
RP 177/1998 rd 

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag 
om ändring av 17 och 26 § lagen om beskattningsförfarande 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att lagen om 
beskattningsförfarande ändras så, att telefon
samfunden skall bli skyldiga att tillställa 
skatteförvaltningen de nödvändiga uppgifter
na om de aktier eller andelar som telefon
samfundens delägare eller medlemmar äger 
vid utgången av ett kalenderår. Dessutom 

föreslås till lagen en teknisk förändring. Ef
ter ändringen skulle den bestämmelse som 
avser principen om opartiskhet innehålls
mässigt motsvara den ursprungliga avsikten. 

Lagen avses träda i kraft så snart som 
möjligt efter att den har antagits och blivit 
stadfäst. 

MOTIVERING 

l. Nyläge och föreslagna ändringar 

1.1. Telefonsamfundens 
anmälningsskyldighet 

Enligt l O § förmögenhetsskattelagen 
(153711992) är bohag och annat lösöre som 
är avsett enbart för den skattskyldiges och 
hans familjs personliga bruk, inberäknat ak
tier, andelsbrev eller medlemsböcker i tele
fonsamfund, skattefria tillgångar. Av den 
anledningen har man inte i skattedeklaratio
nen behövt uppge till telefon berättigande 
aktier, andelsbevis samt bevis som berättigar 
till medlemskap. 

Inom många telefonsamfund genomför 
man för närvarande etappvisa förändringar i 
företagsformen. I åtminstone en del av fallen 
leder förändringarna till att bolaget börjar 
noteras på en fondbörs börslista. Delä~arska
pet separeras från kundstatusen. I fraga om 
exempelvis Telefonandelslaget HTF separe
rades andelsbeviset från telefonanslutningen 
den l september 1998. Efter en dylik sepa
ration kan aktier och andelsbevis inte anses 
som tillgångar i det sedvanliga bohaget. 

skattepliktiga tillgångar skall uppges i 
skattedeklarationen. Också sådana aktier el
ler andelsbevis i ett telefonsamfund som inte 
ingår i det sedvanliga bohaget skall dekla-
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reras. Den som omfattas av skatteförslags
förfarandet skall återsända skatteförslaget 
kompletterat till denna del, och det skall 
göras också i sådana fall där någon annan 
orsak till återsändaodet inte föreligger. Vid 
utvecklaodet av skatteförslagsförfarandet 
syftar myndigheterna till att slutresultatet av 
beskattningen skall räknas ut på grundval av 
sådana uppgifter som skatteförvaltningen på 
ett tillförlitligt sätt kan få från annat håll än 
av den skattskyldige själv. 

Därför föreslås 17 § l mom. lagen om 
beskattningsförfarande (155811995) där det 
bestäms om utomståendes allmänna upplys
ningsplikt, skall ändras så att de telefon
samfund, där delägarskapet separerats från 
kundstatusen, till skatteförvaltningen för för
mögenhetsbeskattningen anmäler de nödvän
diga uppgifterna om delägarna eller sina 
medlemmar. Efter det att man med aktierna 
i det bolag som bildats genom arrange
manget bedriver offentlig handel på fond
börs, är det inte motiverat att placera tele
fonbolagen i en annan ställning än andra 
bolag när det gäller skyldigheten att lämna 
uppgifter. 

1.2. Teknisk ändring 

I regeringens proposition till Riksdagen 
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med förslag till ändringar i skattelagstift
ningens besämmelser om skatterättelsenämn
den (RP 1511998 rd) föreslogs en teknisk 
ändring om skattemyndighetens namn i 26 § 
l mom. lagen om beskattningsförfarande. I 
regeringens proposition till Riksdagen med 
förslag till lagar om ändring av lagen om 
beskattningsförfarande och 27 § lagen om 
förskottsuppbörd (RP 53/1998 rd) föreslogs 
att om principen om opartiskhet i beskatt
ningen skall stadgas i 26 § l mom. lagen 
om beskattningsförfarande. Riksdagen antog 
båda propositionerna. Propositionen som 
gäller principen om opartiskhet i beskatt
ningen stadfästes genom en lag av den 26 
juni 1998 (47711998), nedan den föregående 
lagen om ändring, som trädde i kraft den l 
juli 1998. Lagen tillämpas från och med den 
l november 1998. Den tekniska ändringen 
stadfästes genom en lag av den l O juli 1998 
(50511998), nedan den senare lagen om änd
ring, som träder i kraft den l januari 1999. 
Genom den senare lagen om ändring ändra
des den föregående lagen om ändring på ett 
sätt som inte avsågs. Om felet inte korrige
ras, har detta som följd att principen om 
opartiskhet inte län&re gäller från ingången 
av 1999. Det föreslas att felet korrigeras så, 
att det i 26 § l m om. lagen om beskatt
ningsförfarande stadgas om principen om 

opartiskhet i beskattningen enligt samma 
ordalydelse som i den föregående lagen om 
ändring. 

2. Propositionens verkningar 

Ändringarna har inga ekonomiska verk
ningar. Lagändringen innebär att den som 
äger en aktie eller andel i ett telefonsamfund 
kan befrias från att i sin skattedeklaration 
uppge detta. För telefonsamfunden innebär 
anmälandet av uppgifter en del extra arbete. 
Beskattningsförvaltningens arbete underlättas 
i och med att den får information om tele
fonsamfundens aktie- och andelsägare direkt 
av telefonsamfunden. 

3. Beredningen av propositionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp
drag vid finansministeriet 

4. Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft så snart som 
möjligt efter att den har antagits och blivit 
stadfäst. 

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

om ändring av 17 och 26 § lagen om beskattningsförfarande 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/ 1995) 17 § l m om. 

och 26 § l mom., av dessa 26 § l mom. sådant det lyder i lag 50511998, som följer: 

17 § 

Utomståendes allmänna skyldighet att lämna 
andra uppgifter 

Placeringsfonder skall för beskattningen 
tillställa skatteförvaltningen uppgifter om 
antalen placeringsfondsandelar som skatt
skyldiga äger .. samt om inlösta placerings
fondsandelar. Aven telefonsamfund skall för 
beskattningen tillställa skatteförvaltningen 
uppgifter om sådana aktier eller andelar som 
telefonsamfundens delägare eller medlemmar 
äger vid utgången av kalenderåret och som 
utgör skattepliktiga tillgångar för delägarna 
eller medlemmarna. Ett telefonsamfund är 

Helsingfors den 16 oktober 1998 

dock inte skyldigt att lämna uppgifter till 
den del telefonsamfundets aktier noteras på 
fondbörs. 

26 § 

Allmänna principer 

I beskattningsförfarandet och andra åtgär
der i samband med beskattningen skall skat
tetagarnas och den skattskyldiges intressen 
beaktas på lika grunder. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Republikens President 

MARTTI AHTISAARI 

Minister Jouko Skinnari 
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Bilaga 
Lag 

om ändring av 17 och 26 § lagen om beskattningsrörfarande 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/1995) 17 § l mom. 

och 26 § l mom., av dessa 26 § l mom. sådant det lyder i lag 505/1998, som följer: 

Gällande lydelse 

17 § 

Utomståendes allmänna skyldighet att lämna 
andra uppgifter 

Placeringsfonder skall för beskattningen 
tillställa skatteförvaltningen uppgifter om an
talen placeringsfondsandelar som skattskyl
diga äger samt om inlösta placeringsfonds
andelar. 

26 § 

Allmänna principer 

Vid verkställaodet av beskattningen be
räknar och debiterar länsskatteverket de 
skatter och avgifter som avses i denna lag 
samt ändrar beskattningen vid behov. 

Föreslagen lydelse 

17 § 

Utomståendes allmänna skyldighet att lämna 
andra uppgifter 

Placeringsfonder skall för beskattningen 
tillställa skatteförvaltningen uppgifter om 
antalen placeringsfondsandelar som skatt
skyldiga äger .. samt om inlösta placerings
fondsandelar. A ven telefonsamfund skall för 
beskattningen tillställa skatteförvaltningen 
uppgifter om sådana aktier eller andelar som 
telefonsamfundens delägare eller medlemmar 
äger vid utgången av kalenderåret och som 
utgör skattepliktiga tillgångar för delägarna 
eller medlemmarna. Ett telefonsam- fund 
är dock inte skyldigt att lämna uppgifter till 
den del telefonsamfundets aktier noteras på 
fondbörs. 

26 § 

Allmänna principer 

l beskattningsförfarandet och andra åtgär
der i samband med beskattningen skall skat
tetagamas och den skattskyldiges intressen 
beaktas på lika grunder. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 


