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

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I propositionen föreslås att inkomstskatte
lagen ändras så att avdraget på förvärvsin
komst vid kommunalbeskattningen beviljas 
även vid beskattningen för 1996 och 1997. 
Samtidigt föreslås att de räntor på ett studie
lån som med stöd av lagen om studiestöd 
och militärunderstödslagen betalas med sta
tens medel inte skall vara avdragbara vid 

beskattningen. Räntan som betalas i form av 
stöd skall vara skattefri inkomst för motta
garen. 

Lagen avses träda i kraft vid ingången av 
1996. Propositionen ansluter sig till budget
propositionen för 1996 och avses bli be
handlad i samband med den. 

MOTIVERING 

1. N uläge och föreslagna ändringar 

Från ingången av 1991 har låg- och me
delinkomsttagare beviljats ett avdrag från 
annan förvärvsinkomst än pensionsinkomst. 
Vid beskattningen för 1994 och 1995 är av
draget 5 procent av den del förvärvsinkom
sten som överstiger 20 000 mk. Avdragets 
maximibelopp är 2 000 mk, dvs. dess fulla 
belopp uppnås vid en inkomstnivå på 
60 000 mk. Då förvärvsinkomsten stiger till 
80 000 mk börjar avdraget minska med fem 
procent av den inkosmt som överstiger 
nämnda belopp. Avdraget faller sålunda bort 
då inkomsten stiger till 120 000 mk. 

Regeringen har i sitt ställningstagande till 
det ekonomisk-, sysselsättnings- och arbets
kraftspolitiska avtalet bl.a. konstaterat att 
avdraget på förvärvsinkomsten vid kommu
nalbeskattningen bibehålls under 1996 och 
1997, om resultatet av förhandlingarna god
känns så att det inkomstpolitiska avtalet kan 
undertecknas inom september. För att bibe
hålla lättnaden i kommunalskatten för låg
och medelinkomsttagare föreslås att avdraget 
på förvärvsinkomsten vid kommunalbeskatt
ningen beviljas även vid kommunalbeskatt
ningen för 1996 och 1997. Ett stadgande om 
frågan ingår i 143 § 8 mom. inkomstskatte
lagen. 

Regeringen har under denna höst separat 

351237U 

avlåtit propositioner om ändring av lagen 
om studiestöd respektive militärunderstöds
lagen (RP 100/95 och 105/95 rd). I proposi
tionerna föreslås att räntorna på ett studielån 
skall kunna betalas med statsmedel utan 
återbetalningsskyldighet när studielånstaga
rens betalningsfömråga är försvagad på 
grund av att den sökande åtnjuter moder
skaps- eller föräldrapenning eller fullgör va
pen- eller civiltjänst 

Enligt 58 § 3 mom. inkomstskattelagen är 
räntor som har betalts som understöd enligt 
lagen om studiestöd inte avdragbara vid be
skattningen. Nämnda understöd liksom även 
militärunderstöd i sin nuvarande form är 
enligt 92 § inkomstskattelagen samtidigt 
skattefri inkomst för mottagaren. För att or
dalydelsen i nämnda stadganden i inkomst
skattelagen skall motsvara ovannämnda pro
positioner, föreslås att de justeras. 

2. Propositionens verkningar 

Den årliga verkningen av förvärvsinkom
stavdraget vid kommunalbeskattningen på 
kommunerans skatteintäkter är ungefär 420 
milj. mk och på folkpensionsanstaltens och 
församlingarnas intäkter sammanlagt unge
fär 90 milj. mk. 

Justeringen av den skattemässiga behand
lingen av räntestödet har inte några väsent-
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liga statsfinansiella verkningar. I resepektive 
proposition redo~örs för verkningarna av 
utgiftsökningen pa grund av stöden. 

3. Beredningen av propositionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp
drag vid finansministeriet 

4. Ikraftträdande och tillämpning 

Lagen avses träda i kraft vid ingången av 
1996. Lagen tillämpas första gången vid be
skattningen för 1996. 

Med stöd av vad som anförts ovan före
läggs Riksdagen följande lagförslag: 

Lag 
om ändring av inkomstskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/92) 58 § 3 mom. l punkten, 

92 § 8 och 14 punkten samt 143 § 8 mom., 
av dessa 143 § 8 mom. sådant det lyder i lag av den 30 december 1993 (1502/93), som 

följer: 

58 § 
Ränteutgifter 

En skattskyldig har inte rätt att dra av rän
tor som har betalts 

l) med statens medel som stöd som avses 
i lagen om studiestöd och militärunderstöds
lagen, 

92 § 
S kattefria sociala förmåner 

skattepliktig inkomst är inte 

8) värnpliktigs dagspenning, militärunder
stöd enligt militärunderstödslagen (781/93) 
och hemförlovningspenning enligt lagen om 
hemförlovningspenning (910177), 

14) studiepenning som avses i lagen om 
studiestöd (28/72) frånsett ersättning för 
förlorad förvärvsinkomst i form av vuxen-

Helsingfors den 6 oktober 1995 

studiestöd samt räntestöd som betalts med 
statens medel, 

143 § 
V is sa övergångsstadganden 

Vid kommunalbeskattningen för 
1994-1997 dras före grundavdraget som 
avdrag på förvärvsinkomsten vid kommunal
beskattningen från den skattskyldiges netto
förvärvsinkomst 5 procent av annan för
värvsinkomst än pensionsinkomst för den 
del som överstiger 20 000 mark. Avdraget 
är dock högst 2 000 mark. Om den skatt
skyldiges nettoförvärvsinkomst överstiger 
80 000 mark minskar avdraget med 5 pro
cent för den del med vilken nettoförvärvsin
komsten överstiger 80 000 mark. 

Denna lag träder i kraft den 1996. 

Republikens President 

MARTTI AHTISAARI 

Minister A rja A lho 
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Bilaga 

Lag 
om ändring av inkomstskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/92) 58 § 3 mom. l punkten, 

92 § 8 och 14 punkten samt 143 § 8 mom., 
av dessa 143 § 8 mom. sådant det lyder i lag av den 30 december 1993 (1502/93), som 

följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

58§ 
Ränteutgifter 

En skattskyldig ha inte rätt att dra av rän
tor som har betalts 

l) som understöd enligt 7 § 3 m om. lagen 
om studiestöd, 

En skattskyldig har inte rätt att dra av rän
tor som har betalts 

l) med statens medel som stöd som avses 
i lagen om studiestöd och militärunderstöds
lagen, 

92 § 
S kattefria sociala fönnåner 

skattepliktig inkomst är inte 

8) värnpliktigs dagspenning, militärunder
stöd enligt militärunderstödslagen (566/48) 
och hemförlovningspenning enligt lagen om 
hemförlovningspenning (91 0/77), 

14) studiepenning enligt lagen den 14 ja
nuari 1972 om studiestöd (28/72), frånsett i 
lagens l O § nämnd ersättning för förlorad 
förvärvsinkomst i form av vuxenstudiepen
ning samt ränteunderstöd enligt 7 § 3 mom. 
i lagen, 

skattepliktig inkomst är inte 

8) värnpliktigs dagspenning, militärunder
stöd enligt militärunderstödslagen (781/93) 
och hemförlovningspenning enligt lagen om 
hemförlovningspenning (910/77), 

14) studiepenning som avses i lagen om 
studiestöd (28/72) frånsett ersättning för 
förlorad förvärvsinkomst i form av vuxen
studiestöd samt räntestöd som betalts med 
statens medel, 

143 § 
V is sa övergångsstadganden 

Vid kommunalbeskattningen för 1995 dras 
före grundavdraget som avdrag på förvärvs
inkomstern vid kommunalbeskattningen från 
den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst 5 
procent av annan förvärvsinkomst än pen
sionsinkomst för den del som överstiger 
20 000 mark. A v draget är dock högst 2 000 

Vid kommunalbeskattningen för 
1994-1997 dras före grundavdraget som 
avdrag på förvärvsinkomsten vid kommunal
beskattningen från den skattskyldiges netto
förvärvsinkomst 5 procent av annan för
värvsinkomst än pensionsinkomst för den 
del som överstiger 20 000 mark. Avdraget 
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Gällande lydelse 

mark. Om den skattskyldiges nettoförvärvs
inkomst överstiger 80 000 mark minskar av
draget med 5 procent för den del med vilken 
nettoförvärvsinkomsten överstiger 80 000 
mark. 

Föreslagen lydelse 

är dock högst 2 000 mark. Om den skatt
skyldiges nettoförvärvsinkomst överstiger 
80 000 mark minskar avdraget med 5 pro
cent för den del med vilken nettoförvärvsin
komsten överstiger 80 000 mark. 

Denna lag träder i krcift den 
1996. 


