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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
komplettering av regeringens proposition med förslag till
lag om skatteskalorna för 2003 (RP 121/2002 rd)

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Denna proposition innehåller förslag till en
progressiv inkomstskatteskala som skall till-
lämpas vid statsbeskattningen för skatteåret
2003. Propositionen ansluter sig till regering-
ens proposition till riksdagen med förslag till

lag om skatteskalorna för 2003, som har av-
låtits i samband med budgetpropositionen för
2003.

Avsikten är att lagen skall träda i kraft vid
ingången av 2003.

—————

MOTIVERING

1. Föreslagna ändringar

I propositionen föreslås att vid beskatt-
ningen för skatteåret 2003 skall tillämpas en
progressiv inkomstskatteskala som jämfört
med den skala som ingår i regeringens pro-
position 121/2002 rd har lindrats så, att man
har sänkt alla marginalskatteprocentsatser
med 0,5 procentenheter i stället för 0,3 pro-
centenheter. Inkomstgränsen för den tredje
inkomstklassen i skalan har höjts med 100
euro. Sålunda anges skattebeloppen vid den
föreslagna skalans inkomstgränser i hela
euro.

2. Proposit ionens verkningar

Den föreslagna lindringen av inkomstskat-
teskalan uppskattas minska avkastningen av
inkomstskatten till staten i fråga om fysiska
personer under 2003 med ca 70 milj. euro
mera än vad som har föreslagits i regeringens
proposition 121/2002 rd.

3. Beredningen av proposit ionen

Propositionen har beretts som tjänsteupp-
drag vid finansministeriet.

4. Behovet av att avlåta en kom-
pletterande proposit ion

Det inkomstpolitiska avtal för 2003—2004
som arbetsmarknadens centralorganisationer
har uppnått den 18 november 2002 och som
godkändes, uppfyller de krav som regeringen
för sin del hade ställt på förhandlingsresulta-
ten. I anslutning till detta har regeringen lo-
vat att förelägga riksdagen propositioner med
förslag till nödvändiga lagändringar.

5. Samband med andra proposi-
t ioner

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2003. Propositionen skall behand-
las samtidigt med regeringens proposition till
riksdagen med förslag till lag om skatteska-
lorna för 2003 (RP 121/2002 rd).

6. Ikraftträdande

Den ändring som ingår i denna komplette-
rande proposition föreslås träda i kraft den 1
januari 2003, dvs. samtidigt med bestämmel-
serna i den regeringsproposition som tidigare
förelagts riksdagen.
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Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande komplettering av

regeringens proposition med förslag till lag
om skatteskalorna för 2003:

Lagförslagen

Lag

om skatteskalorna för 2003

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

2 §
Den progressiva inkomstskatteskalan är

följande:

Beskattningsbar
förvärvsinkomst

euro

Skatt vid
nedre

gränsen

euro

Skatt på den del
av inkomsten

som överskrider
den nedre

gränsen, %

11 600 — 14 400 8 12,5
14 400 — 20 000 358 16,5
20 000 — 31 200 1 282 22,5
31 200 — 55 200 3 802 28,5
55 200 — 10 642 35,5

———

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

—————

Helsingfors den 3 december 2002
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