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Regeringens proposition till Riksdagen med rörslag till höj
ning av inkomstskatteprocenten på kapitalinkomst och inkomst
skatteprocenten för samfund och därav röranledda ändringar i 
inkomstskattelagstiftningen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att inkomst
skattelagen ändras så att inkomstskattepro
centen på kapitalinkomst och inkomstskat
tel?rocenten för samfund och samfällda för
maner höjs från 28 till 29. Lagen om be
skattning av begränsat skattskyldig för in
komst och förmögenhet föreslas bli ändrad 
på motsvarande sätt. Vidare föreslås att la
gen om källskatt på ränteinkomst och lagen 
om gottgörelse för bolagsskatt ändras så att 
källskatten på ränteinkomst liksom den gott
görelse för bolagsskatt som beviljas divi
dendtagare och minimibeloppet av inkomst
skatten för bolag motsvarar de höjda skatte
satserna. 

Dessutom föreslås att tillämpningsområdet 
för lagen om källskatt på ränteinkomst änd
ras. 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft 
vid ingången av 2000. De skall tillämpas 
första gången vid beskattningen för 2000. 
De bestämmelser som gäller källbeskattnin~ 
av begränsat skattskyldiga skall tillämpas pa 
inkomster som influtit efter lagens ikraftträ
dande och de bestämmelser som gäller käll
beskattningen av ränteinkomst skall tilläm
pas på ränta som inflyter för 2000 eller tiden 
därefter. 

Propositionen hänför sig till budgetpropo
sitionen för 2000 och avses bli behandlad i 
samband med den. 

MOTIVERING 

l. Nuläge och föreslagna ändringar 

1.1. Inkomstskatteprocenten på kapital
inkomst och inkomstskatteprocenten 
för samfund 

Enligt 124 § 2 mom. inkomstskattelagen 
(1535/1992) är inkomstskatteprocenten på 
kapitalinkomst samt inkomstskatteprocenten 
för samfund och samfällda förmåner 28. 
Samma skattesats tillämpas på i 7 § lagen 
om beskattning av begränsat skattskyldig för 
inkomst och förmögenhet (627/1978) avsedd 
kapitalinkomst, på vilken skatten tas ut i 
form av källskatt, liksom på i 13 § l och 2 
mom. avsedd kapitalinkomst och inkomst 
för samfund, för vars del beskattningen 
verkställs i den ordning som avses i lagen 

292278C 

om beskattningsförfarande (1558/1995). 
Källskatteprocenten på inkomst av virkesför
säljning för begränsat skattskyldiga är dock 
18. Enligt 6 § l mom. lagen om källskatt på 
ränteinkomst (1341/1990) tillämpas den 
skattesats som gäller kapitalinkomst dess
utom på räntan på depositioner och masskul
debrevslån. 

Enligt 4 § lagen om gottgörelse för bo
lagsskatt (1232/1988) har en dividendtagare 
rätt till en gottgörelse för bolagsskatt. Belop
pet av gottgörelsen, 7/18 av dividenden, 
motsvarar den skatt som betalas på det sam
manlagda beloppet av den dividend och 
gottgörelse som räknas som delägarens kapi
talinkomst. I motsvarighet därtill skall bola
get, enligt 6 §, i inkomstskatt betala minst 
7 l 18 av den dividend som enligt beslut av 
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bolaget skall delas ut, vilket motsvarar en 
skattesats på 28 %. 

Vid ingaogen av 1993, då kapital- och 
företagsskattereformen trädde i kraft tilläm
pades en skattesats på 25 %. Vid ingången 
av 1996 höjdes skattesatsen till 28 %, som 
motsvarade nivån i Sverige och Norge. 

Enligt programmet för Paavo Lipponens II 
regering höjs skattesatsen för kapital-, sam
funds- och ränteinkomster till 29 % från och 
med år 2000 för hela valperioden. I enlighet 
med regeringsprogrammet föreslås att 
124 § 2 mom. inkomstskattelagen ändras så 
att inkomstskatteprocenten på kapitalinkomst 
samt inkomstskatteprocenten för samfund 
och samfällda förmån höjs till 29 %. In
komstskatteprocenten för partiellt skattefria 
samfund enligt 3 mom. i samma paragraf 
ändras på motsvarande sätt. A v sikten är att 
den underskottsgottgörelse som beviljas för 
räntor i samband med den första bostaden 
skall bibehållas på nuvarande nivå, dvs. 
30 %. Därmed skall också 131 § 3 mom. in
komstskattelagen ändras så att den höjning 
av underskottsgottgörelsen som beviljas i 
samband med den första bostaden är en pro
centenhet i stället för två procentenheter. 

På grund av höjningen av inkomstskatte
procenten på kapitalinkomst och inkomst
skatteprocenten för samfund föreslås att ock
så de andra ovan nämnda lagarna ändras. 
Det föreslås att 6 § l mom. lagen om käll
skatt på ränteinkomst och 7 och 13 § lagen 
om beskattning av begränsat skattskyldig för 
inkomst och förmögenhet ändras så att skat
tesatsen höjs från 28 % till 29 %. Den skat
tesats som tillämpas på begränsat skattskyl
di~as inkomster av virkesförsäljning höjs 
fran 18 % till 19 %. 

Det föreslås att 4 § l mom. och 
6 § l mom. lagen om ~ottgörelse för bolags
skatt ändras i motsvarighet till höjningen av 
samfundskattesatsen så, att minimibeloppet 
av gottgörelsen för bolagsskatt och bolagets 
inkomstskatt är 29171 av dividenden i stället 
för 7118. 

Samfundsskatten på den vinst som utdelas 
för räkenskapsperioder som avslutats 1996-
1999 har fastställts utifrån en skattesats på 
28 %, och inkomstskattens minimibelopp 
har varit 7 l 18 av den dividend som enligt 
beslut av bolaget har utdelats. För att den 
gottgörelse för bolagsskatt som hänför sig 
till dividender som utdelas för skatteår som 
utgår före 2000 skall motsvara den skatt 
som bolaget betalat under skatteåret i fråga, 

föreslås att övergångsbestämmelsen i 
14 § 2 mom. ändras så att beloppet av gott
görelsen för bolagsskatt är 7/18 av dividend
beloppet, om dividenden delas ut för skatte
åren 1996-1999. 

1.2. Tillämpningsområdet f'ör lagen om 
källskatt på ränteinkomst 

Enligt lagen om källskatt på ränteinkomst 
skall källskatt betalas för utöver ränta på 
depositioner enligt 3 § l mom. l punkten 
också för i 2 punkten avsedd ränta på mass
skuldebrevslån som har emitterats av staten 
eller som anges i lagen om obligations- och 
debenturelån samt övriga masskuldebrevslån 
(553/1969) och som bjuds ut till allmänhe
ten för teckning. Den sistnämnda lagen har 
tillämpats på masskuldebrevslån, som upp
enbart varit avsedda att sättas i omlopp 
bland allmänheten. Vid ingången av 1994 
upphävdes lagen genom lag om upphävande 
av nämnda lag (742/1993), men bestämmel
serna i den upphävda lagen tillämpas dock 
på sådana masskuldebrevslån för vilkas del 
tillstånd beviljats för emission eller som re
gisterförts medan lagen var i kraft. 

I enlighet med 2 kap. värdepappersmark
nadsla~en (7 40/1993) skall för masskulde
brevslan som bjuds ut till allmänheten för 
teckning offentliggöras ett prospekt som 
godkänts av finansinspektionen. Efter god
kännandet antecknas masskuldebrevslånen i 
den förteckning som förs av finansinspektio
nen. Enligt skattestyreisens anvisning tilläm
pas den nämnda 3 § l mom. 2 punkten efter 
uppbävandet av lag om obligations- och de
benturelån samt övriga masskuldebrevslån 
på ränta som betalats på massskuldebrevslån 
som är upptagna i finansinspektionens för
teckning. Det föreslås att den nämnda 
2 punkten ändras i motsvarighet till praxis 
så, att bestämmelsen tillämpas på ränta på 
sådana masskuldebrevslån som bjuds ut till 
allmänheten för teckning och som skall in
föras i finansinspektionens förteckning. Be
stämmelsen skall gälla räntor på masskul
debrevslån som emitterats av offentliga sam
fund och bokföringsskyldiga enligt 34 § la
gen om skuldbrev (622/1947). 

Emellertid skall lagen om källskatt på rän
teinkomst inte heller i fortsättningen tilläm
pas, om det är uppenbart att andra betal
ningar, t.ex. löner eller dividender, av skat
teskäl betalas som ränta. 
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2. Propositionens verkningar 

Höjningen av skattesatsen för samfund 
med en procentenhet beräknas 2000 öka sta
tens skatteinkomster med knappt 670 milj. 
mk, kommunernas inkomster med ca 410 
milj. mk och församlingarnas inkomster med 
ca 20 milj. mk. 

Höjningen av skatteprocenten för kapita
linkomst ökar på motsvarande sätt statens 
skatteinkomster med 175 milj. mk, men 
medför ett bortfall av skatteinkomster på ca 
20 milj. mk för kommunerna, ca 2 milj. mk 
för folkpensionsanstalten och ca l milj. mk 
för församlingarna. Detta beror på höjningen 
av underskotts~ottgörelsen. Intäkterna av 
den källskatt pa ränteinkomst som betalas 
till staten beräknas öka med anledning av 
detta förslag med ca 30 milj. mk år 2000. 

Den sammanlagda effekten av förslagen är 
att skatteinkomsterna för olika skattetagare 
ökar med allt som allt knappt l 300 milj. 
mk. 

3. Beredningen av propositionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp
drag vid finansministeriet 

4. Samband med andra propositioner 

I riksdagen behandlas regeringens proposi
tion med förslag tilllagar om ändring av 12 
och 29 § lagen om skatteredovisning och 21 
och 124 § inkomstskattelagen (RP 7111999 
rd). Propositionen avläts den 24 september. 

De ändringar som föreslås i denna propo-

sition föranleder inga ändringar i lagen om 
skatteredovisning, eftersom höjningen av 
skattesatserna redan har beaktats när det gäl
ler de utdelningar till skattetagargrupperna 
som föreslås i propositionen RP 7111999. De 
ändringsförslag i den sistnämnda proposi
tionen som gäller 124 § 2 och 3 mom. in
komstskattelagen grundar sig däremot på att 
samfundsskattesatsen för 2000 är 28 %. Ef
tersom det i denna proposition föreslås att 
samfundsskattesatsen höjs till 29 %, borde 
124 § 2 och 3 mom. inkomstskattela~en an
tas och sättas i kraft med det innehall som 
föreslås i denna proposition. 

5. Ikraftträdande och tillämpning 

Lagarna föreslås träda i kraft vid ingången 
av 2000. 

Det föreslås att bestämmelserna i inkomst
skattelagen skall tillämpas första gången vid 
beskattningen för 2000. Detsamma gäller 
bestämmelserna i lagen om gottgörelse för 
bolagsskatt med de undantag som nämns i 
14 § 2 mom. Också bestämmelserna i lagen 
om beskattning av begränsat skattskyldig för 
inkomst och förmögenhet skall tillämpas 
första gången vid beskattningen för 2000. 
Bestämmelserna om källskatt tillämpas dock 
på inkomst som erhållits den l januari 2000 
eller därefter. 

Den höjda källskatten på ränteinkomst tas 
ut på ränta som inflyter för 2000 eller tiden 
därefter. 

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

om ändring av 124 och 131 § inkomstskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) 124 § 2 och 3 mom. 

samt 131 § 3 mom., 
dessa lagrum sådana de lyder, 124 § 2 och 3 mom. i lag 1170/1998 och 131 § 3 mom. i 

lag 1389/1995, som följer: 

124 § 

Fastställande av skatten 

Inkomstskatteprocenten på kapitalinkomst 
är 29. Inkomstskatteprocenten för samfund 
och samfällda förmaner är likaså 29. Om 
fördelningen av samfundsskatten och skatten 
på samfällda förmåner mellan olika skatteta
gare bestäms i lagen om skatteredovisning 
(532/1998). På inkomst av samfundo och 
samfällda förmåner från landskapet Aland 
betalas dock 17,6378 procent i skatt till sta
ten för skatteåren 2001-2003. 

Inkomstskatteprocenten för den inkomst 
som delvis skattefria samfund vilka avses i 
21 § l mom. och väglag samt allmännyttiga 
samfund har erhållit från en fastighet är 
11 ,3622. Om fördelningen av skatten från 
dessa samfund mellan kommunen och för-

samlingen bestäms i lagen om skatteredovis
ning. Inkomstskatteprocenten för samfund 
som avses i 21 § 2 mom. är 10,8025. 

131 § 

Beloppet av underskottsgottgörelse 

Den mot inkomstskatteprocenten svarande 
andelen enligt l mom. av underskottet i frå
ga om kapitalinkomstslag skall ökas med en 
procentenhet till den del underskottet härrör 
från räntor för en bostadsskuld för förvärv 
av den första bostaden. 

Denna lag träder i kraft den 20 . 
Lagen tillämpas första gången vid beskatt

ningen för 2000. 
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2. 
Lag 

om ändring av 3 och 6 § lagen om källskatt på ränteinkomst 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 28 december 1990 om källskatt på ränteinkomst (1341/ 1990) 3 § 

l mom. och 6 § l mom., 
dessa lagrum sådana de lyder, 3 § l mom. delvis ändrat i lag 1393/1991 och 6 § l mom. i 

lag 1390/1995, som följer: 

3 § 

skatteobjekt 

Källskatt på ränteinkomst skall betalas för 
följande inhemska ränteinkomster: 

l) ränta på depositioner på ett konto för 
mottagande av depositioner från allmänheten 
i en inhemsk depositionsbank eller i en ut
ländsk kreditinrättnings filialkontor i Finland 
eller på motsvarande konto i ett andelslags 
sparkassa, i ett andelslag som bedriver låne
rörelse enligt 18 a § lagen om andelslag 
(247/1954) eller i ett intressekontor som har 
inrättats av arbetsgivaren samt 

2) ränta på masskuldebrevslån som avses i 
34 § lagen om skuldebrev (622/1947) och 
som har bjudits ut till allmänheten för teck-

ning och som skall införas i den förteckning 
som finansinspektionen för. 

6 § 

skattebelopp och uträkningen av skatten 

Beloppet av källskatten på ränteinkomst är 
29 procent av räntan på en deposition eller 
ett masskuldebrevslån. 

Denna lag träder i kraft den 20 . 
Lagens 6 § tillämpas på sådan ränta som 

avses i denna lag och som inflyter för 2000 
och tiden därefter. 
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3. 
Lag 

om ändring av lagen om gottgörelse rör bolagsskatt 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 29 december 1988 om gottgörelse för bolagsskatt (1232/ 1988) 4 § 

l mom., 6 § l mom. och 14 § 2 mom., sådana de lyder i lag 139111995, som följer: 

4§ 
En dividendtagare har på basis av den di

vidend som han under skatteåret har fått från 
ett bolag rätt till en gottgörelse för bolags
skatt som uppgår till 29171 av dividendbe
loppet 

6 § 
Ett bolag som delar ut dividend skall i 

inkomstskatt betala minst 29171 av den divi
dend som enligt beslut av bolaget skall delas 
ut för skatteåret (inkomstskattens minimibe
lopp). 

14 § 

Lagen tillämpas första gången vid beskatt
ningen för 1990. I fråga om dividend som 
delas ut för skatteåret 1990 är inkomstskat
tens minimibelopp och storleken av gottgör
elsen för bolagsskatt dock 21129 av dividen
dens belopp. Vid beskattningen av dividend-

tagare skall lagen inte tillämpas på dividen
der som har delats ut för en räkenskapspe
riod som har löpt ut före lagens ikraftträdan
de. V ad gäller dividend som delas ut för 
skatteåret 1991 är inkomstskattens minimi
belopp och storleken av gottgörelsen för 
bolagsskatt 2/3 av dividendens belopp. I frå
ga om dividend som delas ut för skatteåret 
1992 är inkomstskattens minimibelopp och 
storleken av gottgörelsen för bolagsskatt 
9/16 av dividendens belopp. I fråga om divi
dend som delas ut för skatteåren 
1993-1995 är inkomstskattens minimibe
lopp och storleken av gottgörelsen för bo
lagsskatt 113 av dividendens belopp. I fråga 
om dividend som delas ut för skatteåren 
1996-1999 är inkomstskattens minimibe
lopp och storleken av gottgörelsen för bo
lagsskatt 7118 av dividendens belopp. 

Denna lag träder i kraft den 20 . 
Lagen tillämpas första gången vid beskatt

ningen för 2000. 
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4. 
Lag 

om ändring av 7 och 13 § lagen om beskattning av begränsat skattskyldig rör inkomst och 
förmögenhet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 11 augusti 1978 om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst 

och förmögenhet (62711978) 7 §och 13 § l och 2 mom., 
dessa lagrum sådana de lyder, 7 § i lag 1120/1996 och 13 § l och 2 mom. i lag 

156311995, som följer: 

7 § 
Källskatten utgör 29 procent på dividend, 

ränta, royalty och gottgörelse för bolags
skatt. Källskatten utgör 35 procent på lön, 
pension, personalfonders fondandelar och 
överskott samt på annan betalning som är 
underkastad förskottsinnehållning. Källskat
ten är 19 procent på inkomst av virkesför
säljning och 15 procent på sådan ersättning 
genom verksamhet av artist eller sportutöva
re som avses i 3 § l mom. Källskatten redo
visas i sin helhet till staten. 

13 § 
Ett begränsat skattskyldigt samfund skall 

Helsingfors den 26 november 1999 

på annan inkomst än sådan som avses i 3 § 
och som har förvärvats i Finland betala in
komstskatt för samfund på 29 procent. 

En begränsat skattskyldig fysisk person 
skall på inkomst som avses i l mom. i stats
skatt på kapitalinkomst betala 29 procent 
och pa förvärvsinkomst 35 procent. 

Denna lag träder i kraft den 20 . 
Lagens 7 § tillämpas på inkomst som för

värvats den l januari 2000 eller därefter. 
Lagens 13 § l och 2 mom. tillämpas första 
gången vid beskattningen för 2000. 

Republikens President 

MARTTI AHTISAARI 

Finansminister S auli N iinistö 



8 RP 158/1999 ni 

Bilaga 

l. 
Lag 

om ändring av 124 och 131 § inkomstskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i inkomstskattelagen av dev 30 december 1992 (153511992) 124 § 2 och 3 mom. 

samt 131 § 3 mom., 
dessa lagrum sådana de lyder, 124 § 2 och 3 mom. i lag 1170/1998 och 131 § 3 mom. i 

lag 1389/1995, som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

124 § 

Fastställande av skatten 

Inkomstskatteprocenten på kapitalinkomst 
är 28. Inkomstskatteprocenten för samfund 
och samfällda förmaner är likaså 28. Om 
fördelningen av samfundsskatten och skatten 
på samfällda förmåner mellan olika skatte
tagare bestäms i lagen om skatteredovisning 
(532/1998). På inkomst av samfundo och 
samfällda förmåner från landskapet Aland 
betalas dock 16,24 % i skatt till staten för 
skatteåren 2001-2003. 

Inkomstskatteprocenten för den inkomst 
som partiellt skattefria samfund, väglag och 
allmännyttiga samfund vilka avses i 21 § 
l mom. har erhållit från en fastighet är 
11,76. Om fördelningen av skatten från des
sa samfund mellan kommunen och försam
lingen bestäms i lagen om skatteredovisning. 

Inkomstskatteprocenten på kapitalinkomst 
är 29. Inkomstskatteprocenten för samfund 
och samfällda förmaner är likaså 2 9. Om 
fördelningen av samfundsskatten och skatten 
på samfällda förmåner mellan olika skatteta
gare bestäms i lagen om skatteredovisning 
(532/1998). På inkomst av samfundo och 
samfällda förmåner från landskapet Aland 
betalas dock 17,6378 procent i skatt till sta
ten för skatteåren 2001-2003. 

Inkomstskatteprocenten för den inkomst 
som delvis skattefria samfund vilka avses i 
21 § l mom. och väglag samt allmännyttiga 
samfund har erhållit från en fastighet är 
11,3622. Om fördelningen av skatten från 
dessa samfund mellan kommunen och för
samlingen bestäms i lagen om skatteredovis
ning. Inkomstskatteprocenten för samfund 
som avses i 21 § 2 mom. är 10,8025. 

131 § 

Beloppet av underskottsgottgörelse 

Den mot inkastskattenprocenten svarande 
andelen enligt l mom. av underskottet i frå
ga om kapitalinkomstslag skall ökas med två 
procentenheter till den del underskottet här
rör från räntor för en bostadsskuld för för
värv av den första bostaden. 

Den mot inkomstskatteprocenten svarande 
andelen enligt l mom. av underskottet i frå
ga om kapitalinkomstslag skall ökas med en 
procentenhet till den del underskottet härrör 
från räntor för en bostadsskuld för förvärv 
av den första bostaden. 

Denna lag träder i kraft den 20 . 
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Gällande lydelse 

2. 

Föreslagen lydelse 

Lagen tillämpas första gången vid beskatt
ningen för 2000. 

Lag 

om ändring av 3 och 6 § lagen om källskatt på ränteinkomst 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 28 december 1990 om källskatt på ränteinkomst (134111990) 3 § 

l mom. och 6 § l mom., 
dessa lagrum sådana de lyder, 3 § l mom. delvis ändrat i lag 1393/1991 och 6 § l mom. i 

lag 1390/1995, som följer: 

Gällande lydelse 

3 § 

skatteobjekt 

Källskatt på ränteinkomst skall betalas för 
följande inhemska ränteinkomster: 

l) ränta på depositioner på ett konto för 
mottagande av depositioner från allmänheten 
i en inhemsk depositionsbank eller i en ut
ländsk kreditinrättnings filialkontor i Finland 
eller på motsvarande konto i ett andelslags 
sparkassa, i ett andelslag som bedriver låne
rörelse enligt 18 a § lagen om andelslag el
ler i ett intressekontor som har inrättats av 
arbetsgivaren, 

2) ränta på masskuldebrev som har emitte
rats av staten eller som anges i lagen om ob
ligations- och debenturelån samt övriga 
masskuldebrevslån (553/1969) och som 
bjuds ut till allmänheten för teckning. 

6 § 

skattebelopp och uträkningen av skatten 

Beloppet av källskatten på ränteinkomst är 
28 procent av räntan på en deposition eller 
ett masskuldebrevslån. 

292278C 

Föreslagen lydelse 

3 § 

skatteobjekt 

Källskatt på ränteinkomst skall betalas för 
följande inhemska ränteinkomster: 

l) ränta på depositioner på ett konto för 
mottagande av depositioner från allmänheten 
i en inhemsk depositionsbank eller i en ut
ländsk kreditinrättnings filialkontor i Finland 
eller på motsvarande konto i ett andelslags 
sparkassa, i ett andelslag som bedriver låne
rörelse enligt 18 a § lagen om andelslag 
(2471 1954) eller i ett intressekontor som har 
inrättats av arbetsgivaren sam t 

2) ränta på masskuldebrevslån som avses i 
34 § lagen om skuldebrev (62211947) och 
som har bjudits ut till allmänheten för teck
ning och som skall införas i den förteckning 
som finansinspektionen för. 

6 § 

skattebelopp och uträkningen av skatten 

Beloppet av källskatten på ränteinkomst är 
29 procent av räntan på en deposition eller 
ett masskuldebrevslån. 

Denna lag träder i kraft den 20 . 
Lagens 6 § tillämpas på sådan ränta som 

avses i denna lag och som inflyter för 2000 
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Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

och tiden därefter. 

3. 
Lag 

om ändring av lagen om gottgörelse för bolagsskatt 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 29 december 1988 om gottgörelse för bolagsskatt (1232/1988) 4 § 

l mom., 6 § l mom. och 14 § 2 mom., sådana de lyder i lag 139111995, som följer: 

Gällande lydelse 

4§ 
En dividendtagare har på basis av den di

vidend som han under skatteåret har fått från 
ett bolag rätt till en gottgörelse för bolags
skatt som uppgår till 7/18 av dividendbelop
pet 

6 § 
Ett bolag som delar ut dividend skall i 

inkomstskatt betala minst 7/18 av den divi
dend som enligt beslut av bolaget skall delas 
ut för skatteåret (inkomstskattens minimibe
lopp). 

Föreslagen lydelse 

4§ 
En dividendtagare har på basis av den di

vidend som han under skatteåret har fått från 
ett bolag rätt till en gottgörelse för bolags
skatt som uppgår till 29171 av dividendbe
loppet 

6 § 
Ett bolag som delar ut dividend skall i 

inkomstskatt betala minst 29!71 av den divi
dend som enligt beslut av bolaget skall delas 
ut för skatteåret (inkomstskattens minimibe
lopp). 

14 § 

Lagen tillämpas första gången vid beskatt
ningen för 1990. I fråga om dividend som 
delas ut för skatteåret 1990 är inkomstskat
tens minimibelopp och storleken av gottgör
elsen för bolagsskatt dock 21/29 av dividen
dens belopp. Vid beskattningen av dividend
tagare skall lagen inte tillämpas på dividen
der som har delats ut för en räkenskapspe
riod som har löpt ut före lagens ikraftträdan
de. Vad gäller dividend som delas ut för 
skatteåret 1991 är inkomstskattens minimi
belopp och storleken av gottgörelsen för bo
lagsskatt 2/3 av dividendens belopp. I fråga 
om dividend som delas ut för skatteåret 
1992 är inkomstskattens minimibelopp och 
storleken av gottgörelsen för bolagsskatt 
9/16 av dividendens belopp. I fråga om divi
dend som delas ut för skatteåren 
1993-1995 är inkomstskattens minimibe
lopp och storleken av gottgörelsen för bo
lagsskatt 1/3 av dividendens belopp. 

Lagen tillämpas första gången vid beskatt
ningen för 1990. I fråga om dividend som 
delas ut för skatteåret 1990 är inkomstskat
tens minimibelopp och storleken av gottgör
elsen för bolagsskatt dock 21/29 av dividen
dens belopp. Vid beskattningen av dividend
tagare skall lagen inte tillämpas på dividen
der som har delats ut för en räkenskapspe
riod som har löpt ut före lagens ikraftträdan
de. Vad gäller dividend som delas ut för 
skatteåret 1991 är inkomstskattens minimi
belopp och storleken av gottgörelsen för bo
lagsskatt 2/3 av dividendens belopp. I fråga 
om dividend som delas ut för skatteåret 
1992 är inkomstskattens minimibelopp och 
storleken av gottgörelsen för bolagsskatt 
9/16 av dividendens belopp. I fråga om divi
dend som delas ut för skatteåren 
1993-1995 är inkomstskattens minimibe
lopp och storleken av gottgörelsen för bo
lagsskatt 1/3 av dividendens belopp. l fråga 
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Gällande lydelse 

4. 

Föreslagen lydelse 

om dividend som delas ut för skatteåren 
1996-1999 är inkomstskattens minimibe
lopp och storleken av gottgörelsen för bo
lagsskatt 7118 av dividendens belopp. 

Denna lag träder i kraft den 20 . 
Lagen tillämpas första gången vid beskatt

ningen för 2000. 

Lag 

om ändring av 7 och 13 § lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och 
iörmögenhet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 11 augusti 1978 om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst 

och förmögenhet (627/1978) 7 § och 13 § l och 2 mom., 
dessa lagrum sådana de lyder, 7 § i lag 1120/1996 och 13 § l och 2 mom. i lag 

1563/1995, som följer: 

Gällande lydelse 

7 § 
Källskatten utgör 28 procent på dividend, 

ränta, royalty och gottgörelse för bolags
skatt. Källskatten utgör 35 procent på lön, 
pension, personalfonders fondandelar och 
överskott samt på annan betalning som är 
underkastad förskottsinnehållning. Källskat
ten är 18 procent på inkomst av virkesför
säljning och 15 procent på sådan ersättning 
genom verksamhet av artist eller sportutöva
re som avses 13 § l mom. Källskatten redo
visas i sin helhet till staten. 

13 § 
Ett begränsat skattskyldigt samfund skall 

på annan inkomst än sadan som avses i 3 § 
och som har förvärvats i Finland betala in
komstskatt för samfund på 28 procent. 

En begränsat skattskyldig fysisk person 
skall på inkomst som avses i l mom. i stats
skatt på kapitalinkomst betala 28 procent 
och pa förvärvsinkomst 35 procent. 

Föreslagen lydelse 

7 § 
Källskatten utgör 29 procent på dividend, 

ränta, royalty och gottgörelse för bolags
skatt. Källskatten utgör 35 procent på lön, 
pension, personalfonders fondandelar och 
överskott samt på annan betalning som är 
underkastad förskottsinnehållning. Källskat
ten är 19 procent på inkomst av virkesför
säljning och 15 procent på sådan ersättning 
genom verksamhet av artist eller sportutöva
re som avses i 3 § l mom. Källskatten redo
visas i sin helhet till staten. 

13 § 
Ett begränsat skattskyldigt samfund skall 

på annan inkomst än sådan som avses i 3 § 
och som har förvärvats i Finland betala in
komstskatt för samfund på 29 procent. 

En begränsat skattskyldig fysisk person 
skall på inkomst som avses i l mom. i stats
skatt på kapitalinkomst betala 29 procent 
och pa förvärvsinkomst 35 procent. 

Denna lag träder i kraft den 20 . 
Lagens 7 § tillämpas på inkomst som för-
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Föreslagen lydelse 

värvats den l januari 2000 eller därefter. 
Lagens 13 § l och 2 mom. tillämpas första 
gången vid beskattningen för 2000. 


