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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
ändringar i skattelagstiftningen som ibruktagandet av euron förutsätter
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås sådana änd- ändringarna till fördel för de skattskyldiga.
ringar i skattelagstiftningen som ibruktagan- Inget markbelopp i skattelagstiftningen föredet av euron medför. Markbeloppen i lag- slås bli ändrat av någon annan orsak än på
stiftningen föreslås bli ändrade till euro och grund av att euron tas i bruk.
I propositionen föreslås också att skatter
cent vid ingången av 2002, när marken tas ur
bruk. Skattegrunderna i mark omvandlas lik- och avgifter efter att euron har tagits i bruk i
väl till närmaste eurobelopp på så sätt att de regel skall påföras och uppbäras med en
belopp som i lagen är avsedda att vara jämna cents noggrannhet. Dessutom föreslås att beavrundas också i euro. De totala ekonomiska greppet skatteöre frångås.
De föreslagna lagarna avses träda i kraft
verkningarna av de föreslagna ändringarna är
så neutrala som möjligt. I de flesta fall görs den 1 januari 2002.
—————
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ALLMÄN MOTIVERING
1 . N u lä g e

Finland står i beråd att inom den ekonomiska och monetära unionens tredje etapp
övergå till det gemensamma valutasystemet.
Rådet har utfärdat två förordningar om ibruktagandet av euron, vilka utgör lagstiftning
som skall tillämpas direkt i Finland. I rådets
förordning (EG) nr 974/98 om införande av
euron bestäms bl.a. om det slutliga ibruktagandet av euron. Enligt förordningen skall
vid övergångsperiodens utgång den 31 december 2001 hänvisningar till de nationella
valutaenheterna i rättsliga instrument som
existerar betraktas som hänvisningar till enheten euro enligt de omräkningskurser som
fastställdes när euron infördes. I rådets förordning (EG) nr 2866/98 om omräkningskurserna mellan euron och valutorna för de medlemsstater som inför euron fastställs den oåterkalleliga omräkningskursen från mark till
euro fr.o.m. den 1 januari 1999 till 5,94573.
De hänvisningar till markbelopp som förekommer i finländsk lagstiftning innebär från
och med ingången av 2002 utan några separata åtgärder ett belopp som skall räknas om i
euro enligt omräkningskursen, och juridiskt
sett är det inte nödvändigt att räkna om
markbeloppen i lagstiftningen i euro.
I skattelagstiftningen finns det 35 lagar
med totalt ca 140 bestämmelser som innehåller hänvisningar till markbelopp. Dessutom
hänvisas det i fråga om påförandet av accis
till markbelopp i flera accistabeller. Den betydelse lagarnas hänvisningar till markbelopp
har som skattegrund varierar. I inkomstskattelagstiftningen har belopp nämnts i samband
med skatteskalan och dessutom i synnerhet i
bestämmelser om avdrag. I accislagstiftningen baserar sig skattegrunderna på de markbelopp som anges i lagarna och i de tabeller
som finns som bilagor till dem. Nivån på
arvs- och gåvobeskattningen baserar sig på
den skatteskala som finns i lagen. Inom mervärdesbeskattningen är de bestämmelser som
inkluderar markbelopp däremot inte av någon central betydelse för skattegrunden.
Så gott som alla skatter skall numera betalas i hela mark och överskjutande penni ute-

lämnas. När det gäller de belopp som skall
uppbäras eller återbäras har det för de flesta
skatteslag bestämts en nedre gräns i mark. De
viktigaste bestämmelserna om den nedre
gränsen finns i förordningen om skatteuppbörd (903/1978). Enligt dess 21 § uppbärs eller indrivs inte ett belopp som är mindre än
50 mark, och ett belopp som skall återbetalas
återbärs inte om det understiger 30 mark. Om
en särskild debetsedel eller ett inbetalningskort skall sändas den betalningsskyldige för
uppbörden av ett belopp som understiger 100
mark, uppbärs beloppet inte. Om motsvarande gränser bestäms i fråga om vissa skatter
på lagnivå.
Fr.o.m. 2002 sker all aktivitet som omfattar
pengar bara i euro. Också inom beskattningen övergår man till en betalningsrörelse i
euro. Fr.o.m. skatteåret 2002 verkställs beskattningen och debiteras skatterna enbart i
euro. Också skatteuppbörden sker från ingången av 2002 bara i euro. Eftersom det är
skäl att i lagen ange också skattegrunderna i
den valuta som används, är det motiverat att
före 2002 ändra hänvisningarna till markbelopp i skattelagstiftningen, även om det inte
är juridiskt påtvingat. Det är nödvändigt att
se över skattelagarna vad noggrannheten i
fråga om myntenheten beträffar.
2 . F ö r e s la g n a ä n d r in g a r
2.1.

Godtagna principer för omräkning i
euro

Regeringens finanspolitiska ministerutskott
beslutade den 11 januari 2000 om principerna för omräkning av markbelopp i euro inom
lagstiftningen. I allmänhet sker omräkningen
med hjälp av den fastställda omräkningskursen. En cents noggrannhet kan frångås om
det inte direkt är fråga om beloppet av en
förmån och det är ändamålsenligt att i författningen hålla kvar en tidigare noggrannhetsnivå som är mindre exakt än en cents
noggrannhet. Vid avvikelser från en cents
noggrannhet är strävan alltid att ändringen
skall vara så kostnadsneutral som möjligt.
I många bestämmelser har man eftersträvat
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åskådliga, jämna markbelopp, så också i
många skattelagar. Ministerutskottet godkände att man i sådana fall inom lagstiftningen
frångår den fastställda omräkningskursen och
att t.ex. de markbelopp i skattelagstiftningen
som de skattskyldiga ofta har att göra med
också i fortsättningen bör vara så åskådliga
som möjligt. När det gäller belopp som tilllämpas mer sällan kan man ge avkall på
åskådligheten till förmån för en exakt omräkningskurs.
2.2.

Omräkning av markbelopp

Allmänt
Markbeloppen i skattelagstiftningen föreslås från ingången av 2002 bli omräknade i
euro i så stor utsträckning som möjligt. Det
är endast de bestämmelser som i andra sammanhang ändå kommer att revideras före
2002 som inte omfattas av propositionen.
Propositionen gäller inte de bestämmelser i
lagen angående stämpelskatt (662/1943) som
kommer att upphävas och inte heller tullagen
(1466/1994), som kommer att revideras separat. En ändring av 13 § 2 och 3 punkten inkomstskattelagen för gårdsbruk (543/1967)
kommer senare att föreslås med anledning av
13 § 7 mom. Omräkningen av beloppen i euro kommer att bedömas i det sammanhanget.
I propositionen ingår inte sådana bestämmelser i de gällande lagarna som i egenskap
av ikraftträdelsebestämmelser eller på grund
av en i övrigt begränsad tillämpningstid inte
som sådana kan tillämpas fr.o.m. 2002 utan
att de ändras också till andra delar än i fråga
om beloppen. Propositionen gäller inte heller
lagar som stiftas varje år, t.ex. den årliga lagen om skatteskalorna.
Inkomstbeskattningen
Inom inkomstbeskattningen föreslås omräkningen i regel ske på det sättet att de
markbelopp
i
inkomstskattelagen
(1535/1992) som för närvarande anges i hela
tusental räknas om i hela hundratal euro och
de markbelopp som anges i hela hundratal
räknas om i hela tiotal euro. Självrisken för
kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen föreslås t.ex. bli ändrad från

3 000 mk till 500 euro, avdraget för inkomstens förvärvande från 2 700 mk till 450 euro,
avdraget för nedsatt skattebetalningsförmåga
från 8 000 mk till 1 400 euro, grundavdraget
vid kommunalbeskattningen från 8 800 mk
till 1 480 euro, maximibeloppet av underskottsgottgörelsen från 8 000 mk till 1 400
euro och den övre gränsen för avdrag till fullt
belopp för frivilliga pensionsförsäkringspremier från 50 000 mk till 8 500 euro.
De belopp som skall avrundas har sinsemellan en rätt olika inverkan på de skatter
som flyter in till skattetagaren. Just på grund
av beloppens ekonomiska betydelse föreslås
ett visst markbelopp inte automatiskt alltid
bli ändrat på samma sätt. Eftersom utgångspunkten för propositionen är att ändringarna
sammantaget skall vara så neutrala som möjligt ekonomiskt sett, föreslås avrundningarna
vara större i de fall då ändringen inte har någon stor ekonomisk betydelse. I synnerhet
vissa gränsvärden vid periodiseringar samt
administrativa gränser föreslås bli avrundade
med större ändringar än egentliga skattegrunder. Det årliga maximibeloppet för det
skogsavdrag som avses i 55 § inkomstskattelagen föreslås t.ex. bli ändrat från 10 000 mk
till 1 500 euro, maximibeloppet av den skatteförhöjning som avses i 44 § lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) från 100 000 mk
till 15 000 euro, maximibeloppet av den skatteförhöjning som avses i 32 § lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) från 1 000
mk till 150 euro och från 5 000 mk till 800
euro samt minibeloppet av den avskrivning
för skatteåret som avses i 13 § inkomstskattelagen för gårdsbruk från 500 mk till 100
euro. Eftersom det är motiverat att operera
med rätt runda tal inom förmögenhetsbeskattningen, föreslås barnavdraget i förmögenhetsskattelagen (1537/1992) bli ändrat
från 10 000 mk till 2 000 euro och avdraget
för egen bostad från 50 000 mk till 10 000
euro.
Den största ekonomiska betydelsen inom
inkomstbeskattningen har självriskandelen av
kostnaderna för resor mellan bostaden och
arbetsplatsen, avdraget för inkomstens förvärvande, gränsvärdena för förvärvsinkomstavdraget i kommunalbeskattningen och invalidavdraget i statsbeskattningen. Till denna
del föreslås att avrundningen görs till när-
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maste belopp som är till fördel för de skattskyldiga. På grund av att så många är berättigade till dessa avdrag är den totala ekonomiska effekten av dem större än effekten av
alla de andra ändringarna tillsammans.
Inom ramen för kostnadsneutraliteten har
syftet varit att göra omräkningarna till de
skattskyldigas fördel, om de inte är av avsevärd ekonomisk betydelse. Avrundningar i en
ofördelaktig riktning föreslås i regel bara i de
fall då det naturligaste är att göra avrundningen genom att dividera markbeloppet med
sex.
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ligt 26 c § mervärdesskattelagen bli ändrad
från 50 000 mk till 10 000 euro, den nedre
gränsen för distansförsäljning enligt 63 a §
mervärdesskattelagen från 200 000 mk till
35 000 euro, gränsen för det resgods som en
resande som anländer till Finland från ett
område utanför gemenskapen enligt 95 §
mervärdesskattelagen skattefritt får införa
från 1 100 mk till 175 euro och gränserna för
den ansökan om återbäring som avses i 126 §
mervärdesskattelagen från 150 mk till 25
euro och från 1 200 mk till 200 euro.
Påförande av accis

Arvs- och gåvobeskattningen
Den nedre gränsen på 20 000 mk för beskattningsbara arv och gåvor enligt lagen om
skatt på arv och gåva (378/1940) är ett så betydelsefullt belopp för de skattskyldiga att
det bör vara jämnt i skattelagstiftningen. Enligt de ovan framförda omräkningsgrunderna
föreslås beloppet bli ändrat till 3 400 euro. I
skatteskalan i 14 § lagen om skatt på arv och
gåva föreslås en sådan ändring att den nedre
gränsen för de övriga nivåerna, 100 000 respektive 300 000 mk, ändras till 17 000 respektive 50 000 euro. Ändringen av skalan
gynnar de skattskyldiga, med undantag för
arv och gåvor värda mer än 300 000 mk.
Mervärdesbeskattningen
De ändringar som föreslås i mervärdesskattelagen (1501/1993) är inte av särskilt stor
ekonomisk betydelse, eftersom de bestämmelser i mervärdesskattelagen som innehåller
markbelopp har en relativt liten inverkan på
skatteintäkterna. Den övre gräns för skattefri
omsättning av affärsverksamhet som anges i
3 § mervärdesskattelagen föreslås bli ändrad
från 50 000 mk till 8 500 euro, vilket innebär
att avrundningen görs enligt den ovan nämnda utgångspunkten. De flesta andra ändringarna i mervärdesskattelagen beror på direktiven i frågan. Vid stiftandet av mervärdesskattelagen togs beloppen enligt direktiven
med i lagen i mark enligt den dåvarande omräkningskursen. På grund av att penningvärdet förändrades är markbeloppen i lagen nu
lägre än beloppen enligt direktivet. Därför
föreslås t.ex. den nedre gränsen förvärv en-

Acciserna på flytande bränslen, el, alkoholdrycker, läskedrycker och tobak baserar
sig på markbelopp i lagarna och i de accistabeller som följer som bilaga till dem. Också
de belopp som i fråga om beskattningen av
bilar och motorfordon ingår i lagarna är av
central betydelse för skattegrunden. Kännetecknande för alla dessa skatter och acciser är
att medborgarna inte behöver känna till beloppen i bestämmelserna, och i många fall är
dessa belopp inte heller nu jämna i lagarna.
När det gäller acciser samt skatt på motorfordon föreslås att omräkningarna görs på så
sätt att de ekonomiska verkningarna blir så
små som möjligt. Avrundningar av det slag
som tillämpas inom inkomstbeskattningen
föreslås bara i bestämmelser om accis- och
skatteförhöjningar och andra motsvarande
administrativa gränser. En särskild faktor
som påverkar ändringen av grunden för den
egentliga fordonsskatten enligt lagen om
skatt på motorfordon (722/1966) är att de
grunder som omräkningen resulterar i och
som i och för sig skall anges i cent av datatekniska orsaker måste vara delbara med 12.
Fordonsskatten enligt 6 § lagen om fordonsskatt (1111/1996) är för närvarande
jämnt 500 mk för fordon som har tagits i
bruk 1993 eller före det och 700 mk för övriga fordon. För att de ekonomiska verkningarna skall kunna minimeras skall dessa belopp, avvikande från de ovan nämnda principerna, enligt förslaget räknas om till det närmaste belopp i euro som är till de skattskyldigas fördel, dvs. 500 mk till 84 euro och 700
mk till 117 euro.
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Bestämmelser om de minsta belopp
som skall uppbäras, betalas och återbäras

Skattelagstiftningen innehåller många begränsningar som gäller det minsta belopp
som skall uppbäras, betalas eller återbäras.
Viktiga bestämmelser med tanke på skatteförvaltningens skatteuppbörd ingår i 21 § förordningen om skatteuppbörd. Avsikten är att
ändra paragrafen i enlighet med de principer
som föreslås i denna proposition. Bestämmelserna i lagen föreslås bli ändrade på så
sätt att gränsvärdet för det minsta skattebelopp som skall uppbäras blir ändrat från 100
mk till 17 euro. Om denna gräns bestäms i
16 § lagen om beskattning av begränsat
skattskyldig för inkomst och förmögenhet
(627/1978), enligt vilken skatt på högst 100
mk inte påförs den skattskyldige, och i 22 §
fastighetsskattelagen (654/1992), enligt vilken skatt inte påförs om beloppet av den
skattskyldiges skatt skulle bli mindre än 100
mk.
Även om en gräns av det ovan nämnda slaget bör vara rätt jämn föreslås ingen avrundning till 20 euro, eftersom de ekonomiska effekterna skulle bli rätt stora. En sådan ändring skulle t.ex. leda till att uppskattningsvis
50 000 skattskyldiga inte behövde betala fastighetsskatt, varvid kommunernas skatteinkomster skulle sjunka med ca 5,5 milj. mk.
Den gräns som i 27 § lagen om överlåtelseskatt (931/1996) anges för när skatt inte behöver betalas skall enligt förslaget ändras
från 50 mk till 10 euro och motsvarande
gräns i lotteriskattelagen (552/1992) från 300
mk till 50 euro. De motsvarande gränserna på
50 respektive 30 mk i 21 § förordningen om
skatteuppbörd föreslås bli ändrade till 10 respektive 5 euro.
2.4.

Ändringar i fråga om den minsta
myntenhet som behandlas

Vid övergången till euro måste man se över
reglerna för med vilken noggrannhet uppgifter lämnas för beskattningen, beskattningsgrunderna fastställs och debiterade skatter eller skatter som skall betalas på eget initiativ
uppbärs. Inom lagstiftningen tillämpas för
närvarande till dessa delar allmänt en marks

noggrannhet på så sätt att överskjutande penni utelämnas. Vid övergången till euro kan
åtgärderna anges antingen med en euros eller
en cents noggrannhet.
Strävan är att de uppgifter inom inkomstbeskattningen som ligger till grund för beskattningen i framtiden i så stor omfattning
som möjligt skall kunna överföras direkt från
betalarna med hjälp av datasystemet. Företagen betalar mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter och andra prestationer maskinellt som gireringar. Det blir allt ovanligare att skatter
betalas kontant på ett penninginstitut. Avrundningen är till nytta främst vid kontant
betalning. I databaserade betalningssystem
och vid dataöverföring är avrundningen av
prestationerna snarare till förfång än till nytta
vid betalningar och anmälningar. Av dessa
orsaker är det motiverat att övergå till en
cents noggrannhet i fråga om den minsta
myntenhet som behandlas. Ett undantag är att
källskatten på ränteinkomster behandlas i
jämna tio cent av de orsaker som anges i detaljmotiveringen.
Enligt förslaget skall beslut om fastställande bara i enstaka fall göras med någon annan
än en cents noggrannhet. Den beskattningsbara förmögenheten fastställs med stöd av
39 § förmögenhetsskattelagen i jämna tiotal
euro, medan den för närvarande fastställs i
jämna hundratal mark. Värdet av en arvsandel eller gåva, som för närvarande med stöd
av 31 § lagen om skatt på arv och gåva fastställs i hela tusen mark, föreslås bli fastställt i
hela hundra euro. Vid kommunalbeskattningen fastställs en beskattningsbar inkomst
inte, om den inte uppgår till 10 euro.
Lagtekniskt innebär övergången till en
cents noggrannhet ett upphävande av de bestämmelser som ingår i många lagar och som
föreskriver att en åtgärd utförs i hela mark
och att överskjutande penni utelämnas. Detta
beror på att det inte separat behöver föreskrivas i lag att belopp skall anges med den
minsta myntenhetens noggrannhet. Övergången till en cents noggrannhet har inom de
flesta skatteformer antagligen ingen nämnvärd betydelse.
2.5.

Slopandet av begreppet skatteöre

Inom vår kommunalbeskattning har be-
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greppet skatteöre traditionellt använts. På
grund av övergången till euro behövs det en
ändring av 130 § 1 mom. inkomstskattelagen.
Enligt detta moment motsvarar varje mark av
den beskattningsbara inkomsten vid kommunalbeskattningen ett skatteöre. I kommunallagen (365/1995) har man redan avstått från
att bestämma uttaxeringen per skatteöre i
penni. I 66 § kommunallagen har detta begrepp ersatts med begreppet inkomstskattesats. I denna proposition föreslås en sådan
ändring av 130 § inkomstskattelagen att begreppet skatteöre frångås.
Begreppet skatteöre ingår i lagstiftningen
om ekonomin för de skattetagare för vilka
den skatt som flyter in bestäms utifrån den
beskattningsbara inkomsten i kommunalbeskattningen. Skatteöret nämns i 15 kap. 12 §
kyrkolagen (1054/1993), 30 och 31 § lagen
om ortodoxa kyrkosamfundet (521/1969), 9 §
lagen om kyrkans centralfond (895/1941)
och 33 § sjukförsäkringslagen (364/1963).

Avsikten är att hösten 2001 avlåta propositioner med förslag till sådana ändringar av
dessa bestämmelser att begreppet skatteöre i
dem ersätts med nya begrepp. Motsvarande
ändringar blir aktuella också i 11 § lagen om
skatteförvaltningen (1557/1995), 91 a § lagen
om beskattningsförfarande och 23 § lagen
om skatteredovisning (523/1998).
Utöver det ovan nämnda föreslås i propositionen vissa ändringar i skattelagarnas lydelse till följd av att vi byter valuta. Ordet
"markbelopp" och motsvarande uttryck där
"mark" ingår, som förekommer i vissa lagrum, föreslås bli ersatta med något annat
lämpligt uttryck. Dessutom föreslås en ändring av vissa bestämmelser om den kurs som
skall användas vid omräkningen av valutan.
De viktigaste ändringarna i propositionen
och deras ekonomiska verkningar framgår i
komprimerad form av tabellen nedan:

De viktigaste ändringarna när skattegrunderna räknas om i euro:
Nuläge i
I euro
Förslag
I mk
mark
i euro

Inkomstbeskattning
Kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen
- övre gräns
- självrisk
Avdrag för inkomstens förvärvande
Pensionsförsäkringspremieavdrag
- övre gräns
- nedre övre gräns
Avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga
Pensionsinkomstavdrag vid kommunalbeskattningen
Studiepenningsavdrag vid kommunalbeskattningen
Förvärvsinkomstavdrag vid kommunalbeskattningen
- den nedre gränsen för förvärvsinkomsten
- gränsen för totalinkomsten
Grundavdrag vid kommunalbeskattningen
Invalidavdrag vid statsbeskattningen
Underhållsskyldighetsavdrag vid statsbeskattningen
Maximibeloppet av underskottsgottgörelsen
Maximibeloppet av hundskatten

28 000
3 000
2 700

4 709
505
454

Ekonomiska verkningar till fördel
(+)/nackdel (-) för
skattebetalaren
milj. mk

4 700
500
460

27 945
2 973
2 736

-0,2
+8,0
+32,0

50 000
8 409
8 500
15 000
2 523
2 500
8 000
1 346
1 400
avrundning 100 mk – 10 euro

50 539
14 864
8 324

+1,0
+0,3
-5,0

13 000

2 186

2 200

13 081

+1,4

9 800
15 000
75 000
8 800
660
450

1 648
2 523
12 014
1 480
111
76

1 650
2 500
12 000
1 480
115
80

9 810
14 864
74 916
8 800
684
476

+4,0
+4,0
-1,0
+6,8
+1,7

8 000
300

1 346
50

1 400
50

8 324
297

+1,5
+0,5
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Förmögenhetsbeskattning
Barnavdrag
Avdrag för egen bostad
Lantbruksbeskattning
Maximibeloppet av utjämningsreserveringen
Arvs- och gåvobeskattning
Skalans nedre gräns
Skalans andra nivå
Skalans tredje nivå
Försäkringsersättning befriad från arvsskatt
Försäkringsersättning befriad från gåvoskatt
Källbeskattning av nyckelpersoner från utlandet
Nedre gräns för inkomst per månad
Mervärdesbeskattning
Övre gräns för skattefri affärsverksamhet
Nedre gräns för gemenskapsinternt förvärv
Gräns för skattefrihet vid tjänster som avser
fastighetsinnehav
Nedre gräns för distansförsäljning
Skattefri försäljning av resgods
Påförande av accis
Tilläggsaccis per liter för detaljhandelsförpackningar för alkohol och läskedrycker
- kan återvinnas som råmaterial
Fordonsskatt
- gamla bilar
- nyare bilar
Övriga ändringar
ALLT TOTALT
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10 000
50 000

1 682
8 409

2 000
10 000

11 891
59 457

+0,2
+2,0

80 000

13 456

13 500

80 267

+1,0

20 000
100 000
300 000
200 000
50 000

3 364
16 819
50 456
33 638
8 409

3 400
17 000
50 000
35 000
8 500

20 215
101 077
297 287
208 101
50 539

Skalan för arvsskatt totalt +3,5

35 000

5 887

5 800

34 485

+

50 000
50 000
180 000

8 409
8 409
30 274

8 500
10 000
30 500

50 539
59 457
181 345

200 000
250

33 638
42

35 000
40

208 101
238

4
1

0,67
0,1682

0,67
0,16

3,98
0,95

500
700

84,09
117,79

84
117

499,4
695,7

+

+
Mervärdesbeskattning totalt

+1,0

3 . P r o p o s itio n e n s v e r kn i n g a r

Hur de föreslagna ändringarna som helhet
påverkar enskilda skattskyldiga beror på vilka bestämmelser som tillämpas på dem.
Inom inkomstbeskattningen har det höjda
maximibeloppet av underskottsgottgörelsen
den största verkan. Eftersom avdraget görs
från skatten, sjunker skatterna för dem som
får gottgörelsen till fullt belopp jämte
barntillägg med 486 mk. Ändringen gäller ca
4 000 personer. Ändringen av taket på
50 000 mk när det gäller avdragsgillheten för
frivilliga pensionsförsäkringspremier sänker
skatterna för enskilda personer med högst ca
300 mk. Ändringen av det avdrag som inom
förmögenhetsbeskattningen beviljas för egen
bostad sänker skatten för de betalande med
högst ca 100 mk. Verkningarna av de ändringar som föreslås i de övriga bestämmelserna om direkt beskattning är som högst
några tiotal mark. Den totalekonomiskt sett
viktigaste ändringen gäller avdraget för inkomstens förvärvande, och den påverkar be-

+6,4
+0,9
+3,9
+4,1
+78 milj. mk

skattningen av över två miljoner skattskyldiga med i genomsnitt 15 mk. Effekten av att
självrisken för kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen ändras är i genomsnitt 8 mk för närmare en miljon skattskyldiga. På det hela taget leder ändringarna i inkomstbeskattningen knappast till att någons
beskattning ökar. Genom ändringarna i skatteskalan för arv och gåvor sänks skatten med
högst 49 mk, men skatten för de största arven
och gåvorna stiger med 32 mk.
I detaljmotiveringen har dessa verkningar
för de enskilda skattskyldiga vanligen inte
tagits upp separat, eftersom det utifrån den
föreslagna ändringen och med beaktande av
skattesatsen relativt lätt går att sluta sig till
vilka verkningarna blir. Man har funnit det
viktigare att beskriva de totala effekterna av
en ändring, eftersom de påverkas av hur
många skattskyldiga som berörs. Vid beredningen har strävan varit att för varje ändring
som gäller ett markbelopp separat bedöma
hur ändringen som helhet påverkar ekonomin
för skattetagarna och de skattskyldiga. Vissa
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bestämmelser påverkar kommunerna, men
huvudsakligen är det statsekonomin som påverkas. Eftersom effekterna av att avdraget
för resekostnader och avdraget för inkomstens förvärvande ändras till största delen berör kommunalskatten, leder de föreslagna
ändringarna till att intäkterna av de kommunala skatterna minskar med uppskattningsvis
30 milj. mk. När det gäller intäkterna av kyrkoskatten samt sjukförsäkringsavgifterna är
effekten i vartdera fallet ungefär två miljoner
mark.
I de flesta fall är det uppenbart att ändringen som helhet inte har någon nämnvärd ekonomisk betydelse, dvs. den totala effekten är
inte större än några hundra tusen mark sammanlagt. I dessa fall specificeras verkningarna inte i detaljmotiveringen, men det påpekas
att verkningarna är ringa. Om effekten är
större nämns beloppet i detaljmotiveringen
till den bestämmelse som föreslås bli ändrad.
Verkningarna av de viktigaste ändringarna
framgår också av tabellen ovan.
Effekterna av ändringarna i fråga om de
minsta belopp som uppbärs eller återbärs och
i fråga om den noggrannhet med vilken
myntenheten anges har inte bedömts separat
för varje paragraf. De prestationer som skattetagarna får är större än de som de betalar
till de skattskyldiga. Övergången från en
marks noggrannhet till en cents noggrannhet
gynnar således skattetagarna ekonomiskt.
Räknat utifrån mängden prestationer kan effekten vara några miljoner mark. En övergång till en euros noggrannhet skulle ha en
mångfaldig effekt till de skattskyldigas fördel. Av de enskilda bestämmelserna har ändringen den största verkan på tillämpningen av
6 § lagen om källskatt på ränteinkomst
(1341/1990). När avrundningen görs för varje ränterat ut i hela tio cent ökar skatteintäkter ungefär 2—3 milj. mk.
Eftersom ändringarna i de nedre gränserna
för de belopp som skall uppbäras eller återbäras är små, blir den ekonomiska betydelsen
inte särskilt stor.
Effekten av de ändringar av markbelopp
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som ingår i lag är, i fråga om de ändringar
som specificeras i tabellen ovan och uträknad
på det sätt som anges där, ca 78 milj. mk till
nackdel för skattetagarna. De ändringar som
inte finns upptagna i tabellen har vanligen
gjorts till de skattskyldigas fördel, och den
sammanlagda effekten av dem kan bedömas
vara några miljoner mark. Om man beaktar
också den ovan nämnda effekt på några miljoner mark som noggrannheten i fråga om
myntenheten orsakar, kan den totala effekten
av propositionen bedömas till 75—80 milj.
mk.
4 . B e r e d n in g e n a v p r o p ositio n e n

Propositionen har beretts som tjänsteuppdrag vid finansministeriet. Beredningen har
gjorts i samarbete med skatteuppbördsmyndigheterna. Bl.a. Skattestyrelsen och Tullstyrelsen samt flera intresseorganisationer har
hörts i fråga om avrundningsförslagen.
5 . S a mb a n d me d a n d r a p r o p o s it io ner

Regeringen har till riksdagen avlåtit en
proposition med förslag till lag om ändring
av 10 a § inkomstskattelagen för gårdsbruk
(RP 27/2001 rd). I propositionen föreslås
bl.a. en sådan ändring av paragrafen att maximibeloppet av den utjämningsreservering
som kan dras av från inkomsten av jordbruk
höjs från nuvarande 40 000 till 80 000 mk.
Lagen skall tillämpas första gången vid beskattningen för 2001. Den bestämmelse som
ingår i den nu aktuella propositionen har
motsvarande innehåll som bestämmelsen i
den proposition som är under behandling i
riksdagen, dock med den skillnaden att maximibeloppet 80 000 mk föreslås bli ändrat till
13 500 euro.
Om lagförslaget i den redan avlåtna propositionen inte godkänns utan ändringar bör
denna proposition ändras på motsvarande
sätt.
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DETALJMOTIVERING

1.
1.1.

L a g f ö r s la g
Inkomstskattelagen

48 §. Skattefria överlåtelsevinster. Gränsen
för skattefri överlåtelsevinst av bohag ändras
från 30 000 mk till 5 000 euro, dvs. 29 729
mk. Ändringen är ofördelaktig för de skattskyldiga. De aktuella fallen är så få att ändringen inte får någon nämnvärd betydelse för
den offentliga ekonomin.
53 §. Vissa skattefria kapitalinkomster.
Gränsen i bestämmelsen ändras från 3 000
mk till 500 euro, dvs. 2 973 mk. Ändringen
är ofördelaktig för de skattskyldiga. De aktuella fallen är så få att ändringen inte får någon nämnvärd betydelse för den offentliga
ekonomin.
55 §. Skogsavdrag. Gränsen i bestämmelsen ändras från 10 000 mk till 1 500 euro,
dvs. 8 919 mk. Ändringen gynnar de skattskyldiga. Bestämmelsen gäller ett periodiseringsgränsvärde, varför ändringen saknar
ekonomisk betydelse.
57 §. Donationsavdrag. Den nedre gränsen
för donationer som berättigar till avdrag höjs
så att det föreslagna beloppet motsvarar
5 054 mk, och den övre gränsen sänks så att
det föreslagna beloppet motsvarar 148 643
mk. Effekten av att den nedre gränsen höjs är
i teorin att skatteintäkterna minskar, och ändringen av den övre gränsen har motsatt verkan.
71 §. Skattefria resekostnadsersättningar.
Gränsen för skattefria resekostnader ändras
från 12 000 mk till 2 000 euro, dvs. 11 891
mk. Ändringen är ofördelaktig för de skattskyldiga, men den gäller bara ett begränsat
antal skattskyldiga.
73 §. Grunderna för och beloppet av skattefria ersättningar. I den finska texten har
ordet markkamäärä (markbelopp) ändrats för
att motsvara bytet av valutaenhet. På svenska
har ordet belopp använts, och därför behöver
den svenska lydelsen inte ändras.
80 §. Skattefria försäkringsersättningar
och skadestånd. Gränsen för skattefria ersättningar ändras från 20 000 mk till 3 400 euro,
dvs. 20 215 mk. Ändringen gynnar de skatt-

skyldiga. Eftersom bestämmelsen gäller bara
gamla försäkringsfall, har ändringen ingen
nämnvärd betydelse för skattetagarna.
88 §. Strejkunderstöd. Maximibeloppet av
skattefria strejkunderstöd ändras från 70 mk
till 12 euro. Ändringen gynnar de skattskyldiga. Det skattefria beloppet stiger till något
över 71 mk. Beloppen av strejkunderstöden
kan variera kraftigt från år till år, men i genomsnitt går skattetagarna miste om några
tiotal tusen mark på grund av ändringen.
92 §. Skattefria sociala förmåner. Maximibeloppet av ett skattefritt bidrag ändras från
50 mk till 9 euro, dvs. ca 54 mk. Ändringen
gynnar de skattskyldiga.
93 §. Kostnader för resor mellan bostaden
och arbetsplatsen. Den övre gränsen för det
avdrag för resekostnader som anges i 1 mom.
ändras från 28 000 mk till 4 700 euro, dvs.
27 945 mk, och självriskandelen från 3 000
mk till 500 euro, dvs. 2 973 mk. Den förstnämnda ändringen är ofördelaktig för de
skattskyldiga. Den berör uppskattningsvis
20 000 personer. Den senare ändringen gynnar de skattskyldiga. Ändringen berör närmare en miljon skattskyldiga och innebär därför
att skattetagarna förlorar ca 8 milj. mk i skatteinkomster.
Gränserna i 4 mom. för när självriskandelen minskar ändras från 270 respektive 540
mk till 45 respektive 90 euro, dvs. 268 respektive 535 mk. Avsikten är att de ändrade
beloppen fortfarande skall motsvara ca 1/11
och 2/11 av den årliga självriskandelen. Ändringarna är svagt ofördelaktiga för de skattskyldiga. Verkningarna av denna ändring ingår i den nämnda summan på 8 milj. mk.
94 §. Motorsågs- och skogsarbetaravdrag.
Den övre gränsen för avdraget ändras från
1 400 mk till 240 euro, dvs. 1 427 mk. Ändringen gynnar de skattskyldiga.
95 §. Avdrag för inkomstens förvärvande.
Den övre gränsen för avdraget ändras från
2 700 mk till 460 euro, dvs. 2 736 mk. Ändringen innebär en avrundning till närmaste
tio euro till de skattskyldigas fördel, vilket är
motiverat eftersom avsikten är att gränsen
skall vara jämn. På grund av det stora antal
personer som får göra detta avdrag påverkas
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beskattningsutfallet med ca 32 milj. mk.
96 §. Avdrag för pensionsförsäkringspremie. Den övre gränsen på 50 000 mk, dvs.
8 409 euro, för rätten enligt 2 mom. att dra av
premierna för en frivillig pensionsförsäkring
ändras till 8 500 euro, dvs. 50 539 mk. Ändringen gynnar de skattskyldiga, och denna
avrundning lämpar sig bättre för en sådan
gräns än en omräkning till 8 400 euro. Ändringen berör ca 3 000 skattskyldiga, och dess
ekonomiska verkningar för skattetagarna
uppgår till högst ungefär en miljon mark.
Beloppet av den maximipension som avses
i 3 mom. 1 punkten ändras på motsvarande
sätt från 5 000 mk till 850 euro, dvs. 5 053
mk. Ändringen, som gynnar de skattskyldiga,
är av betydelse endast i ett fåtal fall. En
sänkning av gränsen kunde leda till att vissa
pensioner inte går att dra av.
De övre avdragsgränser på 15 000 respektive 30 000 mk som anges i 4, 5 och 6 mom.
ändras till 2 500 respektive 5 000 euro, dvs.
14 864 respektive 29 729 mk. Ändringarna
baserar sig på den naturliga omräkningsproceduren till euro som innebär att markbeloppen divideras med sex. Ändringarna är ofördelaktiga för de skattskyldiga. De ekonomiska verkningarna kan som helhet bedömas
vara mindre än verkningarna av den motsatta
ändringen i 2 mom.
97 §. Avdrag för sjöarbetsinkomst. Maximibeloppet av det avdrag för sjöarbetsinkomst som enligt 2 mom. beviljas vid statsbeskattningen ändras från 39 500 mk till
6 650 euro, dvs. 39 539 mk, och maximibeloppet av det avdrag för sjöarbetsinkomst
som enligt 3 mom. beviljas vid kommunalbeskattningen ändras från 67 500 mk till 11 350
euro, dvs. 67 484 mk. Den höjning som anges i 4 mom. ändras från 1 000 mk till 170
euro, dvs. 1 011 mk. Ca 11 000 skattskyldiga
har beviljats avdrag för sjöarbetsinkomst, så
ändringarnas sammanlagda inverkan på beskattningsutfallet stannar under 100 000 mk.
98 §. Avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga. Det i 1 mom. angivna maxibeloppet
för avdraget ändras från 8 000 mk till 1 400
euro, dvs. 8 324 mk, och den gräns för sjukdomskostnader som anges i 2 mom. ändras
från 4 000 mk till 700 euro, dvs. 4 162 mk.
Effekterna av ändringarna är ca 0,3 milj. mk
till nackdel för skattetagarna. Avdraget, som
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för närvarande beviljas i hela tusen mark,
kommer att beviljas i hela hundra euro.
100 §. Pensionsinkomstavdrag vid statsbeskattningen. Avrundningen i samband med
fastställandet av det årliga beloppet av avdraget sker till följande hela tio euro, medan
den för närvarande görs till följande fulla
hundramarksbelopp. De ekonomiska verkningarna av avrundningen varierar slumpvis
från år till år, och detsamma gäller också
verkningarna av den föreslagna ändringen.
Den genomsnittliga avrundningen blir årligen
20 mk mindre än förut. Ändringen är ofördelaktig för de skattskyldiga. Enligt den skatteskala som nu tillämpas vid statsbeskattningen beviljas avdraget bara i ytterst få fall.
101 §. Pensionsinkomstavdrag vid kommunalbeskattningen. Avrundningspraxis vid
fastställandet av avdraget ändras på samma
sätt som enligt 100 § i fråga om motsvarande
avdrag vid statsbeskattningen. I motsats till
det ovan nämnda fallet är antalet personer
som beviljas avdrag stort, närmare en miljon.
Därför påverkar en årlig ändring på i genomsnitt 20 mk skatteintäkterna med ca 5 milj.
mk till skattetagarens fördel.
104 §. Invalidavdrag vid kommunalbeskattningen. Maximibeloppet av avdraget ändras
från 2 600 mk till 440 euro, dvs. 2 616 mk.
Ändringen gynnar de skattskyldiga. Effekten
på skatteinkomsterna är ringa.
105 §. Studiepenningsavdrag vid kommunalbeskattningen. Maximibeloppet av avdraget ändras från 13 000 mk till 2 200 euro,
dvs. 13 081 mk. Ändringen gynnar de skattskyldiga. Effekten är ca 1,4 milj. mk till
nackdel för skattetagaren.
105 a §. Förvärvsinkomstavdrag vid kommunalbeskattningen. De tre gränsvärdena för
avdraget ändras på så sätt att inkomstgränsen
på 15 000 mk ersätts med en gräns på 2 500
euro, dvs. 14 864 mk, maximibeloppet på
9 800 mk ändras till 1 650 euro, dvs. 9 810
mk, och gränsen på 75 000 mk för minskat
avdrag ändras till 12 600 euro, dvs. 74 916
mk. De två första ändringarna gynnar de
skattskyldiga. På grund av det stora antalet
personer som är berättigade till detta avdrag
är den ekonomiska effekten av vardera ändringen ca 4 milj. mk till nackdel för skattetagaren. Den sistnämnda ändringen har en effekt på ca 1 milj. mk till skattetagarnas för-

14

RP 91/2001 rd

del.
106 §. Grundavdrag vid kommunalbeskattningen. Gränsvärdet för avdraget ändras från
8 800 mk till 1 480 euro, vilket rätt exakt
motsvarar det ändrade markbeloppet.
115 §. Periodisering av skogsbruksutgifter.
Den övre gränsen för utgiften, som dras av
som en engångsutgift, ändras från 1 000 mk
till 200 euro, dvs. 1 189 mk. Ändringen gynnar de skattskyldiga. Eftersom avsikten är att
gränsen av praktiska orsaker skall vara jämn,
blir ändringen exceptionellt stor. Det är i bestämmelsen fråga om ett lågt periodiseringsgränsvärde, varför ändringen inte har någon
nämnvärd ekonomisk betydelse.
116 b §. Träningsfond. Träningstäckningens maximibelopp enligt 1 mom. ändras från
120 000 mk till 20 000 euro, dvs. 118 915
mk och idrottsinkomstens minimibelopp enligt 2 mom. från 5 000 mk till 800 euro, dvs.
4 757 mk. Av ändringarna är den förstnämnda ofördelaktig för de skattskyldiga, medan
den senare gynnar dem. I den senare av bestämmelserna hänvisas också till föregående
år, varför en höjning vore besvärlig lagtekniskt sett. Bestämmelsen berör ett fåtal skattskyldiga. Ändringarna saknar betydelse för
den offentliga ekonomin.
116 c §. Idrottsutövarfond. Minimibeloppet
av idrottsinkomsten ändras från 56 000 mk
till 9 400 euro, dvs. 55 890 mk, och det maximibelopp som får överföras till fonden ändras från 150 000 mk till 25 000 euro, dvs.
148 643 mk. Av ändringarna gynnar den
förstnämnda de skattskyldiga, medan den senare är ofördelaktig för dem. I fråga om det
förstnämnda beloppet hänvisas också till föregående år, varför en höjning vore besvärlig
lagtekniskt sett. Bestämmelsen berör ett fåtal
skattskyldiga. Ändringarna saknar betydelse
för den offentliga ekonomin.
125 §. Avrundning av skatt. Efter övergången till euro fastställs inkomstskatten
med en cents noggrannhet, varför bestämmelsen föreslås bli upphävd som onödig.
126 §. Invalidavdrag vid statsbeskattningen. Maximibeloppet av det avdrag som får
göras från skatten ändras från 660 mk till 115
euro, dvs. 684 mk. På grund av det stora antal personer som är berättigade till detta avdrag har ändringen, som är ofördelaktig för
de skattskyldiga, en ekonomisk effekt på ca

6,8 milj. mk.
127 §. Underhållsskyldighetsavdrag vid
statsbeskattningen. Maximibeloppet av det
avdrag som får göras från skatten ändras från
450 mk till 80 euro, dvs. 476 mk. Ändringen
görs till närmaste tio euro till den skattskyldiges fördel. Ändringen leder till att skatteinkomsterna minskar med ca 1,7 milj. mk.
128 §. Förutsättningar för inkomstutjämning. Den nedre gränsen för engångsinkomster ändras från 15 000 mk till 2 500 euro,
dvs. 14 864 mk. Ändringen gynnar de skattskyldiga så till vida att antalet inkomstposter
som berättigar till inkomstutjämning ökar. I
praktiken saknar ändringen betydelse för den
offentliga ekonomin.
130 §. Uträkningsgrunden för kommunalskatten. I det nuvarande 1 mom. definieras
skatteöre på så sätt att varje mark av den beskattningsbara inkomsten vid kommunalbeskattningen motsvarar ett skatteöre. Begreppet skatteöre föreslås bli slopat i lagstiftningen. I det ändrade 1 mom. bestäms fortfarande
på motsvarande sätt som i nuvarande 1 och
3 mom. att inkomstskatt på den beskattningsbara inkomsten vid kommunalbeskattningen skall betalas till kommunen enligt en
inkomstskattesats som fastställs enligt 66 §
kommunallagen.
I 2 mom. föreskrivs på samma sätt som för
närvarande om den nedre gräns för beskattningsbar inkomst vid kommunalbeskattningen som fastställs vid beskattningen. Den nuvarande gränsen på 100 mk föreslås bli ändrad till 10 euro. I vissa andra paragrafer i
propositionen föreslås gränsen på 100 mk för
att en skatt skall uppbäras bli ändrad till 17
euro. I detta fall föreslås beloppet på 100 mk
bli avrundat till en jämnare siffra, eftersom
gränsen gäller beskattningsbar inkomst och
berör bara de ytterst få fall där den skattskyldiges beskattningsbara inkomst vid kommunalbeskattningen ligger mellan 10 euro och
100 mk. Den kommunalskatt som påförs för
en sådan inkomst uppgår till bara 2—3 euro,
så enbart denna skatt uppbärs inte.
131 §. Beloppet av underskottsgottgörelse.
Gränsvärdena på 8 000, 4 000 och 2 000 mk
för maximibeloppet av gottgörelsen på skatt
ändras till 1 400, 700 och 350 euro. Beloppen
stiger och motsvarar härefter 8 324, 4 162
och 2 081 mk. Motiveringen till det första
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beloppet är att det är jämnt och delbart, jämfört med det närmaste beloppet 1 350 euro.
För de enskilda skattskyldiga är denna ändring i skattebeloppet relativt sett större än de
andra ändringarna i propositionen, dvs. med
barntillägg högst 405 mk. Ca 4 000 personer
får gottgörelse till fullt belopp. Den ekonomiska effekten av ändringarna är således ca
1,5 milj. mk.
143 §. Vissa övergångsstadganden. Gränsvärdet i paragrafen ändras från 50 000 mk till
8 500 euro, dvs. på samma sätt som motsvarande belopp i 96 §. Ändringen av övergångsbestämmelsen gynnar de skattskyldiga
men har ingen nämnvärd betydelse för den
offentliga ekonomin.

att den beskattningsbara förmögenheten fastställs med tio euros noggrannhet i stället för
med hundra marks noggrannhet som för närvarande. Vid förmögenhetsbeskattningen beaktas, med stöd av 26 a § lagen om beskattningsförfarande, förmögenhetens penningvärde i fortsättningen likväl med en cents
noggrannhet.
I 3 mom. stryks omnämnandet att förmögenhetsskatten fastställs i hela mark. Skatten
skall således fastställas med en cents noggrannhet, enligt den allmänna principen för
denna proposition.

1.2.

13 §. I paragrafen förslås en teknisk ändring genom vilken begreppet markbelopp
stryks ur lagen.
33 §. Den övre gräns som i 1 mom. anges
för enstaka små anskaffningar ändras från
5 000 mk till 850 euro, dvs. 5 054 mk. Den
övre gränsen i 2 mom. för det belopp som får
dras av som liten anskaffning ändras från
15 000 mk till 2 500 euro, dvs. 14 864 mk.
Den förstnämnda ändringen gynnar de skattskyldiga, och den senare är ofördelaktig för
dem. Ändringarna har ingen nämnvärd betydelse för den offentliga ekonomin.

Förmögenhetsskattelagen

9 §. Skattepliktiga tillgångar. Gränsen för
årsavkastningen av rättigheterna i 2 mom.
2 punkten ändras från 2 500 mk till 450 euro,
dvs. 2 676 mk. Ändringen gynnar de skattskyldiga. Den har ingen nämnvärd betydelse
för statsekonomin.
37 §. Barnavdrag. Beloppet av avdraget
ändras från 10 000 mk till 2 000 euro, dvs.
11 891 mk. Ändringen gynnar de skattskyldiga. Orsaken till att denna ändring procentuellt sett är större än genomsnittet är att det
är ändamålsenligt att ange avdragen i förmögenhetsbeskattningen i jämna tal. Effekten av
ändringen för dem som betalar förmögenhetsskatt och är berättigade till avdraget är ca
20 mk per barn. Ändringens sammanlagda
inverkan på skatteinkomsterna är högst
200 000 mk.
38 §. Avdrag för egen bostad. Beloppet av
avdraget ändras från 50 000 mk till 10 000
euro, dvs. 59 457 mk. Ändringen gynnar de
skattskyldiga. Orsaken till att denna ändring
procentuellt sett är större än genomsnittet är
att det är ändamålsenligt att ange avdragen i
förmögenhetsbeskattningen i jämna tal. Effekten av ändringen för dem som betalar
förmögenhetsskatt och är berättigade till avdraget är ca 100 mk. Ungefär 40 000 personer betalar förmögenhetsskatt. Den totala effekten på statsekonomin av ändringen i avdraget är ca 2 milj. mk.
39 §. Skattens belopp och påförande av
skatt. Paragrafens 2 mom. ändras på så sätt

1.3.

1.4.

Lagen om beskattning av inkomst av
näringsverksamhet

Inkomstskattelagen för gårdsbruk

9 §. Den övre gränsen för engångsavskrivningar i fråga om byggnader ändras från
6 000 mk till 1 000 euro, dvs. 5 946 mk. Den
har ingen nämnvärd betydelse för den offentliga ekonomin.
10 a §. Den föreslagna ändringen baserar
sig på ett förslag till bestämmelse om utjämningsreservering som ingår i regeringen proposition 27/2001 rd. Enligt den nämnda propositionen skall maximibeloppet av reserveringen första gången vid beskattningen för
2001 vara 80 000 mk i stället för 40 000 mk.
I den nu aktuella propositionen föreslås att
beloppet fr.o.m. beskattningen för skatteåret
2002 ändras till 13 500 euro, dvs. 80 267 mk.
Ändringen gynnar de skattskyldiga. I och
med att beloppet av reserveringen stiger med
267 mk minskar skatteinkomsterna direkt
med uppskattningsvis 1,5 milj. mk. Den tota-
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la effekten på längre sikt blir inte så stor eftersom det är fråga om en periodiseringsbestämmelse.
Beloppet av den minsta tillåtna utjämningsreserveringen ändras från 5 000 mk till 800
euro, dvs. 4 757 mk. Ändringen gynnar de
skattskyldiga. Därför föreslås omräkningen
ske på ett annat sätt än i fråga om t.ex. 33 §
lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet. Utjämningsreserveringen görs i
fortsättningen i jämna hundra euro.
13 §. Minimibeloppet av avskrivningarna
ändras från 500 mk till 100 euro, dvs. 595
mk. Formellt sett är ändringen ofördelaktig
för de skattskyldiga, men den har ingen
nämnvärd ekonomisk betydelse eftersom den
gäller ett periodiseringsgränsvärde till ett litet
belopp. Gränsen föreslås vara jämn, trots att
ändringen blir rätt stor procentuellt sett.
1.5.

Lagen om bostadshusreservering vid
beskattningen

3 §. Bostadshusreserveringens storlek. Reserveringens maximibelopp per kvadratmeter
ändras från 400 mk till 68 euro, dvs. 405 mk.
Ändringen gynnar svagt de skattskyldiga.
Nya reserveringar har årligen gjorts för upp
till 1,2 mrd. mk. Även om reserveringarna i
långt ifrån alla fall har gjorts till fullt belopp,
kan gränsen vara av avsevärd ekonomisk betydelse. I detta sammanhang föreslås att effekten av ändringen skall minimeras. Gränsen för den minsta reservering som kan dras
av ändras från 20 000 mk till 3 500 euro, dvs.
20 810 mk. Även om ändringen är ofördelaktig för de skattskyldiga, har den ingen stor
praktisk betydelse.
1.6.

Lagen om höjda avskrivningar på investeringar inom utvecklingsområdet

2 a §. Små och medelstora företag. Slutsummorna för den omsättning och balansomslutning som används vid definitionen av
små och medelstora företag ändras från 120
milj. respektive 60 milj. mk till 20 milj. respektive 10 milj. euro. Ändringen saknar
praktisk betydelse.

1.7.

Lagen om beskattning av begränsat
skattskyldig för inkomst och förmögenhet

6 §. Avdraget per månad ändras från 3 000
mk till 510 euro, dvs. 3 032 mk. Ändringen
avviker från den praxis som föreslås i andra
motsvarande fall, eftersom det är motiverat
att beloppet skall vara delbart med trettio.
Beloppet per dag ändras på motsvarande sätt
från 100 mk till 17 euro. Ändringarna gynnar
de skattskyldiga. Den ekonomiska effekten
av dem är inte särskilt stor.
9 §. Källskatten uppbärs i fortsättningen
med en cents noggrannhet. Därför föreslås att
det nuvarande 2 mom., enligt vilket uppbörden skall ske med en marks noggrannhet,
upphävs.
14 §. Den nedre gränsen för beskattningsbar förmögenhet ändras från 800 000 mk till
135 000 euro, dvs. 802 674 mk. Ändringen
gynnar de skattskyldiga, och den har ingen
nämnvärd betydelse för statsekonomin.
15 §. Den skattefria andelen av inkomst av
jord- eller skogsbruk ändras från 2 000 mk
till 350 euro, dvs. 2 081 mk. Ändringen gynnar de skattskyldiga, och den har ingen
nämnvärd betydelse för statsekonomin.
16 §. Gränsen för när skatt inte påförs blir
ändrad från 100 mk till 17 euro, dvs. 101 mk.
Ändringen gynnar de skattskyldiga. Förslaget
baserar sig på den utgångspunkten för omräkningen i euro att en nedre gräns på 100
mk inom skatteuppbörden genomgående avrundas till 17 euro för att de ekonomiska
verkningarna skall kunna minimeras. En avrundning av den nedre gränsen till 20 euro
kunde i fråga om vissa prestationer få avsevärda ekonomiska effekter.
1.8.

Lagen om källskatt för löntagare från
utlandet

2 §. Den nedre gränsen för den månadslön
som omfattas av lagen ändras från 35 000 mk
till 5 800 euro, dvs. 34 485 mk. Ändringen
gynnar de skattskyldiga. Även om avsikten
är att gränsen skall vara jämn, vore det problematiskt att t.ex. höja den till 6 000 euro,
eftersom gränsen bör vara densamma under
hela den tid som arbetet pågår. Ändringen
saknar ekonomisk betydelse, eftersom de lö-
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ner som lagen är avsedd att gälla dimensioneras enligt gränsen.

börd med en marks noggrannhet i 3 § föreslås bli upphävd.

1.9.

1.12. Lagen om beskattningsförfarande

Lagen om källskatt på ränteinkomst

6 §. I fortsättningen tas källskatt för varje
ränterat ut i hela tio cent, medan skatten för
närvarande tas ut i hela mark. Att avrundningen inte görs med en cents noggrannhet
beror på det stora antalet konton på vilka det
växer ytterst lite ränta. Det är inte administrativt sett ändamålsenligt att ta ut och redovisa
skatter på några cent. Å andra sidan skulle en
höjning av gränsen från en mark till en euro
på grund av det stora antalet depositionskonton få en ekonomisk effekt på upp till 20
milj. mk till nackdel för skattetagaren.
I 3 mom. ändras hänvisningen till den kurs
som skall användas vid omräkning för att
motsvara nuläget.
1.10. Lagen om förskottsuppbörd

44 §. Skatteförhöjning. Den övre gränsen
för skatteförhöjning ändras från 100 000 mk
till 15 000 euro, dvs. 89 186 mk. Den relativt
stora ändringen beror på att en gräns av detta
slag bör vara rätt jämn. I praktiken har det
inte påförts någon skatteförhöjning som ens
skulle ha varit i närheten av maximibeloppet.
Därför saknar denna ändring, som i princip
gynnar de skattskyldiga, betydelse för den
offentliga ekonomin. Avsikten med ändringen är inte att medverka till en sänkning av
nuvarande praxis vid skatteförhöjningar. Paragrafens hänvisning till den behöriga myndigheten ändras i detta sammanhang för att
motsvara nuläget.
56 §. Skattelättnad. Gränsen för de administrativa befogenheterna ändras från
300 000 mk till 50 000 euro. Ändringen saknar ekonomisk betydelse.
59 §. Tillämpning. Det görs en teknisk ändring i lydelsen genom att hänvisningen till
marken stryks.
1.11. Lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift

Arbetsgivares socialskyddsavgift betalas i
fortsättningen med en cents noggrannhet,
varför den nuvarande bestämmelsen om upp-

26 a §. Andra allmänna bestämmelser. I
2 mom. föreskrivs med vilken noggrannhet
inkomst- och förmögenhetsposter samt avdrag skall beaktas i beskattningen. Det blir en
övergång från nuvarande en marks noggrannhet till en cents noggrannhet. Utgångspunkten är att penningvärden behandlas med
den minsta enhetens noggrannhet, om inte
något annat föreskrivs. Därför föreslås
2 mom. bli upphävt som onödigt.
32 §. Skatteförhöjning. Gränsvärdena i 1—
3 mom. för skatteförhöjningar ändras från
1 000 respektive 5 000 mk till 150 respektive
800 euro, dvs. 892 respektive 4 757 mk. Formellt sett gynnar ändringarna de skattskyldiga. Man har gått in för dessa gränser eftersom avrundningar uppåt till exempelvis 200
och 1 000 euro skulle bli större relativt sett. I
praktiken saknar ändringarna betydelse för
den offentliga ekonomin, och avsikten med
dem är inte heller att påverka nivån på de
skatteförhöjningar som påförs.
Enligt 4 mom. påförs skatteförhöjningen i
hela hundra mark. Bestämmelsen gäller i
synnerhet procentuella skatteförhöjningar.
Det föreslås att man i dessa fall skall avstå
från att avrunda skatteförhöjningarna, och
därför fastställs den skatteförhöjning som
räkneoperationen resulterar i, avvikande från
tidigare, med en cents noggrannhet. Av denna orsak stryks omnämnandet av avrundningen i 4 mom. Numera påförs skatteförhöjningar i regel i mark och inte i procent.
Ändringen av den noggrannhet med vilken
en förhöjning fastställs har ingen stor praktisk betydelse, eftersom en skatteförhöjning i
euro fortfarande kan fastställas som ett jämnt
tal.
41 §. Uträkning av samfundsränta. Samfundsräntan fastställs i fortsättningen med en
cents noggrannhet, och därför upphävs bestämmelsen om att samfundsräntan skall avrundas till hela mark.
88 §. Skattelättnad. Gränsen för de administrativa befogenheterna ändras från
300 000 mk till 50 000 euro. Ändringen saknar ekonomisk betydelse.
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89 §. Lindring av internationell dubbelbeskattning. Gränsen för de administrativa befogenheterna ändras från 300 000 mk till
50 000 euro. Ändringen saknar ekonomisk
betydelse.
1.13. Lagen om skatteförvaltningen

4 a §. Beslutförhet och förfarande i skatterättelsenämnden. Gränsen för de administrativa befogenheterna ändras från 10 000 mk
till 2 000 euro. Ändringen saknar ekonomisk
betydelse.
1.14. Lagen om skatt på arv och gåva

7 a §. Gränsvärdet för när försäkringsersättningen för en personförsäkring är skattefri ändras från 200 000 mk till 35 000 euro,
dvs. 208 101 mk. Ändringen gynnar de skattskyldiga. På grund av det ringa antalet skattepliktiga ersättningar har ändringen ingen
nämnvärd betydelse för statsekonomin.
7 b §. Gränsvärdet för skattefritt bohag
ändras från 20 000 mk till 3 400 euro. Omräkningen görs på samma sätt som i fråga om
skattefria gåvor och arv samt andra belopp på
20 000 mk som ingår i lagen. Skatt tas ut för
bohag så pass sällan att ändringen inte har
någon nämnvärd verkan på statsekonomin.
12 §. Makeavdraget och minderårighetsavdraget ändras från 40 000 respektive 20 000
mk till 6 800 respektive 3 400 euro, vilket
motsvarar de allmänna omräkningsprinciperna för lagen. Antalet makar och minderåriga
barn som betalar skatt är inte så stort att ändringen skulle ha någon nämnvärd betydelse
för statsekonomin.
13 och 14 §. Den nedre gränsen för beskattningsbara gåvor och arv och likaså för
arvsskatteskalan ändras från 20 000 mk till
3 400 euro, dvs. 20 215 mk. Gränsen är viktig inom denna beskattningsform, och ändringar av den har också en avsevärd ekonomisk betydelse. För att kostnadsneutraliteten
skall kunna bibehållas har man hållit sig till
en avrundning till närmaste hundra euro till
de skattskyldigas fördel. Skatten vid skalans
nedre gräns blir 85 euro, dvs. 505 mk. För
närvarande betalas 521 mk i skatt på 20 215
mk. Ändringarna leder till att gåvor och arv i
intervallet 20 000—20 214 mk är skattefria

och att skatten på skalans första nivå blir ca
16 mk lägre än för närvarande.
Den nedre gränsen på skalans andra nivå
ändras från 100 000 mk till 17 000 euro, dvs.
101 077 mk. Vid den nedre gränsen blir skatten 1 445 euro, dvs. 8 591 mk, medan skatten
på 101 077 mk nu är 8 640 mk. Skatten sjunker således med 49 mk i intervallet
101 077—300 000 mk. Den nedre gränsen på
skalans tredje nivå ändras från 300 000 mk
till 50 000 euro, dvs. 297 286 mk. Vid den
nedre gränsen blir skatten på detta belopp
5 735 euro, dvs. 34 098 mk. Skatten på
300 000 mk blir 34 532 mk, varför skatten på
arv och gåvor värda mer än 300 000 mk alltså blir 32 mk högre.
Det har inte funnits detaljerad statistik att
tillgå för bedömningen av ändringarnas ekonomiska verkningar. Den totala effekten av
propositionen kan bedömas till ca 3,5 milj.
mk, räknad utifrån hur de ovan nämnda nivåerna på skalan har ändrats och med hjälp av
en bedömning av hur arv och gåvor vanligen
fördelar sig över de olika nivåerna och skatteklasserna. De ekonomiska verkningarna av
det faktum att gränsen för skattefria arv och
gåvor höjs med 214 mk har inte bedömts separat, eftersom det inte finns skäl att beräkna
intäktsbortfallet i fråga om gåvor som är avsedda att vara skattefria. Arvsandelarnas värde placerar sig antagligen också rätt sällan i
området mellan skalans nuvarande och föreslagna nedre gräns.
18 a §. Gränsen för skattefrihet i fråga om
försäkringsersättningar som har erhållits som
gåva ändras från 50 000 mk till 8 500 euro,
dvs. 50 539 mk. Ändringen gynnar de skattskyldiga. Den har ingen nämnvärd ekonomisk betydelse.
19 §. Gränsen för befrielse från gåvoskatt i
fråga om normalt bohag ändras i enlighet
med motsvarande bestämmelser om arvsbeskattning i 7 b §, och gränsen för skattefria
gåvor ändras på motsvarande sätt som den
nedre gränsen i skatteskalan.
31 §. Värdet av den beskattningsbara arvsandelen fastställs efter övergången till euro
fortfarande som en avrundning, till hela
hundra euro. Arvsskatten däremot bestäms i
fortsättningen med en cents noggrannhet. Eftersom utgångspunkten är att penningvärden
behandlas med den minsta enhetens nog-
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grannhet om inte något annat föreskrivs, föreslås bestämmelsen om den noggrannhet
med vilken skatten skall fastställas bli struken som onödig.
53 och 54 §. Gränsen för de administrativa
befogenheterna ändras från 300 000 mk till
50 000 euro. Ändringen saknar ekonomisk
betydelse.
55 §. Gränsvärdet i lagrummet ändras från
5 000 mk till 850 euro, dvs. 5 054 mk. Ändringen är ofördelaktig för de skattskyldiga.
Den har likväl ingen nämnvärd ekonomisk
betydelse.
56 §. Gränsvärdet i 1 mom. är av samma
slag som gränsvärdet i 55 § och ändras på
motsvarande sätt från 10 000 mk till 1 700
euro, dvs. 10 108 mk. Gränsen i 2 mom. ändras från 5 000 mk till 850 euro. Ändringarna
är ofördelaktiga för de skattskyldiga. Ändringarna saknar ekonomisk betydelse.
1.15. Lotteriskattelagen

5 §. Uträknande av skatten. Efter övergången till euro bestäms lotteriskatten med
en cents noggrannhet, enligt den allmänna
principen för denna proposition. Eftersom
utgångspunkten är att penningvärden behandlas med den minsta enhetens noggrannhet om
inte något annat föreskrivs, föreslås paragrafen om den noggrannhet med vilken beskattningen skall fastställas bli upphävd.
6 §. Undantag från skatteplikten. Den nedre gränsen för den skatt som skall betalas
ändras från 300 mk till 50 euro, dvs. 297 mk.
Ändringen är ofördelaktig för de skattskyldiga. Den har ingen nämnvärd ekonomisk verkan.
1.16. Lagen om överlåtelseskatt

27 §. Betalning av skatten. Efter övergången till euro bestäms överlåtelseskatten med
en cents noggrannhet, enligt den allmänna
principen för denna proposition. Eftersom
utgångspunkten är att penningvärden behandlas med den minsta enhetens noggrannhet om
inte något annat föreskrivs, föreslås 2 mom.,
som gäller den noggrannhet med vilken beskattningen skall fastställas, bli upphävt. I
3 mom. föreslås en uppdatering av den orsaken att Finlands Bank inte längre fastställer
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någon försäljningskurs. Vid omräkningen av
en främmande valuta används däremot den
valutakurs som Europeiska centralbanken
publicerar.
Det minsta belopp som enligt 4 mom. skall
betalas blir ändrat från 50 mk till 10 euro,
dvs. 59 mk. Det förekommer inte så många
prestationer på summor mellan 50 och 59 mk
att ändringen skulle ha någon nämnvärd ekonomisk betydelse.
1.17. Fastighetsskattelagen

22 §. Verkställande av beskattning. Efter
övergången till euro bestäms fastighetsskatten med en cents noggrannhet, enligt den
allmänna principen för denna proposition.
Eftersom utgångspunkten är att penningvärden behandlas med den minsta enhetens noggrannhet om inte något annat föreskrivs, föreslås bestämmelsen i 2 mom., som gäller
den noggrannhet med vilken beskattningen
skall fastställas, bli upphävd. Den nedre
gränsen för när skatt skall påföras blir ändrad
från 100 mk till 17 euro, dvs. 101 mk. Ändringen gynnar de skattskyldiga och motsvarar
propositionens allmänna praxis. En avrundning av den nedre gränsen till 20 euro skulle
få en avsevärd ekonomisk betydelse. Ca
50 000 fastigheter skulle befrias från skatt,
och skatteintäkterna skulle minska med ca
5,5 milj. mk. Den föreslagna ändringen har
ingen nämnvärd ekonomisk betydelse.
1.18. Lagen om hundskatt

3 §. Maximibeloppet av hundskatten ändras
från 300 mk till 50 euro, dvs. 297 mk. Ändringen görs till närmaste jämna belopp, och
den gynnar de skattskyldiga. För kommunernas intäkter innebär ändringen ett bortfall på
ca 0,5 milj. mk.
9 §. Försummelseavgiften ändras från 50
mk till 10 euro, dvs. 59 mk. Ändringen är
ofördelaktig för de skattskyldiga, men den
har ingen nämnvärd ekonomisk betydelse.
1.19. Byggskattelagen

5 §. Beloppet av de byggnadskostnader
som påverkar tillämpningen av lagen ändras
från 2 000 000 mk till 350 000 euro, dvs.
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2 081 000 mk. Ändringen gynnar de skattskyldiga. I praktiken saknar ändringen ekonomisk betydelse, eftersom avsikten med
skatten inte är att samla in skatteintäkter.
12 §. Skatten föreslås i fortsättningen bli
fastställd i hela euro. Den allmänna principen
i propositionen, att tillämpa en cents noggrannhet, frångås på grund av att det är fråga
om rätt stora skattebelopp.
1.20. Mervärdesskattelagen

Enligt de föreslagna ändringarna ändras beloppen av tydlighetsskäl till så jämna eurobelopp som möjligt. Ändringarna gynnar i regel
de skattskyldiga eller baserar sig på gemenskapslagstiftning som är bindande för Finland. De föreslagna ändringarna har inga
nämnvärda verkningar på statsekonomin.
3 §. Den övre omsättningsgränsen för skattefri affärsverksamhet i liten skala ändras
från 50 000 mk till 8 500 euro, dvs. 50 539
mk.
26 c §. Den nedre gränsen ändras från
50 000 mk till 10 000 euro, dvs. 59 457 mk.
Ändringen baserar sig på artikel 28a.1a punkt
b
i
sjätte
mervärdesskattedirektivet
(77/388/EEG), enligt vilken gränsvärdet i
fråga skall vara minst 10 000 ecu.
32 §. Gränsvärdet i paragrafen ändras från
180 000 mk till 30 500 euro, dvs. 181 345
mk. Avsikten är att se till att det tidigare
gränsvärdet på 180 000 mk ingår också i beloppet i euro. Detta blir inte fallet med en avrundning neråt till det tydligare beloppet
30 000 euro.
33 §. Gränsvärdet i paragrafen ändras från
180 000 mk till 30 500 euro.
63 a §. Gränsvärdet i paragrafen ändras
från 200 000 mk till 35 000 euro, dvs.
208 101 mk. Ändringen baserar sig på artikel
28b.B2 andra stycket i sjätte mervärdesskattedirektivet, enligt vilket en medlemsstat kan
begränsa gränsvärdet i fråga till 35 000 ecu i
stället för de 100 000 ecu som avses i det första stycket.
70 b §. Gränsvärdet i 1 mom. ändras från
250 mk till 40 euro, dvs. 238 mk, och gränsvärdet i 2 mom. från 1 000 mk till 170 euro,
dvs. 1 011 mk.
80 a §. Lydelsen i paragrafen ändras på
grund av övergången till euro.

94 §. Gränsvärdet i paragrafen ändras från
500 mk till 80 euro, dvs. 476 mk.
95 §. Den övre gränsen för skattefritt resgods ändras från 1 100 mk till 175 euro, dvs.
1 041 mk. Ändringen baserar sig på ett direktiv som gäller varor som införs av resande
(69/169/EEG) och enligt vilket gränsen i fråga kan vara högst 175 ecu.
126 §. De nedre gränserna för när skatt
skall återbäras blir ändrade från 150 respektive 1 200 mk till 25 respektive 200 euro,
dvs. 149 respektive 1 189 mk. Ändringarna
baserar sig på artikel 7 i åttonde mervärdesskattedirektivet (79/1072/EEG), enligt vilken
beloppet av återbäringarna i fråga inte får
vara mindre än 25 respektive 200 ecu.
127 §. Den nedre prisgränsen i paragrafen
ändras från 1 000 mk till 170 euro, dvs. 1 011
mk.
129 §. Gränsvärdet i paragrafen ändras från
500 mk till 80 euro, dvs. 476 mk.
163 §. Efter övergången till euro uppges
beloppen i mervärdesskattedeklarationen
med en cents noggrannhet, enligt den allmänna principen för denna proposition. Eftersom utgångspunkten är att penningvärden
behandlas med den minsta enhetens noggrannhet om inte något annat föreskrivs, föreslås paragrafen om den noggrannhet med
vilken belopp skall uppges vid deklarationen
bli upphävd.
168 a §. Gränsvärdena för försummelseavgiften ändras från 500 respektive 10 000 mk
till 80 respektive 1 700 euro, dvs. 476 respektive 10 108 mk.
174 §. Lydelsen i paragrafen ändras på
grund av övergången till euro.
182 §. Den övre gränsen för skatteförhöjning ändras från 100 000 mk till 15 000 euro,
dvs. 89 186 mk.
186 §. Efter övergången till euro bestäms
och betalas mervärdesskatten och de påföljder som nämns i lagrummet med en cents
noggrannhet, enligt den allmänna principen
för denna proposition. Eftersom utgångspunkten är att penningvärden behandlas med
den minsta enhetens noggrannhet om inte
något annat föreskrivs, föreslås paragrafen
bli upphävd.
209 c §. Gränsen för skyldigheten att identifiera kunden ändras från 90 000 mk till
15 000 euro, dvs. 89 186 mk. Ändringen ba-
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serar sig på artikel 26b.E tredje stycket i sjätte mervärdesskattedirektivet, som gör det
möjligt att iaktta identifieringsförpliktelserna
enligt penningtvättdirektivet (91/308/EEG).
Gränsen anges i det sistnämnda direktivet
som ett belopp på 15 000 ecu.
1.21. Lagen om beskattning i vissa fall av
varor, som säljes ombord på passagerarfartyg i utrikestrafik

5 §. Gränsvärdet i 5 § ändras från 385 mk
till 65 euro, dvs. 386 mk. Ändringen gynnar
de skattskyldiga. Den har ingen nämnvärd
ekonomisk betydelse.
1.22. Lagen om påförande av accis

16 §. I paragrafen görs motsvarande ändring som i 94 § mervärdesskattelagen.
32 och 33 §. De minimi- och maximibelopp för accisförhöjning som anges i paragraferna avrundas enligt den allmänna principen
för denna proposition till tillräckligt jämna
belopp. Som nedre gränser har i beskattningen bara använts gränsvärden på 50 och 100
mk. En höjning av dem skulle vara ofördelaktig för de skattskyldiga. De övriga gränserna ändras huvudsakligen till de skattskyldigas fördel, med undantag för gränsen på
20 000 mk i 32 §. Dessa maximibelopp har
inte använts i beskattningen. Ändringarna har
således ingen nämnvärd ekonomisk betydelse.
40 §. I paragrafen görs en sådan ändring att
accisen påförs i hela euro, medan den för
närvarande fastställs i fulla mark. På grund
av skattens natur frångås i fråga om påförandet av accis de principer som har iakttagits i
fråga om de skatter som skatteförvaltningen
uppbär.
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gas fördel. Återbäringsbeloppen i 10 a § och
den accistabell som utgör bilaga till lagen
räknas om från en tiondels pennis noggrannhet till en hundradels cents noggrannhet. Avrundningen görs till närmaste hundradels
cent. Härvid blir den ekonomiska effekten av
de föreslagna ändringarna ca 1,8 milj. mk till
nackdel för skattetagaren.
1.24. Lagen om accis på elström och vissa
bränslen

8 b §. Det gränsvärde för betalning av återbäring avrundas till hela tio tusen euro till de
skattskyldigas fördel.
Den accistabell som utgör bilaga till lagen
räknas om till en hundradels cents noggrannhet, med undantag för försörjningsberedskapsavgiften, som räknas om till närmaste
tusendel. Härvid blir den ekonomiska effekten av de föreslagna ändringarna ca 0,2 milj.
mk till skattetagarens fördel.
1.25. Lagen om läskedrycksaccis

4 §. Grunden för tilläggsaccis för detaljhandelsförpackningar som ingår i 4 § ändras
från nuvarande fyra respektive en mark per
liter till 67 respektive 16 cent. Avrundningen
görs till närmaste centbelopp som är till de
skattskyldigas fördel. Den ekonomiska effekten av ändringarna är ca 3,3 milj. mk.
Läskedrycksaccistabellen räknas om med
en cents noggrannhet, dock så att skattegrunden per liter avrundas till närmaste halva
cent. En avrundning till närmaste cent skulle
leda till att intäkterna av accisen ökar med
11 %. De ekonomiska verkningarna av de föreslagna ändringarna är ca 1,7 milj. mk till de
skattskyldigas fördel.

1.23. Lagen om accis på flytande bränslen

1.26. Lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

8 §. Den övre gräns för felavgifter som ingår i 8 § avrundas från 500 000 mk till
80 000 euro, dvs. 475 658 mk, på samma
grunder som accisförhöjningen enligt lagen
om påförande av accis.
9 a och 10 a §. Det gränsvärde för betalning av återbäring som anges i 9 a och 10 a §
avrundas till hela tio euro till de skattskyldi-

7 §. Grunden för tilläggsaccis för detaljhandelsförpackningar som ingår i 7 § ändras
från nuvarande fyra respektive en mark per
liter till 67 respektive 16 cent. Avrundningen
görs till närmaste centbelopp som är till de
skattskyldigas fördel. Den ekonomiska effekten av ändringarna är ca 3,1 milj. mk.
Den accistabell som utgör bilaga till lagen
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räknas om till en hundradels cents noggrannhet. Avrundningen görs till närmaste hundradels cent. Effekten av de föreslagna ändringarna är härvid ca 0,2 milj. mk till de skattskyldigas fördel.
1.27. Lagen om tobaksaccis

Tobaksaccistabellen ändras på så sätt att
beloppen avrundas till närmaste hela cent.
Ändringarna har ingen nämnvärd ekonomisk
betydelse.
1.28. Avfallsskattelagen

4 §. Skattegrunden på 90 mk per ton ändras
till närmaste hela cent, till 15,14 euro. Ändringen saknar därmed ekonomisk betydelse.
1.29. Lagen om oljeavfallsavgift

4 §. Beloppet av oljeavfallsavgiften ändras
från 25 penni till 4,2 cent per kilo. Ändringen
har ingen nämnvärd ekonomisk betydelse.

givna med en cents noggrannhet. Ändringen
föreslås av datatekniska orsaker bli gjord till
närmaste centbelopp som är delbart med tolv.
De enskilda ändringarna uppgår vanligen till
några promille. Eftersom ändringarna görs åt
vartdera hållet har de som helhet ingen
nämnvärd ekonomisk betydelse.
12 §. Det föreslås att gränsvärdet för det
minsta skattebelopp som skall uppbäras blir
ändrat från 100 mk till 17 euro i enlighet med
de principer som föreslås i denna proposition.
13 och 16 §. Den fordonsskatt som skall
återbetalas enligt 13 § ändras från 300 mk till
50 euro och dagsavgiften för traktor i 16 §
från 30 mk till 5 euro. De gränsvärden för
sanktioner som ingår i 16 § ändras från 5 000
mk till 840 euro och från 60 000 mk till
10 000 euro. I samtliga fall talar praktiska
skäl för att beloppen hålls jämna. Dagsavgiften för traktor betalas t.ex. av de skattskyldiga själva. Ändringarna har ingen nämnvärd
ekonomisk betydelse.
1.32. Lagen om bränsleavgift

1.30. Bilskattelagen

6, 11 och 16 §. De belopp som påverkar
skattebeloppet ändras till euro på så sätt att
markbeloppen i samtliga fall avrundas till
närmaste tio euro. De enskilda ändringarna
görs åt vartdera hållet, men den sammanlagda effekten blir att beloppet av bilskatten inte
ändras i praktiken.
20 §. Ordet finskt mynt föreslås ändrat till
ordet euro.
25, 28 och 51 §. Gränsvärdena i för nedsättning och återbetalning av bilskatt, som nu
anges i hela hundra tusen mark, avrundas till
närmaste tio euro. Avrundningarna är till
fördel för de skattskyldiga, med undantag för
25 §. Ändringarna har ingen nämnvärd ekonomisk betydelse.
64 §. Det vore ändamålsenligt att avvika
från de principer som föreslås i denna proposition så att skatt påförs och betalas i hela
euro för varje beskattningsbeslut.
1.31. Lagen om skatt på motorfordon

5 §. De belopp som gäller egentlig fordonsskatt, vilka nu anges i mark föreslås bli an-

5 §. Markbeloppen för bränsleavgiften, vilka för närvarande anges i lagen med 500
mk:s noggrannhet, avrundas med en euros
noggrannhet till närmaste eurobelopp som är
till den skattskyldiges fördel. På så sätt har
ändringarna ingen nämnvärd ekonomisk betydelse.
1.33. Lagen om fordonsskatt

6 §. Beloppen av fordonsskatten ändras
från 500 respektive 700 mk till 84 respektive
117 euro, dvs. 499 respektive 695 mk. Ändringarna görs således till närmaste hela eurobelopp som är till de skattskyldigas fördel.
Man har avstått från att avrunda beloppen i
fråga till jämna tal på grund av de stora ekonomiska verkningarna. Effekten av ändringarna blir nu totalt 4,8 milj. mk. En avrundning till närmaste tio euro skulle ha en effekt
på tiotals miljoner mark.
7 och 7 a §. Den gräns för uppbörd och
återbäring av skatt som anges i 7 och 7 a §
ändras från 100 mk till 17 euro, vilket motsvarar den allmänna linjen i denna proposition.
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1.34. Lagen om skatteuppbörd

Penningvärdena föreslås i denna proposition bli behandlade med den minsta enhetens
noggrannhet. Därför föreslås 25 § 2 mom. bli
upphävt som onödigt.
1.35. Lagen om skattetillägg och förseningsränta

2 och 4 §. De minimibelopp för skattetilllägg och förseningsränta som anges i 2 och
4 § ändras från 20 mk till 3 euro, dvs. ca 18
mk. Ändringarna gynnar de skattskyldiga. I
praktiken saknar de ekonomisk betydelse. Eftersom penningvärdena i denna proposition
föreslås bli behandlade med den minsta enhetens noggrannhet, föreslås att också skattetilllägg och förseningsräntor räknas ut med en
cents noggrannhet. Regeln i 4 § om avrundning till en marks noggrannhet föreslås därför bli upphävd.
2.

N ä r ma r e b e s t ä m me l s e r

Avsikten är att ändra markbeloppen i förordningar och nuvarande beslut till euro enligt de principer som föreslås i denna proposition.
3.

I kr a f t t r ä d a n d e

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari
2002. De föreslagna ändringarna gäller bestämmelser som är av olika slag vad ikraftträdandet beträffar. Utöver skattegrunderna
ändras bestämmelser om skatteuppbörd samt
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vissa procedurbestämmelser som gäller befogenheter.
De materiella skattegrunderna tillämpas,
enligt de allmänna principerna, vid beskattningen för tiden efter ikraftträdelsedagen. I
fråga om t.ex. inkomst- och förmögenhetsbeskattningen tillämpas ändringarna första
gången vid beskattningen för 2002 och i fråga om arvs- och gåvobeskattningen på de fall
då skatteplikten har börjat efter det att lagen
trätt i kraft.
Bestämmelserna om den noggrannhet med
vilken skatten anges och om det minsta belopp som skall betalas kommer att tillämpas
på prestationer som sker efter lagarnas ikraftträdande, eftersom prestationerna då sker i
euro. Det skall i regel inte spela någon roll att
grunden för en prestation har fastställts i
mark innan lagen trädde i kraft. Inkomst- och
förmögenhetsbeskattningen skall t.o.m. skatteåret 2001 likväl verkställas genom att de
bestämmelser om skatteförhöjning som var i
kraft före de föreslagna lagarnas ikraftträdande tillämpas.
Undantagsvis skall det minimibelopp på 20
mk som avses i 2 § lagen om skattetillägg
och förseningsränta av datatekniska orsaker
fortfarande tillämpas i stället för minimibeloppet på tre euro i fråga om skatter som betalas för åren före lagens ikraftträdande, med
undantag för efterbeskattning som gäller
skatter som skall betalas på eget initiativ.
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs Riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslagen

1.
Lag
om ändring av inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) 125 § och
ändras 48 § 1 mom. 2 punkten, 53 § 8 punkten, 55 § 4 mom., 57 §, 71 § 3 mom., den finska
språkdräkten i 73 § 2 mom., 80 § 2 punkten, 88 §, 92 § 23 punkten, 93 § 1 och 4 mom., 94 §
3 mom., 95 § 1 mom. 1 punkten, 96 § 2—5 mom., 97 § 2—4 mom., 98 §, 100 § 2 mom.,
101 § 2 mom., 104 § 1mom., 105 §, 105 a § 2 mom., 106 §, 115 § 3 mom., 116 b §, 116 c § 1
och 3 mom., 126 § 1 mom., 127 §, 128 § 1 mom., 130 §, 131 § 1 mom. och 143 § 5 mom.,
av dessa lagrum 53 § 8 punkten och 93 § 4 mom. sådana de lyder i lag 1170/1998, 71 §
3 mom. sådant det lyder i lag 1086/2000, 92 § 23 punkten sådan den lyder i lag 1263/1997,
93 § 1 mom. sådant det lyder i lag 468/2000, 95 § 1 mom. 1 punkten och 105 a § 2 mom. sådana de lyder i lag 1165/2000, 96 § 2—5 mom. och 143 § 5 mom. sådana de lyder i lag
1218/1999, 101 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1126/1996, 130 § sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, 105 § sådan den lyder i lag 1465/1994 samt 116 b § och 116 c § 1 och
3 mom. sådana de lyder i lag 229/1999, som följer:
48 §

55 §

Skattefria överlåtelsevinster

Skogsavdrag

Vinst som erhållits vid överlåtelse av egendom är inte skattepliktig inkomst, om den
skattskyldige överlåter
——————————————
2) sedvanligt bohag som varit i hans egen,
eller hans familjs användning, till den del de
under skatteåret erhållna överlåtelsevinsterna
vid överlåtelser av sådan egendom sammanlagt uppgår till högst 5 000 euro,
——————————————

——————————————
Skogsavdrag görs på yrkande av den skattskyldige, och han skall i samband med yrkandet lägga fram utredning om förutsättningarna för det. Skogsavdraget under ett
skatteår skall uppgå till minst 1 500 euro.

53 §

Ett samfund får enligt vad som närmare bestäms genom förordning från sin inkomst dra
av
1) en penningdonation på minst 850 euro
som för skyddande och bevarande av kulturarvet i Finland har gjorts till finska staten, ett
finskt universitet eller en finsk högskola eller
till en sådan av skattestyrelsen angiven finsk
förening, anstalt eller stiftelse vars egentliga
uppgift är att bevara kulturarvet i Finland,

Vissa skattefria kapitalinkomster
Skattepliktig inkomst är inte
——————————————
8) det sammanlagda beloppet av en fysisk
persons eller ett dödsbos valutakursvinster i
anslutning till annan verksamhet än förvärvsverksamhet upp till 500 euro per år.

57 §
Donationsavdrag
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2) en penningdonation på minst 850 euro
och högst 25 000 euro som för främjande av
vetenskap eller konst har gjorts till finska staten, ett finskt universitet eller en finsk högskola eller till en sådan av skattestyrelsen angiven finsk förening, anstalt eller stiftelse
vars egentliga uppgift är att understöda vetenskap eller konst.
71 §
Skattefria resekostnadsersättningar
——————————————
Med resekostnadsersättning för arbetsresa
som betalts av arbetsgivaren jämställs sådan
resekostnadsersättning som ett allmännyttigt
samfund som avses i 22 § betalt för en resa
som gjorts till förmån för det allmännyttiga
samfundet på uppdrag av detta också i de fall
när den skattskyldige inte står i anställningsförhållande till det allmännyttiga samfundet
eller inte annars får lön för det arbete som resan ansluter sig till. Av denna resekostnadsersättning är dock endast följande skattefri
inkomst:
1) dagtraktamente för högst tjugo dagar
under ett kalenderår,
2) logiersättning,
3) resekostnadsersättning, som utan hinder
av 72 § 3 mom. kan betalas också för resor
som gjorts från den skattskyldiges bostad; resekostnadsersättningar för resor som gjorts
med något annat än ett allmänt fortskaffningsmedel är skattefria upp till högst 2 000
euro under ett kalenderår.
80 §
Skattefria försäkringsersättningar och skadestånd
Skattepliktiga ersättningar är inte
——————————————
2) sådan dagpenning, livränta och försörjningspension eller sådana tillägg i anslutning
till dem som med stöd av obligatorisk
olycksfallsskadeskydd har utbetalts på grund
av försäkringsfall som har inträffat före den 1
januari 1982, även då dessa förmåner har erhållits av arbetsgivaren i form av lön eller
förskott, dock inte den del som det årliga be-

loppet av livräntan eller försörjningspensionen överstiger 3 400 euro,
——————————————
88 §
Strejkunderstöd
Skattepliktig inkomst är inte strejkunderstöd eller annat därmed jämförbart understöd
om högst 12 euro per dag som med anledning
av stridsåtgärd har erhållits från en arbetsmarknadsorganisation.
92 §
Skattefria sociala förmåner
Skattepliktig inkomst är inte
——————————————
23) verksamhets- eller andra bidrag på i genomsnitt högst 9 euro per dag som betalas för
arbets- eller dagverksamhet som kommunen
eller andra offentliga samfund som bedriver
social- eller hälsovård eller allmännyttiga
samfund ordnar för utvecklingshämmade,
psykiatriska patienter, klienter inom missbrukarvården eller andra klienter inom socialvården, när bidraget stöder klientens vård,
rehabilitering eller anpassning till samhället,
——————————————
93 §
Kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen
Som utgift för inkomstens förvärvande anses även kostnader för resor mellan bostaden
och arbetsplatsen, beräknade enligt kostnaderna för anlitande av det billigaste fortskaffningsmedlet. Sådana kostnader kan
dock dras av till ett belopp av högst 4 700
euro och endast till den del de under skatteåret överstiger 500 euro (självriskandel).
——————————————
Om den skattskyldige under skatteåret har
fått arbetslöshetsdagpenning enligt lagen om
utkomstskydd för arbetslösa (602/1984), arbetsmarknadsstöd enligt lagen om arbetsmarknadsstöd (1542/1993), utbildningsstöd
enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenut-

26

RP 91/2001 rd

bildning (763/1990), arbetspraktikstöd enligt
sysselsättningslagen (275/1987) och bestämmelser som utfärdats med stöd av den,
förmån enligt lagen om stödjande av långtidsarbetslösas frivilliga studier (709/1997)
eller utbildningsdagpenning enligt lagen om
stödjande av arbetslösas frivilliga studier
(1402/1997), minskas hans självriskandel
med 45 euro för varje full ersättningsmånad.
Självriskandelen är dock minst 90 euro. Till
en full ersättningsmånad anses höra ett belopp som motsvarar 21,5 ersättningsdagar.
94 §
Motorsågs- och skogsarbetaravdrag
——————————————
Utgör den löneinkomst som avses i 1 mom.
minst en tredjedel av den skattskyldiges inkomster, anses ytterligare 5 procent av löneinkomsten, dock högst 240 euro, utgöra utgifter för förvärvande eller bibehållande av
denna löneinkomst (skogsarbetsavdrag).
95 §
Avdrag för inkomstens förvärvande
Den skattskyldige får från sin löneinkomst
dra av
1) såsom avdrag för inkomstens förvärvande 460 euro, dock högst löneinkomstens belopp,
——————————————
96 §
Avdrag för pensionsförsäkringspremie
——————————————
Dessutom har den skattskyldige rätt att upp
till 8 500 euro om året dra av premierna för
annan frivillig pensionsförsäkring än sådan
som avses i 1 mom., om den på försäkringen
grundade pensionen enligt försäkringsavtalet
börjar betalas ut såsom ålderspension tidigast
då den försäkrade har fyllt 60 år. Premierna
kan dras av endast till den del den på försäkringen grundade pensionen tillsammans med

de pensioner som grundar sig på den försäkrades obligatoriska och övriga frivilliga pensionsskydd såsom ålderspension skulle leda
till en förmånsnivå som utgör högst 60 procent av den inkomst på basis av vilken den
försäkrades lagstadgade pension skulle beräknas i det fall att han blivit arbetsoförmögen det år då försäkringen tecknades.
Premierna för frivillig pensionsförsäkring
är på det sätt som föreskrivs i 2 mom. avdragbara också i det fall att den i 2 mom. angivna procentgränsen överskrids, om
1) den på den frivilliga försäkringen grundade pensionen tillsammans med den försäkrades övriga pensioner blir högst 850 euro i
månaden,
2) den pension som grundar sig på den försäkrades frivilliga försäkring enligt lagen om
pension för företagare (468/1969) eller lagen
om
pension
för
lantbruksföretagare
(467/1969) tillsammans med hans övriga
pensioner uppgår till högst det maximala
tilläggspensionsskydd som har beräknats enligt de pensioner som grundar sig på det obligatoriska pensionsskyddet och 11 § 1 mom.
i någondera av dessa lagar.
Premier för frivillig pensionsförsäkring är
avdragbara till den del de under skatteåret
uppgår till högst 2 500 euro och högst 10
procent av den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst under skatteåret också i det fall att
det inte har lämnats någon utredning om att
villkoren enligt 2 och 3 mom. har uppfyllts,
om en pension som grundar sig på en försäkring enligt försäkringsavtalet börjar utbetalas
som ålderspension tidigast när den försäkrade har fyllt 60 år.
I det maximibelopp om 8 500 euro som
nämns i 2 mom. kan ingå skattskyldig makes
i 2—4 mom. avsedda försäkringspremier till
högst 2 500 euro.
Till den del en frivillig pensionsförsäkring
inte uppfyller villkoren i 1—5 mom. eller till
den del den överstiger maximibeloppet i
2 mom. har den skattskyldige rätt att dessutom dra av 60 procent av sina och sin makes
försäkringspremier, dock högst 5 000 euro
om året. Samma avdragsrätt gäller premier
som arbetsgivaren har betalt och som enligt
68 § räknas som den skattskyldiges inkomst.
——————————————
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97 §

100 §

Avdrag för sjöarbetsinkomst

Pensionsinkomstavdrag vid statsbeskattningen

——————————————
Det avdrag för sjöarbetsinkomst som vid
statsbeskattningen beviljas utgör 18 procent
av det sammanlagda beloppet av sjöarbetsinkomsten, dock högst 6 650 euro.
Det avdrag för sjöarbetsinkomst som vid
kommunalbeskattningen beviljas utgör 30
procent av det sammanlagda beloppet av sjöarbetsinkomsten, dock högst 11 350 euro.
Utan hinder av 3 mom. höjs avdraget för
sjöarbetsinkomst vid kommunalbeskattningen med 170 euro för varje hel kalendermånad
under vilken fartyget inte anlöper finsk hamn
eller annars rör sig inom finskt territorium,
om den skattskyldige då arbetar på fartyget.
Vid utgången av en tidsperiod som berättigar
till förhöjning beviljas dock denna även för
del av en kalendermånad.
98 §
Avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga
Har en under skatteåret i Finland bosatt
persons skattebetalningsförmåga med beaktande av de inkomster och den förmögenhet
som står till hans och hans familjs förfogande, av någon särskild orsak, såsom försörjningsplikt, arbetslöshet eller sjukdom, nedgått väsentligt, avdras från nettoförvärvsinkomsten ett skäligt belopp, dock inte mera än
1 400 euro. Avdraget beviljas i hela hundra
euro.
På basis av kostnader som enbart beror på
sjukdom kan den skattskyldiges skattebetalningsförmåga anses ha blivit väsentligt nedsatt endast om det totala beloppet av den
skattskyldiges och hans familjs sjukdomskostnader under skatteåret uppgår till minst
700 euro och samtidigt utgör minst 10 procent av den skattskyldiges sammanlagda nettokapital- och nettoförvärvsinkomster. Som
familjemedlemmar betraktas den skattskyldiges make och minderåriga barn.

——————————————
Fullt pensionsinkomstavdrag räknas ut så
att från full folkpension, som har multiplicerats med talet 2,22 dras av den minsta beskattningsbara inkomsten enligt den progressiva inkomstskatteskalan, varefter återstoden
avrundas till följande hela tio euro.
——————————————
101 §
Pensionsinkomstavdrag vid kommunalbeskattningen
——————————————
Fullt pensionsinkomstavdrag räknas så att
beloppet av full folkpension multipliceras
med 1,37, varefter produkten minskas med
beloppet av fullt grundavdrag och resten avrundas uppåt till följande hela tio euro. Pensionsinkomstavdraget får dock inte överstiga
pensionsinkomstens belopp. Är den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst större än fullt
pensionsinkomstavdrag, minskas avdraget
med 70 procent av det överskjutande beloppet.
——————————————
104 §
Invalidavdrag vid kommunalbeskattningen
Vid kommunalbeskattningen dras från en
skattskyldig fysisk persons nettoförvärvsinkomst av 440 euro, om han genom sjukdom,
lyte eller kroppsskada åsamkats bestående
men på grund av vilket hans invaliditetsgrad
enligt lämnade uppgifter är 100 procent. Om
procenttalet är lägre, dock minst 30 procent,
beviljas i avdrag en mot procenttalet svarande del av 440 euro. Avdraget beviljas dock
högst till beloppet av annan nettoförvärvsinkomst än pensionsinkomst.
——————————————
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105 §

116 b §

Studiepenningsavdrag vid kommunalbeskattningen

Träningsfond

Om en skattskyldig har fått i lagen om studiestöd (65/94) avsedd annan studiepenning
än vuxenstudiepenning, skall från hans nettoförvärvsinkomst göras kommunalbeskattningens studiepenningsavdrag. Dettas fulla
belopp är 2 200 euro, dock högst beloppet av
studiepenningen. Avdraget minskas med 50
procent av de belopp varmed beloppet av den
skattskyldiges nettoförvärvsinkomst överstiger studiepenningsavdragets fulla belopp.
105 a §
Förvärvsinkomstavdrag vid kommunalbeskattningen
——————————————
Avdraget utgör 35 procent av det belopp
varmed de inkomster som avses i 1 mom.
överstiger 2 500 euro. Avdraget är dock
högst 1 650 euro. När den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst överstiger 12 600 euro,
minskar avdraget med 3,5 procent av det belopp med vilket nettoförvärvsinkomsten
överstiger 12 600 euro.
106 §
Grundavdrag vid kommunalbeskattningen
Om en skattskyldig fysisk person som hela
skatteåret varit bosatt i Finland har en nettoförvärvsinkomst som efter de ovan nämnda
avdragen inte överstiger 1 480 euro, skall
från denna dras av detta inkomstbelopp. Om
förvärvsinkomstens belopp efter de nämnda
avdragen överstiger fullt grundavdrag, skall
avdraget minskas med 20 procent av den
överskjutande inkomsten.
115 §
Periodisering av skogsbruksutgifter
——————————————
Utgifter eller utgiftsrester om högst 200
euro får avskrivas på en gång.

Till en träningsfond kan betalas andra idrottsinkomster än lön. Idrottsinkomst som betalts in till en träningsfond kan användas för
täckande av med verifikat styrkta utgifter
som under skatteåret uppkommit av idrottsutövande och träning. Det belopp som vid
utgången av ett skatteår finns i fonden betraktas som skattepliktig förvärvsinkomst för
skatteåret till den del beloppet inte har överförts till en idrottsutövarfond. I en träningsfond kan dock med tanke på framtida träning
årligen skattefritt kvarlämnas högst 20 000
euro (träningstäckning).
Har till en träningsfond under två på varandra följande år betalts mindre än 800 euro
per år i idrottsinkomst, betraktas de i fonden
kvarstående medlen i sin helhet som skattepliktig förvärvsinkomst för det skatteår som
följer på dessa år, såvida inte idrottsutövaren
redan tidigare till träningsfonden har anmält
att han avslutat sin idrottskarriär.
116 c §
Idrottsutövarfond
En idrottsutövare, vars idrottsinkomst för
skatteåret uppgår till minst 9 400 euro före
avdrag av utgifter för inkomstens förvärvande eller bibehållande, har rätt att av sin idrottsinkomst skattefritt till en idrottsutövarfond överföra högst 20 procent, beräknat på
idrottsinkomstens bruttobelopp, dock högst
25 000 euro per år.
——————————————
Idrottskarriären anses vara avslutad om idrottsinkomsten under två på varandra följande år understiger 9 400 euro och idrottsutövaren inte visar idrottsutövarfonden att han
eller hon fortsätter sin idrottskarriär eller om
idrottskarriären har avslutats till följd av att
idrottsutövaren skadat sig eller till en fond
anmält att han eller hon avslutat sin idrottskarriär.
——————————————
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126 §

130 §

Invalidavdrag vid statsbeskattningen

Uträkningsgrunden för kommunalskatten

Från inkomstskatten till staten på förvärvsinkomst för en skattskyldig som största delen
av skatteåret har bott i Finland avdras 115
euro, om han genom sjukdom, lyte eller
kroppsskada har åsamkats bestående men, på
grund av vilket hans invaliditetsgrad enligt
lämnade uppgifter är 100 procent eller, om
procenttalet är lägre, dock minst 30 procent,
en mot procenttalet svarande del av 115 euro.
——————————————

Fysiska personer och dödsbon skall för sin
i kommunalbeskattningen beskattningsbara
inkomst betala inkomstskatt till kommunen
enligt en inkomstskattesats som fastställs enligt 66 § kommunallagen (365/1995).
Skulle inkomst som fastställs för en skattskyldig understiga 10 euro, skall kommunalskatten inte debiteras.
131 §
Beloppet av underskottsgottgörelse

127 §

128 §

Underskottsgottgörelse är en mot inkomstskatteprocenten svarande andel av det under
skatteåret uppkomna, i 60 § angivna underskottet inom kapitalinkomstslaget, dock
högst 1 400 euro. Detta maximibelopp skall
ökas med 350 euro om den skattskyldige eller makarna tillsammans har försörjt ett minderårigt barn, och med 700 euro om antalet
sådana barn varit två eller flera. Skall stadgandena om makar tillämpas på en skattskyldig, höjs maximibeloppet av den makes underskottsgottgörelse vars på förvärvsinkomsterna fastställda inkomstskatt till staten är
större, om inte makarna yrkat på något annat.
——————————————

Förutsättningar för inkomstutjämning

143 §

Har en fysisk person eller ett inhemskt
dödsbo under skatteåret haft en förvärvsinkomst om minst 2 500 euro, som skall anses
ha influtit i förskott eller efterskott för två eller flera år och som utgör minst en fjärdedel
av det sammanlagda beloppet av hans nettoförvärvsinkomst under skatteåret, skall inkomstutjämning verkställas vid beskattningen av en sådan engångsinkomst, om detta yrkas innan beskattningen har slutförs.
——————————————

Vissa övergångsstadganden

Underhållsskyldighetsavdrag vid statsbeskattningen
Från inkomstskatten till staten på förvärvsinkomst för en skattskyldig som under skatteåret har betalt underhållsbidrag som fastställts genom avtal eller dom enligt lagstiftningen om underhåll för barn, avdras en åttondedel av det underhållsbidrag som han betalt under skatteåret, dock högst 80 euro per
minderårigt barn.

——————————————
Premierna för en frivillig pensionsförsäkring som har tecknats före den 1 oktober
1992 är avdragbara upp till 8 500 euro om
året även då det inte har visats att villkoren
enligt 96 § 2 och 3 mom. är uppfyllda, om
premierna uppgår till högst 10 procent av den
skattskyldiges nettoförvärvsinkomst under
skatteåret. En pensionsförsäkring anses ha
blivit tecknad först när försäkringspremier
enligt försäkringsavtalet har börjat betalas.
——————————————
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———
Lagen tillämpas första gången vid beskattDenna lag träder i kraft den 1 januari 2002. ningen för 2002.
—————

2.
Lag
om ändring av förmögenhetsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i förmögenhetsskattelagen av den 30 december 1992 (1537/1992) 9 § 2 mom.
2 punkten, 37 § 1 mom., 38 § 1 mom. samt 39 § 2 och 3 mom.,
av dessa lagrum 37 § 1 mom., 38 § 1 mom. samt 39 § 2 och 3 mom. sådana de lyder i lag
1481/1994, som följer:
9§

38 §

Skattepliktiga tillgångar

Avdrag för egen bostad

——————————————
Skattepliktiga tillgångar är bland annat
——————————————
2) rätt till livränta och pension samt rätt till
avkastning av fastighet och annan sådan förmån, om rättigheten är avsedd att gälla under
den därtill berättigades livstid eller under viss
tid, varav vid skatteårets utgång minst fem år
återstår, till den del rättighetens årsavkastning överstiger 450 euro,
——————————————

Har den skattskyldige vid skatteårets utgång använt en byggnad som han äger eller
en lägenhet som han besitter i egenskap av
aktieägare i ett bostadsaktiebolag eller medlem i ett bostadsandelslag enbart eller huvudsakligen som stadigvarande bostad för sig eller sin familj, avdras från den skattskyldiges
skattepliktiga tillgångar 10 000 euro. Avdraget beviljas enligt 37 § 2 mom.
——————————————
39 §

37 §
Skattens belopp och påförande av skatt
Barnavdrag
——————————————
Det belopp av den beskattningsbara förmögenheten som eventuellt överstiger jämna tio
euro beaktas inte.
En förälder och ett minderårigt barn påförs
skatten var för sig enligt de andelar som
nämns i 4 §.
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2002.
—————

Från tillgångarna för en skattskyldig som
har bott i Finland och under skatteåret försörjt sitt minderåriga barn eller fosterbarn
avdras för varje sådant barn 2 000 euro.
——————————————
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3.
Lag
om ändring av 13 och 33 § lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 26 juni 1968 om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
(360/1968) 13 § samt 33 § 1 och 2 mom.,
dessa lagrum sådana de lyder, 13 § i lag 859/1981 samt 33 § 1 och 2 mom. i lag 473/1998,
som följer:
33 §
13 §
Med avvikelse från 30 § avskrivs, när den
Nyttighet hänförs till omsättningstillgångarna räknat från den tidpunkt då den avsänts, skattskyldige yrkar det, anskaffningsutgiften
levererats eller på annat sätt överlåtits till den för förslitning underkastade lösa anläggskattskyldige, till dess den skattskyldige ningstillgångar i dess helhet under det skatteöverlåtit den eller den förbrukats, förstörts el- år då tillgångarna har tagits i bruk, om
1) anläggningstillgångarnas sannolika ekoler på annat sätt förlorats. Nyttighet, som inköpts från utlandet, anses ha överlåtits och nomiska brukstid är högst 3 år, eller om
2) anskaffningsutgiften för anläggningstillhänförs således till den skattskyldiges omsättningstillgångar omedelbart efter det att gångarna är högst 850 euro (liten anskaffden förts ombord på fartyg, utgivits till annan ning).
Som liten anskaffning som avses i 1 mom.
fraktförare eller, om nyttigheten upplagrats
utomlands, enligt vad genom finansministe- 2 punkten anses en till anläggningstillgångriets förordning närmare stadgas, överläm- arna hänförlig nyttighet eller, om flera sådanats till den skattskyldige. Genom skogs- na nyttigheter tillsammans bildar en organisk
köpsavtal från ett visst område till ett fast helhet, en sådan helhet som nyttigheterna
pris inköpta, till kvaliteten bestämda träd bildar. I små anskaffningar får under skattehänförs till köparens omsättningstillgångar. året avdras sammanlagt högst 2 500 euro.
Byggnad, konstruktion, maskin eller annan — — — — — — — — — — — — — —
———
sådan av överlåtare förfärdigad nyttighet,
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
som beställaren enligt avtal mottager efter
särskild granskning, hänförs till överlåtarens Lagen tillämpas första gången vid beskattomsättningstillgångar till dess den efter ningen för 2002.
granskning mottagits.
—————

32

RP 91/2001 rd

4.
Lag
om ändring av inkomstskattelagen för gårdsbruk

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i inkomstskattelagen för gårdsbruk av den 15 december 1967 (543/1967) 9 §
4 mom., 10 a § 1 mom. och 13 § 6 mom.,
dessa lagrum sådana de lyder, 9 § 4 mom. i lag 1541/1992, 10 a § 1 mom. i lag 1541/1992
och 13 § 6 mom. i lag 718/1990, som följer:
9§
——————————————
En icke avskriven anskaffningsutgift om
högst 1 000 euro för en byggnad eller konstruktion som hör till jordbruket dras av i
form av en engångsavskrivning.

reservering än 800 euro får dock inte göras.
När utjämningsreserveringen räknas ut beaktas inte den del som går över jämna hundra
euro.
——————————————

13 §
——————————————
10 a §
Avskrivningen under skatteåret skall uppgå
Den skattskyldige får från nettoinkomsten
av jordbruket på gårdsbruksenheten dra av till minst 100 euro eller beloppet för hela utden reservering som han har gjort i sin skat- giftsresten, om det är mindre.
tedeklaration (utjämningsreservering). Ut- — — — — — — — — — — — — — —
———
jämningsreserveringen är högst 40 procent av
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
nettoinkomsten av jordbruket på gårdsbruksLagen tillämpas första gången vid beskattenheten före avdraget av reserveringen, dock
högst 13 500 euro. En mindre utjämnings- ningen för 2002.
—————

5.
Lag
om ändring av 3 § lagen om bostadshusreservering vid beskattningen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 28 november 1986 om bostadshusreservering vid beskattningen
(846/1986) 3 §, sådan den lyder i lag 1367/1991, som följer:
byggnadens yta. En bostadshusreservering
som motsvarar en mindre yta än 200 kvadratmeter eller som är mindre än 3 500 euro
Bostadshusreserveringens storlek
är inte avdragbar vid beskattningen.
———
Maximibeloppet av en bostadshusreserveDenna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
ring som görs i samfundets bokföring senast
Lagen tillämpas första gången vid beskattvid fastställandet av bokslutet är under skatteåret 68 euro per kvadratmeter av bostads- ningen för 2002.
—————
3§
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6.
Lag
om ändring av 2 a § lagen om höjda avskrivningar på investeringar inom utvecklingsområdet

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 17 december 1993 om höjda avskrivningar på investeringar inom utvecklingsområdet (1262/1993) 2 a § 1 mom. 2 punkten, sådan den lyder i lag 32/1998, som följer:
2) som har en omsättning på högst 20 miljoner euro eller en balansomslutning på högst
10 miljoner euro och
Små och medelstora företag
——————————————
———
Med små och medelstora företag avses föDenna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
retag
Lagen tillämpas första gången vid beskatt——————————————
ningen för 2002.
—————
2a§

7.
Lag
om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen den 11 augusti 1978 om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
och förmögenhet (627/1978) 9 § 2 mom. och
ändras 6 § 1 mom., 14 § 1 mom., 15 § och 16 § 3 mom.,
av dessa lagrum 6 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1120/1996 och 14 § 1 mom. och 15 § sådana de lyder i lag 1544/1992, som följer:
6§
En begränsat skattskyldig som arbetar i
Finland högst sex månader under en period
av tolv månader som börjar eller slutar under
skatteåret i fråga, får från lön för arbete som
1) direkt ansluter sig till hans studier eller
praktisering eller
2) sker inom ramen för ett nordiskt program för utbyte av feriearbete eller annat sådant arbete och som har utförts på en arbetsplats,
vilken förmedlas av en statlig myndighet,
dra av 510 euro per månad eller, om lönen
betalas för kortare tid än en månad, 17 euro
per dag.
——————————————

14 §
En begränsat skattskyldig skall betala förmögenhetsskatt så att skatt erläggs av samfund med en sådan andel av den beskattningsbara förmögenheten som motsvarar den
förmögenhetsskatteprocent för samfund som
avses i förmögenhetsskattelagen och av övriga skattskyldiga med 0,9 procent av den del
av den beskattningsbara förmögenheten som
överstiger 135 000 euro.
——————————————
15 §
En begränsat skattskyldig fysisk person
skall betala skatt på inkomst som han förvärvat av jord- eller skogsbruk som bedrivits i
Finland endast till den del beloppet av nettoinkomsten överstiger 350 euro om året. Det
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högst 17 euro påföres inte den skattskyldige,
utom då förskott kan användas till betalning
av skatten. Källskatt som inte uppburits och
vars belopp är högst 17 euro påföres inte den
skattskyldige.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
Lagens 6 § 1 mom. tillämpas på inkomst
förvärvad den dag lagen träder i kraft och
därefter. Lagens 14 § 1 mom. och 15 § till16 §
lämpas första gången vid beskattningen för
——————————————
Stats- eller kommunalskatt vars belopp är 2002.
—————
belopp som är befriat från skatt dras först av
från resultatet av jordbruk, därefter från förvärvsinkomsten av skogsbruk och i fråga om
den återstående delen från skogsbrukets kapitalinkomstandel.
Det belopp om 350 euro som avses i
1 mom. dras av från resultatet av jordbruk,
innan resultatet fördelas på förvärvs- och kapitalinkomst.

8.
Lag
om ändring av 2 § lagen om källskatt för löntagare från utlandet

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 18 december 1995 om källskatt för löntagare från utlandet (1551/1995)
2 § 1 mom. 2 punkten som följer:
2) den penninglön som betala still honom
för arbetet uppgår till minst 5 800 euro i månaden under hela den tid det arbete som avDefinition av löntagare från utlandet
ses i denna lag pågår,
Med löntagare från utlandet avses vid till- — — — — — — — — — — — — — —
———
lämpningen av denna lag en fysisk person,
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
om
Lagen tillämpas på lön som betalas efter
——————————————
lagens ikraftträdande.
—————
2§

9.
Lag
om ändring av 6 § lagen om källskatt på ränteinkomst

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 28 december 1990 om källskatt på ränteinkomst (1341/1990) 6 § 2 och
3 mom. som följer:
6§
Skattebelopp och uträkningen av skatten
——————————————
Källskatten på ränteinkomst uträknas för

varje betald ränterat i hela tio cent så att
överskjutande centbelopp inte beaktas.
Om räntan betalas i utländskt mynt, skall
den för uträkning av källskatten på ränteinkomst omräknas i euro enligt den valutakurs
som Europeiska centralbanken publiceras vid
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tiden för räntebetalningen.
Lagen tillämpas på sådan ränta som betalas
———
efter lagens ikraftträdande.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
—————

10.
Lag
om ändring av lagen om förskottsuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 20 december 1996 om förskottsuppbörd (1118/1996) 44 § 4 mom., 56 §
3 mom. och 59 § 3 mom. som följer:
44 §

56 §

Skatteförhöjning

Skattelättnad

——————————————
Kan skatten inte höjas så som avses ovan,
kan skatteverket bestämma att en skatteförhöjning om högst 15 000 euro skall betalas.
Påförandet av skatteförhöjning förutsätter då
att betalaren trots en bevisligen sänd uppmaning har försummat att lämna in registreringsanmälan, övervakningsdeklaration eller
årsdeklaration eller har lämnat in en väsentligen bristfällig eller oriktig deklaration och att
försummelsen med avseende på omständigheterna eller annars inte är obetydlig. Skatteverket kan bestämma att skatteförhöjning
skall betalas på grund av grov försummelse
av deklarationsskyldigheten även när det har
verkställt debitering genom uppskattning och
på grundval av en utredning som senare tillställts det har rättat debiteringen så att debitering inte verkställs.

——————————————
Skatteverket avgör en ansökan som avses i
1 mom. 2 punkten, då den avser ränta på
högst 50 000 euro.
——————————————
59 §
Tillämpning
——————————————
Den skatteförhöjning som avses i 44 §
4 mom. kan påföras med anledning av en
försummelse av deklarationsskyldigheten
som inträffat efter att lagen trätt i kraft.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

—————
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11.
Lag
om upphävande av 3 § lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
1§
2§
Härmed upphävs 3 § lagen den 4 juni 1963
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
om
arbetsgivares
socialskyddsavgift
(366/1963), sådan den lyder i lag 1119/1996.
—————

12.
Lag
om ändring av lagen om beskattningsförfarande

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/1995) 26 a §
2 mom., sådant det lyder i lag 477/1998, och
ändras 32 §, 41 § 4 mom., 88 § 4 mom. och 89 § 5 mom.,
av dessa lagrum 32 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 477/1998 samt 41 §
4 mom. och 88 § 4 mom. sådana de lyder i lag 505/1998, som följer:
32 §
Skatteförhöjning
Om det finns en mindre bristfällighet eller
ett mindre fel i en skattedeklaration, i en annan deklaration som skall ges för uppfyllande
av deklarationsskyldigheten eller i en annan
uppgift eller handling som den skattskyldige
har lämnat in och om den skattskyldige inte
har följt en bevisligen sänd uppmaning att
avhjälpa bristfälligheten eller felet eller om
han utan giltig orsak har lämnat in en deklaration, uppgift eller handling alltför sent, kan
den skattskyldige påföras en skatteförhöjning
på högst 150 euro.
Om den skattskyldige har lämnat in en
skattedeklaration, en annan deklaration som
skall ges för uppfyllande av deklarationsskyldigheten eller en annan stadgad uppgift
eller handling med väsentliga brister eller fel
eller lämnat in dem först efter en bevisligen
sänd uppmaning, kan den skattskyldige påföras en skatteförhöjning på högst 800 euro.

Om den skattskyldige medvetet eller av
grov vårdlöshet har lämnat in en väsentligen
oriktig skattedeklaration, en annan deklaration som skall ges för uppfyllande av deklarationsskyldigheten eller någon annan föreskriven uppgift eller handling eller inte alls
lämnat in någon deklaration, skall som skatteförhöjning för den inkomst som lagts till
påföras 5—30 procent av sistnämnda inkomst och för den förmögenhet som lagts till
påföras 0,5—1 procent av de tillgångar som
lagts till, dock minst 800 euro, om inte något
annat följer av särskilda skäl. Som inkomst
som lagts till betraktas även ett belopp varmed beskattningen har ändrats på ett sätt som
ökar den beskattningsbara inkomsten under
ett senare skatteår. Skatteförhöjning påförs
enligt detta moment också när den skattskyldige medvetet eller av grov vårdslöshet har
uppgivit inkomsten som fel inkomstslag.
Skatteförhöjningen påförs efter de i inkomstskattelagen stadgade avdragen från
skatten och underskottsgottgörelsen.
Om någon skatt inte påförs i samband med
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staten.

skatteverket.
——————————————

41 §

89 §

Uträkning av samfundsränta

Lindring av internationell dubbelbeskattning

——————————————
Vid uträkningen av samfundsränta beaktas
inte av skatteverket beviljad förlängning av
inlämningstiden för skattedeklarationen.

——————————————
Finansministeriet får bestämma att skattestyrelsen skall avgöra sådana ansökningar
som avses i 3 mom., om det belopp som ansökan om befrielse är högst 50 000 euro. Ministeriet får dock överta avgörandet av ett
principiellt viktigt ärende.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
Lagens 26 a § 2 mom. tillämpas dock alltjämt vid beskattningarna för åren före lagens
ikraftträdande. Vid beskattningarna för åren
före lagens ikraftträdande beräknas skatteförhöjning som avses i 32 § enligt de bestämmelse som gäller vid ikraftträdandet.

88 §
Skattelättnad

——————————————
Skatteverket avgör ansökan då de belopp
som den avser uppgår till högst 50 000 euro.
Finansministeriet får överta avgörandet av ett
principiellt viktigt ärende som skall behandlas av skattestyrelsen eller skatteverket. Skattestyrelsen får överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende som skall behandlas av
—————

13.
Lag
om ändring av 4 § lagen om skatteförvaltningen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 18 december 1995 om skatteförvaltningen (1557/1995) 4 a § 1 mom., sådant det lyder i lag 504/1998, som följer:
4a§
Beslutförhet och förfarande i skatterättelsenämnden

med ordföranden och en medlem som företräder skattebetalarna, genom enhälligt beslut
avgöra ett ärende där skattebeloppet med anledning av ett rättelseyrkande kan ändras
med högst 2 000 euro.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Skatterättelsenämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av nämndens övriga medlemmar är närvarande. Nämnden eller en sektion kan dock, i en sammansättning
—————

38

RP 91/2001 rd

14.
Lag
om ändring av lagen om skatt på arv och gåva

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 12 juli 1940 om skatt på arv och gåva (378/1940) 7 a § 2 mom., 7 b och
12—14 §, 18 a § 1 mom., 19 § 1 och 3 punkten, 31 § 4 mom., 53 § 2 mom., 54 § 2 mom., 55 §
1 mom. 3 punkten och 2 mom. samt 56 § 1 och 2 mom.,
dessa lagrum sådana de lyder, 7 a § 2 mom., 7 b och 12—14 §, 18 a § 1 mom. samt 19 § 1
och 3 punkten i lag 1392/1995, 31 § 4 mom. och 56 § 2 mom. i lag 318/1994, 53 § 2 mom.,
54 § 2 mom. och 56 § 1 mom. i lag 507/1998 samt 55 § 1 mom. 3 punkten och 2 mom. i lag
1110/1994, som följer:
7a§
——————————————
Sådana försäkringsersättningar och sådant
med försäkringsersättning jämförbart ekonomiskt stöd som avses i 1 mom. är befriade
från arvsskatt till den del som den försäkringsersättning och det ekonomiska stöd som
varje förmånstagare eller arvinge erhåller på
grund av samma dödsfall är högst 35 000
euro. Om förmånstagaren är efterlevande
make, betraktas som skattefri del hälften eller
dock minst 35 000 euro av det sammanlagda
beloppet av de försäkringsersättningar och
det ekonomiska stöd som den efterlevande
maken erhållit med stöd av förmånstagarförordnande.
7b§
Arvsskatt skall inte betalas för normalt bohag som varit i arvlåtarens eller dennes familjs bruk till den del bohagets värde är
högst 3 400 euro.
12 §
Från skattepliktig arvsandel får
1) arvlåtares make och den som stadgandena om makar tillämpas på enligt 11 § 3 mom.
avdra 6 800 euro (makeavdrag),
2) sådant barn eller adoptivbarn till arvlåtaren eller sådan bröstarvinge till dem som vid
skattskyldighetens inträde inte hade fyllt
aderton år avdra 3 400 euro (minderårighetsavdrag).
13 §
Om en arvsandel eller den enligt 12 § beräknade återstoden därav inte uppgår till

3 400 euro, är den befriad från skatt.
14 §
Arvsskatten betalas i I skatteklassen enligt
följande skala:
Den beskattningsbara
andelens värde
euro

3 400 — 17 000
17 000 — 50 000
50 000 —

Konstant skattetal vid andelens
nedre gräns euro

85
1 445
5 735

Skatte-% för
den överstigande delen

10
13
16

i II skatteklassen med beloppen enligt skalan fördubblade; och
i III skatteklassen med beloppen enligt skalan tredubblade.
18 a §
Som gåva anses även försäkringsersättningar som med stöd av förmånstagarförordnande erhållits utan vederlag ur en försäkring. Sådana försäkringsersättningar är dock
befriade från gåvoskatt till den del deras
sammanlagda belopp under en tid av tre år är
högst 8 500 euro.
——————————————
19 §
Gåvoskatt betalas inte för
1) normalt bohag som är avsett för gåvotagarens eller hans familjs personliga bruk, till
den del gåvans värde inte överstiger 3 400
euro,
——————————————
3) annan gåva vars värde understiger 3 400
euro, dock så att om gåvotagaren inom tre år
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av samma givare får flera sådana gåvor, skall
för dessa betalas skatt när deras sammanlagda värde stiger till minst det nämnda beloppet.
31 §
——————————————
Värdet av den beskattningsbara arvsandelen eller gåvan fastställs i hela hundra euro,
så att överskjutande euro inte beaktas.
53 §
——————————————
Skatteverket skall avgöra ansökan, om det
belopp som begärs bli avlyft uppgår till högst
50 000 euro. Finansministeriet kan överta
avgörandet av ett principiellt viktigt ärende
som handläggs av skattestyrelsen eller skatteverket. Skattestyrelsen kan överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende som
handläggs av skatteverket.
——————————————

39

ten, påförda arvs- eller gåvoskattens proportionella andel av hela skatten överstiger 850
euro.
För beräknande av den del av skatten som
skall lämnas odebiterad avdras från skatt som
påförts enligt denna lag den skatt som för
arvsandelen eller gåvan borde påföras, om
gårdsbruksenhetens jordbruksjord, skog,
byggnader, konstruktioner, maskiner, redskap och anordningar ävensom till ett annat
företag än en gårdsbruksenhet hörande tillgångar skulle värderas enligt de grunder som
iakttagits vid den förmögenhetsbeskattning
som verkställdes under året före skattskyldighetens inträde. Den sålunda erhållna skillnaden eller, om den är större än den del av
den i 1 mom. 3 punkten avsedda arvs- eller
gåvoskatten som överstiger 850 euro, det
sistnämnda beloppet, debiteras inte.
——————————————

56 §
Om den för en gårdsbruksenhet, ett annat
företag eller en del därav påförda arvs- eller
54 §
gåvoskattens proportionella andel av hela
——————————————
Skatteverket skall avgöra ansökan, om det skatten är 1 700 euro eller mera och om de
belopp som begärs bli avlyft uppgår till högst förutsättningar som nämns i 55 § 1 mom. 1
50 000 euro. Finansministeriet kan överta och 2 punkten föreligger, förlängs betalavgörandet av ett principiellt viktigt ärende ningstiden för denna del av skatten på ansösom handläggs av skattestyrelsen eller skat- kan som den skattskyldige före beskattningteverket. Skattestyrelsen kan överta avgöran- ens verkställande gjort hos skatteverket.
Skatt för vilken förlängd betalningstid bedet av ett principiellt viktigt ärende som
viljats enligt 1 mom. uppbärs i lika stora årlihandläggs av skatteverket.
ga poster om minst 850 euro under högst fem
——————————————
år enligt vad genom finansministeriets förordning närmare stadgas. För den förlängda
55 §
På ansökan som en skattskyldig gjort hos betalningstiden uppbärs inte ränta.
skatteverket före verkställandet av beskatt- — — — — — — — — — — — — — —
———
ningen lämnas en del av arvs- eller gåvoskatDenna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
ten odebiterad, om
Lagen tillämpas på sådana fall där skatt——————————————
3) den för en gårdsbruksenhet, ett annat fö- skyldigheten uppkommer efter lagens ikraftretag eller en del därav, som avses i 1 punk- trädande.
—————
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15.
Lag
om ändring av 5 och 6 § lotteriskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lotteriskattelagen av den 26 juni 1992 (552/1992) 5 §, sådan den lyder i lag
911/2000, och
ändras 6 § 1 punkten som följer:
6§
Undantag från skatteplikten
Skatt skall inte betalas

1) om beloppet av den lotteriskatt som enligt 8 § skall betalas för en kalendermånad
understiger 50 euro,
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
—————

16.
Lag
om ändring av 27 § lagen om överlåtelseskatt

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen av den 29 november 1996 om överlåtelseskatt (931/1996) 27 § 2 mom. och
ändras 27 § 3 och 4 mom. som följer:
vandlas till finskt mynt enligt den valutakurs
som publiceras av Europeiska centralbanken.
Om skattens belopp understiger 10 euro
Betalning av skatten
skall ingen skatt betalas.
——————————————
——————————————
———
Om skattegrunden har uttryckts i utländskt
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
mynt, skall den för uträkning av skatten om—————
27 §
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17.
Lag
om ändring av 22 § fastighetsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i fastighetsskattelagen av den 20 juli 1992 (654/1992) 22 § 2 mom., sådant det lyder
i lag 506/1998, som följer:
17 euro. Fastighetsbeskattningen slutförs vid
den tidpunkt som skattestyrelsen bestämt,
dock senast vid utgången av kalenderåret.
Verkställande av beskattning
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
——————————————
Lagen tillämpas första gången vid fastigFastighetsskatt påförs inte om beloppet av
den skattskyldiges skatt skulle bli mindre än hetsbeskattningen för 2002.
—————
22 §

18.
Lag
om ändring av 3 och 9 § lagen om hundskatt

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 29 juni 1979 om hundskatt (590/1979) 3 och 9 §, av dessa lagrum 3 § sådan den lyder i lag 357/1991, som följer:
lägga en försummelseavgift om 10 euro. Avgiften skall debiteras senast under det femte
året från utgången av det år för vilket anmälan bort göras. Angående försummelseavgiften gäller i övrigt vad om hundskatt är stad9§
Har hundägare försummat att göra änd- gat.
———
ringsanmälan om ort- eller ägarbyte för hunDenna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
den eller hundanmälan för skattefri hund, kan
Lagen tillämpas första gången vid kommukommunstyrelsen eller i instruktion föreskriven tjänsteinnehavare ålägga honom att er- nalbeskattningen för 2002.
—————

3§
Kommunalfullmäktige beslutar om hundskattens belopp, vilket är högst 50 euro.
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19.
Lag
om ändring av 5 och 12 § byggskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i byggskattelagen av den 14 januari 1977 (54/1977) 5 § 1 mom. och 12 § 3 mom., av
dessa lagrum 5 § 1 mom. sådant det lyder i lag 924/1991, som följer:
350 000 euro.
5§
Byggande som avses i 4 § 2 mom. är dock — — — — — — — — — — — — — —
inte skattepliktigt, om byggnadens eller loka12 §
litetens bruttoyta, med undantag av en byggnad som avses i 6 punkten i samma moment, — — — — — — — — — — — — — —
Skatten fastställs i hela euro med utlämär högst 400 kvadratmeter eller om det på
grund av byggnadens eller lokalitetens art nande av överskjutande centbelopp.
———
inte är möjligt att räkna ut våningsytan, och
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
byggnadskostnaderna uppgår till högst
—————

20.
Lag
om ändrig av mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 (1501/1993) 163 § och 186 §, av
dessa lagrum 163 § sådan den lyder i lag 1123/1996, och
ändras 3 § 1 mom., 26 c § 2 mom. 1 punkten, 32 § 2 mom., 33 § 3 mom., 63 a § 3 mom.,
70 b § 1 och 2 mom., 80 a § 1 mom., 94 § 1 mom. 22 punkten, 95 § 1 mom., 126 §, 127 §
3 mom., 129 § 3 mom., 168 a § 1 mom., 174 § 2 mom., 182 § 4 mom. och 209 c § 1 mom.,
av dessa lagrum 3 § 1 mom., 26 c § 2 mom. 1 punkten, 63 a § 3 mom. och 80 a § 1 mom.
sådana de lyder i lag 1486/1994, 32 § 2 mom. sådant det lyder delvis i lag 332/2000, 33 §
3 mom. sådant det lyder i sistnämnda lag, 70 b § 1 och 2 mom., 94 § 1 mom. 22 punkten,
127 § 3 mom. och 129 § 3 mom. sådana de lyder i lag 1767/1995, 95 § 1 mom. sådant det lyder i lag 875/2000, 168 a § 1 mom. och 182 § 4 mom. sådana de lyder i nämnda lag
1123/1996 och 209 c § 1 mom. sådant det lyder i lag 940/1999, som följer:
3§
Säljaren är inte skattskyldig om omsättningen under kalenderåret uppgår till högst
8 500 euro, såvida han inte enligt egen anmälan har registerats som skattskyldig.
——————————————

nya transportmedel, accispliktiga varor och
förvärv som nämns i 3 mom., är högst 10 000
euro per kalenderår, om
1) de gemenskapsinterna förvärven under
föregående kalenderår uppgick till högst
10 000 euro, och
——————————————

26 c §
——————————————
Det är dock inte fråga om ett gemenskapsinternt förvärv till den del som förvärvens
värde, utan skattens andel, med undantag för

32 §
——————————————
Fastighetens ägare eller innehavare behöver inte betala skatt om
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1) han huvudsakligen använder fastigheten
som sin bostad, eller
2) lönekostnaderna jämte socialkostnader
för de tjänster som avser fastighetsinnehav
som han utfört under ett kalenderår inte överstiger 30 500 euro.
——————————————
33 §
——————————————
Skatt skall inte heller betalas på eget bruk
av själv utförda byggtjänster som avses i
1 mom. i fråga om lönekostnaderna och socialkostnaderna i samband med dem, om
dessa kostnader för byggtjänsterna under ett
kalenderår inte överstiger 30 500 euro. Detta
gränsbelopp tillämpas dock inte om näringsidkaren har sålt byggtjänster till utomstående
eller bedrivit sådan verksamhet som nämns i
31 § vid den tidpunkt då byggtjänsten slutfördes.
63 a §
——————————————
Paragrafens 1 mom. tillämpas inte till den
del den i 1 och 2 mom. nämnda försäljningen
till Finland uppgår till högst 35 000 euro per
kalenderår, utan skattens andel, med undantag för sådan försäljning som nämns i 5 och
6 mom., om denna försäljning under föregående år sammanlagt har uppgått till högst
35 000 euro.
——————————————
70 b §
Skatt betalas inte på försäljning av varor
som medförs som bagage till en passagerare
som inte har sin hemort inom gemenskapen
eller i Norge, om det utreds att han, så som
stadgas genom statsrådets förordning, har
fört ut varorna oanvända från gemenskapen
under de tre följande månaderna efter försäljningsmånaden och om det vederlag som
uppburits hos passageraren är minst 40 euro.
Skatt betalas inte på försäljning av en vara
eller en grupp av varor som normalt utgör en
helhet till en person som har sin hemort i
Norge och som i omedelbar anslutning till
försäljningen har medfört varorna som bagage till Norge och där betalt mervärdesskatt i
samband med införseln. En ytterligare förutsättning är att varans eller varugruppens för-
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säljningspris exklusive skatt är minst 170
euro.
——————————————
80 a §
Ett belopp i utländsk valuta omräknas till
euro så att vid den tidpunkt som nämns i 15
eller 16 § tillämpas den senare säljkurs som
noterats av en affärsbank. Faktureringstidpunkten eller den tidpunkt då beloppet har
influtit är dock avgörande för om skatten
med stöd av stadgandena i 13 kap. periodiseras till faktureringsmånaden eller den månad
då beloppet inflyter.
——————————————
94 §
Skattefri är import av följande varor
——————————————
22) varor enligt 129 § 1 mom. som förvärvats för Europeiska gemenskapernas officiella bruk, om grunden för den skatt som skall
betalas på importen av varan ökad med mervärdesskattens andel är minst 80 euro.
——————————————
95 §
En resande som anländer till Finland från
ett område utanför gemenskapen får skattefritt införa personligt resgods till ett värde av
högst 175 euro, dock inte i lagen om accis på
alkohol och alkoholdrycker avsett öl mer än
16 liter. I detta värde inräknas inte de produkter som nämns i 2 mom. och inte de personliga tillhörigheter som en till Finland
återvändande person återinför eller som en
till landet anländande resande temporärt för
in för att användas av honom själv eller familjen under resan.
——————————————
126 §
Gäller ansökan om återbäring hela kalenderåret eller slutet av det skall återbäringsbelopp under 25 euro inte återbäras. I annat fall
betalas ingen återbäring, om återbäringsbeloppet understiger 200 euro.
127 §
——————————————
Förutsättningen för återbäring är att en enskild varas eller tjänsts skattebelagda pris är
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minst 170 euro.
129 §
——————————————
För återbäring förutsätts att varans eller
tjänstens skattebelagda inköpspris eller grunden för den skatt som skall betalas på importen ökad med mervärdesskattens andel är
minst 80 euro.
168 a §
Om en skattskyldig utan giltig orsak har
underlåtit att lämna in en sammandragsdeklaration eller har lämnat in en ofullständig eller
felaktig deklaration, kan skatteverket ålägga
den skattskyldige att i försummelseavgift betala minst 80 euro och högst 1 700 euro.
——————————————

ter då att den skattskyldige trots en bevisligen sänd uppmaning har försummat att lämna in registreringsanmälan eller skattedeklaration eller har lämnat in en väsentligen bristfällig eller oriktig deklaration och att försummelsen med avseende på omständigheterna eller annars inte är obetydlig. Skatteverket kan bestämma att skatteförhöjning
skall betalas på grund av grov försummelse
av deklarationsskyldigheten också när det har
verkställt debiteringen genom uppskattning
och på grundval av en utredning som senare
tillställts det har rättat debiteringen så att debitering inte verkställs.

209 c §
En säljare av investeringsguld som avses i
43 a och 43 c § skall alltid identifiera kunden
då värdet av en transaktion eller det sammanlagda värdet av flera sinsemellan samman174 §
hängande transaktioner uppgår till minst
——————————————
Den som är skattskyldig med stöd av 12 § 15 000 euro. Säljaren skall med till buds ståsamt en skattskyldig vars försäljning totalt ende medel även identifiera en person för
inte överstiger det eurobelopp som nämns i vars räkning ovan nämnda kund sannolikt
3 § avförs ur registret när han framför sin an- handlar.
——————————————
hållan om avregistrering.
———
——————————————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
Lagen tillämpas när en såld vara har levere182 §
rats eller en tjänst utförts, ett gemenskapsin——————————————
Kan skatten inte höjas så som avses ovan, ternt förvärv har gjorts, skyldighet att betala
kan länsskatteverket bestämma att en skatte- skatt på en införd vara har uppkommit eller
förhöjning om högst 15 000 euro skall beta- en vara eller en tjänst har tagits i eget bruk
las. Påförandet av skatteförhöjning förutsät- efter att lagen trätt i kraft.
—————
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21.
Lag
om ändring av 5 § lagen om beskattning i vissa fall av varor, som säljes ombord på passagerarfartyg i utrikestrafik

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 13 juni 1969 om beskattning i vissa fall av varor, som säljes ombord på
passagerarfartyg i utrikestrafik (397/1969) 5 § §1 mom., sådant det lyder i lag 1267/1996, som
följer:
andra varor som motsvarar fartygspassage5§
Skatter och avgifter som skall betalas med rarnas behov, om deras pris per enhet vid lestöd av denna lag uppbärs inte för den mängd veransen till fartyget inte överstiger 65 euro.
alkoholdrycker, öl, tobaksvaror, choklad och — — — — — — — — — — — — — —
———
andra sötsaker, parfymvaror, kosmetika och
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
toalettmedel som motsvarar fartygspassagerarnas behov och inte heller för den mängd
—————

22.

Lag
om ändring av lagen om påförande av accis

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 29 december 1994 om påförande av accis (1469/1994) 16 § 7 a punkten,
32 § 1 mom. 1 punkten, 33 § och 40 § 2 mom.,
av dessa lagrum 16 § 7 a punkten sådan den lyder i lag 1265/1996 och 33 § sådan den lyder i
lag 1016/1998, som följer:
16 §
Accisfria är
——————————————
7 a) enligt vad som stadgas genom förordning, produkter som för officiellt bruk överlåts till någon av Europeiska gemenskapernas
institutioner i Finland, om produkternas anskaffningspris inklusive accis är sammanlagt
minst 80 euro, samt produkter som levereras
till en sådan institution inom Europeiska gemenskaperna som är placerad i en annan
medlemsstat, under samma förutsättningar

som de under vilka accisfrihet beviljas i placeringsstaten,
——————————————
32 §
Accis kan höjas (accisförhöjning)
1) med minst 10 euro och högst 2 500 euro
om den accisskyldige utan giltigt skäl avgett
deklaration, lämnat annan uppgift eller ingett
handling efter föreskriven tid, och med högst
3 500 euro om deklarationen avgetts, annan
uppgift lämnats eller handling ingetts först

46

RP 91/2001 rd

efter uppmaning eller om mindre brist vidlåder dem och den accisskyldige inte följt
uppmaning att avhjälpa bristen,
——————————————

tullmyndigheten som baserar sig på dessa bestämmelser har försummats, kan i felavgift
påföras minst 20 och högst 5 000 euro.
Om bristfälliga eller felaktiga uppgifter har
lämnats för erhållande av accisåterbäring,
kan i felavgift påföras minst 20 och högst
8 000 euro.

33 §
Om det förfarande som avses i 32 §
1 mom. 1—3 punkten gäller sådan accisbe40 §
skattning vid vilken accis inte påförs eller vid
vilken accisbeloppet är ringa och accisför- — — — — — — — — — — — — — —
Accis påförs i hela euro för varje beskatthöjning inte har fastställts eller om deklarationsskyldigheten eller någon annan skyldig- ningsbeslut utan beaktande av överskjutande
het enligt denna lag eller enligt respektive lag centbelopp.
om accis eller enligt en statsrådets förordning — — — — — — — — — — — — — —
———
som utfärdats ed stöd av någon av dessa lagar
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
eller enligt ett beslut eller en föreskrift av
—————

23.
Lag
om ändring av lagen om accis på flytande bränslen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 29 december 1994 om accis på flytande bränslen (1472/1994) 8 §
2 mom., 9 a § 3 mom., 10 a § 1 och 2 mom. samt den accistabell som utgör bilaga till lagen,
av dessa lagrum 9 a § 3 mom. sådant det lyder i lag 921/1997, 10 a § 1 och 2 mom. sådana
de lyder i lag 1159/1998 och den accistabell som utgör bilaga till lagen sådan den lyder i lag
509/1998, som följer:
8§
——————————————
Om bränslen inte gjorts identifierbara, kan
det uppbäras en särskild felavgift på minst 10
procent av det accisbelopp som lämnas
ouppburet, dock högst 80 000 euro.
9a§
——————————————
Återbäring betalas inte, om ansökan om
återbäring gäller ett annat fartyg än ett fiskefartyg och accisbeloppet understiger 330
euro.
——————————————
10 a §
Den som bedriver yrkesmässig växthusod-

ling har rätt att på ansökan få 3,4 cent per liter i återbäring för den accis som betalts för
lätt brännolja vilken använts vid yrkesmässig
växthusodling och på motsvarande sätt 1,4
cent per kilogram för tung brännolja.
Ansökan skall lämnas till distriktstullkammaren på den ort där växthusodlingen är belägen. Ansökan om återbäring kan gälla lätt
eller tung brännolja som använts under ett
kalenderår eller som använts under perioden
januari-juni eller perioden juli-december.
Ansökan om återbäring skall göras senast
inom sex månader från utgången av en ovan
nämnd period. Accisåterbäring betalas inte,
om den accis som skall återbäras är mindre
än 580 euro.
——————————————
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ACCISTABELL
Produkt

Blyfri motorbensin c/l
— grundkvalitet .............................................
— reformulerad .............................................
Blyhaltig motorbensin c/l
— grundkvalitet .............................................
— reformulerad .............................................
Blandning av motorbensin c/l
— grundkvalitet .............................................
— reformulerad .............................................
Dieselolja c/l
— grundkvalitet .............................................
— svavelfri ....................................................
Lätt brännolja c/l ............................................
Tung brännolja c/kg .......................................

Produktgrupp

Grundaccis

Tilläggsaccis

Försörjningsberedskapsavgift

1
2

52,03
51,19

4,02
4,02

0,68
0,68

3
4

59,61
58,76

4,02
4,02

0,68
0,68

5
6

55,82
54,98

4,02
4,02

0,68
0,68

7
8
9
10

28,02
25,50
1,83
—

4,52
4,52
4,54
5,40

0,35
0,35
0,35
0,28

———
Denna lag träder i kraft den 1 januari
2002.
—————

24.
Lag
om ändring av 8 b § lagen om accis på elström och vissa bränslen och den accistabell som utgör bilaga till lagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 30 december 1996 om accis på elström och vissa bränslen (1260/1996)
8 b § 1 mom. och den accistabell som utgör bilaga till lagen, sådana de lyder i lag 510/1998,
som följer:
8b§
När acciser som ett företag under räkenskapsperioden betalt för produkter som avses
i denna lag och för lätt och tung brännolja
samt acciser som ingått i anskaffningspriset
på motsvarande produkter som företaget
skaffat under nämnda tid (beloppet av betalda acciser) utgör mer än 3,7 procent av företagets förädlingsvärde, har företaget rätt att
beträffande den överskjutande delen ansöka

att 85 procent av de acciser som betalts för
produkterna eller som ingått i anskaffningspriset för dem återbärs (accisåterbäring). Av
accisåterbäringen utbetalas dock endast den
andel som överstiger 50 000 euro. Accisåterbäringen får vara högst lika stor som beloppet av de acciser som betalts för produkter
som avses i denna lag eller som ingått i anskaffningspriset på dessa produkter.
——————————————
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ACCISTABELL
Produkt

Produktgrupp

Elström c/kWh
— accisklass I ................................................
— accisklass II ...............................................
Stenkol, stenkolsbriketter och fasta bränslen
av stenkol €/t ..................................................
Bränntorv €/MWh ..........................................
Naturgas, i gasform c/nm3 .............................
Tallolja c/kg ...................................................

Grundaccis

Tilläggsaccis

Försörjningsberedskapsavgift

1
2

—
—

0,69
0,42

0,013
0,013

3
4
5
6

—
—
—
5,40

41,37
1,51
1,73
—

1,18
—
0,084
—

———
Denna lag träder i kraft den 1 januari
2002.
—————

25.
Lag
om ändring av 4 § lagen om läskedrycksaccis och den läskedrycksaccistabell som utgör bilaga till lagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 29 december 1994 om läskedrycksaccis (1474/1994) 4 § 1 och 2 mom.
samt den läskedryckstabell som utgör bilaga till lagen, av dessa lagrum det sistnämnda sådant
det lyder i lag 1087/2000, som följer:
4§
I läskedrycksaccis skall betalas tilläggsaccis 67 cent per liter för sådana drycker i detaljhandelsförpackningar som hör till produktgrupperna 4, 5, 9 och 12 i läskedrycksaccistabellen. Som detaljhandel anses i detta
lagrum även servering.
Om den accisskyldige lämnar en utredning
om att detaljhandelsförpackningen hör till ett

sådant pantbaserat system för återvinning av
förpackningar som miljöministeriet godkänt,
skall
1) tilläggsaccis inte betalas om detaljhandelsförpackningen kan fyllas på nytt,
2) tilläggsaccis betalas 16 cent per liter, om
detaljhandelsförpackningen kan återvinnas
som råmaterial.
——————————————
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LÄSKEDRYCKSACCISTABELL
Tulltariffposition

2009

ur 2106

ur 2201

ur 2202

ur 2204

ur 2206

ur 2208

Produkt

Frukt- och bärsaft (inbegripet druvmust) samt grönsakssaft, ojäst
och utan tillsats av alkohol, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel; (med en alkoholhalt av högst 0,5 volymprocent) .............................................................................................
Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:
— produkter, icke alkoholhaltiga eller med en alkoholhalt av
högst 1,2 volymprocent, lämpliga för användning vid tillverkning
av läskedrycker:
— — dryckesingredienser i fast form ..........................................
— — andra ...................................................................................
Vatten, inbegripet naturligt eller konstgjort mineralvatten samt
kolsyrat vatten, utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel
eller av aromämne; is och snö:
— konstgjort mineralvatten, icke kolsyrat och kolsyrat, dock inte
naturligt mineralvatten eller något annat vatten som fås som sådant från naturen med tillsats av endast koldioxid .......................
Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat eller annan sötningsmedel eller av aromämne, samt andra alkoholfria drycker,
med undantag för frukt- och bärsaft samt grönsakssaft enligt nr
2009: (med en alkoholhalt av högst 0,5 volymprocent)
— produkter som inte baserar sig på produkter enligt nr 0401—
0404:
— — innehållande kolsyra ...........................................................
— — andra....................................................................................
Vin av färska druvor, inbegripet vin som tillsatts alkohol; druvmust, annan än sådan enligt nr 2009: (med en alkoholhalt av
högst 0,5 volymprocent)
— med en alkoholhalt av högst 1,2 volymprocent .......................
Andra jästa drycker t.ex. äppelvin (cider), päronvin och mjöd;
blandingar av jästa drycker och alkoholfria drycker, inte nämnda
eller inbegripna någon annanstans: (med en alkoholhalt av mer
än 0,5 volymprocent)
— med en alkoholhalt av högst 1,2 volymprocent, med undantag
för blandningar av öl och alkoholfria drycker ..............................
Odenaturad etylalkohol (etanol) med alkoholhalt av mindre än 80
volymprocent; likör och andra spritdrycker: (med en alkoholhalt
av mer än 0,5 volymprocent)
— drycker med en alkoholhalt av högst 1,2 volymprocent:
— — innehållande kolsyra ..........................................................
— — andra ...................................................................................

Produktgrupp

Accisbelopp

1

4,5 c/l

2
3

34 c/kg
4,5 c/l

4

4,5 c/l

5
6

4,5 c/l
4,5 c/l

7

4,5 c/l

8

4,5 c/l

9
10

4,5 c/l
4,5 c/l
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Blandningar av luktämnen samt blandningar (inbegripet alkohollösningar) på basis av ett eller flera luktämnen, av sådana slag
som används som råvaror inom industrin; andra beredningar baserade på luktämnen, av sådana slag som används för framställning av drycker:
— av sådana slag som används inom livsmedelsindustrin eller
vid industriell tillverkning av drycker:
— — av sådana slag som används vid tillverkning av drycker,
med en alkoholhalt av högst 1,2 volymprocent ............................
Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor, kemiska
procukter samt preparat från kemiska eller närstående industrier
(inbegripet sådana som består av blandningar av naturprodukter),
inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; restprodukter
från kemiska eller närstående industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:
— mineralsaltlösningar lämpliga för tillverkning av drycker ......

11

4,5 c/l

12

4,5 c/l

———
Denna lag träder i kraft den 1 januari
2002.
—————

26.
Lag
om ändring av 7 § accis på alkohol och alkoholdrycker och den accistabell som utgör bilaga
till lagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 29 december 1994 om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994)
7 § 1 och 2 mom. och den accistabell som utgör bilaga till lagen, av dessa lagrum det sistnämnda sådant det lyder i lag 1026/1997, som följer:
7§
Tilläggsaccis skall betalas 67 cent per liter
för alkoholdrycker i detaljhandelsförpackningar. Som detaljhandel anses i detta lagrum
även servering.
Om den accisskyldige lämnar en utredning
om att detaljhandelsförpackningen hör till ett
sådant pantbaserat system som för återvin-

ning av förpackningar som miljöministeriet
godkänt, skall
1) tilläggsaccis inte betalas om detaljhandelsförpackningen kan fyllas på nytt,
2) tilläggsaccis betalas 16 cent per liter om
detaljhandelsförpackningen kan återvinnas
som råmaterial.
——————————————
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ACCISTABELL
Etylalkoholhalt i volymprocent

Produktgrupp

Accisbelopp

Öl
över 0,5 men högst 2,8
över 2,8

11.
12.

1,68 c/centiliter etylalkohol
28,59 c/centiliter etylalkohol

21.
22.
23.
24.

4,54 c/liter av färdig alkoholdryck
134,55 c/liter av färdig alkoholdryck
185,00 c/liter av färdig alkoholdryck
235,46 c/liter av färdig alkoholdryck

31.
32.

428,88 c/liter av färdig alkoholdryck
706,39 c/liter av färdig alkoholdryck

41.
42.
43.
44.

1,68 c/centiliter etylalkohol
44,57 c/centiliter etylalkohol
50,46 c/centiliter etylalkohol
50,46 c/centiliter etylalkohol

Viner
över 1,2 men högst 2,8
över 2,8 men högst 5,5
över 5,5 men högst 8,0
över 8,0

Mellanprodukter
över 1,2 men högst 15
över 15 men högst 22

Etylalkohol
produkter som hör till position 2208 i
tulltariffen:
— över 1,2 men högst 2,8
— över 2,8 men högst 10
— över 10
andra

———
Denna lag träder i kraft den 1 januari
2002.
—————
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27.
Lag
om ändring av den accistabell som utgör bilaga till lagen om tobaksaccis

I enlighet med riksdagens beslut
ändras den accistabell som utgör bilaga till lagen den 29 december 1994 om tobaksaccis
(1470/1994), sådan den lyder i lag 1226/1999, som följer:
ACCISTABELL
Produkt

Produktgrupp

Euro/enhet

Procent av detaljhandelspris

Cigarretter .......................................................................
Cigarretter och cigariller .................................................
Pip- och cigarrettobak .....................................................
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter .............
Cigarrettpapper ...............................................................
Annan produkt som innehåller tobak ..............................

1
2
3
4
5
6

15,13/1000 st.
—
3,62/kg
3,62/kg
—
—

50,0
22,0
48,0
50,0
60,0
60,0

———
Denna lag träder i kraft den 1 januari
2002.
—————

28.
Lag
om ändring av 4 § avfallsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i avfallsskattelagen av den 28 juni 1996 (495/1996) 4 § 1 mom. som följer:
4§
———
I skatt skall betalas 15,14 euro per ton avDenna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
fall som förs till avstjälpningsplatsen.
——————————————
—————
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29.
Lag
om ändring av 4 § lagen om oljeavfallsavgift

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 5 december 1986 om oljeavfallsavgift (894/1986) 4 §, sådan den lyder i
lag 985/1989, som följer:
4§
———
I oljeavfallsavgift skall betalas 4,2 cent per
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
kilogram.
—————

30.
Lag
om ändring av bilskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i bilskattelagen av den 29 december 1994 (1482/1994) 6 § 1 mom., 11 § 5 mom., 16
och 20 §, 25 § 1 mom. det inledande stycket, 28 § 1 mom., 51 § 1 och 2 mom. samt 64 §, av
dessa lagrum 16 § sådan den lyder delvis i lag 1160/1998, som följer:
6§
I bilskatt betalas beloppet av bilens beskattningsvärde, minskat med 770 euro.
Skatten skall likväl alltid vara minst 50 procent av bilens beskattningsvärde.
——————————————
11 §
——————————————
I beskattningsvärdet inräknas dock inte
värdet av sedvanlig iståndsättning av fordonet i försäljningssyfte eller värdet av sådan
utrustning för högst 80 euro som fordonet i
samband därmed försetts med. Registreringsavgift för fordonet och avgift för registreringsskyltar räknas inte in i beskattningsvärdet.
16 §
Beskattningsvärdet för en bil minskas med
70 euro, om bilen är utrustad med avfrostningsanordning för bakrutan och strålkastarrengörare.
För en personbil som är försedd med ottomotor med låga halter av utsläpp avdras 760
euro från beskattningsvärdet. Avdraget bevil-

jas också för en personbil som är försedd
med ottomotor och som första gången har registrerats utomlands, om den uppfyller kraven i fråga om låga halter av utsläpp och om
en utredning över funktionsdugligheten hos
dess utrustning läggs fram. Avdrag beviljas
inte för ett fordon vars beskattningsvärde har
fastställts i de fall som avses i 25 a § eller
annars så att avdraget redan har beaktats.
Genom statsrådets förordning bestäms när ett
fordon bör anses ha låga halter av utsläpp.
20 §
Belopp i utländsk valuta omräknas i euro
enligt säljkursen för den nästsista onsdagen i
den kalendermånad som omedelbart föregick
den månad under vilken bilskattedeklarationen avges eller en sådan annan av tullstyrelsen fastställd omräkningskurs som den dag
bilskattedeklarationen avges tillämpas när
tullvärdet av importerade varor bestäms. Om
bilskattedeklaration inte har av getts, används
den kurs som skulle ha tillämpats vid den
tidpunkt då deklarationen senast borde ha
avgetts.
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25 §
Om en person som flyttar till Finland för
med sig ett till det personliga hushållet hörande skattepliktigt fordon, nedsätts skatten
för detta fordon med högst 13 450 euro, förutsatt
——————————————
28 §
För en bil som vid första registreringen registreras för beställningstrafik enligt 2 §
5 punkten lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/1991) och som ägaren i
huvudsak använder i sådan trafik nedsätts
bilskatten med 9 600 euro.
——————————————

der ovan nämnda förutsättningar, högst 4 980
euro. Har bilen varit i innehavarens bruk,
återbetalas skatten först sedan denne har blivit registrerad som bilens ägare. Ansökan
kan göras innan sökanden blivit registrerad
som bilens ägare, men den skall göras inom 6
månader från det sökanden antecknades i registret som bilens ägare. I annat fall har rätten till återbäring förverkats.
När vid första registreringen av en bil som
ägare eller innehavare har registrerats en invalid, vars rörelseförmåga på grund av att
han saknar det ena eller båda benen eller på
grund av deras bristande funktion är så nedsatt att hans varaktiga invaliditetsgrad är
minst 40 procent, skall Helsingfors distriktstullkammare på ansökan och på de i 1 mom.
stadgade villkoren bestämma att av statens
medel skall återbetalas 60 procent av skatten,
dock högst 2 460 euro. Återbäring beviljas
endast för en bil vars anskaffning fyller ett
väsentligt behov för invaliden för att han
skall kunna sköta sin tjänst, sitt arbete eller
sina yrkesutbildningsstudier. Ansökan kan
göras innan sökanden har blivit registrerad
som bilens ägare, men den skall göras senast
inom den tid som nämns i 1 mom.
——————————————

51 §
Har vid första registreringen av en bil som
ägare eller innehavare registrerats en invalid,
vars av rörelse- eller synskada orsakade varaktiga invaliditetsgrad är minst 80 procent
och i vars personliga bruk bilen kommer, eller en invalid, vars varaktiga invaliditetsgrad
utgör minst 60 procent och för vilken anskaffningen av en bil fyller ett väsentligt behov för att han skall kunna sköta sin tjänst,
sitt arbete eller sina yrkesutbildningsstudier,
skall Helsingfors distriktstullkammare på an64 §
sökan på de villkor som den ställer bestämma
Skatt påförs och betalas i hela euro för varatt skatten skall återbetalas av statens medel,
dock högst 3 770 euro. Om sökanden genom je beskattningsbeslut utan beaktande av överanteckning i körkortet eller på något annat skjutande centbelopp.
———
sätt tillförlitligt styrker att han bör använda
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
bil med automatväxel, återbetalas i skatt, un—————

RP 91/2001 rd

55

31.
Lag
om ändring av lagen om skatt på motorfordon

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 30 december 1966 om skatt på motorfordon (722/1966) 5 § 1 mom.,
12 §, 13 § 1 mom. och 16 §,
dessa lagrum sådana de lyder, 5 § 1 mom. i lagarna 1168/1990, 1546/1992 och 1161/1998,
12 § i lag 737/1984, 13 § 1 mom. i lag 1538/1995 samt 16 § i lagarna 435/1986 och 339/1993,
som följer:
5§
Den egentliga fordonsskatten är för fordon
som helt eller delvis skall drivas med annan
drivkraft eller annat bränsle än motorbensin
följande:
1) för personbil och för bil avsedd för två
ändamål för varje 100-tal kilogram eller del
därav av totalvikten 25,20 euro, och för annan än ovan nämnd paketbil, för varje 100-tal
kilogram eller del därav av fordonets totalvikt 4,56 euro,
1 a) för husbil och servicebil, för varje 100tal kilogram eller del därav av fordonets totalvikt 4,56 euro;
2) för annan last- och specialbil med dubbla axlar än sådan som avses i 3 punkten intill
en totalvikt av 14 000 kilogram, för varje
100-tal kilogram eller del därav av totalvikten 4,56 euro och för varje överstigande 100tal kilogram eller del därav av totalvikt 9,12
euro,
3) för lastbil med dubbla axlar vilken godkänts och används för dragning av påhängsvagn, för varje 100-tal kilogram eller del därav av totalvikten 8,64 euro, och för lastbil
med dubbla axlar vilken godkänts och används för dragning av egentlig släpvagn, för
varje 100-tal kilogram eller del därav av totalvikten 9,12 euro,
4) för last- eller specialbil med boggikonstruktion som inte avses i 5 punkten samt för
last- och specialbil med tre eller flera axlar
intill en totalvikt av 19 000 kilogram, för varje 100-tal kilogram eller del därav av totalvikten 6,00 euro och för varje överstigande
100-tal kilogram eller del därav av totalvikten 10,56 euro,
5) för lastbil med boggikonstruktion vilken
har godkänts och används för dragning av

påhängsvagn, för varje 100-tal kilogram eller
del därav av totalvikten 8,04 euro, och för
lastbil med boggikonstruktion samt för lastbil
med tre eller flera axlar vilken har godkänts
och används för dragning av egentlig släpvagn, för varje 100-tal kilogram eller del därav av totalvikten 9,12 euro.
——————————————
12 §
Avförs motorfordon under skatteåret från
motorfordonsregistret, skall av fordonsskatten återbetalas det belopp som överstiger den
uträknade skatten intill utgången av den månad under vilken fordonets registreringsskyltar återlämnats till myndigheten. Understiger
det skatteblopp som skall återbetalas för skatteåret 17 euro, återbetalas skatten inte.
13 §
Av fordonsskatt som betalts för lastbil
återbetalas 50 euro för varje sådan järnvägstransport av lastbilen som ingår i ett led i en
internationell transport och som ägt rum i
Finland och för vars del gäller att sträckan
mellan utgångspunkten och ändpunkten fågelvägen är minst 100 kilometer. Fordonsförvaltningscentralen betalar återbäringen på
ansökan.
——————————————
16 §
För de fordon för vilka egentlig fordonsskatt skall betalas utgör tilläggsskatten det
tjogofaldiga beloppet av fordonsskatten. För
de fordon för vilka egentlig fordonsskatt inte
behöver betalas är tilläggsskatten det tjugofaldiga beloppet av det belopp som med hänsyn till fordonets art har räknats ut enligt de
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grunder som anges i 5 §, likväl minst 840 dock högst med ett belopp som motsvarar
euro. Tilläggsskatten för buss och trafiktrak- tilläggsskattens hela belopp.
Dagsavgift för traktor är 5 euro.
tor utgör 10 000 euro. Tilläggsskatten sänks
———
med beloppet av den bränsleavgift som under
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
skatteperioden har debiterats för fordonet
med stöd av lagen om bränsleavgift (337/93),
—————

32.
Lag
om ändring av 5 § lagen om bränsleavgift

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 13 april 1993 om bränsleavgift (337/1993) 5 §, sådan den lyder i lag
234/1998, som följer:
5§

för en paketbil 252 euro, för en buss 336 euro
och för en lastbil 504 euro per dag.
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Bränsleavgiftens belopp

Bränsleavgiften för en paketbil är 168 euro,
—————

33.
Lag
om ändring av lagen om fordonsskatt

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 20 december 1996 om fordonsskatt (1111/1996) 6 §, 7 § 2 mom. och
7 a § 2 mom.,
av dessa lagrum 7 § 2 mom. och 7 a § 2 mom. sådana de lyder i lag 921/1998, som följer:
6§
Beloppet av fordonsskatten
Fordonsskatten är 84 euro för fordon som
har tagits i bruk före den 1 januari 1994 och
117 euro för fordon som har tagits i bruk
nämnda dag eller senare.

der skatteperioden ändrats till att bli skattepliktigt, börjar under skatteperioden, uppbärs
dock endast den relativa del av skatten som
motsvarar den del av hela skatteperioden
som, räknat i dagar, återstår när skattskyldigheten börjar. Skatt uppbärs då i hela mark,
dock minst till ett belopp av 17 euro.
7a§

7§
Skatteuppbörden

Återbäring av skatt och sänkning av skattebeloppet

——————————————
Om skattskyldigheten för fordon som registreras första gången, omregistreras eller un-

——————————————
Av skatten återbärs i hela mark den relativa
del som motsvarar den del av skatteperioden
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som, räknat i dagar, återstår räknat från den bäras är mindre än 17 euro återbetalas det
dag som följer på dagen för återställande av inte.
registreringsskyltarna, dagen för avregistre- — — — — — — — — — — — — — —
ring eller dagen då villkoren för skattefrihet
———
uppkommer. Om det belopp som skall återDenna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
—————

34.
Lag
om upphävande av 25 § 2 mom. lagen om skatteuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
1§
Härmed upphävs 25 § 2 mom. lagen den
augusti 1978 om skatteuppbörd (611/1978).

2§
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

—————
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35.
Lag
om ändring av 2 och 4 § lagen om skattetillägg och förseningsränta

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 18 december 1995 om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995) 2 §
1 mom. och 4 §, dessa lagrum sådana de lyder i lag 1030/1997, som följer:
2§

4§

Skattetillägg

Förseningsränta
På debiterad och obetald skatt som förfallit
till betalning beräknas en förseningsränta,
som motsvarar den av finansministeriet årligen fastställda, med sju procentenheter förhöjda referensräntan för dröjsmålsräntan,
dock minst 3 euro.
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
Det skattetillägg som avses i 2 § räknas för
åren före lagens ikraftträdande dock enligt de
bestämmelser som gällde vid lagens ikraftträdande, med undantag för efterbeskattning i
fråga om skatter som skall betalas på eget
initiativ.
—————

Om skatt, som betalas på eget initiativ,
lämnats obetald eller om betalningen fördröjts samt i samband med verkställandet av
efterbeskattning beräknas ett skattetillägg på
skatten. Skattetillägget motsvarar den av finansministeriet årligen fastställda, med sju
procentenheter förhöjda referensräntan för
dröjsmålsräntan, dock minst 3 euro.
——————————————

Helsingfors den 8 juni 2001
Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Suvi-Anne Siimes
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Bilaga
Parallelltexter

1.
Lag
om ändring av inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) 125 § och
ändras 48 § 1 mom. 2 punkten, 53 § 8 punkten, 55 § 4 mom., 57 §, 71 § 3 mom., den finska
språkdräkten i 73 § 2 mom., 80 § 2 punkten, 88 §, 92 § 23 punkten, 93 § 1 och 4 mom., 94 §
3 mom., 95 § 1 mom. 1 punkten, 96 § 2—5 mom., 97 § 2—4 mom., 98 §, 100 § 2 mom.,
101 § 2 mom., 104 § 1mom., 105 §, 105 a § 2 mom., 106 §, 115 § 3 mom., 116 b §, 116 c § 1
och 3 mom., 126 § 1 mom., 127 §, 128 § 1 mom., 130 §, 131 § 1 mom. och 143 § 5 mom.,
av dessa lagrum 53 § 8 punkten och 93 § 4 mom. sådana de lyder i lag 1170/1998, 71 §
3 mom. sådant det lyder i lag 1086/2000, 92 § 23 punkten sådan den lyder i lag 1263/1997,
93 § 1 mom. sådant det lyder i lag 468/2000, 95 § 1 mom. 1 punkten och 105 a § 2 mom. sådana de lyder i lag 1165/2000, 96 § 2—5 mom. och 143 § 5 mom. sådana de lyder i lag
1218/1999, 101 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1126/1996, 130 § sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, 105 § sådan den lyder i lag 1465/1994 samt 116 b § och 116 c § 1 och
3 mom. sådana de lyder i lag 229/1999, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
48 §
Skattefria överlåtelsevinster

Vinst som erhållits vid överlåtelse av
egendom är inte skattepliktig inkomst, om
den skattskyldige överlåter
——————————————
——————————————
2) sedvanligt bohag som varit i hans egen,
2) sedvanligt bohag som varit i hans egen,
eller hans familjs användning, till den del de
eller hans familjs användning, till den del de
under skatteåret erhållna överlåtelsevinsterunder skatteåret erhållna överlåtelsevinsterna vid överlåtelser av sådan egendom samna vid överlåtelser av sådan egendom sammanlagt uppgår till högst 5 000 euro,
manlagt uppgår till högst 30 000 mark,
——————————————
——————————————
53 §
Vissa skattefria kapitalinkomster
Skattepliktig inkomst är inte
——————————————
——————————————
8) det sammanlagda beloppet av en fysisk
8) det sammanlagda beloppet av en fysisk
persons eller ett dödsbos valutakursvinster i
persons eller ett dödsbos valutakursvinster i
anslutning till annan verksamhet än föranslutning till annan verksamhet än för-

60
Gällande lydelse

RP 91/2001 rd
Föreslagen lydelse

värvsverksamhet upp till 3 000 mark per år.

värvsverksamhet upp till 500 euro per år.
55 §

Skogsavdrag
——————————————
Skogsavdrag görs på yrkande av den
skattskyldige, och han skall i samband med
yrkandet lägga fram utredning om förutsättningarna för det. Skogsavdraget under ett
skatteår skall uppgå till minst 10 000 mark.

——————————————
Skogsavdrag görs på yrkande av den
skattskyldige, och han skall i samband med
yrkandet lägga fram utredning om förutsättningarna för det. Skogsavdraget under ett
skatteår skall uppgå till minst 1 500 euro.

57 §

57 §

Donationsavdrag

Donationsavdrag

Ett samfund får enligt vad som närmare
bestäms genom förordning från sin inkomst
dra av
1) en penningdonation på minst 5 000
mark som för skyddande och bevarande av
kulturarvet i Finland har gjorts till finska
staten, ett finskt universitet eller en finsk
högskola eller till en sådan av skattestyrelsen angiven finsk förening, anstalt eller stiftelse vars egentliga uppgift är att bevara kulturarvet i Finland,
2) en penningdonation på minst 5 000 och
högst 150 000 mark som för främjande av
vetenskap eller konst har gjorts till finska
staten, ett finskt universitet eller en finsk
högskola eller till en sådan av skattestyrelsen angiven finsk förening, anstalt eller stiftelse vars egentliga uppgift är att understöda
vetenskap eller konst.

Ett samfund får enligt vad som närmare
bestäms genom förordning från sin inkomst
dra av
1) en penningdonation på minst 850 euro
som för skyddande och bevarande av kulturarvet i Finland har gjorts till finska staten,
ett finskt universitet eller en finsk högskola
eller till en sådan av skattestyrelsen angiven
finsk förening, anstalt eller stiftelse vars
egentliga uppgift är att bevara kulturarvet i
Finland,
2) en penningdonation på minst 850 euro
och högst 25 000 euro som för främjande av
vetenskap eller konst har gjorts till finska
staten, ett finskt universitet eller en finsk
högskola eller till en sådan av skattestyrelsen angiven finsk förening, anstalt eller stiftelse vars egentliga uppgift är att understöda
vetenskap eller konst.
71 §

Skattefria resekostnadsersättningar
——————————————
Med resekostnadsersättning för arbetsresa
som betalts av arbetsgivaren jämställs sådan
resekostnadsersättning som ett allmännyttigt
samfund som avses i 22 § betalt för en resa
som gjorts till förmån för det allmännyttiga
samfundet på uppdrag av detta också i de
fall när den skattskyldige inte står i anställ-

——————————————
Med resekostnadsersättning för arbetsresa
som betalts av arbetsgivaren jämställs sådan
resekostnadsersättning som ett allmännyttigt
samfund som avses i 22 § betalt för en resa
som gjorts till förmån för det allmännyttiga
samfundet på uppdrag av detta också i de
fall när den skattskyldige inte står i anställ-
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Gällande lydelse

ningsförhållande till det allmännyttiga samfundet eller inte annars får lön för det arbete
som resan ansluter sig till. Av denna resekostnadsersättning är dock endast följande
skattefri inkomst:
1) dagtraktamente för högst tjugo dagar
under ett kalenderår,
2) logiersättning,
3) resekostnadsersättning, som utan hinder
av 72 § 3 mom. kan betalas också för resor
som gjorts från den skattskyldiges bostad;
resekostnadsersättningar för resor som
gjorts med något annat än ett allmänt fortskaffningsmedel är skattefria upp till högst
12 000 mark under ett kalenderår.

ningsförhållande till det allmännyttiga samfundet eller inte annars får lön för det arbete
som resan ansluter sig till. Av denna resekostnadsersättning är dock endast följande
skattefri inkomst:
1) dagtraktamente för högst tjugo dagar
under ett kalenderår,
2) logiersättning,
3) resekostnadsersättning, som utan hinder
av 72 § 3 mom. kan betalas också för resor
som gjorts från den skattskyldiges bostad;
resekostnadsersättningar för resor som
gjorts med något annat än ett allmänt fortskaffningsmedel är skattefria upp till högst
2 000 euro under ett kalenderår.
80 §

Skattefria försäkringsersättningar och
skadestånd
Skattepliktiga ersättningar är inte
——————————————
——————————————
2) sådan dagpenning, livränta och försörj2) sådan dagpenning, livränta och försörjningspension eller sådana tillägg i anslutningspension eller sådana tillägg i anslutning till dem som med stöd av obligatorisk
ning till dem som med stöd av obligatorisk
olycksfallsskadeskydd har utbetalts på
olycksfallsskadeskydd har utbetalts på
grund av försäkringsfall som har inträffat
grund av försäkringsfall som har inträffat
före den 1 januari 1982, även då dessa förföre den 1 januari 1982, även då dessa förmåner har erhållits av arbetsgivaren i form
måner har erhållits av arbetsgivaren i form
av lön eller förskott, dock inte den del som
av lön eller förskott, dock inte den del som
det årliga beloppet av livräntan eller försörjdet årliga beloppet av livräntan eller försörjningspensionen överstiger 3 400 euro,
ningspensionen överstiger 20 000 mark,
——————————————
——————————————
88 §

88 §

Strejkunderstöd

Strejkunderstöd

Skattepliktig inkomst är inte strejkunderstöd eller annat därmed jämförbart understöd om högst 70 mark per dag som med anledning av stridsåtgärd har erhållits från en
arbetsmarknadsorganisation.

Skattepliktig inkomst är inte strejkunderstöd eller annat därmed jämförbart understöd om högst 12 euro per dag som med anledning av stridsåtgärd har erhållits från en
arbetsmarknadsorganisation.
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92 §
Skattefria sociala förmåner

Skattepliktig inkomst är inte
——————————————
——————————————
23) verksamhets- eller andra bidrag på i
23) verksamhets- eller andra bidrag på i
genomsnitt högst 9 euro per dag som betalas
genomsnitt högst 50 mark per dag som betaför arbets- eller dagverksamhet som komlas för arbets- eller dagverksamhet som
munen eller andra offentliga samfund som
kommunen eller andra offentliga samfund
bedriver social- eller hälsovård eller allsom bedriver social- eller hälsovård eller
männyttiga samfund ordnar för utvecklingsallmännyttiga samfund ordnar för utveckhämmade, psykiatriska patienter, klienter
lingshämmade, psykiatriska patienter, klieninom missbrukarvården eller andra klienter
ter inom missbrukarvården eller andra klieninom socialvården, när bidraget stöder kliter inom socialvården, när bidraget stöder
entens vård, rehabilitering eller anpassning
klientens vård, rehabilitering eller anpasstill samhället,
ning till samhället,
——————————————
——————————————
93 §

93 §

Kostnader för resor mellan bostaden och
arbetsplatsen

Kostnader för resor mellan bostaden och
arbetsplatsen

Som utgift för inkomstens förvärvande anses även kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen, beräknade enligt
kostnaderna för anlitande av det billigaste
fortskaffningsmedlet. Sådana kostnader kan
dock dras av till ett belopp av högst 28 000
mark och endast till den del de under skatteåret överstiger 3 000 mark (självriskandel).
——————————————
Om den skattskyldige under skatteåret har
fått arbetslöshetsdagpenning enligt lagen om
utkomstskydd för arbetslösa (602/1984), arbetsmarknadsstöd enligt lagen om arbetsmarknadsstöd (1542/1993), utbildningsstöd
enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/1990), arbetspraktikstöd enligt sysselsättningslagen (275/1987) och bestämmelser som utfärdats med stöd av den,
förmån enligt lagen om stödjande av långtidsarbetslösas frivilliga studier (709/1997)
eller utbildningsdagpenning enligt lagen om
stödjande av arbetslösas frivilliga studier
(1402/1997), minskas hans självriskandel
med 270 mark för varje full ersättningsmånad. Självriskandelen är dock minst 540
mark. Till en full ersättningsmånad anses
höra ett belopp som motsvarar 21,5 ersätt

Som utgift för inkomstens förvärvande anses även kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen, beräknade enligt
kostnaderna för anlitande av det billigaste
fortskaffningsmedlet. Sådana kostnader kan
dock dras av till ett belopp av högst 4 700
euro och endast till den del de under skatteåret överstiger 500 euro (självriskandel).
——————————————
Om den skattskyldige under skatteåret har
fått arbetslöshetsdagpenning enligt lagen om
utkomstskydd för arbetslösa (602/1984), arbetsmarknadsstöd enligt lagen om arbetsmarknadsstöd (1542/1993), utbildningsstöd
enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/1990), arbetspraktikstöd enligt sysselsättningslagen (275/1987) och bestämmelser som utfärdats med stöd av den,
förmån enligt lagen om stödjande av långtidsarbetslösas frivilliga studier (709/1997)
eller utbildningsdagpenning enligt lagen om
stödjande av arbetslösas frivilliga studier
(1402/1997), minskas hans självriskandel
med 45 euro för varje full ersättningsmånad.
Självriskandelen är dock minst 90 euro. Till
en full ersättningsmånad anses höra ett belopp som motsvarar 21,5 ersättningsdagar.
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94 §
Motorsågs- och skogsarbetaravdrag
——————————————
Utgör den löneinkomst som avses i
1 mom. minst en tredjedel av den skattskyldiges inkomster, anses ytterligare 5 procent
av löneinkomsten, dock högst 1 400 mark,
utgöra utgifter för förvärvande eller bibehållande av denna löneinkomst (skogsarbetsavdrag).

——————————————
Utgör den löneinkomst som avses i
1 mom. minst en tredjedel av den skattskyldiges inkomster, anses ytterligare 5 procent
av löneinkomsten, dock högst 240 euro, utgöra utgifter för förvärvande eller bibehållande av denna löneinkomst (skogsarbetsavdrag).

95 §

95 §

Avdrag för inkomstens förvärvande

Avdrag för inkomstens förvärvande

Den skattskyldige får från sin löneinkomst
dra av
1) såsom avdrag för inkomstens förvärvande 2 700 mark, dock högst löneinkomstens belopp,
——————————————

Den skattskyldige får från sin löneinkomst
dra av
1) såsom avdrag för inkomstens förvärvande 460 euro, dock högst löneinkomstens
belopp,
——————————————

96 §
Avdrag för pensionsförsäkringspremie
——————————————
Dessutom har den skattskyldige rätt att
upp till 50 000 mark om året dra av premierna för annan frivillig pensionsförsäkring
än sådan som avses i 1 mom., om den på
försäkringen grundade pensionen enligt försäkringsavtalet börjar betalas ut såsom ålderspension tidigast då den försäkrade har
fyllt 60 år. Premierna kan dras av endast till
den del den på försäkringen grundade pensionen tillsammans med de pensioner som
grundar sig på den försäkrades obligatoriska
och övriga frivilliga pensionsskydd såsom
ålderspension skulle leda till en förmånsnivå
som utgör högst 60 procent av den inkomst
på basis av vilken den försäkrades lagstadgade pension skulle beräknas i det fall att
han blivit arbetsoförmögen det år då försäkringen tecknades.

——————————————
Dessutom har den skattskyldige rätt att
upp till 8 500 euro om året dra av premierna
för annan frivillig pensionsförsäkring än sådan som avses i 1 mom., om den på försäkringen grundade pensionen enligt försäkringsavtalet börjar betalas ut såsom ålderspension tidigast då den försäkrade har fyllt
60 år. Premierna kan dras av endast till den
del den på försäkringen grundade pensionen
tillsammans med de pensioner som grundar
sig på den försäkrades obligatoriska och övriga frivilliga pensionsskydd såsom ålderspension skulle leda till en förmånsnivå som
utgör högst 60 procent av den inkomst på
basis av vilken den försäkrades lagstadgade
pension skulle beräknas i det fall att han blivit arbetsoförmögen det år då försäkringen
tecknades.
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Premierna för frivillig pensionsförsäkring
är på det sätt som föreskrivs i 2 mom. avdragbara också i det fall att den i 2 mom.
angivna procentgränsen överskrids, om
1) den på den frivilliga försäkringen grundade pensionen tillsammans med den försäkrades övriga pensioner blir högst 5 000
mark i månaden,
2) den pension som grundar sig på den
försäkrades frivilliga försäkring enligt lagen
om pension för företagare (468/1969) eller
lagen om pension för lantbruksföretagare
(467/1969) tillsammans med hans övriga
pensioner uppgår till högst det maximala
tilläggspensionsskydd som har beräknats enligt de pensioner som grundar sig på det obligatoriska pensionsskyddet och 11 §
1 mom. i någondera av dessa lagar.
Premier för frivillig pensionsförsäkring är
avdragbara till den del de under skatteåret
uppgår till högst 15 000 mark och högst 10
procent av den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst under skatteåret också i det fall att
det inte har lämnats någon utredning om att
villkoren enligt 2 och 3 mom. har uppfyllts,
om en pension som grundar sig på en försäkring enligt försäkringsavtalet börjar utbetalas som ålderspension tidigast när den försäkrade har fyllt 60 år.
I det maximibelopp om 50 000 mark som
nämns i 2 mom. kan ingå skattskyldig makes i 2—4 mom. avsedda försäkringspremier till högst 15 000 mark.
Till den del en frivillig pensionsförsäkring
inte uppfyller villkoren i 1—5 mom. eller
till den del den överstiger maximibeloppet i
2 mom. har den skattskyldige rätt att dessutom dra av 60 procent av sina och sin makes
försäkringspremier, dock högst 30 000 mark
om året. Samma avdragsrätt gäller premier
som arbetsgivaren har betalt och som enligt
68 § räknas som den skattskyldiges inkomst.
——————————————

Premierna för frivillig pensionsförsäkring
är på det sätt som föreskrivs i 2 mom. avdragbara också i det fall att den i 2 mom.
angivna procentgränsen överskrids, om
1) den på den frivilliga försäkringen grundade pensionen tillsammans med den försäkrades övriga pensioner blir högst 850
euro i månaden,
2) den pension som grundar sig på den
försäkrades frivilliga försäkring enligt lagen
om pension för företagare (468/1969) eller
lagen om pension för lantbruksföretagare
(467/1969) tillsammans med hans övriga
pensioner uppgår till högst det maximala
tilläggspensionsskydd som har beräknats enligt de pensioner som grundar sig på det obligatoriska pensionsskyddet och 11 §
1 mom. i någondera av dessa lagar.
Premier för frivillig pensionsförsäkring är
avdragbara till den del de under skatteåret
uppgår till högst 2 500 euro och högst 10
procent av den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst under skatteåret också i det fall att
det inte har lämnats någon utredning om att
villkoren enligt 2 och 3 mom. har uppfyllts,
om en pension som grundar sig på en försäkring enligt försäkringsavtalet börjar utbetalas som ålderspension tidigast när den försäkrade har fyllt 60 år.
I det maximibelopp om 8 500 euro som
nämns i 2 mom. kan ingå skattskyldig makes i 2—4 mom. avsedda försäkringspremier till högst 2 500 euro.
Till den del en frivillig pensionsförsäkring
inte uppfyller villkoren i 1—5 mom. eller
till den del den överstiger maximibeloppet i
2 mom. har den skattskyldige rätt att dessutom dra av 60 procent av sina och sin makes
försäkringspremier, dock högst 5 000 euro
om året. Samma avdragsrätt gäller premier
som arbetsgivaren har betalt och som enligt
68 § räknas som den skattskyldiges inkomst.
——————————————
97 §

Avdrag för sjöarbetsinkomst
——————————————
Det avdrag för sjöarbetsinkomst som vid
statsbeskattningen beviljas utgör 18 procent

——————————————
Det avdrag för sjöarbetsinkomst som vid
statsbeskattningen beviljas utgör 18 procent
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av det sammanlagda beloppet av sjöarbetsinkomsten, dock högst 39 500 mark.
Det avdrag för sjöarbetsinkomst som vid
kommunalbeskattningen beviljas utgör 30
procent av det sammanlagda beloppet av
sjöarbetsinkomsten, dock högst 67 500
mark.
Utan hinder av 3 mom. höjs avdraget för
sjöarbetsinkomst vid kommunalbeskattningen med 1 000 mark för varje hel kalendermånad under vilken fartyget inte anlöper
finsk hamn eller annars rör sig inom finskt
territorium, om den skattskyldige då arbetar
på fartyget. Vid utgången av en tidsperiod
som berättigar till förhöjning beviljas dock
denna även för del av en kalendermånad.

av det sammanlagda beloppet av sjöarbetsinkomsten, dock högst 6 650 euro.
Det avdrag för sjöarbetsinkomst som vid
kommunalbeskattningen beviljas utgör 30
procent av det sammanlagda beloppet av
sjöarbetsinkomsten, dock högst 11 350
euro.
Utan hinder av 3 mom. höjs avdraget för
sjöarbetsinkomst vid kommunalbeskattningen med 170 euro för varje hel kalendermånad under vilken fartyget inte anlöper finsk
hamn eller annars rör sig inom finskt territorium, om den skattskyldige då arbetar på
fartyget. Vid utgången av en tidsperiod som
berättigar till förhöjning beviljas dock denna
även för del av en kalendermånad.

98 §

98 §

Avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga

Avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga

Har en under skatteåret i Finland bosatt
persons skattebetalningsförmåga med beaktande av de inkomster och den förmögenhet
som står till hans och hans familjs förfogande, av någon särskild orsak, såsom försörjningsplikt, arbetslöshet eller sjukdom, nedgått väsentligt, avdras från nettoförvärvsinkomsten ett skäligt belopp, dock inte mera
än 8 000 mark. Avdraget beviljas i hela tusental mark.
På basis av kostnader som enbart beror på
sjukdom kan den skattskyldiges skattebetalningsförmåga anses ha blivit väsentligt nedsatt endast om det totala beloppet av den
skattskyldiges och hans familjs sjukdomskostnader under skatteåret uppgår till minst
4 000 mark och samtidigt utgör minst 10
procent av den skattskyldiges sammanlagda
nettokapital- och nettoförvärvsinkomster.
Som familjemedlemmar betraktas den skattskyldiges make och minderåriga barn.

Har en under skatteåret i Finland bosatt
persons skattebetalningsförmåga med beaktande av de inkomster och den förmögenhet
som står till hans och hans familjs förfogande, av någon särskild orsak, såsom försörjningsplikt, arbetslöshet eller sjukdom, nedgått väsentligt, avdras från nettoförvärvsinkomsten ett skäligt belopp, dock inte mera
än 1 400 euro. Avdraget beviljas i hela
hundra euro.
På basis av kostnader som enbart beror på
sjukdom kan den skattskyldiges skattebetalningsförmåga anses ha blivit väsentligt nedsatt endast om det totala beloppet av den
skattskyldiges och hans familjs sjukdomskostnader under skatteåret uppgår till minst
700 euro och samtidigt utgör minst 10 procent av den skattskyldiges sammanlagda
nettokapital- och nettoförvärvsinkomster.
Som familjemedlemmar betraktas den skattskyldiges make och minderåriga barn.

100 §
Pensionsinkomstavdrag vid statsbeskattningen
——————————————
Fullt pensionsinkomstavdrag räknas ut så

——————————————
Fullt pensionsinkomstavdrag räknas ut så
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att från full folkpension, som har multiplicerats med talet 2,22 dras av den minsta beskattningsbara inkomsten enligt den progressiva inkomstskatteskalan, varefter återstoden avrundas till följande fulla hundramarksbelopp.
——————————————

att från full folkpension, som har multiplicerats med talet 2,22 dras av den minsta beskattningsbara inkomsten enligt den progressiva inkomstskatteskalan, varefter återstoden avrundas till följande hela tio euro.
——————————————

101 §
Pensionsinkomstavdrag vid kommunalbeskattningen
——————————————
Fullt pensionsinkomstavdrag räknas så att
beloppet av full folkpension multipliceras
med 1,37, varefter produkten minskas med
beloppet av fullt grundavdrag och resten avrundas uppåt till följande hela hundramarksbelopp. Pensionsinkomstavdraget får dock
inte överstiga pensionsinkomstens belopp.
Är den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst
större än fullt pensionsinkomstavdrag,
minskas avdraget med 70 procent av det
överskjutande beloppet.
——————————————

——————————————
Fullt pensionsinkomstavdrag räknas så att
beloppet av full folkpension multipliceras
med 1,37, varefter produkten minskas med
beloppet av fullt grundavdrag och resten avrundas uppåt till följande hela tio euro. Pensionsinkomstavdraget får dock inte överstiga pensionsinkomstens belopp. Är den
skattskyldiges nettoförvärvsinkomst större
än fullt pensionsinkomstavdrag, minskas
avdraget med 70 procent av det överskjutande beloppet.
——————————————

104 §

104 §

Invalidavdrag vid kommunalbeskattningen

Invalidavdrag vid kommunalbeskattningen

Vid kommunalbeskattningen dras från en
skattskyldig fysisk persons nettoförvärvsinkomst av 2 600 mark, om han genom sjukdom, lyte eller kroppsskada åsamkats bestående men på grund av vilket hans invaliditetsgrad enligt lämnade uppgifter är 100
procent. Om procenttalet är lägre, dock
minst 30 procent, beviljas i avdrag en mot
procenttalet svarande del av 2 600 mark.
Avdraget beviljas dock högst till beloppet
av annan nettoförvärvsinkomst än pensionsinkomst.
——————————————

Vid kommunalbeskattningen dras från en
skattskyldig fysisk persons nettoförvärvsinkomst av 440 euro, om han genom sjukdom,
lyte eller kroppsskada åsamkats bestående
men på grund av vilket hans invaliditetsgrad
enligt lämnade uppgifter är 100 procent. Om
procenttalet är lägre, dock minst 30 procent,
beviljas i avdrag en mot procenttalet svarande del av 440 euro. Avdraget beviljas
dock högst till beloppet av annan nettoförvärvsinkomst än pensionsinkomst.
——————————————

67

RP 91/2001 rd
Föreslagen lydelse

Gällande lydelse
105 §

105 §

Studiepenningsavdrag vid kommunalbeskattningen

Studiepenningsavdrag vid kommunalbeskattningen

Om en skattskyldig har fått i lagen om
studiestöd (65/94) avsedd annan studiepenning än vuxenstudiepenning, skall från hans
nettoförvärvsinkomst göras kommunalbeskattningens studiepenningsavdrag. Dettas
fulla belopp är 13 000 mark, dock högst beloppet av studiepenningen. Avdraget minskas med 50 procent av de belopp varmed
beloppet av den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst överstiger studiepenningsavdragets fulla belopp.

Om en skattskyldig har fått i lagen om
studiestöd (65/94) avsedd annan studiepenning än vuxenstudiepenning, skall från hans
nettoförvärvsinkomst göras kommunalbeskattningens studiepenningsavdrag. Dettas
fulla belopp är 2 200 euro, dock högst beloppet av studiepenningen. Avdraget minskas med 50 procent av de belopp varmed
beloppet av den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst överstiger studiepenningsavdragets fulla belopp.

105 a §
Förvärvsinkomstavdrag vid kommunalbeskattningen
——————————————
Avdraget utgör 35 procent av det belopp
varmed de inkomster som avses i 1 mom.
överstiger 15 000 mark. Avdraget är dock
högst 9 800 mark. När den skattskyldiges
nettoförvärvsinkomst överstiger 75 000
mark, minskar avdraget med 3,5 procent av
det belopp med vilket nettoförvärvsinkomsten överstiger 75 000 mark.

——————————————
Avdraget utgör 35 procent av det belopp
varmed de inkomster som avses i 1 mom.
överstiger 2 500 euro. Avdraget är dock
högst 1 650 euro. När den skattskyldiges
nettoförvärvsinkomst överstiger 12 600
euro, minskar avdraget med 3,5 procent av
det belopp med vilket nettoförvärvsinkomsten överstiger 12 600 euro.

106 §

106 §

Grundavdrag vid kommunalbeskattningen

Grundavdrag vid kommunalbeskattningen

Om en skattskyldig fysisk person som
hela skatteåret varit bosatt i Finland har en
nettoförvärvsinkomst som efter de ovan
nämnda avdragen inte överstiger 8 800
mark, skall från denna dras av detta inkomstbelopp. Om förvärvsinkomstens belopp efter de nämnda avdragen överstiger
fullt grundavdrag, skall avdraget minskas
med 20 procent av den överskjutande inkomsten.

Om en skattskyldig fysisk person som
hela skatteåret varit bosatt i Finland har en
nettoförvärvsinkomst som efter de ovan
nämnda avdragen inte överstiger 1 480 euro,
skall från denna dras av detta inkomstbelopp. Om förvärvsinkomstens belopp efter
de nämnda avdragen överstiger fullt grundavdrag, skall avdraget minskas med 20 procent av den överskjutande inkomsten.
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115 §
Periodisering av skogsbruksutgifter

——————————————
Utgifter eller utgiftsrester om högst 1 000
mark får avskrivas på en gång.

——————————————
Utgifter eller utgiftsrester om högst 200
euro får avskrivas på en gång.

116 b §

116 b §

Träningsfond

Träningsfond

Till en träningsfond kan betalas andra idrottsinkomster än lön. Idrottsinkomst som
betalts in till en träningsfond kan användas
för täckande av med verifikat styrkta utgifter som under skatteåret uppkommit av idrottsutövande och träning. Det belopp som
vid utgången av ett skatteår finns i fonden
betraktas som skattepliktig förvärvsinkomst
för skatteåret till den del beloppet inte har
överförts till en idrottsutövarfond. I en träningsfond kan dock med tanke på framtida
träning årligen skattefritt kvarlämnas högst
120 000 mark (träningstäckning).
Har till en träningsfond under två på varandra följande år betalts mindre än 5 000
mark per år i idrottsinkomst, betraktas de i
fonden kvarstående medlen i sin helhet som
skattepliktig förvärvsinkomst för det skatteår som följer på dessa år, såvida inte idrottsutövaren redan tidigare till träningsfonden
har anmält att han avslutat sin idrottskarriär.

Till en träningsfond kan betalas andra idrottsinkomster än lön. Idrottsinkomst som
betalts in till en träningsfond kan användas
för täckande av med verifikat styrkta utgifter som under skatteåret uppkommit av idrottsutövande och träning. Det belopp som
vid utgången av ett skatteår finns i fonden
betraktas som skattepliktig förvärvsinkomst
för skatteåret till den del beloppet inte har
överförts till en idrottsutövarfond. I en träningsfond kan dock med tanke på framtida
träning årligen skattefritt kvarlämnas högst
20 000 euro (träningstäckning).
Har till en träningsfond under två på varandra följande år betalts mindre än 800 euro
per år i idrottsinkomst, betraktas de i fonden
kvarstående medlen i sin helhet som skattepliktig förvärvsinkomst för det skatteår som
följer på dessa år, såvida inte idrottsutövaren
redan tidigare till träningsfonden har anmält
att han avslutat sin idrottskarriär.

116 c §

116 c §

Idrottsutövarfond

Idrottsutövarfond

En idrottsutövare, vars idrottsinkomst för
skatteåret uppgår till minst 56 000 mark före
avdrag av utgifter för inkomstens förvärvande eller bibehållande, har rätt att av sin
idrottsinkomst skattefritt till en idrottsutövarfond överföra högst 20 procent, beräknat på idrottsinkomstens bruttobelopp, dock
högst 150 000 mark per år.
——————————————
Idrottskarriären anses vara avslutad om idrottsinkomsten under två på varandra följande år understiger 56 000 mark och id-

En idrottsutövare, vars idrottsinkomst för
skatteåret uppgår till minst 9 400 euro före
avdrag av utgifter för inkomstens förvärvande eller bibehållande, har rätt att av sin
idrottsinkomst skattefritt till en idrottsutövarfond överföra högst 20 procent, beräknat på idrottsinkomstens bruttobelopp, dock
högst 25 000 euro per år.
——————————————
Idrottskarriären anses vara avslutad om idrottsinkomsten under två på varandra följande år understiger 9 400 euro och idrotts-
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rottsutövaren inte visar idrottsutövarfonden
att han eller hon fortsätter sin idrottskarriär
eller om idrottskarriären har avslutats till
följd av att idrottsutövaren skadat sig eller
till en fond anmält att han eller hon avslutat
sin idrottskarriär.
——————————————

utövaren inte visar idrottsutövarfonden att
han eller hon fortsätter sin idrottskarriär eller om idrottskarriären har avslutats till följd
av att idrottsutövaren skadat sig eller till en
fond anmält att han eller hon avslutat sin idrottskarriär.
——————————————

125 §

125 §

Avrundning av skatt

(upphävs)

Den inkomst som den skattskyldige skall
betala fastställs i hela mark så att överstigande belopp inte beaktas.
126 §

126 §

Invalidavdrag vid statsbeskattningen

Invalidavdrag vid statsbeskattningen

Från inkomstskatten till staten på
förvärvsinkomst för en skattskyldig som
största delen av skatteåret har bott i Finland
avdras 660 mark, om han genom sjukdom,
lyte eller kroppsskada har åsamkats bestående men, på grund av vilket hans
invaliditetsgrad enligt lämnade uppgifter är
100 procent eller, om procenttalet är lägre,
dock minst 30 procent, en mot procenttalet
svarande del av 660 mark.
——————————————

Från inkomstskatten till staten på
förvärvsinkomst för en skattskyldig som
största delen av skatteåret har bott i Finland
avdras 115 euro, om han genom sjukdom,
lyte eller kroppsskada har åsamkats bestående men, på grund av vilket hans
invaliditetsgrad enligt lämnade uppgifter är
100 procent eller, om procenttalet är lägre,
dock minst 30 procent, en mot procenttalet
svarande del av 115 euro.
——————————————

127 §

127 §

Underhållsskyldighetsavdrag vid statsbeskattningen

Underhållsskyldighetsavdrag vid statsbeskattningen

Från inkomstskatten till staten på
förvärvsinkomst för en skattskyldig som
under skatteåret har betalt underhållsbidrag
som fastställts genom avtal eller dom enligt
lagstiftningen om underhåll för barn, avdras
en åttondedel av det underhållsbidrag som
han betalt under skatteåret, dock högst 450
mark per minderårigt barn.

Från inkomstskatten till staten på
förvärvsinkomst för en skattskyldig som
under skatteåret har betalt underhållsbidrag
som fastställts genom avtal eller dom enligt
lagstiftningen om underhåll för barn, avdras
en åttondedel av det underhållsbidrag som
han betalt under skatteåret, dock högst 80
euro per minderårigt barn.
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128 §

128 §

Förutsättningar för inkomstutjämning

Förutsättningar för inkomstutjämning

Har en fysisk person eller ett inhemskt
dödsbo under skatteåret haft en förvärvsinkomst om minst 15 000 mark, som skall anses ha influtit i förskott eller efterskott för
två eller flera år och som utgör minst en
fjärdedel av det sammanlagda beloppet av
hans nettoförvärvsinkomst under skatteåret,
skall inkomstutjämning verkställas vid beskattningen av en sådan engångsinkomst,
om detta yrkas innan beskattningen har slutförs.
——————————————

Har en fysisk person eller ett inhemskt
dödsbo under skatteåret haft en förvärvsinkomst om minst 2 500 euro, som skall anses
ha influtit i förskott eller efterskott för två
eller flera år och som utgör minst en fjärdedel av det sammanlagda beloppet av hans
nettoförvärvsinkomst under skatteåret, skall
inkomstutjämning verkställas vid beskattningen av en sådan engångsinkomst, om
detta yrkas innan beskattningen har slutförs.

130 §

130 §

Uträkningsgrunden för kommunalskatten

Uträkningsgrunden för kommunalskatten

Fysiska personer och dödsbon skall för sin
förvärvsinkomst betala inkomstskatt till
kommunen så att varje mark av den beskattningsbara inkomsten vid kommunalbeskattningen motsvarar ett skatteöre.
Skulle antalet skatteören som fastställs för
en skattskyldig i kommunen understiga etthundra, skall de inte debiteras.
Med uttaxering per skatteöre avses vid
kommunalbeskattningen den inkomstskattesats som nämns i 66 § kommunallagen
(365/1995).

Fysiska personer och dödsbon skall för sin
i kommunalbeskattningen beskattningsbara
inkomst betala inkomstskatt till kommunen
enligt en inkomstskattesats som fastställs
enligt 66 § kommunallagen (365/1995).
Skulle inkomst som fastställs för en skattskyldig understiga 10 euro, skall kommunalskatten inte debiteras.

131 §

131 §

Beloppet av underskottsgottgörelse

Beloppet av underskottsgottgörelse

Underskottsgottgörelse är en mot inkomstskatteprocenten svarande andel av det
under skatteåret uppkomna, i 60 § angivna
underskottet inom kapitalinkomstslaget,
dock högst 8 000 mark. Detta maximibelopp
skall ökas med 2 000 mark om den skattskyldige eller makarna tillsammans har försörjt ett minderårigt barn, och med 4 000
mark om antalet sådana barn varit två eller
flera. Skall stadgandena om makar tillämpas
på en skattskyldig, höjs maximibeloppet av

Underskottsgottgörelse är en mot inkomstskatteprocenten svarande andel av det
under skatteåret uppkomna, i 60 § angivna
underskottet inom kapitalinkomstslaget,
dock högst 1 400 euro. Detta maximibelopp
skall ökas med 350 euro om den skattskyldige eller makarna tillsammans har försörjt
ett minderårigt barn, och med 700 euro om
antalet sådana barn varit två eller flera. Skall
stadgandena om makar tillämpas på en
skattskyldig, höjs maximibeloppet av den

——————————————
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den makes underskottsgottgörelse vars på
förvärvsinkomsterna fastställda inkomstskatt till staten är större, om inte makarna
yrkat på något annat.
——————————————
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makes underskottsgottgörelse vars på förvärvsinkomsterna fastställda inkomstskatt
till staten är större, om inte makarna yrkat
på något annat.
——————————————

143 §
Vissa övergångsstadganden
——————————————
Premierna för en frivillig pensionsförsäkring som har tecknats före den 1 oktober
1992 är avdragbara upp till 50 000 mark om
året även då det inte har visats att villkoren
enligt 96 § 2 och 3 mom. är uppfyllda, om
premierna uppgår till högst 10 procent av
den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst
under skatteåret. En pensionsförsäkring anses ha blivit tecknad först när försäkringspremier enligt försäkringsavtalet har börjat
betalas.
——————————————

——————————————
Premierna för en frivillig pensionsförsäkring som har tecknats före den 1 oktober
1992 är avdragbara upp till 8 500 euro om
året även då det inte har visats att villkoren
enligt 96 § 2 och 3 mom. är uppfyllda, om
premierna uppgår till högst 10 procent av
den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst
under skatteåret. En pensionsförsäkring anses ha blivit tecknad först när försäkringspremier enligt försäkringsavtalet har börjat
betalas.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari
2002.
Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2002.
———
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2.
Lag
om ändring av förmögenhetsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i förmögenhetsskattelagen av den 30 december 1992 (1537/1992) 9 § 2 mom.
2 punkten, 37 § 1 mom., 38 § 1 mom. samt 39 § 2 och 3 mom.,
av dessa lagrum 37 § 1 mom., 38 § 1 mom. samt 39 § 2 och 3 mom. sådana de lyder i lag
1481/1994, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
9§
Skattepliktiga tillgångar

——————————————
Skattepliktiga tillgångar är bland annat
——————————————
2) rätt till livränta och pension samt rätt
till avkastning av fastighet och annan sådan
förmån, om rättigheten är avsedd att gälla
under den därtill berättigades livstid eller
under viss tid, varav vid skatteårets utgång
minst fem år återstår, till den del rättighetens årsavkastning överstiger 2 500 mark,
——————————————

——————————————
Skattepliktiga tillgångar är bland annat
——————————————
2) rätt till livränta och pension samt rätt
till avkastning av fastighet och annan sådan
förmån, om rättigheten är avsedd att gälla
under den därtill berättigades livstid eller
under viss tid, varav vid skatteårets utgång
minst fem år återstår, till den del rättighetens årsavkastning överstiger 450 euro,
——————————————

37 §

37 §

Barnavdrag

Barnavdrag

Från tillgångarna för en skattskyldig som
har bott i Finland och under skatteåret försörjt sitt minderåriga barn eller fosterbarn
avdras för varje sådant barn 10 000 mark.
——————————————

Från tillgångarna för en skattskyldig som
har bott i Finland och under skatteåret försörjt sitt minderåriga barn eller fosterbarn
avdras för varje sådant barn 2 000 euro.
——————————————

38 §

38 §

Avdrag för egen bostad

Avdrag för egen bostad

Har den skattskyldige vid skatteårets utgång använt en byggnad som han äger eller
en lägenhet som han besitter i egenskap av
aktieägare i ett bostadsaktiebolag eller medlem i ett bostadsandelslag enbart eller huvudsakligen som stadigvarande bostad för

Har den skattskyldige vid skatteårets utgång använt en byggnad som han äger eller
en lägenhet som han besitter i egenskap av
aktieägare i ett bostadsaktiebolag eller medlem i ett bostadsandelslag enbart eller huvudsakligen som stadigvarande bostad för
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sig eller sin familj, avdras från den skattskyldiges skattepliktiga tillgångar 50 000
mark. Avdraget beviljas enligt 37 § 2 mom.
——————————————
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sig eller sin familj, avdras från den skattskyldiges skattepliktiga tillgångar 10 000
euro. Avdraget beviljas enligt 37 § 2 mom.
——————————————
39 §

Skattens belopp och påförande av skatt
——————————————
Det belopp av den beskattningsbara förmögenheten som eventuellt överstiger jämna hundratal mark beaktas inte.
Förmögenhetsskatten fastställs i hela
mark så att den överskjutande delen inte beaktas. En förälder och ett minderårigt barn
påförs skatten var för sig enligt de andelar
som nämns i 4 §.

——————————————
Det belopp av den beskattningsbara förmögenheten som eventuellt överstiger jämna tio euro beaktas inte.
En förälder och ett minderårigt barn påförs skatten var för sig enligt de andelar som
nämns i 4 §.
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari
2002.
Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2002.
———

3.
Lag
om ändring av 13 och 33 § lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 26 juni 1968 om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
(360/1968) 13 § samt 33 § 1 och 2 mom.,
dessa lagrum sådana de lyder, 13 § i lag 859/1981 samt 33 § 1 och 2 mom. i lag 473/1998,
som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

13 §
Nyttighet hänförs till omsättningstillgångarna räknat från den tidpunkt då den avsänts, levererats eller på annat sätt överlåtits
till den skattskyldige, till dess den skattskyldige överlåtit den eller den förbrukats,
förstörts eller på annat sätt förlorats. Nyttighet, som inköpts från utlandet, anses ha
överlåtits och hänförs således till den skattskyldiges omsättningstillgångar omedelbart
efter det att den förts ombord på fartyg, ut-

13 §
Nyttighet hänförs till omsättningstillgångarna räknat från den tidpunkt då den avsänts, levererats eller på annat sätt överlåtits
till den skattskyldige, till dess den skattskyldige överlåtit den eller den förbrukats,
förstörts eller på annat sätt förlorats. Nyttighet, som inköpts från utlandet, anses ha
överlåtits och hänförs således till den skattskyldiges omsättningstillgångar omedelbart
efter det att den förts ombord på fartyg, ut-
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givits till annan fraktförare eller, om nyttigheten upplagrats utomlands, enligt vad finansministeriet närmare bestämmer, överlämnats till den skattskyldige. Genom
skogsköpsavtal från ett visst område till ett
fast, i markbelopp angivet pris inköpta, till
kvaliteten bestämda träd hänförs till köparens omsättningstillgångar. Byggnad, konstruktion, maskin eller annan sådan av överlåtare förfärdigad nyttighet, som beställaren
enligt avtal mottager efter särskild granskning, hänförs till överlåtarens omsättningstillgångar till dess den efter granskning mottagits.

givits till annan fraktförare eller, om nyttigheten upplagrats utomlands, enligt vad genom finansministeriets förordning närmare
stadgas, överlämnats till den skattskyldige.
Genom skogsköpsavtal från ett visst område
till ett fast pris inköpta, till kvaliteten bestämda träd hänförs till köparens omsättningstillgångar. Byggnad, konstruktion, maskin eller annan sådan av överlåtare förfärdigad nyttighet, som beställaren enligt avtal
mottager efter särskild granskning, hänförs
till överlåtarens omsättningstillgångar till
dess den efter granskning mottagits.

33 §
Med avvikelse från 30 § avskrivs, när den
skattskyldige yrkar det, anskaffningsutgiften
för förslitning underkastade lösa anläggningstillgångar i dess helhet under det skatteår då tillgångarna har tagits i bruk, om
1) anläggningstillgångarnas sannolika
ekonomiska brukstid är högst 3 år, eller om
2) anskaffningsutgiften för anläggningstillgångarna är högst 5 000 mark (liten anskaffning).
Som liten anskaffning som avses i 1 mom.
2 punkten anses en till anläggningstillgångarna hänförlig nyttighet eller, om flera sådana nyttigheter tillsammans bildar en organisk helhet, en sådan helhet som nyttigheterna bildar. I små anskaffningar får under
skatteåret avdras sammanlagt högst 15 000
mark.
——————————————

33 §
Med avvikelse från 30 § avskrivs, när den
skattskyldige yrkar det, anskaffningsutgiften
för förslitning underkastade lösa anläggningstillgångar i dess helhet under det skatteår då tillgångarna har tagits i bruk, om
1) anläggningstillgångarnas sannolika
ekonomiska brukstid är högst 3 år, eller om
2) anskaffningsutgiften för anläggningstillgångarna är högst 850 euro (liten anskaffning).
Som liten anskaffning som avses i 1 mom.
2 punkten anses en till anläggningstillgångarna hänförlig nyttighet eller, om flera sådana nyttigheter tillsammans bildar en organisk helhet, en sådan helhet som nyttigheterna bildar. I små anskaffningar får under
skatteåret avdras sammanlagt högst 2 500
euro.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari
2002.
Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2002.
———
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4.
Lag
om ändring av inkomstskattelagen för gårdsbruk

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i inkomstskattelagen för gårdsbruk av den 15 december 1967 (543/1967) 9 §
4 mom., 10 a § 1 mom. och 13 § 6 mom.,
dessa lagrum sådana de lyder, 9 § 4 mom. i lag 1541/1992, 10 a § 1 mom. i lag 1541/1992
och 13 § 6 mom. i lag 718/1990, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

——————————————
En icke avskriven anskaffningsutgift om
högst 6 000 mark för en byggnad eller konstruktion som hör till jordbruket dras av i
form av en engångsavskrivning.

9§
——————————————
En icke avskriven anskaffningsutgift om
högst 1 000 euro för en byggnad eller konstruktion som hör till jordbruket dras av i
form av en engångsavskrivning.

10 a §
Den skattskyldige får från nettoinkomsten
av jordbruket på gårdsbruksenheten dra av
den reservering som han har gjort i sin skattedeklaration (utjämningsreservering). Utjämningsreserveringen är högst 30 procent
av nettoinkomsten av jordbruket på gårdsbruksenheten före avdraget av reserveringen, dock högst 40 000 mark. En mindre utjämningsreservering än 5 000 mark får dock
inte göras. När utjämningsreserveringen
räknas ut beaktas inte den del som går över
jämna tusental mark.
——————————————

10 a §
Den skattskyldige får från nettoinkomsten
av jordbruket på gårdsbruksenheten dra av
den reservering som han har gjort i sin skattedeklaration (utjämningsreservering). Utjämningsreserveringen är högst 40 procent
av nettoinkomsten av jordbruket på gårdsbruksenheten före avdraget av reserveringen, dock högst 13 500 euro. En mindre utjämningsreservering än 800 euro får dock
inte göras. När utjämningsreserveringen
räknas ut beaktas inte den del som går över
jämna hundra euro.
——————————————
13 §

13 §
——————————————
Avskrivningen under skatteåret skall uppgå till minst 500 mark eller beloppet för hela
utgiftsresten, om det är mindre.
——————————————

13 §
——————————————
Avskrivningen under skatteåret skall uppgå till minst 100 euro eller beloppet för hela
utgiftsresten, om det är mindre.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari
2002.
Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2002.
———
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5.
Lag
om ändring av 3 § lagen om bostadshusreservering vid beskattningen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 28 november 1986 om bostadshusreservering vid beskattningen
(846/1986) 3 §, sådan den lyder i lag 1367/1991, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
3§

3§

Bostadshusreserveringens storlek

Bostadshusreserveringens storlek

Maximibeloppet av en bostadshusreservering som görs i samfundets bokföring senast
vid fastställandet av bokslutet är under skatteåret 400 mark per kvadratmeter av bostadsbyggnadens yta. En bostadshusreservering som motsvarar en mindre yta än 200
kvadratmeter eller som är mindre än 20 000
mark är inte avdragbar vid beskattningen.

Maximibeloppet av en bostadshusreservering som görs i samfundets bokföring senast
vid fastställandet av bokslutet är under skatteåret 68 euro per kvadratmeter av bostadsbyggnadens yta. En bostadshusreservering
som motsvarar en mindre yta än 200 kvadratmeter eller som är mindre än 3 500 euro
är inte avdragbar vid beskattningen.
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari
2002.
Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2002.
———
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6.
Lag
om ändring av 2 a § lagen om höjda avskrivningar på investeringar inom utvecklingsområdet

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 17 december 1993 om höjda avskrivningar på investeringar inom utvecklingsområdet (1262/1993) 2 a § 1 mom. 2 punkten, sådan den lyder i lag 32/1998, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
2a§
Små och medelstora företag

Med små och medelstora företag avses företag
——————————————
——————————————
2) som har en omsättning på högst 20 mil2) som har en omsättning på högst 120
joner euro eller en balansomslutning på
miljoner mark eller en balansomslutning på
högst 10 miljoner euro och
högst 60 miljoner mark och
——————————————
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari
2002.
Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2002.
———

7.
Lag
om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen den 11 augusti 1978 om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
och förmögenhet (627/1978) 9 § 2 mom. och
ändras 6 § 1 mom., 14 § 1 mom., 15 § och 16 § 3 mom.,
av dessa lagrum 6 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1120/1996 och 14 § 1 mom. och 15 § sådana de lyder i lag 1544/1992, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

6§
En begränsat skattskyldig som arbetar i
Finland högst sex månader under en period
av tolv månader som börjar eller slutar under skatteåret i fråga, får från lön för arbete

6§
En begränsat skattskyldig som arbetar i
Finland högst sex månader under en period
av tolv månader som börjar eller slutar under skatteåret i fråga, får från lön för arbete
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som
1) direkt ansluter sig till hans studier eller
praktisering eller
2) sker inom ramen för ett nordiskt program för utbyte av feriearbete eller annat
sådant arbete och som har utförts på en arbetsplats,
vilken förmedlas av en statlig myndighet,
dra av 3 000 mark per månad eller, om lönen betalas för kortare tid än en månad, 100
mark per dag.
——————————————

——————————————
Källskatt uppbäres i fulla mark med utelämnande av överskjutande pennin.
——————————————

som
1) direkt ansluter sig till hans studier eller
praktisering eller
2) sker inom ramen för ett nordiskt program för utbyte av feriearbete eller annat
sådant arbete och som har utförts på en arbetsplats,
vilken förmedlas av en statlig myndighet,
dra av 510 euro per månad eller, om lönen
betalas för kortare tid än en månad, 17 euro
per dag.
——————————————
9§
——————————————
(2 mom. upphävs)
——————————————

14 §
En begränsat skattskyldig skall betala
förmögenhetsskatt så att skatt erläggs av
samfund med en sådan andel av den beskattningsbara förmögenheten som motsvarar den förmögenhetsskatteprocent för samfund som avses i förmögenhetsskattelagen
och av övriga skattskyldiga med 0,9 procent
av den del av den beskattningsbara förmögenheten som överstiger 800 000 mark.
——————————————

14 §
En begränsat skattskyldig skall betala
förmögenhetsskatt så att skatt erläggs av
samfund med en sådan andel av den beskattningsbara förmögenheten som motsvarar den förmögenhetsskatteprocent för samfund som avses i förmögenhetsskattelagen
och av övriga skattskyldiga med 0,9 procent
av den del av den beskattningsbara förmögenheten som överstiger 135 000 euro.
——————————————

15 §
En begränsat skattskyldig fysisk person
skall betala skatt på inkomst som han förvärvat av jord- eller skogsbruk som bedrivits i Finland endast till den del beloppet av
nettoinkomsten överstiger 2 000 mark om
året. Det belopp som är befriat från skatt
dras först av från resultatet av jordbruk, därefter från förvärvsinkomsten av skogsbruk
och i fråga om den återstående delen från
skogsbrukets kapitalinkomstandel.
Det belopp om 2 000 mark som avses i
1 mom. dras av från resultatet av jordbruk,
innan resultatet fördelas på förvärvs- och
kapitalinkomst.

15 §
En begränsat skattskyldig fysisk person
skall betala skatt på inkomst som han förvärvat av jord- eller skogsbruk som bedrivits i Finland endast till den del beloppet av
nettoinkomsten överstiger 350 euro om året.
Det belopp som är befriat från skatt dras
först av från resultatet av jordbruk, därefter
från förvärvsinkomsten av skogsbruk och i
fråga om den återstående delen från skogsbrukets kapitalinkomstandel.
Det belopp om 350 euro som avses i
1 mom. dras av från resultatet av jordbruk,
innan resultatet fördelas på förvärvs- och
kapitalinkomst.
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——————————————
Stats- eller kommunalskatt vars belopp är
högst 100 mark påföres icke den skattskyldige, utom då förskott kan användas till betalning av skatten. Källskatt som icke uppburits och vars belopp är högst 100 mark påföres icke den skattskyldige.
——————————————
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16 §
——————————————
Stats- eller kommunalskatt vars belopp är
högst 17 euro påföres inte den skattskyldige,
utom då förskott kan användas till betalning
av skatten. Källskatt som inte uppburits och
vars belopp är högst 17 euro påföres inte
den skattskyldige.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari
2002.
Lagens 6 § 1 mom. tillämpas på inkomst
förvärvad den dag lagen träder i kraft och
därefter. Lagens 14 § 1 mom. och 15 § tilllämpas första gången vid beskattningen för
2002.
———

8.
Lag
om ändring av 2 § lagen om källskatt för löntagare från utlandet

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 18 december 1995 om källskatt för löntagare från utlandet (1551/1995)
2 § 1 mom. 2 punkten som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
2§
Definition av löntagare från utlandet

Med löntagare från utlandet avses vid tilllämpningen av denna lag en fysisk person,
om
——————————————
——————————————
2) den penninglön som betala still honom
2) den penninglön som betala still honom
för arbetet uppgår till minst 5 800 euro i
för arbetet uppgår till minst 35 000 mark i
månaden under hela den tid det arbete som
månaden under hela den tid det arbete som
avses i denna lag pågår,
avses i denna lag pågår,
——————————————
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari
2002.
Lagen tillämpas på lön som betalas efter
lagens ikraftträdande.
———
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9.
Lag
om ändring av 6 § lagen om källskatt på ränteinkomst

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 28 december 1990 om källskatt på ränteinkomst (1341/1990) 6 § 2 och
3 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
6§
Skattebelopp och uträkningen av skatten

——————————————
Källskatten på ränteinkomst uträknas för
varje betald ränterat i hela mark så att
överskjutande pennin inte beaktas.
Om räntan betalas i utländskt mynt, skall
den vid uträkning av källskatten på ränteinkomst omräknas i finskt mynt enligt Finlands Banks köpkurs vid tiden för räntebetalningen.

——————————————
Källskatten på ränteinkomst uträknas för
varje betald ränterat i hela tio cent så att
överskjutande centbelopp inte beaktas.
Om räntan betalas i utländskt mynt, skall
den för uträkning av källskatten på ränteinkomst omräknas i euro enligt den valutakurs
som Europeiska centralbanken publiceras
vid tiden för räntebetalningen.
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari
2002.
Lagen tillämpas på sådan ränta som betalas efter lagens ikraftträdande.
———

10.
Lag
om ändring av lagen om förskottsuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 20 december 1996 om förskottsuppbörd (1118/1996) 44 § 4 mom., 56 §
3 mom. och 59 § 3 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
44 §
Skatteförhöjning

——————————————
Kan skatten inte höjas så som avses ovan,

——————————————
Kan skatten inte höjas så som avses ovan,

Gällande lydelse
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kan länsskatteverket bestämma att en skatteförhöjning om högst 100 000 mark skall betalas. Påförandet av skatteförhöjning förutsätter då att betalaren trots en bevisligen
sänd uppmaning har försummat att lämna in
registreringsanmälan, övervakningsdeklaration eller årsdeklaration eller har lämnat in
en väsentligen bristfällig eller oriktig deklaration och att försummelsen med avseende
på omständigheterna eller annars inte är
obetydlig. Länsskatteverket kan bestämma
att skatteförhöjning skall betalas på grund
av grov försummelse av deklarationsskyldigheten även när det har verkställt debitering genom uppskattning och på grundval
av en utredning som senare tillställts det har
rättat debiteringen så att debitering inte
verkställs.
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kan skatteverket bestämma att en skatteförhöjning om högst 15 000 euro skall betalas.
Påförandet av skatteförhöjning förutsätter då
att betalaren trots en bevisligen sänd uppmaning har försummat att lämna in registreringsanmälan, övervakningsdeklaration eller
årsdeklaration eller har lämnat in en väsentligen bristfällig eller oriktig deklaration och
att försummelsen med avseende på omständigheterna eller annars inte är obetydlig.
Skatteverket kan bestämma att skatteförhöjning skall betalas på grund av grov försummelse av deklarationsskyldigheten även när
det har verkställt debitering genom uppskattning och på grundval av en utredning
som senare tillställts det har rättat debiteringen så att debitering inte verkställs.

56 §
Skattelättnad
——————————————
Länsskatteverket avgör en ansökan som
avses i 1 mom. 2 punkten, då den avser ränta på högst 300 000 mark.
——————————————

——————————————
Skatteverket avgör en ansökan som avses i
1 mom. 2 punkten, då den avser ränta på
högst 50 000 euro.
——————————————
59 §

Tillämpning
——————————————
Den skatteförhöjning i mark som avses i
44 § 4 mom. kan påföras med anledning av
en försummelse av deklarationsskyldigheten
som inträffat efter att lagen trätt i kraft.
——————————————

——————————————
Den skatteförhöjning som avses i 44 §
4 mom. kan påföras med anledning av en
försummelse av deklarationsskyldigheten
som inträffat efter att lagen trätt i kraft.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari
2002.
———
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11.
Lag
om upphävande av 3 § lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

3§
Arbetsgivares socialskyddsavgift betalas i
jämna markbelopp så att pennin inte beaktas.

3§
(upphävs)

12.
Lag
om ändring av lagen om beskattningsförfarande

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/1995) 26 a §
2 mom., sådant det lyder i lag 477/1998, och
ändras 32 §, 41 § 4 mom., 88 § 4 mom. och 89 § 5 mom.,
av dessa lagrum 32 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 477/1998 samt 41 §
4 mom. och 88 § 4 mom. sådana de lyder i lag 505/1998, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
26 a §
Andra allmänna bestämmelser

——————————————
När beskattningen verkställs skall penningvärdet av inkomsten och förmögenheten
samt de avdrag som görs på dessa beaktas i
hela mark så att pennin utöver hela mark
inte medräknas. Vid uträkning av belopp
som skall beaktas i hela mark, skall dock
grunden eller enhetsvärdet räknas med en
pennis noggrannhet.
——————————————

——————————————
(2 mom. upphävs)

——————————————

32 §

32 §

Skatteförhöjning

Skatteförhöjning

Om det finns en mindre bristfällighet eller

Om det finns en mindre bristfällighet eller

Gällande lydelse
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ett mindre fel i en skattedeklaration, i en annan deklaration som skall ges för uppfyllande av deklarationsskyldigheten eller i en annan uppgift eller handling som den skattskyldige har lämnat in och om den skattskyldige inte har följt en bevisligen sänd
uppmaning att avhjälpa bristfälligheten eller
felet eller om han utan giltig orsak har lämnat in en deklaration, uppgift eller handling
alltför sent, kan den skattskyldige påföras en
skatteförhöjning på högst 1 000 mk.
Om den skattskyldige har lämnat in en
skattedeklaration, en annan deklaration som
skall ges för uppfyllande av deklarationsskyldigheten eller en annan stadgad uppgift
eller handling med väsentliga brister eller
fel eller lämnat in dem först efter en bevisligen sänd uppmaning, kan den skattskyldige
påföras en skatteförhöjning på högst 5 000
mk.
Om den skattskyldige medvetet eller av
grov vårdlöshet har lämnat in en väsentligen
oriktig skattedeklaration, en annan deklaration som skall ges för uppfyllande av deklarationsskyldigheten eller någon annan föreskriven uppgift eller handling eller inte alls
lämnat in någon deklaration, skall som skatteförhöjning för den inkomst som lagts till
påföras 5—30 procent av sistnämnda inkomst och för den förmögenhet som lagts
till påföras 0,5—1 procent av de tillgångar
som lagts till, dock minst 5 000 mark, om
inte något annat följer av särskilda skäl.
Som inkomst som lagts till betraktas även
ett belopp varmed beskattningen har ändrats
på ett sätt som ökar den beskattningsbara
inkomsten under ett senare skatteår. Skatteförhöjning påförs enligt detta moment också
när den skattskyldige medvetet eller av grov
vårdslöshet har uppgivit inkomsten som fel
inkomstslag.
Skatteförhöjningen påförs efter de i inkomstskattelagen stadgade avdragen från
skatten och underskottsgottgörelsen i hela
hundra mark så att överskjutande markbelopp inte påförs.
Om någon skatt inte påförs i samband med
skatteförhöjningen, skall denna redovisas till
staten.
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ett mindre fel i en skattedeklaration, i en annan deklaration som skall ges för uppfyllande av deklarationsskyldigheten eller i en annan uppgift eller handling som den skattskyldige har lämnat in och om den skattskyldige inte har följt en bevisligen sänd
uppmaning att avhjälpa bristfälligheten eller
felet eller om han utan giltig orsak har lämnat in en deklaration, uppgift eller handling
alltför sent, kan den skattskyldige påföras en
skatteförhöjning på högst 150 euro.
Om den skattskyldige har lämnat in en
skattedeklaration, en annan deklaration som
skall ges för uppfyllande av deklarationsskyldigheten eller en annan stadgad uppgift
eller handling med väsentliga brister eller
fel eller lämnat in dem först efter en bevisligen sänd uppmaning, kan den skattskyldige
påföras en skatteförhöjning på högst 800
euro.
Om den skattskyldige medvetet eller av
grov vårdlöshet har lämnat in en väsentligen
oriktig skattedeklaration, en annan deklaration som skall ges för uppfyllande av deklarationsskyldigheten eller någon annan föreskriven uppgift eller handling eller inte alls
lämnat in någon deklaration, skall som skatteförhöjning för den inkomst som lagts till
påföras 5—30 procent av sistnämnda inkomst och för den förmögenhet som lagts
till påföras 0,5—1 procent av de tillgångar
som lagts till, dock minst 800 euro, om inte
något annat följer av särskilda skäl. Som inkomst som lagts till betraktas även ett belopp varmed beskattningen har ändrats på
ett sätt som ökar den beskattningsbara inkomsten under ett senare skatteår. Skatteförhöjning påförs enligt detta moment också
när den skattskyldige medvetet eller av grov
vårdslöshet har uppgivit inkomsten som fel
inkomstslag.
Skatteförhöjningen påförs efter de i inkomstskattelagen stadgade avdragen från
skatten och underskottsgottgörelsen.
Om någon skatt inte påförs i samband med
skatteförhöjningen, skall denna redovisas till
staten.
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41 §
Uträkning av samfundsränta

——————————————
Vid uträkningen av samfundsränta beaktas
inte av skatteverket beviljad förlängning av
inlämningstiden för skattedeklarationen.
Samfundsräntan fastställs i hela mark så att
den del som överstiger hela mark inte beaktas.

——————————————
Vid uträkningen av samfundsränta beaktas
inte av skatteverket beviljad förlängning av
inlämningstiden för skattedeklarationen.

88 §
Skattelättnad
——————————————
Skatteverket avgör ansökan då de belopp
som den avser uppgår till högst 300 000
mark. Vederbörande ministerium får överta
avgörandet av ett principiellt viktigt ärende
som skall behandlas av skattestyrelsen eller
skatteverket. Skattestyrelsen får överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende
som skall behandlas av skatteverket.
——————————————

——————————————
Skatteverket avgör ansökan då de belopp
som den avser uppgår till högst 50 000 euro.
Finansministeriet får överta avgörandet av
ett principiellt viktigt ärende som skall behandlas av skattestyrelsen eller skatteverket.
Skattestyrelsen får överta avgörandet av ett
principiellt viktigt ärende som skall behandlas av skatteverket.
——————————————

89 §
Lindring av internationell dubbelbeskattning
——————————————
Finansministeriet får bestämma att skattestyrelsen skall avgöra sådana ansökningar
som avses i 3 mom., om det belopp som ansökan om befrielse är högst 300 000 mark.
Ministeriet får dock överta avgörandet av ett
principiellt viktigt ärende.
——————————————

——————————————
Finansministeriet får bestämma att skattestyrelsen skall avgöra sådana ansökningar
som avses i 3 mom., om det belopp som ansökan om befrielse är högst 50 000 euro.
Ministeriet får dock överta avgörandet av ett
principiellt viktigt ärende.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari
2002.
Lagens 26 a § 2 mom. tillämpas dock alltjämt vid beskattningarna för åren före lagens ikraftträdande. Vid beskattningarna
för åren före lagens ikraftträdande beräknas skatteförhöjning som avses i 32 § enligt
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Gällande lydelse

de bestämmelse som gäller vid ikraftträdandet.
———

13.
Lag
om ändring av 4 § lagen om skatteförvaltningen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 18 december 1995 om skatteförvaltningen (1557/1995) 4 a § 1 mom., sådant det lyder i lag 504/1998, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
4a§

4a§

Beslutförhet och förfarande i skatterättelsenämnden

Beslutförhet och förfarande i skatterättelsenämnden

Skatterättelsenämnden är beslutför när
ordföranden och minst hälften av nämndens
övriga medlemmar är närvarande. Nämnden
eller en sektion kan dock, i en sammansättning med ordföranden och en medlem som
företräder skattebetalarna, genom enhälligt
beslut avgöra ett ärende där skattebeloppet
med anledning av ett rättelseyrkande kan
ändras med högst 10 000 mark.
——————————————

Skatterättelsenämnden är beslutför när
ordföranden och minst hälften av nämndens
övriga medlemmar är närvarande. Nämnden
eller en sektion kan dock, i en sammansättning med ordföranden och en medlem som
företräder skattebetalarna, genom enhälligt
beslut avgöra ett ärende där skattebeloppet
med anledning av ett rättelseyrkande kan
ändras med högst 2 000 euro.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari
2002.
———
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14.
Lag
om ändring av lagen om skatt på arv och gåva

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 12 juli 1940 om skatt på arv och gåva (378/1940) 7 a § 2 mom., 7 b och
12—14 §, 18 a § 1 mom., 19 § 1 och 3 punkten, 31 § 4 mom., 53 § 2 mom., 54 § 2 mom., 55 §
1 mom. 3 punkten och 2 mom. samt 56 § 1 och 2 mom.,
dessa lagrum sådana de lyder, 7 a § 2 mom., 7 b och 12—14 §, 18 a § 1 mom. samt 19 § 1
och 3 punkten i lag 1392/1995, 31 § 4 mom. och 56 § 2 mom. i lag 318/1994, 53 § 2 mom.,
54 § 2 mom. och 56 § 1 mom. i lag 507/1998 samt 55 § 1 mom. 3 punkten och 2 mom. i lag
1110/1994, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

——————————————
Sådana försäkringsersättningar och sådant
med försäkringsersättning jämförbart ekonomiskt stöd som avses i 1 mom. är befriade
från arvsskatt till den del som den försäkringsersättning och det ekonomiska stöd
som varje förmånstagare eller arvinge erhåller på grund av samma dödsfall är högst
200 000 mark. Om förmånstagaren är efterlevande make, betraktas som skattefri del
hälften eller dock minst 200 000 mark av
det sammanlagda beloppet av de försäkringsersättningar och det ekonomiska stöd
som den efterlevande maken erhållit med
stöd av förmånstagarförordnande.

7a§
——————————————
Sådana försäkringsersättningar och sådant
med försäkringsersättning jämförbart ekonomiskt stöd som avses i 1 mom. är befriade
från arvsskatt till den del som den försäkringsersättning och det ekonomiska stöd
som varje förmånstagare eller arvinge erhåller på grund av samma dödsfall är högst
35 000 euro. Om förmånstagaren är efterlevande make, betraktas som skattefri del
hälften eller dock minst 35 000 euro av det
sammanlagda beloppet av de försäkringsersättningar och det ekonomiska stöd som den
efterlevande maken erhållit med stöd av
förmånstagarförordnande.

7b§
Arvsskatt skall inte betalas för normalt
bohag som varit i arvlåtarens eller dennes
familjs bruk till den del bohagets värde är
högst 20 000 mark.

7b§
Arvsskatt skall inte betalas för normalt
bohag som varit i arvlåtarens eller dennes
familjs bruk till den del bohagets värde är
högst 3 400 euro.

12 §
Från skattepliktig arvsandel får
1) arvlåtares make och den som stadgandena om makar tillämpas på enligt 11 §
3 mom. avdra 40 000 mark (makeavdrag),
2) sådant barn eller adoptivbarn till arvlåtaren eller sådan bröstarvinge till dem som
vid skattskyldighetens inträde inte hade fyllt
aderton år avdra 20 000 mark (minderårighetsavdrag).

12 §
Från skattepliktig arvsandel får
1) arvlåtares make och den som stadgandena om makar tillämpas på enligt 11 §
3 mom. avdra 6 800 euro (makeavdrag),
2) sådant barn eller adoptivbarn till arvlåtaren eller sådan bröstarvinge till dem som
vid skattskyldighetens inträde inte hade fyllt
aderton år avdra 3 400 euro (minderårighetsavdrag).
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13 §
Om en arvsandel eller den enligt 12 § beräknade återstoden därav inte uppgår till
20 000 mark, är den befriad från skatt.

13 §
Om en arvsandel eller den enligt 12 § beräknade återstoden därav inte uppgår till
3 400 euro, är den befriad från skatt.

14 §
Arvsskatten betalas i I skatteklassen enligt
följande skala:

14 §
Arvsskatten betalas i I skatteklassen enligt
följande skala:

Den beskattningsbara
andelens värde
mk

Konstant skattetal vid andelens
nedre gräns mk

20 000 — 100 000
100 000 — 300 000
300 000 —

500
8 500
34 500

Skatte-% för
den överstigande delen

10
13
16

Den beskattningsbara
andelens värde
euro

3 400 — 17 000
17 000 — 50 000
50 000 —

Konstant skattetal vid andelens nedre
gräns euro

85
1 445
5 735

Skatte-% för
den överstigande delen

10
13
16

i II skatteklassen med beloppen enligt skalan fördubblade; och
i III skatteklassen med beloppen enligt
skalan tredubblade.

i II skatteklassen med beloppen enligt skalan fördubblade; och
i III skatteklassen med beloppen enligt
skalan tredubblade.

18 a §
Som gåva anses även försäkringsersättningar som med stöd av förmånstagarförordnande erhållits utan vederlag ur en försäkring. Sådana försäkringsersättningar är
dock befriade från gåvoskatt till den del deras sammanlagda belopp under en tid av tre
år är högst 50 000 mark.
——————————————

18 a §
Som gåva anses även försäkringsersättningar som med stöd av förmånstagarförordnande erhållits utan vederlag ur en försäkring. Sådana försäkringsersättningar är
dock befriade från gåvoskatt till den del deras sammanlagda belopp under en tid av tre
år är högst 8 500 euro.
——————————————

19 §
Gåvoskatt betalas inte för
1) normalt bohag som är avsett för gåvotagarens eller hans familjs personliga bruk,
till den del gåvans värde inte överstiger
20 000 mark,
——————————————
3) annan gåva vars värde understiger
20 000 mark, dock så att om gåvotagaren
inom tre år av samma givare får flera sådana
gåvor, skall för dessa betalas skatt när deras
sammanlagda värde stiger till minst det
nämnda beloppet.

19 §
Gåvoskatt betalas inte för
1) normalt bohag som är avsett för gåvotagarens eller hans familjs personliga bruk,
till den del gåvans värde inte överstiger
3 400 euro,
——————————————
3) annan gåva vars värde understiger
3 400 euro, dock så att om gåvotagaren
inom tre år av samma givare får flera sådana
gåvor, skall för dessa betalas skatt när deras
sammanlagda värde stiger till minst det
nämnda beloppet.
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——————————————
Värdet av den beskattningsbara arvsandelen eller gåvan fastställs i hela tusen mark så
att överskjutande mark inte beaktas och
skatten jämte eventuella skatteförhöjningar
påförs i hela mark så att överskjutande pennibelopp inte påförs.

31 §
——————————————
Värdet av den beskattningsbara arvsandelen eller gåvan fastställs i hela hundra euro,
så att överskjutande euro inte beaktas.

——————————————
Skatteverket skall avgöra ansökan, om det
belopp som begärs bli avlyft uppgår till
högst 300 000 mark. Vederbörande ministerium kan överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende som handläggs av skattestyrelsen eller skatteverket. Skattestyrelsen
kan överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende som handläggs av skatteverket.
——————————————

53 §
——————————————
Skatteverket skall avgöra ansökan, om det
belopp som begärs bli avlyft uppgår till
högst 50 000 euro. Finansministeriet kan
överta avgörandet av ett principiellt viktigt
ärende som handläggs av skattestyrelsen eller skatteverket. Skattestyrelsen kan överta
avgörandet av ett principiellt viktigt ärende
som handläggs av skatteverket.
——————————————

——————————————
Skatteverket skall avgöra ansökan, om det
belopp som begärs bli avlyft uppgår till
högst 300 000 mark. Vederbörande ministerium kan överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende som handläggs av skattestyrelsen eller skatteverket. Skattestyrelsen
kan överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende som handläggs av skatteverket.
——————————————

54 §
——————————————
Skatteverket skall avgöra ansökan, om det
belopp som begärs bli avlyft uppgår till
högst 50 000 euro. Finansministeriet kan
överta avgörandet av ett principiellt viktigt
ärende som handläggs av skattestyrelsen eller skatteverket. Skattestyrelsen kan överta
avgörandet av ett principiellt viktigt ärende
som handläggs av skatteverket.
——————————————

55 §
På ansökan som en skattskyldig gjort hos
skatteverket före verkställandet av beskattningen lämnas en del av arvs- eller gåvoskatten odebiterad, om
——————————————
——————————————
3) den för en gårdsbruksenhet, ett annat
3) den för en gårdsbruksenhet, ett annat
företag eller en del därav, som avses i
företag eller en del därav, som avses i
1 punkten, påförda arvs- eller gåvoskattens
1 punkten, påförda arvs- eller gåvoskattens
proportionella andel av hela skatten överstiproportionella andel av hela skatten överstiger 850 euro.
ger 5 000 mark.
För beräknande av den del av skatten som
För beräknande av den del av skatten som
skall lämnas odebiterad avdras från skatt
skall lämnas odebiterad avdras från skatt
som påförts enligt denna lag den skatt som
som påförts enligt denna lag den skatt som
för arvsandelen eller gåvan borde påföras,
för arvsandelen eller gåvan borde påföras,
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om gårdsbruksenhetens jordbruksjord, skog,
byggnader, konstruktioner, maskiner, redskap och anordningar ävensom till ett annat
företag än en gårdsbruksenhet hörande tillgångar skulle värderas enligt de grunder
som iakttagits vid den förmögenhetsbeskattning som verkställdes under året före skattskyldighetens inträde. Den sålunda erhållna
skillnaden eller, om den är större än den del
av den i 1 mom. 3 punkten avsedda arvs- eller gåvoskatten som överstiger 5 000 mark,
det sistnämnda beloppet, debiteras inte.
——————————————

om gårdsbruksenhetens jordbruksjord, skog,
byggnader, konstruktioner, maskiner, redskap och anordningar ävensom till ett annat
företag än en gårdsbruksenhet hörande tillgångar skulle värderas enligt de grunder
som iakttagits vid den förmögenhetsbeskattning som verkställdes under året före skattskyldighetens inträde. Den sålunda erhållna
skillnaden eller, om den är större än den del
av den i 1 mom. 3 punkten avsedda arvs- eller gåvoskatten som överstiger 850 euro, det
sistnämnda beloppet, debiteras inte.
——————————————

56 §
Om den för en gårdsbruksenhet, ett annat
företag eller en del därav påförda arvs- eller
gåvoskattens proportionella andel av hela
skatten är 10 000 mark eller mera och om de
förutsättningar som nämns i 55 § 1 mom. 1
och 2 punkten föreligger, förlängs betalningstiden för denna del av skatten på ansökan som den skattskyldige före beskattningens verkställande gjort hos skatteverket.
Skatt för vilken förlängd betalningstid beviljats enligt 1 mom. uppbärs i lika stora årliga poster om minst 5 000 mark under
högst fem år enligt vad finansministeriet
närmare förordnar. För den förlängda betalningstiden uppbärs inte ränta.
——————————————

56 §
Om den för en gårdsbruksenhet, ett annat
företag eller en del därav påförda arvs- eller
gåvoskattens proportionella andel av hela
skatten är 1 700 euro eller mera och om de
förutsättningar som nämns i 55 § 1 mom. 1
och 2 punkten föreligger, förlängs betalningstiden för denna del av skatten på ansökan som den skattskyldige före beskattningens verkställande gjort hos skatteverket.
Skatt för vilken förlängd betalningstid beviljats enligt 1 mom. uppbärs i lika stora årliga poster om minst 850 euro under högst
fem år enligt vad genom finansministeriets
förordning närmare stadgas. För den förlängda betalningstiden uppbärs inte ränta.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari
2002.
Lagen tillämpas på sådana fall där skattskyldigheten uppkommer efter lagens ikraftträdande.
———
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15.
Lag
om ändring av 5 och 6 § lotteriskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lotteriskattelagen av den 26 juni 1992 (552/1992) 5 §, sådan den lyder i lag
911/2000, och
ändras 6 § 1 punkten som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
5§

5§

Uträknande av skatten

Uträknande av skatten

Skatten betalas, debiteras och återbärs i
hela mark så att den överstigande delen inte
beaktas. Detsamma gäller skatteförhöjning
och den ränta som skall betalas på skatt
som skall återbäras.

(upphävs)

6§

6§

Undantag från skatteplikten

Undantag från skatteplikten

Skatt skall inte betalas
1) om beloppet av den lotteriskatt som enligt 8 § skall betalas för en kalendermånad
understiger 300 mark,
——————————————

Skatt skall inte betalas
1) om beloppet av den lotteriskatt som enligt 8 § skall betalas för en kalendermånad
understiger 50 euro,
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari
2002.
———
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16.
Lag
om ändring av 27 § lagen om överlåtelseskatt

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen av den 29 november 1996 om överlåtelseskatt (931/1996) 27 § 2 mom. och
ändras 27 § 3 och 4 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
27 §
Betalning av skatten

——————————————
Det skattebelopp som skall betalas fastställs i hela mark så att det överskjutande
beloppet inte beaktas.
Om skattegrunden har uttryckts i utländskt
mynt, skall den för uträkning av skatten
omvandlas till finskt mynt enligt Finlands
Banks försäljningskurs för betalningsdagen.
Om skattens belopp understiger 50 mark
skall ingen skatt betalas.
——————————————

——————————————
(2 mom. upphävs)
Om skattegrunden har uttryckts i utländskt
mynt, skall den för uträkning av skatten omvandlas till finskt mynt enligt den valutakurs som publiceras av Europeiska centralbanken.
Om skattens belopp understiger 10 euro
skall ingen skatt betalas.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari
2002.
———

17.
Lag
om ändring av 22 § fastighetsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i fastighetsskattelagen av den 20 juli 1992 (654/1992) 22 § 2 mom., sådant det lyder
i lag 506/1998, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
22 §
Verkställande av beskattning

——————————————
Fastighetsskatten påförs per kalenderår i

——————————————
Fastighetsskatt påförs inte om beloppet av
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hela mark så att den del som överskjuter
hela mark lämnas obeaktad. Skatt påförs
inte om beloppet av den skattskyldiges skatt
skulle bli mindre än 100 mark. Fastighetsbeskattningen slutförs vid den tidpunkt som
skattestyrelsen bestämt, dock senast vid utgången av kalenderåret.

den skattskyldiges skatt skulle bli mindre än
17 euro. Fastighetsbeskattningen slutförs
vid den tidpunkt som skattestyrelsen bestämt, dock senast vid utgången av kalenderåret.
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari
2002.
Lagen tillämpas första gången vid fastighetsbeskattningen för 2002.
———

18.
Lag
om ändring av 3 och 9 § lagen om hundskatt

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 29 juni 1979 om hundskatt (590/1979) 3 och 9 §, av dessa lagrum 3 § sådan den lyder i lag 357/1991, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

3§
Kommunalfullmäktige beslutar om hundskattens belopp, vilket är högst 300 mark.

3§
Kommunalfullmäktige beslutar om hundskattens belopp, vilket är högst 50 euro.

9§
Har hundägare försummat att göra ändringsanmälan om ort- eller ägarbyte för
hunden eller hundanmälan för skattefri
hund, kan kommunstyrelsen eller i instruktion föreskriven tjänsteinnehavare ålägga
honom att erlägga en försummelse avgift
om 50 mark. Avgiften skall debiteras senast
under det femte året från utgången av det år
för vilket anmälan bort göras. Angående
försummelseavgiften gäller i övrigt vad om
hundskatt är stadgat.

9§
Har hundägare försummat att göra ändringsanmälan om ort- eller ägarbyte för
hunden eller hundanmälan för skattefri
hund, kan kommunstyrelsen eller i instruktion föreskriven tjänsteinnehavare ålägga
honom att erlägga en försummelseavgift om
10 euro. Avgiften skall debiteras senast under det femte året från utgången av det år för
vilket anmälan bort göras. Angående försummelseavgiften gäller i övrigt vad om
hundskatt är stadgat.
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari
2002.
Lagen tillämpas första gången vid kommunalbeskattningen för 2002.
———
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19.
Lag
om ändring av 5 och 12 § byggskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i byggskattelagen av den 14 januari 1977 (54/1977) 5 § 1 mom. och 12 § 3 mom., av
dessa lagrum 5 § 1 mom. sådant det lyder i lag 924/1991, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

5§
Byggande som avses i 4 § 2 mom. är dock
inte skattepliktigt, om byggnadens eller lokalitetens bruttoyta, med undantag av en
byggnad som avses i 6 punkten i samma
moment, är högst 400 kvadratmeter eller om
det på grund av byggnadens eller lokalitetens art inte är möjligt att räkna ut våningsytan, och byggnadskostnaderna uppgår till
högst 2 000 000 mark.
——————————————

5§
Byggande som avses i 4 § 2 mom. är dock
inte skattepliktigt, om byggnadens eller lokalitetens bruttoyta, med undantag av en
byggnad som avses i 6 punkten i samma
moment, är högst 400 kvadratmeter eller om
det på grund av byggnadens eller lokalitetens art inte är möjligt att räkna ut våningsytan, och byggnadskostnaderna uppgår till
högst 350 000 euro.
——————————————

——————————————
Skatten fastställs i fulla tio mark med utlämnande av överskjutande belopp.

12 §
——————————————
Skatten fastställs i hela euro med utlämnande av överskjutande centbelopp.
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari
2002.
———
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20.
Lag
om ändrig av mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 (1501/1993) 163 § och 186 §, av
dessa lagrum 163 § sådan den lyder i lag 1123/1996, och
ändras 3 § 1 mom., 26 c § 2 mom.1 punkten, 32 § 2 mom., 33 § 3 mom., 63 a § 3 mom.,
70 b § 1 och 2 mom., 80 a § 1 mom., 94 § 1 mom. 22 punkten, 95 § 1 mom., 126 §, 127 §
3 mom., 129 § 3 mom., 168 a § 1 mom., 174 § 2 mom., 182 § 4 mom. och 209 c § 1 mom.,
av dessa lagrum 3 § 1 mom., 26 c § 2 mom. 1 punkten, 63 a § 3 mom. och 80 a § 1 mom.
sådana de lyder i lag 1486/1994, 32 § 2 mom. sådant det lyder delvis i lag 332/2000, 33 §
3 mom. sådant det lyder i sistnämnda lag, 70 b § 1 och 2 mom., 94 § 1 mom. 22 punkten,
127 § 3 mom. och 129 § 3 mom. sådana de lyder i lag 1767/1995, 95 § 1 mom. sådant det lyder i lag 875/2000, 168 a § 1 mom. och 182 § 4 mom. sådana de lyder i nämnda lag
1123/1996 och 209 c § 1 mom. sådant det lyder i lag 940/1999, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

3§
Säljaren är inte skattskyldig om omsättningen under kalenderåret uppgår till högst
50 000 mark, såvida han inte enligt egen anmälan har registerats som skattskyldig.
——————————————

3§
Säljaren är inte skattskyldig om omsättningen under kalenderåret uppgår till högst
8 500 euro, såvida han inte enligt egen anmälan har registerats som skattskyldig.
——————————————

26 c §
——————————————
——————————————
Det är dock inte fråga om ett gemenskapsDet är dock inte fråga om ett gemenskapsinternt förvärv till den del som förvärvens
internt förvärv till den del som förvärvens
värde, utan skattens andel, med undantag för
värde, utan skattens andel, med undantag för
nya transportmedel, accispliktiga varor och
nya transportmedel, accispliktiga varor och
förvärv som nämns i 3 mom., är högst
förvärv som nämns i 3 mom., är högst
10 000 euro per kalenderår, om
50 000 mark per kalenderår, om
1) de gemenskapsinterna förvärven under
1) de gemenskapsinterna förvärven under
föregående kalenderår uppgick till högst
föregående kalenderår uppgick till högst
10 000 euro, och
50 000 mark, och
——————————————
——————————————

——————————————
Fastighetens ägare eller innehavare behöver inte betala skatt om
1) han huvudsakligen använder fastigheten som sin bostad, eller
2) lönekostnaderna jämte socialkostnader
för de tjänster som avser fastighetsinnehav

32 §
——————————————
Fastighetens ägare eller innehavare behöver inte betala skatt om
1) han huvudsakligen använder fastigheten som sin bostad, eller
2) lönekostnaderna jämte socialkostnader
för de tjänster som avser fastighetsinnehav

Gällande lydelse
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som han utfört under ett kalenderår inte
överstiger 180 000 mark.
——————————————

som han utfört under ett kalenderår inte
överstiger 30 500 euro.
——————————————

——————————————
Skatt skall inte heller betalas på eget bruk
av själv utförda byggtjänster som avses i
1 mom. i fråga om lönekostnaderna och socialkostnaderna i samband med dem, om
dessa kostnader för byggtjänsterna under ett
kalenderår inte överstiger 180 000 mark.
Detta gränsbelopp tillämpas dock inte om
näringsidkaren har sålt byggtjänster till utomstående eller bedrivit sådan verksamhet
som nämns i 31 § vid den tidpunkt då byggtjänsten slutfördes.

33 §
——————————————
Skatt skall inte heller betalas på eget bruk
av själv utförda byggtjänster som avses i
1 mom. i fråga om lönekostnaderna och socialkostnaderna i samband med dem, om
dessa kostnader för byggtjänsterna under ett
kalenderår inte överstiger 30 500 euro. Detta gränsbelopp tillämpas dock inte om näringsidkaren har sålt byggtjänster till utomstående eller bedrivit sådan verksamhet som
nämns i 31 § vid den tidpunkt då byggtjänsten slutfördes.

63 a §
——————————————
——————————————
Paragrafens 1 mom. tillämpas inte till den
Paragrafens 1 mom. tillämpas inte till den
del den i 1 och 2 mom. nämnda försäljningdel den i 1 och 2 mom. nämnda försäljningen till Finland uppgår till högst 35 000 euro
en till Finland uppgår till högst 200 000
per kalenderår, utan skattens andel, med unmark per kalenderår, utan skattens andel,
dantag för sådan försäljning som nämns i 5
med undantag för sådan försäljning som
och 6 mom., om denna försäljning under fönämns i 5 och 6 mom., om denna försäljning
regående år sammanlagt har uppgått till
under föregående år sammanlagt har uppgått
högst 35 000 euro.
till högst 200 000 mark.
——————————————
——————————————

70 b §
Skatt betalas inte på försäljning av varor
som medförs som bagage till en passagerare
som inte har sin hemort inom gemenskapen
eller i Norge, om det utreds att han, så som
stadgas genom förordning, har fört ut varorna oanvända från gemenskapen under de tre
följande månaderna efter försäljningsmånaden och om det vederlag som uppburits hos
passageraren är minst 250 mark.
Skatt betalas inte på försäljning av en vara
eller en grupp av varor som normalt utgör
en helhet till en person som har sin hemort i
Norge och som i omedelbar anslutning till
försäljningen har medfört varorna som bagage till Norge och där betalt mervärdesskatt i samband med införseln. En ytterligare förutsättning är att varans eller varugrup-

70 b §
Skatt betalas inte på försäljning av varor
som medförs som bagage till en passagerare
som inte har sin hemort inom gemenskapen
eller i Norge, om det utreds att han, så som
stadgas genom statsrådets förordning, har
fört ut varorna oanvända från gemenskapen
under de tre följande månaderna efter försäljningsmånaden och om det vederlag som
uppburits hos passageraren är minst 40 euro.
Skatt betalas inte på försäljning av en vara
eller en grupp av varor som normalt utgör
en helhet till en person som har sin hemort i
Norge och som i omedelbar anslutning till
försäljningen har medfört varorna som bagage till Norge och där betalt mervärdesskatt i samband med införseln. En ytterligare förutsättning är att varans eller varugrup-
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pens försäljningspris exklusive skatt är
minst 1 000 mark.
——————————————

pens försäljningspris exklusive skatt är
minst 170 euro.
——————————————

80 a §
Ett belopp i utländsk valuta omräknas till
finska mark så att vid den tidpunkt som
nämns i 15 eller 16 § tillämpas den senare
säljkurs som noterats av en affärsbank. Faktureringstidpunkten eller den tidpunkt då beloppet har influtit är dock avgörande för om
skatten med stöd av stadgandena i 13 kap.
periodiseras till faktureringsmånaden eller
den månad då beloppet inflyter.
——————————————

80 a §
Ett belopp i utländsk valuta omräknas till
euro så att vid den tidpunkt som nämns i 15
eller 16 § tillämpas den senare säljkurs som
noterats av en affärsbank. Faktureringstidpunkten eller den tidpunkt då beloppet har
influtit är dock avgörande för om skatten
med stöd av stadgandena i 13 kap. periodiseras till faktureringsmånaden eller den månad då beloppet inflyter.
——————————————

94 §
Skattefri är import av följande varor
——————————————
——————————————
22) varor enligt 129 § 1 mom. som förvär22) varor enligt 129 § 1 mom. som förvärvats för Europeiska gemenskapernas officivats för Europeiska gemenskapernas officiella bruk, om grunden för den skatt som
ella bruk, om grunden för den skatt som
skall betalas på importen av varan ökad med
skall betalas på importen av varan ökad med
mervärdesskattens andel är minst 80 euro.
mervärdesskattens andel är minst 500 mark.
——————————————
——————————————
95 §
En resande som anländer till Finland från
ett område utanför gemenskapen får skattefritt införa personligt resgods till ett värde
av högst 1 100 mark, dock inte i lagen om
accis på alkohol och alkoholdrycker avsett
öl mer än 16 liter. I detta värde inräknas inte
de produkter som nämns i 2 mom. och inte
de personliga tillhörigheter som en till Finland återvändande person återinför eller som
en till landet anländande resande temporärt
för in för att användas av honom själv eller
familjen under resan.
——————————————

95 §
En resande som anländer till Finland från
ett område utanför gemenskapen får skattefritt införa personligt resgods till ett värde
av högst 175 euro, dock inte i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker avsett öl
mer än 16 liter. I detta värde inräknas inte
de produkter som nämns i 2 mom. och inte
de personliga tillhörigheter som en till Finland återvändande person återinför eller som
en till landet anländande resande temporärt
för in för att användas av honom själv eller
familjen under resan.
——————————————

126 §
Gäller ansökan om återbäring hela kalenderåret eller slutet av det skall återbäringsbelopp under 150 mark inte återbäras. I annat fall betalas ingen återbäring, om återbäringsbeloppet understiger 1 200 mark.

126 §
Gäller ansökan om återbäring hela kalenderåret eller slutet av det skall återbäringsbelopp under 25 euro inte återbäras. I annat
fall betalas ingen återbäring, om återbäringsbeloppet understiger 200 euro.

Gällande lydelse
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127 §
——————————————
——————————————
Förutsättningen för återbäring är att en enFörutsättningen för återbäring är att en enskild varas eller tjänsts skattebelagda pris är
skild varas eller tjänsts skattebelagda pris är
minst 1 000 mark.
minst 170 euro.
129 §
——————————————
——————————————
För återbäring förutsätts att varans eller
För återbäring förutsätts att varans eller
tjänstens skattebelagda inköpspris eller
tjänstens skattebelagda inköpspris eller
grunden för den skatt som skall betalas på
grunden för den skatt som skall betalas på
importen ökad med mervärdesskattens andel
importen ökad med mervärdesskattens andel
är minst 80 euro.
är minst 500 mark.
163 §
I skattedeklarationen och sammandragsdeklarationen uppges penningvärdena i hela
mark så att överskjutande pennin lämnas
obeaktade. Vid beräkning av de belopp som
skall anges i hela mark skall dock skatter
som skall betalas eller dras av beaktas med
en pennis noggrannhet.
168 a §
Om en skattskyldig utan giltig orsak har
underlåtit att lämna in en sammandragsdeklaration eller har lämnat in en ofullständig
eller felaktig deklaration, kan länsskatteverket ålägga den skattskyldige att i försummelseavgift betala minst 500 och högst
10 000 mark.
——————————————

163 §
(upphävs)

168 a §
Om en skattskyldig utan giltig orsak har
underlåtit att lämna in en sammandragsdeklaration eller har lämnat in en ofullständig
eller felaktig deklaration, kan skatteverket
ålägga den skattskyldige att i försummelseavgift betala minst 80 euro och högst 1 700
euro.
——————————————

174 §
——————————————
——————————————
Den som är skattskyldig med stöd av 12 §
Den som är skattskyldig med stöd av 12 §
samt en skattskyldig vars försäljning totalt
samt en skattskyldig vars försäljning totalt
inte överstiger det eurobelopp som nämns i
inte överstiger det markbelopp som nämns i
3 § avförs ur registret när han framför sin
3 § avförs ur registret när han framför sin
anhållan om avregistrering.
anhållan om avregistrering.
——————————————
——————————————
182 §
——————————————
——————————————
Kan skatten inte höjas så som avses ovan,
Kan skatten inte höjas så som avses ovan,
kan länsskatteverket bestämma att en skattekan länsskatteverket bestämma att en skatte-
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förhöjning om högst 100 000 mark skall betalas. Påförandet av skatteförhöjning förutsätter då att den skattskyldige trots en bevisligen sänd uppmaning har försummat att
lämna in registreringsanmälan eller skattedeklaration eller har lämnat in en väsentligen bristfällig eller oriktig deklaration och
att försummelsen med avseende på omständigheterna eller annars inte är obetydlig.
Länsskatteverket kan bestämma att skatteförhöjning skall betalas på grund av grov
försummelse av deklarationsskyldigheten
också när det har verkställt debiteringen genom uppskattning och på grundval av en utredning som senare tillställts det har rättat
debiteringen så att debitering inte verkställs.
186 §
Skatt betalas, påförs och återbärs i hela
mark så att överstigande pennin inte beaktas. Detsamma gäller skatteförhöjning enligt 182 §, skattetillägg enligt 183 § och
ränta enligt 187 §.
209 c §
En säljare av investeringsguld som avses i
43 a och 43 c § skall alltid identifiera kunden då värdet av en transaktion eller det
sammanlagda värdet av flera sinsemellan
sammanhängande transaktioner uppgår till
minst 90 000 mark. Säljaren skall med till
buds stående medel även identifiera en person för vars räkning ovan nämnda kund
sannolikt handlar.
——————————————

förhöjning om högst 15 000 euro skall betalas. Påförandet av skatteförhöjning förutsätter då att den skattskyldige trots en bevisligen sänd uppmaning har försummat att lämna in registreringsanmälan eller skattedeklaration eller har lämnat in en väsentligen
bristfällig eller oriktig deklaration och att
försummelsen med avseende på omständigheterna eller annars inte är obetydlig. Skatteverket kan bestämma att skatteförhöjning
skall betalas på grund av grov försummelse
av deklarationsskyldigheten också när det
har verkställt debiteringen genom uppskattning och på grundval av en utredning som
senare tillställts det har rättat debiteringen så
att debitering inte verkställs.
186 §
(upphävs)

209 c §
En säljare av investeringsguld som avses i
43 a och 43 c § skall alltid identifiera kunden då värdet av en transaktion eller det
sammanlagda värdet av flera sinsemellan
sammanhängande transaktioner uppgår till
minst 15 000 euro. Säljaren skall med till
buds stående medel även identifiera en person för vars räkning ovan nämnda kund
sannolikt handlar.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari
2002.
Lagen tillämpas när en såld vara har levererats eller en tjänst utförts, ett gemenskapsinternt förvärv har gjorts, skyldighet att
betala skatt på en införd vara har uppkommit eller en vara eller en tjänst har tagits i
eget bruk efter att lagen trätt i kraft.
———

RP 91/2001 rd

99

21.
Lag
om ändring av 5 § lagen om beskattning i vissa fall av varor, som säljes ombord på passagerarfartyg i utrikestrafik

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 13 juni 1969 om beskattning i vissa fall av varor, som säljes ombord på
passagerarfartyg i utrikestrafik (397/1969) 5 § §1 mom., sådant det lyder i lag 1267/1996, som
följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

5§
Skatter och avgifter som skall betalas med
stöd av denna lag uppbärs inte för den
mängd alkoholdrycker, öl, tobaksvaror,
choklad och andra sötsaker, parfymvaror,
kosmetika och toalettmedel som motsvarar
fartygspassagerarnas behov och inte heller
för den mängd andra varor som motsvarar
fartygspassagerarnas behov, om deras pris
per enhet vid leveransen till fartyget inte
överstiger 385 mark.
——————————————

5§
Skatter och avgifter som skall betalas med
stöd av denna lag uppbärs inte för den
mängd alkoholdrycker, öl, tobaksvaror,
choklad och andra sötsaker, parfymvaror,
kosmetika och toalettmedel som motsvarar
fartygspassagerarnas behov och inte heller
för den mängd andra varor som motsvarar
fartygspassagerarnas behov, om deras pris
per enhet vid leveransen till fartyget inte
överstiger 65 euro.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari
2002.
———

22.
Lag
om ändring av lagen om påförande av accis

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 29 december 1994 om påförande av accis (1469/1994) 16 § 7 a punkten,
32 § 1 mom. 1 punkten, 33 § och 40 § 2 mom.,
av dessa lagrum 16 § 7 a punkten sådan den lyder i lag 1265/1996 och 33 § sådan den lyder i
lag 1016/1998, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
16 §

Accisfria är
——————————————
7 a) enligt vad som stadgas genom förordning, produkter som för officiellt bruk överlåts till någon av Europeiska gemenskaper-

——————————————
7 a) enligt vad som stadgas genom förordning, produkter som för officiellt bruk överlåts till någon av Europeiska gemenskaper-
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nas institutioner i Finland, om produkternas
anskaffningspris inklusive accis är sammanlagt minst 500 mark, samt produkter som
levereras till en sådan institution inom Europeiska gemenskaperna som är placerad i
en annan medlemsstat, under samma förutsättningar som de under vilka accisfrihet
beviljas i placeringsstaten,
——————————————

nas institutioner i Finland, om produkternas
anskaffningspris inklusive accis är sammanlagt minst 80 euro, samt produkter som levereras till en sådan institution inom Europeiska gemenskaperna som är placerad i en
annan medlemsstat, under samma förutsättningar som de under vilka accisfrihet beviljas i placeringsstaten,
——————————————

32 §
Accis kan höjas (accisförhöjning)
1) med minst 50 mark och högst 15 000
mk om den accisskyldige utan giltigt skäl
avgett deklaration, lämnat annan uppgift eller ingett handling efter föreskriven tid, och
med högst 20 000 mark om deklarationen
avgetts, annan uppgift lämnats eller handling ingetts först efter uppmaning eller om
mindre brist vidlåder dem och den accisskyldige inte följt uppmaning att avhjälpa
bristen,
——————————————

32 §
Accis kan höjas (accisförhöjning)
1) med minst 10 euro och högst 2 500
euro om den accisskyldige utan giltigt skäl
avgett deklaration, lämnat annan uppgift eller ingett handling efter föreskriven tid, och
med högst 3 500 euro om deklarationen avgetts, annan uppgift lämnats eller handling
ingetts först efter uppmaning eller om mindre brist vidlåder dem och den accisskyldige
inte följt uppmaning att avhjälpa bristen,

33 §
Om det förfarande som avses i 32 §
1 mom. 1—3 punkten gäller sådan accisbeskattning vid vilken accis inte påförs eller
vid vilken accisbeloppet är ringa och accisförhöjning inte har fastställts eller om deklarationsskyldigheten eller någon annan skyldighet enligt denna lag eller enligt respektive lag om accis eller enligt en förordning
som utfärdats ed stöd av någon av dessa lagar eller enligt ett beslut eller en föreskrift
av tullmyndigheten som baserar sig på dessa
bestämmelser har försummats, kan i felavgift påföras minst 100 och högst 30 000
mark.
Om bristfälliga eller felaktiga uppgifter
har lämnats för erhållande av accisåterbäring, kan i felavgift påföras minst 100 och
högst 50 000 mark.

33 §
Om det förfarande som avses i 32 §
1 mom. 1—3 punkten gäller sådan accisbeskattning vid vilken accis inte påförs eller
vid vilken accisbeloppet är ringa och accisförhöjning inte har fastställts eller om deklarationsskyldigheten eller någon annan skyldighet enligt denna lag eller enligt respektive lag om accis eller enligt en statsrådets
förordning som utfärdats ed stöd av någon
av dessa lagar eller enligt ett beslut eller en
föreskrift av tullmyndigheten som baserar
sig på dessa bestämmelser har försummats,
kan i felavgift påföras minst 20 och högst
5 000 euro.
Om bristfälliga eller felaktiga uppgifter
har lämnats för erhållande av accisåterbäring, kan i felavgift påföras minst 20 och
högst 8 000 euro.

——————————————
Accis för varje produktgrupp samt accisförhöjning, felavgift och skattetillägg, var

40 §
——————————————
Accis påförs i hela euro för varje beskattningsbeslut utan beaktande av överskjutande

——————————————

Gällande lydelse
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för sig, fastställs i fulla mark utan beaktande
av överskjutande pennibelopp.
——————————————
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centbelopp.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari
2002.
———

23.
Lag
om ändring av lagen om accis på flytande bränslen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 29 december 1994 om accis på flytande bränslen (1472/1994) 8 §
2 mom., 9 a § 3 mom., 10 a § 1 och 2 mom. samt den accistabell som utgör bilaga till lagen,
av dessa lagrum 9 a § 3 mom. sådant det lyder i lag 921/1997, 10 a § 1 och 2 mom. sådana
de lyder i lag 1159/1998 och den accistabell som utgör bilaga till lagen sådan den lyder i lag
509/1998, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

——————————————
Om bränslen inte gjorts identifierbara, kan
det uppbäras en särskild felavgift på minst
10 procent av det accisbelopp som lämnas
ouppburet, dock högst 500 000 mark.

8§
——————————————
Om bränslen inte gjorts identifierbara, kan
det uppbäras en särskild felavgift på minst
10 procent av det accisbelopp som lämnas
ouppburet, dock högst 80 000 euro.

——————————————
Återbäring betalas inte, om ansökan om
återbäring gäller ett annat fartyg än ett fiskefartyg och accisbeloppet understiger 2 000
mark.
——————————————

9a§
——————————————
Återbäring betalas inte, om ansökan om
återbäring gäller ett annat fartyg än ett fiskefartyg och accisbeloppet understiger 330
euro.
——————————————

10 a §
Den som bedriver yrkesmässig växthusodling har rätt att på ansökan få 20 penni per
liter i återbäring för den accis som betalts
för lätt brännolja vilken använts vid yrkesmässig växthusodling och på motsvarande
sätt åtta penni per kilogram för tung brännolja.
Ansökan skall lämnas till distriktstullkammaren på den ort där växthusodlingen är belägen. Ansökan om återbäring kan gälla lätt

10 a §
Den som bedriver yrkesmässig växthusodling har rätt att på ansökan få 3,4 cent per liter i återbäring för den accis som betalts för
lätt brännolja vilken använts vid yrkesmässig växthusodling och på motsvarande sätt
1,4 cent per kilogram för tung brännolja.
Ansökan skall lämnas till distriktstullkammaren på den ort där växthusodlingen är belägen. Ansökan om återbäring kan gälla lätt
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eller tung brännolja som använts under ett
kalenderår eller som använts under perioden
januari-juni eller perioden juli-december.
Ansökan om återbäring skall göras senast
inom sex månader från utgången av en ovan
nämnd period. Accisåterbäring betalas inte,
om den accis som skall återbäras är mindre
än 3 500 mark.
——————————————

eller tung brännolja som använts under ett
kalenderår eller som använts under perioden
januari-juni eller perioden juli-december.
Ansökan om återbäring skall göras senast
inom sex månader från utgången av en ovan
nämnd period. Accisåterbäring betalas inte,
om den accis som skall återbäras är mindre
än 580 euro.
——————————————

Gällande lydelse
ACCISTABELL
Produkt

Blyfri motorbensin p/l
— grundkvalitet .............................................
— reformulerad .............................................
Blyhaltig motorbensin p/l
— grundkvalitet .............................................
— reformulerad .............................................
Blandning av motorbensin p/l
— grundkvalitet .............................................
— reformulerad .............................................
Dieselolja p/l
— grundkvalitet .............................................
— svavelfri ....................................................
Lätt brännolja p/l ............................................
Tung brännolja p/kg .......................................

Produktgrupp

Grundaccis

Tilläggsaccis

Försörjningsberedskapsavgift

1
2

309,4
304,4

23,9
23,9

4,0
4,0

3
4

354,4
349,4

23,9
23,9

4,0
4,0

5
6

331,9
326,9

23,9
23,9

4,0
4,0

7
8
9
10

166,6
151,6
10,9
—

26,9
26,9
27,0
32,1

2,1
2,1
2,1
1,7

Produktgrupp

Grundaccis

Tilläggsaccis

Försörjningsberedskapsavgift

1
2

52,03
51,19

4,02
4,02

0,68
0,68

3
4

59,61
58,76

4,02
4,02

0,68
0,68

5
6

55,82
54,98

4,02
4,02

0,68
0,68

Föreslagen lydelse
ACCISTABELL
Produkt

Blyfri motorbensin c/l
— grundkvalitet .............................................
— reformulerad .............................................
Blyhaltig motorbensin c/l
— grundkvalitet .............................................
— reformulerad .............................................
Blandning av motorbensin c/l
— grundkvalitet .............................................
— reformulerad .............................................

Gällande lydelse
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Dieselolja c/l
— grundkvalitet .............................................
— svavelfri ....................................................
Lätt brännolja c/l ............................................
Tung brännolja c/kg .......................................

7
8
9
10

28,02
25,50
1,83
—

4,52
4,52
4,54
5,40

0,35
0,35
0,35
0,28

———
Denna lag träder i kraft den 1 januari
2002.
———

24.
Lag
om ändring av 8 b § lagen om accis på elström och vissa bränslen och den accistabell som utgör bilaga till lagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 30 december 1996 om accis på elström och vissa bränslen (1260/1996)
8 b § 1 mom. och den accistabell som utgör bilaga till lagen, sådana de lyder i lag 510/1998,
som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

8b§
När acciser som ett företag under räkenskapsperioden betalt för produkter som avses i denna lag och för lätt och tung brännolja samt acciser som ingått i anskaffningspriset på motsvarande produkter som företaget
skaffat under nämnda tid (beloppet av betalda acciser) utgör mer än 3,7 procent av
företagets förädlingsvärde, har företaget rätt
att beträffande den överskjutande delen ansöka att 85 procent av de acciser som betalts
för produkterna eller som ingått i anskaffningspriset för dem återbärs (accisåterbäring). Av accisåterbäringen utbetalas dock
endast den andel som överstiger 300 000
mark. Accisåterbäringen får vara högst lika
stor som beloppet av de acciser som betalts
för produkter som avses i denna lag eller
som ingått i anskaffningspriset på dessa
produkter.
——————————————

8b§
När acciser som ett företag under räkenskapsperioden betalt för produkter som avses i denna lag och för lätt och tung brännolja samt acciser som ingått i anskaffningspriset på motsvarande produkter som företaget
skaffat under nämnda tid (beloppet av betalda acciser) utgör mer än 3,7 procent av
företagets förädlingsvärde, har företaget rätt
att beträffande den överskjutande delen ansöka att 85 procent av de acciser som betalts
för produkterna eller som ingått i anskaffningspriset för dem återbärs (accisåterbäring). Av accisåterbäringen utbetalas dock
endast den andel som överstiger 50 000 euro. Accisåterbäringen får vara högst lika stor
som beloppet av de acciser som betalts för
produkter som avses i denna lag eller som
ingått i anskaffningspriset på dessa produkter.
——————————————
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Gällande lydelse
ACCISTABELL
Produkt

Produktgrupp

Elström p/kWh
— accisklass I ................................................
— accisklass II ...............................................
Stenkol, stenkolsbriketter och fasta bränslen
av stenkol mk/t ...............................................
Bränntorv mk/MWh .......................................
Naturgas, i gasform p/nm3 ..............................
Tallolja p/kg ...................................................

Grundaccis

Tilläggsaccis

Försörjningsberedskapsavgift

4,1
2,5

0,075
0,075

1
2

—
—

3
4
5
6

—
—
—
32,1

246,0
9,0
10,3
—

7,0
—
0,5
—

Grundaccis

Tilläggsaccis

Försörjningsberedskapsavgift

Föreslagen lydelse
ACCISTABELL
Produkt

Elström c/kWh
— accisklass I ................................................
— accisklass II ...............................................
Stenkol, stenkolsbriketter och fasta bränslen
av stenkol €/t ..................................................
Bränntorv €/MWh ..........................................
Naturgas, i gasform c/nm3 .............................
Tallolja c/kg ...................................................

Produktgrupp

1
2

—
—

0,69
0,42

0,013
0,013

3
4
5
6

—
—
—
5,40

41,37
1,51
1,73
—

1,18
—
0,084
—

———
Denna lag träder i kraft den 1 januari
2002.
———
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25.
Lag
om ändring av 4 § lagen om läskedrycksaccis och den läskedrycksaccistabell som utgör bilaga till lagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 29 december 1994 om läskedrycksaccis (1474/1994) 4 § 1 och 2 mom.
samt den läskedryckstabell som utgör bilaga till lagen, av dessa lagrum det sistnämnda sådant
det lyder i lag 1087/2000, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

4§
I läskedrycksaccis skall betalas tilläggsaccis 4 mark per liter för sådana drycker i detaljhandelsförpackningar som hör till produktgrupperna 4, 5, 9 och 12 i läskedrycksaccistabellen. Som detaljhandel anses i detta
lagrum även servering.
Om den accisskyldige lämnar en utredning
om att detaljhandelsförpackningen hör till
ett sådant pantbaserat system för återvinning
av förpackningar som miljöministeriet godkänt, skall
1) tilläggsaccis inte betalas om detaljhandelsförpackningen kan fyllas på nytt,
2) tilläggsaccis betalas 1 mark per liter,
om detaljhandelsförpackningen kan återvinnas som råmaterial.
——————————————

4§
I läskedrycksaccis skall betalas tilläggsaccis 67 cent per liter för sådana drycker i detaljhandelsförpackningar som hör till produktgrupperna 4, 5, 9 och 12 i läskedrycksaccistabellen. Som detaljhandel anses i detta
lagrum även servering.
Om den accisskyldige lämnar en utredning
om att detaljhandelsförpackningen hör till
ett sådant pantbaserat system för återvinning
av förpackningar som miljöministeriet godkänt, skall
1) tilläggsaccis inte betalas om detaljhandelsförpackningen kan fyllas på nytt,
2) tilläggsaccis betalas 16 cent per liter,
om detaljhandelsförpackningen kan återvinnas som råmaterial.
——————————————

Gällande lydelse
LÄSKEDRYCKACCISTABELL
Tulltariffposition

2009

ur 2106

Produkt

Frukt- och bärsaft (inbegripet druvmust) samt grönsakssaft, ojäst
och utan tillsats av alkohol, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel; (med en alkoholhalt av högst 0,5 volymprocent) .............................................................................................
Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:
— produkter, icke alkoholhaltiga eller med en alkoholhalt av
högst 1,2 volymprocent, lämpliga för användning vid tillverkning
av läskedrycker:
— — dryckesingredienser i fast form ..........................................
— — andra ...................................................................................

Produktgrupp

Accisbelopp

1

0,27 mk/l

2
3

2,00 mk/kg
0,27 mk/l
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ur 2206

ur 2208

ur 3302
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Vatten, inbegripet naturligt eller konstgjort mineralvatten samt
kolsyrat vatten, utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel
eller av aromämne; is och snö:
— konstgjort mineralvatten, icke kolsyrat och kolsyrat, dock inte
naturligt mineralvatten eller något annat vatten som fås som sådant från naturen med tillsats av endast koldioxid .......................
Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat eller annan sötningsmedel eller av aromämne, samt andra alkoholfria drycker,
med undantag för frukt- och bärsaft samt grönsakssaft enligt nr
2009: (med en alkoholhalt av högst 0,5 volymprocent)
— produkter som inte baserar sig på produkter enligt nr 0401—
0404:
— — innehållande kolsyra ...........................................................
— — andra....................................................................................
Vin av färska druvor, inbegripet vin som tillsatts alkohol; druvmust, annan än sådan enligt nr 2009: (med en alkoholhalt av
högst 0,5 volymprocent)
— med en alkoholhalt av högst 1,2 volymprocent .......................
Andra jästa drycker t.ex. äppelvin (cider), päronvin och mjöd;
blandingar av jästa drycker och alkoholfria drycker, inte nämnda
eller inbegripna någon annanstans: (med en alkoholhalt av mer
än 0,5 volymprocent)
— med en alkoholhalt av högst 1,2 volymprocent, med undantag
för blandningar av öl och alkoholfria drycker ..............................
Odenaturad etylalkohol (etanol) med alkoholhalt av mindre än 80
volymprocent; likör och andra spritdrycker: (med en alkoholhalt
av mer än 0,5 volymprocent)
— drycker med en alkoholhalt av högst 1,2 volymprocent:
— — innehållande kolsyra ..........................................................
— — andra ...................................................................................
Blandningar av luktämnen samt blandningar (inbegripet alkohollösningar) på basis av ett eller flera luktämnen, av sådana slag
som används som råvaror inom industrin; andra beredningar baserade på luktämnen, av sådana slag som används för framställning av drycker:
— av sådana slag som används inom livsmedelsindustrin eller
vid industriell tillverkning av drycker:
— — av sådana slag som används vid tillverkning av drycker,
med en alkoholhalt av högst 1,2 volymprocent ............................
Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor, kemiska
procukter samt preparat från kemiska eller närstående industrier
(inbegripet sådana som består av blandningar av naturprodukter),
inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; restprodukter
från kemiska eller närstående industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:
— mineralsaltlösningar lämpliga för tillverkning av drycker ......

4

0,27 mk/l

5
6

0,27 mk/l
0,27 mk/l

7

0,27 mk/l

8

0,27 mk/l

9
10

0,27 mk/l
0,27 mk/l

11

0,27 mk/l

12

0,27 mk/l
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Föreslagen lydelse
LÄSKEDRYCKSACCISTABELL
Tulltariffposition

2009

ur 2106

ur 2201

ur 2202

ur 2204

ur 2206

ur 2208

Produkt

Frukt- och bärsaft (inbegripet druvmust) samt grönsakssaft, ojäst
och utan tillsats av alkohol, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel; (med en alkoholhalt av högst 0,5 volymprocent) .............................................................................................
Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:
— produkter, icke alkoholhaltiga eller med en alkoholhalt av
högst 1,2 volymprocent, lämpliga för användning vid tillverkning
av läskedrycker:
— — dryckesingredienser i fast form ..........................................
— — andra ...................................................................................
Vatten, inbegripet naturligt eller konstgjort mineralvatten samt
kolsyrat vatten, utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel
eller av aromämne; is och snö:
— konstgjort mineralvatten, icke kolsyrat och kolsyrat, dock inte
naturligt mineralvatten eller något annat vatten som fås som sådant från naturen med tillsats av endast koldioxid .......................
Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat eller annan sötningsmedel eller av aromämne, samt andra alkoholfria drycker,
med undantag för frukt- och bärsaft samt grönsakssaft enligt nr
2009: (med en alkoholhalt av högst 0,5 volymprocent)
— produkter som inte baserar sig på produkter enligt nr 0401—
0404:
— — innehållande kolsyra ...........................................................
— — andra....................................................................................
Vin av färska druvor, inbegripet vin som tillsatts alkohol; druvmust, annan än sådan enligt nr 2009: (med en alkoholhalt av
högst 0,5 volymprocent)
— med en alkoholhalt av högst 1,2 volymprocent .......................
Andra jästa drycker t.ex. äppelvin (cider), päronvin och mjöd;
blandingar av jästa drycker och alkoholfria drycker, inte nämnda
eller inbegripna någon annanstans: (med en alkoholhalt av mer
än 0,5 volymprocent)
— med en alkoholhalt av högst 1,2 volymprocent, med undantag
för blandningar av öl och alkoholfria drycker ..............................
Odenaturad etylalkohol (etanol) med alkoholhalt av mindre än 80
volymprocent; likör och andra spritdrycker: (med en alkoholhalt
av mer än 0,5 volymprocent)
— drycker med en alkoholhalt av högst 1,2 volymprocent:
— — innehållande kolsyra ..........................................................
— — andra ...................................................................................

Produktgrupp

Accisbelopp

1

4,5 c/l

2
3

34 c/kg
4,5 c/l

4

4,5 c/l

5
6

4,5 c/l
4,5 c/l

7

4,5 c/l

8

4,5 c/l

9
10

4,5 c/l
4,5 c/l
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Blandningar av luktämnen samt blandningar (inbegripet alkohollösningar) på basis av ett eller flera luktämnen, av sådana slag
som används som råvaror inom industrin; andra beredningar baserade på luktämnen, av sådana slag som används för framställning av drycker:
— av sådana slag som används inom livsmedelsindustrin eller
vid industriell tillverkning av drycker:
— — av sådana slag som används vid tillverkning av drycker,
med en alkoholhalt av högst 1,2 volymprocent ............................
Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor, kemiska
procukter samt preparat från kemiska eller närstående industrier
(inbegripet sådana som består av blandningar av naturprodukter),
inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; restprodukter
från kemiska eller närstående industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:
— mineralsaltlösningar lämpliga för tillverkning av drycker ......

11

4,5 c/l

12

4,5 c/l

———
Denna lag träder i kraft den 1 januari
2002.
———

26.
Lag
om ändring av 7 § accis på alkohol och alkoholdrycker och den accistabell som utgör bilaga
till lagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 29 december 1994 om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994)
7 § 1 och 2 mom. och den accistabell som utgör bilaga till lagen, av dessa lagrum det sistnämnda sådant det lyder i lag 1026/1997, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

7§
Tilläggsaccis skall betalas 4 mark per liter
för alkoholdrycker i detaljhandelsförpackningar. Som detaljhandel anses i detta lagrum även servering.
Om den accisskyldige lämnar en utredning
om att detaljhandelsförpackningen hör till
ett sådant pantbaserat system som för återvinning av förpackningar som miljöministeriet godkänt, skall
1) tilläggsaccis inte betalas om detaljhandelsförpackningen kan fyllas på nytt,
2) tilläggsaccis betalas 1 mark per liter om

7§
Tilläggsaccis skall betalas 67 cent per liter
för alkoholdrycker i detaljhandelsförpackningar. Som detaljhandel anses i detta lagrum även servering.
Om den accisskyldige lämnar en utredning
om att detaljhandelsförpackningen hör till
ett sådant pantbaserat system som för återvinning av förpackningar som miljöministeriet godkänt, skall
1) tilläggsaccis inte betalas om detaljhandelsförpackningen kan fyllas på nytt,
2) tilläggsaccis betalas 16 cent per liter om

Gällande lydelse
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detaljhandelsförpackningen kan återvinnas
som råmaterial.
——————————————

detaljhandelsförpackningen kan återvinnas
som råmaterial.
——————————————

Gällande lydelse
ACCISTABELL
Etylalkoholhalt i volymprocent

Produktgrupp

Accisbelopp

Öl
över 0,5 men högst 2,8
över 2,8

11.
12.

0,10 mk/centiliter etylalkohol
1,70 mk/centiliter etylalkohol

21.
22.
23.
24.

0,27 mk/liter av färdig alkoholdryck
8,0 mk/liter av färdig alkoholdryck
11,0 mk/liter av färdig alkoholdryck
14,0 mk/liter av färdig alkoholdryck

31.
32.

25,5 mk/liter av färdig alkoholdryck
42,0 mk/liter av färdig alkoholdryck

41.
42.
43.
44.

0,10 mk/centiliter etylalkohol
2,65 mk/centiliter etylalkohol
3,0 mk/centiliter etylalkohol
3,0 mk/centiliter etylalkohol

Viner
över 1,2 men högst 2,8
över 2,8 men högst 5,5
över 5,5 men högst 8,0
över 8,0

Mellanprodukter
över 1,2 men högst 15
över 15 men högst 22

Etylalkohol
produkter som hör till position 2208 i
tulltariffen:
— över 1,2 men högst 2,8
— över 2,8 men högst 10
— över 10
andra

Föreslagen lydelse
ACCISTABELL
Etylalkoholhalt i volymprocent

Produktgrupp

Accisbelopp

Öl
över 0,5 men högst 2,8
över 2,8

11.
12.

1,68 c/centiliter etylalkohol
28,59 c/centiliter etylalkohol

21.
22.

4,54 c/liter av färdig alkoholdryck
134,55 c/liter av färdig alkoholdryck

Viner
över 1,2 men högst 2,8
över 2,8 men högst 5,5
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över 5,5 men högst 8,0
över 8,0

23.
24.

185,00 c/liter av färdig alkoholdryck
235,46 c/liter av färdig alkoholdryck

31.
32.

428,88 c/liter av färdig alkoholdryck
706,39 c/liter av färdig alkoholdryck

41.
42.
43.
44.

1,68 c/centiliter etylalkohol
44,57 c/centiliter etylalkohol
50,46 c/centiliter etylalkohol
50,46 c/centiliter etylalkohol

Mellanprodukter
över 1,2 men högst 15
över 15 men högst 22

Etylalkohol
produkter som hör till position 2208 i
tulltariffen:
— över 1,2 men högst 2,8
— över 2,8 men högst 10
— över 10
andra

———
Denna lag träder i kraft den 1 januari
2002.
———

27.
Lag
om ändring av den accistabell som utgör bilaga till lagen om tobaksaccis

I enlighet med riksdagens beslut
ändras den accistabell som utgör bilaga till lagen den 29 december 1994 om tobaksaccis
(1470/1994), sådan den lyder i lag 1226/1999, som följer:
Gällande lydelse
ACCISTABELL
Produkt

Produktgrupp

Mark/enhet

Procent av detaljhandelspris

Cigarretter .......................................................................
Cigarretter och cigariller .................................................
Pip- och cigarrettobak .....................................................
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter .............
Cigarrettpapper ...............................................................
Annan produkt som innehåller tobak ..............................

1
2
3
4
5
6

90/1000 st.
—
21,50/kg
21,50/kg
—
—

50,0
22,0
48,0
50,0
60,0
60,0
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Föreslagen lydelse
ACCISTABELL
Produkt

Produktgrupp

Euro/enhet

Procent av detaljhandelspris

Cigarretter .......................................................................
Cigarretter och cigariller .................................................
Pip- och cigarrettobak .....................................................
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter .............
Cigarrettpapper ...............................................................
Annan produkt som innehåller tobak ..............................

1
2
3
4
5
6

15,13/1000 st.
—
3,62/kg
3,62/kg
—
—

50,0
22,0
48,0
50,0
60,0
60,0

———
Denna lag träder i kraft den 1 januari
2002.
———

28.
Lag
om ändring av 4 § avfallsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i avfallsskattelagen av den 28 juni 1996 (495/1996) 4 § 1 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

4§
I skatt skall betalas 90 mark per ton avfall
som förs till avstjälpningsplatsen.
——————————————

4§
I skatt skall betalas 15,14 euro per ton avfall som förs till avstjälpningsplatsen.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari
2002.
———
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29.
Lag
om ändring av 4 § lagen om oljeavfallsavgift

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 5 december 1986 om oljeavfallsavgift (894/1986) 4 §, sådan den lyder i
lag 985/1989, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

4§
I oljeavfallsavgift skall betalas 25 penni
per kilogram.

4§
I oljeavfallsavgift skall betalas 4,2 cent
per kilogram.
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari
2002.
———

30.
Lag
om ändring av bilskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i bilskattelagen av den 29 december 1994 (1482/1994) 6 § 1 mom., 11 § 5 mom., 16
och 20 §, 25 § 1 mom. det inledande stycket, 28 § 1 mom., 51 § 1 och 2 mom. samt 64 §, av
dessa lagrum 16 § sådan den lyder delvis i lag 1160/1998, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

6§
I bilskatt betalas beloppet av bilens beskattningsvärde, minskat med 4 600 mark.
Skatten skall likväl alltid vara minst 50 procent av bilens beskattningsvärde.
——————————————

6§
I bilskatt betalas beloppet av bilens beskattningsvärde, minskat med 770 euro.
Skatten skall likväl alltid vara minst 50 procent av bilens beskattningsvärde.
——————————————

——————————————
I beskattningsvärdet inräknas dock inte
värdet av sedvanlig iståndsättning av fordonet i försäljningssyfte eller värdet av sådan
utrustning för högst 500 mark som fordonet
i samband därmed försetts med. Registreringsavgift för fordonet och avgift för registreringsskyltar räknas inte in i beskattningsvärdet.

11 §
——————————————
I beskattningsvärdet inräknas dock inte
värdet av sedvanlig iståndsättning av fordonet i försäljningssyfte eller värdet av sådan
utrustning för högst 80 euro som fordonet i
samband därmed försetts med. Registreringsavgift för fordonet och avgift för registreringsskyltar räknas inte in i beskattningsvärdet.

Gällande lydelse
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16 §
Beskattningsvärdet för en bil minskas med
400 mark, om bilen är utrustad med avfrostningsanordning för bakrutan och strålkastarrengörare.
För en personbil som är försedd med ottomotor med låga halter av utsläpp avdras
4 500 mark från beskattningsvärdet. Avdraget beviljas också för en personbil som är
försedd med ottomotor och som första
gången har registrerats utomlands, om den
uppfyller kraven i fråga om låga halter av
utsläpp och om en utredning över funktionsdugligheten hos dess utrustning läggs
fram. Avdrag beviljas inte för ett fordon
vars beskattningsvärde har fastställts i de
fall som avses i 25 a § eller annars så att avdraget redan har beaktats. Genom förordning bestäms när ett fordon bör anses ha
låga halter av utsläpp.

16 §
Beskattningsvärdet för en bil minskas med
70 euro, om bilen är utrustad med avfrostningsanordning för bakrutan och strålkastarrengörare.
För en personbil som är försedd med ottomotor med låga halter av utsläpp avdras
760 euro från beskattningsvärdet. Avdraget
beviljas också för en personbil som är försedd med ottomotor och som första gången
har registrerats utomlands, om den uppfyller
kraven i fråga om låga halter av utsläpp och
om en utredning över funktionsdugligheten
hos dess utrustning läggs fram. Avdrag beviljas inte för ett fordon vars beskattningsvärde har fastställts i de fall som avses i
25 a § eller annars så att avdraget redan har
beaktats. Genom statsrådets förordning bestäms när ett fordon bör anses ha låga halter
av utsläpp.

20 §
Belopp i utländsk valuta omräknas i finskt
mynt enligt säljkursen för den nästsista onsdagen i den kalendermånad som omedelbart
föregick den månad under vilken bilskattedeklarationen avges eller en sådan annan av
tullstyrelsen fastställd omräkningskurs som
den dag bilskattedeklarationen avges tillämpas när tullvärdet av importerade varor bestäms. Om bilskattedeklaration inte har av
getts, används den kurs som skulle ha tilllämpats vid den tidpunkt då deklarationen
senast borde ha avgetts.

20 §
Belopp i utländsk valuta omräknas i euro
enligt säljkursen för den nästsista onsdagen i
den kalendermånad som omedelbart föregick den månad under vilken bilskattedeklarationen avges eller en sådan annan av tullstyrelsen fastställd omräkningskurs som den
dag bilskattedeklarationen avges tillämpas
när tullvärdet av importerade varor bestäms.
Om bilskattedeklaration inte har av getts,
används den kurs som skulle ha tillämpats
vid den tidpunkt då deklarationen senast
borde ha avgetts.

25 §
Om en person som flyttar till Finland för
med sig ett till det personliga hushållet hörande skattepliktigt fordon, nedsätts skatten
för detta fordon med högst 80 000 mark,
förutsatt
——————————————

25 §
Om en person som flyttar till Finland för
med sig ett till det personliga hushållet hörande skattepliktigt fordon, nedsätts skatten
för detta fordon med högst 13 450 euro, förutsatt
——————————————

28 §
För en bil som vid första registreringen
registreras för beställningstrafik enligt 2 §
5 punkten lagen om tillståndspliktig person-

28 §
För en bil som vid första registreringen
registreras för beställningstrafik enligt 2 §
5 punkten lagen om tillståndspliktig person-
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trafik på väg (343/91) och som ägaren i huvudsak använder i sådan trafik nedsätts bilskatten med 57 000 mark.
——————————————

trafik på väg (343/1991) och som ägaren i
huvudsak använder i sådan trafik nedsätts
bilskatten med 9 600 euro.
——————————————

51 §
Har vid första registreringen av en bil som
ägare eller innehavare registrerats en invalid, vars av rörelse- eller synskada orsakade
varaktiga invaliditetsgrad är minst 80 procent och i vars personliga bruk bilen kommer, eller en invalid, vars varaktiga invaliditetsgrad utgör minst 60 procent och för vilken anskaffningen av en bil fyller ett väsentligt behov för att han skall kunna sköta sin
tjänst, sitt arbete eller sina yrkesutbildningsstudier, skall Helsingfors distriktstullkammare på ansökan på de villkor som den ställer bestämma att skatten skall återbetalas av
statens medel, dock högst 22 400 mark. Om
sökanden genom anteckning i körkortet eller
på något annat sätt tillförlitligt styrker att
han bör använda bil med automatväxel,
återbetalas i skatt, under ovan nämnda förutsättningar, högst 29 600 mark. Har bilen varit i innehavarens bruk, återbetalas skatten
först sedan denne har blivit registrerad som
bilens ägare. Ansökan kan göras innan sökanden blivit registrerad som bilens ägare,
men den skall göras inom 6 månader från
det sökanden antecknades i registret som bilens ägare. I annat fall har rätten till återbäring förverkats.
När vid första registreringen av en bil som
ägare eller innehavare har registrerats en invalid, vars rörelseförmåga på grund av att
han saknar det ena eller båda benen eller på
grund av deras bristande funktion är så nedsatt att hans varaktiga invaliditetsgrad är
minst 40 procent, skall Helsingfors distriktstullkammare på ansökan och på de i 1 mom.
stadgade villkoren bestämma att av statens
medel skall återbetalas 60 procent av skatten, dock högst 14 600 mark. Återbäring beviljas endast för en bil vars anskaffning fyller ett väsentligt behov för invaliden för att
han skall kunna sköta sin tjänst, sitt arbete
eller sina yrkesutbildningsstudier. Ansökan
kan göras innan sökanden har blivit registrerad som bilens ägare, men den skall göras

51 §
Har vid första registreringen av en bil som
ägare eller innehavare registrerats en invalid, vars av rörelse- eller synskada orsakade
varaktiga invaliditetsgrad är minst 80 procent och i vars personliga bruk bilen kommer, eller en invalid, vars varaktiga invaliditetsgrad utgör minst 60 procent och för vilken anskaffningen av en bil fyller ett väsentligt behov för att han skall kunna sköta sin
tjänst, sitt arbete eller sina yrkesutbildningsstudier, skall Helsingfors distriktstullkammare på ansökan på de villkor som den ställer bestämma att skatten skall återbetalas av
statens medel, dock högst 3 770 euro. Om
sökanden genom anteckning i körkortet eller
på något annat sätt tillförlitligt styrker att
han bör använda bil med automatväxel,
återbetalas i skatt, under ovan nämnda förutsättningar, högst 4 980 euro. Har bilen varit
i innehavarens bruk, återbetalas skatten först
sedan denne har blivit registrerad som bilens
ägare. Ansökan kan göras innan sökanden
blivit registrerad som bilens ägare, men den
skall göras inom 6 månader från det sökanden antecknades i registret som bilens ägare.
I annat fall har rätten till återbäring förverkats.
När vid första registreringen av en bil som
ägare eller innehavare har registrerats en invalid, vars rörelseförmåga på grund av att
han saknar det ena eller båda benen eller på
grund av deras bristande funktion är så nedsatt att hans varaktiga invaliditetsgrad är
minst 40 procent, skall Helsingfors distriktstullkammare på ansökan och på de i 1 mom.
stadgade villkoren bestämma att av statens
medel skall återbetalas 60 procent av skatten, dock högst 2 460 euro. Återbäring beviljas endast för en bil vars anskaffning fyller ett väsentligt behov för invaliden för att
han skall kunna sköta sin tjänst, sitt arbete
eller sina yrkesutbildningsstudier. Ansökan
kan göras innan sökanden har blivit registrerad som bilens ägare, men den skall göras
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senast inom den tid som nämns i 1 mom.
——————————————

senast inom den tid som nämns i 1 mom.
——————————————

64 §
Skatt debiteras och återbärs i hela mark
utan beaktande av överskjutande pennibelopp. Detsamma gäller skatteförhöjning och
skattetillägg.

64 §
Skatt påförs och betalas i hela euro för
varje beskattningsbeslut utan beaktande av
överskjutande centbelopp.
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari
2002.
———

31.
Lag
om ändring av lagen om skatt på motorfordon

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 30 december 1966 om skatt på motorfordon (722/1966) 5 § 1 mom.,
12 §, 13 § 1 mom. och 16 §,
dessa lagrum sådana de lyder, 5 § 1 mom. i lagarna 1168/1990, 1546/1992 och 1161/1998,
12 § i lag 737/1984, 13 § 1 mom. i lag 1538/1995 samt 16 § i lagarna 435/1986 och 339/1993,
som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

5§
Den egentliga fordonsskatten är för fordon
som helt eller delvis skall drivas med annan
drivkraft eller annat bränsle än motorbensin
följande:
1) för personbil och för bil avsedd för två
ändamål för varje 100-tal kilogram eller del
därav av totalvikten 150 mark, och för annan än ovan nämnd paketbil, för varje 100tal kilogram eller del därav av fordonets totalvikt 27 mark,
1 a) för husbil och servicebil, för varje
100-tal kilogram eller del därav av fordonets
totalvikt 27 mark;
2) för annan last- och specialbil med
dubbla axlar än sådan som avses i 3 punkten
intill en totalvikt av 14 000 kilogram, för
varje 100-tal kilogram eller del därav av totalvikten 27 mark och för varje överstigande
100-tal kilogram eller del därav av totalvikt
54 mark,
3) för lastbil med dubbla axlar vilken god-

5§
Den egentliga fordonsskatten är för fordon
som helt eller delvis skall drivas med annan
drivkraft eller annat bränsle än motorbensin
följande:
1) för personbil och för bil avsedd för två
ändamål för varje 100-tal kilogram eller del
därav av totalvikten 25,20 euro, och för annan än ovan nämnd paketbil, för varje 100tal kilogram eller del därav av fordonets totalvikt 4,56 euro,
1 a) för husbil och servicebil, för varje
100-tal kilogram eller del därav av fordonets
totalvikt 4,56 euro;
2) för annan last- och specialbil med
dubbla axlar än sådan som avses i 3 punkten
intill en totalvikt av 14 000 kilogram, för
varje 100-tal kilogram eller del därav av totalvikten 4,56 euro och för varje överstigande 100-tal kilogram eller del därav av totalvikt 9,12 euro,
3) för lastbil med dubbla axlar vilken god-
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känts och används för dragning av påhängsvagn, för varje 100-tal kilogram eller del
därav av totalvikten 51 mark, och för lastbil
med dubbla axlar vilken godkänts och används för dragning av egentlig släpvagn, för
varje 100-tal kilogram eller del därav av totalvikten 54 mark,
4) för last- eller specialbil med boggikonstruktion som inte avses i 5 punkten samt
för last- och specialbil med tre eller flera axlar intill en totalvikt av 19 000 kilogram, för
varje 100-tal kilogram eller del därav av totalvikten 36 mark och för varje överstigande
100-tal kilogram eller del därav av totalvikten 63 mark,
5) för lastbil med boggikonstruktion vilken har godkänts och används för dragning
av påhängsvagn, för varje 100-tal kilogram
eller del därav av totalvikten 48 mark, och
för lastbil med boggikonstruktion samt för
lastbil med tre eller flera axlar vilken har
godkänts och används för dragning av
egentlig släpvagn, för varje 100-tal kilogram
eller del därav av totalvikten 54 mark.
——————————————

känts och används för dragning av påhängsvagn, för varje 100-tal kilogram eller del
därav av totalvikten 8,64 euro, och för lastbil med dubbla axlar vilken godkänts och
används för dragning av egentlig släpvagn,
för varje 100-tal kilogram eller del därav av
totalvikten 9,12 euro,
4) för last- eller specialbil med boggikonstruktion som inte avses i 5 punkten samt
för last- och specialbil med tre eller flera axlar intill en totalvikt av 19 000 kilogram, för
varje 100-tal kilogram eller del därav av totalvikten 6,00 euro och för varje överstigande 100-tal kilogram eller del därav av totalvikten 10,56 euro,
5) för lastbil med boggikonstruktion vilken har godkänts och används för dragning
av påhängsvagn, för varje 100-tal kilogram
eller del därav av totalvikten 8,04 euro, och
för lastbil med boggikonstruktion samt för
lastbil med tre eller flera axlar vilken har
godkänts och används för dragning av
egentlig släpvagn, för varje 100-tal kilogram
eller del därav av totalvikten 9,12 euro.
——————————————

12 §
Avförs motorfordon under skatteåret från
motorfordonsregistret, skall av fordonsskatten återbetalas det belopp som överstiger
den uträknade skatten intill utgången av den
månad under vilken fordonets registreringsskyltar återlämnats till myndigheten. Understiger det skatteblopp som skall återbetalas
för skatteåret 100 mark, återbetalas skatten
inte.

12 §
Avförs motorfordon under skatteåret från
motorfordonsregistret, skall av fordonsskatten återbetalas det belopp som överstiger
den uträknade skatten intill utgången av den
månad under vilken fordonets registreringsskyltar återlämnats till myndigheten. Understiger det skatteblopp som skall återbetalas
för skatteåret 17 euro, återbetalas skatten
inte.

13 §
Av fordonsskatt som betalts för lastbil
återbetalas 300 mark för varje sådan järnvägstransport av lastbilen som ingår i ett led
i en internationell transport och som ägt rum
i Finland och för vars del gäller att sträckan
mellan utgångspunkten och ändpunkten fågelvägen är minst 100 kilometer. Fordonsförvaltningscentralen betalar återbäringen på
ansökan.
——————————————

13 §
Av fordonsskatt som betalts för lastbil
återbetalas 50 euro för varje sådan järnvägstransport av lastbilen som ingår i ett led i en
internationell transport och som ägt rum i
Finland och för vars del gäller att sträckan
mellan utgångspunkten och ändpunkten fågelvägen är minst 100 kilometer. Fordonsförvaltningscentralen betalar återbäringen på
ansökan.
——————————————
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16 §
För de fordon för vilka egentlig fordonsskatt skall betalas utgör tilläggsskatten det
tjogofaldiga beloppet av fordonsskatten. För
de fordon för vilka egentlig fordonsskatt
inte behöver betalas är tilläggsskatten det
tjugofaldiga beloppet av det belopp som
med hänsyn till fordonets art har räknats ut
enligt de grunder som anges i 5 §, likväl
minst 5 000 mark. Tilläggsskatten för buss
och trafiktraktor utgör 60 000 mark.
Tilläggsskatten sänks med beloppet av den
bränsleavgift som under skatteperioden har
debiterats för fordonet med stöd av lagen
om bränsleavgift (337/93), dock högst med
ett belopp som motsvarar tilläggsskattens
hela belopp.
Dagsavgift för traktor är 30 mk.

16 §
För de fordon för vilka egentlig fordonsskatt skall betalas utgör tilläggsskatten det
tjogofaldiga beloppet av fordonsskatten. För
de fordon för vilka egentlig fordonsskatt
inte behöver betalas är tilläggsskatten det
tjugofaldiga beloppet av det belopp som
med hänsyn till fordonets art har räknats ut
enligt de grunder som anges i 5 §, likväl
minst 840 euro. Tilläggsskatten för buss och
trafiktraktor utgör 10 000 euro. Tilläggsskatten sänks med beloppet av den bränsleavgift som under skatteperioden har debiterats för fordonet med stöd av lagen om
bränsleavgift (337/93), dock högst med ett
belopp som motsvarar tilläggsskattens hela
belopp.
Dagsavgift för traktor är 5 euro.
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari
2002.
———

32.
Lag
om ändring av 5 § lagen om bränsleavgift

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 13 april 1993 om bränsleavgift (337/1993) 5 §, sådan den lyder i lag
234/1998, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
5§

5§

Bränsleavgiftens belopp

Bränsleavgiftens belopp

Bränsleavgiften för en paketbil är 1 000
mark, för en paketbil 1 500 mark, för en
buss 2 000 mark och för en lastbil 3 000 per
dag.

Bränsleavgiften för en paketbil är 168
euro, för en paketbil 252 euro, för en buss
336 euro och för en lastbil 504 euro per dag.
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari
2002.
———
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33.
Lag
om ändring av lagen om fordonsskatt

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 20 december 1996 om fordonsskatt (1111/1996) 6 §, 7 § 2 mom. och
7 a § 2 mom.,
av dessa lagrum 7 § 2 mom. och 7 a § 2 mom. sådana de lyder i lag 921/1998, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
6§

6§

Beloppet av fordonsskatten

Beloppet av fordonsskatten

Fordonsskatten är 500 mk för fordon som
har tagits i bruk före den 1 januari 1994 och
700 mark för fordon som har tagits i bruk
nämnda dag eller senare.

Fordonsskatten är 84 euro för fordon som
har tagits i bruk före den 1 januari 1994 och
117 euro för fordon som har tagits i bruk
nämnda dag eller senare.
7§

Skatteuppbörden
——————————————
Om skattskyldigheten för fordon som registreras första gången, omregistreras eller
under skatteperioden ändrats till att bli skattepliktigt, börjar under skatteperioden, uppbärs dock endast den relativa del av skatten
som motsvarar den del av hela skatteperioden som, räknat i dagar, återstår när skattskyldigheten börjar. Skatt uppbärs då i hela
mark, dock minst till ett belopp av 100
mark.

——————————————
Om skattskyldigheten för fordon som registreras första gången, omregistreras eller
under skatteperioden ändrats till att bli skattepliktigt, börjar under skatteperioden, uppbärs dock endast den relativa del av skatten
som motsvarar den del av hela skatteperioden som, räknat i dagar, återstår när skattskyldigheten börjar. Skatt uppbärs då i hela
mark, dock minst till ett belopp av 17 euro.

7a§
Återbäring av skatt och sänkning av skattebeloppet
——————————————
Av skatten återbärs i hela mark den relativa del som motsvarar den del av skatteperioden som, räknat i dagar, återstår räknat från
den dag som följer på dagen för återställande av registreringsskyltarna, dagen för avregistrering eller dagen då villkoren för skatte-

——————————————
Av skatten återbärs i hela mark den relativa del som motsvarar den del av skatteperioden som, räknat i dagar, återstår räknat från
den dag som följer på dagen för återställande av registreringsskyltarna, dagen för avregistrering eller dagen då villkoren för skatte-
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Föreslagen lydelse

Gällande lydelse

frihet uppkommer. Om det belopp som skall
återbäras är mindre än 100 mark återbetalas
det inte.
——————————————

frihet uppkommer. Om det belopp som skall
återbäras är mindre än 17 euro återbetalas
det inte.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari
2002.
———

34.
Lag
om upphävande av 25 § 2 mom. lagen om skatteuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

——————————————
Ingår i prestation som inbetalts på skatteuppbördsmyndighets konto pennin, bokföres
de såsom tillfällig inkomst till staten.

25 §
——————————————
(2 mom. upphävs)

35.
Lag
om ändring av 2 och 4 § lagen om skattetillägg och förseningsränta

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 18 december 1995 om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995) 2 §
1 mom. och 4 §, dessa lagrum sådana de lyder i lag 1030/1997, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
2§

2§

Skattetillägg

Skattetillägg

Om skatt, som betalas på eget initiativ,
lämnats obetald eller om betalningen fördröjts samt i samband med verkställandet av
efterbeskattning beräknas ett skattetillägg på
skatten. Skattetillägget motsvarar den av
Finlands Bank årligen fastställda, med sju
procentenheter förhöjda referensräntan för

Om skatt, som betalas på eget initiativ,
lämnats obetald eller om betalningen fördröjts samt i samband med verkställandet av
efterbeskattning beräknas ett skattetillägg på
skatten. Skattetillägget motsvarar den av finansministeriet årligen fastställda, med sju
procentenheter förhöjda referensräntan för
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Föreslagen lydelse

dröjsmålsräntan, dock minst 20 mark. Skattetillägget beräknas på skatt i hela mark så
att den del som överstiger hela mark inte
beaktas.
——————————————

dröjsmålsräntan, dock minst 3 euro.

——————————————

4§

4§

Förseningsränta

Förseningsränta

På debiterad och obetald skatt som förfallit till betalning beräknas en förseningsränta,
som motsvarar den av Finlands Bank årligen
fastställda, med sju procentenheter förhöjda
referensräntan för dröjsmålsräntan, dock
minst 20 mark. Förseningsräntan beräknas i
hela mark så att den del som överstiger hela
mark inte beaktas.

På debiterad och obetald skatt som förfallit till betalning beräknas en förseningsränta,
som motsvarar den av finansministeriet årligen fastställda, med sju procentenheter förhöjda referensräntan för dröjsmålsräntan,
dock minst 3 euro.
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari
2002.
Det skattetillägg som avses i 2 § räknas
för åren före lagens ikraftträdande dock enligt de bestämmelser som gällde vid lagens
ikraftträdande, med undantag för efterbeskattning i fråga om skatter som skall betalas på eget initiativ.
———

