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

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I propositionen föreslås att mervärdesskat
telagens skattesatsstruktur skall ändras till att 
motsvara bestämmelserna inom Europeiska 
gemenskapen så, att det i praktiken endast 
finns två reducerade skattesatser. Den gäl
lande skattesatsen på livsmedel och foder
medel, 17 procent, föreslås bli permanent. 
Den gällande reducerade skattesatsen på 
böcker, läkemedel, idrottstjänster och bio
grafföreställningar, 12 procent, och den gäl
lande skattesatsen på persontransporter, in
kvarteringstjänster, televisionslicensintäkter 
samt kultur- och underhållningsevenemang, 
6 procent, föreslås också bli ersatta med en 
ny skattesats om 8 procent. 

I lagförslaget föreslås också att mervär
desskattelagens bestämmelser om personal
restauranger skall ändras så, att när en skatt
skyldig bedriver servering och tar en måltid 
som han har tillrett i eget bruk, skall skat
tegrunden inte längre vara det penningvärde 
av måltidsförmån som har fastställts för för
skottsinnehållningen, utan de direkta och 
indirekta kostnader som verksamheten har 
föranlett, på motsvarande sätt som i fråga 

om skattegrunden för eget bruk av andra 
tjänster. 

I propositionen föreslås att försäljning av 
varor och tjänster till väpnade styrkor som 
är förlagda i en annan medlemsstat och till
hör en stat som är medlem i Atlantpakten 
skall vara skattefri på det sätt som gemen
skapsrätten förutsätter. I propositionen före
slås att bestämmelserna skall tillämpas från 
början av 1995. 

Likaså föreslås att mervärdesskattelagens 
bestämmelser om gruppregistrering skall 
ändras så, att ett moderföretag i en försäk
ringskoncern kan höra till en skattskyldig
hetsgrupp. Dessutom föreslås en sådan pre
cisering av bestämmelserna att även utländ
ska näringsidkare med fast driftställe i Fin
land skall ha möjli.~het till gruppregistrering. 

Dessutom föreslas vissa, främst tekniska 
ändringar av mervärdesskattelagen. 

Propositionen ansluter sig till budgetpro
positionen för 1998 och avses bli behandlad 
i samband med den. 

Lagen avses träda i kraft från början av 
1998. 

ALLMÄN MOTIVERING 

l. Reducerade skattesatser 

1.1. Nuläge 

Enligt 84 § mervärdesskattelagen 
(1501/1993) är den allmänna skattesatsen 22 
procent av skattegrunden. Enligt lagens 85 
och 85 a § tillämpas dessutom i Finland två 
reducerade skattesatser, vilka är 12 och 6 
procent. En reducerad skattesats om 12 pro
cent tillämpas på böcker, läkemedel, tjänster 
som möjliggör utövande av idrott samt 
anordnande av biografföreställningar. En 
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reducerad skattesats om 6 procent tillämpas 
på persontransporter, inkvarteringstjänster, 
ersättning som Rundradion Ab erhaller ur 
statens radiofond samt kultur- och underhåll
ningsarrangemang. Dessutom tillämpas en
ligt lagens 222 § 7 mom. under tiden 
1995-1997 en särskild skattesats om 17 
procent i fråga om livsmedel och foderme
del. Enligt gällande lag sjunker denna skat
tesats från början av 1998 till 12 procent. 

Den särskilda skattesatsen om 17 procent 
på livsmedel och fodermedel beror på att 
mervärdesbeskattningen av livsmedel till 
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följd av Finlands medlemskap i Europeiska 
unionen (EU) ändrades från början av 1995. 
Systemet med att sänka prisnivån för livs
medel genom avdrag för primärproduktion 
måste då slopas. Beskattningen av livsmedel 
lindrades i stället genom att en reducerad 
skattesats infördes för försäljning av sådana 
produkter. Den reducerade skattesatsen be
stämdes till 12 procent. A v statsekonomiska 
skäl kunde denna beskattningsnivå dock inte 
införas från början av 1995, utan uppsköts 
till början av 1998. 

En gemensam skattebas och skattesats
struktur för EU:s medlemsstater har fast
ställts genom Rådets sjätte direktiv 77/388/
EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering 
av medlemsstaternas lagstiftning rörande 
omsättningsskatter - Gemensamt system för 
mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund, 
nedan det sjätte mervärdesskattedirektivet 
Enligt artikel 12.3 punkt a tredje stycket 
sådant detta lyder ändrat genom direktiv 
96/95/EG, får medlemsstaterna tillämpa 
högst två reducerade skattesatser för de var
or och tjänster som anges i direktivets bilaga 
H. skattesatserna får inte vara lägre än 5 
procent. 

I Finland tillämpas tre reducerade skatte
satser, fastän direktivet alltså inte tillåter 
flere än två. Den gällande skattesatsstruktu
ren i Finland motsvarar därför inte direkti
vet. Beslutet om denna skattesatsstruktur 
fattades på politisk nivå i en situation som 
från statsekonomisk synpunkt var synnerli
gen svår och beslutet var avsett att vara tem
porärt. Europeiska gemenskapernas kommis
sion har givit Finland en officiell anmärk
ning om att förfarandet i fråga om reducera
de mervärdesskattesatser strider mot gemen
skapsrätten. 

1.2. Ändringsförslag 

I lagförslaget föreslås ändringar i skatte
satsstrukturen och de reducerade skattesat
sernas nivå. Förslaget motiveras med stats
ekonomiska orsaker och kravet att skattesat
serna skall följa bestämmelserna i gemen
skapsrätten. 

A v statsekonomiska skäl är det inte möj
ligt att sänka skattesatsen på livsmedel, som 
nu är 17 procent, från ingangen av 1998. En 
sänkning av skattesatsen på livsmedel från 
17 procent till 12 procent skulle innebära att 
skatteintäkterna skulle årligen minska med 
ca 2,1 miljarder mark. I lagförslaget föreslås 

därför att 85 § mervärdesskattelagen skall 
ändras så, att skattesatsen på livsmedel är 
17 procent också från ingången av 1998. 

För att den finländska mervärdesskattelag
stiftningen skall harmoniseras med gemen
skapsrätten, föreslås att de gällande skatte
satserna om 6 och 12 procent skall ersättas 
med en ny skattesats, som föreslås vara 8 
procent. Förslaget innebär att Finland, såsom 
direktivet förutsätter, härefter skall ha endast 
två reducerade skattesatser, nämligen 8 och 
17 procent. Förslaget innebär att beskatt
ningen av böcker, läkemedel, idrottstjänster 
och biografföreställningar lindras, medan 
beskattningen av persontransporter, inkvarte
ringstjänster, televisionslicensintäkter samt 
kultur- och underhållningsevenemang skärps. 

2. Personalrestauranger 

2.1. Nuläge 

Personalrestaurangverksamhet har mervär
desbeskattats sedan början av 1995. Mervär
desskattelagens bestämmelser om skattefrihet 
för denna verksamhet upphävdes genom en 
lag av 1218/1994. Personalrestaurangverk
samhet beskattas med stöd av l § mervär
desskattelagen såsom försäljning av serve
ringstjänster och vederlagsfria överlåtelser 
eller överlåtelser till underpris med stöd av 
22 eller 25 a § såsom eget bruk av serve
ringstjänster. På personalrestaurangverksam
heten tillämpas den allmänna skattesatsen, 
dvs. 22 procent. 

Personalrestaurangverksamhet är mervär
desskattepliktig även när den ordnas i an
slutning till mervärdesskattefri verksamhet. 
Enligt 25 a § mervärdesskattelagen anses en 
serveringstjänst som vederlagsfritt eller till 
underpris överlåts till personalen ha blivit 
tagen i eget bruk ocksa när serveringstjän
sten inte överlåts i samband med skatteplik
tig rörelse och motsvarande tjänster inte 
säljs till utomstående. Beskattningen av eget 
bruk av serveringstjänster gäller också kom
munerna samt med stöd av 4 och 26 § också 
staten och allmännyttiga samfund. 

Grunden för skatt på försäljning av en ser
veringstjänst är enligt 73 § vederlaget utan 
skattens andel. Till skattegrunden hänförs 
enligt 79 § sådana understöd och bidrag som 
tillhandahållaren av tjänsten får av arbetsgi
varen och som direkt anknyter till priset. 
När en skattskyldig som bedriver servering 
tar en måltid som han har tillrett i eget bruk, 
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är skattegrunden enligt 75 § 2 mom. det 
penningvärde av måltidsförmån som har 
fastställts för förskottsinnehållningen. 

Måltider som vederlagsfritt eller till under
pris överlåts till anställda beskattas enligt 
reglerna om eget bruk av tjänster. Avsikten 
med beskattning av eget bruk är att skapa 
neutralitet mellan måltider som överlåts mot 
vederlag och måltider som överlåts veder
lagsfritt eller till underpris. Med hänsyn till 
denna neutralitetsmålsättning är det emeller
tid ingen lyckad lösning att låta beskattning
en av eget bruk bestämmas av hur naturaför
måner värderas vid förskottsuppbörd. Lös
ningen har stört konkurrensen mellan mål
tidstjänster som tillhandahålls av utomståen
de och motsvarande tjänster som arbetsgiva
ren anordnar. När en utomstående tillhanda
håller måltidstjänster, betalar han mervär
desskatt på värdet av sin försäljning, vilken i 
allmänhet omfattar kostnaderna för verksam
heten samt ett vinsttillägg. Ett understöd 
som en arbetsgivare betalar och som ankny
ter direkt till priset hänförs till skattegrun
den. Om arbetsgivaren själv tillhandahåller 
måltider på arbetsplatsen och arbetstagaren 
får sin maltid vederlagsfritt eller till ett pris 
som understiger gängse värdet, betalas mer
värdesskatt däremot endast på det penning
värde av måltidsförmån som har fastställts 
för förskottsinnehållningen, vilket är avse
värt lägre än vad det faktiskt kostar att pro
ducera tjänsterna. Eftersom skatt på produk
tionsinsatser får avdras, kan resultatet i detta 
fall rentav bli återbäring och inte betalning 
av mervärdesskatt. För en arbetsgivare är det 
därför fördelaktigare att anordna måltids
tjänster för sina anställa på ovan nämnt sätt 
än att köpa tjänsterna av ett utomstående 
företag. 

Enligt artikel 11 A.1 punkt c i det sjätte 
mervärdesskattedirektivet skall skattegrunden 
vid eget bruk vara den skattskyldiges hela 
kostnad för att tillhandahålla tjänsterna. Den 
skattegrund som enligt mervärdesskattelagen 
skall tillämpas vid eget bruk av måltidstjäns
ter, dvs. det penningvärde av måltidsförmån 
som har fastställts för förskottsinnehållning
en, bestäms enligt arbetsgivarens direkta 
kostnader. Indirekta kostnader inräknas inte i 
skattegrunden. Värdet av måltidsförmånen 
beräknas dessutom på ett sätt som tillåter att 
inte ens alla direkta kostnader ingår i skat
tegrunden. Kalkyleringssätt i mervärdesskat
telagen strider därför mot direktivet. 

2.2. Ändringsförslag 

För att avhjälpa denna snedvridning av 
konkurrensen mellan måltidstjänster som 
arbetsgivarna själva tillhandahåller och tjäns
ter som utomstående tillhandahåller och för 
att harmonisera mervärdeskattelagen med 
direktivet, föreslås i lagförslaget att regle
ringen av skattegrunden för eget bruk av 
serveringstjänster skall ändras till att mot
svara beskattningen av eget bruk av andra 
tjänster. När en skattskyldig som bedriver 
servering tar en måltid som han tillrett i eget 
bruk, skall skattegrunden därför enligt lag
förslagets 75 § 2 punkt utgöras av de direkta 
och indirekta kostnaderna för tjänsten. Sam
tidigt föreslås att specialbestämmelsen i 75 § 
2 mom. om skattegrunden för eget bruk av 
serveringstjänster upphävs. 

3. Försäljning till N ato-truppema 

3.1. Nuläge 

I artikel 15.10. tredje och fjärde strecksat
sen i det sjätte mervärdesskattedirektivet 
(ändrat genom direktiv 911680/EEG) finns 
bestämmelser om undantag från skatteplikt 
för försäljning till väpnade styrkor som till
hör stater som är medlemmar av Atlantpak
ten (nedan Nato). Enligt tredje strecksatsen 
är försäljningen skattefri när varorna eller 
tjänsterna tillhandahålls i en medlemsstat 
som är medlem i Atlantpakten till väpnade 
styrkor tillhörande andra anslutna länder och 
tillhandahållandet är avsett för dessa styrkor 
eller den civilpersonal som åtföljer dem eller 
för deras mässar eller marketenterier när 
dessa styrkor utgör en del i det gemensam
ma försvaret. Enligt den fjärde strecksatsen 
är tillhandahållandet skattefritt när det sker 
till en annan medlemsstat och är avsett för 
de väpnade styrkoma i en medlemsstat som 
är medlem i Atlantpakten, bortsett från des
tinationsmedlemsstaten, eller för den civil
personal som medföljer dem eller för deras 
mässar och marketenterier, när dessa styrkor 
deltar i gemensamma försvarsansträngningar. 
Enligt artikel 15.10. andra stycket (sådant 
det lyder ändrat genom direktiven 
911680/EEG och 921111 EEG) skall skatte
friheten tillämpas enligt de begränsningar 
som fastställs av värdmedlemsstaten. 

I mervärdesskattelagen ingår ingen be
stämmelse motsvarande den bestämmelse 
om skattefrihet för Nato-trupper i en annan 
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medlemsstat som föreskrivs i det sjätte mer
värdesskattedirektivets artikel 15.10. fjärde 
strecksatsen. Kommissionen har beslutat att 
ge Finland en officiell anmärkning härom. 
Den skattefrihet som föreskrivs i artikel 
15.10. tredje strecksatsen gäller inte Finland, 
eftersom Finland inte är medlem av Nato. 

3.2. Ändringsförslag 

För att mervärdesskattelagen skall motsva
ra bestämmelserna i gemenskapsrätten före
slås att försäljningen av varor och tjänster 
till Nato-trupper i en annan medlemsstat 
skall bli skattefri på det sätt som föreskrivs i 
artikel15.10. fjärde strecksatsen. En bestäm
melse härom skall fogas till 72 d § mervär
desskattelagen. 

4. Gruppregistrering 

4.1. Nuläge 

Gruppregistrering innebär att juridiskt 
självständiga företag som finansiellt, ekono
miskt och administrativt är nära förbundna 
med varandra i mervärdesbeskattehänseende 
behandlas såsom ett enda företag. Gruppin
terna försäljningar mellan medlemmarna i 
gruppen är mervärdesskattefria. Gruppregi
streringen innebär att företag som hör till 
bank- och försäkringsgrupper befrias från 
mervärdesskatt på de stödtjänster som de 
producerar för gruppen, detta i syfte att hin
dra att rådande bolagsstrukturer upplöses 
samt för att trygga jämlika konkurrensmöj
ligheter för olika bank- och försäkringsgrup
per. 

Enligt gällande 13 a § 2 mom. mervärdes
skattelagen kan till en skattskyldighetsgrupp 
höra näringsidkare som i huvudsak säljer fi
nansiella tjänster som avses i 41 § eller för
säkringstjänster som avses i 44 § l mom .. 
Till gruppen kan också höra näringsidkare 
vilkas egen verksamhet är skattepliktig, men 
som betjänar näringsidkare vilka bedriver fi
nansiell verksamhet eller försäkringsverk
samhet så, att sistnämnda näringsidkare i 
dem har en sådan bestämmanderätt som av
ses i 22 b § bokföringslagen eller näringsid
kare i vilka ovan nämnda näringsidkare till
sammans kan utöva rätt motsvarande be
stämmanderätt enligt 22 b § bokföringslagen 
samt näringsidkare som står under sådana 
näringsidkares bestämmanderätt. 

Till en skattskyldighetsgrupp kan också 

höra en holdingSammanslutning som avses i 
4 § kreditinstitutslagen (160711993). Likar
tade försäkringsbolags holdingSammanslut
ningar nämns däremot inte i 13 a § mervär
desskattelagen. 

Enligt gällande 13 a § l mom. mervär
desskattelagen skall en näringsidkare som 
hör till en skattskyldighetsgrupp ha sin hem
ort i Finland. Enligt artikel 4.4 andra stycket 
i det sjätte mervärdesskattedirektivet kan 
varje medlemsstat såsom en enda skattskyl
dig anse sådana personer som är etablerade 
inom landets territorium och som är nära 
förbundna med varandra genom finansiella, 
ekonomiska och organisatoriska band. 

4.2. Ändringsförslag 

Bestämmelserna om gruppregistrering fo
gades till mervärdesskattelagen genom en 
lag av 377/1994, som trädde i kraft den l 
juni 1994. I Finland fanns då ännu inga hol
dingsammanslutningar för försäkringsbolag. 
Sakliga grunder för att utesluta försäkrings
bolags holdingSammanslutningar från grupp
registrering finns inte. Att dessa holdingbo
lag inte finns med bland de försäkringsan
stalter som har rätt till gruppregistrering kan 
även försvåra omstrukturering av försäk
ringskoncerner. Med hänvisning till det ovan 
stående föreslås att 13 a § 2 mom. 2 punk
ten mervärdesskattelagen skall ändras så, att 
ett moderföretag i en försäkringskoncern 
som avses i 11 § 3 mom. bokföringsförord
ningen (1575/1992) kan höra till en skatt
skyldighetsgrupp. 

Eftersom det inte finns skäl att göra skill
nad mellan finländska företag och utländska 
företag som har etablerat sig i Finland, före
slås att 13 a § l mom. skall preciseras så, 
att till en skattskyldighetsgrupp kan höra 
också utländska näringsidkare med fast drift
ställe i Finland. 

5. Propositionens ekonomiska 
verkningar 

Skattesatser. Den ändrin~ av de reducerade 
skattesatserna som föreslas i propositionen 
innebär att den skattesats om 12 procent 
som nu tillämpas på böcker, läkemedel, 
idrottstjänster och biografföreställningar 
sjunker med fyra procentenheter samt att 
den skattesats om 6 procent som nu tilläm
pas på persontransporter, inkvarteringstjän
ster, televisionslicensinkomster samt kultur-
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och underhållningsevenemang stiger med två 
procentenheter. Priserna på dessa nyttigheter 
kan på mq_tsvarande sätt sänkas eller tendera 
att stiga. Andringarna minskar statens årliga 
skatteintäkter med ca 100 miljoner mark. 

Den strängare beskattningen av person
transporter har beaktats vid dimensionering
en av understöden till kollektivtrafiken och 
den lindrade beskattningen av läkemedel har 
beaktats såsom en rat som minskar statens 
andel av utgifter enligt sjukförsäkringslagen 
(364/1963) medför. 

Personalrestauranger. Antalet personalres
tauranger och det antal måltider som dessa 
tillhandahåll~r har tydligt minskat under 
1990-talet. Ar 1989 fanns det 2 355 perso
nalrestauranger, vilk&t tillhandahöll 84,8 mil
joner matportioner. Ar 1996 var personalres
taurangerna l ~15 och antalet matportioner 
64,4 miljoner. Ar 1989 stod företagens egna 
personalrestauranger för hälften av personal
restaurangerna oc)l de matportioner som des
sa tillhandahöll. Ar 1996 hade andelen sjun
kit till 33,4 procent av samtliga personalres
tauranger och 41,6 procent av de matportio
ner som personalrestaurangerna tillhanda
höll. Under samma tid förblev antalet per
sonalrestauranger som drevs av utomstående 
nästan oförändrat och också minskningen av 
antalet matportioner var avsevärt mindre. 
Enligt hotell- och restaurangrådets statistik 
upl?g!ck personalrestaurangernas totala. ~ör
sälJnmg ar 1996 tlll sammanlagt 2,9 milJar
der mark och ökade med 5,1 procent jämfört 
med året innan. I siffrorna ingår inte de mål
tider som kommunerna tillhandahåller vid 
olika anstalter. 

I propositionen föreslås att måltider som 
arbetsgivaren själv tillhandahåller skall be
skattas enligt en skattegrund i vilken ingår 
samtliga direkta och indirekta kostnader för 
tillredningen av måltiden. På detta sätt av
hjälps de olägenheter som hittills har rått i 
fråga om neutral behandling av måltider som 
arbetsgivaren själv tillhandahåller och målti
der som tillhandahålls av andra. Lagänd
ringen kan väntas medföra att andelen perso
nalrestauranger som bedrivs av andra än för
etagen själva ytterligare kommer att öka. 

Det genomsnittliga priset på en måltid som 
tillhandahålls av en personalrestaurang som 
drivs av en utomstående är nu ca 29 mark. 

Den ändring av skattegrunden för eget bruk 
som föreslås i propositionen innebär att mål
tider som tillhandahålls av arbetsgivarnas 
egna personalrestauranger beskattas till näs
tan gängse pris med undantag av ett vinsttil
lägg om ca 10 procent. Detta innebär en 
ökning av kostnaderna på de måltider som 
tillreds vid arbetsgivarnas egna restauranger 
och som beskattas enligt skattestyreisens 
beslut om beskattning av naturaförmåner. 
Hur mycket skattegrunden stiger blir beroen
de av penningvärdet på naturaförmånen och 
kostnaderna för verksamheten. De genom
snittliga ökningen av skattekostnaden blir 
1-2 mark per måltid. När skattekostnaderna 
ökar, kan antingen priserna höjas på motsva
rande sätt eller också kan ökningen kompen
seras genom att arbetsgivaren ökar sin un
derstödsandel. En ökning av understödsande
len kan bli aktuell särskilt i kommunerna, 
eftersom den avgift som kommunerna upp
bär för sina personalmåltider bestäms enligt 
det kom~unala tjänste- och arbetskollekti
vavtalet Andringen kommer att öka statens 
årliga skatteintäkter med ca 45 miljoner 
mark. 

I övrigt har ändringsförslagen inga avse
värda ekonomiska verkningar. 

6. Beredningen av propositionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp
drag vid finansministeriet 

7. Andra omständigheter som inverkat 
på propositionens innehåll 

7 .l. Samband med andra propositioner 

Propositionen ansluter sig till budgetpro
positionen för 1998 och avses bli behandlad 
i samband med den. 

7 .2. Samband med internationella avtal och 
förpliktelser 

Beträffande skattesatsstruktur, skattegrun
den för personalrestauranger och Nato-trup
pernas anskaffningar baserar sig proposi
tionen på Europeiska gemenskapens sjätte 
mervärdesskattedirektiv, som är förpliktande 
för Finland. 
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DETALJMOTIVERING 

l. Motivering till lagförslaget 

13 a §. Enligt l m om. skall en näringsid
kare som hör till en skattskyldighetsgrupp ha 
hemort i Finland. I paragrafen föreslas att 
bestämmelsen skall preciseras så, att även en 
utländsk näringsidkare under de förutsätt
ningar som föreskrivs i paragrafen kan höra 
till en skattskyldighetsgrupp om han har ett 
fast driftställe i Finland. 

Enligt 2 mom. 2 punkten kan en holding
sammanslutning som avses i 4 § kreditinsti
tutslagen (1607/1993) höra till en skattskyl
dighetsgrupp. Likartade försäkringsbolagens 
holdingssammanslutningar nämns däremot 
inte. I lagförslaget föreslås att paragrafens 
2 mom. 2 punkt skall ändras så, att ett mo
derföretag i en försäkringskoncern som av
ses i 11 § 3 mom. bokföringsförordningen 
(1575/1992) också skall ha möjlighet att 
höra till en skattskyldighetsgrupp. 

Moderföretag i en försäkringskoncern är 
enligt 11 § 3 mom. bokföringsförordningen 
en sammanslutning vars huvudsakliga syfte 
är att äga aktier och andelar i andra sam
manslutningar och vars dotterföretag uteslu
tande eller delvis är försäkringsbolag så, att 
koncernens rörelse huvudsakligen utgörs av 
försäkringsverksamhet 

72 d §. Till paragrafen skall fogas ett nytt 
4 mom. om skattefrihet för försäljning till 
Nato-trupper i andra medlemsstater. Nuva
rande 4 mom. blir samtidigt 5 mom. 

Enligt paragrafens nya 4 mom. skall skatt 
inte betalas på försäljning av varor och 
tjänster som tillhandahalls väpnade styrkor i 
en annan medlemsstat när styrkoma tillhör 
en stat som är medlem i Atlantpakten och 
deltar i gemensamt försvar eller när varorna 
och tjänsterna tillhandahålls civilpersonal 
som åtföljer dessa styrkor eller de är avsed
da för styrkomas mässar och marketenterier. 
skattefriheten gäller inte destinationsstatens 
eget försvar. 

skattefriheten skall beviljas under motsva
rande förutsättningar och i motsvarande om
fattning som Nato-truppernas destinationssta
ten beviljar skattefrihet för sådan försäljning 
inom sitt territorium. I mervärdesskatteför
ordningen (50/1994) skall införas bestäm
melser om intyg som utfärdas för styrkande 
av förutsättningarna för skattefrihet. 

75 §. I paragrafens 2 mom. ingår en speci
albestämmelse om skattegrunden för eget 

bruk. Enligt denna är skattegrunden när den 
skattskyldige bedriver servering och tar en 
måltid som han tillrett i e~et bruk det pen
ningvärde av måltidsförman som har fast
ställts för förskottsinnehållningen. I la~för
slaget föreslås att paragrafen ändras sa att 
specialbestämmelsen i 2 mom. om skatteg
runden för eget bruk av serveringstjänster 
slopas. När en skattskyldig som bedriver 
servering tar en måltid som han har tillrett i 
eget bruk, skall skattegrunden på samma sätt 
som vid annat eget bruk av tjänster vara de 
direkta och indirekta kostnaderna för tjäns
ten, såsom föreskrivs i lagförslagets 75 § 
2 punkt. 

Med direkta kostnader för en tjänst skall 
avses material- och lönekostnader samt and
ra dylika kostnader som hänför sig till utfö
randet av en tjänst. Med indirekta kostnader 
skall avses alla andra kostnader som ansluter 
sig till produktionen av tjänsten, såväl rörli
ga som fasta indirekta kostnader. De indi
rekta kostnaderna kan i praktiken hänföras 
till vissa tjänster så, att de beräknas såsom 
en schematisk andel av summan direkta 
kostnader. skattestyrelsen kan för förenhet
ligande av beskattningspraxis ge rekommen
dationer om vilken procentenhet som skall 
tillämpas vid beräkningen. En skattskyldig 
skall såsom mått på sina indirekta kostnader 
få använda antingen denna procentuella an
del eller en andel som han själv har kalkyle
rat. Vinsstillägg skall inte ingå i skattegrun
den. 

77 §. En precisering föreslås av hänvis
ningen i paragrafen. 

79 §. En precisering föreslås av ordalydel
sen i 3 mom. 

85 och 85 a §. I paragrafen föreslås änd
ringar som berör de reducerade skattesatser
na. 

Enligt lagförslaget skall skattesatsen på 
livsmedel och foder vara 17 procent också 
från ingången av 1998. En ändring med det
ta innehåll föreslås i 85 §. Bestämmelserna 
om biografföreställningar, idrottstjänster, 
läkemedel och böcker, vilka hittills har in
gått i 85 §, föreslås ingå i 85 a §. 

Den reducerade skattesatsen om 12 pro
cent på böcker, läkemedel, idrottstjänster 
och biografföreställningar samt skattesatsen 
om 6 procent på persontransporter, inkvarte
ringstjänster, ersättningar som Rundradion 
Ab erhåller ur statens radiofond samt kultur-
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och underhållningsevenemang skall ersättas 
med en ny skattesats om 8 procent. Bestäm
melserna härom, vilka annars motsvarar de 
tidigare bestämmelserna, skall ingå i 85 a §. 

85 b §. En precisering föreslås av hänvis
ningen i paragrafen. 

178 §. I paragrafen föreskrivs inom vilken 
tid mervärdesskatten i allmänhet skall på
föras. I 3 room. föreslås en ny bestämmelse 
för situationer där skatteperioden är ett ren
skötselår. I så fall skall den skatt som skall 
betalas på basis av skattedeklarationen på
föras inom ett år efter renskötselårets ut
gång, om skattedeklarationen lämnas inom 
föreskri ven tid. 

179 §. I paragrafen anges under vilka för
utsättningar efterbeskattning får verkställas. I 
paragrafen föreslås att l room. skall precise
ras så, att även de fall där skatteperioden är 
ett renskötselår beaktas. I dessa fall skall 
efterbeskattning få verkställas inom tre år 
från utgången av det renskötselår för vilket 
skatten borde ha betalts. 

/krqftträdelsebestämmelsen. Lagen föreslås 
träda i kraft från början av 1998. 

I ikraftträdelsebestämmelsens 2 room. 
föreslås att huvudregeln skall vara att lagen 
tillämpas när en såld vara har levererats eller 
en tjänst utförts, en vara eller tjänst har ta
gits i eget bruk, ett gemenskapsinternt för
värv har gjorts eller en vara har överförts 
från upplagringsförfarande, skyldigheten att 
betala skatt för en importerad vara med stöd 
av 87 § har uppstått efter att lagen har trätt i 
kraft. Föreslaget, som baserar sig på leve
ransprincipen, motsvarar den lagstiftnings
praxis som har omfattats i samband med 
tidigare lagändringar. 

I ikraftträdelsebestämmelsens 3 room. 
föreslås en specialbestämmelse om under
stöd och ersättningar. Enligt bestämmelsen 
skall lagen tillämpas på de understöd och 
bidrag som hänförs till skattegrunden samt 
ersättningar till Rundradion Ab ur statens 
radiofond vilka har erhållits efter att lagen 
har trätt i kraft. De nya skattesatserna skall 
följaktligen tillämpas på understöd och er
sättningar som inflyter under 1998 eller där
efter. 

Till följd av ändringen av skattesatsen på 
förskottsbetalningar föreslås i 4 room. ett 
undantag från leveransprincipen i 2 room. 
Enligt bestämmelsen skall de tidigare gällan
de reducerade skattesatserna tillämpas på 
vederlaget eller den del av vederlaget för 
försäljningen av en vara eller tjänst som har 

influtit innan lagen trädde i kraft. För för
skottsbetalningar som inflyter under 1997 
skall följaktligen fortfarande betalas skatt 
enligt tidigare skattesatser, även om varan 
levereras eller tjänsten utförs under 1998. 
Bestämmelsen behövs, eftersom de omstän
digheter som bestämmer skatten inte nöd
vändigtvis är kända för säljaren när han in
kasserar betalningen och han därför inte all
tid i prissättn.\ngen kan beakta ändringar i 
skattesatsen. A ven administrativa skäl talar 
för att skatten i dessa fall bestäms enligt den 
tidpunkt när betalningen har influtit. 

I anslutning till de ändrade skattesatserna 
föreslås i 5 room. ett undantag från leverans
principen beträffande gemenskapsinterna 
varuförvärv. Enligt bestämmelsen skall de 
nya reducerade skattesatserna tillämpas på 
gemenskapsintema förvärv som enligt 
138 b § skall hänföras till kalendermånader 
som infaller efter att lagen har trätt i kraft. 
Enligt 138 b § hänförs ett gemenskapsinternt 
varoförvärv till kalendermånaden efter den 
månad då förvärvet gjordes. De nya skatte
satserna tillämpas följaktligen redan på varor 
som har anskaffats i december 1997. Om 
köparen under leveransmånaden har fått en 
faktura beträffande den levererade varan, 
skall förvärvet dock hänföras till den månad 
då varan togs emot. Skattesatsen bestäms 
härvid enligt leveransprincipen. Ikrafträdel
sebestämmelsen grundar sig till denna del på 
artikel 28 e.3 och artikel 28 d.2 och 28 d.3 i 
det sjätte mervädesskattedirektivet sådana 
dessa bestämmelser lyder i direktivet 
91/680/EEG. 

Enligt ikraftträdelsebestämmelsens 6 room. 
skall lagens 72 d § 4 room. tillämpas retro
aktivt om varan har levererats eller tjänsten 
har utförts den l januari 1995 eller därefter. 
Bestämmelsen grundar sig på gemenskaps
rätten, som i Finland skall tillämpas från tid
punkten för inträdet i Europeiska unionen. 

2. Nännare bestämmelser 

Närmare bestämmelser om verkställigheten 
av mervärdesskattelagen meddelas i mervär
desskattförordningen. Förordningen skall 
ändras såsom lagändringarna förutsätter. 

3. Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft den l januari 
1998. Dock föreslås att skattefriheten för 
försäljning till Nato-trupper i andra med-
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lemsstater tillämpas retroaktivt från början 
av 1995. 

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

Lag 
om ändring av mervärdesskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 (1501/1993) 13 a § l mom., 

13 a § 2 mom. 2 punkten, 75 och 77 §, 79 § 3 mom., 85, 85 a och 85 b § samt 179 § 
l mom., 

av dessa 13 a § l m om. och 13 a § 2 m om. 2 punkten sådana dessa lyder i lag 377/1994, 
75 § sådan den delvis lyder i lag 1486/1994, 85 § sådan den lyder i sistnämnda lag och del
vis i lag 126411996, 85 a§ sådan den lyder i nämnda lag 1486/1994, 85 b §sådan den lyder 
i lag 38111996 och 179 § l mom. sådant det lyder i lag 1264/1996 samt 

fogas till 72 d §, sådan den lyder i lag 1767/1995, ett nytt 4 m om., varvid nuvarande 
4 mom. blir 5 mom., och till 178 §, sådan den lyder i nämnda lag 1486/1994, ett nytt 
3 mom., som följer: 

13 a§ 
Länsskatteverket kan på ansökan av två 

eller flera näringsidkare bestämma att dessa 
när lagen tillämpas skall behandlas som en 
enda näringsidkare (skattskyldighetsgrnpp). 
Näringsidkarna skall ha sin hemort eller ett 
fast driftställe i Finland. 

Till en skattskyldighetsgrupp Ran endast 
höra: 

2) en holdingSammanslutning som avses i 
4 § kreditinstitutslagen (1607/1993) eller ett 
moderföretag i en försäkringskoncern som 
avses i 11 § 3 mom. bokföringsförordningen 
(1575/1992), 

72 d§ 

Skatt betalas inte på försäljning av varor 
och tjänster som tillhandahålls väpnade styr
kor i en annan medlemsstat när styrkorna 
tillhör en stat som är medlem i Atlantpakten 
och deltar i gemensamt försvar eller när var
orna och tjänsterna tillhandahålls civilperso
nal som atföljer dessa styrkor eller de är 
avsedda för styrkornas mässar och marketen
terier, under motsvarande förutsättningar 
som skattefrihet beviljas i destinationsstaten. 
skattefriheten gäller inte destinationsstatens 
eget försvar. 

75 § 
När den skattskyldige tar en tjänst i eget 

bruk är skattegrunden 

l) för en köpt tjänst, inköpspriset eller ett 
sannolikt lägre överlåtelsepris, 

2) för en själv utförd tjänst, de direkta och 
indirekta kostnaderna för tjänsten. 

77§ 
Den skattegrund som avses i 74-76 § 

inkluderar inte skattens andel. 

79 § 

Till skattegrunden hänförs den ersättning 
som Rundradion Ab får ur statens radiofond. 

85 § 
För försäljning, gemenskapsinterna för

värv, överföring från upplagringsförfarande 
och import av följande varor skall i skatt 
betalas 17 procent av skattegrunden: 

l) matvaror, drycker och andra ämnen 
som är avsedda att som sådana förtäras av 
människor samt råvaror och kryddor, kon
serveringsmedel, färger eller andra tillsat
sämnen som används vid framställning eller 
konservering av dem (livsmedel), 

2) fodermedel och foderblandningar samt 
råvaror och tillsatsämnen som är avsedda för 
tillverkningen av sådana, industriavfall att 
användas som djurfoder samt foderfisk (jo
dennedel). 

Den med stöd av l mom. l punkten sänk
ta skattesatsen tillämpas inte på 

l) serveringsverksamhet, 
2) levande djur, 
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3) vattenledningsvatten, 
4) alkoholdrycker som avses i lagen om 

accis på alkohol och alkoholdrycker och to
baksprodukter, eller på 

5) varor och gifter som avses i 85 a § 
l mom. 6 punkten. 

85 a§ 
För försäljning av följande tjänster samt 

försäljning, gemenskapsintema förvärv, 
överföring från upplagringsförfarande och 
import av följande varor skall i skatt betalas 
8 procent av skattegrunden 

l) persontransporter, 
2) överlåtelse av nyttjande rätt till inkvar

teringslokaler och besökshamnar, 
3) tjänster som möjliggör utövande av 

idrott, 
4) inträdesavgifter till teater-, cirkus-, mu

sik-, dans- och biografföreställningar, utställ
ningar, idrottsevenemang, nöjesparker, djur
parker, museer och andra motsvarande kul
tur- eller underhållningsevenemang och in
rättningar, 

5) ersättning som Rundradion Ab erhåller 
ur statens radiofond, 

6) läkemedel som nämns i läkemedelsla
gen (395/1987), produkter som enligt till
ståndet eller villkoret för registrering i 21 § 
2 mom. och 21 a § läkemedelslagen får säl
jas endast på apotek, samt kliniska närings
preparat och motsvarande produkter samt 
salvbas, om de berättigar till ersättning en
ligt sjukförsäkringslagen (364/1963), 

7) böcker. 
Såsom ovan i l mom. 4 punkten avsedda 

inträdesavgifter anses också avgifter med 
inträdesavgiftskaraktär som uppbärs för an
vändning av anläggningar i nöjesparker och 
andra motsvarande anläggningar. 

Såsom böcker som avses i l mom. 7 
punkten anses inte 

l) på något annat sätt än genom tryckning 
eller något därmed jämförbart sätt tillverka
de publikationer, 

2) periodiska publikationer eller 
3) publikationer som huvudsakligen inne

håller reklam. 

85 b§ 
Med avvikelse från 85 och 85 a § skall i 

skatt betalas 22 procent av skattegrunden av 
sådana förpackningar och transportförnöden
heter som berättigar till ersättning vid åter
sändande. 

370255 

178 § 

Om skatteperioden är ett renskötselår och 
skattedeklarationen avges inom den tid som 
stadgas i 13 c § 4 mom., skall den skatt som 
skall betalas på basis av skattedeklarationen 
påföras inom ett år efter renskötselårets ut
gång. 

179 § 
Efter den tid som stadgas i 178 § kan ef

terbeskattning verkställas. Den skattskyldige 
skall genom efterbeskattning påföras den 
skatt som är obetald eller vad som har åter
burits till ett för stort belopp till följd av att 
han underlåtit att inlämna deklaration eller 
till följd av att han lämnat en deklaration 
eller nagon annan uppgift eller handling som 
är bristfällig, vilseledande eller oriktig. Ef
terbeskattning kan verkställas inom tre år 
från utgången av den räkenskapsperiod till 
vilken den kalendermånad för vilken skatten 
borde ha betalts hänför sig. Om skatteperio
den är ett kalenderår, kan efterbeskattning 
verkställas inom tre år från utgången av det 
kalenderår för vilket skatten borde ha be
talts, eller om skatteperioden är ett rensköt
selår, inom tre år fran utgången av det ren
skötselår för vilket skatten borde ha betalts. 

l. Denna lag träder i kraft den 199 . 
2. Om inte annat föreskrivs nedan, tilläm

pas lagen när en såld vara har levererats el
ler en tjänst utförts, en vara eller tjänst har 
tagits i eget bruk, ett gemenskapsinternt för
värv har gjorts, en vara har överförts från 
upplagringsförfarande eller skyldigheten att 
betala skatt för en importerad vara med stöd 
av 87 § har uppstått efter att lagen har trätt i 
kraft. 

3. Lagen tillämpas på de understöd och 
bidrag som hänförs till skattegrunden samt 
ersättningar till Rundradion Ab ur statens 
radiofond vilka har erhållits efter att lagen 
har trätt i kraft. 

4. På vederlaget eller den del av vederla
get för försäljningen av en vara eller tjänst 
som har influtit innan denna lag träder i 
kraft tillämpas de tidigare gällande skattesat
serna. 

5. Lagens 85 och 85 a § tillämpas på så
dana gemenskapsintema varoförvärv som 
enligt 138 b § skall hänföras till kalender
månader som infaller efter att lagen har trätt 
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i kraft. 
6. Lagens 72 d § 4 mom. tillämpas när 

varan har levererats eller tjänsten har utförts 
den l januari 1995 eller därefter. 

Helsingfors den 12 september 1997 

Republikens President 

MAR'ITI AHTISAARI 

Finansminister Sartli Niinistö 
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Bilaga 
Lag 

om ändring av mervärdesskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 (150111993) 13 a§ l mom., 

13 a § 2 mom. 2 punkten, 75 och 77 §, 79 § 3 mom., 85, 85 a och 85 b § samt 179 § 
l mom., 

av dessa 13 a § l mom. och 13 a § 2 mom. 2 punkten sådana dessa lyder i lag 377/1994, 
75 § sådan den delvis lyder i lag 1486/1994, 85 § sådan den lyder i sistnämnda lag och del
vis i lag 126411996, 85 a§ sådan den lyder i nämnda lag 1486/1994, 85 b §sådan den lyder 
i lag 381/1996 och 179 § l mom. sådant det lyder i lag 126411996 samt 

fogas till 72 d §, sådan den lyder i lag 176711995, ett nytt 4 mom., varvid nuvarande 
4 mom. blir 5 mom., och till 178 §, sådan den lyder i nämnda lag 148611994, ett nytt 
3 mom., som följer: 

Gällande lydelse 

13 a§ 
Länsskatteverket kan på ansökan av två 

eller flera näringsidkare bestämma att dessa 
när lagen tillämpas skall behandlas som en 
enda näringsidkare (skattskyldighetsgrupp). 
Näringsidkarna skall ha sin hemort i Fin
land. 

Till en skattskyldighetsgrupp kan endast 
höra: 

2) en holdingssammanslutning som avses i 
4 § kreditinstitutslagen (160/93), 

Föreslagen lydelse 

13 a§ 
Länsskatteverket kan på ansökan av två 

eller flera näringsidkare bestämma att dessa 
när lagen tillämpas skall behandlas som en 
enda näringsidkare (skattskyldighetsgrupp). 
Näringsidkarna skall ha sin hemort eller ett 
fast driftställe i Finland. 

Till en skattskyldighetsgrupp kan endast 
höra: 

2) en holdingSammanslutning som avses i 
4 § kreditinstitutslagen (160711993) eller ett 
modeiföretag i en försäkringskoncern som 
avses i 11 § 3 mom. bokföringsförordningen 
( 157511992), 

72 d§ 

75 § 
När den skattskyldige tar en tjänst i eget 

bruk är skattegrunden 
l) för en köpt tjänst, inköpspriset eller ett 

sannolikt lägre överlåtelsepris, 

Skatt betalas inte på försäljning av varor 
och tjänster som tillhandahålls väpnade styr
kor i en annan medlemsstat när styrkorna 
tillhör en stat som är medlem i Atlantpakten 
och deltar i gemensamt försvar eller när var
orna och tjänsterna tillhandahålls civilperso
nal som åtföljer dessa styrkor eller de är 
av sedda för styrkornas mässar och marketen
terier, under motsvarande förutsättningar 
som skattefrihet beviljas i destinationsstaten. 
skattefriheten gäller inte destinationsstatens 
eget försvar. 

75 § 
När den skattskyldige tar en tjänst i eget 

bruk är skattegrunden 
l) för en köpt tjänst, inköpspriset eller ett 

sannolikt lägre överlåtelsepris, 
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Gällande lydelse 

2) för en själv utförd tjänst, de direkta och 
indirekta kostnaderna för tjänsten. 

När den skattskyldige bedriver servering 
och tar en måltid som han tillrett i eget 
bruk, är skattegrunden det penningvärde av 
måltidsfönnån som har fastställts för för
skottsinnehållningen. 

77§ 
Den skattegrund som avses i 74 §, 75 § 

l mom. och 76 § inkluderar inte skattens 
andel. 

Föreslagen lydelse 

2) för en själv utförd tjänst, de direkta och 
indirekta kostnaderna för tjänsten. 

77§ 
Den skattegrund som avses 

inkluderar inte skattens andel. 
74-76 § 

79 § 

Till skattegrunden hänförs den ersättning 
som Oy Yle1sradio Ab får ur statens radio
fond. 

85 § 
För försäljning av följande tjänster samt 

försäljning, gemenskapsintema förvärv, 
överföring från upplagringsförfarande och 
import av följande varor skall i skatt betalas 
12 procent av skattegrunden: 

l) matvaror, drycker eller andra ämnen 
som är avsedda att som sådana förtäras av 
människor samt råvaror och kryddor, kon
serveringsmedel, färger eller andra tillsat
sämnen som används vid framställning eller 
konservering av dem (livsmedel), 

2) fodermedel och foderblandningar samt 
råvaror och tillsatsämnen som är avsedda för 
tillverkningen av sådana, industriavfall att 
användas som djurfoder samt foderfisk (jo
dennedel), 

3) anordnande av biogrqfföreställningar, 
4) tjänster som möjliggör utövande av 

idrott, 
5) läkelmedel som nämns i läkemedelsla

g en( 395/87), produkter som enligt tillståndet 
eller villkoret för registrering l 21 § 2 mom. 
och 21 a § läkemedelslagen får säljas endast 
på apotek, samt kliniska näringspreparat och 
motsvarande produkter samt salbas, om de 
berättigar till ersättning enligt sjukförsäk
ringslagen ( 364163 ), 

6) böcker. 
Den med stöd av l mom. l J?Unkten sänk

ta skattesatsen tillämpas inte pa 
l) serveringsverksamhet, 
2) levande djur, 

Till skattegrunden hänförs den ersättning 
som Rundradion A b får ur statens radiofond. 

85 § 
För försäljning, gemenskapsintema för

värv, överföring från upplagringsförfarande 
och import av följande varor skall i skatt 
betalas 17 procent av skattegrunden: 

l) matvaror, drycker och andra ämnen 
som är avsedda att som sådana förtäras av 
människor samt råvaror och kryddor, kon
serveringsmedel, färger eller andra tillsat
sämnen som används vid framställning eller 
konservering av dem (livsmedel), 

2) fodermedel och foderblandningar samt 
råvaror och tillsatsämnen som är avsedda för 
tillverkningen av sådana, industriavfall att 
användas som djurfoder samt foderfisk (jo
dennedel). 

Den med stöd av l mom. l J?Unkten sänk
ta skattesatsen tillämpas inte pa 

l) serveringsverksamhet, 
2) levande djur, 
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3) vattenledningsvatten, 
4) alkoholdrycker som avses i lagen om 

accis på alkohol och alkoholdrycker 
(1471/94) och tobaksprodukter, eller pa 

5) varor och gifter som avses i l mom. 
5 punkten. 

Såsom böcker som avses i l mom. 
6 punkten anses inte 

l) på något annat sätt än genom tryckning 
eller något därmed jämförbart sätt tillverka
de publikationer, 

2) periodiska publikationer eller 
3) publikationer som huvudsakligen inne

håller reklam. 

85 a§ 
För försäljning av följande tjänster skall i 

skatt betalas 6 procent av skattegrunden 

l) persontransporter, 
2) överlåtelse av inkvarteringslokaler och 

besökshamnar, 
3) ersättning som Rundradion Ab erhåller 

ur statens radiofond, 
4) inträdesbiljetter till teater-, cirkus-, mu

sik- och dansföreställningar, utställningar, 
idrottsevenemang, nöjesparker, djurparker, 
museer och andra motsvarande kultur- eller 
underhållningsevenemang och inrättningar. 

Såsom ovan i l mom. 4 punkten avsedda 
inträdesavgifter anses också avgifter med 
inträdesavgitskaraktär som uppbärs för an
vänding av anläggningar i nöjesparker och 
andra motsvarande anläggningar. 

Föreslagen lydelse 

3) vattenledningsvatten, 
4) alkoholdrycker som avses i lagen om 

accis på alkohol och alkoholdrycker och to
baksprodukter, eller på 

5) varor och gifter som avses i 85 a § 
l mom. 6 punkten. 

85 a§ 
För försäljning av följande tjänster samt 

försäljning, gemenskapsintema fölVälV, 
öveiföring från upplagringsföifarande och 
import av följande varor skall i skatt betalas 
8 procent av skattegrunden 

l) persontransporter, 
2) överlåtelse av nyttjande rätt till inkvar

teringslokaler och besökshamnar, 
3) tjänster som möjliggör utövande av 

idrott, 
4) inträdesavgifter till teater-, cirkus-, mu

sik-, dans- och biografföreställningar, utställ
ningar, idrottsevenemang, nöjesparker, djur
parker, museer och andra motsvarande kul
tur- eller underhållningsevenemang och in
rättningar, 

5) ersättning som Rundradion A b erhåller 
ur statens radiofond, 

6) läkemedel som nämns i läkemedelsla
gen (395/1987), produkter som enligt till
ståndet eller villkoret för registrering i 21 § 
2 mom. och 21 a § läkemedelslagen får säl
jas endast på apotek, samt kliniska närings
preparat och motsvarande produkter samt 
salvbas, om de berättigar till ersättning en
ligt sjukförsäkringslagen ( 36411963 ), 

7) böcker. 
Såsom ovan i l mom. 4 punkten avsedda 

inträdesavgifter anses också avgifter med 
inträdesavgiftskaraktär som uppbärs för an
vändning av anläggningar i nöjesparker och 
andra motsvarande anläggningar. 

Såsom böcker som avses i l mom. 7 
punkten anses inte 

l) på något annat sätt än genom tryckning 
eller något därmed jämförbart sätt tillverka
de publikationer, 
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85 b§ 
Med avvikelse från 85 § och 222 § 

7 mom. skall i skatt betalas 22 procent av 
skattegrunden av sådana förpackningar och 
transportförnödenheter som berättigar till 
ersättning vid återsändande. 

Föreslagen lydelse 

2) periodiska publikationer eller 
3) publikationer som huvudsakligen inne

håller reklam. 

85 b§ 
Med avvikelse från 85 och 85 a § skall i 

skatt betalas 22 procent av skattegrunden av 
sådana förpackningar och transportförnöden
heter som berättigar till ersättning vid åter
sändande. 

178 § 

179§ 
Efter den tid som stadgas i 178 § kan ef

terbeskattning verkställas. Den skattskyldige 
skall genom efterbeskattning påföras den 
skatt som är obetald eller vad som har åter
burits till ett för stort belopp till följd av att 
han underlåtit att inlämna deklaration eller 
till följd av att han lämnat en deklaration 
eller nagon annan uppgift eller handling som 
är bristfällig, vilseledande eller oriktig. Ef
terbeskattning kan verkställas inom tre år 
från utgången av den räkenskapsperiod till 
vilken den kalendermånad för vilken skatten 
borde ha betalts hänför sig eller, om skatte
perioden är ett kalenderår, inom tre år från 
utgången av det kalenderår för vilken skat
ten borde ha betalats. 

Om skatteperioden är ett renskötselår och 
skattedeklarationen avges inom den tid som 
stadgas i 13 c § 4 mom., skall den skatt som 
skall betalas på basis av skattedeklarationen 
påföras inom ett år efter renskötselårets ut
gång. 

179 § 
Efter den tid som stadgas i 178 § kan ef

terbeskattning verkställas. Den skattskyldige 
skall genom efterbeskattning påföras den 
skatt som är obetald eller vad som har åter
burits till ett för stort belopp till följd av att 
han underlåtit att inlämna deklaration eller 
till följd av att han lämnat en deklaration 
eller nagon annan uppgift eller handling som 
är bristfällig, vilseledande eller oriktig. Ef
terbeskattning kan verkställas inom tre år 
från utgången av den räkenskapsperiod till 
vilken den kalendermånad för vilken skatten 
borde ha betalts hänför sig. Om skatteperio
den är ett kalenderår, kan efterbeskattning 
verkställas inom tre år från utgången av det 
kalenderår för vilket skatten borde ha be
talts, eller om skatteperioden är ett rensköt
selår, inom tre år från utgången av det ren
skötselår för vilket skatten borde ha betalts. 

l. Denna lag träder i kraft den 199. 
2. Om inte annat föreskrivs nedan, tilläm

pas lagen när en såld vara har levererats el
ler en tjänst utförts, en vara eller tjänst har 
tagits i eget bruk, ett gemenskapsinternt för
v äro har gjorts, en vara har öveiförts från 
upplagringsfölfarande eller skyldigheten att 
betala skatt för en importerad vara med stöd 
av 87 § har uppstått efter att lagen har trätt i 
kraft. 
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Föreslagen lydelse 

3. Lagen tillämpas på de understöd och 
bidrag som hänförs till skattegrunden samt 
ersättningar till Rundradion A b ur statens 
radiofond vilka har erhållits efter att lagen 
har trätt i kraft. 

4. På vederlaget eller den del av vederla
get för försäljningen av en vara eller tjänst 
som har influtit innan denna lag träder i 
kraft tillämpas de tidigare gällande skattesat
serna. 

5. Lagens 85 och 85 a § tillämpas på så
dana gemenskapsintema varuförväJv som 
enligt 138 b § skall hänföras till kalender
månader som infaller efter att lagen har trätt 
i krqft. 

6. Lagens 72 d § 4 mom. tillämpas när 
varan har levererats eller tjänsten har utförts 
den l januari 1995 eller därefter. 




