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Regeringens proposition till Riksdagen med rörslag till lag om 
ändring av 82 § inkomstskattelagen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I propos1t1onen föreslås att inkomstskatte
lagen ändras så att ett idrottsstipendium som 
en toppidrottare får för sin träning inför 
olympiska spel skall vara skattefritt. Avsikten 

är att lagen skall träda i kraft så snart som 
möjligt efter att den har antagits och blivit 
stadfäst. Lagen skall tillämpas vid beskattning
en för 1995-1998. 

MOTIVERING 

l. Nuläget och de föreslagna änd
ringarna 

statsrådet fattade den 21 december 1994 ett 
principbeslut enligt vilket 30 medaljörkandida
ter beviljas ett årligt idrottsstipendium om 
60 000 mk per kandidat för träning i syfte att 
trygga framgång i de olympiska spelen i Atlan
ta och Nagano. Avsikten är att konstnärssti
pendiesystemet används som modell för syste
met. 

Avsikten är att direkt ekonomiskt stöd skall 
betalas även till medaljörkandidaternas person
liga tränare och till yrkestränare, men som 
skattepliktigt. 

Stödsystemet grundar sig på strategin Topp
idrott 2 000 som överläts till undervisningsmi
nisteriet hösten 1994 och det behov av att 
skapa nya verksamhetsmodeller för att trygga 
en positiv utveckling av toppidrotten som 
framlagts där. Målet för förslaget som Olym
piakomitten i Finland har utarbetat är att de 
kandidater som valts ut som stipendietagare 
utan några ekonomiska bekymmer på heltid 
skall kunna ägna sig åt träning inför de 
olympiska spelen. Det anslag som beviljas 
tränare graderas enligt prövning på basis av 
ansvar, yrkesskicklighet och resultat. 

I denna proposition föreslås att de stipendier 
som betalas till de idrottare som avses i 
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statsrådets principbeslut skall stadgas skattefria 
till sitt fulla belopp. Ett stadgande i frågan 
skall fogas som en ny 4 punkt till 82 § l mom. 
inkomstskattelagen. 

2. Propositionens verkningar 

Stipendieutgifterna för sammanlagt 30 me
daljörkandidater uppgår till l 800 000 mk. I 
fråga om intäkterna från inkomstskatten har 
skattefriheten inte någon väsentlig betydelse. 
Det belopp som betalas till tränarna uppgår till 
drygt tre miljoner mk. Den skattemässiga 
behandlingen av anslaget för tränare föreslås 
inte bli ändrad. 

Enligt statsrådets principbeslut beviljas stats
stödet ur tipsvinstmedeL Det första skedet av 
det nya stödsystemet varar till 1998 då förverk
ligandet av programmet värderas. Avsikten är 
att programmet fortsätter ända till 2002. 

3. Beredningen av propositionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp
drag vid finansministeriets skatteavdelning. 

4. Ikraftträdande 

Avsikten är att lagen skall träda i kraft så 
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snart som möjligt efter att den har antagits och 
blivit stadfäst. Lagen skall tillämpas vid be
skattningen för 1995-1998. Om programmet 
förlängs avlåts vid behov en ny proposition om 
den skattemässiga behandlingen. 

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

Lag 
om ändring av 82 § inkomstskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 82 § l mom. 3 punkten inkomstskattelagen den 30 december 1992 (1535/92), samt 
fogas till nämnda moment en ny 4 punkt, som följer: 

82§ 

Stipendier, understöd och hederspris 

skattepliktig inkomst är inte 

3) pension som staten före den l januari 
1984 har beviljat för verksamhet som avses i 2 
punkten eller för annan förtjänstfull verksam
het, eller familjepension som hänför sig till 
sådah pension, 

Helsingfors den 3 februari 1995 

4) träningsstipendium som med stöd av 21 § 
idrottslagen (984/79) betalas av statsmedel till 
en toppidrottare som utsetts av undervisnings
ministeriet. 

Denna lag träder i kraft den 
199 . 

Lagen tillämpas vid beskattningen för 
1995-1998. 

Republikens President 

MARTTI AHTISAARI 

Finansminister Iiro Viinanen 
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Bilaga 

Lag 
om ändring av 82 § inkomstskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 82 § l mom. 3 punkten inkomstskattelagen den 30 december 1992 (1535/92), samt 
fogas till nämnda moment en ny 4 punkt, som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

82 § 

Stipendier, understöd och hederspris 

skattepliktig inkomst är inte 

3) pension som staten före den l januari 
1984 har beviljat för verksamhet som avses i 2 
punkten eller för annan förtjänstfull verksam
het, eller familjepension som hänför sig till 
sådan pension. 

3) pension som staten före den l januari 
1984 har beviljat för verksamhet som avses i 2 
punkten eller för annan förtjänstfull verksam
het, eller familjepension som hänför sig till 
sådan pension, 

4) träningsstipendium som med stöd av 21 § 
idrottslagen (984179) betalas av statsmedel till 
en toppidrottare som utsetts av undervisningsmi
nisteriet. 

Denna lag träder i kraft den 
199. 

Lagen tillämpas vid beskattningen för 
1995-1998. 




