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Regeringens proposition till Riksdagen med rörslag till lagar 
om ändring av lagen om överlåtelseskatt, inkomstskattelagen 
samt lagen om beskattningsrörfarande 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att de bestäm
melser om skattefrihet för derivatavtal och 
börshandel som ingår i lagen om överlåtel
seskatt ändras, liksom de bestämmelser om 
standardiserade terminer och optioner som 
ingår i inkomstskattelagen och lagen om 
beskattningsförfarande. 

Förslaget innebär att friheten från överlå
telseskatt för överlåtelser som grundar sig på 
standardiserade derivatavtal i finländska op
tionsföretag utsträcks att gälla också över
låtelser som grundar sig på avtal som skall 
jämställas med standardiserade derivatavtal 
och som är föremål för handel på en sådan 
reglerad marknad i någon annan stat inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
som står under myndighetemas tillsyn. 

En förutsättning för skattefrihet för deri
vatavtal är att förvärvaren gör en anmälan 
om överlåtelsen till skatteverket inom två 

månader från överlåtelsen, om förmedlaren 
är någon annan än en sådan värdepappers
handlare som avses i lagen om överlatelse
skatt. Det föreslås att kravet på motsvarande 
sätt skall tillämpas också på börshandel med 
värdepapper. 

De bestämmelser i inkomstskattelagen som 
gäller överlåtelsevinst och överlåtelseförlust 
av standardiserade terminer och optioner 
skall ändras så, att de på motsvarande sätt 
tillämpas på derivatavtal som skall jämstäl
las med standardiserade optioner eller termi
ner. Samtidigt ändras de bestämmelser om 
värdepappershandlares skyldighet att lämna 
uppgifter som ingår i lagen om beskattnings
förfarande. 

Lagarna avses träda i kraft så snart som 
möjligt efter det att de har antagits och blivit 
stadfästa. 

MOTIVERING 

l. Nuläge och föreslagna ändringar 

1.1. Överlåtelsebeskattningen 

skattefrihet för överlåtelse som grundar sig 
på derivatavtal 

Enligt 15 § 5 mom. 2 punkten lagen om 
överlåtelseskatt skall skatt inte betalas på 
överlåtelse som grundar sig på ett standardi
serat derivatavtal i ett sådant optionsföretag 
som avses i l kap. 3 § lagen om handel med 
standardiserade optioner och terminer 
(77211988). 

För en sådan på annat derivatavtal ~rundad 
överlåtelse av värdepapper som ingar i till
lämpningsområdet för lagen om överlåtelse-
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skatt skall förvärvaren betala överlåtelse
skatt, som är l ,6 procent av vederlaget. 

Med optionsföretag anses bestämmelsen 
avse finländska optionsföretag. I Finland 
handlas det med derivatavtal som gäller vär
depapper vid Helsingfors Värdepappers- och 
derivativbörs, clearingbolag (nedan Helsing
fors Börs). Helsingfors Börs har med Deut
sche Börse AG och vissa andra bolag ingått 
ett samarbetsavtal som syftar till att överföra 
en del av Helsingfors Börs derivatprodukter 
till att utgöra de nämnda bolagens produkter, 
varvid handeln med dem skulle upphöra vid 
Helsingfors Börs. 

Förändringen beträffande derivatmarkna
den innebär att finländska förvärvare skall 
betala överlåtelseskatt på överlåtelser som 
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grundar sig på sådana derivatavtal som över
förs till den tyska derivativbörsen. 

För att handel med standardiserade deri
vatavtal som gäller finländska aktier också i 
framtiden skall vara möjlig utan kostnader 
för överlåtelseskatt föreslås i denna proposi
tion att friheten från överlåtelseskatt skall 
utsträckas att gälla överlåtelser som grundar 
sig på derivatavtal enligt värdepappersmark
nadslagen, som skall jämställas med standar
diserade optioner eller terminer vilka avtal 
är föremål för handel och clearing på en 
marknadsplats i Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet (Den föreslagna 15 § 
5 mom. 3 punkten lagen om överlåtelse
skatt). 

Definitionen av begreppet derivatavtal som 
skall jämställas med standardiserade optioner 
eller terminer har föreslagits bli fogad till 
l O kap. värdepappersmarknadslagen som en 
ny l a § i en proposition som avlåts samti
digt som denna (Regeringens proposition till 
Riksdagen med förslag till lagar om ändring 
av lagen om handel med standardiserade 
optioner och terminer och av värdepappers
marknadslagen samt av vissa lagar som har 
samband med dem). Med sådana derivatav
tal avses derivatavtal som är föremål för 
handel och clearing på någon annan reglerad 
marknad som står under myndighetemas till
syn än i ett sådant optionsföretag som avses 
i lagen om handel med standardiserade op
tioner och terminer. 

skattefriheten avses gälla överlåtelser på 
sådana marknadsplatser som i enlighet med 
artikel 16 i rådets direktiv 93/22/EEG om 
investeringstjänster inom värdepappersom
rådet har tillkännagivits kommissionen. En
ligt artikeln offentliggör kommissionen för
teckningarna över reglerade marknader och 
ändringar i dem i Europeiska gemenskaper
nas officiella tidning åtminstone en gång om 
året. Senast har förteckningen offentliggjorts 
i nummer 1999/C 151 av Europeiska ge
menskapemas officiella tidning. 

skattefriheten förutsätter att när förvärva
rens förmedlare är någon annan än en sådan 
värdepappershandlare som avses i lagen om 
överlåtelseskatt, dvs. någon annan än ett fin
ländskt värdepappersföretag eller kreditinsti
tut eller ett utländskt värdepappersföretags 
eller kreditinstituts filialkontor i Finland, 
skall förvärvaren göra en anmälan till skatte
verket inom två månader från överlåtelsen. 
Syftet med förfarandet är att säkerställa kon
trollmöjligheterna. Bestämmelser om detta 

ingår i det nya 6 mom. som avses bli fogat 
till 15 §. 

Vidare föreslås en precisering av 22 § 
3 mom. lagen om överlåtelseskatt så, att det 
direkt av lagrummet framgår att begreppet 
värdepappershandlare i lagen om överlatel
seskatt avser finländska värdepappersföretag 
och kreditinstitut. 

Förvärvarens anmälningsskyldighet som för
utsättning för skattefri börshandel 

Enligt 15 § 5 mom. l punkten lagen om 
överlåtelseskatt skall skatt inte betalas vid 
försäljning eller byte av börsvärdepapper 
eller marknadsvärdepapper på en fondbörs 
vid sådan offentlig handel som avses i 
l kap. 3 § värdepappersmarknadslagen. 

Enligt 15 § 4 mom. lagen om beskatt
ningsförfarande (1558/1995) skall värdepap
pershandlare för beskattningen tillställa skat
teförvaltningen behövliga uppgifter om gjor
da eller förmedlade värdepappersköp, om 
handelspartema samt om de betalda köpe
summorna. Förmedlaren skall också tillställa 
skatteförvaltningen behövliga uppgifter om 
standardiserad options- och terminshandel 
ocb om handelspartema. 

Overföringen av Helsingfors Börs derivat
avtal till att utgöra föremål för handel i 
Tyskland är en del av den pågående integra
tion som gäller den europeiska värdepap
persmarknaden. Det är uppenbart att en allt 
större del av de finländska investeramas 
handel i framtiden kommer att ske via ut
ländska förmedlare. Med tanke på skattekon
trollen är utvecklingen problematisk, efter
som Finlands interna lagstiftning inte kan 
användas för att ålägga utländska förmedlare 
att lämna sådana uppgifter om handel med 
värdepapper som behövs för beskattningen. 

För tryggande av kontrollmöjligheterna 
föreslås att 15 § 5 mom. l punkten lagen 
om överlåtelseskatt ändras så, att det anmäl
ningsförfarande som ovan föreslås som för
utsättning för att derivatavtal skall vara skat
tefria skall tillämpas på börshandel på mot
svarande sätt. 

1.2. Inkomstbeskattningen 

Överlåtelsevinst och överlåtelseförlust i 
samband med derivatavtal 

Enligt 45 § 3 mom. inkomstskattelagen 
jämställs vinst av ett standardiserat termins-
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avtal med vinst vid överlåtelse av egendom. 
Vinsten beräknas dock utan att överlåtelse
priset minskas med det minimibelopp som 
avses i 46 § l mom. 

Enligt 50 § l mom. i samma lag skall för
lust som har uppkommit vid överlåtelse av 
egendom dras av från vinst som erhållits vid 
överlåtelse av egendom under skatteåret eller 
de tre följande åren i den mån som vinst 
uppstår och förlusten inte beaktas när under
skottet för kapitalinkomstslaget fastställs. 
Med överlåtelseförlust jämställs förfall av 
standardiserad option och förlust av standar
diserat terminsavtaL 

I motiveringen till en proposition gällande 
ändring av inkomstskattelagen (RP l 0511996 
rd) konstaterades att begreppen standardise
rad option och standardiserad termin definie
ras i lagen om handel med standardiserade 
optioner och terminer. Det är ändamålsenligt 
att 45 § 3 mom. och 50 § l mom. inkomst
skattelagen tillämpas också på sådana deri
vatavtal enligt l O kap. l a § värdepappers
marknadslagen som skall jämställas med 
standardiserade or,tioner eller terminer, om 
avtalen är föremal för handel och clearing 
på en sådan marknad i Europeiska ekono
miska samarbetsområdet som i enlighet med 
rådets tidigare nämnda direktiv 93/22/EEG 
har tillkännagivits kommissionen. Därför 
föreslås 45 och 50 § inkomstskattelagen bli 
ändrade på motsvarande sätt. 

Värdepappershandlares skyldighet att lämna 
uppgifter 

Med anledning av de föreslagna ändringar
na föreslås också 15 § 4 mom. lagen om be
skattningsförfarande, vilket moment gäller 
värdepappershandlares skyldighet att lämna 
uppgifter och relateras ovan, bli ändrat så, 
att skyldigheten gäller inte bara sådana deri
vatavtal som avses i lagen om handel med 
standardiserade optioner och terminer utan 
också sådana derivatavtal enligt l O kap. 
l a § värdepappersmarknadslagen som skall 
jämställas med standardiserade optioner eller 
terminer. 

I regeringens proposition till Riksdagen 
med förslag till lagar om ändring av lagen 
om handel med standardiserade optioner och 
terminer och av värdepappersmarknadslagen 
samt av vissa lagar som har samband med 
dem föreslås, vid sidan om de ändringar 
som relateras ovan, att det marknadsförings
förbud som gäller icke-standardiserade deri-

vat skall inskränkas. Det föreslås att l kap. 
l § 2 mom. lagen om handel med standardi
serade optioner och terminer ändras så, att 
värdepappersförmedlare får obegränsad rätt 
att erbjuda icke-standardiserade derivat. 

Det är skäl att se till att också dessa deri
vatavtal omfattas av skyldigheten att lämna 
uppgifter. Den skyldighet att lämna uppgif
ter som ingår i 15 § 4 mom. lagen om be
skattningsförfarande föreslås därför bli ut
sträckt också till övriga derivatavtal som 
avses i 10 kap. l b § värdepappersmark
nadslagen. 

2. Propositionens verkningar 

Utsträckaodet av skattefriheten för värde
pappersöverlåtelser som grundar sig på deri
vatavtal att gälla handeln på reglerade mark
nadsplatser i EES-Uinderna innebär att skat
tebasen inskränks. Andringen leder dock inte 
till att skatteinkomsterna minskar i jämförel
se med nuvarande nivå, till den del det är 
fråga om att sådan handel som redan nu är 
skattefri övergår från Helsingfors Börs till 
Tyskland. 

För närvarande är också Sverige ett sådant 
EES-land där det handlas med derivat som 
gäller aktier i finländska bolag. A v kastning
en av överlåtelseskatt för handeln på stock
holmsbörsen torde för närvarande inte vara 
nämnvärd, eftersom samma derivatavtal gäl
lande aktier i finländska bolag har kunnat 
ingås vid Helsingfors Börs utan skattekost
nader. Utvidgningen av skattefriheten be
döms således inte komma att sänka överlå
telseskatteavkastningen nämnvärt. 

Enligt en bedömning är den handel utanför 
Finland som personer och samfund som be
skattas enligt inkomstskattelagen bedriver 
med derivat ringa. Förslag angående in
komstbeskattningen bedöms därför inte ha 
någon nämnvärd inverkan på skatteavkast
ningen. 

De föreslagna bestämmelserna om förvär
vares anmälningsskyldighet samt om värde
pappershandlares skyldighet att lämna upp
gifter ökar kontrollmöjligheterna och tryggar 
överlåtelseskatte- samt inkomstskatteavkast
ningen. 

3. Beredningen av propositionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp
drag vid finansministeriet Utlåtande om 
propositionen har begärts hos Finlands 
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Bank, Finansinspektionen, Försäkringsin
spektionen, Skattestyrelsen, Fondkommissio
närsföreningen, Centralhandelskammaren, 
Bankföreningen i Finland, Finlands Fond
förening, Suomen V akuutusyhtiöiden Kes
kusliitto - Finska Försäkringsbolagens Cen
tralförbund, Teollisuuden ja Työnantajain 
Keskusliitto - Industrins och Arbetsgivar
nas Centralförbund samt Helsinki Exchanges 
Group Ltd Oy. 

4. Samband med andra propositioner 

Propositionen hänför sig till regeringens 
proposition till Riksdagen med förslag till 
lagar om ändring av lagen om handel med 

l. 

standardiserade optioner och terminer och av 
värdepappersmarknadslagen samt av vissa 
lagar som har samband med dem. Sistnämn
da proposition avlåts samtidigt som den nu 
föreliggande propositionen. 

5. Ikraftträdande 

Lagarna föreslås träda i kraft så snart som 
möjligt efter det att de har antagits och blivit 
stadfästa. Lagen om ändring av 45 och 50 § 
inkomstskattelagen skall tillämpas redan vid 
beskattningen för 1999. 

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

Lag 

om ändring av 15 och 22 § lagen om överlåtelseskatt 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 29 november 1996 om överlåtelseskatt (931/ 1996) 15 § 5 m om. och 

22 § 3 mom., 
av dessa lagrum 15 § 5 mom. sådant det lyder delvis ändrat i lag 356/1998, samt 
fogas till 15 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 35611998, ett nytt 6 mom. som 

följer: 

15 § 

skatteobjekt och skattskyldighet 

Skatt skall inte betalas 
l) vid försäljning eller byte av börsvärde

papper eller marknadsvärdepapper på en 
fondbörs vid sådan offentlig handel som 
avses i l kap. 3 § värdepappersmarknadsla
gen (495/1989), 

2) på överlåtelse som grundar sig på ett 
standardiserat derivatavtal i ett optionsföre
tag som avses i l kap. 3 § lagen om handel 
med standardiserade optioner och terminer 
(772/1988), 

3) på överlåtelse som grundar sig på ett 
sådant derivatavtal enligt 10 kap. l a ~ vär
depappersmarknadslagen som skall jämstäl
las med en standardiserad option eller termin 
om avtalet är föremål för handel och clea
ring på en sådan marknad inom Europeiska 

ekonomiska samarbetsområdet som har till
kännagivits Europeiska gemenskapernas 
kommission i enlighet med artikel 16 i rå
dets direktiv 93/22/EEG om investerings
tjänster inom värdepappersområdet, eller 

4) på överlåtelse av värdepapper som sker 
för fullgörande av ett sådant avtal om lån av 
värdepapper som avses i 6 § 6 mom. lagen 
om beskattning av inkomst av näringsverk
samhet (36011968) och som clearas vid en 
värdepapperscentral, om värdepapperen åter
ställs till den ursprungliga ägaren inom l O 
sådana dagar under vilka clearing ordnas vid 
värdepapperscentralen. 

Om förvärvarens förmedlare vid en överlå
telse enligt 5 m om. l, 2 eller 3 punkten är 
någon annan än en sådan värdepappershand
lare som avses i 22 § 3 mom. är en förut
sättning för skattefrihet att den skattsky l di ge 
förvärvaren gör en anmälan enligt 30 § om 
överlåtelsen inom två månader från överlå
telsen. 
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22 § 

Värdepappershandlares skyldighet att bära 
upp skatt 

Med värdepappershandlare avses i denna 

2. 

lag finländska värdepappersföretag och kre
ditinstitut samt utländska värdepappersföre
tags och kreditinstituts filialer och filialkon
tor i Finland. 

Denna lag träder i kraft den 

Lag 

om ändring av 45 och 50 § inkomstskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) 45 § 3 mom. och 50 § 

l mom., sådana de lyder i lag 1126/1996, samt 
fogas till 50 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag, ett nytt 3 mom. som följer: 

45 § 

skatteplikt för överlåtelsevinst 

Med vinst vid överlåtelse av egendom 
jämställs vinst av ett sådant terminsavtal 
som avses i 50 § 2 mom. l och 2 punkten. 
Vinsten beräknas dock utan att överlåtelsep
riset minskas med det minimibelopp som 
avses i 46 § l mom. 

50§ 

Överlåtelseförlust 

Förlust som har uppkommit vid överlåtelse 
av egendom skall dras av från vinst som er
hållits vid överlåtelse av egendom under 
skatteåret och de tre följande åren alltefter
som vinst uppstår och förlusten inte beaktas 
när underskottet för kapitalinkomstslaget 
fastställs. 

Med överlåtelseförlust jämställs också 
l) förfall av standardiserad option och för

lust av standardiserat terminsavtal enligt la
gen om handel med standardiserade optioner 
och terminer (772/1988), 

2) förfall av derivatavtal enligt l O kap. 
l a § värdepappersmarknadslagen som skall 
jämställas med standardiserad option eller 
termin eller därav föranledd förlust, om av
talet är föremål för handel och clearing på 
en sådan marknad inom Europeiska ekono
miska samarbetsområdet som har tillkänna
givits Europeiska gemenskapernas kommis
sion i enlighet med artikel 16 i rådets direk
tiv 93/22/EEG om investeringstjänster inom 
värdepappersområdet och 

3) sådan värdeminskning på värdepapper 
som på grund av konkurs eller av någon 
annan därmed jämförbar orsak kan anses 
slutlig. 

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

ningen för 1999. 
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3. 
Lag 

om ändring av 15 § lagen om beskattningsförfarande 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/1995) 15 § 

4 mom., sådant det lyder i lag 1127/1996, som följer: 

15 § 

Utomståendes allmänna skyldighet att lämna 
inkomstuppgifter 

Värdepappersförmedlare som avses i vär
depappersmarknadslagen ( 495/ 1989) skall 
för beskattningen tillställa skatteförvaltning
en behövliga uppgifter om gjorda eller för
medlade värdepappersköp, om handelsparter
na samt om de betalda köpesummorna. För-

Helsingfors den 10 september 1999 

medlaren skall också tillställa skatteförvalt
ningen behövliga uppgifter om standardise
rade options- och terminsavtal enligt lagen 
om handel med standardiserade optioner och 
terminer (772/1988), om sådana derivatavtal 
enligt l O kap. l a § värdepappersmarknads
lagen som skall jämställas med standardise
rade optioner eller terminer samt om övriga 
derivatavtal enligt l O kap. l b § värdepap
persmarknadslagen och om handelspartema. 

Denna lag träder i kraft den 

Republikens President 

MARTTI AHTISAARI 

Minister M artti K orhonen 
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Bilaga 

l. 
Lag 

om ändring av 15 och 22 § lagen om överlåtelseskatt 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 29 november 1996 om överlåtelseskatt (931/1996) 15 § 5 mom. och 

22 § 3 mom., 
av dessa lagrum 15 § 5 mom. sådant det lyder delvis ändrat i lag 356/1998, samt 
fogas ti1115 §,sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 356/1998, ett nytt 6 mom. som 

följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

15 § 

skatteobjekt och skattskyldighet 

Skatt skall inte betalas 
l) vid försäljning eller byte av börsvärde

papper eller marknadsvärdepapper på en 
fondbörs vid sådan offentlig handel som av
ses i l kap. 3 § värdepappersmarknadslagen 
( 495/1989), 

2) på överlåtelse som grundar sig på ett 
standardiserat derivativavtal i ett optionsför
etag som avses i l kap. 3 § lagen om handel 
med standardiserade optioner och terminer 
(772/1988), eller 

3) på överlåtelse av värdepapper som sker 
för fullgörande av ett sådant avtal om lån av 
värdepapper som avses i 6 § 6 mom. lagen 
om beskattning av inkomst av näringsverk
samhet (360/1968) och som clearas vid en 
värdepapperscentral, om värdepapperen åter
ställs till den ursprungliga ägaren inom l O 
sådana dagar under vilka clearing ordnas vid 
värdepapperscentralen. 

Skatt skall inte betalas 
l) vid försäljning eller byte av börsvärde

papper eller marknadsvärdepapper på en 
fondbörs vid sådan offentlig handel som 
avses i l kap. 3 § värdepappersmarknadsla
gen (495/1989), 

2) på överlåtelse som grundar sig på ett 
standardiserat derivatavtal i ett optionsföre
tag som avses i l kap. 3 § lagen om handel 
med standardiserade optioner och terminer 
(772/ 1988), 

3) på överlåtelse som grundar sig på ett 
sådant derivatavtal enligt JO kap. l a§ vär
depappersmarknadslagen som skall jämstäl
las med en standardiserad option eller termin 
om avtalet är föremål för handel och clea
ring på en sådan marknad inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet som har till
kännagivits Europeiska gemenskapemas 
kommission i enlighet med artikel 16 i rå
dets direktiv 93!221 EEG om investerings
tjänster inom värdepappersområdet, eller 

4) på överlåtelse av värdepapper som sker 
för fullgörande av ett sådant avtal om lån av 
värdepapper som avses i 6 § 6 mom. lagen 
om beskattning av inkomst av näringsverk
samhet (360/1968) och som clearas vid en 
värdepapperscentral, om värdepapperen åter
ställs till den ursprungliga ägaren inom l O 
sådana dagar under vilka clearing ordnas vid 
värdepapperscentral en. 

Om förvärvarens förmedlare vid en över
låtelse enligt 5 m om. l, 2 eller 3 punkten är 
någon annan än en sådan värdepappershand
lare som avses i 22 § 3 mom. är en förut-



8 RP 46/1999 rd 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

sättning för skattefrihet att den skattskyldige 
förvärvaren gör en anmälan enligt 30 § om 
överlåtelsen inom två månader från överlå
telsen. 

22 § 

Värdepappershandlares skyldighet att bära 
upp skatt 

Med värdepappershandlare avses i denna 
lag värdepappersföretag, kreditinstitut samt 
utländska värdepappersföretags och kreditin
stituts filialer och filialkontor i Finland. 

2. 

Med värdepappershandlare avses i denna 
lag finländska värdepappersföretag och kre
ditinstitut samt utländska värdepappersföre
tags och kreditinstituts filialer och filialkon
tor i Finland. 

Denna lag träder i kraft den 

Lag 

om ändring av 45 och 50 § inkomstskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) 45 § 3 mom. och 50 § 

l mom., sådana de lyder i lag 1126/1996, samt 
fogas till 50 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag, ett nytt 3 mom. som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

45 § 

Skatteplikt för överlåtelsevinst 

Med vinst vid överlåtelse av egendom 
jämställs vinst av ett standardiserat termins
avtal. Vinsten beräknas dock utan att över
låtelsepriset minskas med det minimibelopp 
som avses i 46 § l mom. 

50§ 

Överlåtelseförlust 

Förlust som har uppkommit vid överlåtelse 
av egendom skall dras av från vinst som er
hållits vid överlåtelse av egendom under 

Med vinst vid överlåtelse av egendom 
jämställs vinst av ett sådant terminsavtal 
som avses i 50 § 2 mom. l och 2 punkten. 
Vinsten beräknas dock utan att överlåtelsep
riset minskas med det minimibelopp som 
avses i 46 § l mom. 

50§ 

Överlåtelseförlust 

Förlust som har uppkommit vid överlåtelse 
av egendom skall dras av från vinst som 
erhållits vid överlåtelse av egendom under 
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Gällande lydelse 

skatteåret eller de tre följande åren i den 
mån som vinst uppstår och förlusten inte be
aktas när underskottet för kapitalinkomstsla
get fastställs. Med överlåtelseförlust jäm
ställs förfall av standardiserad option, förlust 
av standardiserat terminsavtal och sådan vär
deminskning på värdepapper som på grund 
av konkurs eller av någon annan därmed 
jämförbar orsak kan anses slutlig. 

292128P 

Föreslagen lydelse 

skatteåret och de tre följande åren alltefter
som vinst uppstår och förlusten inte beaktas 
när underskottet för kapitalinkomstslaget 
fastställs. 

M ed överlåtelseförlust jämställs också 
l) förfall av standardiserad option och för

lust av standardiserat terminsavtal enligt la
gen om handel med standardiserade optioner 
och terminer (77211988), 

2) förfall av derivatavtal enligt JO kap. 
l a § värdepappersmarknadslagen som skall 
jämställas med standardiserad option eller 
termin eller därav föranledd förlust, om av
talet är föremål för handel och clearing på 
en sådan marknad inom Europeiska ekono
miska samarbetsområdet som har tillkänna
givits Europeiska gemenskapernas kommis
sion i enlighet med artikel 16 i rådets direk
tiv 93!22/EEG om investeringstjänster inom 
värdepappersområdet och 

3) sådan värdeminskning på värdepapper 
som på grund av konkurs eller av någon 
annan därmed jämförbar orsak kan anses 
slutlig. 

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

ningen för 1999. 
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3. 
Lag 

om ändring av 15 § lagen om beskattningslörfarande 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/1995) 15 § 

4 mom., sådant det lyder i lag 112711996, som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

15 § 

Utomståendes allmänna skyldighet att lämna 
inkomstuppgifter 

Värdepappersförmedlare som avses i vär
depappersmarknadslagen ( 495/ 1989) skall 
för beskattningen tillställa skatteförvaltning
en behövliga uppgifter om gjorda eller för
medlade värdepappersköp, om handelsparter
na samt om de betalda köpesummorna. För
medlaren skall också tillställa skatteförvalt
niogen behövliga uppgifter om standardise
rad options- och terminshandel och handels
parterna. 

Värdepappersförmedlare som avses i vär
depappersmarknadslagen ( 495/1989) skall 
för beskattningen tillställa skatteförvaltning
en behövliga uppgifter om gjorda eller för
medlade värdepappersköp, om handelsparter
na samt om de betalda köpesummorna. För
medlaren skall också tillställa skatteförvalt
ningen behövliga uppgifter om standardise
rade options- och terminsavtal enligt lagen 
om handel med standardiserade optioner och 
terminer (772/1988), om sådana derivatavtal 
enligt JO kap. l a § värdepappersmarknads
lagen som skall jämställas med standardise
rade optioner eller terminer samt om övriga 
derivatavtal enligt JO kap. l b § värdepap
persmarknadslagen och om handelsparterna. 

Denna lag träder i kraft den 


