsuppbörd 
(1318/91) kan befrielse beviljas från ett icke 
innehållet belopp som en arbetsgivare har 
ålagts att betala, skattetillägg och förhöjningar 
enligt lagen om förskottsuppbörd, dröjsmåls
ränta och restavgift enligt lagen om dröjsmåls
ränta och restavgift på skatt (145/76) liksom 
även frän ränta som på grund av uppskov skall 
betalas på skatt. Enligt 49 a § lagen om för
skottsuppbörd kan befrielse även beviljas från 
dröjsmålsränta och restavgift som skall betalas 
på debiterat förskott samt ränta som med 
anledning av uppskov skall betalas på förskott. 

Enligt 14 § lagen om arbetsgivares social
skyddsavgift (611/82) kan befrielse beviljas från 
vissa skattetillägg och -förhöjningar som på
förts arbetsgivare samt från dröjsmålsränta och 
restavgift liksom även från ränta som skall 
erläggas med anledning av uppskov. 

Enligt 53 § lagen om skatt på arv och gåva 
(612/82) kan befrielse beviljas från arvs- och 
gåvoskatt, dröjsmålsränta, restavgift samt rän
ta som skall betalas med anledning av uppskov. 
Om värdet av arvsandelen eller gåvan väsent
ligt har minskat efter att skattskyldigheten 
började kan, enligt lagens 54§, beslutas att en 
sådan andel av den betalda arvsskatten som 
kan anses vara skälig skall återbetalas till den 
skattskyldige eller att det obetalda skattebelop
pet skall minskas. 

Enligt 127 § omsättningsskattelagen (559/91) 
kan skatt, skattetillägg, dröjsmålsränta, restav
gift och ränta med anledning av anstånd vilka 
har betalts eller skall betalas nedsättas eller helt 
avlyftas. Enligt 210 § mervärdesskattelagen 
(1501/93), som träder i kraft den l juni 1994, 
kan finansministeriet av särskilda skäl på an
sökan och på villkor som det bestämmer 
nedsätta eller avlyfta även mervärdesskatt samt 

dröjsmålspåföljder, vilka har betalts eller skall 
betalas. 

Enligt 18 § lagen om bil- och motorcykels
katt (615/82) kan befrielse beviljas från bil- och 
motorcykelskatt, dröjsmålsränta, restavgift 
samt ränta med anledning av uppskov. Enligt 
9 § lagen om skatt på motorfordon (506/74) 
kan ett motorfordon av en typ som med 
hänsyn till landets försvar eller någon annan 
orsak är fördelaktig för landet samt ett motor
fordon som används uteslutande i allmän
nyttigt syfte eller huvudsakligen utomlands 
eller på enskilt område helt eller delvis befrias 
från egentlig fordonsskatt. Med stöd av 32 a § 
i samma lag kan befrielse beviljas från tilläggs
skatt till fordonsskatt, dröjsmålsränta, restav
gift och ränta med anledning av uppskov. 

Enligt 15 § lagen om bränsleavgift (337/93) 
kan befrielse beviljas från betalning av bräns
leavgift, dröjsmålsränta och restavgift samt 
ränta som skall betalas med anledning av 
anstånd. 

Enligt 99 § lagen angående stämpelskatt 
(620/93) kan befrielse beviljas från stämpel
skatt, skatteförhöjning, skattetillägg, dröjs
målsränta och restavgift, men inte från ränta 
med anledning av uppskov. 

Enligt 25 § kreditskattelagen (1395/91) kan 
befrielse beviljas från kreditskatt, förhöjning av 
kreditskatt, skattetillägg, ränta med anledning 
av uppskov samt från dröjsmålsränta och 
restavgift. 

Enligt 18 § lotteriskattelagen (552/92) kan 
befrielse beviljas från lotteriskatt, skatteförhöj
ning, skattetillägg, dröjsmålsränta och restav
gift samt ränta som skall betalas med anledning 
av anstånd. 

Enligt 19 § lagen om charterskatt (976/92) 
kan befrielse beviljas från skatt, skatteförhöj
ning, skattetillägg, dröjsmålsränta och restav
gift samt ränta som skall betalas med anledning 
av anstånd. 

Enligt 26 § l mom. och 28 § tullskattelagen 
(1327/91) kan befrielse helt eller delvis beviljas 
från tull eller någon annan avgift, tullhöjning, 
felavgift, dröjsmålsränta och restavgift som 
uppbärs av tullverket. 

Enligt 42 § lagen om påförande av accis 
(1329/91), kan befrielse beviljas från accis, 
skattetillägg, dröjsmålsränta, restavgift samt 
ränta som skall betalas med anledning av 
uppskov eller prisskillnadsersättning som enligt 
beslut därom skall återbetalas. 
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Allmännyttiga samfunds skattefrihets
ansökningar 

Ett allmännyttigt samfund som bedriver 
samhälleligt betydelsefull verksamhet är skatt
skyldigt för inkomst av näringsverksamhet och 
för inkomst av fastighet till kommunen och 
församlingen till den del fastigheten används 
för andra än allmännyttiga ändamål. Å ven 
dessa inkomster kan dock helt eller delvis anses 
vara skattefria med stöd av lagen om skatte
lättnader för vissa allmännyttiga samfund 
(680/76). skattelättnad kan beviljas då lättnad 
kan anses berättigad med tanke på den fördel 
som samfundets verksamhet medför för sam
hället. Vid prövningen av skattelättnad beaktas 
i vilken mån samfundets tillgångar och inkoms
ter används för ur samhällets synvinkel viktig 
allmännyttig verksamhet. Samtidigt beaktas 
om skattelättnaden innebär förfång för andra 
näringsidkare som bedriver motsvarande verk
samhet. 

Finansministeriet beviljar på basis av sam
fundets ansökan lättnader för högst fem år i 
sänder. Innan skattelättnad beviljas inhämtar 
ministeriet utlåtande av de allmännyttiga sam
fundens skattefrihetsnämnd. Om ministeriets 
och nämndens åsikter om avgörandet skiljer sig 
från varandra avgörs ärendet av statsrådet 
allmänna sammanträde. Den som beviljar skat
telättnad fastställer de villkor, på vilka sam
fundet bibehåller sin skattefrihet. 

Ansökningar om att få dra av förluster 

Enligt 122 § inkomstskattelagen (1535/92) får 
samfunds och näringssammanslutningars för
luster inte dras av, om över hälften av aktierna 
eller andelarna under eller efter förluståret har 
bytt ägare till följd av något annat fång än arv 
eller testamente eller om över hälften av med
lemmarna har ersatts med nya. Finansministe
riet kan dock även i dessa fall av särskilda skäl, 
när det är påkallat med hänsyn till samfundets 
eller sammanslutningens fortsatta verksamhet, 
på ansökan bevilja rätt att dra av förluster. 

skattelättnader för främjande av metall- och 
byggnadsindustrin 

Enligt lagen om skattelättnader för främjan
de av metall- och byggnadsindustrin (5/78) 

skall såsom skattepliktig inkomst inte betraktas 
ränteinkomst, vilken företag som idkar skepps
byggnad eller annan metallindustri har erhållit 
för tillgodohavande, beträffande vilket företa
get har beviljat en återbetalningstid av minst 
två år och vilket har uppkommit genom att 
företaget på grundval av ett före utgången av 
år 1988 ingånget leveransavtal har beviljat 
anstånd med betalningen av köpeskillingen för 
tiden efter leveransen. skattelättnaden beviljas 
för det år under vilket tillgodohavandet har 
uppkommit och högst för de tio följande åren. 
För att erhålla skattelättnad skall den skatt
skyldige enligt lagens 6 § för skattenämnden 
förete den av statsrådet för ändamålet tillsatta 
konsultativa kommissionens utlåtande om hu
ruvida den beviljade krediten är av sådan art 
som avses i lagen. 

1.2. Bedömning av nuläget 

Statens befogenhet att bevilja skattelättnad 

Finansministeriet, skattestyrelsen eller tull
styrelsen beviljar lättnad i fråga om skatt till 
staten. Finansministeriet kan särskilt bevilja 
befrielse från dröjsmålspåföljderna enligt be
skattningslagen även då de redovisats eller 
borde redovisas till någon annan skattetagare 
än staten. Finansministeriet eller skattestyrelsen 
kan i vissa fall, efter att ha hört kommunen 
eller församlingen, bevilja befrielse även från 
kommunalskatt och kyrkoskatt. Båda myndig
heterna kan bevilja befrielse från de prestatio
ner för vilka lättnader skall beviljas enligt lagen 
om förskottsuppbörd samt lagen om arbetsgi
vares socialskyddsavgift också när de skall 
redovisas till någon annan skattetagare än 
staten. 

Befogenhetsfördelningen mellan finansminis
teriet samt skattestyrelsen och tullstyrelsen har 
i de ovan nämnda stadgandena om lättnad, 
dock inte i de fall som avses i 126 a§ beskatt
ningslagen, ordnats så, att finansministeriet 
behandlar ansökningarna, om det belopp som 
befrielsen gäller är större än 300 000 mk. I 
övriga fall avgörs ansökan av skattestyrelsen 
eller tullstyrelsen. Tullstyrelsen avgör även de 
ansökningar som avses i omsättningsskattela
gen och lagen om bil- och motorcykelskatt när 
en tullmyndighet har uppburit skatten. 

Finansministeriet kan trots det som sägs 
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ovan överta avgörandet av ett principiellt 
viktigt ärende även då det belopp som befriel
sen gäller är 300 000 mk eller mindre. 

För att säkerställa en enhetlig beslutspraxis 
och för att inhämta skatteuppgifter begär 
finansministeriet, i fråga om ansökningar som 
det skall avgöra, utlåtande av skattestyrelsen 
eller tullstyrelsen. 

Den nuvarande befogenhetsfördelningen har 
iakttagits sedan den 15 november 1991. År 
1992 inkom drygt 6 000 ansökningar till skat
testyrelsen för avgörande och där avgjordes 
nästan 3 000 skattelättnadsärenden. skattesty
relsen gav utlåtande till finansministeriet om ca 
100 ansökningar om skattelättnad. Under år 
1993 inkom 8 600 ansökningar om befrielse av 
vilka över 5 l 00 ärenden avgjordes. Tullstyrel
sen avgjorde 1992 över l l 00 ansökningar om 
skattelättnad och gav i 41 ärenden utlåtande 
till finansministeriet Finansministeriet för sin 
del avgjorde totalt över 600 ansökningar om 
skattelättnad 1992 och 1993 under båda åren. 

Finansministeriet behandlar allmännyttiga 
samfunds ansökningar om befrielse från skatt. 
För närvarande har drygt 200 ansökningar 
behandlats årligen. Antalet ansökningar de 
senaste åren har reducerat m~jligheten att fatta 
beslut för flera år i sänder. Overvakningen av 
de samfund som erhållit skattelättnader an
kommer på skattebyråerna. De redogörelser 
som gäller samfundets verksamhet och använd
ning av tillgångar ges i samband med skatte
deklarationen. skattebyrån kan vid behov fö
reslå ministeriet att en skattelättnad återtas. 

statsrådet avgör ett allmännyttigt samfunds 
ansökan om skattelättnad i de fall då ministe
riet och de allmännyttiga samfundens skatte
frihetsnämnd har olika åsikter om avgörandet 
av ärendet. De senaste åren har statsrådet inte 
längre v~rit tvunget att behandla några ansök
ningar. Andring i ministeriets beslut söks hos 
högsta förvaltningsdomstolen i enlighet med 
lagen om ändringssökande i förvaltningsären
den (154/50). 

Ansökningarna om att få dra av förluster 
avgörs till alla delar av finansministeriet I 
genomsnitt 200 ansökningar har handlagts per 
år. 

Det utlåtande av den konsultativa kommis
sionen som avses i 6 § lagen om skattelättnader 
för främjande av metall- och byggnadsindustrin 
är en formell förutsättning för beviljande av 
skattelättnad, men utlåtandet är inte bindande. 

skattebyrån avgör självständigt förutsättning
arna för skattelättnad i samband med verkstäl
landet av beskattningen. 

Kommunens befogenhet att bevilja skattelättnad 

Enligt 125 § l mom. beskattningslagen kan 
kommunfullmäktige eller, på grundval av ett 
bemyndigande i reglementet, kommunstyrelsen, 
något annat kommunalt organ eller en tjänste
innehavare som lyder under kommunstyrelsen 
helt eller delvis bevilja befrielse från kommu
nalskatt samt från ränta som motsvarar dröjs
målsränta och som beräknas på kommunal
skatt, från dröjsmålsränta, restavgift och an
ståndsränta. I fråga om befrielse från fastig
hetsskatt och anstånd med betalning av skatt 
gäller vad som stadgas i 125 § beskattningslag
en om kommunalskatt. I fråga om befrielse 
från betalning av den försäkrades folkpensions
och sjukförsäkringspremie har kommunerna 
befogenhet enligt vad 125 § beskattningslagen 
stadgar om kommunalskatt. 

Lättnad i fråga om kyrkaskatt 

Den l januari 1994 trädde en ändring av 15 
kap. 3 § (l 054/93) kyrkolagen i kraft. I stad
gandet fastställs att om den skattskyldige i 
enlighet med lagstadgade skälighetsgrunder be
viljats befrielse från betalning av skatt till såväl 
staten som kommunen eller från dröjsmålspå
följder, erhåller han även befrielse från den 
kyrkoskatt som skall betalas för samma in
komst samt från dröjsmålspåföljder. Kyrkorå
det kan även i övrigt på samma grunder som 
statliga och kommunala myndigheter helt eller 
delvis bevilja befrielse från kyrkoskatt. 

Behandlingen av ansökningar om uppskov 

Ansökningar om uppskov behandlas av läns
skatteverket. skattestyrelsen kan dock överta 
avgörandet av ett uppskovsärende, liksom ock
så finansministeriet Uppskovsvillkoren har 
fastställts i finansministeriets normbeslut om 
saken. Om ärendet avgörs av ministeriet be
stämmer det uppskovsvillkoren i det beslut det 
meddelar med anledning av ansökan. Samman
lagt över 39 000 ansökningar om uppskov har 
behandlats inom skatteförvaltningen 1993. 
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2. Propositionens mål och de vikti
gaste förslagen 

Ansökningar om skattelättnad 

Avsikten med stadgandena om befrielse från 
skatt är att underlätta situationen för den 
skattskyldige då hans skattebetalningsförmåga 
har nedgått väsentligen eller då uppbärande av 
skatt av annat skäl är oskäligt. På grund av 
ärendets art är det viktigt för den skattskyldige 
att han får ett beslut med anledning av sin 
ansökan så fort som möjligt. Enligt nuvarande 
praxis inhämtar finansministeriet utlåtande av 
vederbörande ministeriet underlydande centrala 
ämbetsverk angående de ansökningar om skat
telättnad som finansministeriet avgör. I allmän
het inhämtar det centrala ämbetsverket ytterli
gare utlåtande i ärendet av distrikts- och 
lokalförvaltningen. Ansökan om skattelättnad 
behandlas således i flera olika etapper innan 
det slutliga beslutet fattas. En överlappande 
och fördröjd behandling av ärendet är inte 
önskvärd ur den skattskyldiges synvinkel och 
inte befogad med tanke på förvaltningens 
funktionsduglighet. 

Enligt de mål som uppställts för utvecklan
det av förvaltningen skall finansministeriet 
avstå från enskilda beslut om lättnader i fråga 
om tullar och skatter och överföra beredningen 
och avgörandet av dem till tull- och skatte
förvaltningen. I enlighet med utvecklingslinjer
na för förvaltningen föreslås i propositionen att 
behandlingen av sådana ansökningsärenden 
som gäller befrielse från skatt i enskilda fall 
och beslutsfattandet som gäller dessa överförs, 
i fråga om skatter som skall uppbäras till 
staten, inom skatteförvaltningen till skattesty
relsen och delvis till länsskatteverken samt på 
motsvarande sätt inom tullförvaltningen till 
tullstyrelsen. Finansministeriet kan dock i alla 
fall överta avgörandet av ett ärende som det 
anser vara principiellt viktigt. Ordalydelsen i 
beskattningslagens stadgande om lättnad änd
ras så, att det kan tillämpas på beskattningen 
av andra än fysiska personer. 

Inom skatteförvaltningen avgörs ansökan 
om skattelättnad med stöd av behörig skatte
lättnadsnorm i huvudsak av skattestyrelsen och 
inom tullförvaltningen av tullstyrelsen. Det 
föreslås dock att 125 § beskattningslagen änd
ras så, att ansökningar som gäller statsskatt på 
högst 300 000 mk avgörs av länsskatteverket 
med stöd av lagrummet. 

Med beaktande av skattelättnadsansök
ningarnas art är det ändamålsenligt att behand
la skattelättnadsärendena så centraliserat som 
möjligt. En decentralisering av behandlingen av 
ansökningarna enligt 125 § beskattningslagen 
inom den regionala skatteförvaltningen kan 
inte anses befogad. Då man dessutom beaktar 
skattelättnadsärendenas sakliga samband med 
indrivningen av skatter är det naturligast att 
ärendena inom den regionala skatteförvaltning
en behandlas av den enhet som ansvarar för 
indrivningen av skatt eller för skattetagarnas 
intresse bevakning. 

Det föreslås att skattestyrelsen skall kunna 
förbehålla sig ett principiellt viktigt ärende som 
skall avgöras av länsskatteverket 

I ärenden som gäller uppskov föreslås att 
befogenheten inte heller i fortsättningen skall 
indelas enligt storleken på den skatt som 
uppskjuts eller på andra grunder. Däremot 
föreslås att uppskov med betalning av skatt 
kan beviljas även på andra grunder än på basis 
av s.k. sociala skäl. T.ex. då den skattskyldige 
har sökt ändring i sin beskattning genom 
besvär eller rättelse, kan det vara befogat att 
indrivningen av skatten inte verkställs innan 
ärendet har avgjorts. Såsom nuvarande rätts
skyddsmedel kan endast förbud mot eller av
brytande av verkställighet enligt lagen om 
indrivning av skatter och avgifter i utsöknings
väg (367/61) användas, men det finns även ett 
motiverat behov av att ärendet avgörs så att 
beslutet vinner laga kraft före tvångsindriv
ningen. stadgandet kan tillämpas även på 
beskattning av andra än fysiska personer. 

Allmännyttiga samfunds ansökningar om 
befrielse från skatt 

Det föreslås att behandlingen av allmännytti
ga samfunds ansökningar om befrielse från 
skatt överförs från ministeriet till skattestyrel
sen. De allmännyttiga samfundens skattefri
hetsnämnd ger även i fortsättningen ett utlå
tande med anledning av ansökan, men skatte
styrelsen begär utlåtandet i fråga endast då det 
sökande samfundet är nytt eller då det i 
samfundets situation har skett väsentliga för
ändringar med tanke på beviljandet av lättnad. 
Nämndens åsikt är rådgivande. Nämnden ut
nämns av finansministeriet i stället för av 
statsrådet. Sammansättningen är i övrigt oför
ändrad men utnämnaodet av suppleanter slo-
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pas. Det blir inte längre möjligt att överföra 
ärenden till statsrådet för behandling. Om 
skattestyreisens beslut är negativt är det möjligt 
att anföra besvär hos högsta förvaltningsdom
stolen på samma sätt som för närvarande. I 
den berättelse som regeringen i enlighet med 
29 § riksdagsordningen avlåter till riksdagen 
skall inte längre ingå uppgifter om de skatte
lättnader som allmännyttiga samfund erhållit. 

Ansökningar om att få dra av förluster 

Det föreslås att även besluten om bibehål
lande av rätten att dra av förluster efter en 
ägarväxling överförs från finansministeriet till 
skattestyrelsen. skattestyrelsen skall liksom fi
nansministeriet enligt den gällande lagen av 
särskilda skäl, när det är påkallat med hänsyn 
till samfundets eller sammanslutningens fort
satta verksamhet, kunna bevilja rätt att dra av 
förlust. Rätt att dra av förlust kunde exempel
vis beviljas i fall då mottagaren av aktierna 
eller andelarna är överlåtarens barn eller den
nes bröstarvinge som ensam eller tillsammans 
med sin make fortsätter att bedriva närings
verksamhet eller jordbruk. Rätten att dra av 
förlust kunde vara möjlig även vid ägarväx
lingar som hänför sig till omorganisering av 
verksamheten inom en koncern. Aven i övriga 
fall där det för företagets fortsatta verksamhet 
är påkallat att nyttja förlusten, skall skattesty
relsen kunna bevilja rätt att dra av förlust. 

I den gällande lagen begränsas inte möjlig
heten att dra av förlust från koncernbidrag på 
något sätt. I propositionen föreslås att motta
garen av koncernbidrag inte skall få dra av en 
sådan förlust från koncernbidraget som skatte
styrelsen beviljat rätt att dra av. 

Det föreslås att undantagsförfarandet för 
skatteöverskott som avses i 5 a§ och 8 § 4 
mom. lagen om gottgörelse för bolagsskatt tills 
vidare bibehålls som tidigare. 

skattelättnader som beviljas för främjande av 
metall- och byggnadsindustrin 

För att förenkla förfarandet föreslås att 
utlåtandeförfarandet slopas. skattelättnads
ärendena i fråga blir mycket sällan anhängiga. 

3. Propositionens verkningar 

De föreslagna ändringarna av stadgandena 
ökar inte antalet ansökningar om skattelättnad 
eller antalet utlåtanden som skall skrivas i 
någon väsentlig grad i de centrala ämbetsver
ken, men slopandet av behandlingen av ansök
ningar vid ministeriet frigör resurser för ända
målsenligare uppgifter, vilket överensstämmer 
med målen för utvecklaodet av förvaltningen. 
Då länsskatteverken avgör ansökningar enligt 
125 § beskattningslagen som uppgår till högst 
300 000 mk kan behandlingtiden för dem upp
skattas bli avsevärt kortare eftersom ansök
ningarna fördelas på tio länsskatteverk. Läns
skatteverket kan samtidigt med ansökan om 
skattelättnad behandla ärenden som gäller upp
skov med betalning av skatt, betalningsplan, 
reglering av skulder eller företagssanering. 
Å ven behandlingstiden för de ansökningar om 
skattelättnad som behandlas av skattestyrelsen 
blir kortare och behandlingen av dem kan även 
i övrigt effektiveras. 

Antalet skattelättnader som beviljas allmän
nyttiga samfund eller det totala markbeloppet 
är svårt att uppskatta eftersom beslut har 
fattats för flera år på förhand. Om samfundet 
dessutom vet att det får skattelättnad kan det 
vara sannolikt att man inte ens försöker mini
mera skatterna. Effekterna av det nya in
komstskattesystemet kan inte heller utvärderas 
ännu. Då ett allmännyttigt samfund likväl på 
basis av inkomst av fastighet betalar skatt 
enligt en skattesats på endast 12,04 procent till 
kommunen och församlingen kan det hända att 
ansökan i vissa fall, på grund av lättnadens 
ringa betydelse, inte alls görs. 

Ungefär 4 000 ansökningar om lättnad i 
fråga om fastighetsskatt gjordes under det 
första uppbördsåret. 

4. Beredningen av propositionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp
drag vid finansministeriet utgående från skat
testyreisens och tullstyreisens förslag. Förslaget 
gällande ansökningar om uppskov enligt 125 § 
beskattningslagen baserar sig på ett förslag av 
arbetsgruppen för utvecklande av företagsbe
skattningsförfarandet (FM 1992:29). 
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DETALJMOTIVERING 

l. Lagförslagen 

1.1. Lag om ändring av 125 och 126 §§ beskatt
ningslagen 

125 §. skattelättnad beviljas, såsom hittills, 
på ansökan som den skattskyldige gör. skatte
lättnaden kan, liksom för närvarande, beviljas 
helt eller delvis. skattestyrelsen beviljar befriel
se från statsskatt och från samfunds inkomst
skatt om det belopp som befrielsen gäller 
överstiger 300 000 mk. Ansökningar som gäller 
ett mindre belopp avgörs av länsskatteverket. 
Ministeriet kan överta avgörandet av ett prin
cipiellt viktigt ärende, liksom också skattesty
relsen, om ärendet annars avgörs av länsskat
teverket. Ansökningar som gäller kommunal
skatt och fastighetsskatt avgörs liksom för 
närvarande av kommunfullmäktige eller kom
munstyrelsen eller något annat kommunalt 
organ eller en kommunal tjänsteinnehavare. 

Det föreslås att omnämnandet om en fysisk 
person i paragrafens l mom. l punkt stryks, 
vilket innebär att lättnad av särskilda skäl på 
ett naturligt sätt kan beviljas även annan 
skattskyldig. Även uppskov med betalning av 
skatt kan beviljas på andra grunder än de som 
nämns i paragrafens l mom. I och med de 
föreslagna ändringarna lämpar sig stadgandet 
bättre än tidigare t.ex. för ansökningar som 
gäller fastighetsskatt. 

126 §. Även sådana ansökningar om skatte
lättnad som gäller internationell dubbelbeskatt
ning avgörs av skattestyrelsen förutom sådana 
särfall som hänför sig till skatteavtalssituatio
ner om vilka stadgas i 126 a§. Finansministe
riet kan överta avgörandet av principiellt vik
tiga ärenden. Uppskov kan beviljas av särskil
da skäl liksom även i de fall som avses i 125 § 
beskattningslagen. 

1.2. Lag om ändring av 28 och 49 a §§ lagen om 
förskottsuppbörd 

28 och 49 a§§. Avgöranderätten överförs 
från ministeriet till skattestyrelsen, som avgör 
alla de ifrågavarande ansökningsärendena gäl
lande belopp som arbetsgivaren ålagts att 
betala. Finansministeriet kan även i detta fall 
överta avgörandet av principiellt viktiga ären
den. 

1.3. Lag om ändring av 14 § lagen om arbets
givares socialskyddsavgift 

14 §. Ansökningsärenden som gäller arbets
givares socialskyddsavgift behandlas analogiskt 
med ansökningar som gäller övriga arbetsgivar
avgifter. 

1.4. Lag om ändring av 53 och 54§§ lagen om 
skatt på arv och gåva 

53 och 54§§. Även behandlingen av ansök
ningsärenden som gäller skatt på arv och gåva 
överförs till skattestyrelsen. I likhet med övriga 
ansökningsärenden kan finansministeriet över
ta behandlingen av principiellt viktiga ansök
ningar. 

1.5. Lag om ändring av 210 § mervärdesskatte
lagen 

210 §. Ansökningar om skattelättnad be
handlas av skattestyrelsen eller, när en tullmyn
dighet har uppburit skatten, av tullstyrelsen. 
Ministeriet behandlar de ärenden som det anser 
vara principiellt viktiga. Det föreslås att oro
sättningsskattelagen inte längre ändras. 

1.6. Lag om ändring av 18 § lagen om bil- och 
motorcykelskatt 

18 §. skattestyrelsen eller tullstyrelsen har 
befogenhet att bevilja skattelättnad beroende 
på vem av dem som har uppburit skatten. 
Ministeriet kan avgöra principiellt viktiga an
sökningar om skattelättnad. 

l. 7. Lag om ändring av 32 a § lagen om skatt på 
motorfordon 

32 a§. skattestyrelsen beviljar befrielse även 
från tilläggsskatt till fordonsskatt och från 
påföljder i anslutning till dem. Ordalydelsen i 
stadgandet ändras så att det överensstämmer 
med andra. Finansministeriet kan avgöra prin
cipiellt viktiga ärenden. En separat proposition 
ges om ändring av lagens 9 §. 
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1.8. Lag om ändring av 99 § lagen angående 
stämpelskatt 

99 §. Avgöranderätten överförs till skattesty
relsen förutom i principiellt viktiga ärenden. 

1.9. Lag om ändring av 18 § lotteriskattelagen 

18 §. Avgöranderätten överförs till skattesty
relsen. Ordalydelsen i stadgandet ändras så, att 
det överensstämmer med andra stadganden om 
skattelättnad. Lättnad kan således beviljas även 
av andra skäl än billighetsskäl. Principiellt 
viktiga ärenden kan behandlas av ministeriet. 

1.10. Lag om ändring av 19 § lagen om char
terskatt 

19 §. skattestyrelsen har avgöranderätt för
utom i principiellt viktiga ärenden. 

1.11. Lag om ändring av 25 § kreditskattelagen 

25 §. Befogenheten att bevilja skattelättnad 
ändras på samma sätt som i de övriga fallen. 

1.12. Lag om ändring av 15 § lagen om bräns
leavgift 

15 §. Befogenheten att bevilja skattelättnad 
ändras på samma sätt som i de övriga fallen. 
Lättnad kan beviljas av särskilda skäl, varvid 
de förutsättningar om vilka det stadgas i 
paragrafen överensstämmer med andra stad
ganden om skattelättnad. 

1.13. Lag om ändring av 26 § tullskattelagen 

26 §. Tullstyrelsen har befogenhet att bevilja 
skattelättnad och uppskov förutom i princi
piellt viktiga ärenden. Ändringen i tullskattela
gen av befogenheten i uppskovsärenden ingår i 
den lag om ändring av tullskattelagen av den 
18 februari 1994 (136/94) som träder i kraft den 
l juni 1994. 

1.14. Lag om ändring av 42 § lagen om påfö
rande av accis 

42 §. Tullstyrelsen har befogenhet att bevilja 

skattelättnad och uppskov förutom 
piellt viktiga ärenden. 

princi-

1.15. Lag om ändring av lagen om skattelättna
der för vissa allmännyttiga samfund 

4 §. skattestyrelsen beviljar på samfundets 
ansökan skattelättnader för högst fem skatteår 
i sänder. Enligt förslaget skall utlåt!ande inhäm
tas hos de allmännyttiga samfundens skattefri
hetsnämnd innan skattelättnad beviljas i så
dana fall då det sökande samfundet är nytt, 
dvs. om samfundet inte tidigare ansökt om 
skattelättnad, och då det i sökandens situation 
har skett en väsentlig förändring med tanke på 
beviljandet av skattelättnad. Utlåtandet är till 
sin natur rådgivande. Behandlingen av ärendet 
i statsrådet slopas. 

5 §. De allmännyttiga samfundens skattefri
hetsnämnd förordnas av finansministeriet för 
fyra år i sänder. Utnämnaodet av suppleanter 
slopas. 

7 §. skattestyrelsen återtar skattelättnad på 
samma villkor som ministeriet hittills har åter
tagit den. Innan skattelättnad återtas bereds 
samfundet tillfälle att bli hört och utlåtande i 
ärendet införskaffas av de allmännyttiga sam
fundens skattefrihetsnämnd. 

8 §. skattebyrån bestämmer hurudan redogö
relse om sin verksamhet som samfundet skall 
foga till skattedeklarationen. skattebyrån kan 
vid behov föreslå skattestyrelsen att skattelätt
nad återtas. 

1.16. Lag om ändring av 122 § inkomstskatte
lagen 

122 §. Om rätten att dra av förlust beslutar 
skattestyrelsen i stället för finansministeriet. 
Rätt kan beviljas av särskilda skäl, när det är 
påkallat med hänsyn till samfundets eller sam
manslutningens fortsatta verksamhet. 

Förlust som skattestyrelsen har beviljat rätt 
att dra av kan emellertid inte dras av från 
koncernbidrag som avses i lagen om koncern
bidrag vid beskattningen. 

1.17. Lag om upphävande av 6 § lagen om 
skattelättnader för främjande av metall
och byggnadsindustrin 

stadgandet upphävs såsom obehövligt. 
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2. Närmare stadganden och 
bestämmelser 

I förordningen om skattelättnader för vissa 
allmännyttiga samfund (681176) stadgas om de 
allmännyttiga samfundens skattefrihetsnämnd. 
Förordningen ändras till behövliga delar på det 
sätt som föreslås i denna proposition. 

Finansministeriet beslut om villkoren för 
anstånd med betalningen av vissa skatter 
(204/92) kompletteras så, att beslutet även 
gäller stämpelskatt. 

l. 

3. Ikraftträdande 

Lagarna avses träda i kraft så snart de har 
antagits och blivit stadfås ta. Ä ven ansökningar 
som är anhängiga överförs när lagen trätt i 
kraft till den finansministeriet underställda 
förvaltningen för avgörande. 

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

Lag 
om ändring av 125 och 126 §§ beskattningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras det inledande stycket i 125 §l mom. samt l mom. l punkten, 2, 3 och 5 mom. samt 126 § 

beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/58), 
dessa lagrum sådana de lyder, det inledande stycket i 125 § l mom. i lag av den 30 december 

1992 (1548/92), l mom. l punkten och 2 mom. i lag av den 6 augusti 1982 (608/82), 3 mom. i 
lag av den l november 1991 (1317/91) och 5 mom. i lag av den 28 juni 1985 (541/85) samt 126 § 
ändrad genom lag av den 31 december 1974 (1025174) och nämnda lag av den l november 1991, 
som följer: 

125 § 
skattestyrelsen kan på ansökan och på de 

villkor som den bestämmer bevilja befrielse 
från statsskatt samt från samfunds inkomst
skatt, och kommunfullmäktige eller, på grund
val av ett bemyndigande i reglementet, kom
munstyrelsen, något annat kommunalt organ 
eller en tjänsteinnehavare som lyder under 
kommunstyrelsen befrielse från kommunal
skatt. Befrielsen kan beviljas helt eller delvis. 
Befrielsen kan beviljas, 

l) om den skattskyldiges skattebetalningsför
måga med beaktande av den inkomst och den 
förmögenhet som står till förfogande har vä
sentligen nedgått på grund av försörjningsplikt, 
arbetslöshet eller sjukdom eller av annat sär
skilt skäl, 

Om befrielse beviljats från ovan i l mom. 
nämnd skatt, gäller berrielsebeslutet även ränta 
som motsvarar dröjsmålsränta, dröjsmålsränta, 
restavgift och anståndsränta. skattestyrelsen 
kan särskilt bevilja befrielse från ovan avsedda 

2 340388V 

dröjsmålspåföljder även då de redovisats eller 
borde redovisas till annan skattetagare än 
staten. 

Länsskatteverket avgör ansökan då de be
lopp som befrielsen gäller och i fråga om vilka 
skattestyrelsen kan bevilja befrielse uppgår till 
högst 300 000 mark. Finansministeriet kan 
överta avgörandet av ett principiellt viktigt 
ärende som skall behandlas av skattestyrelsen 
eller länsskatteverket skattestyrelsen kan över
ta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende 
som skall behandlas av länsskatteverket 

Länsskatteverket kan av särskilda skäl på 
ansökan bevilja uppskov med betalning av 
skatt. skattestyrelsen kan överta avgörandet av 
uppskovsärende. Länsskatteverket och skatte
styrelsen beviljar uppskov på villkor som be
stäms i finansministeriets beslut. Finansminis
teriet kan överta avgörandet av ett ärende och 
bestämma villkoren i det beslut det meddelar 
med anledning av ansökan. 
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126 § 
Har en i riket bosatt person, en i riket bosatt 

persons dödsbo, ett inhemskt samfund eller en 
inhemsk sammanslutning i utlandet blivit tvun
gen att betala skatt för sådan utomlands 
förvärvad inkomst eller där befintlig förmögen
het, för vilken han även här beskattats, kan 
skattestyrelsen i ömmande fall eller då det i 
övrigt finns skäl därtill, till förhindrande eller 
lindrande av dubbelbeskattning helt eller delvis 
bevilja befrielse från statsskatt och, efter att ha 
hört kommunen och församlingen, även från 

2. 

kommunal- och kyrkoskatt, om de hänför sig 
till sagda inkomst eller förmögenhet. I detta 
beslut får ändring inte sökas genom besvär. 

Finansministeriet kan överta avgörandet av 
ett sådant principiellt viktigt ärende som avses 
i l mom. 

Denna lag träder i kraft den 
199 . 

Lagen tillämpas på ansökningar som är 
anhängiga när lagen träder i kraft och på 
ansökningar som görs senare. 

Lag 
om ändring av 28 och 49 a §§ lagen om rorskottsuppbörd 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 28 § l och 2 mom. samt 49 a§ l och 2 mom. lagen den 28 november 1959 om 

förskottsuppbörd (418/59), sådana de lyder i lag av den l november 1991 (1318/91), som följer: 

28 § 
skattestyrelsen kan av särskilda skäl och på 

de villkor som den bestämmer på ,ansökan 
bevilja befrielse från ett icke innehållet belopp 
som en arbetsgivare med stöd av 24 § och 25 a§ 
3 mom. har ålagts att betala, från skattetillägg 
enligt 22 och 25 §§, förhöjning enligt 25 b § 
samt dröjsmålsränta och restavgift enligt lagen 
om dröjsmålsränta och restavgift på skatt 
(145/76) liksom även från ränta som på grund 
av uppskov skall betalas på skatt. skattestyrel
sen kan bevilja befrielse från dessa belopp 
också då de borde redovisas eller har redovisats 
till någon annan skattetagare än staten. 

Finansministeriet kan överta avgörandet av 
ett sådant principiellt viktigt ärende som avses 
i l mom. 

49 a§ 
Skattestyrelsep kan av särskilda skäl och på 

de villkor den bestämmer på ansökan bevilja 
befrielse från dröjsmålsränta och restavgift som 
skall betalas på debiterat förskott samt från 
ränta som med anledning av uppskov skall 
betalas på förskott. skattestyrelsen kan bevilja 
befrielse från dessa belopp också då de borde 
redovisas eller har redovisats till någon annan 
skattetagare än staten. 

Finansministeriet kan överta avgörandet av 
ett sådant principiellt viktigt ärende som avses 
i l mom. 

Denna lag träder i kraft den 
199 . 

Lagen tillämpas på ansökningar som är 
anhängiga när lagen träder i kraft och på 
ansökningar som görs senare. 
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3. 
Lag 

om ändring av 14 § lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 14 § l och 2 mom. lagen den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/63), 

dessa lagrum sådana de lyder, l mom. i lag av den 6 augusti 1982 (611182) och 2 mom. i lag av 
den l november 1991 (1319/91), som följer: 

14 § 
skattestyrelsen kan av särskilda skäl på 

ansökan avlyfta arbetsgivare påförda, i lO§ 
avsedda skattetillägg och -förhöjningar samt i 
lagen om dröjsmålsränta och restavgift på skatt 
avsedd dröjsmålsränta och restavgift ävensom 
ränta som skall erläggas med anledning av 
uppskov. skattestyrelsen kan avlyfta dessa be
lopp även då de borde redovisas eller har 
redovisats till folkpensionsanstalten. 

4. 

Finansministeriet kan överta avgörandet av 
ett sådant principiellt viktigt ärende som avses 
i l mom. 

Denna lag träder i kraft den 
199 . 

Lagen tillämpas på ansökningar som är 
anhängiga när lagen träder i kraft och på 
ansökningar som görs senare. 

Lag 
om ändring av 53 och 54 §§ lagen om skatt på arv och gåva 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 53§ l och 2 mom. samt 54§ l och 2 mom. lagen den 12 juli 1940 om skatt på arv och 

gåva (378/40), sådana de lyder i lag av den 29 april 1994 (318/94), som följer: 

53§ 
skattestyrelsen kan på ansökan och på de 

villkor som den bestämmer bevilja partiell eller 
fullständig befrielse från arvs- och gåvoskatt, 
dröjsmålsränta och restavgift samt ränta med 
anledning av uppskov. Befrielse kan beviljas, 

l) om den skattskyldiges skattebetalningsför
måga med beaktande av den inkomst och den 
förmögenhet som står till hans och hans familjs 
förfogande av särskilda skäl, såsom försörj
ningsplikt, arbetslöshet eller sjukdom, väsentli
gen har nedgått, 

2) om indrivning av skatten uppenbart skulle 
äventyra den fortsatta verksamheten inom 
jord- eller skogsbruket eller något annat före
tag eller bevarandet av arbetsplatser, eller 

3) om det av någon annan särskild orsak 
vore uppenbart oskäligt att driva in skatten. 

Finansministeriet kan överta avgörandet av 
ett sådant principiellt viktigt ärende som avses 
i l mom. 

54§ 
Har värdet av en andel i ett bo eller av en 

gåva efter att skattskyldigheten började väsent
ligt minskat, kan skattestyrelsen av särskilda 
skäl och på de villkor som den bestämmer, på 
ansökan besluta att en sådan andel av den 
betalda skatten som kan anses vara skälig skall 
återbetalas till den skattskyldige eller att det 
obetalda skattebeloppet skall minskas i mot
svarande mån. 

Finansministeriet kan överta avgörandet av 
ett sådant principiellt viktigt ärende som avses 
i l mom. 

Denna lag träder i kraft den 
199 . 

Lagen tillämpas på ansökningar som är 
anhängiga när lagen träder i kraft och på 
ansökningar som görs senare. 



12 1994 rd - RP 68 

5. 
Lag 

om ändring av 210 § mervärdesskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 210 § l och 2 mom. mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 (1501/93) som följer: 

210 § 
skattestyrelsen eller, när en tullmyndighet 

har uppburit skatten, tullstyrelsen kan av sär
skilda skäl på ansökan och på villkor som den 
bestämmer nedsätta eller avlyfta sådana mer
värdesskatter, skattetillägg, dröjsmålsräntor 
och restavgifter samt räntor med anledning av 
anstånd vilka har betalts eller skall betalas. 

Finansministeriet kan överta avgörandet av 

6. 

ett sådant ärende som avses i l mom., om 
ärendet är principiellt viktigt. 

Denna lag träder i kraft den 
199 . 

Lagen tillämpas på ansökningar som är 
anhängiga när lagen träder i kraft och på 
ansökningar som görs senare. 

Lag 
om ändring av 18 § lagen om bil- och motorcykelskatt 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 18 § l och 2 mom. lagen den 14 november 1967 om bil- och. motorcykelskatt (482/67), 

dessa lagrum sådana de lyder, l mom. i lag av den 6 augusti 1982 (615/82) och 2 mom. i lag av 
den 12 november 1991 (1326/91), som följer: 

18 § 
skattestyrelsen eller, då en tullmyndighet har 

uppburit skatten, tullstyrelsen kan av särskilda 
skäl på ansökan och på villkor som den 
bestämmer nedsätta eller helt avlyfta bil- och 
motorcykelskatt, dröjsmålsränta, restavgift 
samt ränta med anledning av uppskov som 
erlagts eller skall erläggas. 

Finansministeriet kan dock överta avgöran-

det av ett sådant principiellt viktigt ärende som 
avses i l mom. 

Denna lag träder i kraft den 
199 . 

Lagen tillämpas på ansökningar som är 
anhängiga när lagen träder i kraft och på 
ansökningar som görs senare. 
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7. 
Lag 

om ändring av 32 a § lagen om skatt på motorfordon 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 32 a§ l och 2 mom. lagen den 30 december 1966 om skatt på motorfordon (722/66), 

dessa lagrum sådana de lyder, l mom. i lag av den 6 augusti 1982 (616/82) och 2 mom. i lag av 
den l november 1991 (1321/91), som följer: 

32 a§ 
skattestyrelsen kan av särskilda skäl på 

ansökan bevilja befrielse från erläggande av i 
denna lag avsedd tilläggsskatt eller förordna att 
erlagd tilläggsskatt, dröjsmålsränta och restav
gift samt ränta med anledning av uppskov skall 
återbäras av statens medel. 

Finansministeriet kan dock överta avgöran
det av ett sådant principiellt viktigt ärende som 
avses i l mom. 

8. 

Denna lag träder i kraft den 
199 . 

Lagen tillämpas på ansökningar som är 
anhängiga när lagen träder i kraft och på 
ansökningar som görs senare. 

Lag 
om ändring av 99 § lagen angående stämpelskatt 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 99 § l och 2 mom. lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43), sådana de 

lyder i lag av den 28 juni 1993 (620/93), som följer: 

99§ 
skattestyrelsen kan av särskilda skäl på 

ansökan och på de villkor som den bestämmer 
sänka eller helt avlyfta stämpelskatt, skatteför
höjning, skattetillägg, dröjsmålsränta och rest
avgift samt ränta med anledning av uppskov 
som betalts eller som skall betalas. 

Finansministeriet kan överta avgörandet av 
ett sådant principiellt viktigt ärende som avses 
i l mom. 

Denna lag träder i kraft den 
199 . 

Lagen tillämpas på ansökningar som är 
anhängiga när lagen träder i kraft och på 
ansökningar som görs senare. 
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9. 
Lag 

om ändring av 18 § lotteriskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 18 § l och 2 mom. lotteriskattelagen av den 26 juni 1992 (552/92) som följer: 

18 § 

Befrielse från skatt och anstånd med betalning 
av skatt 

skattestyrelsen kan av särskilda skäl och på 
villkor som den bestämmer på ansökan bevilja 
partiell eller fullständig befrielse från lotteri
skatt, skatteförhöjning, skattetillägg, dröjs
målsränta och restavgift samt ränta som skall 
betalas med anledning av anstånd. 

l o. 

Finansministeriet kan överta avgörandet av 
ett sådant principiellt viktigt ärende som avses 
i l mom. 

Denna lag träder i kraft den 
199 o 

Lagen tillämpas på ansökningar som är 
anhängiga när lagen träder i kraft och på 
ansökningar som görs senare. 

Lag 
om ändring av 19 § lagen om charterskatt 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 19 § l och 2 mom. lagen den 6 november 1992 om charterskatt (976/92) som följer: 

19 § 

Befrielse från skatt och anstånd med betalning 
av skatt 

skattestyrelsen kan av särskilda skäl och på 
villkor som den bestämmer på ansökan bevilja 
partiell eller fullständig befrielse från skatt, 
skatteförhöjning, skattetillägg, dröjsmålsränta 
och restavgift samt ränta som skall betalas med 
anledning av anstånd. 

Finansministeriet kan överta avgörandet av 
ett sådant principiellt viktigt ärende som avses 
i l mom. 

Denna lag träder i kraft den 
199 o 

Lagen tillämpas på ansökningar som är 
anhängiga när lagen träder i kraft och på 
ansökningar som görs senare. 
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11. 
Lag 

om ändring av 25 § kreditskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 25 § l och 2 mom. kreditskattelagen av den 19 januari 1990 (48/90), dessa lagrum sådana 

de lyder, l mom. i lag av den 5 december 1991 (1395/91) och 2 mom. i lag av den l november 
1991 (1323/91), som följer: 

25 § 

Befrielse från skatt och uppskov med skattebe
talning 

skattestyrelsen kan av särskilda skäl på 
ansökan och på de villkor som den bestämmer 
sänka eller bevilja befrielse från kreditskatt 
som har betalts eller som skall betalas, förhöj
ning av kreditskatt, skattetillägg och ränta med 
anledning av uppskov samt dröjsmålsränta och 
restavgift. 

12. 

Finansministeriet kan överta avgörandet av 
ett sådant principiellt viktigt ärende som avses 
i l mom. 

Denna lag träder i kraft den 
199 . 

Lagen tillämpas på ansökningar som är 
anhängiga när lagen träder i kraft och på 
ansökningar som görs senare. 

Lag 
om ändring av 15 § lagen om bränsleavgift 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 15 § l och 2 mom. lagen den 13 april 1993 om bränsleavgift (337/93) som följer: 

15 § 

skattelättnad och anstånd med betalningen 

skattestyrelsen kan av särskilda skäl på 
ansökan och på villkor som den bestämmer 
bevilja befrielse från betalning av bränsleavgift, 
dröjsmålsränta och restavgift samt ränta som 
skall betalas med anledning av anstånd. 

Finansministeriet kan överta avgörandet av 

ett sådant principiellt viktigt ärende som avses 
i l mom. 

Denna lag träder i kraft den 
199 . 

Lagen tillämpas på ansökningar som är 
anhängiga när lagen träder i kraft och på 
ansökningar som görs senare. 
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13. 
Lag 

om ändring av 26 § tullskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 26 § l mom. tullskattelagen av den 14 juli 1978 (575/78), sådant det lyder i lag av den 

18 februari 1994 (136/94), som följer: 

26§ 
Tullstyrelsen kan av särskilda skäl och på de 

villkor som den bestämmer på ansökan sänka 
eller helt avlyfta från tull som har betalts eller 
skall betalas samt ränta som skall betalas med 
anledning av anstånd. Finansministeriet kan 
dock överta avgörandet av ett principiellt 
viktigt ärende. 

14. 

Denna lag träder i kraft den 
199 . 

Lagen tillämpas på ansökningar som är 
anhängiga när lagen träder i kraft och på 
ansökningar som görs senare. 

Lag 
om ändring av 42 § lagen om påförande av accis 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 42 § l och 2 mom. lagen den 3 juli 1974 om påförande av accis (558/74), dessa lagrum 

sådana de lyder, l mom. i lag av den 30 december 1993 (1522/93) och 2 mom. i lag av den 15 
juni 1984 (469/84), som följer: 

42§ 
Tullstyrelsen kan av särskilda skäl på ansö

kan och på de villkor som den bestämmer 
sänka eller helt bevilja befrielse från accis, 
skattetillägg, dröjsmålsränta och restavgift eller 
ränta med anledning av uppskov vilka har 
betalts eller skall betalas, eller prisskillnadser
sättning som enligt beslut därom skall återbe
talas. Finansministeriet kan dock överta avgö
randet av ett principiellt viktigt ärende. 

Tullstyrelsen kan av särskilda skäl på ansö
kan bevilja uppskov med erläggande av accis. 
Tullstyrelsen beviljar uppskov på villkor som 

bestäms av finansministeriet. Finansministeriet 
kan överta avgörandet av uppskovsärende. 
Ministeriet bestämmer härvid uppskovsvillko
ren i det beslut det meddelar med anledning av 
ansökan. 

Denna lag träder i kraft den 
199 . 

Lagen tillämpas på ansökningar som är 
anhängiga när lagen träder i kraft och på 
ansökningar som görs senare. 
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15. 
Lag 

om ändring av lagen om skattelättnader för vissa allmännyttiga samfund 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 13 augusti 1976 om skattelättnader för vissa allmännyttiga samfund (680/76) 

9§ och 
ändras 4 § l mom., 5 § l mom., i 7 § l mom. den inledande satsen, 7 § 2 mom. samt 8 § l mom., 

av dessa lagrum 4 § l mom. och 8 § l mom. sådana de lyder i lag av den 22 december 1989 
(1193/89), som följer: 

4§ 
skattestyrelsen beviljar lagenliga skattelätt

nader för viss tid, dock högst fem skatteår i 
sänder. Innan skattelättnad beviljas ett nytt 
sökande samfund eller ett samfund, i vars 
situation det har skett en väsentlig förändring, 
skall skattestyrelsen inhämta utlåtande av de 
allmännyttiga samfundens skattefrihetsnämnd. 

5§ 
De allmännyttiga samfundens skattefrihets

nämnd består av en ordförande och tio andra 
medlemmar, vilka förordnas av finansministe
riet för fyra år i sänder. En av medlemmarna 
förordnas till nämndens vice ordförande. 

7§ 
skattestyrelsen skall, räknat från en tidpunkt 

som den bestämmer, helt eller delvis återta 
skattelättnad som beviljats samfund: 

3 340388V 

Innan skattelättnad återtas skall samfundet 
beredas tillfälle att bli hört i saken samt 
införskaffas utlåtande av de allmännyttiga 
samfundens skattefrihetsnämnd. 

8§ 
skattelättnad som har beviljats med stöd av 

denna lag befriar inte ett samfund från den 
deklarationsskyldighet som det utan denna 
lättnad skulle ha enligt beskattningslagen 
(482/58). Samfundet skall dessutom i samband 
med skattedeklarationen tillställa skattebyrån 
en sådan redogörelse som skattestyrelsen be
stämmer. skattebyrån kan föreslå skattestyrel
sen att en skattelättnad skall återtas. 

Denna lag träder i kraft den 
199 . 

Lagen tillämpas på ansökningar som är 
anhängiga när lagen träder i kraft och på 
ansökningar som görs senare. 
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16. 
Lag 

om ändring av 122 § inkomstskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 122 § 2 mom. inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/92) och 
fogas till 122 § ett nytt 3 mom. som följer: 

122§ 

Inverkan av ägarväxling på rätten att dra av 
förluster 

Utan hinder av l mom. kan skattestyrelsen 
av särskilda skäl, när det är pålkallat med 
hänsyn till samfundets eller sammanslutningens 
fortsatta verksamhet, på ansökan bevilja rätt 
till att dra av förlust. 

Aktiebolag eller andelslag får emellertid dra 
av förlust som avses i 2 mom. av denna 

17. 

paragraf endast till den del samfundets inkomst 
för skatteåret före avdrag av förlust överstiger 
det belopp av koncernbidrag som samfundet 
erhållit och som avses i lagen om koncerbidrag 
vid beskattningen (825/86). 

Denna lag träder i kraft den 
199 . 

Lagen tillämpas på ansökningar som är 
anhängiga när lagen träder i kraft och på 
ansökningar som görs senare. 

Lag 
om upphävande av 6 § lagen om skattelättnader för främjande av metall- och byggnadsindustrin 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

l§ 
Härmed upphävs 6 § lagen den l januari 

1978 om skattelättnader för främjande av 
metall- och byggnadsindustrin (5/78). 

Helsingfors den 6 maj 1994 

2§ 
Denna lag träder i kraft den 

1994. 

Republikens President 

MARTTI AHTISAARI 

Finansminister liro Viinanen 
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Bilaga 

l . 
Lag 

om ändring av 125 och 126 §§ beskattningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras det inledande stycket i 125 §l mom. samt l mom. l punkten, 2, 3 och 5 mom. samt 126 § 

beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/58), 
dessa lagrum sådana de lyder, det inledande stycket i 125 § l mom. i lag av den 30 december 

1992 (1548/92), l mom. l punkten och 2 mom. i lag av den 6 augusti 1982 (608/82), 3 mom. i 
lag av den l november 1991 (1317/91) och 5 mom. i lag av den 28 juni 1985 (541185) samt 126 § 
ändrad genom lag av den 31 december 1974 (1025/74) och nämnda lag av den l november 1991, 
som följer: 

Gällande lydelse 

125 § 
Finansministeriet kan på ansökan och på de 

villkor som det bestämmer bevilja befrielse från 
statsskatt samt från samfunds inkomstskatt, 
och kommunfullmäktige eller, på grund av ett 
bemyndigande i reglementet, kommunstyrelsen, 
något annat kommunalt organ eller en tjänste
innehavare som lyder under kommunstyrelsen 
befrielse från kommunalskatt. Befrielsen kan 
beviljas helt eller delvis. Befrielse kan beviljas, 

l) om skattskyldigfysisk persons skattebetal
ningsförmåga med beaktande av den inkomst 
och den förmögenhet som står till hans och 
hans familjs förfogande av särskilda skäl, så
som försörjningsplikt, arbetslöshet eller sjuk
dom, väsentligen nedgått, 

Om befrielse beviljas från ovan i l mom. 
nämnd skatt, gäller befrielsebeslutet även ränta 
som motsvarar dröjsmålsränta, dröjsmålsränta, 
restavgift och anståndsränta. Finansministeriet 
kan särskilt bevilja befrielse från ovan avsedda 
dröjsmålspåföljder även då de redovisats eller 
borde redovisas till annan skattetagare än 
staten. 

skattestyrelsen avgör ansökan då de belopp 
som befrielsen gäller och i fråga om vilka 
finansministeriet kan bevilja befrielse är högst 
300 000 mark. Ministeriet kan dock överta 
avgörandet av ett principiellt viktigt ärende. 

Föreslagen lydelse 

125 § 
skattestyrelsen kan på ansökan och på de 

villkor som den bestämmer bevilja befrielse 
från statsskatt samt från samfunds inkomst
skatt, och kommunfullmäktige eller, på grund
val av ett bemyndigande i reglementet, kom
munstyrelsen, något annat kommunalt organ 
eller en tjänsteinnehavare som lyder under 
kommunstyrelsen befrielse från kommunal
skatt. Befrielsen kan beviljas helt eller delvis. 
Befrielsen kan beviljas, 

l) om den skattskyldiges skattebetalnings
förmåga med beaktande av den inkomst och 
den förmögenhet som står till förfogande vä
sentligen nedgått på grund av försörjningsplikt, 
arbetslöshet eller sjukdom eller av annat särskilt 
skäl, 

Om befrielse beviljats från ovan i l mom. 
nämnd skatt, gäller befrielsebeslutet även ränta 
som motsvarar dröjsmålsränta, dröjsmålsränta, 
restavgift och anståndsränta. skattestyrelsen 
kan särskilt bevilja befrielse från ovan avsedda 
dröjsmålspåföljder även då de redovisats eller 
borde redovisas till annan skattetagare än 
staten. 

Länsskatteverkel avgör ansökan då de be
lopp som befrielsen gäller och i fråga om vilka 
skattestyrelsen kan bevilja befrielse uppgår till 
högst 300 000 mark. Finansministeriet kan 
överta avgörandet av ett principiellt viktigt 
ärende som skall behandlas av skattestyrelsen 
eller länsskatteverket. skattestyrelsen kan överta 
avgörandet av ett principiellt viktigt ärende som 
skall behandlas av länsskatteverket. 
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Gällande lydelse 

skatteuppbördmyndighet kan under ovan i J 
mom. nämnda förutsättningar på ansökan bevil
ja uppskov med betalning av skatt. skattesty
relsen kan av särskilda skäl överta avgörandet 
av uppskovsärende. skatteuppbördsmyndighe
ten och skattestyrelsen beviljar uppskov på 
villkor som bestäms av finansministeriet. Fi
nansministeriet kan likaså överta avgörandet 
av uppskovsärende. Ministeriet bestämmer här
vid uppskovsvillkoren i sitt beslut på ansökan. 

126 § 
Har i riket bosatt person, i riket bosatt 

persons dödsbo eller inhemskt samfund eller 
inhemsk sammanslutning i utlandet nödgats 
erlägga skatt för sådan utomlands förvärvad 
inkomst eller där befintlig förmögenhet, för 
vilken han även här beskattats, kan finansmi
nisteriet i ömmande fall eller då särskilda skäl 
därtill eljest föreligga, till förhindrande eller 
lindrande av dubbelbeskattning helt eller delvis 
medgiva befrielse från satsskatt och, efter 
vederbörande kommuns och församlings hö
rande, även från kommunal- och kyrkoskatt, 
försåvitt de hänföra sig till sagda inkomst eller 
förmögenhet. I sådant beslut må ändring icke 
sökas. 

skattestyrelsen skall avgöra en ansökan som 
avses i J mom., om det belopp som befrielsen 
gäller är högst 300 000 mark. Finansministeriet 
kan dock överta avgörandet av ett principiellt 
viktigt ärende. 

Föreslagen lydelse 

Länsskatteverket kan av särskilda skäl på 
ansökan bevilja uppskov med betalning av 
skatt. skattestyrelsen kan överta avgörandet av 
uppskovsärende. Länsskatteverket och skatte
styrelsen beviljar uppskov på villkor som be
stäms i finansministeriets beslut. Finansminis
teriet kan överta avgörandet av ett ärende och 
bestämma villkoren i det beslut det meddelar 
med anledning av ansökan. 

126 § 
Har en i riket bosatt person, en i riket bosatt 

persons dödsbo, ett inhemskt samfund eller en 
inhemsk sammanslutning i utlandet blivit tvun
gen att betala skatt för sådan utomlands 
förvärvad inkomst eller där befintlig förmögen
het, för vilken han även här beskattats, kan 
skattestyrelsen i ömmande fall eller då det i 
övrigt finns skäl därtill, till förhindrande eller 
lindrande av dubbelbeskattning helt eller delvis 
bevilja befrielse från statsskatt och, efter att ha 
hört kommunen och församlingen, även från 
kommunal- och kyrkoskatt, om de hänför sig 
till sagda inkomst eller förmögenhet. I detta 
beslut får ändring inte sökas genom besvär. 

Finansministeriet kan överta avgörandet av 
ett sådant principiellt viktigt ärende som avses 
i J mom. 

Denna lag träder i kraft den 
J99. 

Lagen tillämpas på ansökningar som är an
hängiga när lagen träder i kraft och på ansök
ningar som görs senare. 
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2. 
Lag 

om ändring av 28 och 49 a §§ lagen om förskottsuppbörd 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 28 § l och 2 mom. samt 49 a § l och 2 mom. lagen den 28 november 1959 om 

förskottsuppbörd (418/59), sådana de lyder i lag av den l november 1991 (1318/91), som följer: 

Gällande lydelse 

28 § 
Finansministeriet kan av särskilda skäl och 

på de villkor som det bestämmer på ansökan 
bevilja befrielse från ett icke innehållet belopp 
som en arbetsgivare med stöd av 24 § och 25 a§ 
3 mom. har ålagts att betala, från skattetillägg 
enligt 22 och 25 §§, förhöjning enligt 25 b § 
samt dröjsmålsränta och restavgift på skatt 
(145/76) liksom även från ränta som på grund 
av uppskov skall betalas på skatt. Finansmi
nisteriet kan bevilja befrielse från dessa belopp 
också då de borde redovisas eller har redovisats 
till någon annan skattetagare än staten. 

skattestyrelsen skall avgöra en ansökan som 
avses i l mom., om det belopp som befrielsen 
gäller är högst 300 000 mark. Finansministeriet 
kan dock överta avgörandet av ett principiellt 
viktigt ärende. 

49 a§ 
Finansministeriet kan av särskilda skäl och 

på de villkor som det bestämmer på ansökan 
bevilja befrielse från dröjsmålsränta och restav
gift som skall betalas på debiterat förskott samt 
från ränta som med anledning av uppskov skall 
betalas på förskott. Ministeriet kan bevilja 
befrielse från dessa belopp också då de borde 
redovisas eller har redovisats till någon annan 
skattetagare än staten. 

skattestyrelsen skall avgöra en ansökan som 
avses i l mom., om det belopp som befrielsen 
gäller är högst 300 000 mark. Finansministeriet 
kan dock överta avgörandet av ett principiellt 
viktigt ärende. 

Föreslagen lydelse 

28 § 
skattestyrelsen kan av särskilda skäl och på 

de villkor som den bestämmer på ansökan 
bevilja befrielse från ett icke innehållet belopp 
som en arbetsgivare med stöd av 24 § och 25 a § 
3 mom. har ålagts att betala, från skattetillägg 
enligt 22 och 25 §§, förhöjning enligt 25 b § 
samt dröjsmålsränta och restavgift enligt lagen 
om dröjsmålsränta och restavgift på skatt 
(145/76) liksom även från ränta som på grund 
av uppskov skall betalas på skatt. skattestyrel
sen kan bevilja befrielse från dessa belopp 
också då de borde redovisas eller har redovisats 
till någon annan skattetagare än staten. 

Finansministeriet kan överta avgörandet av 
ett sådant principiellt viktigt ärende som avses 
i l mom. 

49 a§ 
skattestyrelsen kan av särskilda skäl och på 

de villkor den bestämmer på ansökan bevilja 
befrielse från dröjsmålsränta och restavgift som 
skall betalas på debiterat förskott samt från 
ränta som med anledning av uppskov skall 
betalas på förskott. skattestyrelsen kan bevilja 
befrielse från dessa belopp också då de borde 
redovisas eller har redovisats till någon annan 
skattetagare än staten. 

Finansministeriet kan överta avgörandet av 
ett sådant principiellt viktigt ärende som avses 
i l mom. 

Denna lag träder i kraft den 
199. 

Lagen tillämpas på ansökningar som är an
hängiga när lagen träder i kraft och på ansök
ningar som görs senare. 
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3. 
Lag 

om ändring av 14 § lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift 

I enlighet med riksdagens beslut 

ändras 14 § l och 2 mom. lagen den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/63), 
dessa lagrum sådana de lyder, l mom. i lag av den 6 augusti 1982 (611182) och 2 mom. i lag av 
den l november 1991 (1319/91), som följer: 

Gällande lydelse 

14 § 
Finansministeriet kan av särskilda skäl på 

ansökan avlyfta arbetsgivare påförda, i lO§ 
avsedda skattetillägg och förhöjningar samt i 
lagen om dröjsmålsränta och restavgift på skatt 
avsedd dröjsmålsränta och restavgift ävensom 
ränta som skall erläggas med anledning av 
uppskov. Finansministeriet kan avlyfta dessa 
belopp även då de borde redovisas eller har 
redovisats till folkpensionsanstalten. 

skattestyrelsen skall avgöra en ansökan som 
avses i l mom., om det belopp som befrielsen 
gäller är högst 300 000 mark. Finansministeriet 
kan dock överta avgörandet av ett principiellt 
viktigt ärende. 

Föreslagen lydelse 

14§ 
skattestyrelsen kan av särskilda skäl på 

ansökan avlyfta arbetsgivare påförda, i l O § 
avsedda skattetillägg och -förhöjningar samt i 
lagen om dröjsmålsränta och restavgift på skatt 
avsedd dröjsmålsränta och restavgift ävensom 
ränta som skall erläggas med anledning av 
uppskov. skattestyrelsen kan avlyfta dessa be
lopp även då de borde redovisas eller har 
redovisats till folkpensionsanstalten. 

Finansministeriet kan överta avgörandet av 
ett sådant principiellt viktigt ärende som avses 
i l mom. 

Denna lag träder i kraft den 
199. 

Lagen tillämpas på ansökningar som är an
hängiga när lagen träder i kraft och på ansök
ningar som görs senare. 
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4. 
Lag 

om ändring av 53 och 54 §§ lagen om skatt på arv och gåva 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 53§ l och 2 mom. samt 54§ l och 2 mom. lagen den 12 juli 1940 om skatt på arv och 

gåva (378/40), sådana de lyder i lag av den 29 april 1994 (318/94), som följer: 

Gällande lydelse 

53§ 
Finansministeriet kan på de villkor som det 

bestämmer och på ansökan bevilja partiell eller 
fullständig befrielse från arvs- och gåvoskatt, 
dröjsmålsränta och restavgift samt ränta med 
anledning av uppskov. Befrielse kan beviljas, 

l) om den skattskyldiges skattebetalnings
förmåga med beaktande av den inkomst och 
den förmögenhet som står till hans och hans 
familjs förfogande av särskilda skäl, såsom 
försörjningsplikt, arbetslöshet eller sjukdom, 
väsentligen har nedgått, 

2) om indrivning av skatten uppenbart skul
le äventyra den fortsatta verksamhet inom 
jord- eller skogsbruket eller något annat före
tag eller bevarandet av arbetsplatser, eller 

3) om det av någon annan särskild orsak 
vore uppenbart oskäligt att driva in skatten. 

En ansökan som avses i l mom. avgörs av 
skattestyrelsen i stället för finansministeriet, om 
det belopp som befrielsen gäller är högst 300 000 
mark. Finansministeriet kan dock överta avgö
randet av ett principiellt viktigt ärende. 

54§ 
Har värdet av en andel i ett bo eller av en 

gåva efter att skattskyldigheten började väsent
ligt minskat, kan finansministeriet av särskilda 
skäl och på de villkor som det bestämmer, på 
ansökan besluta att en sådan andel av den 
betalda skatten som kan anses vara skälig skall 
återbetalas till den skattskyldige eller att det 
obetalda skattebeloppet skall minskas i mot
svarande mån. 

En ansökan som avses i l mom. avgörs av 
skattestyrelsen i stället för finansministeriet, om 
det belopp som befrielsen gäller är högst 300 000 
mark. Finansministeriet kan dock överta avgö
randet av ett principiellt viktigt ärende. 

Föreslagen lydelse 

53§ 
skattestyrelsen kan på ansökan och på de 

villkor som den bestämmer bevilja partiell eller 
fullständig befrielse från arvs- och gåvoskatt, 
dröjsmålsränta och restavgift samt ränta med 
anledning av uppskov. Befrielse kan beviljas, 

l) om den skattskyldiges skattebetalnings
förmåga med beaktande av den inkomst och 
den förmögenhet som står till hans och hans 
familjs förfogande av särskilda skäl, såsom 
försörjningsplikt, arbetslöshet eller sjukdom, 
väsentligen har nedgått, 

2) om indrivning av skatten uppenbart skul
le äventyra den fortsatta verksamheten inom 
jord- eller skogsbruket eller något annat före
tag eller bevarandet av arbetsplatser, eller 

3) om det av någon annan särskild orsak 
vore uppenbart oskäligt att driva in skatten. 

Finansministeriet kan överta avgörandet av 
ett sådant principiellt viktigt ärende som avses 
i l mom. 

54§ 
Har värdet av en andel i ett bo eller av en 

gåva efter att skattskyldigheten började väsent
ligt minskat, kan skattestyrelsen av särskilda 
skäl och på de villkor som den bestämmer, på 
ansökan besluta att en sådan andel av den 
betalda skatten som kan anses vara skälig skall 
återbetalas till den skattskyldige eller att det 
obetalda skattebeloppet skall minskas i mot
svarande mån. 

Finansministeriet kan överta avgörandet av 
ett sådant principiellt viktigt ärende som avses 
i l mom. 
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Gällande lydelse 

5. 

Föreslagen lydelse 

Denna lag träder i kraft den 
199 o 

Lagen tillämpas på ansökningar som är an
hängiga när lagen träder i kraft och på ansök
ningar som görs senare. 

Lag 
om ändring av 210 § mervärdesskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 210 § l och 2 mom. mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 (1501/93) som följer: 

Gällande lydelse 

210 § 
Finansministeriet kan av särskilda skäl på 

ansökan och på villkor som det bestämmer 
nedsätta eller avlyfta sådana mervärdesskatter, 
skattetillägg, dröjsmålsräntor och restavgifter 
samt räntor med anledning av anstånd vilka 
har betalts eller skall betalas. 

skattestyrelsen eller, när en tullmyndighet har 
uppburit skatten, tullstyrelsen skall avgöra en 
ansökan som avses i l mom., om det belopp som 
befrielsen eller äterbäringen gäller är högst 
300 000 mark. Finansministeriet kan dock över
ta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende. 

Föreslagen lydelse 

210 § 
skattestyrelsen eller, när en tullmyndighet har 

uppburit skatten, tullstyrelsen kan av särskilda 
skäl på ansökan och på villkor som den 
bestämmer nedsätta eller avlyfta sådana mer
värdesskatter, skattetillägg, dröjsmålsräntor 
och restavgifter samt räntor med anledning av 
anstånd vilka har betalts eller skall betalas. 

Finansministeriet kan överta avgörandet av 
ett sådant principiellt viktigt ärende som avses 
i l mom. 

Denna lag träder i kraft den 
199 o 

Lagen tillämpas på ansökningar som är an
hängiga när lagen träder i kraft och på ansök
ningar som görs senare. 
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6. 
Lag 

om ändring av 18 § lagen om bil- och motorcykelskatt 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 18 § l och 2 mom. lagen den 14 november 1967 om bil- och motorcykelskatt (482/67), 

dessa lagrum sådana de lyder, l mom. i lag av den 6 augusti 1982 (615/82) och 2 mom. i lag av 
den 12 november 1991 (1326/91), som följer: 

Gällande lydelse 

18 § 
Finansministeriet kan av särskilda skäl på 

ansökan och på villkor som det bestämmer 
nedsätta eller helt avlyfta bil- och motorcykel
skatt, dröjsmålsränta, restavgift samt ränta 
med anledning av uppskov som erlagts eller 
skall erläggas. 

skattestyrelsen eller, då en tullmyndighet har 
uppburit skatten, tullstyrelsen skall avgöra en 
ansökan som avses i l mom., om det belopp som 
befrielsen eller återbäringen gäller är högst 
300 000 mark. Finansministeriet kan dock över
ta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende. 

7. 

Föreslagen lydelse 

18 § 
skattestyrelsen eller, då en tullmyndighet har 

uppburit skatten, tullstyrelsen kan av särskilda 
skäl på ansökan och på villkor som den 
bestämmer nedsätta eller helt avlyfta bil- och 
motorcykelskatt, dröjsmålsränta, restavgift 
samt ränta med anledning av uppskov som 
erlagts eller skall erläggas. 

Finansministeriet kan dock överta avgöran
det av ett sådant principiellt viktigt ärende som 
avses i l mom. 

Denna lag träder i kraft den 
199. 

Lagen tillämpas på ansökningar som är an
hängiga när lagen träder i kraft och på ansök
ningar som görs senare. 

Lag 
om ändring av 32 a § lagen om skatt på motorfordon 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 32 a§ l och 2 mom. lagen den 30 december 1966 om skatt på motorfordon (722/66), 

dessa lagrum sådana de lyder, l mom. i lag av den 6 augusti 1982 (616/82) och 2 mom. i lag av 
den l november 1991 (1321191), som följer: 

Gällande lydelse 

32 a§ 
Finansministeriet kan, om billighetsskäl, öm

mande omständigheter eller andra synnerligen 
vägande skäl det påkallar, på ansökan bevilja 
befrielse från erläggande av i denna lag avsedd 

4 340388V 

Föreslagen lydelse 

32 a§ 
skattestyrelsen kan av särskilda skäl på 

ansökan bevilja befrielse från erläggande av i 
denna lag avsedd tilläggsskatt eller förordna att 
erlagd tilläggsskatt, dröjsmålsränta och restav-
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Gällande lydelse 

tilläggsskatt eller förordna att erlagd tilläggs
skatt, dröjsmålsränta och restavgift samt ränta 
med anledning av uppskov skall återbäras av 
statens medel. 

skattestyrelsen skall avgöra en ansökan som 
avses i l mom., om det belopp som befrielsen 
gäller är högst 300 000 mark. Finansministeriet 
kan dock överta avgörandet av ett principiellt 
viktigt ärende. 

8. 

Föreslagen lydelse 

gift samt ränta med anledning av uppskov skall 
återbäras av statens medel. 

Finansministeriet kan dock överta avgöran
det av ett sådant principiellt viktigt ärende som 
avses i l mom. 

Denna lag träder i kraft den 
199 . 

Lagen tillämpas på ansökningar som är an
hängiga när lagen träder i kraft och på ansök
ningar som görs senare. 

Lag 
om ändring av 99 § lagen angående stämpelskatt 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 99 § l och 2 mom. lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43), sådana de 

lyder i lag av den 28 juni 1993 (620/93), som följer: 

Gällande lydelse 

99 § 
Finansministeriet kan av särskilda skäl på 

ansökan och på de villkor som det bestämmer 
sänka eller helt avlyfta stämpelskatt, skatteför
höjning, skattetillägg, dröjsmålsränta och rest
avgift som betalts eller som skall betalas. 

skattestyrelsen avgör ärendet, om det belopp 
som befrielsen eller återbäringen gäller är högst 
300 000 mark. Finansministeriet kan dock över
ta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende. 

Föreslagen lydelse 

99 § 
skattestyrelsen kan av särskilda skäl på 

ansökan och på de villkor som den bestämmer 
sänka eller helt avlyfta stämpelskatt, skatteför
höjning, skattetillägg, dröjsmålsränta och rest
avgift samt ränta med anledning av uppskov som 
betalts eller som skall betalas. 

Finansministeriet kan överta avgörandet av 
ett sådant principiellt viktigt ärende som avses 
i l mom. 

Denna lag träder i kraft den 
199. 

Lagen tillämpas på ansökningar som är an
hängiga när lagen träder i kraft och på ansök
ningar som görs senare. 
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9. 
Lag 

om ändring av 18 § lotteriskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 18 § l och 2 mom. lotteriskattelagen av den 26 juni 1992 (552/92) som följer: 

Gällande lydelse 

18 § 

Befrielse från skatt och anstånd med betalning 
av skatt 

Finansministeriet kan av särskilda billighets
skäl och på villkor som det bestämmer på 
ansökan bevilja partiell eller fullständig befri
else från lotteriskatt, skatteförhöjning, skatte
tillägg, dröjsmålsränta och restavgift samt rän
ta som skall betalas med andelning av anstånd. 

skattestyrelsen avgör en ansökan enligt l 
mom., om det belopp vars avlyftande söks är 
högst 300 000 mark. Finansministeriet kan lik
väl överta avgörandet av ett principiellt viktigt 
ärende. 

l o. 

Föreslagen lydelse 

18 § 

Befrielse från skatt och anstånd med betalning 
av skatt 

skattestyrelsen kan av särskilda skäl och på 
villkor som den bestämmer på ansökan bevilja 
partiell eller fullständig befrielse från lotteri
skatt, skatteförhöjning, skattetillägg, dröjs
målsränta och restavgift samt ränta som skall 
betalas med anledning av anstånd. 

Finansministeriet kan överta avgörandet av 
ett sådant principiellt viktigt ärende som avses 
i l mom. 

Denna lag träder i kraft den 
199 o 

Lagen tillämpas på ansökningar som är an
hängiga när lagen träder i kraft och på ansök
ningar som görs senare. 

Lag 
om ändring av 19 § lagen om charterskatt 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 19 § l och 2 mom. lagen den 6 november 1992 om charterskatt (976/92) som följer: 

Gällande lydelse 

19 § 

Befrielse från skatt och anstånd med betalning 
av skatt 

Ministeriet kan av särskilda skäl och på 
villkor som det bestämmer på ansökan bevilja 
partiell eller fullständig befrielse från skatt, 

Föreslagen lydelse 

19 § 

Befrielse från skatt och anstånd med betalning 
av skatt 

skattestyrelsen kan av särskilda skäl och på 
villkor som den bestämmer på ansökan bevilja 
partiell eller fullständig befrielse från skatt, 
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Gällande lydelse 

skatteförhöjning, skattetillägg, dröjsmålsränta 
och restavgift samt ränta som skall betalas med 
anledning av anstånd. 

skattestyrelsen avgör sådana ansökningar som 
avses i l mom., om det belopp vars avlyftande 
söks är högst 300 000 mark. Finansministeriet 
kan likväl överta avgörandet av ett principiellt 
viktigt ärende. 

11. 

Föreslagen lydelse 

skatteförhöjning, skattetillägg, dröjsmålsränta 
och restavgift samt ränta som skall betalas med 
anledning av anstånd. 

Finansministeriet kan överta avgörandet av 
ett sådant principiellt viktigt ärende som avses 
i l mom. 

Denna lag träder i kraft den 
199. 

Lagen tillämpas på ansökningar som är an
hängiga när lagen träder i kraft och på ansök
ningar som görs senare. 

Lag 
om ändring av 25 § kreditskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 25 § l och 2 mom. kreditskattelagen av den 19 januari 1990 (48/90), dessa lagrum sådana 

de lyder, l mom. i lag av den 5 december 1991 (1395/91) och 2 mom. i lag av den l november 
1991 (1323/91), som följer: 

Gällande lydelse 

25 § 

Befrielse från skatt och uppskov med 
skattebetalning 

Finansministeriet kan av särskilda skäl på 
ansökan och på de villkor som det bestämmer 
sänka eller bevilja befrielse från kreditskatt 
som har betalts eller som skall betalas, förhöj
ning av kreditsskatt, skattetillägg och ränta 
med anledning av uppskov samt dröjsmålsrän
ta och restavgift. 

skattestyrelsen skall avgöra en ansökan som 
avses i l mom., om det belopp som befrielsen 
gäller är högst 300 000 mark. Finansministeriet 
kan dock överta avgörandet av ett principiellt 
viktigt ärende. 

Föreslagen lydelse 

25 § 

Befrielse från skatt och uppskov med 
skattebetalning 

skattestyrelsen kan av särskilda skäl på 
ansökan och på de villkor som den bestämmer 
sänka eller bevilja befrielse från kreditskatt 
som har betalts eller som skall betalas, förhöj
ning av kreditskatt, skattetillägg och ränta med 
anledning av uppskov samt dröjsmålsränta och 
restavgift. 

Finansministeriet kan överta avgörandet av 
ett sådant principiellt viktigt ärende som avses 
i l mom. 

Denna lag träder i kraft den 
199 . 

Lagen tillämpas på ansökningar som är an
hängiga när lagen träder i kraft och på ansök
ningar som görs senare. 
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12. 
Lag 

om ändring av 15 § lagen om bränsleavgift 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 15 § l och 2 mom. lagen den 13 april 1993 om bränsleavgift (337/93) som följer: 

Gällande lydelse 

15 § 

skattelättnad och anstånd med betalningen 

Finansministeriet kan av särskilt vägande 
skäl på ansökan och på villkor som det 
bestämmer bevilja befrielse från betalning av 
bränsleavgift, dröjsmålsränta och restavgift 
samt ränta som skall betalas med anledning av 
anstånd. 

skattestyrelsen avgör en ansökan som avses i 
l mom., om det belopp vars avlyftande eller 
återbäring söks är högst 300 000 mark. Finans
ministeriet kan dock överta avgörandet av ett 
principiellt viktigt ärende. 

13. 

Föreslagen lydelse 

15 § 

skattelättnad och anstånd med betalningen 

skattestyrelsen kan av särskilda skäl på 
ansökan och på villkor som den bestämmer 
bevilja befrielse från betalning av bränsleavgift, 
dröjsmålsränta och restavgift samt ränta som 
skall betalas med anledning av anstånd. 

Finansministeriet kan överta avgörandet av 
ett sådant principiellt viktigt ärende som avses 
i l mom. 

Denna lag träder i kraft den 
199. 

Lagen tillämpas på ansökningar som är an
hängiga när lagen träder i kraft och på ansök
ningar som görs senare. 

Lag 
om ändring av 26 § tullskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 26 § l mom. tullskattelagen av den 14 juli 1978 (575/78), sådant det lyder i lag av den 

18 februari 1994 (136/94), som följer: 

Gällande lydelse 

26§ 
Finansministeriet kan av särskilda skäl och 

på de villkor som det bestämmer på ansökan 
sänka eller helt avlyfta tull som har betalts eller 
skall betalas samt ränta som skall betalas på 
grund av anstånd. Tullstyrelsen skall avgöra 
ärendet, om beloppet av den tull som befrielsen 
eller återbäringen gäller är högst 300 000 mark. 

Föreslagen lydelse 

26§ 
Tullstyrelsen kan av särskilda skäl och på de 

villkor som den bestämmer på ansökan sänka 
eller helt avlyfta från tull som har betalts eller 
skall betalas samt ränta som skall betalas med 
anledning av anstånd. Finansministeriet kan 
dock överta avgörandet av ett principiellt 
viktigt ärende. 
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Gällande lydelse 

Ministeriet kan dock överta avgörandet av ett 
principiellt viktigt ärende. 

14. 

Föreslagen lydelse 

Denna lag träder i kraft den 
199 . 

Lagen tillämpas på ansökningar som är an
hängiga när lagen träder i kraft och på ansök
ningar som görs senare. 

Lag 
om ändring av 42 § lagen om påförande av accis 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 42 § l och 2 mom. lagen den 3 juli 1974 om påförande av accis (558/74), dessa lagrum 

sådana de lyder, l mom. i lag av den 30 december 1993 (1522/93) och 2 mom. i lag av den 15 
juni 1984 (469/84), som följer: 

Gällande lydelse 

42§ 
Finansministeriet kan av särskilda skäl på 

ansökan och på de villkor som det bestämmer 
sänka eller helt bevilja befrielse från accis, 
skattetillägg, dröjsmålsränta och restavgift 
samt ränta med anledning av uppskov vilka 
har betalts eller skall betalas. Tullstyrelsen skall 
avgöra ärendet, om det belopp som befrielsen 
eller återbäringen gäller är högst 300 000 mark. 
Finansminsiteriet kan dock överta avgörandet 
av ett principiellt viktigt ärende. 

Finansministeriet kan av särskilda skäl på 
ansökan och på villkor som ministeriet bestäm
mer bevilja uppskov med erläggande av accis. 

Föreslagen lydelse 

42 § 
Tullstyrelsen kan av särskilda skäl på ansö

kan och på de villkor som den bestämmer 
sänka eller helt bevilja befrielse från accis, 
skattetillägg, dröjsmålsränta och restavgift eller 
ränta med anledning av uppskov vilka har 
betalts eller skall betalas, eller prisskillnadser
sättning som enligt beslut därom skall återbeta
las. Finansministeriet kan dock överta avgö
randet av ett principiellt viktigt ärende. 

Tullstyrelsen kan av särskilda skäl på ansö
kan bevilja uppskov med erläggande av accis. 
Tullstyrelsen beviljar uppskov på villkor som 
bestäms av finansministeriet. Finansministeriet 
kan överta avgörandet av uppskovsärende. Mi
nisteriet bestämmer härvid uppskovsvillkoren i 
det beslut det meddelar med anledning av ansö
kan. 

Denna lag träder i kraft den 
199. 

Lagen tillämpas på ansökningar som är an
hängiga när lagen träder i kraft och på ansök
ningar som görs senare. 
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15. 
Lag 

om ändring av lagen om skattelättnader för vissa allmännyttiga samfund 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 13 augusti 1976 om skattelättnader för vissa allmännyttiga samfund (680/76) 

9 §och 
ändras 4 § l mom., 5 § l mom., i 7 § l mom. den inledande satsen, 7 § 2 mom. samt 8 § l mom., 

av dessa lagrum 4 § l mom. och 8 § l mom. sådana de lyder i lag av den 22 december 1989 
(1193/89), som följer: 

Gällande lydelse 

4§ 
Finansministeriet beviljar skattelättnader en

ligt denna lag för viss tid, dock högst fem 
skatteår i sänder. Innan skattelättnad beviljas 
skall ministeriet inhämnta utlåtande av de 
allmännyttiga samfundens skattefrihetsnämnd. 
Anser sig ministeriet inte kunna omfatta nämn
dens utlåtande, skall frågan om beviljande av 
lättnad hänskjutas till statsrådet. 

5§ 
De allmännyttiga samfundens skattefrihets

nämnd består av en ordförande och tio andra 
medlemmar, vilka jämte sina personliga supple
anter förordnas av statsrådet för fyra år i 
sänder. En av medlemmarna skall förordnas till 
nämnden viceordförande. 

7§ 
Finansministeriet skall, räknat från en tid

punkt, som det bestämmer, helt eller delvis 
återtaga skattelättnad, som beviljats samfund: 

Innan skattelättnad återtages, skall finansmi
nisteriet bereda samfundet tillfälle att bli hört i 
saken samt införskaffa utlåtande av de allmän
nyttiga samfundens skattefrihetsnämnd. Anser 
sig ministeriet icke kunna förena sig om skatte
frihetsnämndens utlåtande, skall ärendet rörande 
återtagande av skattelättnad hänskjutas till 
statsrådet för avgörande. 

8§ 
skattelättnad som har beviljats med stöd av 

denna lag befriar inte ett samfund från den 
deklarationsskyldighet som det utan denna 
lättnad skulle ha enligt beskattningslagen 
(482/58). Samfundet skall dessutom årligen 
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4§ 
skattestyrelsen beviljar lagenliga skattelätt

nader för viss tid, dock högst fem skatteår i 
sänder. Innan skattelättnad beviljas ett nytt 
sökande samfund eller ett samfund, i vars 
situation det har skett en väsentlig förändring, 
skall skattestyrelsen inhämta utlåtande av de 
allmännyttiga samfundens skattefrihetsnämnd. 

5§ 
De allmännyttiga samfundens skattefrihets

nämnd består av en ordförande och tio andra 
medlemmar, vilka förordnas av finansministe
riet för fyra år i sänder. En av medlemmarna 
förordnas till nämndens vice ordförande. 

7§ 
skattestyrelsen skall, räknat från en tidpunkt 

som den bestämmer, helt eller delvis återta 
skattelättnad som beviljats samfund: 

Innan skattelättnad återtas skall samfundet 
beredas tillfälle att bli hört i saken samt 
införskaffas utlåtande av de allmännyttiga 
samfundens skattefrihetsnämnd. 

8§ 
skattelättnad som har beviljats med stöd av 

denna lag befriar inte ett samfund från den 
deklarationsskyldighet som det utan denna 
lättnad skulle ha enligt beskattningslagen 
(482/58). Samfundet skall dessutom i samband 
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inom den tid inom vilken det skall avge skatte
deklaration tillställa skattebyrån en redogörel
se, om vilken sadgas närmare genom forord
ning. skattebyrån kan föreslå finansminsiteriet 
att en skattelättnad skall återkallas. 

9§ 
I den berättelse, som regeringen i enlighet med 

29 § riksdagsordningen avlåter till riksdagen, 
skall de skattelättnader som beviljas med stöd av 
denna lag och de som erhållit sådana uppräknas. 

16. 

Föreslagen lydelse 

med skattedeklarationen tillställa skattebyrån 
en sådan redogörelse som skattestyrelsen be
stämmer. skattebyrån kan föreslå skattestyrel
sen att en skattelättnad skall återtas. 

(upphävas) 

Denna lag träder i kraft den 
199. 

Lagen tillämpas på ansökningar som är an
hängiga när lagen träder i kraft och på ansök
ningar som görs senare. 

Lag 
om ändring av 122 § inkomstskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 122 § inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/92) som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

122 § 

Inverkan av ägorväxling på rätten att dra 
av förluster 

Utan hinder av l mom. kan finansminsiteriet 
av särskilda skäl, när det är påkallat med 
hänsyn till samfundets eller sammanslutningens 
fortsatta verksamhet, på ansökan bevilja rätt 
till att dra av förlusten. 

Utan hinder av l mom. kan skattestyrelsen 
av särskilda skäl, när det är pålkallat med 
hänsyn till samfundets eller sammanslutningens 
fortsatta verksamhet, på ansökan bevilja rätt 
till att dra av förlust. 

Aktiebolag eller andelslag får emellertid dra 
av förlust som avses i 2 mom. av denna paragraf 
endast till den del samfundets inkomst för 
skatteåret före avdrag av förlust överstiger det 
belopp av koncernbidrag som samfundet erhållit 
och som avses i lagen om kancerbidrag vid 
beskattningen ( 825186). 
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Denna lag träder i kraft den 
199. 
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Lagen tillämpas på ansökningar som är an
hängiga när lagen träder i kraft och på ansök
ningar som görs senare. 




