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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar 
om ändring av 1 och 6 §§ lagen om gottgörelse för bolagsskatt, 
lagen om beskattning av inkomst av näringsvelksamhet och in
komstskattelagen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås en sådan änd
ring av lagen om gottgörelse för bolagsskatt 
att när en pensionsstiftelse eller pensionskas
sa återbetalar tillgångar som motsvarar dess 
övertäckning till arbetsgivaren eller deläga
ren undanröjs dubbelbeskattning genom att 
den skatt som pensionsstiftelsen eller pen
sionskassan betalat räknas av från den skatt 
som påförs arbetsgivaren eller delägaren. 
Dessutom föreslås att tillämpningsområdet 
för gottgörelse för bolagsskatt utvidgas så att 
gottgörelse också beviljas samfund som har 
sin hemort i en stat som hör till Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet, om de aktier 
som avkastat dividend faktiskt är knutna till 
ett fast driftställe i Finland. 

I lagen om beskattning av inkomst av nä
ringsverksamhet föreslås en sådan ändring 
att fastighetsbyten för naturvårdsändamål 
inte skall åsamka företagen direkta skattepå
följder. Det föreslås att möjligheten att dra 
av livförsäkringspremier vid beskattningen 

av inkomst av näringsverksamhet utvidgas. 
Det föreslås också att till lagen fogas ett 
stadgande som säger att när egendom som 
har hört till ett utländskt samfunds fasta 
driftställe i Finland upphör att höra till det 
fasta driftställets tillgångar skall egendomens 
sannolika överlåtelsepris räknas som skatte
pliktig inkomst. 

I propositionen föreslås dessutom att in
komstskattelagen ändras så att en förlust 
som fastställts vid beskattningen av ett fast 
driftställe som ett samfund med hemort i 
något av Europeiska unionens medlemsstater 
har i Finland får dras av vid beskattningen 
av ett samfund som i samband med en verk
samhetsöverlåtelse har bildats för att fortsät
ta det fasta driftställets verksamhet. 

Lagarna avses träda i kraft så snart som 
möjligt efter att de har antagits och blivit 
stadfästa. Lagarna skall med vissa undatag 
första gången tillämpas vid beskattningen för 
1997. 

ALLMÄN MOTIVERING 

1. Nuläge och föreslagna ändringar 

Överföring av tillgångar från pensionsstiftel
ser till arbetsgivare och från pensionskassor 
till delägare 

stadgandena gällande användning av pen
sionsstiftelsers tillgångar har ändrats bl.a. så 
att tillgångar som tillhör en pensionsstiftelse 
som beviljar enbart tilläg~sförmåner under 
vissa förutsättningar kan aterbetalas till ar
betsgivaren till den del tillgångarna översti
ger det sammanlagda beloppet 3;Y pensions
ansvaret och stiftelsens skulder. Andringarna 

360231B 

ingår i den nya lagen om pensionsstiftelser 
(1774/95) och de trädde i kraft den 31 de
cember 1995. Samtidigt ändrades lagen om 
försäkringskassor (1164/92) så att tillgångar 
under motsvarande förutsättningar också kan 
överföras från en pensionskassa till dess del
ägare, dvs. till arbetsgivare som betalar bi
drag. 

Med en pensionsstiftelses övertäckning 
avses det belopp varmed de tillgångar som 
utgör täckning för pensionsansvaret överskri
der det sammanlagda beloppet av pensions
stiftelsens pensionsansvar och skulder. Med 
pensionsansvar avses de tillgångar som be-
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hövs för att betala de förmåner och ersätt
ningar som fastställts i pensionsstiftelsens 
stadgar, om stiftelsen skufle upplösas i bok
slutsögonblicket Enligt huvudregeln värde
ras de tillgångar som utgör pensionsstiftel
sens täckning till gängse värde när täck
ningsvärdet skall bestämmas. Täckningen 
beräknas utanför bokföringen med hjälp av 
en särskild kalkyl i enlighet med social- och 
hälsovårdsministeriets föreskrifter, och den 
har som sådan ingen inverkan på beskatt
ni:t;tgen. 

Overtäckning i en pensionsstiftelse uppstår 
för det första om dess realiserade intäkter in
klusive räntor, dividender och försälj
ningsvinster av egendomen överstiger de 
betalningar som föranletts av pensioner, öv
riga kostnader och förändringen av pensions
ansvaret under motsvarande tid. Overtäck
ning kan också uppstå till följd av minskat 
pensionsansvar när företagets personalstyrka 
minskas, om de personer som lämnar före
taget inte behåller sin rätt till intjänad till
läggspension, och likaså p.g.a. försämrade 
pensionsförmåner för arbetstagarna. En pen
sionsstiftelses verksamhetskrets kan dess
utom krympa i samband med olika omstruk
tureringar av företaget t.ex. när delar av för
etaget säljs, om de arbetstagare som lämnar 
~pretaget förlorar sin rätt till tilläggspension. 
Overtäckning uppstår i synnerhet när pen
sionsstiftelsen är stängd, dvs. inga nya per
soner tas med i dess verksamhetskrets. Då 
ökar stiftelsens pensionsansvar inte längre 
eftersom den inte behöver bereda sig för nya 
arbetstagares pensioner. 

Utöver ovan nämnda övertäckning, som 
kommer fram i form av realiserad inkomst, 
kan det i en pensionsstiftelse finnas oreal
iserad, enbart kalkylerad övertäckning. Med 
kalkylerad övertäckning avses det belopp 
varmed de tillgångar som vid beräkning av 
täckningen har värderats till gängse värde 
överstiger beloppet av pensionsansvaret och 
skulderna. Till skillnad från en övertäckning 
som beror på realiserad inkomst eller min
skat pensionsansvar syns denna kalkylerade 
övertäckning inte nödvändigtvis i pensions
stiftelsens resultaträkning, ty enligt finsk 
boksluts.Praxis kan en orealiserad värdesteg
ring enhgt pensionsstiftelsens val antingen i 
form av en uppskrivning noteras som intäkt 
i bokslutet eller så kan man låta bli att note
ra den som intäkt. Det är också möjligt att 
notera en del av en orealiserad värdestegring 
i resultaträkningen. 

Beräkningen av pensionsstiftelsens beskatt
ningsbara inkomst sker huvudsakligen med 
stöd av stadgandena i lagen om beskattning 
av inkomst av näringsverksamhet 
(36011968). skattepliktiga inkomster för stif
telsen är bl.a. de understödsavgifter den fått, 
intäkterna av placerade tillgångar, t.ex. divi
dender och räntor, samt överlåtelsepriserna 
för egendom. A v dragbara utgifter vid be
skattningen av pensionsstiftelsen är utgifter
na för inkomstens förvärvande och bibehål
lande samt de belopp, uträknade enligt för
säkringstekniska grunder, som behövs för att 
täcka det ansvar som följer av pensionsför
bindelserna. Vilka skattepåföljder som en 
övertäckning åsamkar pensionsstiftelsen är 
på ett avgörande sätt beroende av orsaken 
till övertäckningens uppkomst. Realiserade 
inkomster och minskat pensionsansvar är 
skattepliktig inkomst för pensionsstiftelser. 
Det belopp som motsvarar orealiserade vär
destegringar är däremot inte skattepliktig 
inkomst för pensionsstiftelsen ens när posten 
har behandlats på ett resultatpåverkande sätt 
i bokslutet. 

Avdragbara vid beskattningen av arbetsgi
varen är de understödsavgifter som han beta
lat till pensionsstiftelsen till den del som de 
enligt försäkringstekniska grunder behövs 
för att täcka det ansvar som följer av stiftel
sens pensionsförbindelser. Att pensionsstif
telsens pensionsansvar senare minskar inver
kar inte på beskattningen av arbetsgivaren. 
skattelagstiftningen har inga specialstadgan
den som skulle gälla beskattningen av de 
prestationer som arbetsgivaren fått från P,en
sionsstiftelsen. skatteplikten för en erhallen 
post bestäms med stöd av de allmänna skat
testadgandena och är beroende av prestatio
nens natur. 

En pensionsstiftelse är en självständig juri
disk person, som har sin egen förmögen
hetskrets. I skattemässigt hänseende är en 
pensionssiftelse en separat skattskyldig. De 
tillgångar som stiftelsen delar ut till arbetsgi
varen utgörs av stiftelsens inkomster, av den 
värdestegring som tillgångarna genomgått 
medan de varit i stiftelsens ägo eller av 
minskningen av stiftelsens ansvar. Att karak
terisera en prestation t.ex. som rättelsepost 
eller återbetalning för understödsavgifter 
som på sin tid betalats är inte naturligt, ef
tersom de betalda understödsavgifterna och å 
andra sidan de prestationer som pensionsstif
telsen delar ut i allmänhet skilJer sig avse
värt från varandra både i sak och tidsmäs-
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sigt. Det är också möjligt att ett belopp som 
återbetalas t.o.m. överstiger beloppet av de 
~.nderstödsavgifter som arbetsgivaren betalat. 
Overföringen av medel kan närmast karakte
riseras som med vinstutdelning jämförbar 
användning av pensionsstiftelsens överskott 
med stöd av specialreglering. 

Prestationer från pensionsstiftelsen är skat
tepliktig inkomst för arbetsgivarföretaget, 
om det får inkomsten i form av pengar eller 
förmåner med penningvärde. Om prestatio
nen i stället för i pengar sker i form av an
nan egendom, t.ex. en fastighet eller aktier, 
räknas den erhållna egendomens gängse vär
de som skattepliktig inkomst för företaget. 
Utan särskild reglering skulle överföring till 
arbetsgivaren av tillgångar som motsvarar 
övertäckningen i allmänhet leda till dubbel
beskattning, eftersom det belopp som utdelas 
redan en gång har beskattats som inkomst 
för pensionsstiftelsen. Höga skattekostnader 
skulle sannolikt i praktiken utgöra ett hinder 
för utdelning av överskottstillgångar. 

V ad som ovan har sagts om uppkomsten 
av pensionsstiftelsers övertäckning och dess 
skattemässiga verkningar gäller på motsva
rande sätt även pensionskassor. Skillnaden 
är dock den att den del av en orealiserad 
värdestegring som noterats som intäkt i bok
slutet vid beskattningen av pensionskassan 
räknas som skattepliktig inkomst. Vad som 
har sagts om karaktären och beskattningen 
av de prestationer som arbetsgivare fått från 
pensionsstiftelser gäller på motsvarande sätt 
prestationer som arbetsgivarföretag fått i 
egenskap av delägare i pensionskassor. 

Uppkomsten av dubbelbeskattning i ovan 
nämnda situationer kan inte betraktas som 
ändamålsenligt. Enligt förslaget skall pen
sionsstiftelsen eller pensionskassan beskattas 
för sina inkomster, medan den skatt som 
riktar sig mot de till~ångar som utdelas gott
skrivs vid beskattmngen av arbetsgivaren. 
skattepåföljderna riktas i första hand då 
mot den skattskyldige om vars inkomst det 
är fråga eller som har haft tillgångarna i sin 
ägo medan värdestegringen i fråga har skett. 
Enligt förslaget skall systemet med att skatt 
som påförts en pensionsstiftelse eller pen
sionskassa gottskrivs vid beskattningen av 
arbetsgivaren eller delägaren följa förfaran
det enligt lagen om gottgörelse för bolags
skatt (1232/88). Systemet säkerställer å and
ra sidan också en enkel beskattning vid den 
tidpunkt då tillgångarna delas ut från pen
sionsstiftelsen eller pensionskassan och hin-

drar skattekumulation när arbetsgivarbolaget 
i sin tur delar ut de erhållna tillgångarna i 
form av dividender till bolagets delägare. 

Fastighetsbyten och naturskyddsområden 

Lagen om beskattning av inkomst av nä
ringsverksamhet innehåller inga stad~anden 
om skattelättnader för fastighetsöverlatelser. 
Alla överlåtelsepriser och andra vederlag för 
fastigheter är skattepliktig inkomst och på 
motsvarande sätt är anskaffningsutgiften för 
en överlåten fastighet avdragbar utgift det 
skatteår då överlåtelsen av egendomen har 
ägt rum. Om annan egendom används som 
vederlag i stället för pengar, anses vederla
gets värde vara den erhållna egendomens 
gängse värde. Egendom kan överlåtas utan 
direkta skattepåföljder endast när det är frå
ga om överföringar av egendom vid fusio
ner, fissioner och verksamhetsöverlåtelser 
eller, under vissa förutsättningar, om aktie
byte. Beskattningen av överlåtelsevinsten 
uppskjuts då till den tidpunkt då den egen
dom som erhållits vid omstruktureringen av 
företaget överlåts vidare. 

I inkomstskattelagen (1535/92) finns ett 
undantagsstadgande gällande beskattningen 
av överlåtelsevinster av fastigheter som 
överlåtits för naturvårdsändamål, enligt vil
ket vinst av överlåtelse av fast egendom för 
ett skyddsområde som avses i lagen om na
turskydd (71/23) inte är skattepliktig in
komst till den del fastigheten byts mot en 
annan fastighet. stadgandet tillämpades för
~~a gången vid beskattningen för 1992. 
Overlåtelsehandlingen gällande äganderätten 
till den fastighet som erhållits i byte är ock
så .fri från stämpelskatt. 

A&obyten i syfte att inrätta naturskydds
omraden genomförs på statens vägnar i för
sta hand av Forststyrelsen. Till de mest be
tydelsefulla ägobytena som under de senaste 
åren företagits för naturvårdsändamål har 
hört de markbyten som på basis av statsrå
dets principbeslut har gjorts i syfte att fullfö
lja det riksomfattande strandskyddsprogram
met Största delen av markbytena genomförs 
genom att skogs- och strandområden som 
ägs av företag, i första hand skogsindustri
bolagen, byts mot områden som ägs av sta
ten. skattepåföljderna av bytena har enligt 
Forststyrelsen avsevärt minskat företagens 
intresse för ägobyten. Vid bytet kommer en 
annan fastighet i stället för den fastighet 
som företaget ägt, och överlåtelsen ger inte 
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penningmedel på samma sätt som en fastig
hetsaffår. 

I syfte att främja fastighetsbyten som före
tas för naturskyddsändamål föreslås att det 
skall vara möjhgt att genomföra bytena utan 
direkta skattepåföljder vid beskattningen av 
inkomst av näringsverksamhet Den skatt
skyldige skall kunna välja ett alternativ en
ligt vilket bytet inte betraktas som överlåtel
se vid beskattningen. Som anskaffningsutgift 
för den fastighet som erhållits i byte räknas 
anskaffningsutgiften för den överlåtna fastig
heten. Beskattningen av fastighetens värde
stegring uppskjuts sålunda till den tidpunkt 
då den fastighet som erhållits i byte överlåts 
vidare. 

Avdragbara premier för nyckelmannaförsäk
ringar 

Möjligheten att dra av livförsäkringspremi
er är rätt begränsad vid beskattningen. Liv
försäkringspremier är inte avdragbara vid 
person beskattningen. Avdragbara vid be
skattningen av inkomst av näringsverksam
het är enligt den gällande lagstiftningen en
dast sådana livförsäkringspremier där för
månstagare är den försäkrade arbetstagaren 
eller hans anhöriga. Premier som arbetsgiva
ren betalar är då i allmänhet en skattepliktig 
förmån av lönenatur för arbetstagaren. 

Livförsäkringarna kan indelas i två huvud
grupper, sparförsäkringar och försäkringar 
som tagits enbart i händelse av dödsfall. 
Trots att även sparlivförsäkringar måste in
nehålla en liten del som utgör skydd i hän
delse av dödsfall, kan de praktiken jämstäl
las med andra spar- och placeringsformer. 
På försäkringsbesparingar betalas i allmänhet 
avkastning i form av ränta och s.k. kundbo
nus. Premierna för en sådan försäkring är 
inte till sin natur utgifter för förvärvande 
eller bibehållande av företagets inkomst. 

Den traditionella avsikten med en livför
säkring som tas i form av en ren riskförsäk
ring har varit att trygg~ ställningen för den 
försäkrades anhöri~a. A ven i det fallet att 
företaget är försäkringstagare och förmånsta
gare, kan det i första hand vara fråga om en 
försäkring som betjänar den försäkrades per
sonliga intressen, och då är premierna inte 
avdragbara utgifter vid beskattnin&en av för
etaget. I allmänhet är det också fraga om att 
trygga ägarens privata intressen när försäk
ringen ansluter sig till en generationsväxling 
eller något annat ägararrangemang. Premier 

som betalas för försäkringar som tagits i 
händelse av att företagets tjänstemän eller 
andra arbetstagare avlider hör inte heller de 
nödvändigtvis till utgifterna för förvärvande 
eller bibehållande av företagets inkomst. 

I undantagsfall kan dock en försäkring 
som ett företag tagit i händelse av en arbets
tagares dödsfall hänföra sig till företagets 
förvärvande av inkomst yå ett sådant sätt att 
det vore motiverat att fa dra av premierna i 
beskattningen. Som exempel kan nämnas en 
situation där centrala delar av företagets 
verksamhet baserar sig på en sådan arbets
tagares arbetsinsats som besitter specialfär
digheter eller -kunnande och som man kan 
anta att inte utan svårighet kan ersättas med 
en ny person. A v lider en sådan arbetstagare 
oväntat som med avseende på företagets 
verksamhet innehar en nyckelposition, kan 
det leda till att företagets verksamhet avbryts 
eller väsentligt inskränks. Syftet med en liv
försäkring som tagits i händelse av en nyck
elpersons död är då att försöka täcka den 
förlustrisk som uppstår genom att företagets 
resultat försämras under en viss anpassnings
period och försäkringen kan jämställs med 
en avbrottsförsäkring. Det föreslås att rätten 
att dra av livförsäkringspremier utvidgas så 
att ovan avsedda premter för försäkringar 
som tagits i händelse av att företagets nyck
elpersoner dör skall vara avdra~bara vid be
skattningen av inkomst av nänngsverksam
het. 

Öppna bolags och kommanditbolags resul
tat beskattas som inkomst för bolagsmännen. 
Sålunda skulle både avdraget för premier för 
livförsäkringar och beskattningen av försäk
ringsprestationer ske direkt vid beskattning
en av delägaren. Till skillnad från beskatt
ningen av samfunds inkomst, sker beskatt
ningen av dessa bolags inkomst delvis enligt 
en progressiv skala. Då är faran den, att av
draget för premierna används som ett sätt att 
minimera beskattningen ~enarn att man för
söker tillägga premier sadana år då företa
gets resultat är gott och skattesatsen hög. 
skattebetalningen uppskjuts då till en senare 
tidpunkt och inkomsten beskattas också 
eventuellt enligt en lägre skattesats. Detsam
ma gäller också om avdrag för premier skul
le tillåtas från privatföretags inkomst. Liv
försäkringar som tas i annat syfte än för att i 
första hand trygga ägarens privata intressen 
skulle i praktiken sannolikt komma att vara 
rätt sällsynta inom ovan nämnda företagsfor
mer. I propositionen föreslås att livförsäk-
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ringspremier skall vara avdragbara endast 
vid beskattningen av samfund. 

Överföring av tillgångar från ett utländskt 
samfunds fasta driftställe i Finland 

Finsk skattela~stiftning har av gammalt 
inte innehållit nagra uttryckliga stadganden 
om beskattningen i en situation där egendom 
som tillhör ett utländskt samfunds fasta 
driftställe i Finland överförs från Finland 
eller egendomen på något annat sätt upphör 
att tillhöra det fasta driftställets tillgangar. 
Den nya 52 e § i lagen om beskattning av 
inkomst av näringsverksamhet har sedan 
början av 1996 haft stadganden om detta, 
vilka tillämpas efter vissa omstruktureringar 
som avses i Europeiska gemenskapernas s.k. 
fusionsbeskattningsdirektiv (90/434/EEG). I 
andra situationer finns det fortfarande inga 
regler om de skattemässiga effekterna av 
åtgärder där rörelsetillgångar som tillhör ett 
fast driftställe här överförs för att bli det 
utländska huvudkontorets eller ett annat 
driftställes egendom. Rättsläget i dessa fall 
är oklart. 

I denna proposition föreslås att om egen
dom som tillhör ett fast driftställe överförs 
till det utländska huvudkontoret eller om 
egendomen annars upphör att höra till det 
fasta driftställets tillgangar, skall dess sanno
lika överlåtelsepris räknas till den skatteplik
tiga inkomsten. Regleringen motsvarar den 
lösning som omfattas i ovan nämnda 52 e § 
i denna lag liksom även den utgångspunkt 
som avspeglas i bl.a. 31 § lagen om beskatt
ningsförfarande (1558/95) att egendom kan 
flyttas utanför statens beskattningsrätt endast 
till gängse värde. 

Det föreslagna stadgandet leder till att så
väl sådana avskrivningar som eventuellt 
gjorts i Finland och som skett i snabbare 
takt än den ekonomiska värdeminskningen 
som en eventuell värdestegring betraktas 
som inkomst vid beskattningen i Finland. 
stadgandet ansluter sig till den i denna pro
position föreslagna regleringen som går ut 
på att ett fast driftställe i vissa fall också 
beviljas gottgörelse för bolagsskatt. Då är 
det naturligt att även aktiers eventuella vär
destegring betraktas som intäkt vid beskatt
ningen i Finland. 

Beviljande av gottgörelse för bolagsskatt på 
grundval av dividender som beskattas som 
ett fast driftställes inkomst 

Lagen om gottgörelse för bolagsskatt till
lämpas enligt lagens l § på allmänt skatt
skyldiga dividendtagare. I vissa skatteavtal 
har utländska dividendtagare dessutom på 
basis av ömsesidighet beviljats rätt till gott
görelse för bolagsskatt. Inkomsten för ett 
utländskt samfunds fasta driftställe beskattas 
i Finland i regel lika som inhemska sam
funds inkomst. Eftersom ett sådant fast drift
ställe dock endast är en osjälvständig del av 
ett begränsat skattskyldigt samfund, är det 
utländska samfundet inte berättigat till gott
görelse för bolagsskatt ens i det fallet att de 
aktier som avkastar dividend ingår i det fas
ta driftställets tillgångar. I vissa fall berätti
gar dividend som betalats på aktier som till
hör ett fast driftställe inte till gottgörelse för 
bolagsskatt, trots att dividendtagaren med 
stöd av ett skatteavtal skulle ha rätt till gott
görelse, om aktierna inte betraktades som 
tillgångar tillhörande det fasta driftstället i 
Finland (HFD 1992 B 511). 

Att gott~örelse för bolagsskatt inte erhålls 
försätter 1 detta avseende utländska sam
funds fasta driftställen i en skattemässigt 
ofördelaktigare ställning än inhemska sam
fund. Internationellt sett är det i och för sig 
vanligt att fasta driftställen inte beviljas alla 
skatteförmåner som kan utnyttjas av inhem
ska samfund. I Finland måste man dock be
akta bl.a. bestämmelserna i fördraget om 
Europeiska unionen. I fördraget garanteras 
de som är bosatta i gemenskapens medlems
stater bl.a. etableringsrätt i andra medlems
stater. Europeiska gemenskapernas domstol 
har i ett avgörande (270/83) ansett att det 
inte är i harmoni med denna artikel att fasta 
driftställen förvägras gottgörelse för bolags
skatt. Motsvarande artikel ingår även i av
talet om Europeiska ekonomiska samarbets
området 

Med stöd av vad som sagts ovan föreslås i 
denna proposition att de som är bosatta i 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdets 
medlemsstater skall ha rätt till gottgörelse 
för bolagsskatt, om de aktier som avkastar 
dividend tillhör tillgångarna för ett fast drift
ställe i Finland. 



6 RP 83/1996 ni 

Överföring av rätten att dra av ett fast drift
ställes förlust vid verksamhetsöverlåtelser 

Med stöd av 52 d §, som fogades till la
gen om beskattning av inkomst av närings
verksamhet vid ingången av 1996 och som 
gäller verksamhetsöverlåtelser, kan under 
vissa förutsättningar bl.a. tillgångar, skulder 
och reserver tillhörande ett fast driftställe i 
Finland som hör till ett samfund med hem
ort i en annan av Europeiska unionens med
lemsstater, utan direkta skattepåföljder över
föras till ett samfund som fortsätter det fasta 
driftställets verksamhet. Vid beskattningen 
iakttas då den s.k. kontinuitetsprincipen, en
ligt vilken det övertagande samfundet drar 
av de överförda utgifter som är avdragbara 
vid beskattnin~en enligt samma principer 
som det överlatande samfundet skulle ha 
dragit av dem. 

Enligt gällande lagstiftning har det sam
fund som fortsätter det fasta driftställets 
verksamhet inte rätt att dra av förluster som 
fastställts vid beskattningen av det fasta 
driftstället När ett fast driftställe upphör blir 
de förluster som uppstått i den verksamhet 
som bedrivits i Finland då slutgiltigt oav
dragna från den här beskattningsbara inkom
sten. A v denna anledning föreslås att förlus
ter som fastställts vid beskattningen av ett 
fast driftställe får dras av från den beskatt
ningsbara inkomsten för ett samfund som 
bildats för att fortsätta driftställets verksam
het. 

2. Propositionens verkningar 

Den minskning av skatteinkomsterna som 
gottgörelsen för skatt som påförts en pen
sionsstiftelse eller pensionskassa förorsakar 
är på ett avgörande sätt beroende av belop
pet av de tillgångar som delas ut. Enligt en 
utredning som gjorts av social- och hälso
vårdsministeriet hade 15 pensionsstiftelser 
övertäckning i slutet av 1995. Den samman
lagda övertäckningen uppgick till 270 milj. 
mk. I utredningen avsågs med övertäckning 
skillnaden mellan de gängse värdena på in
rättningens egendom och bokföringsvärdena 
ökad med beloppet av eget kapital och reser
ver och minskad med beloppet av ansvars
underskottet. Alla 20 verksamma pension
skassor hade en på motsvarande sätt definie
rad övertäckning i slutet av 1995. Det 
sammanlagda beloppet av pensionskassornas 
övertäckning uppgick då till ca 3 368 milj. 

mk. Man kan vänta sig att pensionsstiftelser
nas och -kassornas övertäckningar kommer 
att öka jämfört med nivån 1995. 

I praktiken torde dock beloppet av de till
gångar som återbetalas bli mindre än ovan 
nämnda belopp, eftersom det sannolika är att 
alla pensionsstiftelser och pensionskassor 
inte kommer att utnyttja möjligheten till 
återbetalning eller att de utnyttjar den endast 
delvis. Dessutom bör det beaktas att återbe
talningen av tillgångar är beroende av till
stånd och att säkerhetsmarginaler används 
vid uträkningen av den maximala återbetal
ningen. Tillgångarna från år 1996 som skall 
återbetalas uppskattas till att vara samman
la~t cirka l 000 miljoner mark. Tillgångarna 
fran de därpå följande åren som skall återbe
talas skulle vara mindre än det nämnda be
loppet. När man bedömer förslagets skatte
mässiga effekter bör man också notera att 
några betydande överföringar av tillgångar 
till arbetsgivare sannolikt inte i praktiken 
skulle äga rum om de tillgångar som över
förs var föremål för dubbelbeskattning. 

De ekonomiska verkningarna av förslaget 
gällande byte av skogsmark är på motsva
rande sätt beroende av antalet ägobyten. En
ligt statsbudgeten för 1996 används statens 
jord- och vattenegendom i forststyrelsens 
besittning som utbytesmark vid anskaffning
en av skyddsområden till ett värde av unge
fär 60 milj. mk. Avsikten är att uppskatt
ningsvis 40 milj. mk av detta belopp skall 
användas för ägobyten med bolag. Antalet 
byten av skogsmark torde förbli på samma 
nivå även under de närmaste åren. Eftersom 
det ändå inte heller är fråga om ett slutgiltigt 
slopande av skatt, utan om uppskjuten skat
tebetalning, så att den sker vtd den tidpunkt 
då den fastighet som företa~et erhållit i byte 
överlåts vidare, består förmanen i själva ver
ket av en ränteförmån till följd av uppskju
ten skattebetalning. Förslaget skulle upp
skattningsvis betyda 5-8 miljoner marks 
årlig uppskjutning av skatteintäkter till ett 
senare skede. 

Förslaget gällande utvidgad avdragsrätt för 
livförsäkringspremier har liten inverkan på 
skatteinkomsterna. De situationer där rätt att 
dra av premien uppstår är i praktiken ganska 
sällsynta och det uppskattas att de poster 
som dras av i allmänhet inte är stora. Det
samma gäller effekten på skatteintäkterna av 
de ändringar som föreslagits i beskattningen 
av fasta driftställen. 
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3. Beredningen av propositionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp
drag vid finansministeriet Utlåtande om för
slagen i regeringens proposition har getts av 
social- och hälsovårdsministeriet, Skattesty
relsen, Pensionsstiftelseföreningen-PSF rf, 
Centralhandelskammaren, Finska Försäk
ringsbolagens Centralförbund rf, Förenings
banken i Finland Ab:s pensionskassa och 
Försäkringskasseföreningen rf. Utlåtandena 
har i mån av möjlighet beaktats vid bered
ningen av propositionen. Vid beredningen av 
regeringens proposition har dessutom justiti
eministeriet, Forststyrelsen samt Industrins 
och Arbetsgivarnas Centralförbund rf hörts. 

Vid beredningen av den skattereglering 
som gäller överföringen av tillgångar som 
motsvarar en pensionsstiftelses eller pen
sionskassas övertäckning har man beaktat 
det uttalande som fogades till riksdagens 
svar i samband med att ändringarna av pen
sionsstiftelselagen och försäkringskasselagen 
godkändes, där riksdagen förutsatte att rege
ringen snabbt vidtar lagstiftningsåtgärder för 
att dubbelbeskattning skall undvikas (RP 
18711995 rd). 

I förslaget till utvidgad avdragsrätt för liv
försäkringspremier har man beaktat det ut-

talande som fogades till regeringens svar på 
regeringens proposition med förslag tilllagar 
om temporär ändring av 19 § lagen om be
skattning av inkomst av näringsverksamhet 
och ändring av ikraftträdelsestadgandet i en 
lag om ändring av lagen om beskattning av 
inkomst av näringsverksamhet (RP 19811993 
rd). I detta uttalande förutsatte riksdagen att 
beredningen av beskattningen av s.k. direk
törsförsäkringar skyndsamt slutförs och att 
en proposition i saken avlåts till riksdagen 
så fort beredningen slutförts. 

Vid beredningen av reglerna om avdrag 
för ett utländskt samfunds fasta driftställes 
förlust har man beaktat det uttalande av riks
dagen som fogades till riksdagens svar i 
samband med godkännandet av regeringens 
proposition med förslag till ändring av de 
stadganden angående omstruktureringar av 
företag som ingår i lagen om beskattning av 
inkomst av näringsverksamhet och vissa 
andra lagar (RP 17711995 rd). I uttalandet 
förutsattes att regeringen med det snaraste 
avlåter en proposition som reglerar rätten att 
dra av förlust när ett utländskt bolags fasta 
driftställe i Finland ändras till dotterbolag. 

Beredningen av stadgandena gällande ägo
byten för naturvårdsändamål har skett utgå
ende från forststyrelsens initiativ i saken. 

DETALJMOTIVERING 

l. Lagförslagen 

1.1. Lagen om gottgörelse för bolagsskatt 

l §. Det föreslås att till paragrafen fogas 
stadganden enligt vilka lagens stad&anden 
om dividend också skall tillämpas pa åter
betalningar till arbetsgivaren enli~t 45 § la
gen om pensionsstiftelser och på aterbäring
ar till delägare enligt 83 a § lagen om för
säkringskassor. Lagens stadganden om bolag 
tillämpas då på den pensionsstiftelse eller 
pensionskassa som delar ut tillgångar och 
stadgandena om dividendtagare på arbetsgi
vare som får återbetalning eller delägare 
som får återbäring. 

Dessutom föreslås att 4 mom. ändras så att 
ett samfund som har hemort i en stat som 
tillhör Europeiska ekonomiska samarbetsom
rådet har rätt till gottgörelse för bolagsskatt, 
om de aktier som avkastar dividend faktiskt 
är knutna till ett fast driftställe i Finland. 

stadgandet skall tillämpas på samfund som 
skattemässigt har sin hemort i en stat som 
hör till Europeiska unionen eller i en annan 
stat som hör till Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet enligt lagstiftningen i sta
ten i fråga. Förutsättningarna för beviljande 
av gottgörelse för bolagsskatt är i övrigt de
samma som när ett finskt samfund är divi
dendtagare. Gottgörelse beviljas inte bl.a. 
skattefria samfund. Gottgörelse för bolags
skatt betalas inte heller i pengar till utländ
ska samfund, utan på dem tillämpas stadgan
dena i 5 och 5 a§§ om oanvänd gottgörelse. 

6 §. Det föreslås att till lagen fogas ett 
stadgande enligt vilket förtäckt vinstöverför
ing till en utländsk aktieägares förmån enligt 
31 § lagen om beskattningsförfarande jäm
ställs med förtäckt dividend när stadgandet 
tillämpas. Det föreslagna stadgandet, som i 
första hand klarlägger rättsläget, fogades till 
6 § genom en lag om ändring av lagen om 
gottgörelse för bolagsskatt (1391/95), men 
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det slopades uppenbarligen av ren oupp
märksamhet genom lag 1573/95 om ändnng 
av lagen om gottgörelse för bolagsskatt i 
samband med den tekniska ändring av 6 § 
som riksdagen behandlade samtidigt. 

1.2. Lagen om beskattning av inkomst av 
näringsverl<samhet 

6 §. Det föreslås att till paragrafen fogas 
ett nytt 5 mom. enligt vilket ägobyten som 
gjorts för naturvårdsändamål inte skall anses 
som överlåtelse vid beskattningen. Vid be
skattningen iakttas kontinuitetsprincipen så 
att som anskaffningsutgift för en fastighet 
som mottagits i byte betraktas anskaffnings
utgiften för den överlåtna fastigheten. stad
gandet tillämpas endast på den skattskyldi
ges yrkande, varför han också alltid kan väl
ja ett alternativ enligt vilket värdet av den 
fastighet som erhållits i byte räknas som 
överlåtelsepris för den överlåtna fastigheten. 
Om pengar delvis används som vederlag, 
betraktas överlåtelsen till denna del som köp 
vid beskattningen. 

8 §. Det föreslås att stadgandet i 3 mom. 
ändras så att även sådana livförsäkringspre
mier blir avdragbara som betalas i händelse 
av att en person som är exceptionellt bety
delsefull för företagets resultatbildning av
lider. Med stöd av stadgandet kan man dra 
av i första hand premier för en försäkring 
som tagits i händelse av att sådan arbetsta
gares avlider som besitter kunnande eller 
specialfärdigheter som är viktiga för företa
gets verksamhet och för vilken det inte är 
lätt att hitta en ersättare som skulle besitta 
motsvarande färdigheter. En person som 
avses här kan t.ex. vara en konstnär, desig
ner eller chefskonstruktör som är anställd 
hos företaget och vars arbetsinsats är av vä
sentlig betydelse för företagets framgång. 
För att det skall vara fråga om en utgift för 
förvärvande eller bibehållande av företagets 
inkomst, skall försäkringen trygga företagets 
förvärvsverksamhet, försäkringsbeloppet får 
inte heller överskrida ett dödsfalls sannolika 
orsakade minskning av företagets inkomster. 

Premier för en försäkring som tagits i hän
delse av att ägare som arbetar i företaget 
avlider är avdragbara under samma förut
sättningar som premierna för försäkringar 
för företagets andra arbetstagare. Premier för 
försäkringar som betjänar företagsägamas 
personliga intressen är inte avdragbara. En 
förutsättning för att premierna skall vara 

avdragbara är dessutom att de betalas jämnt 
under försäkringstiden, så att försäkringen 
inte ger upphov till någon sparandeL Om 
försäkringen inte uppfyller nämnda krav, 
skulle premierna inte till någon del vara av
drags gilla. 

En nyckelmannaförsäkring som avses i 
lagrummet kan tas endast av ett sådant före
tag som är en självständig juridisk person 
och som beskattas som en separat skattskyl
dig. Försäkringstagaren kan således inte vara 
ett privatföretag, ett öppet bolag eller ett 
kommanditbolag. 

51 e §. I paragrafen föreslås stadganden 
om skattepåföljderna i situationer där egen
dom som hör till tillgångarna för ett ut
ländskt samfunds fasta driftställe i Finland 
upphör att vara faktiskt knutna till detta 
driftställe. stadgandet tillämpas på fasta 
driftställen som avses både i 13 § inkomst
skattelagen och i internationella skatteavtaL 
Egendom som avses i stadgandet kan vara 
t.ex. värdepapper som tillhör anläggnings
eller omsättningstillgångarna, men även för
slitning underkastade anläggningstillgångar 
eller annan egendom. En normal tillämp
ningssituation uppstår när egendom överförs 
för att bli tillgångar för samfundets utländ
ska huvudkontor eller ett driftställe någon 
annanstans. Detta kan innebära att tillgång
arna överförs fysiskt, men det kan också 
vara fråga om enbart en administrativ och 
bokföringsmässig åtgärd. Det som avgör om 
en egendomspost faktiskt är knuten till ett 
fast driftställe är huruvida egendomen betjä
nar det fasta driftställets verksamhet. 

Det föreslagna stadgandet skall tillämpas 
både medan det fasta driftstället är verksamt 
och när verksamheten upphör. Medan verk
samheten pågår gäller stadgandet i allmänhet 
enstaka egendomsposter, medan det när 
verksamheten upphör skall tillämpas på det 
fasta driftställets alla rörelsetillgångar. 

1.3. Inkomstskattelagen 

123 a §. I paragrafen föreslås stadganden 
om avdrag för förlust för ett fast driftställe 
som ett samfund med hemort i ett annat av 
Europeiska unionens medlemsländer har haft 
i Finland, när detta fasta driftställe genom 
sådan verksamhetsöverlåtelse som avses i 52 
d § lagen om beskattning av inkomst av nä
ringsverksamhet har ombildats till ett finskt 
dotterbolag. Rätten att dra av förluster gäller 
situationer där alla tillgångar, skulder och 
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reserver som hänför sig till det fasta drift
ställets verksamhet har överförts till ett sam
fund som bildats för att fortsätta verksam
heten. Enligt förslaget skall en förlust som 
fastställts vid beskattningen av det fasta 
driftstället kunna dras av vid beskattningen 
av det nybildade samfundet under de all
männa förutsättningar som gäller tiden för 
avdrag av förlust och samfundets ägande
rättsförhållanden. stadgandet tillämpas inte i 
en situation där endast en del av det fasta 
driftställets verksamhet börjar bedrivas av 
samfundet. Förlusten dras då av från det 
fasta driftställets beskattningsbara inkomst. 

2. Ikraftträdande och tillämpning 

Lagarna föreslås träda i kraft genast när de 
har antagits och blivit stadfästa. De tilläm
pas första gången vid beskattningen för 

1. 

1997, dock så att den föreslagna gottgörel
sen för pensionsstiftelsers och -kassors skat
ter vid beskattningen av arbetsgivare skall 
tillämpas redan vid beskattningen för 1996. 
Motsvarande kommer skatteöverskott att 
ackumuleras för pensionsstiftelser och pen
sionskassor från och med början av år 1996. 
skattegottgörelsen sammanhörande med den 
utdelade återbetalningen från skatteåret 
1995, skulle inte kunna överskrida beloppet 
på för detta år fastställda skatter för pen
sionsstiftelse eller pensionskassa som delar 
ut medel, eftersom lagen ännu inte tillämpas 
på beskattningen som verkställs för år 1995. 
Både gottgörelse som räknas som inkomst 
och belopp som avdrages såsom gottgörelse 
skulle da för betalaren av återbetalningen 
vara högst beloppet för fastställda skatter. 

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

Lag 
om ändring av lagen om gottgörelse för bolagsskatt 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras l § 2-4 mom. och 6 § 2 mom. lagen den 29 december 1988 om gottgörelse för 

bolagsskatt (1232/88), 
dessa lagrum sådana de lyder, l § 2 och 3 mom. i lag av den 21 december 1990 (1165/90) 

och l § 4 mom. i lag av den 30 december 1992 (1542/92) samt 6 § 2 mom. i lag av den 18 
december 1995 (1573/95), som följer: 

l § 

stadgandena om bolag i denna lag tilläm
pas även på inhemska andelslag som betalar 
ränta på andelskapital och placeringsandelar, 
på inhemska sparbanker som betalar vinstan
del på grundfondsandelar och ränta på place
ringar i tillskottsfonder, på ömsesidiga för
säkringsbolag och försäkringsföreningar som 
betalar ränta på garantikapital, på pensions
stiftelser som betalar återbetalning enligt 45 
§ lagen om pensionsstiftelser (1774/95) och 
på pensionskassor som betalar återbäring 
enligt 83 a § lagen om försäkringskassor 
(1777/95). 

stadgandena om dividend i denna lag till
lämpas även på ränta, vinstandel, återbetal
ning och återbäring som avses i 2 mom. 

stadgandena om dividendtagare i denna 

360231B 

lag tillämpas även på dem som får ränta, 
vinstandel, återbetalning eller återbäring som 
avses i 2 mom. samt på ett sådant samfund 
med hemort i en stat tillhörande Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet som har ett 
fast driftställe i Finland till vilket de aktier 
som avkastar dividend faktiskt är knutna. 
stadgandena tillämpas också på delägare i 
en sammanslutning som avses i inkomstskat
telagen (1535/92), om den dividend som 
sammanslutningen får och den ränta, vin
standel, återbetalning eller återbäring som 
avses i 2 mom. anses vara skattepliktig in
komst för delägarna vid inkomstbeskattning
en. 

6 § 

På förtäckt dividend enligt 29 § lagen om 
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beskattningsförfarande och på internationell 
förtäckt vinstöverföring från bolaget till ak
tieägares förmån enligt 31 § i nämnda lag 
tillämpas vad som stadgas om den dividend 
som ett bolag har beslutat dela ut. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
Lagen tillämpas första gången vid beskatt

ningen för 1997. Lagens l § 2-4 mom., 
som gäller återbetalning, återbäring, pen-

2. 

sionsstiftelser som betalar återbetalning, pen
sionskassor som betalar återbäring samt mot
tagare av återbetalning och återbäring enligt 
45 § lagen om pensionsstiftelser och 83 a § 
lagen om försäkringskassor tillämpas dock 
redan vid beskattningen för 1996. Gottgörel
se i anslutning till återbetalning eller återbä
ring för skatteåret 1995 kan dock inte över
skrida beloppet av de skatter som påförts 
pensionsstiftelsen eller pensionskassa för 
skatteåret 1995. 

Lag 
om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverl<samhet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 24 juni 1968 om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/68) 

8 § 3 mom., sådant det lyder i lag av den 30 december 1992 (1539/92), samt 
fogas till 6 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 30 december 1992 

samt genom lagar av den 13 februari 1987, den 14 juli 1989, den 21 december 1990, den 8 
december 1994 och den 16 december 1994 (130/87, 661/89, 1164/90, 1105/94 och 1224/94), 
ett nytt 5 mom. samt en ny 51 e §, som följer: 

6 § 

På yrkande av den skattskyldi~e anses vid 
beskattningen inte såsom överlatelse över
låtelsen av en fastighet för ett skyddsområde 
enligt lagen om naturskydd (71/23) till den 
del fastigheten byts mot en annan fastighet. 
Vid beskattningen av den fastighet som er
hållits vid bytet anses såsom avdragbar all
skaffningsutgift den vid beskattningen av 
den överlåtna fastigheten oavskrivna delen 
av anskaffningsutgiften. 

8 § 

Livförsäkringspremier är avdragbara en
dast då: 

l) försäkringens förmånstagare är den för
säkrade arbetstagaren eller hans anhöriga 
enligt 34 § 2 mom. 2 punkten inkomstskat
telagen, eller 

2) ett samfund erlägger premierna för en 
försäkring som tagits enbart i händelse av 
den försäkrades död, där förmånstagaren är 

samfundet och den försäkrade en arbetstaga
re -vars arbetsinsats är sådan att dess upphö
rande skulle avbryta eller väsentligt inskrän
ka samfundets verksamhet, sistnämnda pre
mier är dock inte avdragbara om premier 
erläggs i större utsträckning eller de erläggs 
under en kortare tid än vad upprätthållandet 
av försäkringsskyddet förutsätter när premi
erna fördelas jämnt över hela försäkringspe
rioden. 

51 e § 
Om egendom som ingått i tillgångarna för 

ett utländskt samfunds fasta driftställe i Fin
land upphör att vara faktiskt knuten till detta 
fasta driftställe, räknas ett belopp som mot
svarar egendomens sannolika överlåtelsepris 
som det fasta driftställets skattepliktiga in
komst. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
Lagen tillämpas första gången vid beskatt

ningen för 1997. 



RP 83/1996 rd 11 

3. 

Lag 
om ändring av inkomstskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till V avdelningen i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/92) en ny 

123 a § som följer: 

123 a§ 

Verksamhetsöverlåtelses inverkan på avdrag 
för ett utländskt bolags fasta driftställes för

lust. 

Ett samfund som i samband med en verk
samhetsöverlåtelse som avses i 52 d § lagen 
om beskattning av inkomst av näringsverk
samhet har bildats för att fortsätta den verk-

Helsingfors den 20 maj 1996 

samhet som ett samfund med hemort i nå
gon annan av Europeiska unionens med
lemsstater har bedrivit verksamhet vid ett 
fast driftställe i Finland, har rätt att från sin 
inkomst på det sätt som stadgas i 119 och 
122 §§ dra av en förlust som fastställts vid 
beskattningen av det fasta driftstället 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
Lagen tillämpas första gången vid beskatt

ningen för 1997. 

Republikens President 

MARTTI AHTISAARI 

Minister A lja A !ho 
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Bilaga 
1. 

Lag 
om ändring av lagen om gottgörelse för bolagsskatt 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras l § 2-4 mom. och 6 § 2 mom. lagen den 29 december 1988 om gottgörelse för 

bolagsskatt (1232/88), 
dessa lagrum sådana de lyder, l § 2 och 3 mom. i lag av den 21 december 1990 (1165/90) 

och l § 4 mom. i lag av den 30 december 1992 (1542/92) samt 6 § 2 mom. i lag av den 18 
december 1995 (1573/95), som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

l § 

stadgandena om bolag i denna lag tilläm
pas även på inhemska andelslag som betalar 
ränta på andelskapital och placeringsandelar, 
på inhemska sparbanker som betalar vinstan
del på grundfondsandelar och ränta på place
ringar i tillskottsfonder samt på ömsesidiga 
försäkringsbolag och försäkringsföreningar 
som betalar ränta på garantikapitaL 

Vad lagen stadgar om dividend tillämpas 
även på ränta och vinstandel som avses i 2 
mo m. 
stadgandena om dividendtagare i denna lag 
tillämpas även på dem som får ränta eller 
vinstandel som avses i 2 mom. samt på del
ägare i en sammanslutning som avses i in
komstskattelagen (1535/92), om de dividend 
som sammanslutningen får och den ränta 
eller den vinstandel som avses l 2 mom. 
anses vara skattepliktig inkomst för delägar
na vid inkomstbeskattningen. 

stadgandena om bolag i denna lag tilläm
pas även på inhemska andelslag som betalar 
ränta på andelskapital och placeringsandelar, 
på inhemska sparbanker som betalar vinstan
del på grundfondsandelar och ränta på place
ringar i tillskottsfonder, på ömsesidiga för
säkringsbolag och försäkringsföreningar som 
betalar ränta på garantikapital, på pensions
stiftelser som betalar återbetalning enligt 45 
§ lagen om pensionsstiftelser ( 1774195) och 
på pensionskassor som betalar återbäring 
enligt 83 a § lagen om försäkringskassor 
(1777195). 

stadgandena om dividend i denna lag till
lämpas även på ränta, vinstandel, återbetal
ning och återbäring som avses i 2 mom. 

stadgandena om dividendtagare i denna 
lag tillämpas även på dem som får ränta, 
vinstandel, återbetalning eller återbäring som 
avses i 2 mom. samt på ett sådant samfund 
med hernon i en stat tillhörande Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet som har ett 
fast driftställe i Finland till vilket de aktier 
som avkastar dividend faktiskt är knutna. 
stadgandena tillämpas också på delägare i 
en sammanslutning som avses i inkomstskat
telagen (1535/92), om den dividend som 
sammanslutningen får och den ränta, vin
standel, återbetalning eller återbäring som 
avses i 2 mom. anses vara skattepliktig in
komst för delägarna vid inkomstbeskattning
en. 

6 § 

På förtäckt dividend enligt 29 § lagen om 
beskattningsförfarande tillämpas vad som 

På förtäckt dividend enligt 29 § lagen om 
beskattningsförfarande och på internationell 
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Gällande lydelse 

stadgas om den dividend som ett bolag har 
beslutat dela ut. 

2. 

Föreslagen lydelse 

förtäckt vinstöverföring från bolaget till ak
tieägares fönnån enligt 31 § i nämnda lag 
tillämpas vad som stadgas om den dividend 
som ett bolag har beslutat dela ut. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
Lagen tillämpas första gången vid beskatt

ningen för 1997. Lagens l § 2-4 mom., 
som gäller återbetalning, återbäring, pen
sionsstiftelser som betalar återbetalning, pen
sionskassor som betalar återbäring samt mot
tagare av återbetalning och återbäring enligt 
45 § lagen om pensionsstiftelser och 83 a § 
lagen om försäkringskassor tillämpas dock 
redan vid beskattningenför 1996. Gottgörel
se i anslutning till återbetalning eller återbä
ring för skatteåret 1995 kan dock inte över
skrida bell!ppet av de skatter som påförts 
pensionsstiftelsen eller pensionskassa för 
skatteåret 1995. 

Lag 
om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsveooamhet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 24 juni 1968 om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/68) 

8 § 3 mom., sådant det lyder i lag av den 30 december 1992 (1539/92), samt 
fogas till 6 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 30 december 1992 

samt genom lagar av den 13 februari 1987, den 14 juli 1989, den 21 december 1990, den 8 
december 1994 och den 16 december 1994 (130/87, 661/89, 1164/90, 1105/94 och 1224/94), 
ett nytt 5 mom. samt en ny 51 e §, som följer: 

Gällande lydelse 

6 § 

Föreslagen lydelse 

På yrkande av den skattskyldige anses vid 
beskattningen inte såsom överlåtelse över
låtelsen av en fastighet för ett skyddsområde 
enligt lagen om naturskydd (71123) till den 
del fastigheten byts mot en annan fastighet. 
V id beskattningen av den fastighet som er
hållits vid bytet anses såsom avdragbar an
skaffningsutgift den vid beskattningen av 
den överlåtna fastigheten oavskrivna delen 
av anskaffningsutgiften. 



14 RP 83/1996 rd 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

8 § 

Livförsäkringspremier är avdragbara en
dast då försäkringens förmånstagare är den 
försäkrade arbetstagaren eller hans anhöriga 
enligt 34 § 2 mom. inkomstskattelagen. 

Livförsäkringspremier är avdragbara en
dast då: 

l) försäkringens förmånstagare är den för
säkrade arbetstagaren eller hans anhöriga 
enligt 34 § 2 mom. 2 punkten inkomstskat
telagen, eller 

2) ett samfund erlägger premierna för en 
försäkring som tagits enbart i händelse av 
den försäkrades död, där förmånstagaren är 
samfundet och den försäkrade en arbetstaga
re vars arbetsinsats är sådan att dess upphö
rande skulle avbryta eller väsentligt inskrän
ka samfundets verksamhet, sistnämnda pre
mier är dock inte avdragbara om premier 
erläggs i större utsträckning eller de erläggs 
under en kortare tid än vad upprätthållandet 
av försäkringsskyddet förutsätter när premi
erna fördelas jämnt över hela försäkringspe
rioden. 

51 e§ 
Om egendom som ingått i tillgångarna för 

ett utländskt samfunds fasta driftställe i Fin
land upphör att vara faktiskt knuten till detta 
fasta driftställe, räknas ett belopp som mot
svarar egendomens sannolika överlåtelsepris 
som det fasta driftställets skattepliktiga in
komst. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
Lagen tillämpas första gången vid beskatt

ningen för 1997. 


