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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag 
om ändring av 79 och 85 a § mervärdesskattelagen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att mervär
desskattela~en ändras så, att Rundradion 
Ab:s skyldighet att betala mervärdesskatt på 
ersättning ur statens televisions- och radio
fond begränsas till att gälla ersättning som 
betalas på grundval av televisionsavgifter. 

Propositionen hänför sig till regeringens 
proposition med förslag till lagstiftning 
om televisions- och radioverksamhet 

Lagen avses träda i kraft samtidigt som 
den sistnämnda propositionen, dvs. senast 
vid ingången av 1999. 

ALLMÅN MOTIVERING 

l. Nuläge och föreslagna ändringar 

Enligt gällande 79 § 3 mom. mervärdes
skattelagen (1501/1993) hänförs den ersätt
ning som Rundradion Ab får ur statens ra
diofond till skattegrunden. Finansieringen av 
Rundradion Ab:s verksamhet grundar sig för 
närvarande till största delen på ersättningen 
ur radiofonden. Ersättningen betalas med de 
medel som utgör inkomster av televisionsli
censinnehavarnas avgifter för televisionsli
cens. På ersättningen tillämpas en skattesats 
om 8 procent med stöd av 85 a § l mom. 5 
punkten mervärdesskattelagen. Eftersom Te
leförvaltningscentralen, som ansvarar för 
televisionslicensförvaltningen, och statens 
radiofond inte är mervärdesskattskyldiga, 
kan de som köper tjänsterna inte dra av den 
mervärdesskatt som skall betalas på priset på 
televisionslicensen. 

Rundradion Ab:s verksamhet finansieras 
också med den avgift för allmännyttig verk
samhet som betalas av MTV Oy och som 
grundar sig på ett avtal mellan bolagen. 
Rundradion Ab betalar 22 procent i mervär
desskatt på ersättningen och köparen har på 
motsvarande sätt rätt att dra av den skatt 
som ingår i avgiften. 

I regeringens proposition med förslag till 
lag om televisiOns- och radioverksamhet 
som avlåts separat har det föreslagits att sta
tens radiofond som en s.k. gammal fond 
överförs till den nya lagen om statens tele-
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visions- och radiofond och att fondens namn 
samtidigt ändras till statens televisions- och 
radiofond. De medel som samlas i fonden 
skulle anvisas för finansiering av Rundra
dion Ab:s verksamhet, främjande av rundra
dioverksamheten och täckande av kostnader
na for uppbörden av avgiften. 

I den nämnda propositionen föreslås att en 
televisionsav~ift som motsvaras av den nu
varande avgiften för televisionslicens och 
som uppbärs hos den som använder en tele
visionsapparat skall avsättas till fonden. Till 
fonden dirigeras dessutom en lagstadgad 
koncessionsavgift, som uppbärs hos konces
sionshavare som bedriver radio- och televi
sionsverksamhet Koncessionsavgiften ersät
ter den ovan nämnda avgiften för allmännyt
tir verksamhet. A v giften skall grunda sig på 
l § i propositionens förslag till lag om tele
visions- och radioverksamhet och bestäm
melserna om storleken på avgiften skall ingå 
i 23-25 § i propositionens förslag till lag 
om statens televisions- och radiofond. Ut
gångspunkten för fastställaodet av konces
sionsavgiftens storlek har enligt proposi
tionen varit att säkerställa Rundradion Ab:s 
allmänna inkomstnivå och bibehålla denna 
under den närmaste framtiden. 

Det föreslagna förfarandet att stxra inkom
sterna från koncessionsavgiften till Rundra
dion Ab via televisions- och radiofonden 
medfor att den mervärdesskatt på 8 procent 
som Rundradion Ab betalar på ersättningen 



2 RP 33/1998 rd 

skulle komma att belasta ersättningen för 
koncessionsavgiftema, eftersom den inte är 
avdragbar. För att den allmänna finansie
ringen av Rundradion Ab:s verksamhet skall 
säkerställas föreslås det att den ersättning 
som fås ur fonden hänförs till skattegrunden 
endast till den del som ersättningen grundar 
sig på de medel som fås från den television
savgift som motsvarar den nuvarande avgif
ten för televisionslicens. 

2. Ekonomiska verkningar 

Om koncessionsavgifterna innebär mervär
desskatt i fortsättningen, betyder det att de 
medel som anvisas för Rundradion Ab:s 
verksamhet minskar med ca 20 milj. mk. 

Enligt förslaget bibehålls mervärdesbeskatt
ningen av Rundradion Ab på den nuvarande 
nivån och statens skatteökning på 20 milj. 
mk skall utebli. 

3. Beredningen av propositionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp
drag vid finansministeriet 

4. Samband med andra propositioner 

Denna proposition ansluter sig till den re
geringens proposition med förslag till lag
stiftning om televisions- och radioverksam
het 

DET ALlMOTIVERING 

l. Lagförslag 

79 §. Det föreslås att paragrafens 3 mom. 
ändras så, att den ersättning som Rundradion 
Ab får ur fonden hänförs till skattegrunden 
till den del som ersättningen utbetalas på 
grundval av inkomstema från televisionsav
gifter. Till skattegrunden hänförs däremot 
inte ersättning ur fonden till den del som 
ersättningen grundar sig på koncessionsav
gifter. Den ersättning som betalas på grund
val av koncenssionsavgifter räknas inte som 
stöd eller bidrag som hänför sig direkt till 
priset på tjänsten, utan som ett allmänt stöd 
för att förbättra de allmänna förutsättnin~ar
na för verksamheten och som Rundradton 

Ab inte skall betala mervärdesskatt på. Sam
tidigt görs en ändring som gäller namnet på 
radio fonden. 

85 a §. Ordalydelsen i l mom. 5 punkten 
justeras så, att den motsvarar ordalydelsen i 
79 § 3 mom. 

2. Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft samtidigt som 
den regeringens proposition med förslag till 
lagstiftning om televisions- och radioverk
samhet, dvs. senast den l januari 1999. 

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

om ändring av 79 och 85 a § mervärdesskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 (1501/1993) 79 § 3 mom. och 85 

a§ l mom. 5 punkten, sådana de lyder i lag 1265/1997, som följer: 

79 § 

Till skattegrunden hänförs den på televi
sionsavgifter grundade ersättning som Run
dradion Ab får ur statens television§- och 
radiofond och den ersättQing som Alands 
Radio och TV Ab får av Alands landskaps
styrelses inkomster från televisionsavgifter. 

85 a§ 
För försäljning av följande tjänster samt 

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

Helsingfors den 17 april 1998 

5) den på televisionsavgifter grundade er
sättning som Rundradion Ab får ur statens 
televi§ions- och radiofond och den ersi!ttning 
som Alands Radio och TV Ab får av Alands 
landskapsstyrelses inkomster från television
savgifter, 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
Lagen tillämpas på de ersättningar enligt 

85 a § l mom. 5 punkten vilka har erhållits 
efter att lagen har trätt i kraft. 

Republikens President 

MARTTI AHTISAARI 

Minister Jouko Skinnari 
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Bilaga 

Lag 

om ändring av 79 och 85 a § mervärdesskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 (1501/1993) 79 § 3 mom. och 

85 a § l mom. 5 punkten, sådana de lyder i lag 1265/1997, som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

79 § 

Till skattegrunden hänförs den ersättning 
som Rundradion Ab får ut;. statens radiofond 
och den ersäthl,ing som Alands Radio och 
TV Ab får av Alands landskapsstyrelses in
komster från televisionsavgifter. 

Till skattegrunden hänförs den på televi
sionsavgifter grundade ersättning som Rund
radion Ab får ur statens televisioys- och ra
diofond och den ersättnjng som Alands Ra
dio och TV Ab får av Alands landskapssty
relses inkomster från televisionsavgifter. 

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: 

5) den ersättning som Rundradion Ab får 
Qr statens radiofond och den ersättning som 
Alands Radio och TV Ab får av Alands 
landskapsstyrelses inkomster från televi
sionsavgifter, 

5) den på televisionsavgifter grundade er
sättning som R undradion A b får ur statens 
televi5ions- och radiofond och den ersijttning 
som Alands Radio och TV Ab får av Alands 
landskapsstyrelses inkomster från televi
sionsavgifter, 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
Lagen tillämpas på de ersättningar enligt 

85 a§ l mom. 5 punkten vilka har erhållits 
efter att lagen har trätt i kraft. 


