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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag om 
ändring av företags- och kapitalbeskattningen  

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I propositionen föreslås som ett led i re-
formen av företags- och kapitalinkomstbe-
skattningen att vissa bestämmelser som gäll-
er beskattningen av dividendinkomster skall 
ändras. Dessutom föreslås reglerna om be-
skattning av samfunds aktieöverlåtelsevinster 
och -förluster ändras så att överlåtelsevinster 
i regel är skattefria och överlåtelseförluster 
på motsvarande sätt icke avdragbara. Därtill 
föreslås att samfunds- och kapitalskattesat-
serna skall sänkas. Ändringarna föreslås gälla 
inkomstskattelagen, lagen om beskattning av 
inkomst av näringsverksamhet, inkomstskat-
telagen för gårdsbruk, lagen om beskattning 
av begränsat skattskyldig för inkomst och 
förmögenhet, förmögenhetsskattelagen, lagen 
om beskattningsförfarande, lagen om käll-
skatt på ränteinkomst, tonnageskattelagen 
och skatteredovisningslagen. Lagen om gott-
görelse för bolagsskatt föreslås bli upphävd. 

I propositionen föreslås att samfundsskatte-
satsen sänks från 29 procent till 26 procent 
och skattesatsen på kapitalinkomster från 29 
till 28 procent. Skattesatsen för källskatt på 
ränteinkomster föreslås på motsvarande sätt 
sänkas med en procentenhet. Även den käll-
skatt som tas ut på dividender enligt lagen 
om beskattning av begränsat skattskyldig för 
inkomst och förmögenhet föreslås bli sänkt 
från 29 till 28 procent. Kommunerna föreslås 
bli kompenserade för samfundsskattesänk-
ningen genom att deras utdelning av sam-
fundsskattens avkastning höjs från 19,75 till 
22,03 procent och statens utdelning sänks 
från 78,45 till 76,17 procent, medan försam-
lingarnas utdelning förblir oförändrad på 
1,80 procent av samfundsskatten. 

I fråga om dividendbeskattningen föreslås 
en omläggning som innebär att systemet med 
gottgörelse för bolagsskatt slopas. Enligt det 
nya dividendskattesystemet förutsätts inte 

längre att ett bolag har betalat skatt på 
grundval av den vinst som delas ut som divi-
dend. Beskattningen av fysiska personers di-
videndinkomster föreslås vara beroende av 
om dividenderna har erhållits från ett offent-
ligt noterat bolag eller något annat bolag. 
Som offentligt noterade bolag betraktas en-
ligt förslaget alla bolag som är föremål för 
offentlig handel. Av dividend som erhållits 
från ett sådant bolag föreslås 70 procent ut-
göra skattepliktig kapitalinkomst och 30 pro-
cent skattefri inkomst.  

Dividender från andra än offentligt notera-
de bolag föreslås för fysiska personer utgöra 
skattefri inkomst upp till ett belopp som mot-
svarar en årlig avkastning på nio procent be-
räknad på det matematiska värdet av aktierna 
enligt förmögenhetsskattelagen. Om beloppet 
av sådana dividender som erhållits av skatt-
skyldig överstiger 90 000 euro, föreslås den 
överskjutande delen till 70 procent utgöra 
kapitalinkomst och 30 procent skattefri in-
komst. Överstiger dividenden avkastnings-
gränsen föreslås den till denna del utgöra 
förvärvsinkomst till 70 procent och skattefri 
inkomst till 30 procent. 

Den skattskyldige föreslås ha rätt att från 
sin förmögenhetsskatt dra av inkomstskatten 
på den del av det dividendbelopp som över-
stiger 90 000 euro som beskattas som kapi-
talinkomst. 

Ränta på andelskapital från andelslag samt 
vinstandel och ränta på grundfondsandelar 
och placeringar i tillskottsfonder från spar-
banker föreslås utgöra skattepliktig kapital-
inkomst till 70 procent till den del de översti-
ger 1500 euro, då mottagaren är en fysisk 
person. Denna typ av prestationer som enligt 
det nuvarande systemet berättigar till gottgö-
relse för bolagsskatt föreslås vara skattefria 
för samfund. 
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Dividender föreslås i regel inte utgöra skat-
tepliktig inkomst då mottagaren är ett sam-
fund. Av dividenden föreslås emellertid 75 
procent vara skattepliktig inkomst och 25 
procent skattefri, om det samfund som delar 
ut dividenden är ett offentligt noterat bolag 
och dividendtagaren inte är ett offentligt no-
terat bolag som vid tidpunkten för dividend-
utdelningen direkt innehar minst tio procent 
av det utdelande bolagets kapital. 

Dividenden föreslås dock utgöra skatteplik-
tig inkomst till fullt belopp, om den förvär-
vats på grundval av aktier som hör till inve-
steringstillgångar, eller om den delats ut av 
ett samfund som inte har hemvist i Finland 
eller någon annan medlemsstat i Europeiska 
unionen. I sådana fall lindras dock beskatt-
ningen på grundval av skatteavtal. 

Förtäckt dividend föreslås utgöra skatte-
pliktig inkomst till fullt belopp. Förtäckt di-
vidend föreslås bli beskattad som förvärvsin-
komst för en fysisk person.  

Överlåtelsepriser som aktiebolag, andels-
lag, sparbanker och ömsesidiga försäkrings-
bolag erhåller för sådana aktier som hör till 
anläggningstillgångarna föreslås i regel vara 
skattefria. Enligt förslaget får aktier överlåtas 
skattefritt, om den skattskyldige utan avbrott 
under ett års tid har ägt en andel om minst tio 
procent av aktiekapitalet i det bolag som är 
föremål för överlåtelsen och de överlåtna ak-
tierna hör till aktier som innehafts på detta 
sätt. Skattefriheten föreslås dock inte omfatta 
aktier i fastighets- eller bostadsaktiebolag 
och vissa utländska bolag.  

I fråga om aktier som får överlåtas skatte-
fritt föreslås överlåtelseförluster på motsva-
rande sätt inte ge rätt till avdrag. Om aktier 
inte får överlåtas skattefritt på grund av be-
stämmelserna om ägotid eller ägarandel före-
slås överlåtelseförluster vara avdragbara från 
överlåtelsvinster för aktier under skatteåret 
och de följande fem skatteåren. Överlåtelse-
förlust föreslås inte vara avdragbar i fråga 
om sådana utländska aktier som inte omfattas 
av skattefrihet.  

Möjligheten att skriva av anskaffningsut-
giften för anläggningstillgångsaktier på 
grundval av värdenedgång föreslås bli av-
skaffad för alla företagsformers del.  

Rätten för samfund som omfattas av skatte-
friheten för överlåtelsevinster att dra av s.k. 

upplösningsförlust för anläggningstillgångs-
aktier föreslås bli begränsad till sådana fall 
där samfundets andel av det bolag som upp-
löses utgör mindre än 10 procent och aktier-
na har innehafts i minst ett år.  

På motsvarande sätt som i fråga om överlå-
telseförluster föreslås avdragbarhet inte gälla 
förluster och värdenedgångar på andra ford-
ringar än kundfordringar på bolag i vilka den 
skattskyldige ensam eller tillsammans med 
andra koncernbolag äger minst tio procent av 
aktiekapitalet, och inte heller koncernbidrag 
eller liknande prestationer till ett sådant bo-
lag som utgör vederlagslösa utgifter för att 
förbättra ett aktiebolags ekonomiska ställ-
ning.  

I propositionen föreslås även att beskatt-
ningens övre gräns ändras så att maximibe-
loppet av de skatter som debiteras en skatt-
skyldig sänks från 70 till 60 procent av be-
loppet av den skattskyldiges beskattningsbara 
förvärvs- och kapitalinkomst. Även sådana 
dividendinkomster som enligt de föreslagna 
bestämmelserna är skattefria föreslås bli be-
aktade vid beräkningen av maximibeloppet. 

Vid beskattningen av fysiska personers in-
komstandel i samfund och företagsinkomst 
som skall fördelas föreslås inkomst av när-
ingsverksamhet betraktas som kapitalinkomst 
upp till ett belopp som motsvarar en 20 pro-
cents årlig avkastning på nettoförmögenhe-
ten. Den nuvarande gränsen är 18 procent. 

Lagarna avses träda i kraft så snart som 
möjlgt efter det att de har blivit antagna och 
stadfästa. Bestämmelserna föreslås huvud-
sakligen tillämpas första gången vid beskatt-
ningen för år 2005. Till vissa delar föreslås 
bestämmelserna dock tillämpas redan vid be-
skattningen för år 2004. 

De sänkta skattesatserna föreslås tillämpas 
första gången vid beskattningen för år 2005. 
Vissa ändringar i fråga om dividendbeskatt-
ningen föreslås bli tillämpade på dividender 
som delats ut 2004 och tidigare.  Vid be-
skattningen för år 2005 föreslås den skatte-
pliktiga andelen av fysiska personers divi-
dendinkomster utgöra 57 procent i stället för 
70 procent.  

Bestämmelserna om skattefrihet för sam-
funds överlåtelsevinster och överlåtelseför-
lusters och motsvarande posters avdragogill-
het föreslås bli tillämpade för första gången 
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redan vid beskattningen för 2004 i sådana 
fall där aktierna har överlåtits eller anmälan 
om att bolaget upplösts har inlämnats till re-

gistermyndigheten den 19 maj 2004 eller se-
nare.  

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

 
1.  Inledning 

Det nya företags- och kapitalskattesystemet 
infördes år 1993. I samband med reformen 
övergick man vid personbeskattningen till ett 
så kallat differentierat inkomstskattesystem. 
Förvärvsinkomst beskattas i statsbeskatt-
ningen enligt en progressiv skala. På för-
värvsinkomsten påförs även kommunalskatt, 
kyrkoskatt och sjukförsäkringspremie. På 
kapitalinkomst betalas endast statlig skatt en-
ligt en fast skattesats. Dividender från börs-
noterade bolag utgör alltid kapitalinkomst. 
Dividendinkomst från icke börsnoterade bo-
lag indelas i företags- och kapitalskatt på ba-
sis av företagets nettoförmögenhet. Samfund 
betalar samfundsskatt enligt en fast skatte-
sats, vars utdelning fördelas på de olika skat-
tetagarna. Enkelbeskattning av dividendutde-
lare och dividendtagare genomförs genom 
systemet för gottgörelse för bolagsskatt, som 
togs i bruk år 1990. 

Övergången till ett differentierat inkomst-
skattesystem motiverades med behovet att 
förenhetliga beskattningen av kapitalinkoms-
ter och trygga skattesystemets internationella 
konkurrenskraft. Genom en möjligast enhet-
lig beskattning av investeringar påverkas inte 
investeringsbesluten, vilket underlättar en 
ekonomiskt effektiv kapitalallokering. Re-
formen av kapitalbeskattningen hörde sam-
man med liberaliseringen av kapitalmarkna-
derna och den hårdnande kapitalskattekon-
kurrens denna gav upphov till. Finlands 
ställning i skattekonkurrensen ansågs kunna 
tryggas genom en tillräckligt låg samfunds- 
och kapitalskattesats. Som motvikt till sänk-
ningen av skattesatserna genomfördes en be-
tydande utvidgning av skatteunderlaget för 
företags- och kapitalbeskattningen. 

På tio år har det skett märkbara förändring-
ar i företagsverksamhetens internationella 
verksamhetsförutsättningar. Vid ingången av 
år 1995 anslöt sig Finland till Europeiska 
unionen (EU). Gemenskapsrätten har blivit 
en del av gällande finsk rätt. EG-fördragets 
bestämmelser om bl.a. fri etableringsrätt, fritt 
utbud av tjänster och fri kapitalrörlighet samt 

EG-domstolens praxis som gäller tolkningen 
av dessa bestämmelser måste beaktas även i 
skattelagstiftningen. Genom EU-medlem-
skapet och övergången till en gemensam va-
luta har kapitalrörligheten ökat ytterligare. 
Kapitalrörligheten har främjats inte bara av 
undanröjandet av lagstiftningshinder utan 
även av utvecklingen inom informationstek-
niken. Portföljinvesteringarna från Finland 
till utlandet är mångtiofalt större än år 1995. 

Den ökande skattekonkurrensen är inriktad 
på lättrörliga objekt såsom kapital samt före-
tagsverksamhet överlag. Detta har tvingat 
staterna att lindra beskattningen av dessa ob-
jekt. De flesta av de gamla medlemsstaterna i 
EU har genomfört betydande sänkningar av 
samfundsskattesatserna under de senaste tio 
åren. Anslutningen av tio nya unionsstater 
den 1 maj 2004 ökar skattekonkurrensen yt-
terligare, eftersom beskattningens nivå i de 
flesta av de nya medlemsstaterna är betydligt 
lägre än i Finland. 

Utgångspunkten vid företags- och kapital-
skattereformen är att trygga den offentliga 
sektorns tillgång till tillräckliga skatteintäkter 
under trycket av en ökande skattekonkurrens. 
Ett oförändrat system skulle leda till ett för-
svagat konkurrensläge, och på längre sikt till 
förlust av skatteintäkter. Välfärdsstaten kan 
tryggas endast genom ekonomisk tillväxt. 
Också skattesystemet måste stödja tillväxten. 
I dagens värld kan dett anses förutsätta en 
sänkning av företags- och kapitalskattesat-
sen. Den minskning av skatteinkomsterna 
som en sänkning av skattesatserna leder till i 
ett rent statiskt perspektiv uppvägs på längre 
sikt av att finska företags verksamhetsförut-
sättningar förbättras, vilket i förening med 
skattesänkningens tillväxtstimulerande effekt 
resulterar i en ökning av skatteintäkterna. De 
ändringar som gäller dividendbeskattningen 
föranleds av att det nuvarande systemet med 
gottgörelse för bolagsskatt är problematiskt 
med avseende på utvecklingen av den inre 
marknaden och bestämmelserna i EG-
fördraget. 

Enligt regeringsprogrammet skall företags-
beskattningen lindras i syfte att förbättra det 
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finska skattesystemets internationella kon-
kurrenskraft. Omläggningen av dividendbe-
skattningen genomförs så att systemet för 
gottgörelse för bolagsskatt slopas och partiell 
dubbelbeskattning av dividender införs utan 
att skärpa beskattningen av små och medel-
stora företags vinster och utdelade dividen-
der. De föreslagna ändringarna av företags- 
och kapitalbeskattningen tryggar skattetagar-
nas ställning och beaktar beskattningen av 
kapital och företagarverksamhet som en hel-
het. Regeringen har i sitt ställningstagande av 
den 13 november 2003 preciserat innehållet i 
den kommande skattereformen. Denna pro-
position innehåller förslag om genomförande 
av de ändringar i företags- och kapitalbe-
skattningen som regeringen tar upp i sitt 
ställningstagande. 

I enlighet med regeringens ställningstagan-
de föreslås att beskattningen av samfunds di-
videndinkomster genomförs så att direktinve-
steringsdividender inte ger upphov till fler-
faldig beskattning. Till dividendbeskattning-
en ansluter sig frågan om beskattningen av 
vinster som samfund erhåller genom överlå-
telse av aktier. I Finland är överlåtelsevinster 
för närvarande skattepliktiga till sitt fulla be-
lopp och överlåtelseförluster är avdragsgilla. 
Avdrag beviljas även för en orealiserad bety-
dande värdenedgång på aktier. 

Den hårdnande skattekonkurrensen har i 
olika länder lett till ändringar både i divi-
dendbeskattningen och i beskattningen av 
överlåtelsevinster. En stor del av medlems-
staterna i EU har övergått till ett system där 
överlåtelsevinster i anslutning till direktinve-
steringar är skattefria och överlåtelseförluster 
på motsvarande sätt icke avdragsgilla.  Dessa 
ändringar antas under förhållanden av fri ka-
pitalrörlighet locka företag att etablera sig i 
sådana länder som erbjuder förmånlig skatte-
behandling. Detta gäller speciellt holdingbo-
lag som äger dotterbolag, men skattefriheten 
kan även påverka valet av stat vid placering-
en av huvudkontoret. Som en följd av skill-
naderna i skattebehandling i de olika staterna 
har internationella företag även möjlighet att 
redovisa överlåtelsevinster och -förluster där 
det ur skattesynpunkt är förmånligast. Ett 
land som beskattar överlåtelsevinster förlorar 
då skatteinkomster, och rätten att dra av för-
luster kan få större fiskal betydelse än överlå-

telsevinsternas skattepliktighet.  
I propositionen ingår utöver de förslag som 

baserar sig på regeringsprogrammet även ett 
kompletterande förslag om skattefrihet för 
samfunds överlåtelsevinster av direktinve-
steringsaktier och motsvarande avdragsogill-
het för överlåtelseförluster och värdened-
gångsavskrivningar. Detta förslag samman-
hänger i praktiken på ett väsentlig sätt med 
förslaget om beskattning av samfunds divi-
dendinkomster, eftersom dividender och 
överlåtelsevinster i fråga om direktinvester-
ingsaktier kan anses utgöra en helhet som 
måste granskas på ett enhetligt sätt.  
 
2.  Nuläget  

2.1. Lagstiftning och praxis 

2.1.1. Samfunds- och kapitalskattesatsen 
samt skattetagarnas andelar av 
samfundsskattens avkastning 

Vid beskattningen av samfund tillämpas en 
proportionell skattesats. Avkastningen av 
samfundsskatten fördelas mellan skattetagar-
na enligt 12 § i lagen om skatteredovisning 
(532/1998), så att statens andel är 78,45 pro-
cent, kommunernas andel 19,75 procent och 
församlingarnas andel 1,80 procent av av-
kastningen av samfundsskatten. Samfunds-
skattesatsen uppgår sedan skatteåret 2000 till 
29 procent enligt 124 § i inkomstskattelagen. 
För samfund som betalar skatt endast till 
kommunen och församlingen är skattepro-
centen 6,2495, och för samfund som betalar 
skatt endast till kommunen är skatteprocen-
ten 5,7275. 

Fysiska personer och dödsbon betalar stats-
skatt på sina kapitalinkomster enligt en pro-
portionell skattesats. För beskattningsbar 
förvärvsinkomst betalas skatt till staten enligt 
en progressiv inkomstskatteskala och därtill 
kommunalskatt och kyrkoskatt enligt in-
komstskatteprocent samt sjukförsäkrings-
premie. Till kapitalinkomster hör bland annat 
dividendinkomster, ränteinkomster, hyresin-
komster och försäljningsvinster. På kapital-
inkomster betalas inkomstskatt till staten en-
ligt en skattsats på 29 procent enligt 124 § 
2 mom. i inkomstskattelagen.  
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2.1.2. Beskattningen av dividender 

Beskattningen av dividender som förvärvats i 
Finland 

Enkelbeskattning av aktiebolag och aktie-
ägare genomförs genom systemet för gottgö-
relse för bolagsskatt, i enlighet med lagen om 
gottgörelse för bolagsskatt (1232/1988). Di-
videndtagare har rätt till gottgörelse på basis 
av den dividend som erhållits under skatte-
året. Då det utdelande bolagets skattesats är 
29 procent uppgår gottgörelsen till en andel 
av 29/71 av dividendbeloppet. Gottgörelsen 
räknas som dividendtagarens inkomst. Dess-
utom tillgodoräknas gottgörelsen dividendta-
garen. Om dividendtagaren är ett samfund, 
tillgodoräknas gottgörelsen dock inte sam-
fundet till ett belopp som överstiger de in-
komstskatter som påförs samfundet för skat-
teåret. Gottgörelsen betalas således inte ut till 
samfundet i pengar. 

Enkelbeskattningen tryggas på det divi-
dendutdelande bolagets nivå genom att sam-
fundet ålagts ett minimiskattekrav för divi-
dendutdelningen. Tekniskt har detta genom-
förts så att bolaget i inkomstskatt måste beta-
la minst en andel om 29/71 av beloppet av 
den dividend som enligt beslut av bolaget 
skall delas ut för skatteåret. Detta minimi-
skattebelopp jämförs med den skatt, jämfö-
relseskatten, som skall påföras bolaget på 
grundval av dess inkomst. Om jämförelse-
skatten för skatteåret är större än inkomst-
skattens minimibelopp, fastställs skillnaden 
som skatteårets skatteöverskott. Om jämfö-
relseskatten för skatteåret är mindre än in-
komstskattens minimibelopp, kan skillnaden 
täckas ur skatteöverskott som fastställts un-
der de föregående tio åren. Om jämförelse-
skatten och de skatteöverskott som tas i be-
aktande inte motsvarar inkomstskattens fulla 
minimibelopp, påförs bolaget komplette-
ringsskatt.  

När aktieägaren är en fysisk person är divi-
dendbeskattningens nivå beroende av om di-
videnden betraktas som kapitalinkomst eller 
förvärvsinkomst. Dividend som erhållits från 
börsbolag samt därtill ansluten bolagsskatte-
gottgörelse utgör enligt 32 § i inkomstskatte-
lagen alltid kapitalinkomst till sitt fulla be-
lopp. Enligt 42 § i inkomstskattelagen skall 

dividend och därtill ansluten gottgörelse för 
bolagsskatt som förvärvats från andra bolag 
än börsbolag betraktas som kapitalinkomst 
upp till ett belopp som motsvarar en årlig 
13,5 procents avkastning beräknad på det i 
förmögenhetsskattelagen angivna matematis-
ka värdet av aktierna. I detta belopp görs vis-
sa justeringar som framgår av det nämnda 
lagrummet. Den övriga delen av dividendbe-
loppet utgör förvärvsinkomst enligt 62 § i in-
komstskattelagen.  

I gottgörelsesystemet innebär denna upp-
delning av dividendinkomsten på två skatte-
slag att det i praktiken inte tas ut någon skatt 
på dividend som beskattas som kapitalin-
komst, eftersom gottgörelsen på 29 procent 
motsvarar skattesatsen på kapitalinkomst. 
Om det finns avdrag som hänför sig till kapi-
talinkomsten, får den skattskyldige skatte-
återbäring. På förvärvsinkomst betalas skatt 
till staten enligt lagen om skatteskalorna för 
2004 (1005/2003). På den lägsta skatteskale-
nivån är skattesatsen 11 procent på den del 
av den beskattningsbara inkomsten som 
överstiger 11 700 euro. Upp till denna gräns 
utgörs marginalskatten på förvärvsinkomster 
som mest av kommunalskatten och sjukför-
säkringspremien, dvs. cirka 20 procent. På 
den del av förvärvsinkomsten som överstiger 
denna gräns går det mer än 29 procent i skatt. 
Inom gottgörelsesystemet får en fysisk per-
son tillbaka av bolagets skatt om hans skatt 
på dividenden understiger 29 procent; om 
den är större än 29 procent blir dividendtaga-
ren skyldig att betala skatt utöver det belopp 
som har betalats i bolagsskatt. Inom gottgö-
relsesystemet beskattas dividendinkomst så-
ledes förmånligare som förvärvsinkomst än 
som kapitalinkomst ända upp till skatteska-
lans lägsta nivå. 

Om dividenden skulle beskattas som in-
komst för varje enskilt samfund i en ägar-
samfundskedja, skulle resultatet bli en upp-
repad dividendbeskattning, s.k. kedjebeskatt-
ning. Systemet med gottgörelse för bolags-
skatt innebär att kedjebeskattningen undan-
röjs. Dividenden och den därtill anslutna 
gottgörelsen utgör beskattningsbar inkomst 
för samfundet till fullt belopp. Eftersom 
gottgörelsen tillgodoräknas dividendtagaren 
som dennes skatt, betalar samfundet dock i 
verkligheten inte skatt på dividenden, efter-
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som gottgörelsen motsvarar samfundskatte-
satsens belopp. 
 
Beskattning av dividender som betalas till ut-
landet 

Dividend som betalats av ett finskt bolag 
till en utomlands bosatt aktieägare utgör in-
komst som förvärvats från Finland, och skall 
enligt 9 § i inkomstskattelagen beskattas här. 
Beskattningen av aktieägaren sker enligt 3 § i 
lagen om beskattning av begränsat skattskyl-
dig för inkomst och förmögenhet (627/1978), 
nedan källskattelagen. På dividender tas en-
ligt lagens 7 § ut en källskatt på 29 procent. I 
internationella skatteavtal om undvikande av 
dubbelbeskattning av inkomst och förmö-
genhet har man dock i allmänhet avtalat om 
undantag från denna skattesats. 

I fråga om dividender som betalas till län-
der inom EU gäller även rådets direktiv om 
ett gemensamt beskattningssystem för mo-
der- och dotterbolag i olika medlemsstater 
(90/435/EEG), nedan moder-dotterbolagsdi-
rektivet, som förbjuder påförande av källskatt 
på sådana dividender som omfattas av direk-
tivet. Direktivet gäller så kallade direktinve-
steringsdividender. En direktinvestering in-
nebär att ett samfunds ägarandelar överstiger 
en viss procentandel av kapitalet eller röste-
talet i det samfund som är föremål för inve-
steringen. Övriga investeringar är s.k. port-
följinvesteringar, enligt den gränsdragning 
som tillämpas i internationella beskattnings-
sammanhang. Fysiska personers investering-
ar utgör i detta sammanhang alltid portföljin-
vesteringar. I sin nugällande form ålägger di-
rektivet medlemsstaterna att undanröja så 
kallad kedjebeskattning av det utdelande 
samfundet och det mottagande samfundet, 
om dividendtagaren kontrollerar minst 25 
procent av kapitalet i ett dividendutdelande 
samfund som är hemmahörande i en annan 
medlemsstat. Direktivet har genom rådets di-
rektiv 2003/123/EG ändrats så att procent-
gränsen sänks till 20 procent från ingången 
av år 2005 samt till 15 procent 2007 och 10 
procent 2009.  

Direktivets ursprungliga bestämmelser har 
satts i kraft i Finland genom en bestämmelse 
om undantag från källskatteplikten för divi-
dendinkomster. Bestämmelsen ingår i 3 § 5 

mom. i källskattelagen. Källskatt skall inte 
betalas på dividend som betalas till ett sådant 
samfund med hemvist i en medlemsstat i EU 
som inte är berättigat till gottgörelse för bo-
lagsskatt och som direkt innehar minst 25 
procent av kapitalet i det bolag som betalar 
dividenden.  

Finland har för närvarande gällande in-
komstskatteavtal med 62 stater. I de nyare 
avtalen har Finland haft som målsättning att 
direktivinvesteringsdividender inte skall på-
läggas källskatt. Avtal om skattefrihet har 
uppnåtts med bl.a. samtliga medlemsstater i 
EU och de flesta andra europeiska länder. I 
avtalet med Förenta staterna föreskrivs en 
källskattesats på fem procent i enlighet med 
OECD:s modell för skatteavtal. Med Kanada, 
Japan och Korea har avtalats om en källskatt 
på 10 procent.  

I skatteavtal har man i enlighet med 
OECD:s modellskatteavtal vanligen avtalat 
om en innehavsgräns på 25 eller 10 procent i 
fråga om direktivinvesteringsdividender. Den 
förstnämnda gränsen tillämpas i avtal med de 
flesta europeiska länderna, liksom med med-
lemsstater i EU. Med medlemsstaterna Ir-
land, Sverige och Danmark har Finland avta-
lat om en gräns på 10 procent. Den lägre 
gränsen tillämpas även i avtalen med bl.a. 
Estland, Lettland, Litauen och Norge. I fråga 
om direktinvesteringar från utomeuropeiska 
länder tillämpas tioprocentsgränsen i avtalen 
med Förenta staterna och Kanada, och tjugo-
femprocentsgränsen i avtalet med Japan. 

Vid betalning av portföljdividender till en 
skatteavtalsstat tillämpas bestämmelserna i 
skatteavtalet med staten i fråga. Skatteavtalen 
ger i enlighet med OECD:s modellskatteavtal 
hemviststaten rätt att ta ut skatt på dividend. I 
avtalen ingår vanligen dock en bestämmelse 
att även källstaten kan ta ut skatt på dividen-
den upp till ett visst procentbelopp. I de fles-
ta fall begränsas den skatt som källstaten kan 
ta ut till högst 15 procent. Lägre källskatte-
procenter än så förekommer sällan. 

I flera av de skatteavtal som Finland har 
ingått efter införandet av systemet med gott-
görelse för bolagsskatt ingår även en be-
stämmelse genom vilken källbeskattningen 
kopplas till gottgörelsesystemets ikraftvaran-
de i Finland. Så länge som en person med 
hemvist i Finland har rätt till gottgörelse för 
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skatt på basis av dividend som betalas av ett 
bolag med hemvist i Finland, beskattas divi-
dend som betalas av ett bolag med hemvist i 
Finland till en person med hemvist i en annan 
avtalsslutande stat endast i denna andra av-
talsslutande stat. Bestämmelsen gäller alla 
slags dividender, oberoende av om mottaga-
ren är en privatperson eller ett bolag, och 
oberoende av om det är fråga om en portfölj-
investering eller en direktinvestering. Avta-
len innehåller vanligen en förstahandsbe-
stämmelse enligt vilken portföljdividender 
påläggs en källskatt på 15 procent. Om Fin-
lands lagstiftning ändras och gottgörelsesy-
stemet slopas, upphör den skatteavtalsbase-
rade skattefriheten utan att avtalen behöver 
ändras. 
 
Beskattning av dividender som betalas från 
utlandet till Finland 

En person med hemvist i Finland är skatt-
skyldig för inkomster som förvärvats från 
Finland och annorstädes. Dividendinkomster 
som en fysisk person förvärvat från utlandet 
indelas i kapitalinkomst och förvärvsinkomst 
enligt samma principer som dividendinkoms-
ter som förvärvats från Finland. Dividender 
från andra bolag än börsbolag betraktas en-
ligt 42 § 1 mom. i inkomstskattelagen som 
kapitalinkomst upp till ett belopp som mot-
svarar en årlig 13,5 procents avkastning på 
aktiens gängse värde vid utgången av året 
före utdelningsåret. Dividenden berättigar 
inte till gottgörelse för bolagsskatt.  

Portföljdividender som förvärvats av ett 
samfund med hemvist i Finland räknas som 
skattepliktig inkomst för bolaget och beskat-
tas enligt samfundsskattesatsen på 29 pro-
cent. Dividenden berättigar inte till gottgörel-
se för bolagsskatt. Direktinvesteringsdivi-
dender som ett samfund förvärvar från en 
annan stat än en skatteavtalsstat eller en med-
lemsstat i EU beskattas på samma sätt som 
portföljdividender. Direktinvesteringsdivi-
dender som förvärvas av finländska samfund 
är i praktiken i de flesta fall skattefria. I de 
skatteavtal som Finland har ingått föreskrivs 
vanligen om skattefrihet. 

Skatteavtal ingångna före 1993 års skatte-
reform innehöll sådana villkor med hänvis-
ningar till intern finsk lagstiftning som inte 

längre var tillämpliga efter införandet av sy-
stemet för gottgörelse för bolagsskatt. Efter-
som det inte var möjligt att ändra samtliga 
avtal i snabb takt, ändrades den skatteavtals-
baserade skattefriheten till en lagstadgad 
skattefrihet. Till 6 § 2 mom. i lagen om be-
skattning av inkomst av näringsverksamhet 
(360/1968), nedan näringsskattelagen, foga-
des en bestämmelse som trädde i kraft vid 
ingången av år 1995. Enligt denna bestäm-
melse är dividend som ett samfund får från 
ett utländskt samfund inte skattepliktig in-
komst, om Finland har ett avtal med det utde-
lande samfundets hemviststat som var i kraft 
även den 1 januari 1995. Dessutom förutsat-
tes att de aktier eller andelar som ägs av di-
videndtagaren medför ett röstetal om minst 
10 procent av det sammanlagda röstetalet i 
det samfund som delar ut dividenden, eller 
att dividendtagaren direkt innehar minst 25 
procent av kapitalet i det samfund som delar 
ut dividenden.  

Motsvarande bestämmelse har tagits in i 
skatteavtal ingångna 1995 eller senare. Det 
betyder att skattefriheten för direktinvester-
ingsdividender som uppfyller den ovanståen-
de definitionen omfattar dividender från 
samtliga skatteavtalsstater. Finland har skat-
teavtal med samtliga medlemsstater i EU, 
utom Cypern. I moder-dotterbolagsdirektivet 
dras ägandegränsen för direktinvesteringsdi-
vidender för närvarande vid 25 procent av 
bolagets kapital, vilket innebär att denna be-
stämmelse som togs i bruk vid Finlands an-
slutning till EU, tillsammans med senare in-
gångna skatteavtal, uppfyller direktivets 
krav. Direktivet har därför inte satts i kraft 
genom några andra åtgärder. På grund av att 
Finland inte har ett skatteavtal med Cypern 
uppfylls dock inte direktivets krav.  

Skatt som i källstaten har betalats för divi-
dend tas i beaktande vid beskattningen i Fin-
land i enlighet med de allmänna principer 
som tillämpas vid internationell beskattning. 
Om dividenden fås från ett land med vilket 
Finland inte har något skatteavtal, tas den ut-
ländska skatten i beaktande enligt bestäm-
melserna i lagen om undanröjande av inter-
nationell dubbelbeskattning (155/1995) ge-
nom att från skatt som skall betalas i Finland 
avräkna skatt som betalts i den främmande 
staten på samma inkomst. Om dividenden 
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har förvärvats från en skatteavtalsstat, iakttas 
bestämmelserna i avtalet vid undanröjandet 
av källskatten. Undanröjandet sker vanligen 
med användning av avräkningsmetoden. 
Främmande stats källskatt som bevisligen har 
betalts och som inte överstiger skatteavtalets 
maximibelopp avräknas från finsk skatt i de-
biteringsskedet. På portföljdividender tar 
källstaten vanligen ut en källskatt på 15 pro-
cent.  
 
2.1.3. Beskattning av dividend som er-

hålls av samfund 

I fråga om värdepapper som hör till när-
ingsförvärvskälla är överlåtelsevinster fullt 
skattepliktiga och överlåtelseförluster obe-
gränsat avdragsgilla. Bestämmelser med det-
ta innehåll har varit i kraft sedan 1993. Under 
tiotals år därförinnan var vinster av överlåtel-
se av värdepapper som hörde till anlägg-
ningstillgångarna skattefria efter fem års in-
nehav. Den bestämmelse om detta som in-
gick i 6 § 1 mom. 1 punkten i näringsskatte-
lagen var i kraft fram till ingången av år 
1986. Från 1986 till 1992 gällde partiell skat-
tefrihet på grundval av denna bestämmelse. 

Lagtekniskt har regleringen av den skatte-
mässiga behandlingen av överlåtelsevinster 
och överlåtelseförluster genomförts genom 
näringsskattelagens bestämmelser om skatte-
pliktighet för överlåtelsepris enligt 5 § 
1 punkten och avdragbarhet för anskaff-
ningsutgift enligt 8 § 1 och 2 punkten.  I när-
ingsskattelagen ingår bestämmelser om in-
komstförings- och avdragstidpunkt i 42 § 
2 mom. i fråga om anläggningstillgångar, i 
28 § 1 mom. i fråga om omsättningstillgång-
ar och i 29 § 1 mom. i fråga om investerings-
tillgångar. 

Beskattningen av värdepappers värdeför-
ändringar påverkas av att även anläggnings-
tillgångsaktiers orealiserade värdenedgångar 
är avdragsgilla, vilket avviker från interna-
tionell praxis. Enligt 42 § 1 mom. i närings-
skattelagen får på anskaffningsutgiften för 
värdepappar göras en sådan avskrivning att 
anskaffningsutgiftens oavskrivna del motsva-
rar tillgångens gängse värde, om den skatt-
skyldige visar att det gängse värdet av värde-
pappret vid skatteårets slut är väsentligt lägre 
än anskaffningsutgiften eller den med av-

skrivningar enligt detta stadgande tidigare 
minskade anskaffningsutgiften. 

Anläggningstillgångsaktiers orealiserade 
värdestegringar utgör dock inte på motsva-
rande sätt skattepliktig inkomst. Enligt 5 a § 
4 punkten i näringsskattelagen skall däremot 
ett belopp motsvarande ett avdrag som med 
stöd av 42 § 1 mom. har gjorts från anskaff-
ningsutgiften för anläggningstillgångarna ut-
göra skattepliktig inkomst till de delar som 
aktiens gängse värde vid skatteårets slut är 
väsentligt högre än den icke avskrivna an-
skaffningsutgiften för den. Av betydelse för 
den skattemässiga behandlingen av anlägg-
ningstillgångsaktier är även praxis i fråga om 
avdrag för upplösningsförlust. Lagen inne-
håller inga specialbestämmelser om den skat-
temässiga behandlingen av delägare i ett bo-
lag som upplöses.  

I fråga om värdeförändringar på sådana 
värdepapper som hör till investeringstill-
gångar har det i lagen tagits in en särskild be-
stämmelse. Bestämmelser om överlåtelse-
vinsters skattepliktighet ingår i 5 § 1 punkten 
och 8 § 1 mom. 2 punkten i näringsskattela-
gen. I fråga om investeringstillgångar gäller 
skatteplikten även sådana orealiserade värde-
stegringar som tagits upp i bokföringen. 
Skattepliktig inkomst är enligt 5 § 6 punkten 
de värdestegringar på fordringsbevis, värde-
papper och derivatavtal i fråga om de poster 
som avses i 36 § 1 mom. 2 punkten i kredit-
institutslagen (1607/1993) vilka med stöd av 
nämnda paragrafs 3 mom. eller motsvarande 
utländsk lagstiftning har bokförts som intäk-
ter. 

Avdrag på grundval av investeringstill-
gångars värdenedgång görs i enlighet med 
29 § 1 mom. i näringsskattelagen. I bestäm-
melsen förutsätts inte att värdenedgången är 
av väsentlig art, utan anskaffningsutgiften för 
investeringstillgångarna vid skatteårets slut 
samt den ovan nämnda uppskrivningen utgör 
kostnad för skatteåret till den del med vilken 
de överstiger den sannolika utgiften för an-
skaffning av motsvarande investeringstill-
gångar vid skatteårets slut eller det överlåtel-
sepris som vid samma tidpunkt sannolikt 
skulle erhållas för investeringstillgångarna i 
fråga. Enligt 5 a § 3 punkten räknas ett be-
lopp motsvarande ett avdrag som inkomst till 
de delar som nyttighetens sannolika anskaff-
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ningsutgift eller överlåtelsepris vid skatte-
årets slut överstiger den återstående anskaff-
ningsutgiften för den.  

På aktier av omsättningstillgångskaraktär 
tillämpas näringsskattelagens bestämmelser 
om omsättningstillgångar. Bestämmelserna 
om skatteplikt vid överlåtelse av omsätt-
ningstillgångar har samma innehåll som de 
bestämmelser som gäller investeringstill-
gångar. Även bestämmelsen i 28 § 1 mom. 
om orealiserad värdenedgång har en motsva-
righet i bestämmelsen i 29 § 1 mom. En orea-
liserad värdestegring på omsättningstillgång-
ar utgör dock inte skattepliktig inkomst. 

Bestämmelserna tillämpas på samtliga i 
Finland skattepliktiga näringsidkare, det vill 
säga sådana skattskyldiga som har hemvist i 
Finland och till vilkas här befintliga fasta 
driftsställe aktierna hör. För samfund finns 
det inte några specialbestämmelser. Skatt-
skyldigheten påverkas inte av om det ägda 
bolaget är utländskt. I enlighet med de prin-
ciper som tillämpas i internationell beskatt-
ning kan vinst av överlåtelse av ett företags 
affärsaktier beskattas i den stat där företaget 
bedriver näringsverksahet. En överlåtelse-
vinst beskattas vanligen inte i det innehavda 
bolagets hemviststat. Vinst av överlåtelse av 
aktier i ett finskt bolag som erhålls av en ut-
ländsk skattskyldig som inte har fast driftstäl-
le i Finland utgör i enlighet med detta inte 
inkomst som förvärvats från Finland, såvida 
det inte är fråga om ett fastighetsbolag som 
avses i 10 § 10 punkten i inkomstskattelagen 
(1535/1992). 
 
2.2. Den internationella utvecklingen. 

2.2.1. Bolagsbeskattningens nivå 

Inom företagsbeskattningen har den inter-
nationella trenden under senare år inneburit 
omfattande skattesatssänkningar. Bakgrun-
den till denna utveckling har allmänt ansetts 
vara den hårdnande internationella skatte-
konkurrensen. I OECD-länderna har genom-
snittet för de nominella samfundsskattesat-
serna sjunkit från 38 procent år 1996 till 30 
procent år 2004. År 1984 var genomsnittet 
för de nominella samfundsskattesatserna i 
OECD-länderna 50 procent. Motsvarande 
genomsnitt för de gamla medlemsstaterna i 

EU har sjunkit från 39 procent år 1996 till 31 
procent år 2004.  

Under senare år har OECD-länderna inte 
höjt sina skattesatser i någon nämnvärd ut-
sträckning. Däremot har närmare 20 länder 
sänkt sina skattesatser. En stor sänkning av 
skattesatsen genomförts i Tyskland vid in-
gången av år 2001, då skatten på bolags out-
delade vinst sänktes från cirka 53 procent till 
cirka 38 procent. Även andra stater, där-
ibland Belgien, Luxemburg och Irland har 
genomfört betydande skattesatssänkningar. I 
Luxemburg sänktes samfundsskattesatsen 
från 37 procent till 30 procent i början av år 
2002. I Irland genomfördes ett skattesänk-
ningsprogram genom vilket den allmänna bo-
lagsskattesatsen sänktes genom årliga sänk-
ningar från 32 procent (1999) till endast 12,5 
procent (2003). I Belgien har bolagsbeskatt-
ningens nivå sänkts med över sex procenten-
heter, så att den från ingången av år 2003 
ligger på cirka 34 procent.  

Av nedanstående tabell framgår hur bas-
skattesatserna för icke utdelad vinst i vissa 
länder har förändrats mellan åren 1995 och 
2004:  
 
 1995 2004 

Japan 37,5 42,00 
Italien 52,2 37,25 
Belgien 39,0 33,99 
Förenta Staterna 39,0 40,00 
Kanada 42,84 36,10 
Tyskland 45/30 38,29 
Spanien 35,04 35,00 
Grekland 40/35 35,00(/25) 
Nederländerna 35,00 34,50 
Frankrike 33,33 34,33 
Österrike 34,00 34,00 
Portugal 39,6 27,50 
Australien 33,00 30,00 
Storbritannien 33,00 30,00 
Danmark 34,00 30,00 
Finland 25,00 29,00 
Sverige 28,00 28,00 
Norge 28,00 28,00 
Schweiz 39,80 24,10 
Ryssland  24,00 
Island 33,00 18,00 
Irland 40,00 12,50 
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Siffrorna baserar sig på OECD Tax Data-
base (år 1995) och KPMG Tax Rate Survey 
(år 2004). I siffrorna har beaktats genomsnit-
tet av de skatter som uppbärs på central- och 
regionalförvaltningsnivå. I vissa länder till-
lämpas speciella lågskattesatser på små före-
tagsinkomster eller vissa branscher. Grekland 
har olika skattesatser för olika bolagstyper. 

I EU:s nya medlemsstater är samfundsbe-
skattningens nivå i allmänhet betydligt lägre 
än i de gamla medlemsstaterna. T.ex. i Lett-
land och Litauen är skattesatsen 15 procent, i 
Ungern 16 procent, i Polen och Slovakien 19 
procent och i Slovenien 25 procent. I Tjecki-
en har man beslutat om en gradvis sänkning 
av skattesatsen så att den vid ingången av år 
2004 är 28 procent och vid ingången av år 
2006 är 24 procent.  

Beskattningsnivån i det nya medlemslän-
derna har även påverkat Österrikes beslut att 
i ett steg sänka samfundsskattesatsen från 34 
till 25 procent från ingången av år 2005. 

Sverige har sedan 1994 haft en samfunds-
skattesats om 28 procent. Före det var skatte-
satsen 30 procent. En sänkning av skattesat-
sen har under senare år lyfts fram av reger-
ingen som ett sätt att förbättra företagens 
konkurrensförmåga, men någon proposition i 
saken har inte framlagts. 

Estlands samfundsskattereform trädde i 
kraft vid ingången av år 2000. Tidigare beta-
lade bolag 26 procent i inkomstskatt, men ef-
ter reformen betalar de ingen skatt alls på sin 
outdelade vinst. Bolag beskattas endast för 
sådan vinst som delas ut. Beskattningen om-
fattar inte bara dividender utan även till ex-
empel naturaförmåner och donationer samt 
utgifter som inte hänför sig till företagsverk-
samheten. Skatten är 26/74 av den utdelade 
vinstens belopp, dvs. 26 procent av bolagets 
resultat före skatter och vinstutdelning. Skat-
ten tillgodoräknas aktieägaren som skatt på 
dividend, vilket innebär att dividenden inte 
beskattas separat.  

Genom att enbart betrakta de nominella 
skattesatserna får man inte en helt rättvisande 
bild av företagsbeskattningens faktiska, ef-
fektiva nivå. Beskattningens faktiska nivå 
påverkas både av skattesatsen och av skatte-
underlaget, dvs. hur företagens skattepliktiga 
inkomst definieras. I ett system med skatte-
fria inkomster, omfattande avdragsmöjlighe-

ter och förmånliga periodiseringsbestämmel-
ser kan beskattningens faktiska nivå vara låg 
trots att skattesatsen är hög. Det är dock svårt 
att genomföra entydiga mätningar av skatte-
satsens höjd och att göra internationella jäm-
förelser. 

Kommissionen publicerade år 2001 en ut-
redning om den effektiva företagsbeskatt-
ningen i EU:s medlemsstater 
(KOM(2001)582). I undersökningen utreddes 
den faktiska skattebelastningen på hypotetis-
ka industriinvesteringsprojekt. Kalkylerna ut-
fördes med olika antaganden om investering-
ens art, finansieringsform och räntenivå. En-
ligt undersökningen finns det avsevärda vari-
ationer mellan medlemsstaterna vad gäller 
investeringars effektiva skattebelastning. En-
ligt undersökningen var den genomsnittliga 
effektiva skattesatsen på inhemska invester-
ingar i olika medlemsstater år 2001 (den då-
varande nominella samfundsskattesatsen an-
ges inom parentes): 
 
 %  
Tyskland 34,9 (39,35) 
Frankrike 34,7 (36,43) 
Belgien 34,5 (40,17) 
Luxemburg 32,2 (37,45) 
Spanien 31,0 (35,00) 
Nederländerna 31,0 (35,00) 
Portugal 30,7 (35,20) 
Storbritannien 28,3 (30,00) 
Grekland 28,0 (37,50) 
Österrike 27,9 (34,00) 
Italien 27,6 (40,25) 
Danmark 27,3 (30,00) 
Finland 26,6 (29,00) 
Sverige 22,9 (28,00) 
Irland 10,5 (10,00) 
 

I undersökningen har inte beaktats t.ex. den 
skattemässiga behandlingen av olika före-
tagsarrangemang och inte heller totalskatte-
behandlingen av vinstutdelning. Skattesy-
stemen innehåller många sådana drag som 
inte tas upp i denna undersökning, men som i 
praktiken påverkar företagens skattebelast-
ning och därför kan antas ha stor inverkan på 
valet av placeringsland för koncernmoderbo-
lag, något som är av stor betydelse ur skatte-
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konkurrenssynpunkt. 
 
2.2.2. Beskattningen av dividendinkoms-

ter samt överlåtelsevinster som er-
hålls av samfund 

Beskattningen av fysiska personers dividend-
inkomster 

Under senare år har man i flera europeiska 
stater avstått från gottgörelsesystemet för bo-
lagsskatt, bland annat 1999 i Irland, 2002 i 
Portugal och Tyskland samt 2004 i Italien. I 
Frankrike och Norge har man beslutat avstå 
från systemet år 2005. I Storbritannien har 
gottgörelsen inskränkts betydligt. Systemet 
är i kraft bara i Spanien. 

I nästan alla EU-länder blir fysiska perso-
ner beskattade för dividendinkomster men 
vanligen till en lägre skattesats än för andra 
inkomster. Endast i Grekland är dividendin-
komsterna helt skattefria.  

I Sverige utgör fysiska personers dividend-
inkomster kapitalinkomst som i det differen-
tierat inkomstskattesystem beskattas enligt 
den allmänna skattesatsen om 30 procent. 
Dividendinkomster beskattas till sitt fulla be-
lopp, om dividendutdelaren är ett börsbolag 
eller ett bolag som direkt eller indirekt har 
ägt aktier i ett börsbolag i en sådan omfatt-
ning att dess andel av börsbolagets röstetal 
under det år för vilket dividenden delas ut el-
ler något av de föregående fyra åren har ut-
gjort minst 25 procent. Även sådana dividen-
der som erhållits från ett holdingbolag (för-
valtningsbolag) utgör skattepliktig inkomst 
till sitt fulla belopp. Dividender som erhållits 
från andra bolag är partiellt skattefria.  

Skattefriheten har genomförts så att de 
skattskyldiga som har rätt till dividendbe-
skattningslättnader (lättnadskvalificerade an-
delsägare) inte beskattas för dividend på så-
dana aktier som omfattas av bestämmelserna 
om skattefrihet till den del (den lättnadskvali-
ficerade andelen) dividenden understiger ett 
visst gränsvärde (lättnadsbeloppet).  Gräns-
värde beräknas så att skattelättnadens grund-
belopp (lättnadsunderlaget) multipliceras 
med en räntesats. Som grund för beräkningen 
av det skattefria beloppet används aktiens an-
skaffningsutgift. Denna justeras bl.a. på basis 
av företagets löneutbetalningar. Beloppet av 

den skattefria dividenden erhålls genom att 
beräkna avkastningen på 70 procent av 
grundbeloppet enligt räntesatsen för stats-
skulden. Om denna räntesats är 7 procent och 
aktiens anskaffningspris 100 kronor, utgör 
den skattefria andelen 70 procent av 7 kro-
nor, dvs. 4,90 kronor. Om dividenden är 10 
kronor, är den skattepliktiga andelen 5,10 
kronor. Om dividenden inte stiger till maxi-
mibeloppet för skattefria dividender eller om 
dividend inte utdelas, överförs den outnyttja-
de skattelättnadsrätten till följande år.  

En del av den skattepliktiga dividendin-
komsten kan dock beskattas som förvärvsin-
komst, om det bolag som delar ut dividenden 
är ett fåmansföretag. Ett fåmansbolag är ett 
bolag vars aktier som berättigar till röstmajo-
riteten innehas av högst fyra aktieägare. Med 
en aktieägare avses en fysisk person som di-
rekt eller indirekt äger aktier i ett bolag. 
Denna person och hans anhöriga betraktas 
dock som en och samma aktieägare. Om flera 
aktieägare eller deras anhöriga under skatte-
året eller de fem föregående skatteåren har 
arbetat i bolaget, betraktas de alla som en 
person vid den ovan nämnda beräkningen. 
Förutsättningen för att ett bolag inte skall 
omfattas av fåmansföretagsreglerna är alltså i 
praktien den att aktiemajoriteten i bolaget 
inte innehas av färre än fyra personer som 
inte arbetar i bolaget och som inte är nära 
anhöriga. 

Partiell förvärvsinkomstbeskattning tilläm-
pas på delägare i fåmansföretag som själva 
eller vars anhöriga i betydande utsträckning 
har verkat inom bolaget under skatteåret eller 
något av de närmast föregående fem skatte-
åren. En delägare anses verka inom bolaget i 
betydande utsträckning, om hans arbetsinsats 
har stor betydelse för bolagets vinstbildning. 
Detta gäller för bolagets ledning och andra 
personer i ledande ställning. Den vinstutdel-
ning till dessa delägare som överstiger den 
normala kapitalbildningen för sådana deläga-
re beskattas som förvärvsinkomst. Som nor-
mal kapitalbildning betraktas vinstutdelning 
upp till ett bestämt gränsbelopp. Detta gräns-
belopp beräknas på samma sätt som gräns-
värdet för skattefria dividender genom att 
som beräkningsgrund använda en på aktiens 
anskaffningspris beräknad ränta som motsva-
rar räntesatsen på statsskulden förhöjd med 
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fem procent. Vid beräkningen av kapitalade-
larna för de följande åren beaktas en outnytt-
jad rätt till dividendutdelning på samma sätt 
som en outnyttjad rätt till skattelättnad.  

I Norge tillämpas för närvarande ett sådant 
gottgörelsesystem för bolagsskatt där det be-
viljas full gottgörelse för bolagets skatt. Vid 
beskattningen av fysiska personer tillämpas 
ett ett differentierat inkomstskattesystem i 
vilket inkomsterna indelas i två inkomstslag. 
Skattesatsen för kapitalinkomster, 28 pro-
cent, är lika stor som samfundsskattesatsen. 
Detta innebär i praktiken att det inom gottgö-
relsesystemet inte tas ut skatt på sådana divi-
dender som beskattas som kapitalinkomster. 
För förvärvsinkomster är den högsta margi-
nalskatten cirka 55,5 procent. 

Dividender från börsbolag och andra bolag 
än fåmansföretag eller minoritetsaktieinne-
hav i fåmansföretag beskattas som kapitalin-
komster. Ett fåmansföretag är ett bolag där 
de aktiva delägarna eller deras anhöriga äger 
mer än 2/3 av bolagets aktiestock eller har 
rätt till minst 2/3 av bolagets avkastning.  

Beskattningen av fåmansföretag är excep-
tionell i det avseendet att förvärvsinkomstan-
delen av ett sådant aktiebolags inkomster i 
likhet med personbolagens inkomster delas 
ut direkt till delägarna för att beskattas som 
deras personliga inkomster.  

Norges regering har fattat ett principbeslut 
om att avskaffa gottgörelsesystemet för bo-
lagsskatt. Detaljerna i det nya skattesystemet 
har ännu inte slagits fast. Det nya systemet 
kommer av tekniska skäl att sättas i kraft 
först år 2006. Dividendbeskattningen kom-
mer enligt principbeslutet att påminna om 
den svenska modellen i det avseendet att di-
vidender befrias från skatt upp till en be-
stämd procentandel av aktiernas anskaff-
ningsutgift. Avsikten är att den skattepliktiga 
delen skall beskattas som kapitalinkomst en-
ligt en skattesats om 28 procent. Om sam-
fundsskattesatsen då fortfarande är 28 pro-
cent, innebär detta att marginalskatten för di-
vidender är 48,16 procent. Regeringen har 
för avsikt att sänka den högsta marginalskat-
ten på förvärvsinkomster till samma nivå 
inom loppet av de följande två åren.  

I Danmark behandlas dividendinkomster 
inom ett differentierat inkomstskattesystem 
som ett särskilt inkomstslag som även omfat-

tar vinster för överlåtelse av aktier. Dessa ak-
tieinkomster beskattas enligt en skattesats om 
28 procent upp till ett belopp om 41 100 
danska kronor och den överstigande delen 
enligt en skattesats om 43 procent. Divi-
dendbeskattningen inbegriper ingen skattefri 
del och dividender beskattas inte heller som 
förvärvsinkomst. Detta beror på att den högs-
ta marginalskatten för vinstutdelning, beräk-
nad på samfundsinkomstskatten på 30 pro-
cent och dividendskatten, ligger nära den 
högsta marginalskatten för förvärvsinkoms-
ter. 

I Estland betalar bolag ingen skatt på sin 
nettoinkomst, och vinstmedel som kvarhålls i 
bolaget är skattefria. Bolag som delar ut di-
vidend blir inkomstbeskattade på grundval av 
utdelad dividend. Bolaget påläggs skatt för 
26/74 av beloppet av den utdelade dividen-
den. Skattesatsen för privatpersoner är 26 
procent, men dividender är skattefria efter-
som den skatt som hänför sig till dividender-
na anses ha betalts av bolagen. Av utländska 
delägare uppbärs emellertid en källskatt i 
tillägg till bolagets skatt.  

I Tyskland betraktas hälften av dividendin-
komsterna som beskattningsbar inkomst. På 
kapitalinkomster, till vilka dividenderna räk-
nas, beviljas ett grundavdrag om 1 550 euro. 
Den del av dividendinkomsten som översti-
ger detta belopp räknas som skattepliktig in-
komst enligt en progressiv skatteskala. Skat-
tesatserna enligt denna skala har fr.o.m. skat-
teåret 2004 sänkts så att den nu löper från 15 
till 42 procent. Därtill betalas solidaritetsskatt 
och socialskyddsavgifter.  

I Storbritannien är skattesatsen på divi-
dendinkomster för fysiska personer antingen 
10 procent eller 32,5 procent. Skattesatsen 
beror på den skattskyldiges totala inkomstni-
vå. Den högre skattesatsen kommer i fråga i 
fall när den skattskyldiges sammanlagda in-
komst överstiger 29 900 pund. För dividend-
inkomster gäller dock en partiell gottgörelse 
för bolagsskatt på 1/9 av dividendens belopp. 
Dividendinkomster och gottgörelser räknas 
som skattepliktig inkomst, vilket innebär att 
dividenden är skattefri vid en skattesats på 10 
procent. Om skattesatsen är 32,5 procent går 
det 25 procent i skatt på dividenden. 

I Frankrike tillämpas för tillfället ett sy-
stem med gottgörelse för bolagsskatt. Divi-
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dender beskattas normalt enligt en progressiv 
skala. Den högsta marginalskatten kan då 
vara ungefär 58 procent. Skattebelastningen 
minskar genom ett grundavdrag på 1220 euro 
och genom andra inkomstavdrag som även 
kan göras från dividendinkomster. Dividend-
inkomsttagare beviljas en 50 procents gottgö-
relse för bolagsskatt, vilket i praktiken leder 
till att den högsta marginalskatten för divi-
dender är cirka 37 procent. I Frankrike har 
man beslutat avskaffa gottgörelsesystemet 
för bolagsskatt fr.o.m. ingången av skatteåret 
2005. Fysiska personer föreslås inom ramen 
för det nya systemet bli beskattade för hälf-
ten av dividendinkomstbeloppet enligt en 
progressiv skala. Grundavdraget föreslås bi-
behållas på sin nuvarande nivå. 

I Nederländerna beskattas en fysisk per-
sons inkomster enligt tre olika kategorier. I 
kategori 1 beskattas förvärvsinkomsten enligt 
en progressiv skala. Om den skattskyldige 
har en fem procents ägarandel i ett bolag be-
skattas dividenderna enligt kategori 2, där 
skatten betalas enligt en fast skattesats om 25 
procent. Då samfundsskattesatsen är 34,5 
procent, blir skattebelastningen på vinstut-
delning totalt cirka 51 procent. Dividender 
från bolag i vilka dividendtagare har en ägar-
andel på mindre än fem procent beskattas i 
kategori 3 enligt en schablonregel och inte på 
basis av den verkliga inkomsten. Inkomstens 
belopp fastställs till fyra procent av genom-
snittet av det värde aktier hade vid årets bör-
jan och årets slut. Inkomsten beskattas enligt 
en fast skattesats om 30 procent, vilket inne-
bär en skatt på 1,2 procent. I fråga om in-
komster som hör till denna kategori beviljas 
dock ett grundavdrag om 18 800 euro från 
inkomsten före skatt. 

I Belgien tas skatt på dividender vanligen 
som källskatt i fråga om fysiska personer. 
Källskattesatsen är 25 procent. Den skatt-
skyldige kan deklarera inkomsten för be-
skattning vid den slutliga progressiva be-
skattningen, och får då gottgörelse för käll-
skatt. Detta är förmånligt endast på låga in-
komstnivåer. I vissa specialfall använd en 
källskattesats som är lägre än 15 procent, 
t.ex. i fråga om vissa aktier som erbjudits för 
teckning av allmänheten.  

I Italien har man slopat gottgörelsesyste-
met för bolagsskatt fr.o.m. ingången av skat-

teåret 2004. I det nya systemet är dividend-
beskattningen beroende av om delägaren har 
en betydande ägarandel i bolaget. En sådan 
ägarandel förutsätter en kapitalandel om 25 
procent eller en röstandel på 20 procent. I 
fråga om börsnoterade bolag utgör den andel 
av delägarna som uppfyller dessa villkor 
dock endast fem respektive två procent. Av 
de dividendinkomster som erhållits på basis 
av en betydande ägarandel räknas 40 procent 
som skattepliktig inkomst till en individuell 
inkomstskattesats. På andra dividender tas 
det ut en källskatt på 12,5 procent. 
 
Beskattning av vinster som erhållits av sam-
fund genom överlåtelse av dividender och 
aktier 

Kedjebeskattning av dividender som er-
hålls av samfund undanröjs i olika länder 
vanligen genom skattefrihet för dividendin-
komster. Skattefriheten är oftast begränsad 
till direktinvesteringsdividender. Skattefrihe-
ten kan också förutsätta minoritetsägande 
under en bestämd tidsperiod, vanligen ett år. 
Nedan beskrivs de villkor som i olika länder 
gäller för näringsbetingade aktier, vilka i Fin-
land närmast skulle karakteriseras som an-
läggningstillgångsaktier. I en del länder gäll-
er undantagsbestämmelser i fråga om divi-
dender på omsättningstillgångsaktier och di-
vidender som erhållits av bolag som tillhör 
särskilda bolagskategorier.  

Skattefrihet för aktieöverlåtelsevinster som 
erhållits av samfund har under senare år in-
förts i de flesta medlemsstater i EU, både i de 
nedan nämnda länderna och i bl.a. Österrike 
och Luxemburg. Denna modell har redan in-
förts i våra grannländer Sverige och Dan-
mark. I Norge har regeringen den 26 mars 
2004 beslutat införa modellen även där.  

I Sverige trädde det nya systemet för divi-
dend- och överlåtelsebeskattning av aktiebo-
lag i kraft den 1 juli 2003. Det nya systemet 
innebär skattefrihet för vinster av överlåtelse 
av näringsbetingade aktier och dividender 
från sådana bolag. Samtidigt utvidgades be-
greppet näringsbetingad aktie. Icke börsnote-
rade bolags aktier betraktas alltid som när-
ingsbetingade aktier. En börsnoterad aktie 
anses vara näringsbetingad, om den juridiska 
person som äger aktien har en bolagsandel 
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motsvarande ett röstetal om minst tio pro-
cent. Även lägre ägarandelar kan uppfylla 
detta villkor, om aktieinnehavet hänför sig 
till ägarens eller ett denne närstående bolags 
rörelse. Om noterade aktier har ägts under 
kortare tid än ett år, är dock dividend och 
vinst på överlåtelse av aktierna skattepliktig. 
I fråga om dividender beaktas även den tid 
aktierna har innehafts efter dividendutdel-
ningen. För skattefrihet för icke börsnoterade 
aktier gäller inga ägotidsbegränsningar.  

Förluster är inte avdragsgilla om de hänför 
sig till icke börsnoterade aktier eller sådana 
näringsbetingade aktier som är börsnoterade 
och har ägts i över ett års tid. Överlåtelseför-
lusterna av sådana aktier som har ägts i 
mindre än ett års tid får dras av från överlå-
telsevinsterna av näringsbetingade aktier. 
Avdragsgilla är sådana överlåtelseförluster 
som hänför sig till börsnoterade aktier som 
inte är näringsbetingade och där ägarandelen 
understiger 10 procent. Förlust som upp-
kommit vid överlåtelse av näringsbetingade 
aktier mellan personer med intressegemen-
skap är avdragsgilla först vid överlåtelse 
utanför intressesfären. Bestämmelserna om 
överlåtelseförlusters avdragsogillhet har 
kompletterats med bestämmelser om av-
dragsogillhet för andra slag av förluster. Så-
dana andra förluster som inte heller får dras 
av är bl.a. förluster på fordringar på bolag 
som står i ett intressegemenskapsförhållande 
till det överlåtande bolaget.  

I Norge tillämpas för tillfället ett system 
med gottgörelse för bolagsskatt för att undan-
röja kedjebeskattning av dividendinkomster. 
Överlåtelsevinster är i princip skattepliktiga. 
I det nuvarande systemet beaktas dock vins-
ter som kvarhålls i bolaget som en vinstredu-
cerande post enligt den så kallade RISK-
modellen. Norges regering har fattat ett prin-
cipbeslut enligt vilket kedjebeskattning  
fr.o.m. ingången av år 2005 skall undanröjas 
på bolagsnivå genom skattefrihet för bolags-
inkomster. Begreppet bolagsinkomster inne-
fattar här både dividender och aktieöverlåtel-
sevinster. Av regeringens beslut framgår inte 
om skattefriheten kommer att begränsas i 
fråga om ägotid eller ägarandel. I fråga om 
dividender från utlandet försöker man dock 
förhindra utnyttjandet av lågskattebolag. Re-
formen innebär att förluster som hänför sig 

till aktieinnehav blir avdragsogilla. Av prak-
tiska skäl trädde denna begränsning i kraft 
fr.o.m. tidpunkten för regeringens beslut.  

I Danmark gäller skattefrihet för dividen-
der sådana fall där dividendtagaren äger 20 
procent av dividendutdelarens kapital och 
detta ägoförhållande har varat i minst ett års 
tid eller varar i ett år efter dividendutdelning-
en. I andra fall utgör dividenderna skatteplik-
tig inkomst till 66 procent. På dividender 
som erhållits från utlandet tillämpas samma 
bestämmelser. Vissa dividender som erhållits 
från lågbeskattade utländska finansieringsbo-
lag är dock skattepliktiga till sitt fulla belopp. 
Detsamma gäller bolag som bedriver handel 
med värdepapper.  

Vinster av aktieöverlåtelser är skattefria, 
om aktierna har ägts i över tre års tid. Skatte-
friheten är inte beroende av någon särskild 
ägarandelsgräns. Överlåtelsevinster i fråga 
om aktier som innehafts under en kort tid är 
skattepliktiga till sitt fulla belopp. Överlåtel-
seförluster för sådana aktier kan dras av en-
dast från överlåtelsevinster för tillgångar av 
samma slag. Inte heller denna form av skatte-
frihet gäller omsättningstillgångar inom vär-
depappershandeln eller lågbeskattade ut-
ländska målbolag.  

Estlands system innebär en partiell undan-
röjning av kedjebeskattning. Dotterbolag be-
talat skatt enligt 26/74 av dividendbeloppet 
även för på sin dividendutdelning till andra 
bolag. Det bolag som får dividenden dra av 
beloppet av denna skatt från skatten på sin 
egen dividend, om det äger minst 20 procent 
av det bolag som betalar dividenden. På mot-
svarande sätt kan bolaget dra av källskatt 
som det betalt på dividend från utlandet. Ef-
tersom aktiebolag i Estland inte betalar skatt 
på sin nettoinkomst utan bara på utdelade di-
vidender, blir det inga direkta skattepåföljder 
för vinst av aktieöverlåtelser.  

Tyskland avskaffade systemet för gottgö-
relse av bolagsskatt från början av år 2002. 
Samtidigt blev samfunds aktieöverlåtelse-
vinster skattefria. Denna förändring kan an-
ses ha haft en väsentlig inverkan på utveck-
lingen även i de övriga medlemsstaterna i 
EU. 

I Tyskland betalar samfunden separat en 
statsskatt, en lokalskatt (Gewerbesteuer) på i 
genomsnitt 16 procent, samt en solidaritets-
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avgift. Dividender som erhålls av bolag är 
enligt det nuvarande systemet i princip skat-
tefria. Från ingången av år 2004 betraktas 
dock fem procent av dividenderna som skat-
tepliktig inkomst. Denna andel antas motsva-
ra de kostnader som hänför sig till dotterbo-
lagsaktier, vilka på motsvarande sätt kan dras 
av till sitt fulla belopp. Skatteplikten gäller 
samtliga länkar i ägarkedjan, vilket till denna 
del leder skattekumulering. Dividender som 
erhållits från utlandet beskattas i princip en-
ligt samma bestämmelser. I fråga om lokal-
skatten är skattefriheten förbunden med vissa 
tilläggsbegränsningar såsom krav på en ägar-
andel om 10 procent.  

Samfunds vinster av aktieöverlåtelser är 
skattefria på samma sätt som dividender. 
Även av dessa vinster utgör fem procent 
skattepliktig inkomst i form av en uppskattad 
andel av kostnaderna för den skattefria in-
komsten. Skattefriheten är inte förbunden 
med några särskilda begränsningar av ägar-
andel eller ägotid.  

I Storbritannien har kedjebeskattning av 
dividender undanröjts genom skattefrihet för 
inhemska bolags dividender till andra bolag. 
Dividender från utlandet har inte befriats från 
skatt, men av skatten på de dividender som 
baserar sig på en ägarandel på mer än 10 
procent avräknas en andel motsvarande den 
skatt som det dividendutdelande bolaget har 
betalat för denna vinst, vilket uppfyller vill-
koren i 4 artikeln i moder-dotterbolagsdi-
rektivet. 

Vinster av aktieöverlåtelser är skattefria i 
begränsad utsträckning. Skattefriheten gäller 
bolag som bedriver affärsverksamhet (tra-
ding companies), både som överlåtare och 
föremål för överlåtelse. Dessutom krävs det 
att ägarandelen skall vara större än 10 pro-
cent och ägotiden längre än 12 månader. 
Skattefriheten gäller även utländska bolags 
överlåtelser. Om villkoren inte uppfylls be-
skattas överlåtelsevinsten enligt normal bo-
lagsskattesats.  

Frankrike övergår efter avskaffandet av 
gottgörelsesystemet för bolagsskatt till ett sy-
stem för beskattning av samfunds dividend-
inkomster där beskattningen beror på om det 
samfund som erhållit dividenden äger över 
fem procent av aktierna i utdelarbolaget. Vid 
innehav på över denna gräns räknas fem pro-

cent av dividenden som en andel som mot-
svarar de uppskattade kostnaderna för inne-
havet. Sådana dividender som erhållits på 
grundval av små aktieinnehav är skatteplikti-
ga till sitt fulla belopp, vilket innebär en 
skärpning av beskattningen jämfört med det 
tidigare gottgörelsesystemet. 

Reformen gäller inte aktieöverlåtelsevins-
ter. Vid beskattning av överlåtelsevinster in-
delas aktierna i två kategorier. Aktier av di-
rektinvesteringstyp är sådana aktier som har 
ägts i över två års tid. Därvid förutsätts att 
aktierna är nödvändiga för bolagets verk-
samhet och har förvärvats med tanke på ett 
långsiktigt ägande. Denna kategori antas in-
nefatta sådana dividender som baserar sig på 
en ägarandel på över tio procent. Överlåtel-
sevinster av aktier som hör till denna katego-
ri beskattas till en nedsatt skattesats om 19 
procent. Överlåtelsevinster av övriga aktier 
beskattas till en allmän skattesats om 34,33 
procent. 

I Nederländerna tillämpas inte kedjebe-
skattning av direktinvesteringsdividender. 
Till direktinvesteringar räknas investeringar i 
dotterbolag, om andelen av bolagets betalda 
aktiekapital utgör minst fem procent. Skatte-
friheten gäller inte omsättningstillgångsakti-
er. Som sådana aktier definieras aktier som är 
avsedda för försäljning och aktier i sådana 
dotterbolag som endast har likvida medel. 
Skattefrihet kan komma i fråga även för 
ägarandelar på mindre än fem procent, om 
aktierna tjänar aktieägarens egen affärsverk-
samhet. Det finns inga föreskrifter om ägoti-
den, men en kort ägotid kan vara en antydan 
om att det är fråga om omsättningstillgångs-
aktier.  

Även sådana dividender som erhållits ge-
nom direktinvesteringar i utländska dotterbo-
lag är i princip skattefria. Kriterierna är de-
samma som för inhemska bolag. Skattefrihe-
ten gäller dock inte portföljinvesteringar. 
Dessutom krävs det av dividendutdelaren att 
den skall vara statsskatteskyldig för sina 
vinster i sin hemviststat. Det förutsätts dock 
inte någon särskild beskattningsnivå. Den 
begränsning som gäller portföljinvesteringar 
tillämpas i enlighet med moder-dotterbolags-
direktivet inte på sådana dotterbolag som har 
hemvist i en medlemsstat i EU. Skattefrihe-
ten förutsätter då att dotterbolaget inte är be-
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friat från vinstskatt eller omfattas av särskil-
da skattelindringar, och att dividendtagaren 
eller dotterbolaget med stöd av skatteavtal 
inte anses vara hemmahörande i något annat 
land än en medlemsstat i EU. 

Undanröjandet av kedjebeskattning har ut-
sträckts till att gälla även överlåtelsevinster 
av aktieinnhav i dotterbolag. För skattefrihet 
gäller samma gränser som i fråga om skatte-
frihet för dividender. Om bestämmelsen om 
skattefrihet kan tillämpas, är eventuella över-
låtelseförluster inte avdragsgilla. I det mot-
satta fallet är överlåtelsevinsterna skatteplik-
tiga till sitt fulla belopp och överlåtelseför-
lusterna avdragsgilla. På aktier som är befri-
ade från skatt får inte göras värdenedgångs-
avskrivningar. På sådana aktier som inte om-
fattas av skattefriheten får däremot göras av-
drag för orealiserade värdenedgångar. I fråga 
om portföljinvesteringar kan sådana avdrag 
emellertid göras endast från den inkomst som 
erhållits från ett dotterbolag. 

I Belgien betraktas som skattefri inkomst i 
praktiken 95 procent av samfunds förvärv av 
direktinvesteringsdividender. Tekniskt har 
skattefriheten genomförts genom ett avdrag 
på 95 procent från dividendinkomsten. För 
avdrag fastställs inte någon förlust och av-
draget kan inte heller göras senare. Förutsätt-
ningen för skattefriheten är att moderbolaget 
vid dividendutdelningstidpunkten äger över 
tio procent av dotterbolagets aktiekapital el-
ler att anskaffningsutgiften för aktierna över-
stiger 1 200 000 euro. Dessutom förutsätts att 
aktierna hör till anläggningstillgångarna och 
att de har ägts utan avbrott i ett års tid an-
tingen före eller efter dividendutdelningen. 

Samma bestämmelser gäller i princip också 
dividender som erhållits från utlandet. Skat-
tefriheten omfattar dock inte dividender från 
bolag med hemvist i sådana stater där det 
allmänna skattesystemet är betydligt fördel-
aktigare än skattesystemet i Belgien. Dessa 
länder och deras bolagstyper finns uppräkna-
de i en förordning. Kriteriet om ett betydligt 
fördelaktigare skattesystem uppfylls i fall där 
antingen den verkliga eller effektiva skatte-
satsen i landet är lägre än 15 procent. Skatte-
bestämmelserna i medlemsstaterna i EU be-
traktas dock inte som betydligt fördelaktiga-
re. Undantag från skattefriheten utgör även 
vissa andra dividender som delas ut av såda-

na bolag som är lågt beskattade i källstaten. 
Dessa detaljerade bestämmelser gäller bland 
annat sådana finansierings-och investerings-
bolag som åtnjuter särskilda skattelättnader. 

I Belgien är skattefriheten för dividender 
och skattefriheten för överlåtelsevinster 
kopplade till varandra. Skattefrihet gäller i 
fråga om vinst av överlåtelse av aktier i så-
dana dotterbolag där vars utdelade dividen-
der är skattefria enligt ovan. Skattefriheten 
förutsätter dock inte någon 10 procents ägar-
andel, inte heller någon ägotid på ett år eller 
att aktierna skall behandlas som anläggnings-
tillgångar.  

I Italien har man i samband med avskaf-
fandet av gottgörelsesystemet för bolagsskatt 
lagt om beskattningen av sådana överlåtelse-
vinster av dividender och aktier som erhållits 
av samfund. De nya bestämmelserna tilläm-
pas från ingången av år 2004. Dividender 
som betalas av ett inhemskt samfund till ett 
annat inhemskt samfund utgör till 95 procent 
skattefri inkomst. Skattefriheten är inte för-
bunden med några särskilda villkor när det 
gäller ägotiden eller ägarandelen för minori-
tetsägare. Samma bestämmelser gäller i prin-
cip också dividender som erhållits från utlan-
det, med undantag av skatteparadisstater. Di-
vidender som erhållits från sådana stater är 
skattepliktiga till sitt fulla belopp. Dividender 
som betalas till utlandet påförs en källskatt 
om 27 procent eller någon lägre procentandel 
enligt gällande skatteavtal. I de fall där mo-
der-dottebolagsdirektivet är tillämpligt påförs 
inte någon skatt. 

Enligt det nya systemet är samfunds aktie-
överlåtelsevinster skattefria till sitt fulla be-
lopp. Detta förutsätter att samfundet har ägt 
aktierna i minst 12 månaders tid, att aktierna 
har bokförts som långsiktiga investeringar 
under anskaffningsåret och att det överlåtan-
de bolaget bedriver näringsverksamhet, samt 
att det inte har sin hemvist i en skatteparadis-
stat. Med näringsverksamhet avses exempel-
vis inte fastighetsägande. På analogt sätt är 
det förbjudet att dra av eventuella överlåtel-
seförluster av sådana aktier på vilka denna 
bestämmelse har tillämpats. Överlåtelsevins-
terna på sådana aktier som hör till anlägg-
ningstillgångar och som inte uppfyller de 
ovannämnda förutsättningarna är skatteplik-
tiga till sitt fulla belopp och överlåtelseför-
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lusterna är avdragsgilla. Orealiserade värde-
nedgångar är inte avdragsgilla i Italien. 
 
2.2.3. Gemenskapsrättsliga aspekter på 

dividendbeskattningen  

Enligt artikel 56 i EG-fördraget skall alla 
restriktioner på bl.a. kapitalrörelser mellan 
medlemsstater samt mellan medlemsstater 
och tredje land vara förbjudna. I fråga om 
beskattning föreskrivs vissa undantag i arti-
kel 58. Enligt artikel 58.1 punkt a skall be-
stämmelserna i artikel 56 inte påverka med-
lemsstaternas rätt att tillämpa sådana be-
stämmelser i sin skattelagstiftning som skil-
jer mellan skattebetalare som har olika bo-
stadsort eller som har investerat sitt kapital 
på olika ort. Enligt artikel 58.3 får den natio-
nella skattelagstiftningen dock inte utgöra ett 
medel för godtycklig diskriminering eller en 
förtäckt begränsning av den fria rörligheten 
för kapital. 

Dividendbeskattningen inom EU är inte 
harmoniserad, utom i fråga om de bestäm-
melser som ingår i det ovan refererade mo-
der-dotterbolagsdirektivet. Genom EG-
fördragets bestämmelser om fri kapitalrörlig-
het begränsas emellertid medlemsstaternas 
nationella svängrum. Under senare år har 
EG-domstolen i flera av sina avgöranden an-
sett att olika behandling av inkomster som 
förvärvats från en annan medlemsstat innebär 
en förbjuden begränsning av de friheter som 
avses i grundfördraget. 

EG-domstolen har inte fattat några avgö-
randen som specifikt handlar om huruvida 
systemet för gottgörelse för bolagsskatt är 
förenligt med gemenskapsrätten. Det vikti-
gaste rättsfallet som gäller dividendbeskatt-
ning är det avgörande som domstolen avlät i 
målet Verkoojien (C-C-35/98) år 2000. Frå-
gan gällde om Nederländernas system för di-
videndbeskattning var förenligt med gemen-
skapsrätten. I Nederländerna utgjorde divi-
dender skattefri inkomst för dividendtagaren 
upp till en viss gräns, men endast när utbeta-
laren av dividenden var ett bolag med hem-
vist i Nederländerna. Domstolen fann i sitt 
avgörande att Nederländernas system stred 
mot principen om fri rörlighet för kapital.  

Europeiska gemenskapernas kommission 
har den 19 december 2003 publicerat ett 

meddelande om beskattning av utdelning till 
fysiska personer på den inre marknaden 
(KOM(2003) 810). I sitt meddelande refere-
rar kommissionen EG-domstolens tolknings-
praxis av beskattningen av gränsöverskridan-
de dividender. Kommissionen presenterar en 
analys av systemet med gottgörelse för bo-
lagsskatt mot bakgrund av Verkoojien-fallet 
och konstaterar att kravet på kongruens inte 
kan godtas som försvar för att inte tillämpa 
bolagsskattegottgörelsen på dividender som 
erhålls från utlandet. Orsaken är att det även i 
detta specialfall är fråga om bolagsskatt som 
uppbärs hos ett bolag och inkomstskatt som 
uppbärs hos en enskild aktieägare, vilket in-
nebär att det rör sig om två olika skatter som 
inte har något direkt samband med varandra, 
och som uppbärs hos två olika skattskyldiga. 

Kommissionen ansåg att det innebär en be-
gränsning av den fria rörligheten för kapital 
att dividender som betalas till utlandet be-
skattas högre än inhemska dividender. 
Kommissionen konstaterade att enligt domen 
i Schumacker-målet (C-279/93) befinner sig 
en i en annan medlemsstat bosatt fysisk per-
son som gör portföljinvesteringar i en situa-
tion jämförbar med situationen för en i med-
lemsstaten bosatt investerare när han får sin 
inkomst helt eller nästan uteslutande från ut-
delning från den verksamhet som utövas i 
den förstnämnda staten och i den medlems-
stat där han har sin hemvist inte uppbär till-
räckliga inkomster för att han, med beaktan-
de av hans personliga förhållanden och fa-
miljesituation, skall kunna beskattas i sin 
hemviststat. I dessa fall bör en utländsk inve-
sterare i beskattningshänseende behandlas på 
samma sätt som en inhemsk investerare. 

Högsta förvaltningsdomstolen i Finland har 
den 10 september 2002 bett EG-domstolen 
om ett förhandsavgörande (HFD 2002:56) 
som gäller om Finlands system för gottgörel-
se för bolagsskatt är förenligt med EG-
fördraget. Målet gäller ett ärende där den 
skattskyldige var allmänt skattskyldig i Fin-
land och ägde 200 stycken aktier i ett börsbo-
lag som var noterat på Stockholmsbörsens A-
lista. Bolagets dividend beskattades som ka-
pitalinkomst i Finland, men till dividenden 
anslöt sig inte någon gottgörelse för bolags-
skatt. I Finland beskattades dividenden så-
lunda enligt en skattesats på 29 procent. Från 
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skattens belopp avräknades den källskatten 
på 15 procent som enligt skatteavtalet hade 
betalats till Sverige. Till en dividend från ett 
inhemskt börsbolag hade anslutit sig gottgö-
relse för bolagsskatt, vilket innebar att divi-
dender som erhölls från Sverige var i en skat-
temässigt sämre position än motsvarande di-
vidender som erhölls från Finland. 

I det skriftliga skedet av ärendet och i den 
muntliga förhandlingen vid EG-domstolen 
den 17 februari 2004 framförde Finland som 
sin åsikt att systemet för gottgörelse av bo-
lagsskatt i Finland är förenligt med gemen-
skapsrätten. Inhemska och utländska divi-
denders olika ställning är motiverad, och de-
ras olika behandling berättigas av syftet att 
upprätthålla skattesystemets kongruens. 

Generaladvokaten vid EG-domstolen har 
gett sitt förslag till avgörande den 18 mars 
2004. Förslaget är generaladvokatens själv-
ständiga ställningstagande till tolkningen av 
gemenskapsrätten och är inte bindande för 
domstolen. Vid tidpunkten för propositionens 
avlåtande hade domstolen ännu inte avkunnat 
sin dom. Generaladvokaten föreslår som svar 
på HFD:s frågor om förhandsavgörande att 
artikel 56.1 samt artikel 58.1. punkt a och ar-
tikel 58.3 utgör hinder för sådan lagstiftning i 
en medlemsstat enligt vilken gottgörelse för 
den av bolaget betalda bolagsskatten medges 
vid dividendbeskattningen i sådana fall där 
en i denna medlemsstat allmänt skattskyldig 
fysisk person har mottagit dividend från ett 
aktiebolag med hemvist i denna medlemsstat, 
medan någon rätt till motsvarande gottgörel-
se för bolagsskatt inte föreligger om dividen-
den har delats ut av ett bolag med hemvist 
utomlands.  
 
 
3.  Bedömning av nuläget  och de 

viktigaste  förslagen 

3.1. Samfunds- och kapitalskattesatsen 

3.1.1. Samfundsskattesatsen 

Företagsbeskattningsnivån har sänkts i fle-
ra länder på ovan beskrivet vis. De gamla 
medlemsstaterna i EU har sänkt sina sam-
fundsskattesatser, men även gjort ingrepp i 
skatteunderlaget, bl.a. genom att befria sam-

funds överlåtelsevinster från skatt. De nya 
medlemsländerna som anslöt sig till EU i 
början av maj 2004 har en avsevärt lägre fö-
retagsbeskattningsnivå än Finland. Speciellt 
den lägre företagsbeskattningsnivån i Estland 
kan framöver påverka även sådana företags 
beteende som är verksamma i Finland. 

Beskattningens nivå har betydelse t.ex. vid 
beslut om placeringsorten för en företags-
koncerns moderbolag. Eftersom företagens 
hemmamarknad är hela EU-området och inte 
endast den egna medlemsstaten blir det möj-
ligt även för mindre företag - även sådana 
som traditionellt har verkat enbart på den na-
tionella marknaden - att utvidga sin verk-
samhet över gränserna. Företagsbeskattning-
ens nivå är en av de faktorer som företagen 
tar hänsyn till i sådana fall.  

Beskattningens nivå går att påverka genom 
lösningar som gäller skattesatsen och skatte-
underlaget. I det skattesystem som trädde i 
kraft år 1993 införde man en låg samfunds-
skattesats som svar på skattekonkurrensen, 
samtidigt som man gick in för att bibehålla 
ett möjligast omfattande skatteunderlag. 
Skattesatsen har fortfarande en central bety-
delse i den internationella skattekonkurren-
sen. Genom att skattesatsen är en entydig 
storhet tillmäts den stor betydelse vid beslut 
som gäller företagsetablering. 

Inom EU och OECD har man upprättat reg-
ler för vad som utgör acceptabel skattekon-
kurrens. Om skatteförmåner erbjuds enbart 
utländska företagare eller placerare är det en-
ligt dessa regler fråga om en form av skadlig 
skattekonkurrens. Som skadlig skattekonkur-
rens betraktas däremot inte att en stat har en 
låg skattesats som tillämpas generellt på 
samtliga bolag med hemvist i staten.  

Denna proposition utgår från att skattesats-
lösningar erbjuder det bästa sättet att göra 
Finland mera attraktivt som placeringsort i en 
värld som kännetecknas av snabba föränd-
ringar. I propositionen föreslås att samfunds-
skattesatsen sänks från 29 procent till 26 pro-
cent. En skattesatssänkning av denna storlek 
kan betraktas som betydelsefull för företa-
gens verksamhetsförutsättningar och optimal 
med tanke på sänkningens omedelbara verk-
ningar på skatteintäkterna. En skattesats-
sänkning på en procentenhet motsvaras sta-
tiskt beräknat 185 miljoner euro i skattein-



 RP 92/2004 rd  
  

 

24

komster.  
 
3.1.2. Kapitalinkomstskattesatsen 

Under hela den tid som det differentierade 
inkomstskattesystemet har varit i kraft har 
kapitalinkomstskattesatsen varit densamma 
som samfundsskattesatsen. Detta samman-
hänger bl.a. med att skatten på dividend som 
beskattas som kapitalinkomst därigenom har 
varit lika stor som den bolagsskatt för vilken 
gottgörelse medges inom ramen för systemet 
för gottgörelse för bolagsskatt. Skattesatserna 
behöver dock inte nödvändigtvis vara lika 
höga. Kapitalinkomstbeskattningens nivå på-
verkas av andra faktorer än bolagsskattens 
nivå.  

Kapitalinkomstbeskattningen kan betraktas 
som fördelaktig jämfört med förvärvsin-
komstbeskattningen, om man endast beaktar 
den nominella skattesatsen. Det bör dock be-
aktas att Finland i jämförelse med andra län-
der tillämpar ett vidsträckt skatteunderlag vid 
beskattningen av privatpersoners ränte- och 
hyresinkomster samt vid beskattningen av 
överlåtelsevinster. De flesta medlemsstaterna 
i EU beviljar skattelättnader och skattefrihet 
för sådana inkomster. Speciellt i fråga om 
överlåtelsevinster gäller ofta en omfattande 
skattefrihet efter viss tids ägande, medan be-
skattningen ofta är progressiv. Detta talar för 
att man i Finland bör tillämpa en i motsva-
rande mån lägre skattesats. En lägre skatte-
sats för kapitalinkomster än för förvärvsin-
komster kan också motiveras med att en del 
av inkomsten består av inflationskompensa-
tion. Å andra sidan bör man undvika att öka 
skillnaden mellan skattesatserna för kapital- 
och förvärvsinkomster. Kapitalinkomstskat-
tesatsen påverkas även i hög grad av ränte-
avdragsrätten. En sänkning av skattesatsen 
innebär en motsvarande minskning av ränte-
avdraget. 

Kapitalinkomstskattesatsen är inte lika 
känslig för skattekonkurrens som samfunds-
skattesatsen, eftersom en person med hemvist 
i Finland i vilket fall som helst beskattas 
både för den kapitalinkomst som han förvär-
vat från Finland och den som han förvärvat 
från utlandet, och eftersom kapitalinkomster 
vanligen i enlighet med skatteavtal får be-
skattas i hemviststaten. En differentiering av 

kapitalinkomst- och samfundsskattesatserna 
möjliggör i detta sammanhang en mer långt-
gående sänkning av samfundsskattesatsen. I 
propositionen föreslås att kapitalinkomstskat-
tesatsen sänks från 29 procent till 28 procent. 
Samtidigt föreslås att källskatteprocenten en-
ligt 6 § i lagen om källskatt på ränteinkomst 
sänks i motsvarande mån. 

Enligt 58 § i inkomstskattelagen skall bo-
stadslåneräntor och andra avdragsgilla ränte-
utgifter i första hand dras av från kapitalin-
komst. Finns det inte någon kapitalinkomst, 
dras ränteutgiften av från förvärvsin-
komstskatten som underskottsgottgörelse. 
Underskottsgottgörelsen är enligt 131 § i in-
komstskattelagen en mot inkomstskattepro-
centen på kapitalinkomsten svarande andel 
av räntorna. Den föreslagna ändringen inne-
bär således att ränteavdragets effekt minskar 
med en procentenhet av räntebeloppet.  
 
3.1.3. Skattetagarnas samfundsskattean-

delar 

I beslutet om ramarna för statsfinanserna 
åren 2005—2008 konstateras att den minsk-
ning om uppskattningsvis 100 miljoner euro 
av kommunernas skatteinkomst som föran-
leds av sänkningen av samfundsskattesatsen i 
samband med reformen av företags- och ka-
pitalinkomstbeskattningen kompenseras fullt 
ut genom en höjning av kommunernas sam-
fundsskatteandel fr.o.m. 2005. Av denna an-
ledning föreslås att kommunernas samfunds-
skatteandel höjs med 2,28 procentenheter 
från 19,75 procent till 22,03 procent av sam-
fundsskattens avkastning. Samtidigt föreslås 
att statens skatteandel sänks i motsvarande 
mån från 78,45 procent till 76,17 procent.  

I 124 § i inkomstskattelagen och 12 § 
2 mom. i lagen om skatteredovisning 
(532/1998), nedan skatteredovisningslagen, 
föreslås vissa ändringar som föranleds av 
sänkningen av samfundsskattesatsen och 
ändringen av skattetagarnas samfundsskatte-
andelar. Inkomstskatteprocenten föreslås bli 
sänkt från 6,2495 till 6,1958 procent för i 
21 § 1 mom. i inkomstskattelagen avsedda 
delvis skattefria samfund samt väglag och 
allmännyttiga samfunds fastighetsinkomster, 
och från 5,7575 till 5,7278 procent för såda-
na samfund som avses 21 § 2 mom. i in-
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komstskattelagen. Skatteredovisningslagens 
12 § 2 mom. föreslås bli ändrat så att till de 
samfundsskatter som tillfaller kommunerna 
och församlingarna läggs skatterna från de 
samfund som avses i 21 och 22 § i inkomst-
skattelagen så att kommunernas andel höjs 
från 91,6473 till 92,4465 procent och försam-
lingarnas andel sänks från 8,3527 till 7,5535 
procent. 
 
3.2. Omläggning av dividendbeskattning-

en 

3.2.1. Slopandet av systemet för gottgö-
relse för bolagsskatt 

Systemet med gottgörelse för bolagsskatt 
har visat sig vara problematiskt, främst i frå-
ga om gränsöverskridande dividender. Gott-
görelsesystemet antogs ursprungligen vara 
det dividendskattesystem som bäst skulle 
kunna förverkliga den inre marknadens 
grundläggande princip om neutral behandling 
av gränsöverskridande dividender. Man ut-
gick från att det skulle vara möjligt att kom-
ma överens om gottgörelse i fråga om sådana 
dividender, antingen på EG-nivå eller genom 
bilaterala avtal mellan medlemsstaterna. Det-
ta mål uppnåddes dock inte. Orsaken var att 
skillnaderna mellan medlemsstaternas skatte-
system var så stora att de hade gjort ett 
gränsöverskridande gottgörelsesystem alltför 
komplicerat. Då man avstod från möjligheten 
till gränsöverskridande gottgörelser ledde 
detta till ett ekonomiskt diskriminerande sy-
stem som inte motsvarar målsättningarna för 
den inre marknaden. Betydelsen av gräns-
överskridande dividender har ökat också i 
Finland eftersom flödet av internationella di-
vidender har mångfaldigats sedan gottgörel-
sesystemet togs i bruk.  

En annan orsak till att gottgörelsesystemet 
har slopats i de flesta av de EU-länder där det 
i tiden infördes är den rättsliga osäkerhet som 
vidlåder systemet. Såsom ovan konstaterats 
har upprätthållandet av skattesystemets kon-
gruens som en grund som berättigar till olika 
behandling inte godkänts av EG-domstolen i 
ett enda fall där frågan har gällt beskatt-
ningskongruens mellan två olika skattskyldi-
ga.  

Systemet med gottgörelse för bolagsskatt 

skulle vara icke-diskriminerande endast i det 
fall att Finland skulle bevilja gottgörelse 
även för dividender som förvärvats från ut-
landet. Detta skulle innebära att en person 
som meddelar att han har förvärvat dividend 
från en medlemsstat skulle vara berättigad till 
skatteåterbäring i pengar, om dividendin-
komsten beskattas enligt en skattesats som är 
lägre än bolagsskattesatsen. Återbäring skul-
le betalas även om bolagsskatten inte betalas 
till Finland och även om den bolagsskatt som 
betalats i bolagets hemviststat inte motsvarar 
den finska bolagsskattenivån. Statens fiskala 
suveränitet och dess intresse att trygga skat-
teinkomsterna utgör hinder för genomföran-
det av ett sådant system. Inte heller de övriga 
medlemsstaterna har ansett det vara möjligt 
att ansluta sig till ett sådant system, utan har i 
de flesta fall övergett systemet med gottgö-
relse.  

I denna proposition föreslås att dividendbe-
skattningens grundstruktur ändras genom att 
systemet för gottgörelse för bolagsskatt slo-
pas. Av denna anledning föreslås att lagen 
om gottgörelse för bolagsskatt upphävs. Det 
föreslås att lagen skall tillämpas sista gången 
vid beskattningen av dividendtagare för skat-
teåret 2004. I personbeskattningen utgör di-
vidender inkomst för det skatteår då dividen-
derna kan lyftas. Detta innebär att gottgörel-
sesystemet inte längre skulle tillämpas på di-
vidender som kan lyftas år 2005, oberoende 
av vilken räkenskapsperiod utdelningen hän-
för sig till. Däremot skulle gottgörelsesyste-
met tillämpas på sådana dividender som har 
kunnat lyftas år 2004, oberoende av vilken 
räkenskapsperiod de hänför sig till.  

Slopandet av gottgörelsesystemet innebär 
att det utdelande bolaget inte längre på sam-
ma grunder som tidigare kan påföras kom-
pletteringsskatt på grundval av dividend en-
ligt 9 § i lagen om gottgörelse för bolags-
skatt. Bibehållandet av ett system av kom-
pletteringsskattetyp skulle emellertid säker-
ställa enkelbeskattning av dividenden på bo-
lagsnivå även under det nya systemet. Artikel 
7.1 i moder-dotterbolagsdirektivet tillåter att 
kompletteringsskatt påförs på grundval av di-
rektinvesteringsdividender som betalas till en 
dividendtagare i en annan medlemsstat i EU i 
det fall att kompletteringsskattesystemet hör 
till ett gottgörelsesystem. I annat fall kan 
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kompletteringsskatten betraktas som en i di-
rektivet förbjuden skatt, vilket innebär att 
den inte kan påföras på grundval av divi-
dendutdelning till en mottagare i en annan 
medlemsstat i EU. Ett bibehållande av kom-
pletteringsskattesystemet så att det enbart 
gäller dividender som betalas i Finland eller 
till länder utanför gemenskapen skulle inte 
vara motiverat ur strukturell synpunkt. I det 
system för dividendbeskattning som föreslås 
i denna proposition förutsätts inte längre att 
bolaget har betalat skatt på grundval av den 
vinst som delas ut som dividend.  

I det nuvarande systemet fastställs för bo-
laget ett skatteöverskott för skatteåret till den 
del som den skatt som bolaget har betalt för 
sin vinst överstiger den skatt som dividend-
utdelningen förutsätter. Skatteöverskottet be-
aktas vid kommande års dividendutdelningar 
som en faktor som minskar behovet av kom-
pletteringsskatt. Skatteöverskottet används 
inom gottgörelsesystemet för att säkerställa 
enkelbeskattning av utdelad vinst och för att 
förhindra kumulering av den av bolaget be-
talda skatten. Då kompletteringsskatt inte på-
förs i det nya systemet har skatteöverskotten 
inte längre någon betydelse, eftersom den av 
bolaget betalda skatten inte längre inverkar 
på beskattningen av dividendinkomst. Till 
den del dividender framdeles beskattas är det 
varken motiverat eller tekniskt möjligt att för 
därigenom influten skatt bevilja skattegottgö-
relse på grundval av skatteöverskott. Detta 
innebär att skatteöverskotten påverkar be-
skattningen för sista gången vid den divi-
dendbeskattning som verkställs för år 2004. 

Om gottgörelse inte har kunnat beviljas på 
grund av dividentagaren är ett samfund som 
visar förlust, har gottgörelse inte betalats ut 
till samfundet i pengar. Till dessa delar har 
det uppstått sådana outnyttjade gottgörelser 
som avses i 5 § 3 mom. i lagen om gottgörel-
se för bolagsskatt. Dessa kan enligt de gäl-
lande reglerna tillgodoräknas vid beskatt-
ningen under de följande tio åren. Outnyttja-
de gottgörelser kan betraktas som jämställba-
ra med skattefordringar. Det är därför moti-
verat att tillämpa den gällande tioårsregeln 
för användning av outnyttjad gottgörelse 
även i det fall att gottgörelsesystemet slopas. 

I lagen om skatteredovisning ingår begrep-
pet skatt som skall betalas. Enligt 3 a § i la-

gen om skatteredovisning avses med skatt 
som skall betalas den debiterade skatten 
minskad med den gottgörelse för bolagsskatt 
som har räknats dividendtagarna till godo. I 
lagen om skatteredovisning ingår även be-
stämmelser om hur gottgörelse för bolags-
skatt skall behandlas i samband med skatte-
redovisningar. I lagen om skatteredovisning 
föreslås vissa ändringar av teknisk natur som 
föranleds av slopandet av systemet med gott-
görelse för bolagsskatt. Begreppet skatt som 
skall betalas föreslås bli ersatt med begreppet 
debiterad skatt, medan de bestämmelser som 
innehåller hänvisningar till gottgörelse för 
bolagsskatt föreslås utgå. 
 
3.2.2. Beskattningen av dividender som 

erhålls av privatpersoner 

Dividender från börsnoterade aktiebolag 

De flesta länder som har tillämpat ett gott-
görelsesystem har inte beviljat full gottgörel-
se, vilket innebär att man i dessa länder har 
tillämpat en partiell dubbelbeskattning av ut-
delning. Systemet har ersatts med andra sy-
stem för partiell dubbelbeskattning av divi-
dendinkomster. Beskattningen av dividend-
tagare har i olika länder lindrats på olika sätt, 
bland annat genom partiell skattefrihet eller 
lägre skattesats. För en delägare med ett kon-
trollerande inflytande i ett bolag kan in-
komstuttag i form av lön utgöra ett alternativ 
till dividend. Dividendbeskattningens nivå 
har därför vanligen fastställts så att den skatt 
som på grundval av vinstutdelning tas ut hos 
bolaget och delägaren sammantaget skall 
motsvara nivån för de högsta marginalskat-
terna.  

I Finland ligger dividendbeskattningen in-
ternationellt sett på en låg nivå. I andra län-
der är å andra sidan skatteunderlaget inom 
bolagssektorn normalt inte lika heltäckande 
som i Finland. När systemet med gottgörelse 
för bolagsskatt slopas bör bolagsbeskattning-
en kompletteras genom även dividender blir 
beskattade till en del. 

Fysiska personer som förvärvar dividend-
inkomster kan grovt sett indelas i två katego-
rier. Till den ena kategorin hör företagare, av 
vilka allt fler bedriver sin företagsverksamhet 
i aktiebolagsform i stället för i form av privat 
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rörelse eller personbolag. Aktiestocken ägs 
då vanligen av en eller ett par personer och 
eventuellt deras familjemedlemmar. Företa-
gare arbetar vanligen själva i företaget och 
får sin förvärvsinkomst från bolaget i form 
av vinstutdelning och lön. Inkomstskatten på 
aktiebolaget och skatten på dividenden be-
traktas som en helhet som utgör den sam-
manlagda skattebelastningen på företagets 
vinst. Den andra kategorin av dividendtagare 
utgörs av placerare, vilka vanligen placerar 
sina pengar i börsnoterade bolag. För dem är 
aktieinnehavet jämförbart med andra placer-
ingar, och den skatt som betalas av ett börs-
bolag upplevs inte som aktieägarnas skatt. 
Den typiske aktieägaren är ofta inte ens in-
formerad om beskattningsnivån för det utde-
lande bolaget. 

Utgångspunkten för denna proposition är 
att dividendbeskattningen av placerare skall 
skärpas genom införande av partiell dubbel-
beskattning av dividender. Samtidigt är det 
dock viktigt att trygga verksamhetsförutsätt-
ningarna för företagare och skapa incitament 
för privatpersoners företagsamhet i syfte att 
skapa nya arbetsplatser. Av denna anledning 
är det inte motiverat att skärpa beskattningen 
av företagare. Det innebär att dividender som 
erhålls av företagare bör beskattas på ett an-
nat sätt än dividender som erhålls av passiva 
placerare. Dividendtagarna bör i detta avse-
ende delas in i två olika kategorier. 

Ett praktiskt kriterium när det gäller att 
skilja mellan aktiva företagare och placerare 
är huruvida det bolag som delar ut dividen-
den är offentligt noterat eller ej. Utdelning 
från börsbolag utgör vanligen avkastning på 
en passiv placering, även om det också finns 
en del familjeföretag som är börsnoterade. 
Användningen av börsnotering som kriterium 
vid gränsdragningen kan även motiveras med 
att dividendbeskattningen även enligt det nu-
varande systemet påverkas av bolagets noter-
ingsstatus, vilket innebär att man kan använ-
da sig av det nuvarande systemets strukturer. 
En strängare beskattning av börsnoterade bo-
lags dividender kan i viss mån dämpa intres-
set för börsnotering. Beskattningen av divi-
dendutdelning är dock inte någon avgörande 
faktor vid beslut om börsnotering. För sådana 
huvudaktieägare i icke börsnoterade bolag 
som lyfter stora dividender påverkas divi-

dendbeskattningen av det nedan beskrivna 
gränsbeloppet. Detta gränsbelopp inverkar 
för dessa ägares del sänkande på den börsno-
teringströskel som dividendbeskattningen ger 
upphov till. I propositionen föreslås att det 
vid beskattningen av fysiska personers divi-
dendinkomster skall göras en åtskillnad mel-
lan dividender från offentligt noterade bolag 
och dividender från andra bolag.  

Med offentligt noterade bolags aktier avses 
sådana i 3 § i värdepappersmarknadslagen 
(495/1989) avsedda värdepapper med vilka 
bedrivs offentlig handel eller sådan annan i 
värdepappersmarknadslagen reglerad yrkes-
mässigt ordnad handel för förmedling av 
kontakt mellan köpare och säljare. Denna re-
gel föreslås gälla bolag som noterats på bör-
sens huvudlista eller på andra listor. En sådan 
gränsdragning främjar en neutral beskattning 
av gränsöverskridande dividender. I fråga om 
utländska bolag är det inte möjligt att tilläm-
pa en sådan indelning i huvudlista och andra 
listor.  

Som ovan beskrevs är dividender i de flesta 
länder delvis skattepliktiga. Inte heller i Fin-
land är det motiverat att införa en total dub-
belbeskattning. En dividendskattenivå på cir-
ka 70 procent gör det möjligt att bibehålla en 
rimlig totalskattebelastning på vinstutdel-
ning, då man beaktar Finlands internationellt 
sett låga samfunds- och kapitalinkomstskat-
tesatser. Om dividenden beskattas som kapi-
talinkomst vid en bolagskattesats på 26 pro-
cent och en kapitalinkomstskattesats på 28 
procent, är den totala skattebelastningen på 
dividendutdelningen 40,50 procent. 

Dividend från börsnoterade bolag betraktas 
för närvarande som kapitalinkomst oberoen-
de av bolagets nettoförmögenhet. På denna 
punkt finns det ingen anledning att göra någ-
ra ändringar. I propositionen föreslås att 70 
procent av den dividend som erhållits från ett 
börsnoterat bolag skall räknas som kapitalin-
komst för en privatperson. 
 
 
Övriga dividender från aktiebolag som be-
traktas som kapitalinkomst 

Enligt det nuvarande systemet påverkas 
kapitalinkomstdividendens belopp av det ut-
delande bolagets nettoförmögenhet. Detta ut-
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gör ett incitament för att stärka företagets ka-
pitalstruktur, vilket har betraktats som ett po-
sitivt drag hos den nuvarande dividendmo-
dellen. Det är motiverat att även i fortsätt-
ningen använda en sådan balansförstärkande 
grundstruktur. I propositionen föreslås därför 
att dividendinkomst från icke börsnoterade 
bolag på samma sätt som för närvarande vid 
beskattningen skall indelas i kapitalinkomst 
och förvärvsinkomst på basis av aktiernas 
matematiska värde beräknat på företagets 
nettoförmögenhet. 

Av orsaker som anges nedan föreslås att 
beräkningen av nettoförmögenheten ändras 
så att räntebärande skuld som använts för 
förvärv av företagardelägares aktier i ett ak-
tiebolag som bedriver näringsverksamhet inte 
längre skall kunna dras av från värdet på 
dennes aktier vid beräkningen av kapitalin-
komstandelen av dividenden. Skuldräntan 
skall inte heller kunna dras av från beloppet 
av dividend som erhållits från bolaget, förrän 
kapitalinkomstandelen av dividenden har be-
räknats. Till övriga delar föreslås inte några 
ändringar i beräkningssättet. 

För närvarande är gränsen för det samman-
räknade bruttobeloppet av gottgörelsen och 
kapitalinkomstdividenden 13,5 procent av 
aktiens matematiska värde. Beräknat enligt 
nettodividenden är gränsen 9,585 procent. 
Kapitalinkomstens andel av nettoförmögen-
heten fastställdes ursprungligen vid en tid-
punkt då räntenivån var betydligt högre än 
för närvarande. Även om räntenivån skulle 
stiga från sin nuvarande låga nivå, kan man 
dock inte räkna med någon betydande höj-
ning av räntenivån. I nuläget är det motiverat 
att använda en lägre avkastningsnivå vid 
fastställandet av dividendens kapitalinkomst-
andel. I propositionen föreslås en avkast-
ningsnivå på nio procent. 

För närvarande går det i praktiken inte nå-
gon skatt på dividender som beskattas som 
kapitalinkomst, eftersom gottgörelsen för bo-
lagsskatt motsvarar skatten på dividendin-
komst. När det gäller kapitalinkomstdividen-
der motsvaras det nuvarande systemet såle-
des närmast av en modell där dividenden ut-
gör skattefri inkomst. Skattefrihet leder dock 
i ekonomiskt hänseende inte till exakt samma 
resultat som det nuvarande systemet. För när-
varande räknas det sammanlagda bruttobe-

loppet av dividenden och gottgörelsen som 
beskattningsbar kapitalinkomst, men gottgö-
relsen räknas å andra sidan delägaren tillgodo 
som betald skatt. Om delägaren efter avdrag 
för räntor och andra avdrag som hänför sig 
till kapitalinkomsten inte har någon beskatt-
ningsbar kapitalinkomst, får delägaren gott-
görelse, dvs. återbäring på skatt som betalts 
av bolaget. Detta är inte möjligt enligt det 
nya systemet.  

I Finland är beskattningen av stora divi-
dendinkomster, liksom beskattningen av di-
vidender överlag, internationellt sett mycket 
fördelaktig. Dividendinkomsterna har ökat 
avsevärt under de senaste åren. Hälften av 
dessa inkomster tillfaller en personkrets som 
omfattar färre än 10 000 personer. Då man 
vid omläggningen av beskattningen övergår 
till en partiell dubbelbeskattning av dividend-
inkomster är det givet att den ovan beskrivna 
skattefriheten för kapitalinkomstdividender 
kan vara obegränsad. I ett system där börsbo-
lagsdividender normalt beskattas skulle detta 
ytterligare framhäva kontrasten till den lind-
riga beskattningen av stora dividender. Det är 
således motiverat att för det skattefria divi-
dendbeloppet fastställa en gräns som beräk-
nas på nettoförmögenheten. I fråga om stora 
dividender skulle detta innebära att beskatt-
ningens nivå skulle närma sig sedvanlig in-
ternationell nivå.  

Med beaktande av den genomsnittliga fa-
miljeföretagarens inkomstnivå föreslås det att 
gränsen för skattefria kapitalinkomstdividen-
der dras vid 90 000 euro. Den del av divi-
dendinkomsten som överstiger denna gräns 
föreslås utgöra skattepliktig inkomst till 70 
procent. Detta innebär exempelvis att det på 
en dividend på 200 000 euro skulle gå 21 560 
euro i skatt, dvs. något över 10 procent. Den 
sammanlagda skattebelastningen i form av 
bolagsskatt och dividendskatt skulle bli cirka 
34 procent, eller cirka fem procentenheter 
högre än med den nuvarande bolagsskatten.  

Gränsen för den skattefria dividenden bör 
tillämpas individuellt, eftersom det i annat 
fall skulle vara lätt att kringgå den genom att 
lyfta dividender från flera olika bolag. Den 
individuella gränsen föreslås tillämpas sepa-
rat på varje delägare i ett bolag, vilket inne-
bär att t.ex. två makar skulle kunna uppbära 
skattefria dividender till ett belopp om sam-
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manlagt 180 000 euro.  
 
Avdrag från förmögenhetsskatten för skatt på 
dividendinkomst 

Nedan föslås att dividend som ett noterat 
bolag delar ut till ett annat bolag skall beskat-
tas som inkomst för det icke börsnoterade 
samfund som erhållit dividenden i första 
hand. Detta är det enda sättet att på ett kon-
sekvent och administrativt enkelt sätt genom-
föra den beskattning som är avsedd att gälla 
noterade bolags dividender. Om en privatper-
son som är delägare i ett icke börsnoterat bo-
lag ytterligare beskattas för dividender som 
han erhåller av det icke börsnoterade bolaget, 
innebär det att skatten kumuleras och att den 
skatt som belöper på dividenden överstiger 
en nivå på 40,5 procent. Detta problem gäller 
en del av de cirka 2000 personer vars divi-
dender från icke börsnoterade bolag översti-
ger 90 000 euro i året. Största delen torde er-
hålla dividender från bolag med relativt små 
innehav i noterade bolag. Saken skulle ha 
ekonomiskt betydelsefulla verkningar för 
högst ett par hundra delägare. 

Det skulle vara tekniskt svårgenomförbart 
att undaröja sådana skattepåföljder. Det skul-
le kräva att skatteförvaltningen följer divi-
dendflödena från alla aktiebolag som fått di-
vidender från noterade bolag. Trots det skulle 
det vara svårt att exakt fastställa vilka divi-
dender som skall beaktas vid beräkningen, 
om dividender utdelas vidare först under de 
följande åren. Ett sådant system skulle på-
minna om systemet med gottgörelse av bo-
lagsskatt, vilket man beslutat slopa i sam-
band med företags- och kapitalskatterefor-
men. I propositionen har man kommit fram 
till att beskattningen av denna lilla ägarkrets 
inte motiverar ett så tungrott system omfat-
tande hela dividend- och ägarområdet. 

Skattskyldiga som lyfter sådana dividender 
på över 90 000 euro som beskattas som kapi-
talinkomst betalar ofta även förmögenhets-
skatt på grundval av sitt aktieinnehav.  De är 
tvungna att lyfta dividender ur bolaget för att 
betala förmögenhetsskatten. Då även divi-
dender beskattas kan beskattningen sägas 
vara kumulativ. I syfte att lindra mångfaldig 
beskattning föreslås därför att förmögenhets-
skatten lindras i de fall där den skattskyldige 

har betalat skatt på sådana dividender till ett 
belopp på över 90 000 euro från icke notera-
de bolag som beskattas som kapitalinkomst. 
Lindringen genomförs så att från förmogen-
hetsskatten avdras den kapitalinkomstskatt 
som belöper på den del av divididenden som 
överstiger 90 000 euro, dock högst till belop-
pet av den skatt på kapitalinkomst som debi-
terats den skattskyldige. 
 
Dividender som betraktas som förvärvsin-
komst 

Enligt det nuvarande systemet beskattas 
dividend som förvärvsinkomst till den del di-
videnden överstiger ett visst belopp som be-
räknas på avkastningen på nettoförmögenhe-
ten. Om marginalskatten för förvärvsinkoms-
ter understiger 29 procent, är beskattningen i 
dagens läge lindrigare än beskattningen av 
kapitalinkomstdividender, och den skattskyl-
dige inte bara lyfter dividenden skattefritt, 
utan får också återbäring på bolagets skatt i 
form av gottgörelse. I det föreslagna syste-
met medges inte längre gottgörelse för bola-
gets skatt. Den sammanlagda skattebelast-
ningen på vinsten och dividenden är alltid 
minst lika stor som samfundsskattesatsen.  

Enligt förslaget är 70 procent av dividend-
inkomsten skattepliktig inkomst med ovan 
nämnda undantag i fråga om kapitalinkomst-
dividender. Detta gäller även dividender som 
beskattas som förvärvsinkomst. Förslaget in-
nebär att det inte blir någon större nivåskill-
nad mellan beskattningen av företagares 
vinstuttag och beskattningen av övrig för-
värvsinkomst. På de högsta nivåerna av den 
progressiva skatteskalan skulle beskattningen 
av förvärvsinkomstdividender efter reformen 
ligga på ungefär samma nivå som för närva-
rande och således på samma nivå som be-
skattningen av övrig förvärvsinkomst. Detta 
kan anses motiverat i syfte att undvika en si-
tuation där sådan förvärvsverksamhet som 
bedrivs utan nämnvärd nettoförmögenhet är 
fördelaktigare då den bedrivs i aktiebolags-
form än i andra former. 

För medelinkomsttagare och mottagare av 
små förvärvsinkomstdividender innebär bort-
fallet av möjligheten till gottgörelse  att be-
skattningen av vinstuttag i form av dividend 
skärps. Denna effekt kan dock helt undvikas 



 RP 92/2004 rd  
  

 

30

genom att bolaget betalar ut lön till sådana 
delägare som arbetar inom bolaget. I vissa 
bolag kan det finnas sådana delägare som 
lyfter förvärvsinkomstdividender men som 
inte kan lyfta lön från bolaget eftersom de 
inte arbetar där. Det är oftast fråga om passi-
va delägare såsom barn och andra familje-
medlemmar på vilka aktieinnehavet har för-
delats. Principerna för lindring av dividend-
beskattningen är egentligen inte tillämpliga 
på denna kategori.  

Även i fråga om denna kategori är det dock 
motiverat att i viss mån lindra beskattningen 
av förvärvsinkomstdividender jämfört med 
den situation som grundlösningen skulle leda 
till. För närvarande beviljas inte förvärvsin-
komstavdrag vid beskattningen enligt 105 a § 
i inkomstskattelagen på grundval av för-
värvsinkomstdividender, trots att avdrag be-
viljas på grundval av såväl löneinkomster 
som förvärvsinkomstandel i utdelningsbar fö-
retagsinkomstandel och sammanslutnings-
delägares förvärvsinkomstandel. I proposi-
tionen föreslås att avdraget i fortsättningen 
beviljas även på grundval av dividendin-
komst som beskattas som förvärvsinkomst.  
 
Vinstutdelning från andra samfund än aktie-
bolag 

Enligt lagen om gottgörelse för bolagsskatt 
tillämpas lagens bestämmelser numera även 
på inhemska andelslag som betalar ränta på 
andelskapital och placeringsandelar, samt på 
inhemska sparbanker som betalar vinstandel 
på grundfondsandelar och ränta på placering-
ar i tillskottsfonder. Dessa betalningar utgör 
vinstutdelning som är jämförbar med divi-
dender, vilket motiverar att de beskattas på 
samma sätt som dividend även i det nya sy-
stemet. 

Utdelning från de ovan nämnda samfunden 
behandlas för närvarande helt som kapitalin-
komst, på samma sätt som utdelning från 
börsbolag. Inte heller i det nya systemet är 
det av praktiska orsaker motiverat att indela 
dessa samfunds vinst i förvärvs- och kapital-
inkomst, eller att betrakta deras vinst som så-
dan företagarinkomst som omfattas av en 
skattefria del på 90 000 euro. Vinst som de-
las ut av dessa samfund föreslås därför i sin 
helhet behandlas som kapitalinkomst, vilken 

för privatpersoner utgör skattepliktig inkomst 
till 70 procent. 

Bland konsumentandelslagens medlemmar 
finns det hundratusentals privatpersoner vars 
andelskapitalräntor normalt uppgår till några 
tiotal euro. Inom det nuvarande gottgörelse-
systemet har det i praktiken inte gått någon 
skatt på dessa inkomster, eftersom gottgörel-
sen har täckt hela skattebeloppet. Inom det 
nya systemet skulle uppfyllandet av anmäl-
ningsskyldigheten och utredningen av in-
komsterna kräva stora kostnader i förhållan-
de till skattens avkastning, om dessa inkoms-
ter skulle betraktas som skattepliktiga. Det är 
därför motiverat att inte beskatta sådana små 
vinstandelar.  

Speciellt lantbrukare är ofta medlemmar i 
producentandelslag. De andelskapitalräntor 
som utbetalas av producentandelslag översti-
ger ofta motsvarande räntor från konsument-
andelslag, och kan uppgå till flera tusen euro. 
Även på andelsbankers tilläggsandelar beta-
las räntor som kan uppgå till belopp på flera 
hundratals euro. Dessa inkomster omfattas 
för närvarande av gottgörelsesystemet och 
påförs enkel beskattning. I dessa fall förelig-
ger inte samma skäl för en övergång till dub-
bel beskattning som i fråga om dividender 
från noterade bolag. Det är därför motiverat 
att sådana sedvanliga andelskapitalsräntor i 
väsentliga delar fortsättningsvis skall omfat-
tas av enkel beskattning. Skattetekniskt före-
slås att befrielsen genomförs så att de ovan-
nämnda inkomsterna som beskattas enligt in-
komstskattelagen är skattepliktiga endast till 
den del som överstiger en gräns om 1500 
euro. Regeringen följer bestämmelsens än-
damålsenlighet i förhållande till de lösningar 
som gäller samfund med aktiebolagsform ut-
gående från de praktiska erfarenheterna av 
bestämmelsens tillämpning.  

Gränsen föreslås tillämpas skattskyldigvis 
och gälla det sammanlagda beloppet av ifrå-
gavarande inkomster som erhållits från olika 
samfund. Räntor från konsumentandelslag 
beskattas som personlig inkomst, medan rän-
tor som betalas av producentandelslag ofta 
utgör jordbruksinkomst. Räntorna utgör säl-
lan näringsinkomst. Gränsen föreslås gälla de 
sammanlagda inkomsterna av ifrågavarande 
slag från alla inkomstkällor. Eftersom frågan 
om vilken inkomstkälla skattefriheten gäller  
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har konsekvenser för beskattningens slutre-
sultat, föreslås att saken regleras i 33 d § i 
inkomstskattelagen.  
 
Beskattningen av dividender som hänför sig 
till en privatpersons näringsinkomstkälla el-
ler jordsbruksinkomstkälla 

Om en fysisk persons dividender hör till 
inkomstkällan för personens företagsverk-
samhet, utgör dividender med därtill ansluten 
gottgörelse för bolagsskatt enligt det nuva-
rande systemet helt och hållet skattepliktig 
inkomst från näringsverksamhet eller gårds-
bruk. Aktierna räknas till nettoförmögenhe-
ten av företagsverksamheten och höjer för sin 
del beloppet av företagsinkomst som beskat-
tas som kapitalinkomst. Dividendinkomstens 
inkomstslag bestäms enligt företagsinkoms-
tens inkomstslag och inte enligt det divi-
dendutdelande bolagets nettoförmögenhet. 
Dividender från offentligt noterade bolag 
kan, beroende på företagets nettoförmögen-
het, även utgöra förvärvsinkomst. 

Inom det föreslagna systemet är dividend-
inkomsten skattepliktig till 70 procent för 
privatpersoner. Som ett undantag från denna 
regel föreslås kapitalinkomstdividender från 
icke börsnoterade bolag vara skattefria upp 
till 90 000 euro. Valet av beskattningsform 
föreslås grunda sig på om det utdelande bo-
laget är börsnoterat, och på bolagets netto-
förmögenhet. Om dividender som hör till in-
komstkällan för företagsverksamhet skulle 
beskattas på helt samma grunder, skulle man 
vara tvungen att avskilja dividenderna vid 
beräkningen av inkomsten från företagsin-
komstkällan för att t.ex. kunna beakta maxi-
migränsen om 90 000 euro. Å andra sidan 
skulle det inte vara motiverat att inräkna ak-
tierna i företagets nettoförmögenhet, om di-
videnderna inte utgör företagsinkomst som 
utdelas på grundval av nettoförmögenhet. Att 
avskilja dividenderna från företagsinkomsten 
och aktierna från nettoförmögenheten skulle i 
många fall vara mindre förmånligt för den 
skattskyldige och skulle vara administrativt 
svårgenomförbart.  

Dividender föreslås till 70 procent utgöra 
skattepliktig inkomst från näringsverksamhet 
eller gårdsbruk, oberoende av vilket bolag de 
har erhållits från. Det föreslås att aktierna 

skall inräknas i nettoförmögenheten och att 
företagsinkomsten, i vilken dividenderna in-
går till 70 procent av sitt belopp, skall indelas 
i förvärvs- och kapitalinkomst.  

I den föreslagna modellen blir beskattning-
en av dividender från börsnoterade bolag för-
månligare än om aktierna och dividenderna 
skulle avskiljas från företagets tillgångar och 
inkomster, eftersom en nettoförmögenhets-
ökning vanligen ger en större ökning av kapi-
talinkomsten än av dividendbeloppet. Divi-
dendbeskattningen är strängare i fråga om 
dividender från andra än börsnoterade bolag. 
Det är dock tämligen ovanligt att ett privat-
bolags anläggningstillgångar omfattar sådana 
aktier i icke börsnoterade bolag på vilka det 
betalas betydande dividender.  
 
3.3. Beskattningen av samfunds vinst av 

överlåtelse av aktier  

Kedjebeskattning har traditionellt granskats 
som ett fenomen som hör ihop med divi-
dendbeskattningen. I synnerhet internationel-
la företags verksamhet är organiserad i kon-
cerner, i vilka en ägarkedja kan omfatta flera 
olika bolag. Kedjebeskattning uppkommer 
vid överföring av dividender inom bolags-
sektorn när vinst som redan en gång har be-
skattats som inkomst för ett samfund beskat-
tas på nytt vid utdelningen då mottagaren är 
en aktieägare i form av ett samfund. Enligt 
de nuvarande dividendbeskattningsreglerna 
undanröjs kedjebeskattning med hjälp av 
gottgörelsesystemet. Dividend och därtill an-
sluten gottgörelse är enligt 5 § 1 mom. 
3 punkten i näringsskattelagen skattepliktig 
inkomst för samfundet. Då gottgörelsen mot-
svarar den skatt som tas ut på dividenden är 
dividendens verkliga skattebelastning noll, 
oberoende av vilken tillgångskategori aktier-
na tillhör.  

I samband med att gottgörelsesystemet slo-
pas måste man avgöra hur kedjebeskattning-
en av dividender skall undanröjas. Kedjebe-
skattningen betraktas numera längre inte som 
en fråga som uteslutande gäller dividendbe-
skattningen. Vid beskattningen av avkast-
ningen av ett samfunds aktieinnehav finns 
det en koppling mellan dividendbeskattning-
en och beskattningen av överlåtelsevinster. 
Dividender och överlåtelsepriser kan jämstäl-
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las som poster genom vilka moderbolaget 
lyfter vinst från ett dotterbolag. Värdesteg-
ringen och dividenden utgör en avkastnings-
helhet. Om bolaget inte delar ut dividend, 
ligger avkastningens tyngdpunkt på värde-
stegringen. Å andra sidan innebär dividend-
utdelning på kort sikt att aktiens värde sjun-
ker med beloppet av dividenden.  

Eftersom ett dotterbolag är en fristående 
skattskyldig, beskattas dess inkomst separat 
som dotterbolagets inkomst. Värdestegringen 
på dotterbolagets aktier kan anses grunda sig 
på dotterbolagets erhållna och förväntade in-
komster. Om moderbolaget beskattas för dot-
terbolagets värdestegring, leder det enligt 
detta resonemang till dubbelbeskattning. I 
fråga om direktinvesteringar har man i flera 
länder i avgöranden som gäller undanröjande 
av kedjebeskattning ansett att aktieöverlåtel-
sevinster kan jämställas med dividender. I 
avgöranden som gäller kedjebeskattning för-
utsätts att man även i Finland tar ställning till 
frågan hur aktieöverlåtelsevinster skall be-
skattas.  
 
3.3.1. Bedömning av skattefrihet för över-

låtelsevinster 

Ovan nämnda strukturellt betingade motiv 
kan läggas till grund att samfunds överlåtel-
sevinster skall vara skattefria och att överlå-
telseförluster och andra förluster inte skall 
vara avdragsgilla. Ett viktigt reellt motiv för 
att befria aktieöverlåtelsevinster från skatt är 
behovet att hävda sig i den internationella 
skattekonkurrensen. Som ovan beskrevs har 
flera av medlemsstaterna i EU övergått till ett 
system med skattefrihet för överlåtelsevins-
ter. Senast detta skedde var i Sverige den 1 
juli 2003. Även Norges regering har den 26 
mars 2004 beslutat befria överlåtelsevinster 
från skatt från och med nämnda datum.  

Den skattemässiga behandlingen av bolags 
överlåtelsevinster kan påverka beslutsfattan-
de i koncernbolag, främst vad gäller valet av 
hemort för moderbolaget och placeringsland 
för olika förvaltnings-, service- och holding-
bolag. Sådana aktiviteter som inte har någon 
direkt fysisk anknytning till en bestämd plats 
anses utgöra ett lättrörligt skatteunderlag. 
Koncernbolag kan grundas och deras placer-
ingsort kan ändras till relativt ringa direkta 

kostnader. Inom EU har man även undanröjt 
vissa av de skattehinder som förhindrar såda-
na gränsöverskridande arrangemang.   

Frågor i anknytning till skattesystemets in-
ternationella konkurrenskraft berör i första 
hand stora internationella bolag. För Finlands 
del inverkar olika länders skattemässiga be-
handling av överlåtelsevinster i detta nu 
främst på struktur- och placeringsbeslut i fö-
retag med hög internationaliseringsgrad. Den 
ökande internationaliseringen av företags-
verksamheten och den skärpning av skatte-
konkurrensen som EU-utvidgningen medför 
kan dock leda till att skattekonkurrenssyn-
punkter får ökad relevans även för mindre fö-
retag.  

Att locka företag med hjälp av skattefrihet 
ger dock inte nödvändigtvis någon omedel-
bar utdelning i form av skatteinkomster. I 
princip bör det inte heller ha någon större be-
tydelse ur skatteinkomstsynpunkt var moder-
bolagen och förvaltnings-, service- och hol-
dingbolagen är lokaliserade. Det är i allmän-
het viktigare för ett land att där i så stor ut-
sträckning som möjligt bedrivs företagsverk-
samhet av lönsam och sysselsättningsfräm-
jande karaktär. Bolag av holdingbolagstyp 
har inte nödvändigtvis någon särskilt stor 
sysselsättningseffekt. 

Moderbolag och förvaltningsbolag i en 
koncern anses emellertid allmänt medföra 
såväl direkta som indirekta fördelar för pla-
ceringsstaten. Koncernvinsten tas i regel hem 
till moderbolaget för att kunna delas ut som 
dividend till ägarna. Effektiviseringen av den 
internationella finansmarknaden har även lett 
till en ökning av dividendutdelningens bety-
delse. När ett moderbolag delar ut dividend 
till sina ägare tar moderbolagets placerings-
stat vanligen ut en källskatt på dividenden. 
Moderbolagsstaten kan även i viss mån gyn-
nas av vinststyrningen inom koncernen. I en 
koncern finns det ofta ett behov av att snabbt 
kunna visa upp en vinst direkt hos moderbo-
laget.  

Den viktigaste fördelen med skattebefrielse 
för aktieöverlåtelsevinster anses vara att den 
gör det möjligt att genomföra flexibela änd-
ringar av företagens ägarstruktur. Det betyder 
att det i samband med strukturarrangemang 
inte sker någon realisering av skattepliktig 
värdestegring, och att beskattningen sålunda 
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inte lägger några hinder i vägen för de struk-
turförändringar som den internationella före-
tagsverksamheten förutsätter. Skattefrihet 
möjliggör även skattefri hemtagning av vins-
ter i form av överlåtelsevinst till moderbola-
get, varifrån den kan delas ut som dividend 
till ägarna eller investeras på nytt i dotterbo-
lagen. 

Saken kan analyseras både ur ett skatte-
konkurrensperspektiv och utifrån dess direkta 
inverkningar på skatteavkastningen. Då man 
i Finland beskattar överlåtelsevinster medan 
förluster är avdragsgilla föreligger det en stor 
risk för skattearbitrage i ett läge där flera 
andra stater tillämpar ett system med motsat-
ta regler. Enligt EU:s fusionsdirektiv kan en 
koncerns ägarstruktur ändras genom aktieby-
te, t.ex. så att ett finskt moderbolags dotter-
bolag, vars överlåtelse skulle ge upphov till 
överlåtelsevinst, genom aktiebyte överlåts till 
ett dotterbolag i en stat där överlåtelsevinster 
är skattefria. De aktier i det utländska dotter-
bolaget med vilka de överlåtna aktierna har 
ersatts genom arrangemanget uppges till 
oförändrad anskaffningsutgift i moderbola-
gets beskattning. Då det utländska dotterbo-
laget skattefritt har sålt de aktier det erhöll 
vid bytet ingår vinsten i värdet av dess egna 
aktier. Om det skattefritt kan dela ut dividend 
till moderbolaget, innebär det i praktiken att 
överlåtelsevinsten återgår skattefritt till mo-
derbolaget.  

T.ex. vid Koncernskattecentralen, som skö-
ter beskattningen av de företag som hör till 
de 250 största finska koncernerna, har man 
kunnat konstatera  en konstant ökning av av-
drag i anslutning till anläggningstillgångsak-
tier. Under skatteåret 2002 översteg dessa 
avdrag beloppen av försäljningsvinster för 
motsvarande aktier. 

Det är dock inte möjligt att på statistisk väg 
utreda i vilken mån utvecklingen påverkas av 
den ovan nämnda möjligheten att utnyttja så-
dana stater som tillämpar ett system med 
skattefrihet. i Sverige är det uttryckligen 
möjligheten att dra av förluster i Sverige och 
skattefritt lyfta vinster utomlands som anförts 
som motiv för en övergång till ett system 
med skattefrihet. Enligt en utredning som 
lämnats till det svenska finansdepartementet 
(SOU 2001:11) uppskattades den statsfinan-
siella nettoeffekten av uteblivna skattein-

komster på grund av skattefrihet för överlå-
telsevinster till 200 miljoner kronor. Med be-
aktande av den internationella utvecklingen 
och den allt intensivare skatteplaneringen är 
det uppenbart att det inte skulle ske någon 
minskning av skatteinkomsterna från interna-
tionella företag i det fall att överlåtelsevinster 
skulle befrias från skatt. I Finland skulle ef-
fekten kunna vara den motsatta, då man be-
aktar den praxis med omfattande avdrag för 
värdeminskning som tillämpas i Finland.  

Företagsverksamhet bedrivs i allt större ut-
sträckning i form av koncerner som består av 
ett flertal bolag. Enligt gällande finska be-
skattningsprinciper förutsätts att bolag inom 
en koncern följer principen om gängse värde 
vid prissättningen i samband med koncernin-
terna transaktioner. Koncerninterna aktie-
överlåtelser skall i dagens läge ske till gängse 
pris, vilket försvårar företagsarrangemang. 
Det har ansetts viktigt att finna en lösning på 
detta problem. En lösning som har diskute-
rats går ut på att befria koncerninterna över-
låtelser från skatt. Detta skulle kunna ske ge-
nom att godkänna underprissatta överlåtelser 
genom vilka en icke realiserad värdestegring 
överförs till ett mottagande bolag och redovi-
sas som detta bolags inkomst, eller genom att 
skatteföljderna för överlåtaren uppskjuts tills 
aktierna har övergått till en ägare utanför 
koncernen.  

En skattefrihet som endast gäller koncern-
interna överlåtelser är dock problematisk, ef-
tersom skattefria överlåtelser då av gemen-
skapsrättsliga skäl uppenbarligen borde kun-
na göras även till ett dotterbolag i en annan 
medlemsstat i EU, varvid värdestegringen 
slutgiltigt skulle bli obeskattad i Finland. 
Detta skulle inte vara motiverat i ett system 
där förlustavdragsrätten inte är begränsad. Ett 
system med skattefrihet för koncerninterna 
överlåtelser skulle även i övrigt passa illa 
ihop med möjligheten att det oaktat dra av 
icke realiserade värdenedgånger. Det är inte 
heller möjligt att förbjuda avdrag för förlus-
ter bara på den grunden att detta kan leda till 
att överlåtelsevinsten i en gränsöverskridande 
transaktion kan bli slutgiltigt obeskattad. Det 
system som föreslagits av Arbetsgruppen för 
utveckling av inkomstbeskattningen, enligt 
vilket debiteringen av skatt på vinst upp-
skjuts tills aktierna har överförts till en ägare 
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utanför koncernen, kan å andra sidan betrak-
tas som svåradministrerat och svårt att över-
vaka. 

Att underlätta koncerninterna företagsar-
rangemang i fråga om aktieöverlåtelser är 
därför inte genomförbart annat än genom ett 
system med generell skattefrihet för överlå-
telsevinster, eftersom detta är det enda sätt på 
vilket man kan uppnå ett system som är kon-
gruent i förhållande till förlustavdrag.  

En övergång till skattefrihet för överlåtel-
sevinster skulle ur skattesystemets synpunkt 
vara förenat med vissa element av problema-
tisk art. Den ovan beskrivna infallsvinkeln är 
i praktiken problematisk på grund av att stora 
överlåtelsevinster vanligen inkluderar även 
en andel som köparen betalar för målföreta-
gets inkomstförväntningar. För denna del av 
överlåtelsevinsten finns ingen motsvarande 
skatt som skulle ha betalts av målbolaget. I 
princip betalar målbolaget skatten ur sina in-
komster efter hand som inkomstförväntning-
arna förverkligas under den tid som köparen 
innehar bolaget. Köparen kan lyfta en sålun-
da beskattad vinst skattefritt i form av divi-
dend. Då det betalda överlåtelsepriset å andra 
sidan inte är avdragsgillt för köparen, för-
verkligas principen om enkelbeskattning. Om 
inkomsterna däremot inte stiger till beloppet 
av den betalda köpesumman, blir slutresulta-
tet skattemässigt betungande för köparens 
del. Köp av målbolag sker ofta i syfte att 
sammanslå dess företagsverksamhet med kö-
parens, varvid målbolaget upplöses. Ett så-
dant arrangemang försvåras om det inte går 
att dra av utgifterna för anskaffning av akti-
erna.  

Vid gränsöverskridande ägande uppfylls 
inte nödvändigtvis kravet på kongruens, på 
grund av att olika länder har olika regler för 
beskattning av överlåtelsevinster och -
förluster. Å andra sidan handlar det om för-
hindrande av dubbelbeskattning endast i de 
fall där målbolaget betalar skatt enligt normal 
samfundsskattesats. Om dess vinst beskattas 
enligt en låg skattesats eller inte beskattas 
alls, borde det inte finnas grund för befrielse.  

En skattefrihetsmodell är problematisk av 
den anledning att skattebehandlingen vanli-
gen bör anpassas efter företagets verkliga 
ekonomiska situation och skattebetalnings-
förmåga. En realiserad överlåtelsevinst för-

bättrar den skattskyldiges skattebetalnings-
förmåga. På motsvarande sätt försämras skat-
tebetalningsförmågan av en överlåtelseför-
lust, och denna borde utgöra en utgift som 
kan dras av från annan inkomst. Kritik mot 
förbudet att dra av överlåtelseförluster kan 
anföras ur sådana bolags synpunkt, vars ak-
tieinnehav har drabbats av värdenedgång. 
Förbudet att dra av förluster kan i viss mån 
öka kostnaderna för riskinvesteringar.  

Ett system baserat på skattefrihet för över-
låtelsevinster skulle vara mer tungrott ur ad-
ministrativ synpunkt och mer oberäkneligt 
för den skattskyldige i takt med att betydel-
sen av skatteplanering ökar. Ett sådant sy-
stem skulle troligen även vara förenat med 
övervakningsproblem. 
 
3.3.2. Förslag till beskattning av överlå-

telsevinster 

Så många av medlemsstaterna i EU gått in 
för skattefrihet för överlåtelsevinster, att be-
frielse för vinst av överlåtelser av direktinve-
steringsaktier kan betraktas som huvudmo-
dellen i Europa. Det är möjligt att Finlands 
position i konkurrensen om internationella 
företagsetableringar försämras, om Finlands 
system för beskattning av överlåtelsevinster 
avviker från strukturen för konkurrentländer-
nas system. Möjligheten att genomföra kon-
cerninterna aktieöverlåtelser utan skattekost-
nader bör även motsvara internationell prax-
is.  

Även offentligfinansiella synpunkter före-
faller tala för införandet av ett system med 
skattefrihet, även om det råder stor osäkerhet 
om ändringens fiskala verkningar. De nuva-
rande möjligheterna till skattearbitrage och 
avdrag för värdenedgångsavskrivningar leda 
till betydande skatteinkomstbortfall i fråga 
om de största företagen. 

De skatteinkomstsänkande effekterna av en 
ändring beror närmast på de ökade möjlighe-
ter till skatteplanering som erbjuds mindre 
företag vars verksamhet håller sig inom na-
tionella ramar. Det kan å andra sidan ses som 
rättvist med avseende på neutraliteten mellan 
olika skattskyldigkategorier att även företag 
som uteslutande är verksamma i Finland kan 
dra nytta av skattefrihet för överlåtelsevins-
ter. 
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Skattesystemets symmetri förutsätter i en-
lighet med internationell praxis att det före-
skrivs att överlåtelseförluster och med dessa 
jämförbara poster inte är avdragsgilla i be-
skattningen. Att säkerställa skattefrihetssy-
stemets symmetri i praktiken är en svår men 
nödvändig uppgift. För en skattskyldig inne-
bär systemet ett incitament att i möjligast stor 
utsträckning realisera sina inkomster i form 
av skattefria överlåtelsevinster. På motsva-
rande sätt innebär ett förbud att dra av över-
låtelseförluster ett incitament till arrange-
mang genom vilka förluster kan utnyttjas i 
någon form. För att förebygga sådana möj-
ligheter till skatteplanering är det nödvändigt 
att införa bestämmelser om olika slags be-
gränsningar. 

I denna proposition föreslås att överlåtelse-
vinster som ett samfund får genom överlåtel-
se av aktier skall vara skattefria med nedan 
angivna begränsningar. Skattefrihetsbestäm-
melserna föreslås bli tillämpade vid beskatt-
ningen av aktiebolag, andelslag, sparbanker 
och ömsesidiga försäkringsbolag. Förlust av 
överlåtelse av motsvarande aktier föreslås 
inte kunna avdras. Samtidigt föreslås att möj-
ligheten till skatteavdrag för orealiserad ak-
tievärdenedgång slopas.  

I propositionen ingår även förslag till spe-
cialbestämmelser för förhindrande av vissa 
av de mest typiska möjligheterna till skatte-
planering. Dessutom kan symmetrin mellan 
skattefria vinster och icke avdragsgilla för-
luster säkerställas genom att på konstgjorda 
arrangemang tillämpa bestämmelsen om 
skattekringgående i 28 § i lagen om beskatt-
ningsförfarande 1558/1995. Syftet med den-
na bestämmelse är att säkerställa ett slutre-
sultat som motsvarar lagens syfte och för-
hindra uppnåendet av skattemässiga fördelar 
med hjälp av konstgjorda successiva transak-
tioner och avvikande prissättning. Bestäm-
melsen kommer att spela en viktig roll vid 
tolkningen av de föreslagna bestämmelserna 
om överlåtelsevinst, på grund av strukturella 
faktorer i anslutning till den skattemässigt 
kongruenta behandlingen av överlåtelsevins-
ter och överlåtelseförluster.  

Speciellt den omfattande avdragsrätten för 
överlåtelsevinster skapar ökade möjligheter 
till skatteplanering, även sådana som inte är 
möjliga att förutse. Vid behov kommer reger-

ingen i ett senare skede att lägga fram förslag 
till preciseringar om innehållet i skattefri-
hetsbestämmelserna. 
 
 
3.3.3. Tillämpningsområdet för överlåtel-

sevinsters skattefrihet 

Begränsning av skattefrihet till att gälla en-
dast anläggningstillgångsaktier 

Det är ändamålsenligt att begränsa skatte-
friheten för överlåtelsevinster till situationer 
där det är fråga om långsiktiga aktieinnehav 
som ansluter sig till ägarbolagets företags-
verksamhet. Vinster på kortvariga placering-
ar bör däremot lämnas utanför tillämpnings-
området för skattefrihet. Beskattningen av 
överlåtelsevister är inte gemenskapsrättsligt 
harmoniserad, och rätten för mottagarens 
hemviststat att ta ut skatt på överlåtelsevinst 
har vanligen inte begränsats genom bestäm-
melser i skatteavtal. I motsats till situationen 
i fråga om dividender finns det sålunda inga 
begränsningar av skattefriheten för överlåtel-
sevinster vid internationell beskattning. EG-
fördraget förutsätter emellertid att målbolag 
med hemvist i en annan medlemsstat inte 
grundlöst får försättas i en sämre situation än 
inhemska bolag.  

Enligt näringsskattelagens tillgångsslagsin-
delning kan aktier höra till anläggnings-, in-
vesterings-, omsättnings- eller finansierings-
tillgångar. Ett samfund kan även ha sådana 
aktier som inte hör till företagsverksamheten 
och inte hör till inkomstkällan för närings-
verksamheten utan som utgör en s.k. person-
lig inkomstkälla. I näringsskattelagen före-
skrivs separat för varje tillgångskategori om 
intäktsföring av överlåtelsepris, anskaff-
ningsutgifts och värdenedgångs avdragbar-
het, inkomstföring av värdestegring på inve-
steringstillgångar samt återtagande av sådana 
avdrag och intäktsföringar. Av denna anled-
ning är det naturligt med en tillgångskatego-
rivis granskning av skattefriheten för överlå-
telsevinster samt den därtill anslutande av-
dragbarheten för överlåtelseförluster och 
värdenedgångar.  

Som ovan konstaterades bör skattefriheten 
för överlåtelsevinster begränsas till aktiein-
nehav med anknytning till företagsverksam-
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heten. Uttryckt i de termer som används i 
näringsskattelagens tillgångsslagsindelning 
betyder detta att skattefriheten begränsas till 
ett bolags innehav av anläggningstillgångsak-
tier.  

Anläggningstillgångar är enligt 12 § i när-
ingskattelagen sådana nyttigheter som är av-
sedda för bestående bruk i näringsverksam-
heten, såsom jordområden, värdepapper, 
byggnader, maskiner och inventarier. Som 
kriterium för anläggningstillgångar har upp-
ställts att nyttigheten bör tjäna den skattskyl-
diges näringsverksamhet med sitt bruksvär-
de. Aktier hör till anläggningstillgångar t.ex. 
då de förvärvas i syfte att öka eller på annat 
sätt främja avsättningen av företagets presta-
tioner eller att säkerställa eller underlätta för-
värvandet av sådana produktionsfaktorer som 
behövs i verksamheten. Typiska anlägg-
ningstillgångsaktier är t.ex. dotterbolagsakti-
er och aktier av ägarintresseföretag. Till an-
läggningstillgångar kan även räknas s.k. stra-
tegiska aktieinnehav. Sådana är exempelvis 
aktier i ett bolag som är verksamt inom 
samma bransch eller inom en närliggande 
bransch. Typiskt för anläggningstillgångakti-
er är att de har förvärvats för långsiktigt 
ägande och att innehavets primära syfte är 
något annat än förvärv av dividendinkomster 
eller kortsiktiga värdestegringar. 

Överlåtelsevinster på aktier som inte utgör 
anläggningstillgångar föreslås vara skatte-
pliktiga på samma sätt som tidigare. På mot-
svarande sätt föreslås överlåtelseförluster och 
värdenedgångar som hänför sig till sådana 
aktier vara avdragbara enligt gällande be-
stämmelser i näringsskattelagen. Skatteplikt 
föreslås således gälla överlåtelsevinster på 
aktier som hör till investerings-, omsättnings- 
eller finansieringstillgångar. I fråga om om-
sättningstillgångar är det nödvändigt med en 
sådan begränsning, eftersom det i annat fall 
skulle handla om skattefrihet för en specifik 
bransch. Motivet för att lämna finansierings-
tillgångar utanför tillämpningsområdet för 
skattefriheten är dessa tillgångars kortfristiga 
natur.  

Investeringstillgångar är enligt 11 § i när-
ingsskattelagen penninginrättningarna samt 
försäkrings- och pensionsanstalterna tillhöri-
ga värdepapper, fastigheter och annan sådan 
egendom som anskaffats för investering av 

medel eller tryggande av investeringar. En 
motsvarande definition ingår i försäkringsbo-
lagsslagen (1067/1979). I kreditinstitutslagen 
(1607/1993) ingår däremot inte begreppet in-
vesteringstillgångar. Uppskrivningar av för-
säkringsanstalts investeringstillgångar samt 
värdestegringar på aktier som hör till kredit-
instituts s.k. handelslager utgör enligt när-
ingsskattelagen skattepliktig inkomst, medan 
värdenedgångar utgör avdragbar utgift. Med 
kreditinstituts handelslager avses sådana pos-
ter som i bokföringen upptas bland rörliga 
aktiva och som utgörs av värdepapper som 
innehas i handelssyfte. Det är inte ändamåls-
enligt att utsträcka skattefriheten för överlå-
telsevinster till sådana tillgångar som innehas 
i investerings- eller handelssyfte. 

Skattefriheten föreslås gälla vissa separat 
angivna samfund i deras roll som inkomstta-
gare. Skattefriheten föreslås endast gälla ak-
tiebolagsaktier. Andelar i andelslag utgör i 
princip inte sådana direktinvesteringar som 
bestämmelsen avses omfatta, varför överlå-
telsevinster på sådana andelar fortfarande fö-
reslås vara skattepliktiga. Skattefriheten före-
slås inte gälla näringssammanslutningar eller 
privata näringsidkare som bedriver närings-
verksamhet.  

Skattefrihetsbestämmelsen föreslås inte 
tillämpas i sådana fall då aktier som innehas 
av ett samfund inte hör till inkomstkällan för 
företagsverksamheten. Sådana fall förekom-
mer relativt sällan i fråga om bolag som be-
driver näringsverksamhet. Investeringar utan 
koppling till företagsverksamheten skulle 
normalt falla utanför skattefrihetens tilämp-
ningsområde redan på basis av den föreslag-
na ägarandelsgränsen. 
 
 
Ägarandel och ägotid i fråga om anlägg-
ningstillgångsaktier 

I olika länder har kedjebeskattning vanli-
gen undanröjts på så sätt att skattefriheten 
endast gäller direktinvesteringsaktier, i fråga 
om vilka avgränsningen görs på basis av 
ägarandel. Speciellt i fråga om gränsöver-
skridande dividender är det ovanligt att skat-
tefriheten utsträcks till att gälla även små ak-
tieinnehav, så kallade portföljinvesteringar. I 
de flesta länder gäller samma procentgräns 
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vid beskattningen av överlåtelsevinster som 
vid dividendbeskattningen, en lösning som 
kan betraktas som konsekvent och som un-
derlättar det administrativa arbetet. 

Vid definitionen av direktinvesteringsdivi-
dender används vanligen en gräns på tio pro-
cent. Det är samma gräns som efter en över-
gångsperiod tillämpas enligt det reviderade 
moder-dotterbolagsdirektivet. Även vid stati-
stikföringen används tio procent som en 
gräns mellan direktinvesteringar och portfölj-
investeringar. Även aktiebolagslagens mino-
ritetsskydd, som har anknytning till bl.a. rät-
ten till dividend enligt 12 kap. 4 § i aktiebo-
lagslagen (734/1978), grundar sig på en tion-
dels ägarandel. Denna gräns används även i 
48 § 1 mom. 3 punkten i inkomstskattelagen 
i fråga om generationsväxlingslättnad och i 
26 § 3 mom. i förmögenhetsskattelagen i frå-
ga om förmögenhetsskattelindring. Det moti-
verat att som grundval för skattefrihet för 
överlåtelsevinst använda denna direktinve-
steringsgräns, dvs. en ägarandel om tio pro-
cent av det bolag som delar ut dividenden. 
Genom att skattefriheten begränsas till att 
gälla endast ägarandelar på över tio procent 
innebär det att skattefriheten endast gäller 
genuina direktinvesteringar.  

Ägarandelsgränsen baserar sig enligt mo-
der-dotterbolagsdirektivet på andelen i det 
ägda bolagets kapital. Även om medlemssta-
terna genom bilaterala överenskommelser 
kan ersätta kriteriet kapitalandel med röstan-
del, har detta i praktiken varit ovanligt. Även 
i de ovan nämnda bestämmelserna i inkomst-
skattelagen och förmögenhetsskattelagen be-
stäms gränsen på grundval av ägarandelen. I 
propositionen föreslås att det avgörande kri-
teriet skall vara en tio procents ägarandel i 
bolagets kapital. Detta innebär att enbart en 
röstandel som överstiger denna gräns inte be-
rättigar till skattefrihet.  

Ägarandelsgränsen bör räknas enligt skatt-
skyldig, inte enligt koncern. Vid fastställande 
av direktinvesteringar brukar man vanligen 
inte heller beräkna ägarandelarna koncernvis. 
En koncernvis tillämpning av begränsningen 
skulle även innebära tekniska svårigheter och 
skulle förutsätta att man på koncerninterna 
aktieöverlåtelser tillämpade andra regler än 
på överlåtelser över koncerngränsen. Även 
om det i vissa fall kan finnas företagsekono-

miska skäl för att sprida aktieinnehavet i 
koncernen, är dock skattepåföljderna möjliga 
att beakta vid ägararrangemang.  

Om det enda kriteriet är ägarandel, leder 
det till att även ett kortvarigt innehav berätti-
gar till skattefrihet. Om ägarandelen fluktue-
rar kring procentgränsen ändras den skatte-
mässiga behandlingen av aktierna, vilket kan 
leda till omotiverad skatteplanering. Av den-
na anledning är nödvändigt att de begränsa 
skattefriheten till att gälla endast innehavet 
av sådana aktier som har varit i den skatt-
skyldiges ägo en viss tid. Ägotidsgränser till-
lämpas bland annat i Danmark, där kriteriet 
är tre års ägotid, och i Storbritannien, Sveri-
ge, Belgien och Italien, där kriteriet är ett års 
ägotid. En sådan gräns säkerställer för sin del 
även att skattefriheten gäller endast direktin-
vesteringar av permanent karaktär.  

I propositionen föreslås att anläggningstill-
gångsaktier skall kunna överlåtas skattefritt, 
om den skattskyldige utan avbrott under ett 
års tid har ägt en andel om minst tio procent 
av kapitalet i det aktiebolag som är föremål 
för överlåtelsen och de aktier som överlåts 
har ingått i detta aktieinnehav på mer än tio 
procent under denna tid. 

Den föreslagna begränsningen beror på att 
det inte är motiverat att förutsätta att den ak-
tiehelhet som överlåts alltid skall represente-
ra minst tio procent av aktiekapitalet. Om 
ägarandelen förblir på över tio procent är det 
möjligt att sälja akterna även i flera poster. 
Kriteriet för skattefrihet är dock att just de 
aktier som överlåtelsen gäller har innehafts i 
över ett års tid. I fråga om värdeandelar på-
verkas beräkningen av tidsgränsen av 14 § 
3 mom. i näringsskattelagen. Om ägarande-
len på grund av överlåtelsen sjunker till un-
der tio procent, kan de återstående aktierna 
inte överlåtas skattefritt under en tid av ett år 
då ägarandelen har sjunkits under den be-
stämda gränsen. 

Kravet på ett års ägotid är relativt kort med 
tanke speciellt på vissa typer av företagsar-
rangemang. T.ex. i sådana fall där överlåtel-
sen har föregåtts av en verksamhetsöverlåtel-
se bör det göras en helhetsbedömning av ar-
rangemangen. Om arrangemangen inte kan 
visas vara företagsekonomskt motiverade, 
utan i först hand syfta till skattebefrielse, kan 
situationen bedömas med beaktande av be-
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stämmelsen om skattekringgående även i så-
dana fall då kriteriet med ett års ägotid är 
uppfyllt vid tidpunkten för överlåtelsen.  
 
 
Arten av målbolagets verksamhet 

I vissa länder begränsas skattefriheten till 
målbolag vars verksamhet uppfyller vissa 
kriterier. Skattefriheten kan vara begränsad 
till att gälla endast sådana bolag som bedri-
ver näringsverksamhet, eller bolag som är 
verksamma inom en viss bransch. Om mål-
bolaget inte bedriver sådan verksamhet att 
bolagets aktier kan betraktas som ägarens an-
läggningstillgångar, innebär detta dock ett 
hinder för skattefrihet i den föreslagna mo-
dellen. Med beaktande av detta är det inte 
nödvändigt att införa särskilda begränsningar 
om målbolagets näringsgren, utom i nedan 
behandlade fall. 

Skattefriheten kan tänkas locka till arran-
gemang där tillgångar (t.ex. en värdefull an-
läggningstillgångsnyttighet) placeras i ett bo-
lag, varefter bolagsaktierna säljs i stället för 
rörelsetillgångarna. Egendom som hör till ett 
aktiebolags rörelsetillgångar kan inte överfö-
ras till ett annat bolag till sitt bokföringsvär-
de annat än i samband med en verksamhets-
överlåtelse. Denna bestämmelse fungerar för 
sin del som ett hinder för arrangemang av det 
nämnda slaget. Som helhet betraktad leder en 
sådan "paketering" av rörelsetillgångar inte 
till någon skattefördel redan av den orsaken 
att de föreslagna bestämmelserna inte ger 
köparen av sådana aktier rätt att dra av an-
skaffningspriset för aktierna. Avdragsrätten 
gäller endast om målbolaget upplöses eller 
fusioneras, och begränsar sig då till anskaff-
ningsutgiften för rörelsetillgångarna. 

Det ovan avsedda arrangemanget har dock 
väsentlig betydelse för skattesystemets struk-
tur när det gäller fastigheter. Aktier i ett öm-
sesidigt fastighets- och bostadsbolag är jäm-
förbara med direkt fastighetsinnehav, efter-
som bolaget enkelbeskattas för avkastningen 
på fastigheten. Om skattefriheten skulle gälla 
denna typ av aktier, skulle det i praktiken 
leda till allmän skattefrihet för fastighets-
överlåtelser. Om överlåtelsen av aktier i så 
kallade vanliga fastighetsbolag i skattehänse-
ende skulle behandlas annorlunda än aktier i 

ömsesidiga bolag, skulle detta innebära att 
det skulle vara lönsamt att ändra bolagsform 
för att uppnå skattefrihet. Den som köpt akti-
er i ett vanligt bolag skulle kunna dra av den 
skattefria köpesumman efter att ha ändrat bo-
lagsformen till ömsesidigt bolag.  

Av dessa anledningar bör skattefriheten för 
överlåtelsevinster inte gälla fastighetsbolag. 
Även andra fastighetsbolag än ömsesidiga 
bostads- och fastighetsbolag bör lämnas 
utanför skattefrihetens tillämpningsområde. 
Å andra sidan kan anläggningstillgångsfas-
tigheter även innehas av bolag som bedriver 
näringsverksamhet utan att innehavet i prin-
cip bör utgöra något hinder för skattefrihet, 
varför enbart fastighetsinnehav inte vara nå-
got hinder för skattefrihet. Vilka bolag som 
skall omfattas av skattefriheten kan definie-
ras på basis av den relativa fördelningen av 
bolagets tillgångar, på samma sätt som i 10 § 
10 punkten i inkomstskattelagen. På grund av 
den slumpmässighet som är förenat med det-
ta system föreslås emellertid i propositionen 
att avgörandet skall ske utgående från en 
samlad bedömning av verksamheten. Skatte-
frihet föreslås tillämpas, om det bolag som är 
föremål för överlåtelsen inte är ett ömsesidigt 
fastighets- eller bostadsaktiebolag vars verk-
samhet de facto i huvudsak omfattar köp och 
innehav av fastigheter. 

Med kapitalinvesteringsverksamhet avses 
investering av medel i målföretag som besit-
ter utvecklingspotential. En sådan investering 
görs vanligen i form av eget kapital som ak-
tieinvesteringar. Kapitalinvesteraren ingår 
inte som en permanent ägare i målföretaget, 
utan lämnar det efter en avtalad tid. Verk-
samhetens syfte är att öka värdet på förvär-
vade företag och erhålla avkastning på verk-
samheten i form av värdestegring på företag 
som avyttras. Kapitalinvesteringsverksamhet 
bedrivs oftast i kommanditbolagsform, men 
investerare kan även bedriva verksamhet i 
aktiebolagsform. 

Innan kapitalinvesteraren lämnar målbola-
get får denne vanligen ingen avkastning, utan 
bolagets avkastning utgörs av försäljningen 
av aktier i målbolaget. Syftet med bestäm-
melsen om skattefrihet för anläggningstill-
gångsaktier är inte att bevilja skattefrihet för 
företagsverksamhetsinkomst inom enskilda 
branscher, utan att underlätta ändringar av 
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företagsstrukturerna. Av denna anledning, 
och med hänsyn till en skatteneutral behand-
ling av olika företagsformer, föreslås att den 
skattefriheten för samfunds överlåtelsevinster 
av anläggningstillgångsaktier inte skall till-
lämpas på inkomst som förvärvas av kapital-
investeringsbolag.  
 
3.3.4. Aktieöverlåtelseförlusters avdrags-

gillhet 

Till skattefrihet för aktieöverlåtelsevinster 
hör ofrånkomligen att eventuella förluster av 
överlåtelse av aktier som får överlåtas skatte-
fri inte är avdragsgilla. Detta är allmän praxis 
i alla de länder som övergått till skattefri-
hetsmodellen. Ett osymmetriskt system som 
medger avdrag för överlåtelseförluster trots 
skattefrihet för överlåtelsevinster kan dessut-
om i EU:s medlemsstater betraktas som skad-
lig skattekonkurrens som strider mot upp-
förandereglerna för beskattning. Med tanke 
på skattesystemets struktur och för att säker-
ställa skatteinkomsterna är det även synnerli-
gen viktigt att skattesystemet är kongruent i 
detta avseende.  

Lagtekniskt genomförs detta genom att i 
näringsskattelagen föreskriva att anskaff-
ningsutgiften för aktier som överlåts skatte-
fritt inte är avdragsgill.  

Systemet bör å andra sidan vara symmet-
riskt på så sätt att överlåtelseförluster som 
uppstår genom överlåtelse av andra aktier än 
sådana som överlåts skattefritt är avdragsgil-
la. Ur strukturell synpunkt är denna princip 
problematisk, eftersom den kan leda till att 
man inom en koncern går in för att sprida 
ägandet så att vissa bolag äger mer än tio 
procent av koncernbolaget medan andra äger 
mindre än tio procent. I en koncern kan det 
finnas innehav både på längre och kortare tid 
än ett år. Denna situation skulle kunna utnytt-
jas vid skatteplanering. Situationen kunde till 
exempel skapa incitament till att med hjälp 
av koncernbidrag överföra tillgångar mellan 
bolag som beskattas olika. I ett sådant förfa-
rande går det dock att ingripa med hjälp av 
bestämmelsen om skattekringgående. 

För att trygga systemets strukturella stabili-
tet är det dock motiverat att begränsa rätten 
att dra av överlåtelseförluster på så sätt att 
förlusterna endast kan dras av från skatteplik-

tiga aktieöverlåtelsevinster. Det är motiverat 
att föreskriva att avdraget bör göras inom 
fem år. Begränsningen föreslås inte gälla ak-
tier som räknas till finansierings-, omsätt-
nings- eller anläggningstillgångar. Överlåtel-
seförlust som uppstår genom överlåtelse av 
sådana aktier föreslås liksom för närvarande 
vara avdragsgill. I propositionen föreslås att 
förlust som uppstår genom överlåtelse av 
andra aktier än sådana som skattefritt kan 
överlåtas endast får avdras från skattepliktig 
vinst av aktieöverlåtelse under skatteåret och 
de fem följande åren. 

I det fall att anläggningstillgångsaktier har 
innehafts utan avbrott i mindre än ett år, fö-
reslås överlåtelseförlust i regel vara avdrag-
bar. Genom en dividendutdelning som 
genomförs före överlåtelsen kan det överlå-
tande bolagets förmögenhet minskas och be-
loppet av den avdragsgilla överlåtelseförlus-
ten i motsvarande mån ökas. Motsvarande ef-
fekt erhålls genom koncernbidrag till det bo-
lag som äger aktierna. Enligt förslaget är di-
videndutdelning till ett annat aktiebolag skat-
tefri i de flesta fall. Koncernbidrag räknas 
som skattepliktig inkomst för mottagaren, 
men utgör samtidigt avdragsgill utgift för gi-
varen. Koncernbidragslagens centrala sym-
metriprincip förverkligas inte om inkomsten i 
koncernbidragsmottagarens beskattning upp-
hävs genom en motsvarande ökning av över-
låtelseförlustens belopp. Systemet kan inte 
anses berättigat till en ökning av överlåtelse-
förlustens belopp med hjälp av dividendut-
delning, koncernbidrag eller andra motsva-
rande poster. I det fall att en överlåtelsevinst 
är avdragsgill på basis av en ägarandel på 
mindre än tio procent, föreligger vanligen 
inte motsvarande möjligheter till arrange-
mang, eftersom delägaren inte har ett be-
stämmande inflytande i bolaget. I paragra-
fens 4 mom. föreslås därför att man i sådana 
fall där aktierna har innehafts i mindre än ett 
år vid beräkningen av beloppet av den av-
dragbara överlåtelseförlusten skall minska 
detta belopp med beloppet av sådana divi-
dender, sådana koncernbidrag som avses i 
lagen om koncernbidrag samt sådana andra 
därmed jämförbara poster som minskar bola-
gets förmögenhet, vilka den skattskyldige har 
erhållit av det bolag som skall överlåtas. 

Skattesystemen i de stater med vilka Fin-
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land inte har något skatteavtal avviker vanli-
gen avsevärt från det finska skattesystemet. 
Myndigheterna har inte heller några möjlig-
heter att få heltäckande uppgifter om de bok-
förings- och beskattningsprinciper som till-
lämpas på bolag i dessa stater. Sådana bolag 
är ofta sådana bassamfund som avses i lagen 
om beskattning av delägare i utländska bas-
samfund (1217/1994). Det skulle uppstå en 
stor lucka i regelverket om överlåtelseförlus-
ter, om det skulle vara möjligt att göra över-
låtelseförluster avdragsgilla genom att place-
ra dem i ett holdingbolag i en stat med vilken 
Finland inte har skatteavtal och därefter över-
låta bolagets aktier. Av denna anledning bör 
avdrag för förlust av överlåtelse av aktier inte 
beviljas till någon del i fråga om överlåtelse 
av aktier i ett sådant utländskt bolag som inte 
är ett sådant bolag som avses i moder-
dotterbolagsdirektivet, och med vars hem-
viststat Finland inte har något skatteavtal el-
ler i fråga om vilket skatteavtalet inte tilläm-
pas på dividend som bolaget delar ut. 

 
3.3.5. Avdragsgillhet för värdenedgångs-

avskrivning på anläggningstill-
gångsaktier 

Visar den skattskyldige att det gängse vär-
det av värdepapper eller någon annan förslit-
ning icke underkastad anläggningstillgång än 
ett markområde vid skatteårets slut är väsent-
ligt lägre än anskaffningsutgiften eller den 
med avskrivningar enligt detta stadgande ti-
digare minskade anskaffningsutgiften, får en-
ligt 42 § 1 mom. i näringsskattelagen på an-
skaffningsutgiften göras en sådan avskriv-
ning att anskaffningsutgiftens oavskrivna del 
motsvarar tillgångens gängse värde.  

I en internationell jämförelse framstår det 
som ytterst exceptionellt att bevilja värde-
nedgångsavskrivningar på grundval av akti-
ers icke realiserade värdeförändringar ens i 
sådana fall där överlåtelseförluster är av-
dragsgilla. Eftersom motsvarande icke reali-
serade värdestegringar inte är skattepliktiga, 
leder bestämmelsen till ett osymmetriskt re-
sultat. För dotterbolagsaktier är det svårt att 
entydigt fastställa en värdeförändring. An-
läggningstillgångsaktiernas värde för det bo-
lag som äger aktierna kan inte fastställas ute-
slutande på basis av ett offentligt noterat pris 

eller annat sannolikt överlåtelsepris, eftersom 
anläggningstillgångsaktierna inte har förvär-
vats i försäljningssyfte. Anskaffningspriset 
för dotterbolagsaktier tas ofta upp bland im-
materiella tillgångar som goodwill. Bolagets 
värde kan även påverkas genom koncernin-
terna åtgärder. 

Enligt det nya systemet är det inte möjligt 
att göra värdenedgångsavskrivning enligt 
42 § 1 mom. i näringsskattelagen för aktier 
som får överlåtas skattefritt, eftersom överlå-
telseförlust och slutlig förlust som hänför sig 
till aktierna enligt förslaget inte är avdrags-
gilla. Eftersom överlåtelseförlust föreslås 
vara avdragbar endast från motsvarande vinst 
är det inte motiverat att värdenedgångsavdraf 
i detta fall fortsättningsvis skulle vara av-
dragbara på nuvarande grunder. Med beak-
tande av att den nuvarande möjligheten till 
värdenedgångsavskrivningar är ett förfarande 
av exceptionell art, föreslås att rätten att göra 
sådana avskrivningar på aktier slopas i fråga 
om samtliga företagsformer. 

Näringsskattelagens 42 § blir tillämplig 
även i sådana fall då aktierna går slutgiltigt 
förlorade, t.ex. på grund av konkurs, varvid 
det inte sker någon överlåtelse av aktierna. 
En sådan slutgiltig förlust bör vara avdrags-
gill enligt bestämmelserna om överlåtelseför-
lust, om det rör sig om aktier som inte kan 
överlåtas skattefritt. Ifråga om samfund före-
slås förlusten kunna dras av från överlåtelse-
vinster som förvärvats under skatteåret och 
de fem följande åren. Övriga skattskyldiga 
föreslås kunna dra av förlusten även från 
andra näringsinkomster.  

Värdenedgångsavskrivningar skall enligt 
5 a § 4 punkten i näringsskattelagen återupp-
tas som inkomst till de delar som aktiens 
gängse värde vid skatteårets slut är väsentligt 
högre än den icke avskrivna anskaffningsut-
giften för aktien. Denna bestämmelse är inte 
kopplad till någon tidsgräns. Också gamla 
värdenedgångar bör således i regel kunna in-
täktsföras vid beskattningen, om det har skett 
en väsentlig ökning av det gängse värdet. Be-
stämmelsen i 5 a § 4 punkten i näringsskatte-
lagen föreslås även i ändrad form tillämpas 
på samma sätt som tidigare på tidigare gjorda 
värdenedgångar. 

En fortlöpande uppföljning av förändringar 
i aktiernas värde är inte genomförbar i prak-
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tiken, och värdestegringar är ofta svåra att 
upptäckta. Det är därför möjligt att den icke 
avskrivna anskaffningsutgiften för aktier som 
förlorat i värde upptas i beskattningen till ett 
belopp som understiger aktiernas gängse 
värde. En värdenedgångsavskrivning som 
skall återtas intäktsförs dock senast i sam-
band med överlåtelsen av aktierna. Syftet 
med de föreslagna ändringarna är att behand-
lingen av värdeförändringar inte skall påver-
ka beskattningen av sådana aktier som upp-
fyller angivna villkor. Om det vid en aktie-
överlåtelse som sker efter det att lagen trätt i 
kraft visar sig att aktiernas gängse värde 
överstiger anskaffningsutgiften med beloppet 
av en värdenedgångsavskrivning som gjorts 
innan lagen trädde i kraft, är det inte korrekt 
att undlåta att intäktsföra en sådan avskriv-
ning på vilken 5 a § 4 punkten borde ha till-
lämpats, eftersom det till denna del inte är 
fråga om en vinst baserad på aktiernas reella 
värdestegring, utan om en korrigering av en 
tidigare avskrivning. 

I propositionen föreslås att överlåtelsepriset 
för aktier som får överlåtas skattefritt skall 
utgöra skattepliktig inkomst till den del skill-
naden mellan överlåtelsepriset och anskaff-
ningsutgiften beror på sådan avskrivning på 
anskaffningsutgiften som gjorts med stöd av 
42 § 1 mom. i näringsskattelagen.  

Anskaffningsutgiften för aktier har i undan-
tagsfall kunnat minskas genom en reserve-
ring, Även i fråga om understöd som avses i 
8 § 1 mom. 2 punkten sker intäktsföringen 
inte direkt, utan i form av en lägre anskaff-
ningsutgift i samband med överlåtelse av ak-
tierna. Dessa poster bör intäktsföras även om 
överlåtelsen i övrigt är skattefri. Trots att så-
dana situationer i praktiken förekommer yt-
terst sällan är det nödvändigt att i lagen ta in 
en bestämmelse som beskriver denna princip. 

En värdenedgångsavskrivning har i prakti-
ken kunnat genomföras genom en koncernin-
tern överlåtelse genom vilken förlusten har 
realiserats. Det vore inkonsekvent, om ett 
därigenom uppkommet avdrag skulle be-
handlas annorlunda än en avskrivning. Även 
ett sådant värdenedgångsavdrag bör i princip 
räknas som skattepliktig inkomst, om avdra-
get har gjorts vid beskattningen i Finland. 
Det föreslås att detta genomförs så att överlå-
telsepris räknas som skattepliktig inkomst 

upp till ett belopp som motsvarar den av-
dragsgilla överlåtelseförlusten som upp-
kommit vid en tidigare överlåtelse av aktier-
na till ett annat koncernbolag. 
 
3.3.6. Avdragsgill upplösningsförlust 

I fråga om beskattning av delägare i ett 
samfund som upplöses finns det inte några 
bestämmelser i näringsskattelagen. Beskatt-
ningen av ifrågavarande samfund regleras 
däremot i 51 d §. Enligt denna paragraf skall 
såsom överlåtelsepris för omsättnings-, inve-
sterings- och anläggningstillgångar och an-
nan egendom betraktas egendomens sannoli-
ka överlåtelsepris. Vid beskattningen av del-
ägare tillämpas i fråga om upplösning i prin-
cip samma bestämmelser som vid beskatt-
ningen av överlåtelsevinst. En s.k. upplös-
ningsförlust uppstår då anskaffningsutgiften 
för aktier i ett bolag som upplöses överstiger 
värdet av de till delägaren i samband med 
upplösningen överlåtna tillgångar som anses 
utgöra aktiernas överlåtelsepris. Till överlåt-
na tillgångar räknas sådana tillgångar som 
avses i 51 d § till ett belopp som motsvarar 
det i nämnda lagrum avsedda överlåtelsepri-
set, dvs. det sannolika överlåtelsepriset. Till 
överlåtna tillgångar räknas inte en sådan 
goodwillandel som inte finns upptagen i ba-
lansräkningen för det samfund som upplöses. 

I det fall att upplösningsförlusten beror på 
en goodwillandel som ingår i köpesumman 
för aktierna och inte på någon verklig ned-
gång i aktiernas värde, skall upplösningsför-
lusten inte avdras som en engångsutgift vid 
beskattningen utan periodiseras för avskriv-
ning som en i 24 § i näringsskattelagen av-
sedd utgift med lång verkningstid.  

Eftersom det enligt förslaget inte går att 
göra värdenedgångsavdrag för sådana aktier 
som får överlåtas skattefritt, beviljas inte hel-
ler avdrag för överlåtelseförluster som hänför 
sig till dessa aktier. Till detta resultat kom-
mer man redan enligt den föreslagna nya 6 b 
§, men i propositionen föreslås att saken även 
regleras separat i 51 d § i näringsskattelagen. 
Enligt denna bestämmelse skall anskaff-
ningsutgiften för aktier i ett bolag som upp-
löses inte utgöra en avdragsgill utgift för 
samfund som är delägare i det bolag som 
upplöses, och inte heller skall andel i överlå-
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telsepris för ett bolag som upplöses utgöra 
skattepliktig inkomst, om aktierna får överlå-
tas skattefritt.  

Vid ändringar av koncernstrukturen har 
upplösningar av samfund ofta samma eko-
nomiska betydelse som fusioner. I praktiken 
är en upplösning ofta kopplad till ett före-
tagsköp genom vilket ett bolag köper upp ett 
annat företag inom samma bransch eller ut-
vidgar sin verksamhet till en ny bransch ge-
nom företagsköpet. I samband därmed över-
förs det förvärvade bolagets verksamhet vid 
upplösningen som en skiftesandel till det 
övertagande bolaget, som fortsätter verksam-
heten som en del av sin egen verksamhet. En 
avdragsgill upplösningsförlust består då van-
ligen av goodwill som hänför sig till aktie-
förvärvet. Efter det att skattebestämmelserna 
om fusionsförlust ändrades så att fusionsför-
luster inte längre är avdragsgilla, har upplös-
ningsförfarandet allmänt börjat användas vid 
sådana arrangemang som tidigare genomför-
des genom fusion. Ur skatteneutralitetssyn-
punkt är det viktigt att alternativa åtgärder 
med samma ekonomiska innehåll inte leder 
till väsentligt olika skattepåföljder. Eftersom 
ett förfarandet av det nämnda slaget vanligen 
genomförs omedelbart efter aktieförvärvet, är 
det motiverat att i upplösningssituationer be-
gränsa rätten att dra av förluster i fråga om 
innehav på mindre än ett år. I 51 d § föreslås 
ingå en bestämmelse enligt vilken den del av 
det gängse värdet av de som skiftesandel er-
hållna tillgångarna som överstiger anskaff-
ningsvärdet för aktierna i det bolag som upp-
löses - dvs. upplösningsförlusten - inte, i 
motsats till en överlåtelseförlust, skall vara 
avdragbar vid beskattningen av ett samfund 
som före upplösningen av ett bolag hade in-
nehaft bolagsaktierna i mindre än ett år. 

En upplösningsförlust är således avdragbar, 
om aktierna har innehafts i minst ett år och 
representerar mindre än tio procent av aktie-
kapitalet i det bolag som upplöses. Härvid rör 
det sig vanligen om en verklig förlust, efter-
som goodwill från ett bolag som upplöses i 
allmänhet inte kan överföras till en ägare 
med en andel på mindre än tio procent.  

Av kongruensskäl kan rätten att dra av en 
upplösningsförlust inte vara större än sam-
fundets avdragsrätt om samfundet är delägare 
i en näringssammanslutning, eftersom förlus-

ten då skulle komma att dras av från sam-
manslutningens inkomst i proportion till 
samfundets bolagsandel. Begränsningen av 
avdragsrätten föreslås av praktiska skäl gälla 
i fråga om alla sådana sammanslutningar, 
även om det bland delägarna skulle ingå pri-
vatpersoner. Den föreslagna bestämmelsen 
förväntas ytterst sällan komma till tillämp-
ning annat än i skatteplaneringssituationer.  

En upplösningsförlust föreslås fortsätt-
ningsvis vara avdragsgill vid beskattningen 
av fysiska personer och dödsbon samt vid 
beskattningen av sammanslutningar som inte 
har några samfundsdelägare.  
 
3.3.7. Icke avdragsgilla investeringar, 

krediter och motsvarande belopp 

I fråga om aktier som får överlåtas skatte-
fritt föreslås anskaffningsutgiften för aktierna 
vara avdragsogill på ovan angivet sätt . Skat-
tesystemets kongruens förutsätter dock att 
investeringar i ett målbolag inte bör vara av-
dragbara, vare sig det är fråga om sådana in-
vesteringar som räknas som eget kapital eller 
andra investeringar. Inte heller sådana presta-
tioner som höjer målbolagets värde bör vara 
avdragsgilla.  

I detta lagrum avsett bidrag ges vanligen 
till ett annat koncernbolag. Finansierings-, 
prissättnings- och annat bidrag till ett kon-
cernbolag har i rättspraxis betraktats som av-
dragbar utgift under vissa förutsättningar. En 
allmän förutsättning för avdragbarhet är bl.a. 
att det bolag som mottar bidraget har ett up-
penbart behov av stöd på grund förlustbring-
ande verksamhet eller annan liknande orsak. 
I sådana fall räknas bidraget inte som skatte-
pliktig inkomst i mottagarbolagets beskatt-
ning. Bidrag ges ofta i situationer där det 
mottagande bolagets egna kapital har mins-
kat så mycket på grund av förlustbringande 
verksamhet att bolaget hotas av likvidation. 

Bolagets likvidationsrisk påverkas i väsent-
lig mån av om den ursprungliga kapitalinsat-
sen var tillräcklig. I många fall hade behovet 
av koncernbidrag kunnat undvikas genom en 
tillräckligt stor investering av eget kapital el-
ler tilläggskapital. I fråga om dessa alternativ 
innebär det föreslagna begränsningarna i rät-
ten att dra av anskaffningsutgiften ett hinder 
för avdrag i delägarbolagets beskattning. För 
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att förhindra att den föreslagna bestämmelsen 
om förbud att dra av anskaffningsutgifter för 
aktier kringgås genom utbetalning av kon-
cernbidrag i stället för kapitalinvestering, fö-
reslås att det till 16 § fogas en bestämmelse 
enligt vilken sådana poster av koncernbi-
dragskaraktär som betalats i syfte att förbätt-
ra ett annat bolags ekonomiska ställning inte 
skall vara avdragsgilla. 

När det gäller koncernbidrag bör avdrags-
förbudet i princip begränsas så att sådana 
prestationer som beskattas som mottagarens 
inkomst kan dras av. Eftersom koncernbidrag 
i många fall inte utgör skattepliktig inkomst 
för mottagaren och därtill även kan betalas 
till utländska bolag, varvid bidraget inte blir 
beskattat i Finland, förutsätter dock syste-
mets kongruens att sådana bidrag inte kan 
dras av. Bidragets form föreslås inte ha nå-
gon betydelse för frågan om avdragbarhet. 
Bestämmelsen föreslås t.ex. gälla efterskänk-
ning av lån samt förluster eller direkt bidrag 
för täckning av olika kostnader. Det sist-
nämnda kan exempelvis betalas i form av 
marknadsföringsstöd till ett nystartat dotter-
bolag. 

Icke avdragbara bidrag är oftast sådana 
som ges av moderbolaget till ett dotterbolag, 
men de kan även ges av moderbolaget till ett 
dotterbolag i en underkoncern. I en koncern 
kan det vara andra än ägarbolaget som svarar 
för finansieringen i form av främmande kapi-
tal. Begränsningen av rätten att dra av kon-
cernbidrag gäller även andra koncernbolag 
än ägaren. I den nya 6 b § ingår en definition 
av de koncernbolag som omfattas av be-
gränsningen. 

Vid sidan av koncernbidrag föreslås av-
dragsförbudet gälla generellt alla sådana ve-
derlagslösa utgifter som ges för att stärka ett 
bolags ekonomiska ställning. Även förlust av 
investeringar som räknas som främmande 
kapital föreslås vara icke avdragsgilla.  

Begränsningen gäller inte förluster i sådana 
fall där koncernbolagen var för sig eller till-
sammans äger mindre än tio procent av mål-
bolaget. Förluster av detta slag förekommer i 
praktiken ytterst sällan i samband med såda-
na innehav. 

I propositionen föreslås att ett samfund 
som ensamt eller tillsammans med bolag 
inom samma koncern innehar en andel som 

motsvarar minst tio procent av ett aktiebolags 
aktiekapital inte skall ha rätt att dra av andra 
investeringsförluster än sådana som betraktas 
som utgifter för anskaffning av aktier. Av-
dragsförbudet föreslås gälla även kreditför-
luster på krediter som beviljats ett sådant bo-
lag, koncernbidrag samt andra motsvarande 
vederlagslösa utgifter för att förbättra bola-
gets ekonomiska ställning. 
 
3.3.8. Överlåtelsevinster och överlåtelse-

förluster som ingår i ett samfunds 
andel av ett personbolag  

Skattefrihet för överlåtelsevinster föreslås 
endast gälla samfund. Ett samfund kan emel-
lertid vara delägare i en näringssammanslut-
ning och erhålla utdelning i form av sin andel 
av sammanslutningens inkomst. Om det skul-
le tillämpas olika principer beroende på om 
överlåtelsevinsten förvärvas av ett samfund 
eller en näringssammanslutning, skulle oba-
lansen mellan de två beskattningsmodellerna 
kunna locka till skatteplanering. Eftersom en 
förlust som fastställts för en näringssamman-
slutning inte kan dras av från delägarnas in-
komst utan endast från sammanslutningens 
inkomst under kommande år, kan avdragsrät-
ten endast i begränsad utsträckning utnyttjas 
för att dra av överlåtelseförlusten från annan 
rörelseinkomst. I propositionen föreslås inte 
någon begränsning av näringssammanslut-
ningars rätt att dra av överlåtelseförluster. 
Vid verkställandet av beskattningen är det 
dock motiverat att med stöd av bestämmelsen 
om skattekringgående ingripa i sådana arran-
gemang där man på konstgjord väg har för-
sökt dra av en överlåtelseförlust från ett av 
samfundet ägt bolag som bedriver kapitalin-
vesteringsverksamhet, såsom personbolags 
inkomstandel. Detta kan yttra sig t.ex. i form 
av successiva ägandearrangemang, eventuellt 
i kombination med avvikande prissättning.  

Enligt förslaget skall således en närings-
sammanslutnings inkomst delas upp för att 
beskattas på normalt sätt som delägarnas in-
komst, med tillämpning av bestämmelserna 
om beskattning av sammanslutningar. Detta 
har särskild betydelse i fråga om s.k. venture 
capital-fonder. Dessa är vanligen komman-
ditbolag vars huvudsakliga inkomst består av 
värdestegring på tillväxtbolag. Fonden säljer 
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aktierna efter några års innehav. En fond kan 
äga mer än 10 procent av ett bolag. I sådana 
fall beskattas fonden för överlåtelsevinsten. I 
praktiken är det dock ovanligt att ett enskilt 
investeringssamfund som ingår som tyst bo-
lagsman i ett tillväxtbolag har en ägarandel 
på över 10 procent, vilket innebär att en 
överlåtelsevinst i alla händelser utgör skatte-
pliktig inkomst för samfundet. 

Om det för en näringssammanslutning upp-
står en avdragsgill överlåtelseförlust, kan det-
ta inverka på beskattningen av delägaren när 
sammanslutningen upplöses eller delägaren 
överlåter sin andel i sammanslutningen. En 
härav föranledd överlåtelseförlust är i princip 
avdragbar i delägarens beskattning (HFD 
2000:71). Enligt detta avgörande utgjorde 
upplösning av ett personbolag en åtgärd som 
kunde jämställas med ett byte där en sam-
manslutningsandel byttes mot den andel som 
erhölls i samband med upplösningen. Efter-
som en överlåtelseförlust som uppkommit i 
ett personbolag enligt denna princip övergår 
till ett delägarsamfund som en post som kan 
dras av från samfundets inkomst, föreslås det 
att man begränsar ett samfunds rätt att dra av 
en förlust som uppstår vid överlåtelse av en 
andel i en sammanslutning i vilken samfun-
det är delägare. En förlust som uppstår för ett 
i 6 § 1 mom. avsett samfund på grund av 
överlåtelse av en andel i en näringssamman-
slutning eller på grund av upplösning av en 
sammanslutning föreslås kunna dras av en-
dast från samfundets skattepliktiga överlåtel-
sevinster under skatteåret och de fem följan-
de åren. Dessa förluster föreslås således bli 
behandlade på samma sätt som avdragsgilla 
förluster vid överlåtelse av aktier. 
 
3.4. Beskattning av dividender som er-

hålls av samfund 

3.4.1. Beskattning av dividender enligt 
tillgångsslag  

Kedjebeskattning som uppkommer vid 
överföring av dividender inom bolagssektorn 
undanröjs inom det nuvarande systemet med 
hjälp av gottgörelsesystemet. Dividend och 
därtill ansluten gottgörelse utgör enligt 5 § 
1 mom. 3 punkten i näringsskattelagen skat-
tepliktig inkomst för samfundet. Då gottgö-

relsen motsvarar den skatt som tas ut på divi-
denden är dividendens verkliga skattebelast-
ning noll, oberoende av vilken kategori av 
tillgångar aktierna tillhör.  

Före införandet av gottgörelsesystemet ba-
serades beskattningen av aktier och erhållna 
dividendinkomster på indelningen av till-
gångsslag enligt näringskattelagen. Kedjebe-
skattning undanröjdes genom skattefrihet för 
dividender som ett inhemskt aktiebolag er-
höll från ett annat inhemskt aktiebolag. För 
finans-, försäkrings- och pensionsanstalter 
samt värdepappershandlare utgjorde dock di-
vidender av andra än till anläggningstill-
gångarna hörande aktier skattepliktig in-
komst. Därtill innehöll lagen specialbestäm-
melser om skatteplikt för s.k. holdingbolags 
dividendinkomster.  

I fråga om sådana tillgångar som innehas 
av penninginstitut och pensionsanstalter som 
inte är anläggningstillgångar är det motiverat 
att begränsa skattefriheten på samma grunder 
som tidigare. Försäkrings- och pensionsan-
stalter placerar sina försäkringspremieintäk-
ter så att de ger största möjliga säkerhet och 
avkastning. Placerade medel utgör täckning 
för anstaltens försäkringstekniska ansvars-
skuld. Också placeringarnas avkastning an-
vänds som täckning för ansvarsskulden. I 
fråga om placeringsbundna försäkringar finns 
det en direkt koppling mellan placeringar och 
ansvarsskuld. I fråga om den avkastningsba-
serade ansvarsskulden ger det däremot inte 
någon rättvisande bild av näringsverksamhe-
tens resultat, om en ökning kan avdras vid 
beskattningen medan motsvarande avkast-
ning på placeringen är skattefri.  

För penninginstitut hör avkastning på pla-
ceringsverksamhet till sedvanlig avkastning 
på näringsverksamheten. Dividendinkomster 
bör därför beskattas på samma sätt som an-
nan avkastning på placeringsverksamhet.  

I propositionen föreslås att dividender som 
hänför sig till investeringstillgångar skall 
vara skattepliktiga till fullt belopp. Till denna 
del föreslås beskattningen av dividender så-
ledes basera sig på indelningen i tillgångs-
slag. Om inte dividender som hänför sig till 
investeringstillgångar beskattades, skulle det 
vara nödvändigt att begränsa avdragsgillhe-
ten för en ändring i försäkringsansvarsskul-
den till den del som motsvaras av skattefria 
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inkomster. 
Om ett samfunds aktieinnehav närmast har 

karaktären av en placering som gjorts i vär-
destegringssyfte, är det dock inte motiverat 
att beskatta en dividend annorlunda än en 
värdestegring. Dividendutdelning leder på 
kort sikt till en sänkning av aktiens värde och 
en minskning av värdestegringen. Vid kort-
variga innehav vid tidpunkten för dividend-
utdelningen leder det nuvarande dividend-
skattesystemet till att dividenden inte beskat-
tas, samtidigt som den värdenedgång som 
åstadkoms av dividendutdelningen minskar 
den vinst som erhålls vid överlåtelsen av ak-
tierna. Detta talar för skattepliktighet för di-
vidender på aktier som hör till värdepappers-
handelsomsättningstillgångar. Det är dock 
svårt att dra en gräns mellan å ena sidan av-
kastning på omsättningstillgångar och å and-
ra sidan avkastning på extraordinära medel 
av finansieringstillgångstyp. Värdepappers-
handelns föremål utgörs nästan alltid av in-
nehav på mindre än tio procent i noterade bo-
lag, varvid dividenderna på ovan avsett sätt i 
alla händelser är skattepliktiga. I propositio-
nen föreslås därför inte att dividender som 
härrör från värdepappershandelns omsätt-
ningstillgångar på basis av tillgångsslag skall 
försättas i en annan position än andra divi-
dender. Härigenom säkerställs även att vär-
depappershandelsverksamhet som bedrivs i 
samfundsform av skatteskäl flyttas till länder 
med lindrigare dividendbeskattning.  

I propositionen föreslås av ovan nämnda 
orsaker att dividender på aktier som hör till 
investeringstillgångar skall utgöra ett undan-
tag från huvudregeln om skattefrihet för di-
vidender som erhålls av samfund.  Sådana 
dividender föreslås utgöra skattepliktig in-
komst till sitt fulla belopp. Skattebehandling-
en föreslås inte vara beroende av om utdela-
ren eller mottagaren av dividenden är ett no-
terat eller icke börsnoterat bolag. Även såda-
na investeringstillgångsdividender som erhål-
lits från utlandet föreslås utgöra skattepliktig 
inkomst till fullt belopp. Eftersom dividend-
beskattningen enligt Finlands skatteavtal inte 
är beroende av aktiens tillgångsslag, innebär 
det dock att de begränsningar som föreskrivs 
i skatteavtalen blir tillämpliga. Sådana direkt-
investeringsdividender som enligt dessa be-
stämmelser betraktas som avkastning på in-

vesteringstillgångar skulle i regel vara skatte-
fria.  Skattefrihet för direktinvesteringar för-
utsätts även enligt moder-dotterbolagsdi-
rektivet. En därpå baserad begränsning av 
skatteplikten föreslås ingå i lagen. 
 
3.4.2. Beskattningen av dividend från 

börsbolag 

I detta och följande avsnitt granskas be-
skattningen av dividendera på aktier som hör 
till andra tillgångar än investeringstillgångar. 
Enligt den föreslagna modellen skall divi-
dender som en fysisk person erhåller från 
börsbolag utgöra skattepliktig inkomst till 70 
procent. Skattefrihet bör inte beviljas enbart 
på den grunden att dividender betalas till ett 
av en privatperson kontrollerat bolag, var-
ifrån de kan lyftas skattefritt. Börsbolagsdi-
vidender bör därför beskattas i något skede 
av utdelningskedjan. Detta sker enklast ge-
nom att föreskriva att dividender som ett 
samfund erhåller från ett börsbolag delvis 
skall utgöra skattepliktig inkomst. Utdel-
ningskedjan behöver därigenom inte följas 
ända till privatpersonen. En sådan uppfölj-
ning av utdelningskedjan skulle vara kompli-
cerad ur administrativ synpunkt.  

I fråga om dividender från börsbolag är det 
däremot motiverat att begränsa skattebelast-
ningen så att den motsvarar dividendbeskatt-
ningsnivån för privatpersoner, dvs. 19,6 pro-
cent. Med en samfundsskattesats på 26 pro-
cent motsvarar denna nivå en skatteplikt om 
75 procent för dividenderna. 

Om ett aktiebolag med hemvist i en med-
lemsstat i EU äger mer än 25 procent av ett 
finskt börsnoterat bolag, är det enligt moder-
dotterbolagsdirektivet förbjudet att ta ut käll-
skatt i Finland på dividender som bolaget har 
betalat. Enligt de ovan beskrivna ändringarna 
i direktivet skall gränsen ha sänkts till 10 
procent senast år 2007. För dividender som 
betalas till vissa länder gäller skatteavtalsba-
serad skattefrihet i källstaten även till den del 
som överstiger denna gräns. I fråga om di-
rektinvesteringar i börsbolag kan dividender 
således tas hem skattefritt via ett bolag med 
hemvist i en annan medlemsstat i EU. Möj-
ligheten att från ett finskt holdingbolag kon-
trollera direktinvesteringar i börsbolag bör 
inte förhindras genom skattebestämmelser. 
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Av denna anledning föreslås inte heller i frå-
ga om börsbolagsdividender att skatteplikten 
skall utsträckas till att omfatta även sådana 
situationer där ett samfunds ägarandel i ett 
dividendutdelande bolag överstiger den ovan 
nämnda tioprocentsgränsen. 

Denna procentgräns är densamma som fö-
reslås tillämpas vid beskattningen av överlå-
telsevinster. Denna gräns betraktas allmänt 
som minimigränsen för direktinvesteringar. 
Den används i aktiebolagslagen, vid in-
komstbeskattningen i fråga om generations-
växlingslättnad samt vid förmögenhetsbe-
skattningen i fråga om förmögenhetsskatte-
lindring. Enligt förslaget skall procentande-
len beräknas skattskyldigvis. Detta innebär 
att skattefriheten inte påverkas av ägarande-
lar som innehas av andra koncernbolag eller 
andra bolag som kontrolleras av samma äga-
re. Vid beskattningen av överlåtelsevinster 
föreslås gränsen bestämmas på grundval av 
kapitalandelen och inte på grundval av röste-
talet. 

Denna begränsning gynnar små aktieinne-
hav på mindre än tio procent, vilket kan be-
traktas som problematiskt ur strukturell syn-
punkt. Det bör dock beaktas att dividender 
som lyfts från ett holdingbolag är skattefria 
endast inom ramen för nettoförmögenhets-
gränsen till ett belopp om högst 90 000 euro 
på delägarnivå. En avkastning av en bety-
dande ägarandel i ett börsbolag uppgår vanli-
gen till så stora belopp att dividenderna till 
största delen utgör skattepliktig inkomst, 
även då de erhålls via ett holdingbolag.  

Beskattning av dividender från ett börsbo-
lag till ett annat börsbolag skulle ge upphov 
till kedjebeskattning. Ett börsbolag kan låta 
börsnotera ett branschdotterbolag t.ex. av fi-
nansieringsskäl eller med tanke på senare fö-
retagsarrangemang. Skattefrihet för dividen-
der från ett börsbolag till ett annat skulle 
dock inte vara helt problemfritt. En sådan 
skattefrihet skulle i viss mån gynna börsbo-
lag jämfört med icke börsnoterade bolag. 
Denna skilllnad går inte nödvändigtvis att 
kompensera genom högre dividendbeskatt-
ning av aktieägarna, eftersom börsbolag van-
ligen inte delar ut hela sin dividendinkomst 
till aktieägarna. Däremot är det svårt att upp-
nå målet att undanröja flerfaldig dividendbe-
skattning annat än genom att på bolagsnivå 

bevilja skattefrihet för dividender som ett 
börsbolag erhåller av ett annat börsbolag. I 
propositionen föreslås därför att inte heller 
sådana dividender skall utgöra skattepliktig 
inkomst. Undantaget kan av praktiska orsa-
ker gälla endast det noterade bolaget självt, 
inte andra bolag inom samma koncern.  
 
 
3.4.3. Beskattning av dividender från icke 

börsnoterade bolag 

Internationellt sett är det vanligt att skatte-
friheten för dividender som erhålls av sam-
fund begränsar sig till enbart så kallade di-
rektinvesteringsdividender, vilket innebär att 
dividender som baserar sig på en ägarandel 
som underskrider en bestämd procent är skat-
tepliktiga. Men t.ex. i Sverige anses ett aktie-
innehav i ett icke börsnoterade bolag ha 
samband med företagsverksamheten oavsett 
ägarandelens storlek, och dividend på sådana 
aktier är skattefria.  

Frågan om även dividender från icke börs-
noterade bolag eventuellt bör vara skatteplik-
tiga, t.ex. vid en ägarandel på mindre än tio 
procent, bör granskas mot utgångspunkten av 
ett möjligast omfattande undanröjande av 
kedjebeskattning. Även i ett icke börsnoterat 
företag kan det bland minoritetsägarna finnas 
sådana aktieägare som är samfund. Det kan 
vara fråga om utomstående kapitalinvestera-
re, eller om en spridning av ägandet på så 
många småposter att tioprocentsgränsen inte 
uppnås. Småägare i ett icke börsnoterat bolag 
har vanligen en annan relation till bolaget än 
den som en portföljinvesterare har till ett 
börsbolag. För deras del finns inte samma 
grund för kedjebeskattning. I propositionen 
föreslås därför att dividender som ett sam-
fund erhåller från ett icke börsnoterat bolag 
skall vara skattefria oberoende av ägarande-
lens storlek. 
 
 
3.4.4. Andra samfunds ställning som 

vinstutdelare 

Jämställda med dividender från ett aktiebo-
lag är enligt systemet med gottgörelse för bo-
lagsskatt även av andelslag betald ränta på 
andelskapital och placeringsandelar, av in-
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hemska sparbanker betald vinstandel på 
grundfondsandelar och ränta på placeringar i 
tillskottsfonder, av ömsesidiga försäkrings-
bolag och försäkringsföreningar betald ränta 
på garantikapital, samt av pensionsstiftelser 
och pensionskassor betald återbäring. 

Systemet för gottgörelse för bolagsskatt ut-
sträcktes genom lag 925/1996 till att omfatta 
även sådan återbetalning av övertäckning 
som betalas av pensionsstiftelser enligt 45 § i 
lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) samt 
återbäring som betalas av pensionskassor en-
ligt 83 a § i lagen om försäkringskassor 
(1777/1995). Syftet med denna reglering var 
att undanröja dubbelbeskattning i samband 
med återbetalning. Regleringen genomfördes 
så att bestämmelserna om dividender i lagen 
om gottgörelse för bolagsskatt tillämpas på 
återbetalning av övertäckning, varvid pen-
sionsstiftelsen eller pensionskassan beskattas 
för sina erhållna inkomster, men skatten som 
belöper på de utdelade medlen gottgörs i be-
skattningen av arbetstagaren. Vid beskatt-
ningen av utbetalaren av återbetalningen sä-
kerställs enkelbeskattning med hjälp av 
kompletteringsskatt. 

Då systemet med gottgörelse för bolags-
skatt slopas är det inte längre möjligt att 
genomföra den ovan avsedda beskattningen 
av återbetalning av övertäckning. Av denna 
anledning föreslås att dubbelbeskattning av 
återbetalning undanröjs så att det belopp som 
skall återbetalas skall utgöra en avdragsgill 
utgift vid beskattningen av pensionsstiftelsen 
eller pensionskassan. Det föreslås att detta 
genomförs genom att i 18 § i näringsskatte-
lagen ta in en bestämmelse om rätt att dra av 
ifrågavarande post. I beskattningen av före-
taget föreslås återbetalning inte längre vara 
jämställd med dividend, utan utgöra skatte-
pliktig inkomst enligt huvudregeln i 4 § i när-
ingsskattelagen. 

Om de bestämmelser som gäller aktiebolag 
tillämpades på annan sådan vinst som utdelas 
av ovan nämnda samfund, skulle det avgö-
rande kriteriet vid beskattningen vara om de 
ovan avsedda investeringarna berättigar till 
en andel om mer än 10 procent av samfun-
dets kapital. Detta kriterium är vanligen inte 
tillämpligt på dessa samfund, eftersom det på 
grund av samfundens karaktär inte är möjligt 
att kategorisera andelar i dessa samfund en-

ligt en indelning i direktinvesteringar och 
portföljinvesteringar. I en situation där till 
exempel ett lokalandelslag är medlem i ett 
riksomfattande centralandelslag är det inte 
motiverat med kedjebeskattning av ränta på 
andelskapital. I propositionen föreslås att en 
ovan avsedd vinst som delas ut av ett ovan 
avsett samfund till ett annat samfund skall 
utgöra skattefri inkomst.  
 
 
3.4.5. Beskattning av dividender som er-

hålls av näringssammanslutningar 

Enligt 16 § i inkomstskattelagen är en när-
ingssammanslutning inte en särskild skatt-
skyldig. För en näringssammanslutning skall 
dock fastställas resultatet av näringsverk-
samheten, vilket efter avdrag av tidigare 
skatteårs förluster skall fördelas för beskatt-
ning som delägarnas inkomst enligt de ande-
lar som dessa har av sammanslutningens in-
komst. Enligt paragrafens 3 mom. skall vid 
beräkningen av en näringssammanslutnings 
inkomst inte beaktas dividender och andra 
motsvarande prestationer som är förknippade 
med rätt till gottgörelse för bolagsskatt, och 
inte heller därtill ansluten gottgörelse för bo-
lagsskatt. Sådana dividender och gottgörelser 
för bolagsskatt skall fördelas för beskattning 
som delägarnas inkomst enligt de andelar 
som dessa har av sammanslutningens resul-
tat. Förtäckt dividend och därtill ansluten 
gottgörelse fördelas enligt delägarnas andelar 
i den förtäckta dividenden.  

En fysisk persons och ett dödsbos andel av 
resultatet av en näringssammanslutnings när-
ingsverksamhet skall enligt 40 § i inkomst-
skattelagen delas upp i förvärvs- och kapital-
inkomst på basis av den nettoförmögenhet 
som sammanslutningsandelen representerar. 
Vid beräkningen av kapitalinkomstandelen 
beaktas också vinstandelar och gottgörelser 
för bolagsskatt som enligt 16 § 3 mom. har 
fördelats som inkomst för sammanslutning-
ens delägare. Förfarandet hör ihop med sy-
stemet för gottgörelse för bolagsskatt. Gott-
görelse i anslutning till dividend bör hänföras 
direkt till den delägare som beskattas för sin 
andel i sammanslutningens inkomst. 

Sammanslutningar skall enligt det nya sy-
stemet beskattas för sina dividendinkomster 
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på motsvarande sätt som privatföretag. Divi-
dender föreslås för utgöra näringssamman-
slutnings näringsinkomst, och aktier föreslås 
liksom i det nuvarande systemet inräknas i 
nettoförmögenheten vid uppdelningen i för-
värvs- och kapitalinkomst. Inte bara fysiska 
personer och dödsbon utan även samfund kan 
vara delägare i näringssammanslutningar. 
Beskattningen av samfunds dividendinkomst 
sker enligt förslaget på andra grunder än be-
skattningen av privatpersoners dividendin-
komst. Eftersom beskattningen av en när-
ingssammanslutnings dividendinkomst bör 
ske enligt motsvarande principer som be-
skattningen av delägarna, är det inte möjligt 
att fullt ut verkställa beskattningen av divi-
denderna på sammanslutningsnivå.  

I propositionen föreslås att beskattningen 
av en näringssammanslutnings dividendin-
komster ordnas så att dividender som sam-
fundet erhållit inräknas till sin fulla belopp i 
resultatet vid beräkningen av samfundets in-
komst av näringsverksamhet och jordbruks-
inkomst. Det föreslås att hela inkomstbelop-
pet skall fördelas för beskattning som del-
ägarnas inkomst. Från de fördelade inkomst-
andelarna avdras den del av den i andelarna 
ingående dividendinkomsten som utgör skat-
tefri inkomst enligt de bestämmelser som 
gäller vid beskattningen av delägaren. För 
fysiska personer och dödsbon föreslås avdra-
get vara 30 procent av dividendbeloppet och 
för samfund som är delägare föreslås avdra-
get vara antingen 100 procent eller 25 pro-
cent. Om sammanslutningsandelen består av 
investeringstillgångar, beviljas inget avdrag. 
Till den del inkomstandelen är för liten för 
att avdraget skall kunna göras, görs avdraget 
från den skattskyldiges inkomstandel i sam-
ma näringssammanslutning från samma in-
komstkälla inom de tio närmaste skatteåren 
efterhand som inkomsten inflyter. Detta för-
farande innebär att beskattningen av en 
sammanslutnings dividendinkomster i möjli-
gast hög grad leder till samma resultat som 
en beskattning av delägarnas direkta innehav. 

Om en näringssammanslutning har erhållit 
dividender som hör till en personlig inkomst-
källa, beskattas dividenderna på samma sätt 
som för närvarande. Dividenden fördelas för 
beskattning som delägarnas inkomst enligt de 
andelar som dessa har av sammanslutningens 

inkomst. Dividenden räknas som inkomst för 
delägarna i enlighet med de bestämmelser i 
inkomstskattelagen som gäller för respektive 
delägare. 
 
3.4.6. Beskattningen av gränsöverskri-

dande dividender 

Beskattning av dividender som betalas från 
utlandet till Finland 

En viktig orsak till att slopa systemet med 
gottgörelse för bolagsskatt är det nuvarande 
systemets icke neutrala behandling av ut-
ländska respektive inhemska dividender som 
erhålls av en dividendmottagare med hemvist 
i Finland. Även om det i rättsligt avseende 
fortfarande råder oklarhet om neutralitetskra-
vets innehåll, kan olika behandling dock i 
vilket fall som helst betraktas som problema-
tisk i ljuset av bestämmelserna i EG-
fördraget. I propositionen föreslås därför att 
dividender som en i Finland bosatt privatper-
son erhåller från hemlandet skall ha samma 
ställning som dividender som personen erhål-
ler från ett samfund med hemvist i en annan 
medlemsstat i EU. De skillnader som vid be-
skattningen av fysiska personer föreslås gälla 
i fråga om behandlingen av dividender från 
börsbolag respektive icke börsnoterade bolag 
gäller således även dividender som betalas av 
bolag inom EU. Inte heller fråga om dividen-
der från länder med vilka Finland har ingått 
skatteavtal är det motiverat att försätta divi-
denderna i en annan ställning än inhemska 
dividender, även om olika behandling inte di-
rekt strider mot det förbud mot diskrimine-
ring som ingår i skatteavtalen. De föreslagna 
nya 33 a och 33 b § i inkomstskattelagen blir 
sålunda tillämpliga på dividender som fysis-
ka personer erhåller från skatteavtalsstater.  

Enligt förslaget skall dividend som en fy-
sisk person erhåller från ett samfund utgöra 
skattepliktig förvärvsinkomst till sitt fulla be-
lopp, om något avtal för undvikande av dub-
belbeskattning inte är i kraft mellan Finland 
och samfundets hemviststat under skatteåret. 
Ett sådant förfarande enligt vilket den skat-
temässiga behandlingen fastställs på grund-
val av skatteavtalsstatus motsvarar allmän in-
ternationell praxis. Motivet för en partiell be-
skattning av dividenden är att det bolag som 
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delar ut dividenden har beskattats separat för 
sin inkomst. När det gäller dividender från 
stater av skatteparadistyp råder det dock inte 
någon visshet om detta. I fråga om sådana 
dividendinkomster är det inte motiverat med 
någon partiell skattefrihet. I fråga om divi-
dender från skatteparadisstater är det inte 
motiverat att dela in inkomsten i förvärvs- 
och kapitalinkomst för beskattning på grund-
val av nettoförmögenhet. Enligt den före-
slagna nya 33 c § i inkomstskattelagen skall 
dividend som en fysisk person erhåller från 
ett samfund utgöra skattepliktig kapital- eller 
förvärvsinkomst till fullt belopp, om samfun-
det inte har hemvist i en EU-stat eller om nå-
got avtal för undvikande av dubbelbeskatt-
ning inte är i kraft mellan Finland och sam-
fundets hemviststat under skatteåret. 

Det är motiverat att med dividender som 
erhålls från skatteparadisstater jämställa även 
sådana dividender från medlemsstater i EU 
och skatteavtalsstater som betalas av bolag 
som inte har beviljats den behandling som 
avses i moder-dotterbolagsdirektivet eller i 
ett skatteavtal. Det kan vara fråga om sam-
fund på t.ex. Isle of Man eller Kanalöarna 
som är befriade från skatt i hemviststaten. 
Partiell skattefrihet för privatpersoners divi-
dendinkomst föreslås gälla endast dividend 
från ett sådant utländskt samfund som avses i 
artikel 2 i moder-dotterbolagsdirektivet eller 
mellan vars hemviststat och Finland är i kraft 
ett avtal för undvikande av dubbelbeskatt-
ning, vilket tillämpas på dividend som delas 
ut av samfundet. Även i fråga om dividender 
som erhålls av samfund föreslås en sådan be-
gränsning på grundval av artikel 2 i direkti-
vet. Begränsningen föreslås ingå i den nya 
6 a § i näringsskattelagen. 

Dividender som samfund erhåller från ut-
landet är för närvarande skattepliktiga, men i 
6 § 2 mom. i näringsskattelagen föreskrivs 
om undantag i fråga om direktinvesteringsdi-
vidender. Bestämmelsen sammanhänger med 
att direktinvesteringsdividender som erhålls 
från medlemsstater i EU skall befrias från 
skatt enligt moder-dotterbolagsdirektivet. Di-
rektinvesteringsdividender som betalts till 
Finland har å andra sidan vanligen befriats 
från skatt på grundval av Finlands skatteav-
tal, men regelmässigt har detta förfarande 
tilllämpats först i avtal som ingåtts efter den 

1 januari 1995. Lagtekniskt grundar sig skat-
tefriheten för direktinvesteringsdividender på 
6 § 2 mom. i näringsskattelagen för de län-
ders del med vilka avtal ingåtts före början 
av år 1995, och för övriga skatteavtalsstaters 
del på ifrågavarande skatteavtal. Detta har 
även uppfyllt direktivets krav. Eftersom Fin-
land inte har något gällande skatteavtal med 
Cypern, uppfyller denna bestämmelse inte di-
rektivets krav i fråga om Cypern efter landets 
EU-anslutning den 1 maj 2004. Bestämmel-
sen i 6 § 2 mom., som även i övrigt har en 
exceptionell struktur, bör därför ändras åt-
minstone till denna del.  

De nya bestämmelserna om beskattning av 
utländska dividender föreslås ingå i en ny 
6 a § i näringsskattelagen. Det nuvarande 6 § 
2 mom. föreslås utgå. Enligt den föreslagna 
nya bestämmelsen skall dividender som ett 
samfund erhåller från Finland beskattas på 
samma sätt som dividender från ett samfund 
med hemvist i en medlemsstat i EU. Skatte-
friheten föreslås även gälla portföljdividen-
der från icke börsnoterade bolag i andra med-
lemsstater. Den föreslagna skattefriheten är 
till denna del mer omfattande än vad som av-
talats i Finlands skatteavtal med andra med-
lemsstater eller vad som föreskrivs i moder-
dotterbolagsdirektivet. 

Enligt den föreslagna 6 a § skall dividender 
som erhålls från andra stater än medlemssta-
ter utgöra skattepliktig inkomst. Eftersom 
Finland även i sina skatteavtal med andra än 
stater än medlemsstater regelmässigt har be-
friat direktinvesteringsdividender från skatt i 
hemviststaten, har Finland trots sin interna 
lagstiftning vanligen inte möjlighet att be-
skatta direktinvesteringsdividender. Detta in-
nebär att den verkliga beskattningen blir lind-
rigare än vad som föreskrivs i 6 a §. Det är 
dock inte ändamålsenligt att dividender på 
samma sätt som för närvarande i dessa situa-
tioner befrias från skatt direkt på basis av en 
bestämmelse i lagen.  

I fråga om portföljdividender har hemvists-
tatens beskattningsrätt inte begränsats vare 
sig av EG-rätten eller genom skatteavtal. 
Portföljdividender som erhålls från andra sta-
ter än medlemsstater i EU är skattepliktiga 
till fullt belopp enligt intern lagstiftning trots 
att ägarandelsgränsen om 10 procent endast 
tillämpas på börsdividender i fråga om in-
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hemska dividender. Även dividender som ett 
samfund erhåller från länder med vilka Fin-
land inte har ett gällande skatteavtal föreslås 
vara skattepliktiga till sitt fulla belopp. I så-
dana fall tillämpas således inte den lägre 75-
procentiga skatteplikt som tillämpas på in-
hemska dividender, eftersom denna endast är 
avsedd att begränsa dubbelbeskattningen till 
den nivå som gäller vid beskattningen av di-
vidender som privatpersoner erhåller från 
börsbolag i Finland och andra medlemsstater. 
 
Beskattning av dividend som betalas från 
Finland till utlandet 

Beskattningen av utlänningar avviker i de 
flesta staters skattesystem från beskattningen 
av personer med hemvist i staten. I hemvists-
taten beskattas en allmänt skattskyldig för 
alla sina inkomster. Beskattningen av presta-
tioner som betalas till utlandet är oundvikli-
gen schablonmässig, eftersom det inte finns 
några uppgifter om den skattskyldiges ställ-
ning och inkomstnivå. Allmänt skattskyldiga 
är i detta avseende i regel inte i samma ställ-
ning som begränsat skattskyldiga med hem-
vist utomlands. 

Kommissionen har i sitt ovan i stycke 2.2.3 
nämnda meddelande poängterat att det enligt 
artikel 56 i EG-fördraget är förbjudet att be-
vilja inhemska aktieägare förmånligare be-
handling än utländska aktieägare. Utländska 
inkomsttagare som är i en situation som är 
jämförbar med den som inhemska inkomst-
tagare befinner sig i skall behandlas på jäm-
lika grunder inom gemenskapen. Enligt med-
delandet är en skattskyldig i en jämförbar si-
tuation när han får sin inkomst helt eller näs-
tan uteslutande från utdelning från en verk-
samhet som utövas i en källstat och i den 
medlemsstat där han har sin hemvist inte 
uppbär tillräckliga inkomster för att han, med 
beaktande av hans personliga förhållanden 
och familjesituation, skall kunna beskattas i 
sin hemviststat. Sådana situationer förekom-
mer ytterst sällan när det gäller begränsat 
skattskyldiga som erhåller dividender från 
Finland. 

Vid beskattningen av dividender som beta-
las till samfund i medlemsstater är utgångs-
punkten bestämmelserna i moder-dotterbo-
lagsdirektivet. Enligt direktivet skall direkt-

investeringsdividender befrias från källskatt. 
Källbeskattningen av portföljinvesteringar är 
inte harmoniserad inom gemenskapen, vilket 
är naturligt eftersom det är fråga om olika 
personer och personer som befinner sig i oli-
ka ställning. Källbeskattningen av dividender 
som betalas till utlandet avviker i de flesta 
medlemsstaterna vanligen från beskattningen 
av inhemska portföljdividender. T.ex. Sveri-
ge tar ut en schablonmässig källskatt på 30 
procent på portföljdividender som betalas till 
utlandet, om inte skatteavtalet innehåller be-
stämmelser om en lägre skatt.  

I propositionen föreslås att dividender som 
betalas till utlandet ska beskattas på samma 
sätt som för närvarande. Bestämmelserna i 
moder-dotterbolagsdirektivet har satts i kraft 
i Finland genom bestämmelsen i 3 § 5 mom. 
i källskattelagen. Det är inte nödvändigt att 
ändra denna bestämmelse i detta samman-
hang. Av bestämmelserna i källskattelagen 
följer att dividender som betalas till utlandet i 
övriga fall påläggs källskatt enligt intern lag-
stiftning. Källskattelagens 7 § föreslås bli 
ändrad så att källskatten på dividend och 
andra i lagrummet angivna kapitalinkomster 
är 28 procent. Direktinvesteringsdividender 
har befriats från källskatt i skatteavtal med de 
flesta medlemsstaterna och ett flertal andra 
stater. På portföljdividender som betalas till 
en skatteavtalsstat är källskatten vanligen 15 
procent. Också i det föreslagna nya systemet 
bestäms källbeskattningens nivå enligt skat-
teavtalen. I fråga om dividender som betalas 
till länder med vilka Finland inte har något 
skatteavtal föreslås källskatten vara 28 pro-
cent. 

I skatteavtal som ingåtts efter införandet av 
systemet för gottgörelse för bolagsskatt har 
på ovan beskrivet sätt intagits en bestämmel-
se enligt vilken källskatt inte skall tas ut i 
Finland på dividend som bolag med hemvist 
i Finland betalar till personer med hemvist i 
en annan avtalsslutande stat, så länge som 
personer med hemvist i Finland har rätt till 
gottgörelse för bolagsskatt. Avtalen innehål-
ler vanligen en förstahandsbestämmelse en-
ligt vilken källskatten på portföljdividender 
är 15 procent. Slopandet av systemet för 
gottgörelse för bolagsskatt innebär en änd-
ring av den skatteavtalsbaserade källbeskatt-
ningen.  
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3.5. Övriga frågor 

3.5.1. Beskattning av förtäckt dividend 

Med förtäckt dividend avses enligt 29 § i 
lagen om beskattningsförfarande  en sådan 
förmån med penningvärde som ett aktiebolag 
på basis av delägarskapet utger till förmån 
för sina delägare eller en anhörig till denne 
genom prissättning som väsentligt avviker 
från det som är brukligt eller vederlagsfritt. 
Med förtäckt dividend avses också medel 
som utdelas genom förvärv eller inlösning av 
egna aktier eller nedsättning av aktiekapita-
let, reservfonden eller överkursfonden i syfte 
att undgå skatt på dividend. Om det är up-
penbart att bolaget har utdelat förtäckt divi-
dend, skall i beskattningen av bolaget förfa-
ras som om gängse pris använts och skall 
som delägarens skattepliktiga inkomst be-
traktas skillnaden mellan gängse pris och an-
vänt pris. I lagens 31 § ingår även bestäm-
melser om internationell förtäckt vinstöverfö-
ring, som kan betraktas som ett specialfeno-
men av samma slag som förtäckt dividendut-
delning. 

Förtäckt dividend utgör enligt 62 § 2 mom. 
i inkomstskattelagen förvärvsinkomst vid be-
skattningen att fysiska personer och dödsbon. 
Enligt 6 § 2 mom. lagen om gottgörelse för 
bolagsskatt skall på förtäckt dividend och in-
ternationell förtäckt vinstöverföring tillämpas 
vad som stadgas om den dividend som ett bo-
lag har beslutat dela ut På basis av dessa pre-
stationer påförs bolaget kompletteringsskatt, 
och delägarna har rätt till gottgörelse för bo-
lagsskatt på basis av dessa belopp. 

Som motiv för att utsträcka gottgörelsesy-
stemet till att gälla även förtäckt dividend an-
förde regeringen i sin proposition om saken 
(RP 26/1998 rd.) att införandet av gottgörel-
sesystemet innebar att principen om enkelbe-
skattning togs till utgångspunkt för beskatt-
ningen. Syftet med bestämmelserna om be-
skattning av förtäckt dividend var under då-
varande förhållanden inte att säkerställa dub-
belbeskattning utan framför allt att förhindra 
undgående av skatt i fråga om komplette-
ringsskatt och dividend som beskattas som 
förvärvsinkomst.  

Slopandet av gottgörelsesystemet innebär 
att dividender som erhålls av privatpersoner i 

vissa fall blir dubbelbeskattade. Detta gäller 
speciellt dividender som beskattas som för-
värvsinkomst samt stora dividendinkomster. 
Samtidigt slopas även påförandet av kom-
pletteringsskatt på basis av dividend. Dessa 
ändringar innebär en ändring av utgångs-
punkten för beskattningen av förtäckt divi-
dend. En förtäckt dividend får under inga 
omständigheter leda till lindrigare beskatt-
ning än en öppen dividend. Bestämmelsens 
ursprungliga syfte kan i princip anses vara att 
trygga dubbelbeskattning av förtäckta divi-
dender.  

Utgångspunkten i det nya systemet är dock 
att det även framdeles är motiverat att be-
skatta förtäckta dividender till privatpersoner 
som förvärvsinkomst. Motivet för att förtäck-
ta dividender skall vara skattepliktiga till 70 
procent är att bolagets utdelade vinst vanli-
gen har beskattats separat. Förtäckt divi-
dendutdelning baserar sig inte på utdelnings-
bara tillgångar, och är inte längre förknippad 
med kompletteringsskatteskyldighet. Presta-
tionen är jämförbar med andra förmåner med 
penningvärde som delägare erhåller av ett 
bolag. Utgångspunkten är att inkomster i 
form av förmåner med penningvärde är skat-
tepliktiga till sitt fulla värde för mottagaren. 
Något motiv för att ge förtäckta dividender 
en gynnad ställning finns inte. En förtäckt 
dividend bör således för en privatperson ut-
göra skattepliktig förvärvsinkomst till sitt 
fulla belopp. I den föreslagna nya 33 d § i in-
komstskattelagen föreskrivs att en förtäckt 
dividend skall utgöra skattepliktig inkomst 
till sitt fulla belopp. 

Speciellt i fråga om förtäckta dividender 
som erhålls av ett samfund kan dubbelbe-
skattning i vissa fall leda till stränga konse-
kvenser. Å andra sidan kan förtäckta divi-
dender som erhålls av samfund inte alltid ut-
göra skattefri inkomst, och en sådan utdel-
ning av tillgångar kan inte vid beskattningen 
jämställas med en öppen dividend, eftersom 
det inte rör sig om utdelning av vinstmedel. 

Det är för närvarande relativt ovanligt att 
samfund beskattas för förtäckta dividender. 
Även i det nya dividendskattesystemet finns 
det skäl att beakta att bestämmelsens syfte är 
att förhindra kringgående av skatt på divi-
dend. I den förelagna nya 6 a § i inkomst-
skattelagens föreskrivs att en förtäckt divi-
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dend skall utgöra skattepliktig inkomst till 
sitt fulla belopp. 
 
3.5.2. Beskattning av dividendersättning 

Med dividendersättning avses en ersättning 
som motsvarar dividenden för aktier och som 
den skattskyldige enligt ett avtal om återköp 
eller lån av aktier eller ett annat sådant avtal 
har betalt i stället för dividenden och genom 
vilka rätten till dividenden för viss tid har 
övergått på den skattskyldige. 

Syftet med bestämmelserna om dividender-
sättning i inkomstskattelagen, lagen om gott-
görelse för bolagsskatt, näringsskattelagen 
och källskattelagen är att säkerställa att divi-
denden i enlighet med dividendbeskattnings-
normerna blir beskattad som inkomst för di-
videndens egentliga ägare även då denne 
med användning av ett avtal om lån av aktier 
eller annat tillfälligt avtalsarrangemang har 
överfört rätten till dividenden på en annan 
skattskyldig som betalar ersättning för divi-
denden. 

Den på vilken äganderätten till aktierna 
temporärt har överförts genom avtalsarran-
gemang har även rätt till gottgörelse för bo-
lagsskatt på basis av erhållen dividend. Då 
placeringsdividender som utdelas av in-
hemska bolag inom ramen för gottgörelsesy-
stemet i praktiken är skattefria, medges inte 
avdrag för den ersättning som dividendmot-
tagaren betalar till aktiernas egentliga ägare 
som ersättning för utebliven dividendin-
komst. I annat fall skulle utbetalaren av divi-
dendersättning erhålla en ogrundad skatte-
förmån genom rätten att dra av dividender-
sättningen. Den egentliga ägaren har å andra 
sidan rätt till gottgörelse för bolagsskatt på 
basis av den dividendersättning som han er-
hållit. Ur ekonomisk synpunkt är slutresulta-
tet detsamma som om den egentliga ägaren 
skulle ha fått dividenden direkt från det bolag 
som delade ut dividenden. 

Dividendersättningsbestämmelserna togs i 
bruk inom systemet för gottgörelse för bo-
lagsskatt efter det att den organiserade verk-
samheten med utlåning av värdepapper hade 
inletts i Finland och det uppdagades att låne-
avtal utnyttjades för skatteplanering.  

Dividendersättningsbestämmelserna ses 
över i samband med slopandet av gottgörel-

sesystemet. Dividendersättningsbestämmel-
ser är fortsättningsvis nödvändiga, eftersom 
det även inom det nya systemet är möjligt att 
uppnå ogrundade fördelar genom tillfälliga 
avtalsarrangemang vid tidpunkten för divi-
dendutdelningen. 

Inom gottgörelsesystemet är det inte möj-
ligt att dra av dividendersättningar, eftersom 
dividendtagaren i regel inte betalar skatt för 
den gottgörelse som han erhåller på basis av 
dividenden. De föreslagna ändringarna i di-
videndbeskattningen föranleder en översyn 
av dividendersättningsbestämmelserna så att 
betald dividendersättning är avdragsgill till 
den del som den dividend som dividender-
sättningen utgör ersättning för är skatteplik-
tig. På motsvarande sätt föreslås erhållen di-
videndersättning utgöra skattepliktig inkomst 
för mottagaren till den del som den dividend 
som betalningen baserar sig på skulle ha varit 
skattepliktig om han hade erhållit den. 
 
3.5.3. Inverkan på nettoförmögenheten av 

skuld som upptagits för anskaffning 
av aktier i ett aktiebolag 

Enligt den nuvarande bestämmelsen i 42 § 
3 mom. i inkomstskattelagen skall räntebä-
rande skuld som en delägare har för förvärv 
av aktier i ett aktiebolag som bedriver när-
ingsverksamhet dras av från värdet av hans 
aktier när kapitalinkomstandelen av dividen-
der från bolaget bestäms, om delägaren enligt 
den nuvarande 1 d § i lagen om pension för 
arbetstagare (395/1961) inte anses stå i ar-
betsförhållande till bolaget. Enligt 58 § i in-
komstskattelagen skall räntan på en sådan 
skuld dras av från det sammanlagda beloppet 
för hans dividend från bolaget och gottgörel-
sen för bolagsskatt innan dividendens kapi-
talinkomstandel räknas ut på det sätt som be-
stäms i 42 §. I fråga om övriga delägare på 
vilka bestämmelsen inte tillämpas påverkas 
aktiernas värde inte av en delägares skuld, 
och eventuella räntor dras av från hans kapi-
talinkomster. 

Denna bestämmelse har tagits in i lagen i 
första hand därför att behandlingen av aktie-
bolags huvuddelägares skuld skall vara kon-
gruent med behandlingen av skuld som upp-
tagits för förvärv av ansvarig bolagsmans bo-
lagsandel. Detta är motiverat inom gottgörel-
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sesystemet, som bygger på enkelbeskattning 
på dividendbeskattningsnivå. Bestämmelsen 
passar dock inte utan ändringar in i det före-
slagna dividendskattesystemet. Om räntan 
dras av från nettoförmögenheten skulle det i 
det nya systemet leda till olika resultat bero-
ende på om dividenden utgör kapital- eller 
förvärvsinkomst. Om räntan hänför sig till 
kapitalinkomst skulle den i praktiken i de 
flesta fall bli oavdragen, eftersom sådan di-
vidend som beskattas som kapitalinkomst är 
skattefri till stora delar. Även då räntan hän-
för sig till förvärvsinkomst skulle avdragets 
skatteeffekt för det mesta vara mindre än ka-
pitalinkomstskattesatsen, eftersom förvärvs-
inkomstdividend är skattepliktig till 70 pro-
cent. Sådana delägare på vilka bestämmelsen 
inte tillämpas skulle däremot kunna dra av 
räntan från sina kapitalinkomster eller vara 
berättigade till underskottsgottgörelse.  

I det nuvarande systemet är bestämmelsen 
endast i sällsynta fall fördelaktig för den 
skattskyldige. Eftersom räntenivån för närva-
rande är betydligt lägre än den procentsats 
om 13,5 procent som för närvarande används 
vid beräkning av kapitalinkomstandelen, och 
även lägre än den föreslagna procentsatsen 
om 9 procent, innebär det en minskning av 
delägarens kapitalinkomstandel jämfört med 
om bestämmelsen inte tillämpas. I det nuva-
rande systemet är detta förmånligt närmast i 
fråga om små förvärvsinkomstdividender. En 
förmån kan även uppstå i det fall att hela di-
videnden utgör förvärvsinkomst och margi-
nalskatten på förvärvsinkomsten överstiger 
kapitalinkomstskattesatsen. 

Av dessa orsaker och med beaktande av att 
bestämmelsen förorsakar onödigt administra-
tivt arbete föreslås i propositionen att det i 
inkomstskattelagens 42 § 3 mom. och 58 § 
avsedda förfarandet vid beräkningen av före-
tagardelägares nettoförmögenhet slopas. 

Ränteavdragets effekt ändras då gottgörel-
sesystemet slopas. Då dividendinkomster i 
stor utsträckning är skattefria, kan räntorna 
bli oavdragna till allt större del. Beskattning-
en skulle kunna skärpas speciellt för de ägar-
företagare som har betydande räntor på skul-
der i anslutning till förvärv av aktier. För att 
underlätta övergången till det nya systemet 
föreslås att underskottsgottgörelsens maxi-
mibelopp inte skall tillämpas skatteåren 

2005—2009 till den del som underskotts-
gottgörelsen beror på ägarföretagares räntor 
på skulder för förvärv av aktier. Med ägarfö-
retagare avses en aktieägare som enligt 1 d § 
i lagen om pension för arbetstagare inte anses 
stå i arbetsförhållande till bolaget.  
 
3.5.4. Beskattningens övre gräns 

Enligt 135 § i inkomstskattelagen skall den 
överskjutande delen av statsskatten inte påfö-
ras den skattskyldige om den statsskatt som 
skall betalas på en under skatteåret i Finland 
bosatt fysisk persons eller ett inhemskt döds-
bos under skatteåret beskattningsbara kapital- 
och förvärvsinkomst och förmögenhet, samt 
den på grundval av förvärvsinkomsten påför-
da kommunal- och kyrkoskatten samt sjuk-
försäkringspremien sammanlagt överstiger 
70 procent av det sammanlagda beloppet av 
den skattskyldiges vid statsbeskattningen 
fastställda beskattningsbara kapital- och för-
värvsinkomst. 

Med hjälp av beskattningens övre gräns re-
duceras beloppet av förmögenhetsskatten i de 
fall där den skattskyldige inte har beskatt-
ningsbara inkomster, så att skatten skall stå i 
rimlig proportion till inkomsten. En övre be-
skattningsgräns på 70 procent har varit i kraft 
sedan skatteåret 1989. Vid gränsdragningen 
bör i princip beaktas inkomstbeskattningens 
allmänna nivå. En lindring av inkomstbe-
skattningen leder till en motsvarande ökning 
av förmögenhetsskatten, om inte beskatt-
ningens övre gräns sänks.  

Inkomstskatteskalans högsta marginalskatt 
uppgick år 1989 till 44 procent, och var år 
1988 ännu 51 procent. År 2004 är den 34,5 
procent. Kommunal beskattningen har 
skärpts under denna tid, men folkpensions- 
och sjukförsäkringspremierna har sänkts så 
att den högsta marginalskatten totalt har 
minskat med cirka 10 procent. Efter över-
gången till systemet med gottgörelse för bo-
lagsskatt och det differentierade inkomstskat-
tesystemet beskattas den kapitalinkomst, in-
klusive dividendinkomst, som ligger till 
grund för beräkningen av beskattningens 
övre gräns på ett annat sätt än för år 1989. 
Den högsta marginalskatten för kapitalin-
komster sjönk år 1993 med över 35 procent. 

Den föreslagna omläggningen av dividend-
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beskattningen skulle medföra att effekterna 
av tillämpningen av beskattningens övre 
gräns ändras, om inte bestämmelsen ses över. 
Om inte skattefria dividendinkomster beaktas 
i grunden för beräkningen av beskattningens 
övre gräns, kan ingen förmögenhetsskatt på-
föras den som endast erhåller skattefri divi-
dendinkomst. Å andra sidan skulle t.ex. skat-
tegottgörelse för börsdividender inte längre 
räknas om skatt, men inte heller som inkomst 
som medräknas i grunden för beräknande av 
beskattningens övre gräns. Till denna del är 
ändringen förmånlig för dem som berörs av 
bestämmelsen om beskattningens övre gräns. 

I propositionen föreslås att 136 § i in-
komstskattelagen skall ändras så den övre 
gränsen skall beräknas på sådana grunder 
som även inbegriper dividendinkomst som är 
skattefri enligt 33 a—33 c § i inkomstskatte-
lagen. Samtidigt föreslås att den övre gränsen 
för skatter skall sänkas från 70 procent till 60 
procent.  
 
 
3.5.5. Kapitalinkomstandel av företagsin-

komst som skall fördelas samt kapi-
talinkomstandel av inkomstandel 
för delägare i sammanslutningar 

Företagsinkomst enligt 38 § i inkomstskat-
telagen som skall fördelas betraktas såsom 
kapitalinkomst upp till ett belopp som mot-
svarar en 18 procents årlig avkastning på den 
nettoförmögenhet som vid utgången av det 
föregående skatteåret hörde till näringsverk-
samheten eller jordbruket. På yrkande som 
den skattskyldige eller företagarmakar fram-
ställer innan beskattningen för skatteåret har 
slutförts betraktas såsom kapitalinkomstandel 
av den företagsinkomst som skall fördelas 
likväl ett belopp som motsvarar en 10 pro-
cents årlig avkastning. Enligt 39 § och 40 § 
skall beskattningssammanslutnings respekti-
ve fysisk persons och dödsbos andel i en när-
ingssammanslutnings resultat anses utgöra 
kapitalinkomst upp till ett belopp som mot-
svarar en 18 procents årlig avkastning på net-
toförmögenheten.. I fråga om andel i sam-
manslutning är det inte möjligt att på yrkande 
tillämpa en lägre procentgräns. 

De ändringar som föreslås i propositionen 
gäller närmast sådan företagsverksamhet som 

bedrivs i aktiebolagsform. Ändringen innebär 
i de flesta fall en lindring av beskattningen av 
verksamhet i aktiebolagsform, speciellt på 
grund av den föreslagna sänkningen av sam-
fundsskattesatsen med tre procentenheter. 
För privatföretagare och delägare i samman-
slutningar innebär de föreslagna ändringarna 
en lindring av beskattningen genom att kapi-
talskattesatsen sänks med en procent. Efter-
som cirka 80 procent av inkomsten beskattas 
som förvärvsinkomst i fråga om sådana före-
tagsformer, är sänkningen av förvärvsin-
komstbeskattningen av större betydelse i des-
sa fall. 

Privatföretagares och sammanslutningars 
ställning bör inte försvagas relativt till sådan 
företagsverksamhet som bedrivs i bolags-
form. I propositionen föreslås därför att den 
gräns på en 18 procents årlig avkastning be-
räknad på nettoförmögenheten som avses i 
38, 39 och 40 § i inkomstskattelagen skall 
höjas till 20 procent. Denna höjning av grän-
sen innebär en lindring av beskattningen spe-
ciellt för företagare med nettoförmögenhet 
som hör till företagsverksamheten och vilkas 
företagsinkomst överstiger en nivå där mar-
ginalskatten är lägre än kapitalinkomstskatte-
satsen. Den i 38 § föreskrivna valmöjligheten 
och möjligheten att från en sammanslutning 
lyfta lön för arbete säkerställer å andra sidan 
en höjning av gränsen inte skärper beskatt-
ningen ens av de företagare som på grund av 
sin inkomstnivå beskattas lindrigare för för-
värvsinkomst än för kapitalinkomst. 
 
4.  Proposit ionens verkningar 

4.1. Verkningar i fråga om den offentliga 
ekonomin 

Ändringar av bolags- och kapitalskattesatsen 

Samfundsskattens avkastning beräknas 
uppgå till cirka 5 350 miljoner euro år 2004. 
En ändring på en procentenhet av samfunds-
skattesatsen har då en kalkylerad effekt om 
cirka 185 miljoner euro. Den föreslagna 
sänkning av skattesatsen med tre procenten-
heter skulle innebära en minskning av skatte-
intäkterna med cirka 555 miljoner euro. En 
sänkning av kapitalskattesatsen med en pro-
centenhet minskar inkomstskattens avkast-
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ning med cirka 24 miljoner euro. Denna siff-
ra påverkas dels av den lindrade kapitalin-
komstbeskattningen, dels av den motsatta ef-
fekt i form av t.ex. minskad avdragsfördel av 
bostads- och studielåneräntor som den lägre 
kapitalskattesatsen innebär. Skattesatsesänk-
ningen leder även till en minskning av skat-
teuttaget på räntor på källskattepliktiga depo-
sitioner med 6 miljoner euro. Statiskt sett 
medför de föreslagna ändringarna av skatte-
satsen således en minskning av skatteintäk-
terna med 585 miljoner euro. 

Effekterna av en skattesatseändring kan 
dock inte uppskatas enbart i termer av 
sänknngens relativa andel av avkastningen av 
skatten före reformen. Sänkningen av sam-
fundsskatten syftar för sin del till att trygga 
företagens verksamhetsförutsättningar i Fin-
land. Skattesänkningen inverkar i viss mån 
på företagens kostnadsnivå. Reformens vik-
tigaste betydelse ligger dock inte i en förbätt-
ring av priskonkurrenskraften, utan i att den 
skattemässiga behandlingen har ett betydan-
de inflytande på internationella företags eta-
bleringsbeslut. De ekonomiska verkningarna 
av företagsetableringar kan inte uttryckas i 
euro. Däremot är det klart att skatteintäkterna 
ökar om företag och arbetsplatser stannar 
kvar i Finland. De medel som inbesparas ge-
nom sänkningen av samfundsskattesatsen 
kommer delvis även att användas för inve-
steringar som ger upphov till skatteintäkter. 
 
Skattetagarnas utdelning av samfundsskatten 

Det föreslås att det bortfall på cirka 100 
miljoner euro i kommunala skatteintäkter 
som föranleds av sänkningen av samfunds-
skattesatsen skall kompenseras genom en 
ökning av kommunernas utdelning av sam-
fundsskatten fr.o.m. år 2005. Kommunernas 
andel av samfundsskatteinkomsten föreslås 
höjas från 19,75 till 22,03 procent. Statens 
andel föreslås sänkas i motsvarande mån. 
Denna ändring innebär att sänkningen av 
samfundsskattesatsen inte minskar kommu-
nernas samfundsskatteinkomster. 
 
 
Ändringar i dividendbeskattningen  

Enligt nationalräkenskaperna betalades år 

2003 ut cirka 13,9 miljarder euro i dividen-
der. Av dividenderna erhölls cirka 6,2 mil-
jarder euro av företag och finansinrättningar, 
cirka 1,2 miljarder euro av offentliga sam-
fund, cirka 0,5 miljarder euro av icke vinst-
syftande samfund och cirka 2,9 miljarder 
euro av privathushåll. Till utlandet betalades 
cirka 3,1 miljarder euro i dividender. 

Dividendutbetalningarna har ökat avsevärt 
under de senaste åren. År 1997 uppgick divi-
dendutbetalningarna till cirka 4 miljarder 
euro, år 1999 till cirka 8 miljarder euro, och 
år 2000 till cirka 13,8 miljarder euro. 

Enligt Skattestyrelsens debiteringsstatistik 
för år 2002 uppgick fysiska personers divi-
dendinkomster år 2002 till cirka 2 522 miljo-
ner euro, varav cirka 2 058 miljoner euro ut-
gjorde dividender som beskattades som kapi-
talinkomst, och cirka 463 miljoner euro ut-
gjorde förvärvsinkomstdividender. Av kapi-
talinkomstdividenderna kom 521 miljoner 
euro från börsbolag och 1 537 miljoner euro 
från andra bolag. År 2002 erhölls dividend-
inkomster eller andelskapitalräntor av sam-
manlagt 1 222 648 personer. Dividender från 
börsbolag erhölls av 366 444 personer och 
dividend som beskattas som förvärvsinkomst 
erhölls av 62 949 personer. Den genomsnitt-
liga dividendinkomsten per mottagare var 
2 064 euro. 

I dividender erhöll aktiebolag 6 084 miljo-
ner euro, föreningar och stiftelser 385 miljo-
ner euro, och andelslag 169 miljoner euro år 
2002. Av denna summa utgjorde finans- och 
försäkringsverksamhetsbedrivande samfunds 
andel 1 133 miljoner euro.  

Inom systemet för gottgörelse för bo-
lagssskatt betalar fysiska personer i praktiken 
inte någon skatt på kapitalskattedividender. 
Inte heller för samfund går det någon skatt på 
inhemska dividender. Dividendskatteintäkter 
har i första hand influtit från beskattningen 
av mottagare av förvärsvinkomstdividender 
till den del skatteprocenten på deras divi-
dendinkomst överstiger 29 procent vid be-
skattning enligt progressiv skatteskala. 

Dividendskatteomläggningens finansiella 
effekter kan uppskattas närmast på basis av 
statiska kalkyler som inte beaktar föränd-
ringar i de skattskyldigas beteende. Utgående 
från privatpersoners erhållna börsdividender 
kan en beskattning av dessa till 70 procent 
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uppskattas öka skatteintäkterna med cirka 
100 miljoner euro. Beskattning av andelska-
pitalräntor till 70 procent ger en skattein-
täktsökning om 11,5 miljoner euro. Den före-
slagna skattefria delen om 1500 euro leder 
dock till en minskning av skatteintäkterna 
med cirka 10 miljoner euro. 

Ändringarna av beskattningen av dividen-
der från icke börsnoterade bolag uppskattas 
öka skatteuttaget från persondelägare med 33 
miljoner euro i statlig inkomstskatt, 12 mil-
joner euro i kommunalskatt, samt cirka en 
miljon euro i sjukförsäkringspremier och 
kyrkoskatt, eller sammanlagt 47 miljoner 
euro. Samtidigt medför den föreslagna sänk-
ningen av skattesatsen för dividendutdelande 
bolag en minskning av uttaget av skatter i an-
slutning till utredningen av dividender med 
21 miljoner euro och ökningen av den totala 
skattebelastningen skulle sålunda uppgå till 
26 miljoner euro. I siffran ingår effekten av 
utvidgningen av tillämpningsområdet för 
förvärvsinkomstavdraget i kommunalbe-
skattningen. Då avdraget utsträcks till att gäl-
la förvärvsinkomstdividender från icke börs-
noterade bolag, leder detta till en minskning 
av skatteintäkterna på 2,5 miljoner euro. Be-
räkningen baserar sig på den totala skattebe-
lastningen av vinst som lyfts från bolag. Den 
dividend som lyfts av aktieägaren antas här-
vid öka med ett belopp som motsvarar sänk-
ningen av samfundsskattesatsen. 

Den ovan nämnda ökningen om 26 miljo-
ner euro av den totala skattebelastningen re-
duceras genom det föreslagna avdraget från 
förmögenhetsskatten av den skatt som för 
samma år belöper på en kapitalinkomstdivi-
dend på över 90 000 euro som erhålls från ett 
icke börsnoterat bolag. Denna skattelättnad 
minskar förmögenhetsskattens avkastningen 
med 21 miljoner euro, vilket motsvarar unge-
fär en tredjedel av den skatt som tas ut på di-
vidender som överstiger 90 000 euro. Belop-
pet utgör drygt 80 procent av den förmögen-
hetsskatt som fastställs för dem som betalar 
skatt på sådana dividender. Då man därtill 
beaktar den av regeringen i samband med 
den aktuella helhetsreformen överlämnade 
separata propositionen om en allmän lindring 
av förmögenhetsbeskattningen genom en 
sänkning av förmögenhetsskatteskalorna 
samt den andel därav som gäller mottagare 

av dividender från icke börsnoterade bolag, 
cirka 12 miljoner euro, innebär detta att den 
totala skattebelastningen på den vinst som de 
lyfter ur bolagen minskar med sju miljoner 
euro jämfört med det nuvarande systemet. 

Denna uppskattning av dividendskatteom-
läggningens inverkan på skatteintäkterna är 
endast riktgivande. Förändringarna i de skatt-
skyldigas beteende kan få konsekvenser i 
synnerhet för beskattningen av dividender 
från icke börsnoterade bolag. Bolag med ett 
fåtal ägare kommer troligen under de första 
åren efter ikraftträdandet att avhålla sig från 
utbetalningar av dividender på över 90 000 
euro i samma utsträckning som tidigare. Det 
föreslagna avdraget från förmögenhetsskat-
ten kan dock förväntas reducera denna effekt. 
Dividendutdelningen kommer troligen även 
att dimensioneras så att den motsvarar den 
nya nettoförmögenhetsgränsen för kapitalin-
komstdividender. Eftersom det under år 2004 
troligen kommer att delas ut mer dividender 
än vanligt, är det möjligt att dividendbelop-
pet sjunker i motsvarande mån under över-
gångsskedet 2005. Ändringarna skulle såle-
des bidra till att minska skatteintäkterna yt-
terligare under det nya systemet jämfört med 
ovan anförda uppskattning. Däremot skulle 
det uppenbarligen inte sker några motsvaran-
de förändringar i fråga om dividender från 
börsbolag. De största dividendutdelarna ägs i 
stor utsträckning av andra än hushåll, varför 
personbeskattningen inte påverkar dividend-
utdelningspolitiken. Börsdividendernas be-
lopp kan förväntas öka år 2005 jämfört med 
nivån för det senaste statistikåret (2002), 
varvid skatteintäkterna ökar i motsvarande 
grad. 

Efter slopandet av gottgörelsesystemet an-
sluter sig inte längre någon kompletterings-
skatteskyldighet till dividendutdelningen. 
Kompletteringsskatt har årligen fastställts till 
ett belopp av cirka 20 miljoner euro. På den-
na grund har ändringen inte någon nämnvärd 
inverkan på skatteintäkterna. Du dividend i 
fortsättningen kan delas ut även ur vinst som 
inte har beskattas i bolaget, kan detta leda till 
ökad skatteplanering för att möjliggöra ett 
sådant förfarande. Möjligheten underlättas av 
att dividender som samfund erhåller från ut-
landet i större utsträckning än för närvarande 
bli skattefrihet, samt av den föreslagna skat-
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tefriheten för överlåtelsevinster. Speciellt i 
fråga om börsbolag har ändringen dock inte 
någon större effekt på skatteintäkterna på 
grund av att de delar ut endast en del av sina 
vinster i form av dividend, och på grund av 
att de är inom det nuvarande systemet på 
motsvarande sätt skulle kunna använda sina 
skatteöverskott. 

Reformen innebär av dividender som er-
hålls av samfund i huvudsak förblir skatte-
fria. Dividender som samfund erhåller från 
börsbolag föreslås dock påläggas en skatte-
belastning om 19,5 procent. De dividendin-
komster som erhållits av inhemska skatte-
pliktiga samfund är något mindre än de som 
erhållits av inhemska hushåll. Det handlar 
delvis även om dividender mellan två börs-
bolag. En betydande del av dividenderna till-
faller försäkrings- och pensionsanstalter. 
Med oförändrad dividendutdelning kan skat-
teintäkterna från dividender som samfund er-
håller på andra aktier än sådana som hör till 
investeringstillgångar uppskattas till högst 
cirka 50 miljoner euro.  

Penninginrättningars och försäkringsanstal-
ters dividendinkomster har under senare år 
uppgått till cirka 1 miljard euro. En stor del 
av dividenderna härrör från investeringstill-
gångar. Om investeringstillgångsdividender-
na utgör 80 procent av alla dividender, inne-
bär detta att skatteintäkterna beräknade enligt 
en samfundsskattesats på 26 procent skulle 
uppgå till över 200 miljoner euro. På grund 
av försäkrings- och pensionsanstalternas bok-
föringsprinciper torde den totala effekten 
dock bli betydligt mindre, eller högst ett par 
tiotal miljoner euro.  

Ovanstående uppskattningar gäller de före-
slagna permanenta ändringarna. Under över-
gångsskedet skatteåret 2005 föreslås den 
skattepliktiga andelen av privatpersoners di-
videndinkomster uppgå till 57 procent. Den-
na sänkning innebär en minskning av skatte-
intäkterna från icke börsnoterade bolag med 
cirka 52 miljoner euro, varav 13 miljoner 
euro föranleds av sänkningen av kapitalin-
komstandelens skatteprocent och 39 miljoner 
euro av sänkningen av förvärvsinkomstande-
lens skatteprocent. Dessutom är skatteintäk-
terna från börsbolag under övergångsskedet 
18 miljoner euro mindre än under senare år. 
Å andra sidan kommer dividenden under 

skatteåret 2005 att betalas ur vinst som be-
skattats enligt en skattesats på 29 procent.  
 
Ändrad skattemässig behandling av överlå-
telse av aktier som innehas av samfund 

Samfunds vinster av överlåtelser av skatte-
pliktiga aktier och avdrag för anskaffnings-
utgiften för aktier har inte statistikförts av 
skatteförvaltningen. Koncernskattecentralen 
har emellertid samlat in uppgifter om dessa 
poster. Koncernskattecentralen sköter be-
skattningen av cirka 3 300 företag, av vilka 
största delen hör till Finlands 250 största 
koncerner. Av den för skatteåret 2002 debite-
rade samfundsskatten gällde 60 procent så-
dana företag som beskattas vid Koncernskat-
tecentralen. Enligt Koncernskattecentralens 
uppgifter för skatteåret 2001 bokförde dessa 
företag sammanlagt cirka 1 650 miljoner 
euro i vinster för försäljning av anläggnings-
tillgångsaktier. Totalt bokfördes cirka 250 
miljoner euro i försäljningsförluster och 180 
miljoner euro i upplösningsförluster för an-
läggningstillgångsaktier. Vid beskattningen 
yrkades på avdrag för värdenedgång till ett 
belopp om sammanlagt 950 miljoner euro. 
Skatteåret 2002 bokfördes cirka 455 miljoner 
euro i överlåtelsevinster, cirka 2 390 miljoner 
euro i överlåtelseförluster och 770 miljoner 
euro i upplösningsförluster. Vid beskattning-
en av anläggningstillgångsaktier yrkades på 
värdenedgångsavskrivningar till ett belopp 
om sammanlagt 3 740 miljoner euro. De be-
lopp som godkänts vid beskattningen har va-
rit något lägre än de yrkade beloppen.  

En uppskattning av beloppen för skatteåret 
2003 kan göras på grundval av förhandsbe-
sked för ifrågavarande år. På basis av ansök-
ningarna om förhandsbesked kan göra sig 
bedömningen att försäljningsförluster, värde-
nedgångar och upplösningsförluster kommer 
att fortsätta att öka. I fråga om bolag vars be-
skattning sköts av Koncernskatteverket har 
det under de senaste åren skett en konstant 
ökning av avdrag i anslutning till anlägg-
ningstillgångsaktier. Avdragen överstiger 
numera det sammanlagda beloppet av för-
säljningsvinster på anläggningstillgångsakti-
er.  

De föreslagna ändringarna i den skattemäs-
siga behandlingen av aktieöverlåtelser före-
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faller i ljuset av de anförda siffrorna innebära 
en betydande ökning av skatteintäkterna. Det 
är dock inte möjligt att ur siffrorna direkt ut-
läsa verkningarna på skatteintäkterna. Upp-
lösningsförluster periodiseras vanligen för 
avskrivning över tio år. Vid värdenedgångs-
avskrivningar och överlåtelseförluster är det i 
många fall fråga om så stora poster att det le-
der till fastställande av förlust för inkomst-
källa för det år för vilket avdraget görs. En 
sådan förlust kan den skattskyldige dra av 
från sin inkomst över det tio följande åren. 
Största delen av avdragen inverkar således på 
beskattningen under flera skatteår. Stora för-
luster kan även bero på att ägarföretaget inte 
längre har förutsättningar att fortsätta sin 
egen verksamhet på grund av dess förlust-
bringande karaktär. En del av försäljningsför-
lusterna och värdenedgångarna förblir även 
slutgiltigt oavdragna.  

Verkningarna av de föreslagna ändringarna 
av överlåtelsebeskattningen är förknippad 
med betydande osäkerhet. De överlåtelse-
vinster som föreslås vara skattefria utgör in-
komstposter av tillfällig art. I dessa fall, lik-
som i fråga om ovan nämnda avdrag, kan det 
röra sig om stora enskilda belopp som kan 
uppgå till hundratals miljoner euro. Belop-
pens fördelning på olika år kan vara slump-
mässig. Även om ändringen inte på basis av 
ovan anförda siffror som helhet tagen förefal-
ler leda till en minskning av skatteintäkterna 
är det möjligt att avkastningen av samfunds-
skatten blir mer känslig för fluktuationer. Å 
andra sidan innebär bortfallet av skatteeffek-
terna av värdestegringar och värdenedgångar 
att avkastningen av samfundsbeskattningen 
blir mindre konjunkturkänslig.  
 
4.2. Verkningar för de skattskyldiga 

Ändringar av bolags- och kapitalskattesatsen 

Sänkningen av samfundsskattesatsen mins-
kar beloppet av den inkomstskatt som tas ut 
av företag i bolagsform med över tio procent. 
Sänkningen av kapitalskattesatsen minskar 
för sin del skattebelastningen på samtliga ka-
pitalinkomster. Sänkningen av kapitalskatte-
satsen påverkar å andra sidan beskattningen 
av privatpersoner som har avdragsgilla låne-
räntor. Ränteavdraget som beviljats enligt 

kapitalskattesats minskar med en procent av 
räntans belopp. Som en skattskyldig har ett 
lån på 100 000 euro och räntan är tre procent, 
påverkar sänkningen av ränteavdraget skat-
tens belopp med 30 euro i året. 
 
Ändringar i dividendbeskattningen 

För privatpersoner som erhåller dividender 
från börsbolag innebär de nya skattereglerna 
en skärpning av beskattningen. Inom gottgö-
relsesystemet har det inte gått någon skatt på 
dividender, och dessutom har det varit möj-
ligt att få skatteåterbäring på grundval av av-
drag från kapitalinkomst. I det nya systemet 
går det 19,6 procent i skatt på dividend. 

De föreslagna ändringarnas helhetseffekt 
på beskattningen av icke börsnoterade bolags 
dividender bör granskas så att man jämför 
den totala skattebelastningen på dividendut-
delning enligt det nuvarande systemet och 
enligt det nya systemet med beaktande av 
både den skatt som tas ut på vinsten på bo-
lagsnivå och den skatt som på aktieägarnivå 
belastar den utdelade vinsten efter skatt. Fak-
torer av betydelse vid en sådan jämförelse är 
å ena sidan den andel på nio procent av net-
toförmögenheten som utgör gränsen för att 
dividender skall beskattas delvis som för-
värvsinkomst och å andra sidan gränsen om 
90 000 euro för kapitalinkomstdividender.  

Dividendbeskattningen lindras i samtliga 
fall då dividender utgör kapitalskatteinkomst 
inom ramen för nettoförmögenhetsgränsen 
och 90 000-eurosgränsen inte överskrids. På 
grund av skattesatsändringarn skärps inte be-
skattningen som helhet taget genast då divi-
denden överstiger 90 000 euro, utan först vid 
den nivå på cirka 113 500 euro. Skärpningen 
beräknas gälla cirka 2000 personer beroende 
på hur de bolag som delat ut stora dividender 
kommer att anpassa sitt beteende till det nya 
systemet. Skärpningen lindras i betydande 
mån av den föreslagna rätten att från förmö-
genhetsskatten dra av skatten på den del av 
dividenden som överstiger 90 000 euro. An-
talet skattskyldiga som berörs av skatte-
skärpningen minskar därigenom med flera 
hundra jämfört med ovan anförda antal. 

Slopandet av systemet med gottgörelse för 
bolagsskatt innebär att dividendbeskattning-
en som en följd av de strukturella ändringar-
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na oundvikligen skärps vid låga inkomstni-
våer för dem som lyfter dividend i form av 
förvärvsinkomst. Inom gottgörelsesystemet 
har man fått återbäring av samfundsskatt upp 
till den undre gränsen av inkomstskatteska-
lans första nivå (11 700 euro år för 2004) där 
marginalskatten överstiger 29 procent. På 
förvärvsinkomst har i praktiken gått skatt 
först på den del som överstiger denna gräns. 
Enligt det nya systemet går det kommunal-
skatt även på små förvärvsinkomstdividen-
der. 

I dessa fall förblir den totala skattebelast-
ningen enligt det nya systemet dock på tidi-
gare nivå, om aktieägaren lyfter förvärvsin-
komst från sitt företag i form av lön i stället 
för dividend. Skattebelastningen på lön ökas 
vid en jämförelse av lönerelaterade arbetsgi-
varavgifter, men skattesatsesänkningen har 
en lika stor motsatt effekt. På en genomsnitt-
lig förvärvsnivå ligger en 70-procentig skat-
tepliktighet för förvärvsinkomstdividender å 
andra sidan mycket nära den nuvarande ni-
vån på beskattningen av förvärvsinkomstdi-
vidender.  

Dividendbeskattningen skärps således när-
mast för de mottagare av förvärvsinkomstdi-
vidender som erhåller relativt små dividend-
inkomster och som inte har möjlighet att lyf-
ta lön av denna anledning att de inte arbetar i 
det bolag som delar ut dividenden. Beskatt-
ningsuppgifterna antyder att det är relativt li-
ten del av mottagarna av förvärvsinkomstdi-
vidender för vilka dessa dividender utgör den 
huvudsakliga inkomstkällan, vilket innebär 
att skärpningen av beskattningen gäller en-
dast några tusen skattskyldiga, av vilka en 
betydande del är minderåriga. 

Slopandet av systemet för gottgörelse för 
bolagsskatt får konsekvenser för beskattning-
en även i sådana fall den skattskyldige enligt 
den nuvarande systemet har räntor som kan 
dras av från dividendinkomsten. Enligt det 
nuvarande systemet får en skattskyldig som 
kan dra av räntor från kapitalinkomst gottgö-
relse i form av återbäring på bolagsskatt. I 
det nya systemet ger avdrag inte längre möj-
lighet till återbäring på skatt. Då dividender 
är skattefria kan räntorna avdras endast från 
andra skattepliktiga kapitalinkomster samt, i 
den mån kapitalinkomsterna inte räcker till 
för att täcka avdraget, från förvärvsinkomst 

inom ramen för underskottsgottgörelse. I 
propositionen föreslås att rätten till under-
skottsgottgörelse utvidgas så att det i även i 
fortsättningen skall vara möjligt att dra av 
räntor på skuld som upptagits i syfte att för-
värva aktier. I det nuvarande systemet finns 
det emellertid vissa skattskyldiga vars ränte-
avdrag är påfallande stora i förhållande till 
förvärvsinkomsten. I sådana fall leder änd-
ringen av systemet oundvikligen till en 
skärpning av beskattningen. 

Samfunds dividendintäkter föreslås vara 
skattefria med undantag för dividender som 
erhålls från noterade bolag och dividender 
som hör till investeringstillgångar. Inom 
gottgörelsesystemet har dividender i prakti-
ken varit skattefria, vilket innebär att be-
skattningen skärps en aning för de skattskyl-
diga vars dividendinkomster blir beskattade 
enligt det nya systemet. De resultatregler-
ingsmöjligheter som mottagare av dividender 
på investeringstillgångar har tillgång till in-
nebär att beskattningen inte i någon nämn-
värd utsträckning påverkar dessa företags 
verksamhet. Beskattningen skulle således 
skärpas i första hand för sådana bolag av 
holdingtyp som innehar ägarandelar om 
mindre än tio procent i börsnoterade bolag. 
Denna skärpning är dock avsedd att motsvara 
förändringen i beskattning av privatpersoner 
som direkt äger aktier i börsbolag. 
 
 
Ändrad skattemässig behandling av överlå-
telse av aktier som innehas av samfund 

Den föreslagna skattefriheten för överlåtel-
sevinster innebär en lindring av beskattning-
en speciellt i fråga om en koncern i vilken ett 
koncernbolag uppvisar en värdestegring på 
ännu obeskattad goodwill och andra immate-
riella rättigheter. En sådan värdestegring kan 
erhållas som skattefri inkomst. Å andra sidan 
betalar en köparen även för bolagets in-
komstförväntningar, men köparen har i det 
nya systemet inte möjlighet att dra av köpe-
summan. Inkomsterna inflyter till det av kö-
paren förvärvade bolaget och kan lyftas i 
form av dividend. Köpesummans skattefrihet 
och avdragsogillhet torde beaktas i prissätt-
ningen vid försäljningen av aktierna.  

Den föreslagna avdragsogillheten för över-
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låtelseförluster skärper beskattningen för en 
köpare av ett verksamt aktiebolag, om det 
däremot inte inflyter inkomster till ett belopp 
som motsvarar den betalda köpesumman. 
Förbudet att i en förlustsituation dra av utgif-
ter i anslutning till en investering i dotterbo-
lagsform kan påverka inställningen till inve-
steringar som innebär risktagande. Förvärv 
av målbolag sker ofta i avsikt att sammanslå 
dess företagsverksamhet med köparens verk-
samhet genom upplösning av målbolaget. Då 
anskaffningsutgiften för aktier inte längre är 
avdragbar ökar skattekostnaderna för sådana 
arrangemang jämfört med nuläget, eftersom 
den skattemässiga behandlingen kommer att 
motsvara det förfarande som för närvarande 
iakttas vid fusion. 

Det föreslagna systemet ökar betydelsen 
för skatteplanering och medför ett incitament 
för bolagisering. Systemet innehåller gräns-
dragningar som är öppna för tolkning och 
som innebär att den skattemässiga behand-
lingen blir mer svårförutsägbar. Beskattning-
en av överlåtelsevinster blir således mer 
svåradministrerad ur den skattskyldiges syn-
punkt. Detta kan antas gälla särskilt i fråga 
om mindre företag. Å andra sidan kan refor-
men även anses innebära en förbättring av 
den relativa ställningen för mindre företag 
som är verksamma i hemlandet och som inte 
har möjlighet att använda sig av internatio-
nell skatteplanering. I det nuvarande syste-
met har internationella koncerner kunnat 
uppnå skattefrihet för överlåtelsevinster ge-
nom användning av utländska hjälpbolag. De 
föreslagna ändringarna erbjuder samma möj-
ligheter utan användning av utländska bolag. 
 
 
5.  Beredningen av proposit ionen 

Hösten 2001 tillsattes två arbetsgrupper för 
att utreda omvärldsförändringarnas inverkan 
på beskattningen. Den av finansministeriet 
tillsatta expertgruppen (Arbetsgruppen för 
utveckling av inkomstbeskattningen) gjorde i 
enlighet med sitt uppdrag bedömning av be-
hovet av utveckling av företags- och kapital-
beskattningen ljuset av den internationella 
utvecklingen och den hårdnande skattekon-
kurrensen. Den arbetsgrupp som tillsattes av 
statsrådets kansli på framställan av ekono-

miska rådet fick till uppgift att utreda de för-
ändringstryck som Finlands skattesystem ut-
sätts för av det internationella skattesystemet 
och den internationella ekonomin samt från 
inhemska aktörers sida. 

Arbetsgrupperna lämnade sina rapporter på 
hösten 2002. Arbetsgruppen för utveckling 
av inkomstbeskattningen ansåg att det är mo-
tiverat att bibehålla ett differentierat in-
komstskattesystem. Arbetsgruppen föreslog 
bl.a. en sänkning av samfunds- och kapital-
skattesatserna och ett slopande av systemet 
med gottgörelse för bolagsskatt. Arbetsgrup-
pen ansåg att man borde övergå till en s.k. 
klassisk dividendskattemodell där dividender 
beskattas enligt kapitalskattesats. Förslaget 
förutsätter emellertid att kapital- och sam-
fundsskattesatsen sänks till 25 procent. Ar-
betsgruppen analyserade även frågan om 
skattefrihet för samfunds aktieöverlåtelse-
vinster, men kom inte med något förslag i 
saken. 

Ekonomiska rådets arbetsgrupp gjorde i en-
lighet med sitt uppdrag en mer omfattande 
granskning av olika skatteslag. Den höll det 
för viktigt att lindra förvärvsinkomstbeskatt-
ningen, men ansåg att det även i företagsbe-
skattningen kan finnas behov av mindre 
sänkningar. Arbetsgruppen lade inte fram 
några konkreta förslag till utveckling av skat-
tesystemet. 

Sammanlagt 39 myndigheter och organisa-
tioner gav utlåtanden om den promemoria 
som publicerades av Arbetsgruppen för ut-
veckling av inkomstbeskattningen. I utlåtan-
dena ställde man sig negativt i första hand till 
modellen med dubbelbeskattning av dividen-
der. Majoriteten av remissinstanserna ansåg 
att den nuvarande enkelbeskattningen av di-
vidender bör bibehållas.  

Som grund för den vidare utvecklingen av 
företags- och kapitalskattereformer har lagts 
speciellt de utredningar som gjorts av Ar-
betsgruppen för utveckling av inkomstbe-
skattningen. Propositionen har beretts som 
tjänsteuppdrag vid finansministeriet. Med 
beaktande av vissa av de föreslagna ändring-
arnas natur har det inte begärts några omfat-
tande utlåtanden före överlämnandet av pro-
positionen. 
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6.  Samband med andra proposit io-
ner 

I anslutning till reformen av företagsbe-
skattningen har samtidigt med denna propo-
sition till riksdagen överlämnats ett förslag 

om lag om förmögenhetsskatteskala för år 
2005. Därtill innehåller regeringens proposi-
tion till lagar om ändring av lagen om skatt 
på arv och gåva sådana förslag som ansluter 
sig till samma reform. 

 
 
 
 

DETALJMOTIVERING 

1.  Lagförslag 

1.1. Inkomstskattelagen 

2 §. Andra stadganden om inkomstskatt. I 
paragrafens 2 mom. stryks hänvisningen till 
gottgörelse för bolagsskatt. 

10 §. Inkomst som förvärvats i Finland. I 
paragrafens 6 punkt stryks hänvisningen till 
gottgörelse för bolagsskatt. 

16 §. Beskattning av näringssammanslut-
ningar och deras delägare. I paragrafens 3 
mom. finns bestämmelser om behandlingen 
av dividender och därmed jämförbara poster 
vid beskattningen av näringssammanslut-
ningar. Slopandet av gottgörelsesystemet 
förutsätter en total revidering av denna be-
stämmelse. Vid beräkningen av en närings-
sammanslutnings inkomst av näringsverk-
samhet och jordbruksinkomst föreslås divi-
dender som förvärvats av sammanslutningen 
ingå till fullt belopp i sammanslutningens in-
komst. Från detta resultat avdras enligt 
1 mom. eventuella förluster för tidigare år 
varefter inkomsten fördelas för beskattning 
som delägarnas inkomst. Partiell eller full 
skattefrihet för dividendinkomsten föreslås 
bli genomförd på delägarnivå sålunda att från 
den för beskattning fördelade inkomstande-
len avdras den däri ingående dividendin-
komst som utgör skattefri inkomst enligt de 
bestämmelser som gäller vid beskattningen 
av delägare.  

Enligt förslaget är dividend som beskattas 
som en fysisk persons inkomst av närings-
verksamhet eller jordbruksinkomst skatte-
pliktig till 70 procent, vilket innebär att från 
inkomstandelen avdras 30 procent av den 
däri ingående dividendens belopp. Beskatt-
ningen av en dividend som ingår i ett sam-

funds inkomstandel beror enligt den före-
slagna 6 a § på vilket tillgångsslag aktierna 
tillhör ur samfundets synpunkt, och om det 
bolag som delar ut dividenden är börsnoterat, 
och i så fall hur stor ägarandel dividendtaga-
ren har i det bolag som delar ut dividenden. 
Det föreslås att saken skall granskas ur del-
ägarens, inte näringssammanslutningens syn-
punkt. Det avgörande föreslås vara huruvida 
personbolagets aktier utgör investeringstill-
gångar för samfundet och huruvida samfun-
dets egen relativa ägarandel utgör minst tio 
procent av aktiekapitalet. För ett samfund 
skulle enligt förslaget en dividend som ingår 
i en inkomstandel normalt utgöra skattefri 
inkomst antingen till fullt belopp eller till 25 
procent, vilket innebär att dividendens hela 
belopp eller 25 procent av beloppet dras av 
från inkomstandelen. Om det är fråga om in-
vesteringstillgångar, görs inte något avdrag. 

Om den dividend som ingår i inkomstande-
len är större än beloppet av inkomstandelen, 
kan avdraget från inkomstandelen inte göras 
till fullt belopp under skatteåret. Avdraget 
kan inte heller överföras för att fastställas 
som förlust på sammanslutningsnivå, efter-
som samfund och fysiska personer enligt för-
slaget beviljas olika stora avdrag. Ett oanvänt 
avdrag skulle i detta fall kunna göras från 
den skattskyldiges inkomstandel i samma 
näringssammanslutnings samma inkomstkäl-
la inom de tio närmaste skatteåren efterhand 
som inkomsten inflyter. Den föreslagna tids-
fristen är densamma som vid förlustutjäm-
ning, vilket detta förfarande påminner om.  

Den skattefria delen av dividenden dras av 
från inkomstandelen före beräkningen av ka-
pitalinkomstandelen av fysiska personers och 
dödsbons sammanslutningsandel. Den skatte-
fria andelen leder därvid till motsvarande 
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minskning av förvärvsinkomstandelen. Be-
stämmelser om detta förfarande föreslås ingå 
i det ändrade 40 § 3 mom. 

En näringssammanslutning kan även ha så-
dana dividender som ingår i en personlig in-
komstkälla, på vilka inkomstskattelagen skall 
tillämpas vid beskattningen av mottagaren. 
Sådana dividender tas inte längre i beaktande 
vid beräkningen av sammanslutningens övri-
ga inkomster, utan dividenderna fördelas di-
rekt för beskattning som delägarnas inkomst 
enligt de andelar som dessa har av samman-
slutningens inkomst. Den skattemässiga be-
handlingen av dividenden bestäms härvid av 
det utdelande bolagets ställning. Detta förfa-
rande föreslås inte genomgå några ändringar. 
Saken föreslås bli reglerad i paragrafens 
4 mom. Enligt förslaget skall dividendens 
skattepliktighet bestämmas enligt 33 a–33 c § 
vid beskattningen av fysiska personer och en-
ligt 33 d § 4 mom. vid beskattningen av sam-
fund. 

31 §. Särskilda stadganden om naturliga 
avdrag. I paragrafens 4 mom. föreslås före-
skrivas att utgifter för förvärvande av divi-
dendinkomst skall vara avdragsgilla för fy-
siska personer och dödsbon oberoende av att 
dividendinkomsten delvis utgör skattefri in-
komst. Denna bestämmelse är närmast av 
klargörande art. En motsvarande bestämmel-
se om ränteutgifter föreslås ingå i 58 §.  

Paragrafens 5 mom., enligt vilken divi-
dendersättning inte är avdragbar utgift, före-
slås med anledning av ändringarna i divi-
dendbeskattningen ändras så att förbudet att 
dra av betald dividendersättning endast gäller 
till den del som den dividend för vilken den 
skattskyldige betalat dividendersättning utgör 
skattefri inkomst för honom. 

32 §. Kapitalinkomst. I denna paragraf upp-
räknas inkomster som beskattas som kapital-
inkomst. Innehållet föreslås genomgå en lag-
teknisk ändring så att det motsvarar de be-
grepp som används i det nya dividendskatte-
systemet i fråga om indelningen i förvärvs- 
och kapitalinkomst.  

Dividendinkomster. I lagen föreslås be-
stämmelserna om beskattning av dividendin-
komst sammanföras under en egen ny rubrik, 
Dividendinkomster. Bestämmelserna gäller 
beskattning av fysiska personer och dödsbon. 
I den nya 33 d §:s 5 mom. föreslås emellertid 

ingå särskilda bestämmelser om den skatte-
mässiga behandlingen av samfunds förvärv 
av dividend som beskattas enligt inkomst-
skattelagen. 

33 a §. Dividender från offentligt noterade 
bolag. I den nya 33 a § föreslås ingå be-
stämmelser om dividender som erhållits från 
offentligt noterade bolag. I paragrafens 1 
mom. beskrivs hur sådana dividender beskat-
tas, och i 2 mom. anges vad som avses med 
ett offentligt noterat bolag. 

I paragrafens 2 mom. föreslås ingå defini-
tionen på dividend från ett offentligt noterat 
bolag. I fråga om sådana bolag som är note-
rade i Finland baserar sig definitionen på be-
greppet offentlig handel i värdepappersmark-
nadslagen. Enligt 1 kap. 3 § i värdepappers-
marknadslagen kan med värdepapper bedri-
vas offentlig handel eller annan i värdepap-
persmarknadslagen reglerad yrkesmässigt 
ordnad handel för förmedling av kontakt 
mellan köpare och säljare. Sådan offentlig 
handel bedrivs på den av Helsingfors fond-
börs upprätthållna Huvudlistan, som är en i 
värdepappersmarknadslagen avsedd börslis-
ta, och på de av samma bolag upprätthållna I, 
NM- och Pre-listorna, på vilka bedrivs sådan 
annan offentlig handel som avses i 3 kap. 
12 § i värdepappersmarknadslagen. I Finland 
ordnas för närvarande inte någon offentlig 
handel utanför börsen. 

Värdepappersmarknadslagen reglerar den 
handel som bedrivs i Finland, och dess defi-
nitioner kan inte användas på utomlands no-
terade bolag. I fråga om sådana bolag baserar 
sig definitionen på begreppet reglerad mark-
nad. Begreppet definieras i artikel 1.13 i di-
rektivet om investeringstjänster (93/22/EEG). 
Med reglerade marknader avses en i direkti-
vets bilaga angiven marknad för finansiella 
instrument, om vilken uppgifter har tillställts 
kommissionen av marknadens hemstat, som 
bedriver regelbunden verksamhet i enlighet 
med ett av en behörig myndighet godkänt 
reglemente som fastställer villkoren för 
marknadens verksamhet, tillgång till mark-
naden och upptagning till notering enligt no-
teringsdirektivet (79/279/EEG) eller motsva-
rande. En förteckning över reglerade mark-
nader som verkar i det Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet publiceras årligen 
av kommissionen i Europeiska unionens of-
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ficiella tidning på basis av de uppgifter som 
lämnats av medlemsstaterna. I förteckningen 
ingår alla de reglerade marknader som funge-
rar inom EU. 

Med en reglerad marknad som står under 
myndighetsinsyn i en stat som inte hör till 
EU avses att marknadsplatsen, de värdepap-
per med vilka handeln bedrivs samt mark-
nadsparterna är föremål för reglering och 
övervakning av motsvarande, men inte nöd-
vändigtvis likadant, innehåll som en mark-
nadsplats i Finland eller EU, och att mark-
nadsplatsen står under behörig myndighets 
kontroll i den stat där den är belägen. Regler-
ingen omfattar regelmässigt ett noteringsför-
farande som möjliggör identifiering av de 
värdepapper som är föremål för handel på en 
reglerad marknad. Enligt det föreslagna 
33 c § 1 mom. skall notering endast påverka 
beskattningen av sådana dividender som för-
värvats från en skatteavtalsstat. 

33 b §. Dividend från bolag som inte är of-
fentligt noterade. I den nya 33 b § föreslås 
ingå bestämmelser om beskattningen av di-
vidender från andra bolag än offentligt note-
rade bolag. Den skattemässiga behandlingen 
av sådana dividender föreslås i likhet med 
det nuvarande förfarandet bestämmas på ba-
sis av det i förmögenhetsskattelagen angivna 
matematiska värdet på aktierna i det bolag 
som betalar dividenden. Bestämmelser om 
detta föreslås ingå i 1 mom. Dividenden före-
slås i regel utgöra skattefri inkomst upp till 
ett belopp som motsvarar en årlig avkastning 
om nio procent, mot nuvarande 13,5 procent. 
Ändringen beror i huvudsak på att dividend-
inkomsten enligt det nya systemet inte längre 
inkluderar gottgörelse för bolagsskatt. 

Det föreslås att man räknar ihop de divi-
dender som den skattskyldige har lyft från 
olika bolag inom ramen för årlig avkastning. 
Till den del de dividender som beaktas vid 
beräkningen understiger 90 000 euro föreslås 
de inte utgöra skattepliktig inkomst. Den del 
av dividenden som överstiger denna gräns fö-
reslås till 70 procent utgöra skattepliktig ka-
pitalinkomst och till 30 procent skattefri in-
komst. 

Den del av dividenden som överstiger den 
årliga avkastningen skall enligt det föreslag-
na 2 mom. utgöra förvärvsinkomst till 70 
procent och skattefri inkomst till 30 procent.  

De bestämmelser som gäller indelningen av 
dividend i kapital- och förvärvsinkomst ingår 
för närvarande i 42 §. Eftersom motsvarande 
grunder fortsättningsvis tillämpas vid indel-
ning av dividender i skattepliktiga dividender 
enligt 1 och 2 mom., föreslås att bestämmel-
serna om indelning i huvudsak utan några 
ändringar skall flyttas till 33 b §. De nuva-
rande 42 § 2 och 4 mom. föreslås bli flyttade 
till de nya 33 b § 3 och 4 mom. Samtidigt fö-
reslås en lagteknisk ändring av 3 mom. med 
anledning av att den bestämmelse i 2 § 
7 mom. i lagen om pension för arbetstagare 
som hänvisas till i lagrummet numera ingår i 
den nämnda lagens 1 d §. Samtliga bolag 
som avses i 26 § 1 mom. i förmögenhetsskat-
telagen föreslås i det nya systemet blir be-
handlade som offentligt noterade, vilket in-
nebär att det inte behövs någon hänvisning 
till sådana bolag i 42 § 1 mom. 

Det nuvarande 42 § 3 mom. innehåller en 
bestämmelse enligt vilken räntebärande skuld 
som en delägare har för förvärv av aktier i ett 
aktiebolag som bedriver näringsverksamhet 
skall dras av från värdet av hans aktier när 
kapitalinkomstandelen av dividender från bo-
laget bestäms, om delägaren enligt den nuva-
rande 1 d § i lagen om pension för arbetsta-
gare inte anses stå i arbetsförhållande till bo-
laget. Enligt 58 § i inkomstskattelagen skall 
räntan på en skuld som använts för förvärv 
av sådana aktier dras av från det sammanlag-
da beloppet för hans dividend från bolaget 
och gottgörelsen för bolagsskatt innan divi-
dendens kapitalinkomstandel räknas ut så 
som bestäms i 42 §. Av ovan i den allmänna 
motiveringen anförda skäl föreslås att detta 
förfarande skall slopas. Någon bestämmelse 
motsvarande den som ingår i 42 § 3 mom. fö-
reslås därför inte ingå i den nya 33 b §.  

Det föreslagna systemet för dividendbe-
skattning kan illustreras genom följande ex-
empel. Nettoförmögenheten är 1 500 000 
euro och beloppet av den dividend som delas 
ut är 200 000 euro. Dividenden utgör kapital-
inkomstdividend upp till 135 000 euro, vilket 
är det belopp som motsvarar en avkastning 
på nio procent på nettoförmögenheten. Res-
ten av dividendbeloppet, 65 000 euro, utgör 
förvärvsinkomstdividend. Kapitalinkomstdi-
videnden är skattefri upp till 90 000 euro. Av 
det överskjutande beloppet, i detta fall 
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45 000 euro, utgör enligt förslaget 70 pro-
cent, dvs. 31 500 euro, skattepliktig kapital-
inkomst. Av förvärvsinkomstdividenden ut-
gör 70 procent, dvs. 45 500 euro, skatteplik-
tig förvärvsinkomst. Av dividenden utgör en-
ligt förslaget således 31 500 euro kapitalin-
komst och 45 500 euro förvärvsinkomst. 
Resten, dvs. 123 000 euro, utgör inte skatte-
pliktig inkomst. Beloppet består av den skat-
tefria andelen på 90 000 euro plus den skatte-
fria andelen på 13 500 euro av den överskju-
tande kapitalinkomstdividenden, plus för-
värvsinkomstdividendens skattefria andel på 
19 500 euro.  

Partiell skattefrihet för dividendinkomster 
utgör en lösning som gäller beskattningnivån 
på dividendinkomster, och kunde alternativt 
genomföras genom att bevilja avdrag baserat 
på dividendens belopp eller genom att införa 
en lägre skattesats på dividendinkomster än 
på andra kapitalinkomster. Den föreslagna 
metoden är enklare i lagtekniskt hänseende 
än de andra alternativen. Dividendinkomst 
föreslås alltså ur skattesystemets synpunkt i 
regel utgöra skattepliktig inkomst, och be-
loppet av skattefri dividendinkomst kan be-
räknas endast på basis av det totala beloppet 
av uppgiven dividendinkomst. 

Skattefrihetens karaktär har betydelse bl.a. 
vid avräkning av källskatt på dividender som 
förvärvats från utlandet. Då 70 procent av di-
videnden är skattepliktig inkomst blir skatte-
satsen på dividenden reellt sett 19,6 procent. 
Den källskatt på 15 procent som tagits ut på 
dividenden föreslås bli avräknad på grundval 
av hela dividendinkomsten, och inte så att 30 
procent av källskatten lämnas oavräknad så-
som hänförande sig till skattefri inkomst. 
Regeringen kommer senare att överlämna en 
separat proposition om de ändringar i lagen 
om undanröjande av internationell dubbelbe-
skattning som föranleds av omläggningen av 
dividendbeskattningen.  

33 c §. Dividender från utländska samfund. 
I paragrafens 1 mom. föreslås ingå bestäm-
melser om beskattningen av dividender som 
fysiska personer och dödsbon förvärvar från 
utländska samfund. Beskattningen föreslås 
ske på samma sätt som beskattningen av di-
vidender som förvärvats i Finland, om det 
samfund som delar ut dividenden uppfyller 
en av de förutsättningar som anges i 1 mom. 

Samfundet skall således ha hemvist i anting-
en en medlemsstat i EU eller i en skatteav-
talsstat. 

Ett samfund som avses i momentets 1 
punkt skall vara ett sådant bolag som avses i 
artikel 2 i moder-dotterbolagsdirektivet. En-
ligt artikeln förutsätts att ett sådant bolag 
drivs i någon av de associationsformer som 
är förtecknade i bilagan till direktivet, och att 
det är skyldigt att erlägga någon av de i arti-
keln uppräknade skatterna utan valmöjlighet 
eller rätt till skattebefrielse. Därtill förutsätts 
att bolaget enligt skattelagstiftningen i en 
medlemsstat anses vara skatterättsligt hem-
mahörande i den staten och inte enligt ett av-
tal om undvikande av dubbelbeskattning med 
tredje land anses ha skatterättsligt hemvist 
utanför gemenskapen. Utanför tillämpnings-
området för skattefrihet lämnas på denna 
grund t.ex. sådana på Isle of Man eller Kana-
löarna registrerade bolag som inte betalar 
brittisk bolagsskatt.  

I fråga om ett samfund som avses i mo-
mentets 2 punkt förutsätts att det mellan sam-
fundets hemviststat och Finland är i kraft ett 
avtal för undvikande av dubbelbeskattning, 
vilket tillämpas på dividend som delas ut av 
samfundet. I skatteavtal som ingåtts med vis-
sa länder har bl.a. offshorebolag och andra 
speciella bolagstyper lämnats utanför avtalets 
tillämpningsområde.  

I paragrafens 2 mom. föreslås föreskrivas 
att sådana dividender som erhålls från andra 
utländska samfund skall utgöra skattepliktig 
förvärvsinkomst till sitt fulla belopp. Detta 
föreslås gälla även sådana bolag som inte 
omfattas av bestämmelserna i direktivet eller 
ett skattavtal.  

Bestämmelsen om kapitalinkomstandel av 
dividend som betalts på utländska bolags ak-
tier, vilken för närvarande ingår i 42 § 
1 mom., föreslås bli flyttad till paragrafens 
3 mom. 

33 d §. Andra bestämmelser om dividend-
inkomst. I paragrafens 1 mom. föreslås ingå 
en bestämmelse om att förtäckt dividend som 
erhållits av en fysisk person eller ett dödsbo 
skall beskattas som förvärvsinkomst.   

I paragrafens 2 mom. föreslås ingå be-
stämmelser om sådan vinstutdelning från 
andra samfund än aktiebolag som beskattas 
som inkomst som hänför sig till en fysisk 
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persons eller ett dödsbos personliga inkomst-
källa. I momentet anges de vinstutdelnings-
poster som för närvarande berättigar till gott-
görelse för bolagsskatt. Förteckningen före-
slås bli utökad med tilläggsandelsränta som 
betalas av andelslag, vilken inte hörde till de 
poster som omfattades av gottgörelse för bo-
lagsskatt. Det föreslås att dessa inkomster 
skall beskattas till 70 procent på samma sätt 
som dividend från ett offentligt noterat bolag. 
Inkomsterna föreslås dock vara skattepliktiga 
endast till den del som de överstiger 1 500 
euro. Vid tillämpningen av denna gräns sam-
manräknas alla de i momentet avsedda in-
komsterna från olika andelslag och sparban-
ker.  

Privatpersoners andelar i andelslag kan 
höra inte bara till den skattskyldiges person-
liga inkomstkälla utan även till dennes jord-
bruksinkomstkälla eller näringsinkomstkälla. 
Alla dessa olika inkomstkällor föreslås om-
fattas av en gemensam gräns för den skatte-
fria inkomsten. En skattefri andel föreslås bli 
utnyttjad sålunda att skattefriheten i första 
hand hänför sig till personlig inkomst, däref-
ter till jordbruksinkomst, och i tredje hand till 
inkomst av näringsverksamhet. Inkomst som 
avses i detta moment kan ingå även i sådan 
inkomst för en näringssammanslutning som 
avses i 16 §. En andel som är skattefri enligt 
detta moment föreslås i sådana fall kunna 
avdras från inkomstandel med stöd av 16 § 
3 mom. på samma sätt som skattefri divi-
dend. Även sådana andelskapitalräntor som 
ingår i en sammanslutningsandel föreslås 
omfattas av den skattskyldigvisa maximi-
gränsen. 

Bestämmelsen i 42 § 4 mom. om dividend-
ersättning föreslås ingå i den nya 33 d § som 
dess 3 mom. Den princip som uttrycks i den-
na bestämmelse föreslås även gälla sådan be-
skattning som verkställs enligt näringsskatte-
lagen.  Samtidigt föreslås momentet genom-
gå en lagteknisk översyn på grund av slopan-
det av gottgörelsesystemet. 

Enligt paragrafens 4 mom. skall sådan di-
vidend som skall beskattas enligt inkomst-
skattelagen utgöra skattepliktig inkomst en-
ligt 6 a § i näringsskattelagen då dividendta-
garen är ett aktiebolag, ett andelslag, en 
sparbank eller ett ömsesidigt försäkringsbo-
lag. Dividenden föreslås således utgöra skat-

tefri inkomst, om inte de villkor som anges i 
6 a § 1 mom. 2 och 3 punkten utgör hinder 
för skattefrihet. Om det är fråga om sådan 
dividend från ett noterat bolag på vilken skat-
tefrihetsgrunden inte är tillämpbar, föreslås 
dividenden utgöra skattepliktig inkomst till 
75 procent.  

För andra slag av samfund, t.ex. föreningar 
och stiftelser, innebär begränsningen enligt 
denna paragraf att dividend som beskattas 
som personlig inkomst utgör skattepliktig in-
komst till fullt belopp, om samfundet inte är 
ett allmännyttigt samfund.   

38 §. Kapitalinkomstandelen av företagsin-
komst som skall fördelas. I paragrafens 
1 mom. föreskrivs att företagsinkomst som 
skall fördelas betraktas såsom kapitalinkomst 
upp till ett belopp som motsvarar en 18 pro-
cents årlig avkastning på den nettoförmögen-
het som hör till näringsverksamheten eller 
jordbruket. Det föreslås att gränsen för den 
nettoförmögenhet som utgör grunden för be-
räkning av kapitalinkomsten höjs till 20 pro-
cent. 

39 §. Kapitalinkomstandelen av inkomst-
andel för delägare i beskattningssamman-
slutningar. I paragrafens 1 mom. föreskrivs 
att resultatet av en näringssammanslutnings 
näringsverksamhet betraktas såsom kapital-
inkomst upp till ett belopp som motsvarar en 
18 procents årlig avkastning på delägarens 
andel av nettoförmögenheten. Det föreslås att 
gränsen för den förmögenhet som utgör 
grunden för beräkning av kapitalinkomsten 
höjs till 20 procent. 

40 §. Kapitalinkomstandelen av inkomst-
andel för delägare i näringssammanslut-
ningar. I paragrafens 1 mom. föreskrivs att 
resultatet av en näringssammanslutnings när-
ingsverksamhet betraktas såsom kapitalin-
komst upp till ett belopp som motsvarar en 
18 procents årlig avkastning på delägarens 
andel av nettoförmögenheten. Det föreslås att 
gränsen för den nettoförmögenhet som utgör 
grunden för beräkning av kapitalinkomsten 
höjs till 20 procent. 

Bestämmelsen i paragrafens 3 mom. hänför 
sig till det i 16 § 3 mom. föreskrivna förfa-
randet enligt vilket dividender som erhålls av 
en näringssammanslutning beskattas direkt 
som delägarens inkomst. Detta förfarande 
föranleds av systemet för gottgörelse för bo-
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lagsskatt. Enligt det föreslagna förfarandet 
enligt 16 § 3 mom. skall skattefri dividend 
avdras från inkomstandelen före beräkningen 
av kapitalinkomstandelen av en fysisk per-
sons eller ett dödsbos sammanslutningsandel. 
Den skattefria andelen leder härvid till en 
minskning av förvärvsinkomstandelen av di-
videnden. 

42 §. Kapitalinkomstandelen av dividender 
från andra bolag än börsbolag. Det föreslås 
att bestämmelserna om beskattning av divi-
dendinkomst sammanförs i paragraferna 
33 a—33 d på det sätt som beskrevs ovan. De 
bestämmelser som för närvarande ingår i 
42 § föreslås med ovan nämnda undantag 
förbli i kraft och ingå i 33 b och 33 c §, me-
dan 42 § av lagtekniska orsaker föreslås utgå. 

53 §. Vissa skattefria kapitalinkomster. 
Den bestämmelse i paragrafens 7 punkt som 
gäller beskattningen av en dividend som ett 
samfund får av ett utländskt samfund har 
hänfört sig till gottgörelsesystemet, enligt 
vilket gottgörelse för bolagsskatt inte beviljas 
på grundval av dividend som förvärvats från 
utlandet, men direktinvesteringsdividender 
behandlas som skattefria. Någon motsvaran-
de bestämmelse är inte nödvändig i det nya 
systemet. Beskattningen av dividender som 
erhållits av samfund föreslås bli reglerad i 
det nya 33 d § 4 mom. i fråga om samtliga 
dividender som beskattas enligt inkomstskat-
telagen. Paragrafens 7 punkt föreslås av den-
na anledning utgå. 

58 §. Ränteutgifter. I paragrafens 1 mom. 
3 punkten föreskrivs att en skattskyldig har 
rätt att dra av räntorna på skulder som hänför 
sig till förvärvande av skattepliktig inkomst. 
Till detta lagrum föreslås bli fogad en klargö-
rande bestämmelse enligt vilken partiell skat-
tefrihet för dividender enligt 33 a–33 d § inte 
utgör något hinder för att dra av räntor som 
hänför sig till dividendinkomst.  

Enligt paragrafens 6 mom. skall ränta på en 
skuld som ett aktiebolags delägare med före-
tagarstatus har använt för förvärv av aktier 
dras av från det sammanlagda beloppet för 
hans dividend från bolaget och gottgörelsen 
för bolagsskatt innan dividendens kapitalin-
komstandel räknas ut. Paragrafen hänför sig 
till bestämmelsen i 42 § 3 mom., enligt vil-
ken motsvarande skuld dras av från netto-
förmögenheten. Av ovan i den allmänna mo-

tiveringen anförda skäl föreslås att detta för-
farande skall slopas. I paragrafens 6 mom. 
föreslås en ändring som föranleds av detta. 

62 §. Förvärvsinkomstandelen av företags-
inkomst och dividend. I denna paragraf, som 
ingår i kapitlet om skatteplikt för företagsin-
komst, föreskrivs att den andel av företagsin-
komst och dividend som inte är kapitalin-
komst enligt lagens bestämmelser, skall be-
traktas som förvärvsinkomst. Även om det av 
bestämmelserna i de föreslagna 33 b och 
33 d § framgår till vilken del en dividend 
skall beskattas som förvärvsinkomst, föreslås 
att hänvisningen till dividend skall bibehål-
las, i paragrafens 1 mom.. Samtidigt föreslås 
vissa ändringar av lagteknisk art. Enligt för-
slaget ingår en bestämmelse om inkomstsla-
get förtäckt dividend i 33 d § 1 mom., vilket 
betyder att paragrafens 2 mom. inte längre är 
nödvändigt.  

105 a §. Förvärvsinkomstavdrag vid kom-
munalbeskattningen. Det föreslås att avdra-
get skall beviljas även på grundval av divi-
dendinkomst som beskattas som förvärvsin-
komst. Grunden för avdraget föreslås vara 
den andel på 70 procent av dividenden som 
är skattepliktig. Avdraget föreslås inte bli 
beviljat på grundval av förtäckt dividend. 

124 §. Fastställande av skatten. I paragra-
fens 2 mom. föreskrivs om kapitalinkomst-
skattesatsen och samfundsskattesatsen. Kapi-
talskattesatsen föreslås bli sänkt till 28 pro-
cent och samfundsskattesatsen till 26 pro-
cent. 

I paragrafens 3 mom. föreskrivs om in-
komstskattesatserna för delvis skattefria sam-
fund. Sådana samfund som avses i 21 § 
1 mom. betalar skatt till kommunen och för-
samlingen, och sådana samfund som avses i 
21 § 2 mom. betalar skatt till kommunen. På 
grund av de föreslagna ändringarna av sta-
tens och kommunernas utdelning av sam-
fundsskatten samt sänkningen av samfunds-
skattesatsen föreslås inkomstskattesatsen bli 
sänkt från 6,2495 till 6,1958 procent för så-
dana samfund som betalar skatt till kommu-
nen och församlingen, och från 5,7575 till 
5,7278 procent för sådana samfund som beta-
lar skatt till kommunen. 

131 §. Beloppet av underskottsgottgörelse. 
Det föreslås att till paragrafen fogas ett nytt 6 
mom., i vilket föreskrivs att maximibeloppet 
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av underskottsgottgörelsen inte skall tilläm-
pas till den del som underskottsgottgörelsen 
härrör från räntor på skuld som använts för 
förvärv av företagardelägares aktier. I be-
stämmelsen definieras vad som avses med 
företagardelägare. Med företagardelägare av-
ses en delägare som enligt 1 d § i lagen om 
pension för arbetstagare inte anses stå i an-
ställningsförhållande till bolaget. Ränta på 
skuld för förvärv av sådana aktier dras av ef-
ter avdrag för kostnader för inkomstens för-
värvande, förluster och övriga räntor som av-
ses i 60 § 2 mom. Om en skattskyldig exem-
pelvis har en underskottsgottgörelse på 800 
euro på grund av räntor på bostadslån, har 
han därutöver rätt till ett obegränsat under-
skottsgottgörelseavdrag för räntor på skuld 
som använts för förvärv av företagardeläga-
res aktier. 

Bestämmelsen föreslås gälla sådana aktier 
vilka utgör grundvalen för den skattskyldiges 
ställning som företagardelägare. Obegränsad 
avdragsrätt föreslås sålunda inte gälla t.ex. 
sådana räntor som hänför sig till anskaffning 
av börsaktier. Bestämmelsen påverkar inte 
systemet med underskottsgottgörelse annat 
än i fråga om gottgörelsens maximibelopp 
och avdragsordningen. Sålunda kan t.ex. 
överföring till den andra maken genom en i 
131 § 2 mom. avsedd underskottsgottgörelse-
förhöjning ske endast till det belopp som 
återstår av maximibeloppet av makens un-
derskottsgottgörelse efter det att även under-
skott som härrör från räntor på skuld som an-
vänts för förvärv av företagardelägares aktier 
har beaktats. Om maximibeloppet av makens 
underskottsgottgörelse är det normala 1 400 
euro och han har en underskottsgottgörelse 
på 1 500 euro som härrör från räntor på skuld 
som använts för förvärv av företagardeläga-
res aktier, är det således inte möjligt att höja 
den andra makens underskottsgottgörelse 
med stöd av 131 § 2 mom. Om däremot det 
underskott som härrör från företagardeläga-
res räntor är 1 200 euro, kan den andra ma-
kens underskottsgottgörelse höjas med 200 
euro, om de förutsättningar för höjning av 
den andra makens underskottsgottgörelse 
som föreskrivs i 131 § 2 mom. i övrigt är 
uppfyllda. 

136 §. Beskattningens övre gräns. Av ovan 
i den allmänna motiveringen anförda skäl fö-

reslås bestämmelsen ändras så att även skat-
tefria dividendinkomster skall beaktas som 
inkomst vid uträkningen av beskattningens 
övre gräns. Den övre gränsen för skatter fö-
reslås bli sänkt från 70 till 60 procent.  

 
1.2. Lagen om beskattning av inkomst av 

näringsverksamhet  

5 §. Till 5 § 1 mom. 1 punkten fogas en 
hänvisning till den nya 6 § 1 mom. 1 punk-
ten, vari föreskrivs om undantag från skatte-
plikten för överlåtelsevinster på anläggnings-
tillgångsaktier. 

I paragrafens 3 punkt stryks hänvisningen 
till gottgörelse för bolagsskatt. Punkten före-
slås i fråga om dividender innehålla en hän-
visning till den nya 6 a §, i vilken föreslås fö-
reskrivas om beskattning av dividender som 
utgör avkastning på tillgångar som hör till 
näringsverksamhet. 

6 §. Den föreslagna skattefriheten för sam-
funds överlåtelsevinster på anläggningstill-
gångsaktier föreslås på grund av lagens 
struktur regleras genom en bestämmelse i 6 § 
1 mom. 1 punkten om att aktier som hör till 
anläggningstillgångarna, med avvikelse från 
huvudregeln i 4 §, i vissa fall inte skall utgö-
ra skattepliktig inkomst. På motsvarande sätt 
föreslås det att i 8 § 1 mom. 2 punkten före-
skrivs om att anskaffningsutgiften för an-
läggningstillgångar inte skall utgöra avdrag-
bar utgift i skattefrihetssituationer. I lagrum-
met föreslås ingå i en hänvisning till den nya 
6 b §, som innehåller närmare bestämmelser 
om tillämpningsområdet för överlåtelsevins-
ters skattefrihet och därtill hörande begräns-
ningar av avdragsrätten.  

I bestämmelsen definieras de skattskyldiga 
i vars beskattning skattefrihet för överlåtelse 
av anläggningstillgångsaktier kan komma 
ifråga enligt 6 b §. Till sådana skattskyldiga 
föreslås höra aktiebolag, andelslag, sparban-
ker samt ömsesidiga försäkringsbolag. Till 
andelslag räknas även andelsbanker. Skatte-
friheten föreslås även gälla motsvarande ut-
ländska samfund, om de aktier som överlåts 
hänför till samfundets här belägna fasta 
driftsställe. Skattefrihetsbestämmelserna fö-
reslås inte tillämpas på samfund som bedri-
ver kapitalinvesteringsverksamhet.  

Paragrafens 2 mom. föreslås utgå. Be-
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stämmelserna om beskattning av dividender 
som utgör avkastning på tillgångar som hör 
till näringsverksamhet föreslås av lagtekniska 
orsaker sammanföras till en ny 6 a §.  

6 a §. I paragrafens 1 mom. föreslås ingå 
bestämmelser om beskattningen av dividen-
der på aktier som hör till ett samfunds när-
ingstillgångar. Dividender som erhålls av ett 
samfund föreslås i regel inte utgöra skatte-
pliktig inkomst. För skattefrihet för dividend 
anges tre undantag i den uppräkning som fö-
reslås ingå i 1 mom. Alla  de tre punkterna i 
momentet föreslås var för sig utgöra hinder 
för skattefrihet. För det första föreslås att 
skattefrihet inte skall gälla aktier som hör till 
samfunds investeringstillgångar. Till inve-
steringstillgångar hör sådana aktier som an-
skaffats av penninginrättningar samt försäk-
rings- och pensionsanstalter för investering 
av medel eller tryggande av investeringar. 
Investeringstillgångsdividender som förvär-
vats i Finland föreslås utan undantag vara 
skattepliktiga. I fråga om dividender som 
förvärvats från medlemsstater i EU föreslås 
skattepliktigheten dock inte gälla sådana di-
vidender som enligt moder-dotterbolagsdi-
rektivet förutsätts vara befriade från skatt.  

Skattefrihet föreslås enligt momentets 
2 punkt inte komma i fråga, om dividenden 
har erhållits från ett samfund som inte har 
hemvist i Finland eller i någon annan med-
lemsstat i EU. I punkten föreslås föreskrivas 
om likvärdig behandling av inhemska divi-
dender och dividender som förvärvats från 
andra medlemsstater i EU. Bestämmelserna i 
EG-fördraget kan anses förutsätta detta när 
det gäller dividender från bolag som är före-
mål för en sådan beskattning som ligger på 
en normal nivå. Däremot är det inte motive-
rat att skattefrihet skulle gälla dividender från 
sådana bolag som i en medlemsstat i EU är 
föremål för specialbehandling. Denna be-
gränsning föreslås göras utgående från om 
moder-dotterbolagsdirektivet är tillämpligt 
på dividenden. Om direktivet inte är tillämp-
ligt, föreslås sådan dividend utgöra skatte-
pliktig inkomst till sitt fulla belopp.  

Dividend som ett samfund förvärvar från 
en annan stat än en medlemsstat i EU före-
slås enligt 6 a § 1 mom. 2 punkten utgöra 
skattepliktig inkomst till fullt belopp på en-
ligt bestämmelserna i den interna lagstift-

ningen. Detta innebär alltså att man frångår 
den lagstiftningsteknik som tillämpas i det 
nuvarande 6 § 2 mom., enligt vilken skatte-
frihet uttryckligen har föreskrivits för de län-
ders del med vilka ett avtal var i kraft den 1 
januari 1995. De bestämmelser som gäller 
dividender som förvärvats från andra skatte-
avtalsstater än medlemsstater i EU föreslås 
på den interna lagstiftningens nivå ändras 
med avseende på de länder från vilka divi-
dender kan erhållas skattefritt enligt de nuva-
rande bestämmelserna i 6 § 2 mom. Finland 
har i skatteavtal vanligen avstått från sin be-
skattningsrätt i fråga om direktinvesterings-
dividender från dessa länder, eller så ingår i 
skatteavtalet ett villkor enligt vilket dividen-
der skall beskattas på samma sätt som divi-
dend som förvärvats i Finland. I dessa fall 
sker det ingen ändring av beskattningen, ef-
tersom bestämmelsen innebär att den lindri-
gare skatteavtalsregeln blir tillämplig i stället 
för den interna lagstiftningens regler. Detta 
leder i praktiken till att beskattningen av di-
vidender som betalas till Finland från sådana 
skatteavtalsstater som inte är medlemsstater i 
EU fastställs på basis av skatteavtal. 

I paragrafens 1 mom. 3 punkten föreslås 
ingå bestämmelser om undantag som gäller 
dividender som betalats av noterade bolag. 
Sådana dividender föreslås utgöra skatteplik-
tig inkomst då de betalas till en dividendtaga-
re som inte är ett noterat bolag. Detta föreslås 
dock inte gälla sådana situationer där divi-
dendtagaren äger minst tio procent av det no-
terade bolagets aktiekapital. Dividender som 
ett noterat bolag erhåller från ett annat note-
rat bolag föreslås vara skattefria. 

I paragrafens 2 mom. föreslås ingå be-
stämmelser om nivån på beskattningen av 
skattepliktiga dividender. Skattepliktiga divi-
dender föreslås enligt 1 mom. 1 och 2 punk-
ten utgöra skattepliktig inkomst till sitt fulla 
belopp. Detta föreslås alltså gälla invester-
ingstillgångsdividender och sådana skatte-
pliktiga dividender som förvärvats från ut-
landet. Om dividenden inte är skattepliktig 
på dessa grunder men har erhållits från ett 
noterat bolag på det sätt som anges i 3 punk-
ten, föreslås dividenden utgöra skattepliktig 
inkomst till 75 procent.  

I paragrafens 3 mom. föreslås ingå be-
stämmelser om beskattning av sådana poster 
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av vinstutdelningsnatur som i det nuvarande 
systemet är förknippade med gottgörelse för 
bolagsskatt.  Avsikten är inte att dessa presta-
tioner skall bli föremål för kedjebeskattning. 
Dessa prestationer föreslås därför vara skat-
tefria för det mottagande samfundet.  

I paragrafens 4 mom. föreslås ingå be-
stämmelser om beskattningen av dividender 
som utgör avkastning på aktier som hör till 
anläggningstillgångarna i fysiska personers 
och dödsbons näringsverksamhet. Det är frå-
ga om aktier som hör till näringsverksamhe-
tens nettoförmögenhet. Dividend som utgör 
avkastning på aktier föreslås i samtliga fall 
utgöra skattepliktig inkomst till 70 procent. 
Detsamma föreslås gälla sådana prestationer 
som avses i 33 d § 2 mom. i inkomstskattela-
gen, vilka i en privatpersons näringsverk-
samhet i praktiken endast kan innebära av-
kastning i form av räntor på andelskapital. 
Dessa inkomster föreslås vara skattefria upp 
till 1 500 euro på det sätt som bestäms i 
33 d § 2 mom. i inkomstskattelagen. Vid in-
delning i förvärvs- och kapitalinkomst leder 
den skattefria delen om 30 procent till en 
motsvarande minskning av resultatet av när-
ingsverksamheten och den företagsinkomst 
som skall fördelas enligt 30 § i inkomstskat-
telagen. 

Enligt paragrafens 5 mom. föreslås förtäckt 
dividend utgöra skattepliktig inkomst till sitt 
fulla belopp. Bestämmelsen gäller i praktiken 
närmast sådan förtäckt dividend som erhålls 
av samfund. 

6 b §. I den nya 6 b § föreslås ingå be-
stämmelser om den skattemässiga behand-
lingen av överlåtelsevinster och överlåtelse-
förluster på anläggningstillgångsaktier som 
ägs av samfund som avses i 6 § 1 mom. 
1 punkten. Paragrafen föreslås innehålla be-
stämmelser om vilka aktier skattefriheten 
gäller och i vilken utsträckning överlåtelse-
förluster i olika situationer är avdragsgilla. 

Paragrafens 1 mom. föreslås innehålla en 
grundregel enligt vilken överlåtelsepris som 
ett i 6 § 1 mom. 1 punkten avsett samfund 
erhåller för aktier som hör till anläggnings-
tillgångarna inte skall utgöra skattepliktig in-
komst, och anskaffningsutgiften för aktierna 
inte skall utgöra avdragbar utgift i sådana fall 
där aktierna får överlåtas skattefritt. 

Skattefriheten föreslås gälla endast sådana 

anläggningstillgångsaktier som hör till när-
ingsinkomstkällan, vilket framgår även av 
den föreslagna 6 § 1 mom. 1 punkten. Be-
greppet anläggningstillgångsaktier har be-
handlats ovan i avsnitt 3.3.3. av den allmänna 
motiveringen. Typiska anläggningstillgångs-
aktier är t.ex. dotterbolags- och ägarbolags-
aktier.  

Föremålet för skattefri överlåtelse föreslås 
utgöras av aktier. Bestämmelsen föreslås bli 
tillämpad även på aktier i utländska bolag 
som motsvarar aktiebolag. Som överlåtelse 
av aktier betraktas även sådan överlåtelse 
som sker genom överlåtelse av depåbevis.  

Paragrafens 2 mom. föreslås innehålla be-
stämmelser om när överlåtelse av aktier kan 
ske skattefritt. Skattefrihet föreslås förutsätta 
att den skattskyldige utan avbrott i ett års tid 
har ägt en andel om minst tio procent av ak-
tiekapitalet i det bolag som skall överlåtas. 
Enligt den föreslagna bestämmelsen förut-
sätts inte att den andel som överlåts på en 
gång är större än tio procent, utan ett innehav 
föreslås kunna överlåtas skattefritt i flera 
poster, vilka kan utgöra mindre än tio pro-
cent. Om ägarandelen på grund av en överlå-
telse sjunker under tio procent, får de återstå-
ende aktierna överlåtas skattefritt under i ett 
års tid räknat från det tidpunkt ägarandelen 
har sjunkits under den bestämda gränsen. 

Aktier i fastighets- eller bostadsaktiebolag 
får enligt förslaget inte överlåtas skattefritt. 
Begränsningen föreslås gälla aktier i såväl 
vanliga som s.k. ömsesidiga fastighetsbolag. 
Inte heller aktier i sådana bolag vars verk-
samhet i praktiken huvudsakligen utgörs av 
innehav och besittning av fastigheter föreslås 
kunna vara föremål för skattefri överlåtelse. 
Som sådana bolag betraktas t.ex. ett bolag 
vars verksamhet är inriktad på förvaltning av 
en koncerns fastigheter. Frågan om när ett 
bolags verksamhet i praktiken är sådan som 
avses i detta lagrum bör avgöras genom en 
helhetsbedömning av verksamheten. Härvid 
kan t.ex. beaktas förhållandet mellan fastig-
hetsegendomens värde och värdet av annan 
egendom. Andra faktorer som kan vara av 
betydelse är t.ex. antalet anställda respektive 
fastighetsinkomsternas andel av bolagets om-
sättning. 

Enligt 2 mom. 3 punkten förutsätter skatte-
fri överlåtelse av aktier att det bolag som 
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överlåts är ett inhemskt bolag eller ett sådant 
bolag med hemvist i en medlemsstat i EU 
som är skyldigt att betala sådan skatt som av-
ses i artikel 2 i moder-dotterbolagsdirektivet, 
eller ett samfund mellan vars hemviststat och 
Finland är i kraft ett skatteavtal som tilläm-
pas på dividend som utdelas av samfundet. 
Genom att begränsa skattefriheten till att gäl-
la sådana fall där föremålet för överlåtelsen 
är ett i moder-dotterbolagsdirektivet avsett 
bolag eller ett bolag med hemvist i en skatte-
avtalsstat, säkerställs att skattefrihet för över-
låtelsevinster endast tillämpas i sådana fall 
där det överlåtna bolagets inkomst har be-
skattats på en acceptabel nivå i bolagets hem-
viststat . 

I paragrafens 3 mom. föreslås föreskrivas 
att överlåtelsepriset skall vara skattepliktigt 
då anskaffningsutgiften för de aktier som 
överlåts har minskats genom värdenedgångs-
avskrivningar, reserveringar eller erhållna 
bidrag. Även i fråga om aktier som får över-
låtas skattefritt föreslås överlåtelsevinsten ut-
göra skattepliktig inkomst till den del den be-
ror på sådana ovan nämnda poster som mins-
kar anskaffningsutgiften. Genom denna be-
stämmelse säkerställs att sådana värdened-
gångsavskrivningar som i samband med en 
värdestegring på aktierna inte har återtagits 
på det sätt som bestäms i 5 a § 1 mom. 
4 punkten i näringsskattelagen samt sådana 
från anskaffningsutgiften avdragna reserve-
ringar och bidrag som är avsedda att bli in-
täktsförda indirekt upptas som inkomst se-
nast vid överlåtelsen av aktierna. 

Om aktierna tidigare har överlåtits inom 
koncernen och denna överlåtelse har gett 
upphov till en avdragsgill överlåtelseförlust, 
skall enligt 3 mom. en sådan tidigare avdra-
gen förlust som föranletts av åtgärder mellan 
koncernbolag upptas som intäkt upp till be-
loppet av den skattefria överlåtelseförlusten.  

Genom paragrafens 4 mom. ändras den nu-
varande bestämmelsen om avdragsgillhet för 
överlåtelseförluster för aktier som hör till an-
läggningstillgångarna så att en förlust som 
uppstår genom överlåtelse av andra aktier än 
sådana som får överlåtas skattefritt endast får 
avdras från skattepliktig vinst av aktieöverlå-
telse. Avdragsgillheten föreslås vara tidsbe-
gränsad, så att en förlust bör avdras under 
skatteåret eller inom de fem följande 

skattåren. Ändringen föreslås inte gälla aktier 
i sådana i 2 mom. 2 punkten avsedda bolag 
som äger eller förvaltar fastigheter, utan för-
luster som föranleds av sådana överlåtelser 
föreslås vara obegränsat avdragsgilla. Över-
låtelseförluster på aktier som hör till invester-
ings-, omsättnings- eller finansieringstill-
gångar föreslås fortsättningsvis vara obe-
gränsat avdragsgilla. 

I fråga om anläggningstillgångsaktier som 
innehafts i mindre än ett år föreslås överlåtel-
seförlust i regel vara avdragsgill. Förmögen-
heten i det bolag som skall överlåtas kan 
minskas genom en dividendutdelning före 
överlåtelsen, så att beloppet av den avdrags-
gilla överlåtelseförlusten ökas i motsvarande 
mån. Enligt förslaget är dividendutdelning 
till ett annat aktiebolag skattefri i de flesta 
fall. I paragrafens 5 mom. föreslås därför att 
man i sådana fall där aktierna har innehafts i 
mindre än ett år vid beräkningen av beloppet 
av den avdragbara överlåtelseförlusten skall 
minska detta belopp med beloppet av sådana 
dividender, sådana koncernbidrag som avses 
i lagen om koncernbidrag samt sådana andra 
därmed jämförbara poster som minskar bola-
gets förmögenhet, vilka den skattskyldige har 
erhållit av det bolag som skall överlåtas. 

Enligt 6 mom. föreslås överlåtelseförlust på 
aktier vara helt avdragsogill i sådana fall där 
ett samfund överlåter aktier i ett utländskt 
bolag som inte är ett bolag som är skyldigt 
att betala sådan skatt som avses i artikel 2 i 
moder-dotterbolagsdirektivet, och vars hem-
viststat inte med Finland har något sådant 
gällande avtal för undvikande av dubbelbe-
skattning som är tillämpligt på dividend som 
utdelas av bolaget. Sådana bolag är ofta så-
dana bassamfund som avses i lagen om be-
skattning av delägare i utländska bassam-
fund.  

I 7 mom. anges vilka bolag som i denna pa-
ragraf betraktas som koncernbolag. Dessa är 
sådana bolag som hör till en i 1 kap. 3 § i ak-
tiebolagslagen avsedd koncern. Till koncern-
bolag som avses i denna paragraf föreslås 
även höra sådana bolag i vilka en eller flera 
fysiska personer eller juridiska personer eller 
dessa tillsammans har ett sådant inflytande 
som motsvarar ett bestämmande inflytande 
enligt den nämnda bestämmelsen i aktiebo-
lagslagen. 
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8 §. I anslutning till den föreslagna skatte-
friheten för samfunds överlåtelsevinster på 
anläggningstillgångsaktier föreslås att det i 
8 § 1 mom. 2 punkten föreskrivs om att an-
skaffningsutgiften för anläggningstillgångar 
inte skall utgöra avdragbar utgift i skattefri-
hetssituationer. I lagrummet föreslås ingå i 
en hänvisning till den nya 6 b §, som innehål-
ler närmare bestämmelser om tillämpnings-
området för överlåtelsevinsters skattefrihet 
och därtill hörande begränsningar av av-
dragsrätten. 

Paragrafens nya 4 mom. föreslås innehålla 
bestämmelser om begränsning av samfunds 
rätt att dra av en förlust som uppstår på grund 
av överlåtelse av en andel i en näringssam-
manslutning eller på grund av upplösning av 
en sammanslutning. Denna begränsning hän-
för sig till ändringen av överlåtelsevinstbe-
skattningen. En sådan förlust föreslås vara 
avdragbar endast i fråga om sådana överlåtel-
sevinster som samfundet erhållit genom ak-
tieöverlåtelser och överlåtelser av andel i när-
ingssammanslutning under skatteåret och de 
fem följande åren. Detta innebär en motsva-
rande begränsning av avdragsrätten som den 
som enligt 6 b § föreslås gälla i fråga om ak-
tieöverlåtelseförluster som åsamkas ett sam-
fund direkt. 

16 §. Paragrafens 6 punkt, enligt vilken di-
videndersättning inte är en avdragbar utgift 
för inkomstens förvärvade eller bibehållande 
föreslås i kongruens med den föreslagna änd-
ringen av 31 § 5 mom. i inkomstskattelagen 
ändras så att en betald dividendersättning är 
avdragsogill endast till den del som den divi-
dend i stället för vilken dividendersättningen 
har betalts utgör skattefri inkomst för den 
som betalade dividendersättningen.  

17 §. I anslutning till skattefriheten för 
överlåtelsevinster föreslås att det i 16 § tas in 
en bestämmelse som begränsar rätten att dra 
av värdenedgångar på finansieringstillgångar 
i fråga om fordringar på bolag där den skatt-
skyldige har en ägarandel på över tio procent. 
I 17 § 1 mom. 2 punkten föreslås ingå en för-
tydligande hänvisning till denna bestämmel-
se. 

18 §. Återbetalningar av övertäckning från 
pensionsstiftelser enligt 45 § i lagen om pen-
sionsstiftelser och återbäringar från pen-
sionskassor enligt 83 a § i lagen om försäk-

ringskassor  omfattas nu av gottgörelse för 
bolagsskatt. I fråga om dessa prestationer fö-
reslås enkelbeskattning genomföras så att de 
är avdragsgilla för pensionsstiftelser och 
pensionskassor, och skattepliktig inkomst för 
mottagaren. Bestämmelser om avdragsgillhet 
föreslås ingå i en ny 5 punkt som fogas till 
paragrafens 1 mom. 

Bestämmelsen föreslås bli ändrad så att bi-
drag som ges av ett samfund till ett sådant 
aktiebolag i vilket samfundet ensamt eller 
tillsammans med bolag inom samma koncern 
innehar en andel som motsvarar minst 7 pro-
cent av aktiekapitalet inte skall vara avdrag-
bara.  

I detta lagrum avsett bidrag ges vanligen 
till ett annat koncernbolag. Icke avdragbara 
bidrag är oftast sådana som ges av moderbo-
laget till ett dotterbolag, men de kan även ges 
av moderbolaget till ett dotterbolag i en un-
derkoncern. Bidragets form föreslås inte ha 
någon betydelse för frågan om avdragbarhet. 
Bestämmelsen föreslås t.ex. gälla efterskänk-
ning av lån samt förluster eller direkt bidrag 
för täckning av olika kostnader. Det sist-
nämnda kan exempelvis betalas i form av 
marknadsföringsstöd till ett nystartat dotter-
bolag. 

Mellan bolag som avses i den föreslagna 
bestämmelsen förekommer ofta även sedvan-
liga affärstransaktioner. Avsikten är inte att 
begränsa rätten att dra av förluster eller vär-
denedgångar på fordringar som hänför sig till 
sådana transaktioner. Förluster eller värde-
nedgångar på normala kundfordringar före-
slås därför fortsättningsvis vara avdragsgilla. 

42 §. I paragrafens 1 mom. ingår bestäm-
melser om värdenedgångsavskrivning på an-
skaffningsutgiften för förslitning icke under-
kastade anläggningstillgångar. Det föreslås 
att avskrivningsmöjligheten begränsas till att 
inte längre gälla aktier. Begreppet aktie avses 
här ha samma innehåll som enligt 6 b §. Änd-
ringen gäller alla företagsformer, inklusive 
näringssammanslutningar och fysiska perso-
ner. 

I paragrafens 2 mom. ingår bestämmelser 
om den tidpunkt vid vilken överlåtelsepris 
för förslitning icke underkastade anlägg-
ningstillgångar skall beaktas som intäkt eller 
avskrivas på sin avdragsgilla del. I momentet 
föreslås ingå en hänvisning till 6 b §. I mo-
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mentet föreslås även intas en bestämmelse 
om när anskaffningsutgiften för aktier som 
ägs av ett i 6 § 1 mom. 1 punkten avsett sam-
fund är avdragsgill då aktierna går förlorade 
utan att någon överlåtelse sker. Förlust av ak-
tier bör i skattehänseende behandlas på mot-
svarande sätt som överlåtelseförlust. En för-
lust är således i princip avdragsgill, om akti-
erna har innehafts i mindre än ett år eller om 
ägarandelen inte uppgår till tio procent. I det 
förstnämnda fallet skulle en sådan förlust 
dock i praktiken sällan bli avdragen. Slutlig 
förlust i fråga om aktier förekommer vanli-
gen i samband med konkurs. I fråga om and-
ra skattskyldiga än sådana som avses i 6 § 
1 mom. 1 punkten föreslås paragrafens 
2 mom. tillämpas på samma sätt som för när-
varande. 

51 d §. På upplösning av samfund tillämpas 
vid beskattningen av delägare de principer 
som gäller beskattningen av överlåtelsevins-
ter. Eftersom det föreslås att försäljningsvins-
ter och försäljningsförluster på aktier i vissa 
situationer inte skall påverka beskattningen, 
föreslås att motsvarande ändringar görs i frå-
ga om behandlingen av upplösningsförluster. 
Det föreslås att 51 d § fogas ett nytt 2 mom. 
enligt vilket skiftesandel som ett i 6 § 
1 mom. 1 punkten avsett samfund erhåller i 
egenskap av delägare i ett bolag som upplö-
ses inte skall utgöra skattepliktig inkomst, 
och anskaffningsutgiften för aktierna i bola-
get inte skall utgöra avdragsgill utgift i det 
fall att aktierna skulle kunna överlåtas skatte-
fritt på det sätt som avses i 6 b § 1 mom. 

Vid ändringar av koncernstrukturen har 
upplösningar av samfund ofta samma eko-
nomiska betydelse som fusioner. Eftersom en 
sådan upplösning vanligen genomförs ome-
delbart efter det att aktieköpet har genom-
förts, är det motiverat att i upplösningssitua-
tioner begränsa rätten att dra av förluster i 
fråga om innehav som varat kortare tid än ett 
år. I 2 mom. föreslås därför föreskrivas att 
den del av det gängse värdet av de som skif-
tesandel erhållna tillgångarna som överstiger 
anskaffningsvärdet för aktierna i det bolag 
som upplöses - dvs. upplösningsförlusten - 
inte, i motsats till en överlåtelseförlust, skall 
vara avdragbar vid beskattningen av samfun-
det, om bolagets aktier före upplösningen av 
bolaget har varit i samfundets ägo i mindre 

än ett år. 
 

1.3. Inkomstskattelagen för gårdsbruk 

5 §. I paragrafens 1 mom. 14 punkt föreslås 
en teknisk ändring som beror på slopandet av 
gottgörelsesystemet. Dividender som härrör 
från gårdsbruksinkomstkälla föreslås i likhet 
med dividender från näringsinkomstkälla 
vara skattepliktiga till 70 procent. Även rän-
tor på andelskapital och andra sådana 
vinstutdelningsposter som avses i 2 mom. i 
den nya 33 d § i inkomstskattelagen föreslås i 
regel vara skattepliktiga till 70 procent. Vid 
indelning i förvärvs- och kapitalinkomst le-
der den skattefria delen om 30 procent till en 
motsvarande minskning av resultatet av jord-
bruket och den företagsinkomst som skall 
fördelas enligt 30 § i inkomstskattelagen. 

Sådana prestationer som avses i 33 d § 
2 mom. i inkomstskattelagen föreslås vara 
skattepliktiga endast till den del som översti-
ger gränsen på 1 500 euro. Det föreslås att 
prestationer som är skattefria på denna grund 
skall dras av vid beräkningen av gårdsbruks-
inkomst på samma sätt som den skattefria de-
len på 30 procent. Inkomstens skattefria del 
föreslås vara gemensam för gårdsbruksin-
komst samt inkomster från personliga in-
komstkälla och näringsinkomstkälla. Be-
stämmelser om avdragsordningen föreslås 
ingå i 33 d § 2 mom. i inkomstskattelagen.  

I fråga om sådana gårdsbruksinkomstkälla 
tillhöriga dividender som erhålls av ett sam-
fund föreslås bestämmelserna i 6 a § i när-
ingsskattelagen vara tillämpliga. 

 
1.4. Lagen om beskattning av begränsat 

skattskyldig för inkomst och förmö-
genhet 

3 §. I paragrafens 1 och 5 mom. stryks hän-
visningen till gottgörelse för bolagsskatt. Det 
föreslås att den i 5 mom. föreskrivna av-
gränsningen av kretsen av mottagare som är 
berättigade till skattefri dividend skall preci-
seras så att skattefriheten inte skall omfatta 
sådana bolag som avses i artikel 2 i moder-
dotterbolagsdirektivet. Begränsningen är då 
densamma som i 33 c § 3 mom. i inkomst-
skattelagen och i 6 a § näringsskattelagen. 

I paragrafens 65 mom. stadgas om skatte-
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frihet enligt moder-dotterbolagsdirektivet. 
Ändringen som gjorts till direktivet och som 
träder i  kraft vid ingången av år 2005 påver-
kar så att den ängadegränsen förminskas till 
20 procent. 

7 §. Källskatten på dividend föreslås bli 
sänkt från 29 till 28 procent på motsvarande 
sätt som föreslås i fråga om kapitalskattesat-
sen. Det föreslås att källskatten tas ut enligt 
denna procent, även om mottagaren är ett 
samfund. 

11 a §. Denna bestämmelse föreslås utgå 
såsom varande onödig på grund av slopandet 
av systemet med gottgörelse för bolagsskatt.  

 
1.5. Förmögenhetsskattelagen 

39 §. Skattens belopp och påförande av 
skatt. Det föreslås att till paragrafen fogas ett 
nytt 4 mom., enligt vilket från förmögenhets-
skatten dras av från den skatt som under 
samma år belöper på sådana från andra bolag 
än noterade bolag erhållna dividender som 
betraktas som kapitalinkomst till ett belopp 
som överstiger 90 000 euro. Avdraget före-
slås inte göras från sådan skatt som fastställs 
på grundval av en skattskyldigs börsdividen-
der. Från kapitalinkomst kan i beskattningen 
göras avdrag för bl.a. räntor, underskott på 
näringsverksamhet samt sådana naturliga av-
drag som hänför sig till kapitalinkomsten. 
Från skatten på kapitalinkomst kan göras hu-
shållsadrag samt avräkning enligt lagen om 
undanröjande av internationell dubbelbe-
skattning (1552/1995) för beloppet av de 
skatter som i en främmande stat har betalts 
på samma inkomst. Vid beräkningen av det 
föreslagna avdraget från förmögenhetsskat-
ten föreslås att dividendinkomsten inte skall 
minskas med ovan nämnda avdrag. Detta in-
nebär att avdraget från förmögenhetsskatten 
ökar i motvarande mån. Avdraget från för-
mögenhetsskatten föreslås således utgöras av 
den kalkylerade skatten på dividender från 
andra bolag än noterade bolag. Avdraget från 
förmögenhetsskatten föreslås dock uppgå till 
högst beloppet av den skatt som debiterats på 
kapitalinkomsten. 

 
1.6. Lagen om beskattningsförfarande 

29 §. Förtäckt dividend. I paragrafens 6 

mom. föreslås en ändring av lagteknisk natur 
på grund av upphävandet av lagen om gott-
görelse för bolagsskatt. 

 
1.7. Lagen om källskatt på ränteinkomst  

6 §. Skattebelopp och uträkningen av skat-
ten. Skattesatsen för källskatten på räntein-
komst enligt 1 mom. föreslås bli sänkt till 28 
procent på motsvarande sätt som kapitalin-
komstskattesatsen. 

 
1.8. Tonnageskattelagen 

19 §. I 19 § 1 mom. i tonnageskattelagen 
(476/2002) föreskrivs för närvarande om till-
lämpningen av systemet för gottgörelse för 
bolagsskatt på tonnageskatteskyldiga. Efter 
upphävandet av lagen om gottgörelse för bo-
lagsskatt påförs en tonnageskatteskyldig inte 
längre kompletteringskatt på grundval av ut-
delad dividend. Utgångspunkten för tonnage-
skattesystemet är att skattestödet hänför sig 
till vinsten på den tonnagebeskattade verk-
samheten så länge som medel inte delas ut ur 
bolaget. När ett bolag delar ut vinst till sina 
delägare, bör den vinst som bolaget delat ut 
påläggas åtminstone enkel skatt. Detta säker-
ställdes inom systemet för gottgörelse för bo-
lagsskatt med hjälp av kompletteringsskatte-
förfarandet. I det nya systemet kommer man 
till samma resultat genom att vinst som delas 
ut av en tonnageskatteskyldig utgör skatte-
pliktig inkomst för mottagaren till fullt be-
lopp. Beskattningen föreslås sålunda avvika 
från det som bestäms i de föreslagna 6 a § i 
näringsskattelagen och 33 c § i inkomstskat-
telagen. Fysiska personers och dödsbons di-
vidend från ett offentligt noterat tonnageskat-
tepliktigt bolag föreslås utgöra kapitalin-
komst. Dividend från ett tonnageskatteplik-
tigt bolag som inte är offentligt noterat före-
slås, i fråga om sådan dividend som skulle 
vara skattefri om den erhölls från ett annat 
bolag, utgöra förvärvsinkomst eller kapital-
inkomst beroende på om dividenden översti-
ger eller understiger den i 33 b § angivna år-
liga avkastning om nio procent på aktiens 
matematiska värde. 

I paragrafens 1 mom. föreskrivs för närva-
rande även om beskattningen av dividender 
som erhålls av en tonnageskatteskyldig. I 
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fråga om sådana dividender kvarstår efter 
ändringen endast bestämmelsen i 10 §, enligt 
vilken bl.a. dividender utgör skattepliktiga 
inkomster för en tonnageskatteskyldig. Be-
skattningen av dessa föreslås fastställas en-
ligt 6 a § i näringsskattelagen. 

 
1.9. Lagen om skatteredovisning 

3 a §. Skatt som skall betalas som kalkyle-
rad skatt. Det föreslås att begreppet skatt 
som skall betalas, vilket definieras i paragra-
fens 1 mom., skall utgå på grund av slopan-
det av systemet för gottgörelse för bolags-
skatt. Begreppet skatt som skall betalas före-
slås samtidigt strykas ur paragrafens rubrik.  

I paragrafens 2 mom. definieras förfarandet 
för beräkning av kalkylerad skatt. Skatt som 
skall betalas föreslås bli ersatt med skatt som 
skall debiteras, varmed avses skatt som fast-
ställts för skatteåret. 

Paragrafens 3 mom. föreslås utgå på grund 
av att begreppet skatt som skall betalas slo-
pas. 

10 §. Beaktande av gottgörelse för bolags-
skatt. Paragrafen föreslås bli upphävd, efter-
som systemet för gottgörelse för bolagsskatt 
slopas. 

11 §. Samfundsskatt som skall redovisas. 
Det föreslås att man i definitionen av sam-
fundsskatt som skall redovisas stryker kom-
pletteringskatten, som hänför sig till systemet 
för gottgörelse för bolagsskatt. 

12 §. Skattetagargruppernas utdelning. Det 
föreslås att kommunerna kompenseras för 
sänkningen av samfundsskattesatsen genom 
en höjning av kommunernas utdelning av 
samfundsskatten. De i paragrafens 1 mom. 
angivna utdelningarna för de olika skatteta-
gargrupperna föreslås bli ändrade så att 
kommunernas utdelning höjs från 19,75 pro-
cent till 22,03 procent och statens utdelning 
sänks i motsvarande mån från 78,45 procent 
till 76,17 procent. 

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om fördel-
ningen mellan kommuner och församlingar 
av skatter som betalas av sådana samfund 
som betalar skatt till kommuner och försam-
lingar. Fördelningen föreslås bli justerad med 
anledning av de föreslagna utdelningsänd-
ringarna, så att kommunernas andel är 
92,4465 procent och församlingarnas andel 

7,5535 procent. 
13 §. De enskilda kommunernas och för-

samlingarnas utdelning. Det föreslås att be-
greppet skatt som skall betalas ersätts med 
begreppet debiterad skatt. 

 
1.10. Lagen om gottgörelse för bolagsskatt 

Lagen om gottgörelse för bolagsskatt före-
slås bli upphävd. Motiven för att lagen bör 
slopas utreds närmare i den allmänna moti-
veringen. 
 
1.11. Lag om temporär ändring av lagen 

om beskattning av inkomst av när-
ingsverksamhet 

6 §. Det föreslås att 6 § 2 mom. ändras 
temporärt från och med början av maj till ut-
gången av år 2004. Den eliminering av ked-
jebeskattningen som förutsätts i moder-
dotterbolagsdirektivet har i Finland genom-
förts antingen genom en speciell bestämmel-
se i skatteavtalen eller enligt 6 § 2 mom. i la-
gen om beskattning av inkomst av närings-
verksamhet. Finland har gällande skatteavtal 
med alla medlemsstater i EU utom Cypern 
och dessa avtal uppfyller direktivets krav 
som sådana eller på grund av det nämnda 
lagrummet. Cypern har blivit medlem i EU 
den 1 maj 2004, och därför måste dividender 
på direkta investeringar som betalas därifrån 
också undantas från finsk skatt. 

I det förslag till lag om ändring av lagen 
om beskattning av inkomst av näringsverk-
samhet som anknyter till denna proposition 
föreslås att 6 § 2 mom. i lagen upphävs den 1 
januari 2005. Samtidigt föreslås att till lagen 
fogas en ny 6 a § som garanterar att divi-
dendbeskattningen i Finland från och med 
den 1 januari 2005 fortfarande överensstäm-
mer med det nämnda direktivets krav. För att 
direktivets krav skall uppfyllas också under 
tiden mellan ingången av maj och utgången 
av år 2004 föreslås det att 6 § 2 mom. i lagen 
om beskattning av inkomst av näringsverk-
samhet ändras temporärt så, att det nuvaran-
de tillämpningsområdet för detta lagrum ut-
vidgas att gälla också dividend som erhålls 
från Cypern mellan den 1 maj 2004 och den 
31 december 2004, nämnda dagar medräkna-
de. 
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2.  Ikraftträdande 

Lagarna föreslås träda i kraft så snart som 
möjligt efter det att den har blivit antagen 
och stadfäst. Nedan beskrivs de specialbe-
stämmelser som hänför sig till tillämpningen 
av lagarna. 

 
 

2.1. Slopandet av systemet för gottgörelse 
för bolagsskatt  

Ändringen föreslås träda i kraft så att de 
bestämmelser om bolag som delar ut divi-
dend som ingår i 3 kap. i lagen om gottgörel-
se för bolagsskatt skall tillämpas för sista 
gången på sådan dividend som delas ut under 
kalenderåret 2004. Kompletteringsskatt fast-
ställs således för dividender som räknas som 
inkomst för 2004, men inte längre för divi-
dender som räknas som inkomst för 2005, 
oavsett för vilken räkenskapsperiod dividen-
den har delats ut. 

I en situation där en dividend delas ut un-
der kalenderåret 2004 till ett samfund vars 
räkenskapsperiod utgår först 2005, skall för 
utdelarens del tillämpas bestämmelserna i 
3 kap. i fråga om denna dividend, även om 
dividendtagaren inte har rätt till gottgörelse. I 
praktiken torde detta dock inte leda till några 
problem, eftersom kompletteringsskatt rela-
tivt sällan används som påföljd. Dividendut-
delaren kan å andra sidan inte heller veta när 
dividendtagarens räkenskapsperiod utgår. 

Det avgörande kriteriet enligt 2 § 3 mom. i 
bestämmelsen om ikraftträdandet är om divi-
denden har delats ut innan beslutet om upp-
hävande av lagen har trätt i kraft. Förskotts-
dividend behandlas vid beskattningen som 
dividend som delats ut under det skatteår då 
beslutet om förskott fattades, även om divi-
denden fastställs slutgiltigt för skatteåret 
först under det följande skatteåret. Med divi-
dendens utdelningstidpunkt avses i bestäm-
melsen den tidpunkt då det beslut om för-
skottsdividend har fattats, varigenom divi-
denden kan räknas som inkomst för mottaga-
ren. 

Vid sådana delningar av bolag som genom-
förs i början av ett skatteår är tillvägagångs-
sättet i vissa fall sådant att dividenden delas 
ut av ett nytt bolag som uppkommit vid fis-

sionen. Vid tillämpningen av gottgörelsesy-
stemet anses enligt beskattningspraxis att 
delningen har skett under det nya bolagets 
första skatteår, eftersom det fissionerade bo-
lag som existerade under det förra skatteåret 
redan har upplösts. Om ett sådant genom 
delning uppkommet bolag har en räken-
skapsperiod som avviker från kalenderåret, 
kan det uppstå en situation där den dividend 
som delas ut hänför sig till mottagarens skat-
teår 2004 och dividendutdelarens räken-
skapsperiod 2005. I sådana fall föreslås att 
gottgörelsesystemet skall tillämpas, eftersom 
dividenden har delats ut innan lagen trädde i 
kraft. Eventuell kompletteringsskatt föreslås 
bli fastställd enligt det upphävda 3 kap., även 
om skattesatsen för 2005 är lägre än 29 pro-
cent.  

 
 

2.2. Ändringarna i beskattningen av över-
låtelsevinster som erhålls av samfund 

Förslaget innebär en väsentlig förändring i 
fråga om skattepåföljderna för samfunds 
överlåtelsevinster och -förluster som hänför 
sig till aktier. Dessa förändringar leder till så 
omfattande beteendeeffekter, att de nya be-
stämmelserna bör tillämpas på sådana överlå-
telser som sker den dag  propositionen har 
överlämnats eller därefter. 

De nya bestämmelserna föreslås sålunda 
tillämpas på beskattningen för 2004, om ak-
tieöverlåtelser har skett den dag regeringen 
överlämnade sin proposition eller därefter. 

De gamla bestämmelserna om avdragsgill-
het för upplösningsförluster föreslås tilläm-
pas på sådana upplösningar där i 13 kap. 8 § i 
aktiebolagslagen avsedd anmälan till regis-
termyndighet har lämnats senast dagen innan 
regeringen överlämnade sin proposition, eller 
där en registermyndighet eller en domstol 
före den nämnda dagen har försatt bolaget i 
likvidation enligt 13 kap. 4 eller 4 a §.  

Begränsningarna i rätten att dra av värde-
nedgångsavskrivningar och sådana förluster 
som avses i den föreslagna 16 § 1 mom. 
7 punkten i näringsskattelagen föreslås till-
lämpas för första gången vid beskattningen 
som verkställs för ett skatteår som utgår 
samma dag som regeringens proposition 
överämnades eller senare. 
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För vissa skattskyldiga kan det innebära ett 
betydande ekonomiskt intresse att under den 
tid de gamla bestämmelserna tillämpas dra av 
sådana poster för vilka avdragsrätten kom-
mer att begränsas. Å andra sidan kan änd-
ringar av rättshandlingar användas för att 
uppnå skattefrihet i fråga om sådana skatte-
pliktiga överlåtelsevinster som erhållits innan 
de nya bestämmelserna trädde ikraft. I pro-
positionen föreslås dock inte på denna grund 
några detaljerade kringgåendebestämmelser 
för sådana situationer eller någon särskild be-
stämmelse om skattekringående. Den gällan-
de bestämmelsen om kringgående av skatt, 
som ingår i 28 § i lagen om beskattningsför-
farande, har däremot stor betydelse vid tolk-
ningen av olika arrangemang i anslutning till 
ikraftträdandet. Med stöd av denna bestäm-
melse kan man vid beskattningen ingripa i 
sådana situationer där någon försökt uppnå 
en skattefördel t.ex. genom antedatering av 
rättshandlingar.  

Enligt 8 § i lagen om beskattningsförfaran-
de bestämmer skattestyrelsen när en skatte-
deklaration skall lämnas in. Enligt 4 § 
4 mom. i skattestyrelsens beslut om deklara-
tionsskyldighet (1305/2003) skall ett sam-
fund lämna in sin skattedeklaration inom fyra 
månader från utgången av den månad då rä-
kenskapsperioden slutar. För 2004 föreslås 
de nya bestämmelserna tillämpas på sådana 
skattskyldiga vilkas räkenskapsperiod utgår i 
maj eller senare. Skattskyldiga skulle därför 
kunna bli tvungna att lämna in sin skattede-
klaration för skatteåret 2004 redan innan det 
att de ändringar som föreslås gälla beskatt-
ningen för det året har trätt i kraft. En skatte-
deklaration uppgjord enligt de nya bestäm-
melserna kan förutsättas först efter det att en 
tillräckligt lång tid har förflutit från lagens 
ikraftträdande. I dessa fall föreslås därför att 
inlämnandet av skattedeklarationen skall 
uppskjutas med två månader räknat från la-
gens ikraftträdande. Eftersom Skattestyrelsen 
är bemyndigad att besluta om när skattede-
klarationen skall lämnas in, behöver det inte 
tas in någon bestämmelse om detta i lagen, 
utan nödvändigt uppskov ordnas genom be-

slut av Skattestyrelsen. 
 

2.3. Skattelindring i fråga om dividendbe-
skattningens nivå under övergångs-
skedet 

Förslaget att privatpersoners dividender 
skall utgöra skattepliktig inkomst till 70 pro-
cent grundar sig till en del på att samfund be-
skattas enligt en skattesats på 26 procent för 
den vinst som ligger till grund för utdelning-
en av dividend. Under det nya systemets för-
sta tillämpningsår 2005 sker utdelningen av 
dividenden i regel ur sådana vinstmedel som 
skall beskattas som inkomst för 2004 eller 
föregående år. Dessa inkomster har i regel 
beskattats enligt en skattesats på 29 procent. 
Detta talar för att skatteplitighet för dividen-
der bör ligga på en något lägre nivå än 70 
procent i det skede när det nya systemet tas i 
bruk. Eftersom det inte längre är fråga om ett 
gottgörelsesystem, är det å andra sidan inte 
motiverat att matematiskt bestämma divi-
dendskattesatsen på grundval av den skatte-
sats som belöper på den vinst som delas ut 
som dividend. Denna varierar kraftigt från 
bolag till bolag. I det nya systemet fastställs 
inte heller någon kompletteringsskatt, vilket 
innebär att det inte alltid är möjligt att avgöra 
om en dividend delas ut ur beskattade vinst-
medel. 

I propositionen föreslås en övergångsbe-
stämmelse enligt vilken dividender som er-
hålls av privatpersoner skall utgöra skatte-
pliktig inkomst till 57 procent i stället för 70 
procent under det första året då de nya be-
stämmelserna tillämpas. Med en samfunds-
skattesats på 29 procent blir den totala skat-
tebelastningen på dividendutdelningen cirka 
40,5 procent, vilket motsvarar skattebelast-
ningen beräknad enligt den föreslagna per-
manenta samfundsskattesatsen på 26 procent.  
Den skattepliktiga andelen för samfunden 
skulle vara 60 procent i stället för 70 under 
skatteår 2005. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs 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) 42 § och 53 § 7 punk-

ten, sådana de lyder, 42 § i lag 475/1998 och 53 § 7 punkten i lag 1170/1998, 
ändras 2 § 2 mom., 10 § 6 punkten, 16 § 3 mom., 31 § 4 och 5 mom., 32 §, 38 § 1 mom., 

39 § 1 mom., 40 § 1 och 3 mom., 58 § 1 mom. 3 punkten och 6 mom., 62 §, 105 a §, 124 § 2 
och 3 mom. samt 136 § 1 mom., 

av dem 16 § 3 mom. sådant det lyder i lag 471/1998, 31 § 5 mom., 40 § 1 mom., 58 § 
1 mom. 3 punkten och 105 a § sådana de lyder i lag 1126/1996, 40 § 3 mom. sådant det lyder i 
lag 1383/1997, 38 § 1 mom. och 39 § 1 mom. sådana de lyder i lag 576/2001, 58 § 6 mom. 
sådant det lyder i nämnda lag 475/1998, 62 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1565/1995, 
124 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1164/2002 och 3 mom. sådant det lyder i lag 1004/2003 
samt 136 § 1 mom. sådant det lyder i lag 996/1996, samt 

fogas till 16 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 471/1998, ett nytt 4 mom., till la-
gen nya 33 a—33 d § och till 131 §, sådan den lyder i lagarna 1222/1999 och 896/2001, ett 
nytt 6 mom. som följer: 

 
2 § 

Andra stadganden om inkomstskatt  

— — — — — — — — — — — — — —  
På beskattning av begränsat skattskyldigas 

inkomster tillämpas utöver denna lag vad 
som föreskrivs särskilt.  
 
 

10 § 

Inkomst som förvärvats i Finland  

Inkomst som förvärvats i Finland är bland 
annat  
— — — — — — — — — — — — — —  

6) dividend, ränta på andelskapital och an-
nan därmed jämförbar inkomst från ett finskt 
aktiebolag, andelslag eller annat samfund 
samt andel i finska sammanslutningars in-
komst,  
— — — — — — — — — — — — — —  

16 § 
Beskattning av näringssammanslutningar 

och deras delägare  
— — — — — — — — — — — — — —  

Vid beräkningen av en näringssamman-
slutnings inkomst av näringsverksamhet och 
av jordbruk ingår de dividender som sam-
manslutningen fått i denna inkomst i sin hel-
het. Från de andelar som fördelats för be-
skattning som delägarnas inkomst skall av-
dras den del av den i andelarna ingående di-
videndinkomsten som är skattefri inkomst 
enligt 6 a § i lagen om beskattning av in-
komst av näringsverksamhet (360/1968) eller 
5 § 14 punkten i inkomstskattelagen för 
gårdsbruk (543/1967), vilka bestämmelser 
gäller beskattning av delägaren. Om in-
komstandelen inte är tillräckligt stor för att 
avdraget skall kunna göras, görs avdraget 
under de tio följande skatteåren, efter hand 
som inkomst inflyter, från den skattskyldiges 
inkomstandel av samma inkomstkälla i sam-
ma näringssammanslutning. 
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Vid beräkningen av en näringssamman-
slutnings övriga inkomst skall inte beaktas 
dividender som sammanslutningen har fått. 
Dividender skall fördelas för beskattning 
som delägarnas inkomst enligt de andelar 
som dessa har av sammanslutningens in-
komst. Dividender räknas som delägarens in-
komst i enlighet med de bestämmelser i in-
komstskattelagen som gäller delägaren. 
 

31 § 

Särskilda stadganden om naturliga avdrag  

— — — — — — — — — — — — — —  
Avdragbara utgifter vid fastställande av 

nettoinkomsten är inte utgifterna för förvärv 
av skattefri inkomst, ej heller den skattskyl-
diges levnadskostnader, vilka omfattar bland 
annat bostadshyra och utgifter för skötseln av 
barn och hemmet. Utgifter för förvärvande 
av dividendinkomst är dock avdragbara obe-
roende av att dividendinkomsten med stöd av 
33 a—33 d § är skattefri inkomst. 

Ersättningar som till sitt belopp motsvarar 
dividend och som den skattskyldige enligt ett 
avtal om återköp eller lån av aktier eller ett 
annat sådant avtal eller ett avtalskomplex be-
stående av två eller flera med varandra sam-
manhängande avtal har betalt i stället för di-
videnden och genom vilka rätten till dividen-
den för viss tid eller tills vidare har övergått 
på den skattskyldige (dividendersättning), är 
inte avdragbara utgifter till den del den divi-
dend i stället för vilken den skattskyldige har 
betalt dividendersättning utgör skattefri in-
komst för den skattskyldige. Dividendersätt-
ning anses ha blivit betald även om ingen se-
parat överenskommelse om betalning av så-
dan har ingåtts. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

32 § 

Kapitalinkomst 

Skattepliktig kapitalinkomst är, enligt vad 
som närmare bestäms nedan, avkastning av 
egendom, vinst av egendomsöverlåtelse och 
annan inkomst som kan anses ha influtit av 
egendom. Kapitalinkomst är inkomst av 
bland annat ränta, dividendinkomst i enlighet 

med vad som bestäms i 33 a—33 d §, hyres-
inkomst, vinstandel, avkastning av livförsäk-
ring, kapitalinkomst av skogsbruk, inkomst 
av marksubstanser och överlåtelsevinst. Ka-
pitalinkomst är även kapitalinkomstandelen 
av den företagsinkomst som skall fördelas, 
av den inkomstandel som en delägare i en 
sammanslutning har erhållit och av inkomst 
av renskötsel.  
 

Dividendinkomster 

33 a § 

Dividender från offentligt noterade bolag 

Av dividender från offentligt noterade bo-
lag utgör 70 procent kapitalinkomst och 30 
procent skattefri inkomst. 

Med dividender från offentligt noterade bo-
lag avses dividender från ett sådant bolag 
vars aktier, när beslut om dividendutdelning 
fattas, är föremål för sådan offentlig handel 
som avses i 1 kap. 3 § i värdepappersmark-
nadslagen (495/1989) eller föremål för han-
del på en annan reglerad och av myndighe-
terna övervakad marknad i Finland eller ut-
omlands. 
 

33 b § 

Dividender från bolag som inte är offentligt 
noterade 

Dividender från bolag som inte är offentligt 
noterade är skattefri inkomst upp till det be-
lopp som motsvarar en årlig nio procents av-
kastning beräknad på det i förmögenhetsskat-
telagen (1537/1992) angivna matematiska 
värdet av aktierna. Till den del beloppet av 
sådana dividender som den skattskyldige får 
överstiger 90 000 euro utgör 70 procent av 
dividenderna kapitalinkomst och 30 procent 
skattefri inkomst.  

Av den del av dividenderna som överstiger 
den i 1 mom. avsedda årliga avkastningen 
utgör 70 procent förvärvsinkomst och 30 
procent skattefri inkomst.  

Har en delägare som enligt 1 d § i lagen om 
pension för arbetstagare (395/1961) inte an-
ses stå i anställningsförhållande till bolaget 
såsom bostad för sig eller sin familj under 
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skatteåret använt en bostad som hör till bola-
gets tillgångar, skall värdet av bostaden dras 
av från värdet av hans eller hennes aktier när 
den i 1 mom. avsedda årliga avkastningen 
räknas ut. 

Ett till bolagets tillgångar hörande penning-
lån som tagits av en delägare i ett aktiebolag 
som bedriver näringsverksamhet och av hans 
eller hennes familjemedlemmar dras av från 
värdet av delägarens aktier när den i 1 mom. 
avsedda årliga avkastningen räknas ut, om 
delägaren ensam eller tillsammans med sina 
familjemedlemmar äger minst 10 procent av 
bolagets aktier eller har en motsvarande an-
del av de röster som samtliga aktier i bolaget 
medför. Lånet dras i första hand av från vär-
det av låntagarens egna aktier och till den 
överskjutande delen från värdet av familje-
medlemmarnas aktier i förhållande till aktie-
innehavet. 
 

33 c § 

Dividend från utländska samfund 

Dividend från ett utländskt samfund utgör 
skattepliktig inkomst så som bestäms i 33 a 
och 33 b §, om 

1) samfundet är ett sådant bolag som avses 
i artikel 2 i Europeiska gemenskapernas råds 
direktiv om ett gemensamt beskattningssy-
stem för moderbolag och dotterbolag hem-
mahörande i olika medlemsstater 
(90/435/EG), eller  

2) mellan samfundets hemviststat och Fin-
land under skatteåret är i kraft ett avtal för att 
undvika dubbelbeskattning som tillämpas på 
dividend som samfundet delar ut. 

Dividend från andra utländska samfund än 
de som avses i 1 mom. utgör skattepliktig 
förvärvsinkomst i sin helhet. 

Den i 33 a § 1 mom. avsedda årliga avkast-
ningen på aktier i utländska bolag beräknas 
på aktiernas enligt förmögenhetsskattelagen 
beräknade gängse värde vid utgången av 
skatteåret före dividendutdelningsåret.  
 

33 d § 

Andra bestämmelser om dividendinkomst 

En i 29 § i lagen om beskattningsförfaran-

de (1558/1995) avsedd förtäckt dividend ut-
gör förvärvsinkomst. 

Vad som i denna lag bestäms om dividend-
inkomst tillämpas på motsvarande sätt på 
ränta på andelskapital, placeringsandelar och 
tilläggsandelar som andelslag betalar och på 
vinstandel i och ränta på grundfondsandelar 
och placeringar i tillskottsfonder som in-
hemska sparbanker betalar samt på ränta på 
garantikapital som ömsesidiga försäkringsbo-
lag och försäkringsföreningar betalar. För fy-
siska personer och dödsbon utgör dessa in-
komster till 70 procent skattepliktig kapital-
inkomst till den del det av den skattskyldige 
under skatteåret erhållna beloppet av inkoms-
ter som avses i detta moment överstiger 1 
500 euro. Om den skattskyldiges inkomst av 
detta slag utgör inkomst av näringsverksam-
het eller jordbruk, anses den skattefria delen 
hänföra sig till den personliga inkomsten, in-
komsten av jordbruk och inkomsten av när-
ingsverksamhet, i denna ordning. 

Med dividend jämställs dividendersättning 
som någon får i stället för dividend.  

Dividend som ett aktiebolag, ett andelslag, 
en sparbank och ett ömsesidigt försäkrings-
bolag får och som skall beskattas enligt den-
na lag utgör skattepliktig inkomst så som be-
stäms i 6 a § i lagen om beskattning av in-
komst av näringsverksamhet. Dividend som 
ett annat samfund får och som skall beskattas 
enligt denna lag utgör skattepliktig inkomst i 
sin helhet. 
 

38 § 

Kapitalinkomstandelen av företagsinkomst 
som skall fördelas 

Företagsinkomst enligt 30 § som skall för-
delas betraktas såsom kapitalinkomst upp till 
ett belopp som motsvarar en 20 procents år-
lig avkastning på den nettoförmögenhet som 
vid utgången av det föregående skatteåret 
hörde till näringsverksamheten eller jordbru-
ket. På yrkande som den skattskyldige eller 
företagarmakar framställer innan beskatt-
ningen för skatteåret har slutförts betraktas 
såsom kapitalinkomstandel av den företags-
inkomst som skall fördelas likväl ett belopp 
som motsvarar en 10 procents årlig avkast-
ning. Har den skattskyldige under skatteåret 
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inlett näringsverksamhet eller jordbruk, räk-
nas kapitalinkomstandelen enligt den netto-
förmögenhet som vid utgången av skatteåret 
hörde till näringsverksamheten eller jordbru-
ket.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

39 § 

Kapitalinkomstandelen av inkomstandel för 
delägare i beskattningssammanslutningar  

En fysisk persons och ett dödsbos andel av 
en beskattningssammanslutnings nettoin-
komst av jordbruk betraktas efter avdrag av 
delägarens ränteutgifter för sammanslutning-
ens jordbruk och delägarens för tidigare skat-
teår fastställda förluster av sammanslutning-
ens jordbruk såsom kapitalinkomst upp till 
ett belopp som motsvarar en 20 procents år-
lig avkastning på delägarens andel av sam-
manslutningens förmögenhet. På yrkande 
som delägaren framställer innan beskattning-
en för skatteåret har slutförts betraktas såsom 
kapitalinkomstandel likväl ett belopp som 
motsvarar en 10 procents årlig avkastning.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

40 § 

Kapitalinkomstandelen av inkomstandel för 
delägare i näringssammanslutningar  

En fysisk persons och ett dödsbos andel av 
resultatet av en näringssammanslutnings när-
ingsverksamhet betraktas såsom kapitalin-
komst upp till ett belopp som motsvarar en 
20 procents årlig avkastning på delägarens 
andel av den nettoförmögenhet som vid ut-
gången av det föregående skatteåret hörde till 
näringssammanslutningens näringsverksam-
het. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Den skattefria delen av en i 16 § 3 mom. 
avsedd dividend som hänför sig till samman-
slutningens näringsverksamhet eller jordbruk 
avdras från den andel en fysisk person eller 
ett dödsbo som är delägare har i inkomsten 
av näringsverksamhet eller jordbruk innan 
kapitalinkomstandelen räknas ut. 
— — — — — — — — — — — — — —  

58 § 

Ränteutgifter  

En skattskyldig har rätt att från sina kapi-
talinkomster dra av räntorna på sina skulder, 
om skulden  

3) hänför sig till förvärvande av skatteplik-
tig inkomst, som vilken betraktas också divi-
dendinkomst utan hinder av att dividendin-
komsten med stöd av 33 a—33 d § utgör 
skattefri inkomst (skuld för inkomstens för-
värvande), 
— — — — — — — — — — — — — —  

Ränta på en skuld som en bolagsman i ett 
öppet bolag eller en ansvarig bolagsman i ett 
kommanditbolag har använt för förvärv av en 
bolagsandel dras av från hans eller hennes 
andel i en näringssammanslutnings närings-
inkomst innan kapitalinkomstandelen räknas 
ut på det sätt som bestäms i 40 §.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

62 § 

Förvärvsinkomstandelen av företagsinkomst 
och dividend  

Av företagsinkomst som skall fördelas och 
av den inkomstandel som tillkommer en del-
ägare i en sammanslutning utgör den andel 
förvärvsinkomst som enligt 38—41 § inte är 
kapitalinkomst, samt dividend och förtäckt 
dividend på det sätt som bestäms i 33 b—
33 d §.  
 

105 a § 

Förvärvsinkomstavdrag vid kommunalbe-
skattningen  

Vid kommunalbeskattningen görs från den 
skattskyldiges nettoförvärvsinkomst ett för-
värvsinkomstavdrag vid kommunalbeskatt-
ningen. Avdraget räknas på den skattskyldi-
ges skattepliktiga löneinkomst, förvärvsin-
komst av annat arbete, uppdrag eller tjänst 
som utförts för en annans räkning, bruksav-
gifter som anses utgöra förvärvsinkomst, di-
vidender som skall beskattas som förvärvsin-
komst, förvärvsinkomstandel av företagsin-
komst som skall fördelas samt förvärvsin-
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komstandel av näringsverksamhet eller jord-
bruk för delägare i sammanslutning. 
 

124 § 

Fastställande av skatten  

— — — — — — — — — — — — — —  
Inkomstskatteprocenten på kapitalinkomst 

är 28. Inkomstskatteprocenten för samfund 
och samfällda förmåner är 26. Om fördel-
ningen av samfundsskatten och skatten på 
samfällda förmåner mellan olika skattetagare 
bestäms i lagen om skatteredovisning 
(532/1998). 

Inkomstskatteprocenten för den inkomst 
som delvis skattefria samfund vilka avses i 
21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga 
samfund har erhållit från en fastighet är 
6,1958. Om fördelningen av skatten från des-
sa samfund mellan kommunen och försam-
lingen bestäms i lagen om skatteredovisning. 
Inkomstskatteprocenten för samfund som av-
ses i 21 § 2 mom. är 5,7278.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

131 § 

Beloppet av underskottsgottgörelse  

— — — — — — — — — — — — — —  
Med avvikelse från 1 mom. tillämpas max-

imibeloppet av underskottsgottgörelse inte 
under skatteåren 2005—2009, till den del 
underskottsgottgörelsen beror på räntorna på 
skuld som en företagardelägare använt till 

förvärv av aktier. Med företagardelägare av-
ses en delägare som enligt 1 d § lagen om 
pension för arbetstagare inte anses stå i an-
ställningsförhållande till bolaget i fråga. Rän-
tan på skuld som använts till förvärv av akti-
er dras av efter de kostnader för inkomstens 
förvärvande, förluster och räntor som avses i 
60 § 2 mom.  
 

136 § 

Beskattningens övre gräns  

Överstiger den statsskatt som skall betalas 
på en under skatteåret i Finland bosatt fysisk 
persons eller ett inhemskt dödsbos under 
skatteåret beskattningsbara kapital- och för-
värvsinkomst och förmögenhet, samt den på 
grundval av förvärvsinkomsten påförda kom-
munal- och kyrkoskatten samt sjukförsäk-
ringspremien sammanlagt 60 procent av det 
sammanlagda beloppet av den skattskyldiges 
vid statsbeskattningen fastställda beskatt-
ningsbara kapital- och förvärvsinkomst samt 
med stöd av 33 a—33 c § skattefria dividend-
inkomst, skall den överskjutande delen av 
statsskatten inte påföras den skattskyldige. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 
Denna lag träder i kraft den        200 . 
Denna lag tillämpas första gången vid be-

skattningen för 2005. Av dividender som fy-
siska personer och dödsbon får är dock 57 
procent skattepliktiga och 43 procent skatte-
fria vid beskattningen för 2005. 

————— 
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2. 
Lag 

om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen av den 24 juni 1968 om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 

(360/1968) 6 § 2 mom., sådant det lyder i lagarna 1105/1994 och 1164/1990, 
ändras 5 § 1 och 3 punkten, 8 § 1 mom. 2 punkten, 16 § 6 punkten, 17 § 1 mom. 2 punkten 

och 42 §, 
sådana de lyder, 5 § 1 punkten i lag 1539/1993 och 3 punkten i lag 1164/1990, 8 § 1 mom. 

2 punkten och 17 § 1 mom. 2 punkten i lag 1539/1992, 16 § 6 punkten i lag 1385/1997 samt 
42 § i lag 1339/1989 och i nämnda lag 1539/1992, samt 

fogas till 6 § en ny 1 mom. 1 punkt i stället för den 1 punkt som upphävts genom nämnda 
lag 1539/1992, till lagen nya 6 a och 6 b §, till 8 §, sådan den lyder i nämnda lag 1539/1992 
och i lagarna 1001/1977, 661/1989, 926/1996, 1109/1996, 321/1997, 511/1998, 527/1998, 
1168/2000 och 1160/2002, ett nytt 4 mom., till 16 §, sådan den lyder i nämnda lagar 
1385/1997 och 1164/1990 och i lag 859/1981, en ny 7 punkt, till 18 § 1 mom., sådant det ly-
der i nämnda lag 1539/1992 samt i lagarna 71/1983 och 932/1992, en ny 5 punkt samt till 
51 d §, sådan den lyder i nämnda lag 1109/1996, ett nytt 2 mom. som följer: 

 
 

5 § 
Ovan i 4 § avsedda skattepliktiga närings-

inkomster äro bland andra:  
1) överlåtelsepris och övriga vederlag för 

omsättnings-, investerings- och anläggnings-
tillgångar samt för andra i näringen använda 
materiella och immateriella nyttigheter, med 
de undantag som anges i 6 § 1 mom. 1 punk-
ten, 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) så som bestäms i 6 a § dividender, räntor 
och övriga inkomster av egendom som hör 
till näringsverksamheten,  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

6 § 
Skattepliktig inkomst äro icke:  
1) så som bestäms i 6 b § sådana överlåtel-

sepriser för i anläggningstillgångarna ingå-
ende aktier som aktiebolag och andelslag vil-
ka bedriver annat än kapitalplaceringsverk-
samhet samt sparbanker och ömsesidiga för-
säkringsbolag erhållit, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

6 a § 
Dividend som ett samfund får är inte skat-

tepliktig inkomst. Dividenden är dock skatte-
pliktig inkomst, om 

1) dividenden har erhållits för aktier som 
ingår i investeringstillgångarna och det sam-
fund som delar ut dividenden inte är ett ut-
ländskt samfund som avses i artikel 2 i Euro-
peiska gemenskapernas råds direktiv om ett 
gemensamt beskattningssystem för moderbo-
lag och dotterbolag hemmahörande i olika 
medlemsstater (90/435/EG), av vars kapital 
dividendtagaren omedelbart äger minst tio 
procent vid dividendutdelningen,  

2) det samfund som delar ut dividenden 
inte är ett inhemskt samfund eller ett i 
1 punkten avsett samfund med hemort i en 
medlemsstat i Europeiska unionen, eller 

3) det samfund som delar ut dividenden är 
ett i 33 a § 2 mom. i inkomstskattelagen av-
sett offentligt noterat bolag och dividendta-
garen inte är ett offentligt noterat bolag och 
vid dividendutdelningen inte omedelbart äger 
minst tio procent av kapitalet i det bolag som 
delar ut dividenden. 

Om dividenden är skattepliktig enbart på 
grundval av 1 mom. 3 punkten, är endast 75 
procent av dividenden skattepliktig inkomst 
och 25 procent skattefri inkomst. 

Vad som i 1 mom. bestäms om dividend 
tillämpas också på sådan av ett samfund er-
hållen ränta på andelskapital, placeringsande-
lar och tilläggsandelar som ett andelslag be-
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talar, vinstandel i och ränta på grundfonds-
andelar och placeringar i tillskottsfonder som 
en inhemsk sparbank betalar samt ränta på 
garantikapital som ett ömsesidigt försäk-
ringsbolag och en försäkringsförening beta-
lar. 

Av dividender och i 3 mom. avsedda betal-
ningar som en fysisk person eller ett dödsbo 
erhåller utgör 70 procent skattepliktig in-
komst, i 33 d § 2 mom. i inkomstskattelagen 
avsedda betalningar dock så som anges i det 
nämnda lagrummet.  

Förtäckt dividend utgör skattepliktig in-
komst i sin helhet. 
 
 
 

6 b § 
Det överlåtelsepris för i anläggningstill-

gångarna ingående aktier som ett i 6 § 1 
mom. 1 punkten avsett samfund erhåller ut-
gör inte skattepliktig inkomst, och anskaff-
ningsutgiften för aktierna utgör inte en av-
dragbar utgift, om aktierna får överlåtas skat-
tefritt. 

Aktierna får överlåtas skattefritt, om 
1) den skattskyldige minst ett år under en 

tidsperiod som har utgått högst ett år före 
överlåtelsen har ägt minst tio procents andel 
av aktiekapitalet i det bolag som överlåts och 
de aktier som överlåtelsen gäller ingår bland 
de aktier som ägts på detta sätt, 

2) det bolag som överlåtelsen gäller inte är 
ett fastighets- eller bostadsaktiebolag eller ett 
aktiebolag vars verksamhet i själva verket 
huvudsakligen omfattar ägande eller innehav 
av fastigheter, och 

3) det bolag som överlåtelsen gäller är in-
hemskt eller ett sådant bolag som avses i ar-
tikel 2 i Europeiska gemenskapernas råds di-
rektiv om ett gemensamt beskattningssystem 
för moderbolag och dotterbolag hemmahö-
rande i olika medlemsstater (90/435/EG), el-
ler mellan bolagets hemviststat och Finland 
under skatteåret är i kraft ett avtal för att 
undvika dubbelbeskattning som tillämpas på 
dividend som bolaget delar ut. 

Överlåtelsepriset för aktier som får överlå-
tas skattefritt utgör dock skattepliktig in-
komst till den del skillnaden mellan överlå-
telsepriset och den oavskrivna anskaffnings-
utgiften beror på en i 42 § 1 mom. avsedd 

avskrivning på anskaffningsutgiften eller på 
att reserver eller ett understöd enligt 8 § 
1 mom. 2 punkten har dragits av från an-
skaffningsutgiften. Överlåtelsepriset utgör li-
kaså skattepliktig inkomst upp till det belopp 
som motsvarar en vid beskattningen avdrag-
bar överlåtelseförlust som uppkommit vid en 
mellan koncernbolag tidigare företagen över-
låtelse av dessa aktier till ett annat koncern-
bolag. 

Förlust som uppkommit vid överlåtelse av 
andra i anläggningstillgångarna ingående ak-
tier än sådana som får överlåtas skattefritt får 
avdras endast från sådana skattepliktiga vins-
ter av aktieöverlåtelser som erhållits under 
skatteåret och i fem därpå följande år. Be-
gränsningen gäller dock inte avdrag för för-
luster som uppkommit vid överlåtelse av ak-
tier i sådana bolag som avses i 2 mom. 
2 punkten.  

Om den skattskyldige inte har ägt de över-
låtna aktierna under en oavbruten tid av 
minst ett år, avdras från den avdragbara över-
låtelseförlusten vid uträkningen därav divi-
dend som den skattskyldige under sin tid som 
ägare erhållit från det överlåtna bolaget på 
basis av aktierna, koncernbidrag som avses i 
lagen om koncernbidrag vid beskattningen 
(825/1986) eller andra med dessa jämförbara 
poster som har minskat bolagets förmögen-
het.  

Överlåtelseförlusten är inte avdragbar, om 
det bolag som överlåtelsen gäller har sin 
hemort i någon annan stat än Finland och bo-
laget inte är ett sådant bolag som avses i arti-
kel 2 i Europeiska gemenskapernas råds di-
rektiv om ett gemensamt beskattningssystem 
för moderbolag och dotterbolag hemmahö-
rande i olika medlemsstater (90/435/EG), och 
mellan bolagets hemviststat och Finland un-
der skatteåret inte är i kraft ett avtal för att 
undvika dubbelbeskattning som tillämpas på 
dividend som bolaget delar ut. 

Med koncernbolag avses i denna paragraf 
bolag som ingår i en i 1 kap. 3 § i lagen om 
aktiebolag (734/1978) avsedd koncern, eller 
sådana bolag där en eller flera fysiska perso-
ner, juridiska personer eller fysiska och juri-
diska personer gemensamt har en sådan be-
stämmanderätt som motsvarar den i 1 kap. 
3 § i lagen om aktiebolag avsedda bestäm-
manderätten. 
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8 § 
Ovan i 7 § avsedda avdragbara utgifter äro 

bland andra:  
— — — — — — — — — — — — — —  

2) utgifter för anskaffning av anläggnings-
tillgångar med de undantag som anges i 
6 b §; om den skattskyldige för anskaffning 
av en nyttighet har erhållit understöd av ett 
offentligt samfund eller om någon annan i sin 
näringsverksamhet har deltagit i anskaff-
ningsutgiften, skall till den avdragbara an-
skaffningsutgiften dock inte räknas detta un-
derstöd eller den del av utgiften som motsva-
rar den andres andel, 
— — — — — — — — — — — — — —  

Utgiften för anskaffning av en bolagsandel 
i ett öppet bolag eller kommanditbolag som 
ingår i ett i 6 § 1 mom. 1 punkten avsett sam-
funds anläggningstillgångar är, till den del 
som överstiger överlåtelsepriset för bolags-
andelen, avdragbar endast från sådana skat-
tepliktiga överlåtelsevinster av aktier eller 
bolagsandelar som samfundet erhållit under 
skatteåret eller i fem därpå följande skatteår. 
 

16 § 
Såsom utgifter för inkomstens förvärvande 

eller bibehållande anses inte:  
— — — — — — — — — — — — — —  

6) dividendersättning som avses i 31 § 
5 mom. i inkomstskattelagen till den del den 
dividend i stället för vilken dividendersätt-
ning har betalts är skattefri inkomst för den 
som betalar dividendersättningen, 

7) förluster av och värdenedgångar på and-
ra fordringar än försäljningsfordringar som 
ett i 6 § 1 mom. 1 punkten avsett samfund 
haft för ett aktiebolag av vars aktiekapital 
den skattskyldige eller i 6 b § 5 mom. avsed-
da koncernbolag ensamma eller tillsammans 
äger minst tio procent, koncernstöd som getts 
till ett sådant bolag samt motsvarande utgif-
ter som utan motprestation har betalts i syfte 
att förbättra ett aktiebolags ekonomiska ställ-
ning. 
 

17 § 
Ovan i 7 § avsedda avdragbara förluster äro 

bland andra:  
— — — — — — — — — — — — — —  

2) värdenedgångar på försäljningsfordring-
ar samt slutliga konstaterade värdenedgångar 

på övriga finansieringstillgångar med de un-
dantag som anges i 16 §. 
 

18 § 
Avdragbara utgifter äro även:  

— — — — — — — — — — — — — —  
5) av en pensionsstiftelse erlagd återbetal-

ning enligt 45 § i lagen om pensionsstiftelser 
(1774/1995) och av en pensionskassa betald 
återbäring enligt 83 a § i lagen om försäk-
ringskassor (1164/1992). 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

42 § 
Visar den skattskyldige att det gängse vär-

det av andra värdepapper än aktier eller av 
någon annan förslitning icke underkastad an-
läggningstillgång än ett markområde vid 
skatteårets slut är väsentligt lägre än anskaff-
ningsutgiften eller den med avskrivningar en-
ligt denna bestämmelse tidigare minskade 
anskaffningsutgiften, får på anskaffningsut-
giften göras en sådan avskrivning att an-
skaffningsutgiftens oavskrivna del motsvarar 
tillgångens gängse värde.  

De skattepliktiga överlåtelsepriserna och 
övriga vederlag för markområden, värdepap-
per och andra sådana anläggningstillgångar 
som inte är underkastade förslitning beaktas 
som intäkt, och anskaffningsutgiften eller 
den avdragbara delen därav avskrivs, med de 
undantag som anges i 6 b och 43 §, under det 
skatteår under vilket anläggningstillgången 
har överlåtits, förstörts eller skadats. An-
skaffningsutgiften för andra än i 6 b § 
1 mom. avsedda aktier som får överlåtas 
skattefritt och som ägs av ett i 6 § 1 mom. 1 
punkten avsett samfund är i enlighet med de i 
6 b § 4—6 mom. ingående bestämmelserna 
om överlåtelseförlust avdragbar, när aktierna 
har överlåtits eller förlorats slutligt. 
 

51 d § 
— — — — — — — — — — — — — —  

För ett i 6 § 1 mom. 1 punkten avsett sam-
fund som är delägare i ett bolag som upplö-
ses är utgiften för anskaffning av aktier i det 
bolag som upplöses inte en avdragbar utgift, 
och inte heller är en sådan utdelning ur det 
bolag som upplöses som erhållits som överlå-
telsepris skattepliktig inkomst, om aktierna är 
sådana aktier som får överlåtas skattefritt en-
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ligt 6 b § 1 mom. Utgiften för anskaffning av 
aktier i ett bolag som upplöses är inte heller 
avdragbar, till den del som överstiger utdel-
ningen, i det fall att samfundet har ägt aktier-
na i det bolag som upplöses under kortare tid 
än ett år omedelbart före upplösningen eller 
det bolag som upplöses är ett sådant som av-
ses i 6 b § 6 mom. 

——— 
 
Denna lag träder i kraft den    200 . 
Lagen tillämpas första gången vid beskatt-

ningen för 2005. 
Vid beskattningen för 2005 utgör av sådan 

dividend som avses i 6 a § 2 mom. dock 60 
procent skattepliktig inkomst och 40 procent 
skattefri inkomst, och av sådana dividender 
och betalningar som avses i 6 a § 4 mom. ut-
gör 57 procent skattepliktig inkomst. 

De i denna lag ingående 5 §, 6 § 1 mom. 
1 punkten, 8 § 1 mom. 2 punkten samt 6 b §, 
8 § 4 mom. och 51 d § 2 mom., vilka gäller 
överlåtelse av aktier som ägs av samfund, 
tillämpas dock första gången vid beskatt-
ningen för 2004 i fråga om sådana aktieöver-
låtelser som har skett den 19 maj 2004 eller 
senare, samt på sådana upplösningar beträf-
fande vilka gjorts en i 13 kap. 9 § i lagen om 
aktiebolag (734/1978) avsedd anmälan till 
registermyndigheten, eller där registermyn-
digheten eller domstolen har förordnat att bo-
laget på grundval av 13 kap. 4 eller 4 a § i 
lagen om aktiebolag skall träda i likvidation 
den nämnda dagen eller senare. Om den 
skattskyldiges skatteår har utgått den 19 maj 
2004 eller senare, tillämpas 42 § och 16 § 
1 mom. 7 punkten redan vid beskattningen 
för skatteåret 2004. 

————— 
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3. 
Lag 

om ändring av 5 § i inkomstskattelagen för gårdsbruk 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i inkomstskattelagen för gårdsbruk av den 15 december 1967 (543/1967) 5 § 1 mom. 

14 punkten, sådan den lyder i lag 1235/1988, som följer: 
 

5 § 
I 4 § angivna skattepliktiga inkomster av 

jordbruket under skatteåret är bland andra: 
— — — — — — — — — — — — — —  

14) räntor av egendom som hör till gårds-
bruket samt 70 procent av dividender som 
egendom av detta slag har avkastat och av 
betalningar som avses i 33 d § 2 mom. i in-
komstskattelagen så som anges i det nämnda 
lagrummet samt dividender som ett samfund 
erhållit så som anges i 6 a § i lagen om be-

skattning av inkomst av näringsverksamhet 
(360/1968). 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 
Denna lag träder i kraft den       200 . 
Denna lag tillämpas första gången vid be-

skattningen för 2005. Av dividender som fy-
siska personer och dödsbon får är dock 57 
procent skattepliktiga och 43 procent skatte-
fria vid beskattningen för 2005. 

————— 
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4. 
Lag 

om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen av den 11 augusti 1978 om beskattning av begränsat skattskyldig för in-

komst och förmögenhet (627/1978) 11 a §, sådan den lyder i lag 616/1989, och 
ändras 3 § 1 och 5 mom. samt 7 §, 
sådana de lyder, 3 § 1 mom. i lag 1120/1996 och 5 mom. i lag 1106/1994 samt 7 § i lag 

1225/1999, som följer: 
 

3 § 
Om inte annat föreskrivs någon annanstans, 

skall källskatt betalas på dividend, fondandel 
som en personalfond betalar och överskott 
som en personalfond delar ut till sina med-
lemmar, ränta och royalty samt på lön, pen-
sion och annan betalning för vilken förskotts-
innehållning skall verkställas enligt lagen om 
förskottsuppbörd (1118/1996). Källskatt skall 
även tas ut på förtäckt dividend som avses i 
29 § i lagen om beskattningsförfarande 
(1558/1995) och på förtäckt vinstöverföring 
till förmån för delägare som avses i 31 § i 
nämnda lag. Källskatt skall även betalas på 
ersättning genom personlig verksamhet av 
artist eller sportutövare oberoende av om er-
sättningen skall anses som lön eller om den 
betalas till artisten eller sportutövaren själv 
eller till någon annan. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Källskatt skall inte betalas på dividend som 
betalas till ett sådant samfund med hemort i 
en medlemsstat i Europeiska unionen som di-
rekt innehar minst 20 procent av kapitalet i 

det bolag som betalar dividenden. Detta mo-
ment tillämpas endast om dividendtagaren är 
ett sådant bolag som avses i artikel 2 i Euro-
peiska gemenskapernas råds direktiv om ett 
gemensamt beskattningssystem för moder- 
och dotterbolag i olika medlemsstater 
(90/435/EEG).  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

7 § 
Källskatten utgör 28 procent på dividend, 

ränta och royalty. Källskatten utgör 35 pro-
cent på lön, pension, personalfonders fond-
andelar och överskott samt på annan betal-
ning som är underkastad förskottsinnehåll-
ning. Källskatten är 19 procent på inkomst av 
virkesförsäljning och 15 procent på sådan er-
sättning genom verksamhet av artist eller 
sportutövare som avses i 3 § 1 mom. Käll-
skatten redovisas i sin helhet till staten.  

——— 
Denna lag träder i kraft den        200 . 
Lagen tillämpas på inkomst som erhållits 

den 1 januari 2005 och senare. 
————— 
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5. 
Lag 

om ändring av 39 § i förmögenhetsskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 39 § i förmögenhetsskattelagen av den 30 december 1992 (1537/1992), sådan den 

lyder delvis ändrad i lag 898/2001, ett nytt 4 mom. som följer: 
 

39 § 

Skattens belopp och påförande av skatt 

— — — — — — — — — — — — — —  
Från förmögenhetsskatten avdras den för 

samma skatteår fastställda inkomstskatten för 
dividend som med stöd av 33 b § i inkomst-
skattelagen skall betraktas som kapitalin-
komst. När den inkomstskatt som skall av-

dras räknas ut görs från dividendinkomsten 
inga avdrag som gäller inkomst eller skatt. 
Från förmögenhetsskatten avdras högst det 
belopp av skatt som debiterats utgående från 
kapitalinkomsten. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den       200 . 
Lagen tillämpas första gången vid beskatt-

ningen för 2005. 
————— 
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6. 
Lag 

om ändring av 29 § i lagen om beskattningsförfarande 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/1995) 29 § 

6 mom., sådant det lyder i lag 470/1998, som följer: 
 

29 § 

Förtäckt dividend 

— — — — — — — — — — — — — —  
I inkomstskattelagen ingår bestämmelser 

om inkomstslag i fråga om förtäckt dividend. 
——— 

Denna lag träder i kraft den        200 . 
Lagen tillämpas första gången vid beskatt-

ningen för 2005. 
 
 
 
 

————— 
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7. 
Lag 

om ändring av 6 § i lagen om källskatt på ränteinkomst 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 28 december 1990 om källskatt på ränteinkomst (1341/1990) 6 § 

1 mom., sådant det lyder i lag 1223/1999, som följer: 
 

6 § 

Skattebelopp och uträkningen av skatten 

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

——— 

Denna lag träder i kraft den      200 . 
Lagen tillämpas på i denna lag avsedd ränta 

som upplöper för 2005 och senare. 
 
 
 
 
 

————— 
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8. 
Lag 

om ändring av 19 § i tonnageskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i tonnageskattelagen av den 5 juni 2002 (476/2002) rubriken för 19 § och 19 § 

1 mom. som följer: 
 

19 § 

Beskattning av utdelningen av medel  

Dividend som en tonnageskattskyldig delar 
ut är i sin helhet skattepliktig inkomst för di-
videndtagaren. Dividend som fysiska perso-
ner och dödsbon får från tonnageskattskyldi-
ga bolag utgör kapitalinkomst till den del 
motsvarande dividend från ett annat bolag 
skulle utgöra kapitalinkomst eller skattefri 

inkomst med stöd av 33 a § och 33 b § 
1 mom. i inkomstskattelagen (1535/1992) 
och förvärvsinkomst till den del dividenden 
från ett annat bolag skulle utgöra förvärvsin-
komst eller skattefri inkomst med stöd av 
33 b § 2 mom. i inkomstskattelagen.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den        200 . 
Lagen tillämpas första gången vid beskatt-

ningen för 2005. 
————— 
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9. 
Lag 

om ändring av lagen om skatteredovisning 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen av den 10 juli 1998 om skatteredovisning (532/1998) 10 §, sådan den lyder 

delvis ändrad i lag 1262/2001, och 
ändras 3 a, 11 och 12 § samt 13 § 2, 4 och 5 mom., 
av dem 3 a § och 13 § 2, 4 och 5 mom. sådana de lyder i nämnda lag 1262/2001 samt 12 § 

sådan den lyder i lag 1003/2003, som följer: 
 

3 a § 

Kalkylerad skatt 

Den kalkylerade kommunalskatten fås ge-
nom att den debiterade kommunalskatten 
multipliceras med förhållandet mellan den 
vägda genomsnittliga inkomstskatteprocen-
ten och kommunens egen inkomstskattepro-
cent. Den vägda genomsnittliga inkomstskat-
teprocenten fås som ett förhållande mellan 
summan av den debiterade kommunalskatten 
i hela landet och summan av de beskatt-
ningsbara inkomster som motsvarar debiterad 
kommunalskatt. Den kalkylerade kyrkoskat-
ten fås på motsvarande sätt.  
 

11 § 

Samfundsskatt som skall redovisas  

Inkomstskatt, förskott och komplettering 
av förskott (samfundsskatt) som betalts av 
samfund som avses i 3 § i inkomstskattela-
gen (1535/1992) och samfällda förmåner 
som avses i lagens 5 § redovisas till skatteta-
garna enligt den utdelning som anges i detta 
kapitel.  
 

12 § 

Skattetagargruppernas utdelning  

Samfundsskatten fördelas så att statens ut-
delning är 76,17 procent, kommunernas ut-
delning 22,03 procent och församlingarnas 
utdelning 1,80 procent. De evangelisk-
lutherska församlingarnas samfundsskatt är 
99,92 procent och de ortodoxa församlingar-

nas samfundsskatt 0,08 procent av försam-
lingarnas samfundsskatt.  

Till de samfundsskatter som tillfaller kom-
munerna och församlingarna läggs skatterna 
från de samfund som avses i 21 och 22 § i 
inkomstskattelagen så, att kommunernas an-
del är 92,4465 procent och församlingarnas 
andel 7,5535 procent. 
 
 

13 § 

De enskilda kommunernas och församlingar-
nas utdelning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Den samfundsskatt som varje samfund, 

med undantag för Forststyrelsen, debiterats 
för skatteåret uppdelas i kalkyleringsposter 
för kommunernas företagsverksamhetsposter. 
Om ett samfund har driftställen endast i en 
kommun, läggs samfundets skatt till denna 
kommuns kalkyleringspost. Om samfundet 
har driftställen i flera kommuner, läggs sam-
fundets skatt till dessa kommuners kalkyle-
ringsposter i förhållande till antalet anställda 
vid samfundets driftställen per kommun. 
Skatterna för samfund som står i koncernför-
hållande enligt lagen om koncernbidrag vid 
beskattningen (825/1986) sammanräknas 
dock och läggs till de berörda kommunernas 
kalkyleringsposter i förhållande till antalet 
anställda vid de till koncernen hörande sam-
fundens driftställen per kommun. Kommu-
nernas andel av samfundsskatten enligt detta 
moment minskad med den skogsskatteandel 
som avses i 3 mom. delas upp i de enskilda 
kommunernas företagsverksamhetsposter i 
förhållande till de på detta sätt uträknade 
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kalkyleringsposterna för respektive kommun 
(företagsverksamhetspost).  
— — — — — — — — — — — — — —  

Kommunens skogspost beräknas utgående 
från de respektive kommunernas rotprisin-
komster. I denna grund inräknas även de på 
basis av den kalkylerade nettoinkomsten av 
skogsbruket uppskattade uteblivna rotprisin-
komsterna för skogsmark inom lagstadgade 
naturskyddsområden samt för skogsmark på 
statens mark som omfattas av skyddspro-
grammet för gamla skogar och för skogsmar-
ker på privat mark som den 1 januari 1998 
varit inom området av samfällda skogar i 
Kuusamo. De uppskattade uteblivna inkoms-
terna beaktas dock endast när den kalkylera-
de årliga virkesavkastningen av skogsmar-
kerna i fråga inom kommunens område 
sammanlagt uppgår till minst 1 000 skatteku-

bikmeter. Skogsskatteandelen ökad med den 
samfundsskatt som Forststyrelsen debiterats 
delas upp i skogsposter för de enskilda kom-
munerna i förhållande till kommunernas på 
detta sätt uträknade kalkyleringsposter. 

Utan hinder av sekretessbestämmelserna 
lämnar skatteförvaltningen till kommunerna 
och församlingarna uppgifter om den sam-
fundsskatt som ett samfund har debiterats, till 
den del den debiterade samfundsskatt som 
har använts vid beräkningen av utdelningen 
hänför sig till kommunen i fråga. Genom 
statsrådets förordning bestäms om det antal 
samfund för vilka uppgifter skall lämnas. 

——— 
 
Denna lag träder i kraft den         200 . 
Lagen tillämpas första gången på redovis-

ningar som gäller skatteåret 2005. 
————— 
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10. 
Lag 

om upphävande av lagen om gottgörelse för bolagsskatt 

I enlighet med riksdagens beslut: 
 

1 § 
Genom denna lag upphävs lagen av den 29 

december 1988 om gottgörelse för bolags-
skatt (1232/1988) jämte ändringar. 
 

2 § 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. 

Lagen om gottgörelse för bolagsskatt till-
lämpas vid beskattningen av dividendtagare 
och redovisningar enligt lagen om skattere-
dovisning (532/1998) för skatteåret 2004 och 
tidigare år.  

Bestämmelserna om bolag som delar ut di-
vidend, vilka ingår i 3 kap. i lagen om gott-
görelse för bolagsskatt, tillämpas på dividend 
som delats ut före denna lags ikraftträdande. 

Sådan i 5 § i lagen om gottgörelse för bo-
lagsskatt avsedd oanvänd gottgörelse som 
uppkommit senast under skatteåret 2004 dras 
av från inkomstskatter som påförts för senare 
skatteår, varvid de bestämmelser som gällde 
vid denna lags ikraftträdande tillämpas. 

 

————— 
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11. 
Lag 

om temporär ändring av 6 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras temporärt i lagen av den 24 juni 1968 om beskattning av inkomst av näringsverk-

samhet (369/1968) 6 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1105/1994, som följer: 
 

6 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Dividend som ett samfund får från ett ut-
ländskt samfund är inte skattepliktig inkomst, 
om mellan hemviststaten för det samfund 
som betalar dividenden och Finland är i kraft 
ett avtal för att  undvika dubbelbeskattning 
som har varit i kraft även den 1 januari 1995 
eller om det samfund som delar ut dividen-
den har sitt hemvist i Republiken Cypern, 
och om 

1) de aktier eller andelar som ägs av divi-
dendtagaren medför ett röstetal om minst 10 

procent av det sammanlagda röstetalet i det 
samfund som delar ut dividenden, eller 

2) dividendtagaren direkt innehar minst 25 
procent av kapitalet i det samfund som delar 
ut dividenden. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005 

och den gäller till och med den 31 december 
2004. 

Lagen tillämpas på dividend som har erhål-
lits den 1 maj 2004 eller därefter. 

————— 

Helsingfors den 19 maj 2004 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 

Finansminister Antti Kalliomäki 
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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) 42 § och 53 § 7 punk-

ten, sådana de lyder, 42 § i lag 475/1998 och 53 § 7 punkten i lag 1170/1998, 
ändras 2 § 2 mom., 10 § 6 punkten, 16 § 3 mom., 31 § 4 och 5 mom., 32 §, 38 § 1 mom., 

39 § 1 mom., 40 § 1 och 3 mom., 58 § 1 mom. 3 punkten och 6 mom., 62 §, 105 a §, 124 § 2 
och 3 mom. samt 136 § 1 mom., 

av dem 16 § 3 mom. sådant det lyder i lag 471/1998, 31 § 5 mom., 40 § 1 mom., 58 § 
1 mom. 3 punkten och 105 a § sådana de lyder i lag 1126/1996, 40 § 3 mom. sådant det lyder i 
lag 1383/1997, 38 § 1 mom. och 39 § 1 mom. sådana de lyder i lag 576/2001, 58 § 6 mom. 
sådant det lyder i nämnda lag 475/1998, 62 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1565/1995, 
124 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1164/2002 och 3 mom. sådant det lyder i lag 1004/2003 
samt 136 § 1 mom. sådant det lyder i lag 996/1996, samt 

fogas till 16 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 471/1998, ett nytt 4 mom., till la-
gen nya 33 a—33 d § och till 131 §, sådan den lyder i lagarna 1222/1999 och 896/2001, ett 
nytt 6 mom. som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

2 § 

Andra stadganden om inkomstskatt 

— — — — — — — — — — — — — —  
På beskattning av begränsat skattskyldigas 

inkomster och på gottgörelse för bolags-
skatt tillämpas utöver denna lag vad som 
stadgas särskilt. 

— — — — — — — — — — — — — —  
På beskattning av begränsat skattskyldigas 

inkomster tillämpas utöver denna lag vad 
som föreskrivs särskilt.  
 

 
10 § 

Inkomst som förvärvats i Finland 

Inkomst som förvärvats i Finland är bland 
annat 

— — — — — — — — — — — — — —  
6) dividend, ränta på andelskapital och 

annan därmed jämförbar inkomst från ett 
finskt aktiebolag, andelslag eller annat sam-
fund, gottgörelse för bolagsskatt som hänför 
sig till sådan inkomst samt andel i finska 
sammanslutningars inkomst, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
6) dividend, ränta på andelskapital och 

annan därmed jämförbar inkomst från ett 
finskt aktiebolag, andelslag eller annat sam-
fund samt andel i finska sammanslutningars 
inkomst,  

 
— — — — — — — — — — — — — —  
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16 § 
 

Beskattning av näringssammanslutningar 
och deras delägare 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vid beräkningen av en näringssamman-
slutnings inkomst skall inte beaktas divi-
dender, förtäckta dividender, i 31 § 5 mom. 
avsedda dividendersättningar, räntor eller 
vinstandelar som sammanslutningen har 
förvärvat i Finland och som är förknippade 
med rätt till gottgörelse för bolagsskatt, inte 
heller därtill ansluten gottgörelse för bolags-
skatt. Sådana dividender, dividendersätt-
ningar, räntor, vinstandelar och gottgörelser 
för bolagsskatt som avses ovan skall förde-
las för beskattning som delägarnas inkomst 
enligt de andelar som dessa har av samman-
slutningens resultat samt förtäckt dividend 
och därtill ansluten gottgörelse enligt de an-
delar som dessa har av den förtäckta divi-
denden. 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vid beräkningen av en näringssamman-

slutnings inkomst av näringsverksamhet och 
av jordbruk ingår de dividender som sam-
manslutningen fått i denna inkomst i sin 
helhet. Från de andelar som fördelats för 
beskattning som delägarnas inkomst skall 
avdras den del av den i andelarna ingående 
dividendinkomsten som är skattefri inkomst 
enligt 6 a § i lagen om beskattning av in-
komst av näringsverksamhet (360/1968) el-
ler 5 § 14 punkten i inkomstskattelagen för 
gårdsbruk (543/1967), vilka bestämmelser 
gäller beskattning av delägaren. Om in-
komstandelen inte är tillräckligt stor för att 
avdraget skall kunna göras, görs avdraget 
under de tio följande skatteåren, efter hand 
som inkomst inflyter, från den skattskyldiges 
inkomstandel av samma inkomstkälla i 
samma näringssammanslutning. 

Vid beräkningen av en näringssamman-
slutnings övriga inkomst skall inte beaktas 
dividender som sammanslutningen har fått. 
Dividender skall fördelas för beskattning 
som delägarnas inkomst enligt de andelar 
som dessa har av sammanslutningens in-
komst. Dividender räknas som delägarens 
inkomst i enlighet med de bestämmelser i 
inkomstskattelagen som gäller delägaren. 
 

 
31 § 

Särskilda stadganden om naturliga avdrag 

— — — — — — — — — — — — — —  
Avdragbara utgifter vid fastställande av 

nettoinkomsten är inte utgifterna för förvärv 
av skattefri inkomst, ej heller den skattskyl-
diges levnadskostnader, vilka omfattar bland 
annat bostadshyra och utgifter för skötseln 
av barn och hemmet.  

 
 
 
Avdragbara utgifter är inte ersättningar 

som till sitt belopp motsvarar dividenden för 

— — — — — — — — — — — — — —  
Avdragbara utgifter vid fastställande av 

nettoinkomsten är inte utgifterna för förvärv 
av skattefri inkomst, ej heller den skattskyl-
diges levnadskostnader, vilka omfattar bland 
annat bostadshyra och utgifter för skötseln 
av barn och hemmet. Utgifter för förvärvan-
de av dividendinkomst är dock avdragbara 
oberoende av att dividendinkomsten med 
stöd av 33 a—33 d § är skattefri inkomst. 

Ersättningar som till sitt belopp motsvarar 
dividend och som den skattskyldige enligt 
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aktier och som den skattskyldige enligt ett 
avtal om återköp eller lån av aktier eller ett 
annat sådant avtal eller ett avtalskomplex 
bestående av ett eller flera med varandra 
sammanhängande avtal har betalt i stället 
för dividenden och genom vilka rätten till 
dividenden för viss tid eller tills vidare har 
övergått på den skattskyldige (dividender-
sättning). Dividendersättning anses ha blivit 
betald även om ingen separat överenskom-
melse om betalning av sådan har ingåtts. 

 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

ett avtal om återköp eller lån av aktier eller 
ett annat sådant avtal eller ett avtalskomplex 
bestående av två eller flera med varandra 
sammanhängande avtal har betalt i stället 
för dividenden och genom vilka rätten till 
dividenden för viss tid eller tills vidare har 
övergått på den skattskyldige (dividender-
sättning), är inte avdragbara utgifter till 
den del den dividend i stället för vilken den 
skattskyldige har betalt dividendersättning 
utgör skattefri inkomst för den skattskyldige. 
Dividendersättning anses ha blivit betald 
även om ingen separat överenskommelse 
om betalning av sådan har ingåtts. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
32 § 

Kapitalinkomst 

Skattepliktig kapitalinkomst är, enligt vad 
som närmare stadgas nedan, avkastning av 
egendom, vinst av egendomsöverlåtelse och 
annan inkomst som kan anses ha influtit av 
egendom. Kapitalinkomst är inkomst av 
bland annat ränta, dividendinkomst från 
börsbolag, hyresinkomst, vinstandel, av-
kastning av livförsäkring, kapitalinkomst av 
skogsbruk, inkomst av marksubstanser och 
överlåtelsevinst. Kapitalinkomst är även ka-
pitalinkomstandelen av dividend som erhål-
lits från annat bolag än börsbolag, av den fö-
retagsinkomst som skall fördelas, av den in-
komstandel som en delägare i en samman-
slutning har erhållit och av inkomst av ren-
skötsel.  
 

32 § 

Kapitalinkomst 

Skattepliktig kapitalinkomst är, enligt vad 
som närmare bestäms nedan, avkastning av 
egendom, vinst av egendomsöverlåtelse och 
annan inkomst som kan anses ha influtit av 
egendom. Kapitalinkomst är inkomst av 
bland annat ränta, dividendinkomst i enlig-
het med vad som bestäms i 33 a—33 d §, 
hyresinkomst, vinstandel, avkastning av liv-
försäkring, kapitalinkomst av skogsbruk, in-
komst av marksubstanser och överlåtelse-
vinst. Kapitalinkomst är även kapitalin-
komstandelen av den företagsinkomst som 
skall fördelas, av den inkomstandel som en 
delägare i en sammanslutning har erhållit 
och av inkomst av renskötsel.  
 

 
 Dividendinkomster 

33 a § 

Dividender från offentligt noterade bolag 

Av dividender från offentligt noterade bo-
lag utgör 70 procent kapitalinkomst och 30 
procent skattefri inkomst. 

Med dividender från offentligt noterade 
bolag avses dividender från ett sådant bolag 
vars aktier, när beslut om dividendutdelning 
fattas, är föremål för sådan offentlig handel 
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som avses i 1 kap. 3 § i värdepappersmark-
nadslagen (495/1989) eller föremål för 
handel på en annan reglerad och av myn-
digheterna övervakad marknad i Finland el-
ler utomlands. 
 

 
 33 b § 

Dividender från bolag som inte är offent-
ligt noterade 

Dividender från bolag som inte är offent-
ligt noterade är skattefri inkomst upp till det 
belopp som motsvarar en årlig nio procents 
avkastning beräknad på det i förmögenhets-
skattelagen (1537/1992) angivna matema-
tiska värdet av aktierna. Till den del belop-
pet av sådana dividender som den skattskyl-
dige får överstiger 90 000 euro utgör 70 
procent av dividenderna kapitalinkomst och 
30 procent skattefri inkomst.  

Av den del av dividenderna som överstiger 
den i 1 mom. avsedda årliga avkastningen 
utgör 70 procent förvärvsinkomst och 30 
procent skattefri inkomst.  

Har en delägare som enligt 1 d § i lagen 
om pension för arbetstagare (395/1961) inte 
anses stå i anställningsförhållande till bola-
get såsom bostad för sig eller sin familj un-
der skatteåret använt en bostad som hör till 
bolagets tillgångar, skall värdet av bostaden 
dras av från värdet av hans eller hennes ak-
tier när den i 1 mom. avsedda årliga av-
kastningen räknas ut. 

Ett till bolagets tillgångar hörande pen-
ninglån som tagits av en delägare i ett ak-
tiebolag som bedriver näringsverksamhet 
och av hans eller hennes familjemedlemmar 
dras av från värdet av delägarens aktier när 
den i 1 mom. avsedda årliga avkastningen 
räknas ut, om delägaren ensam eller till-
sammans med sina familjemedlemmar äger 
minst 10 procent av bolagets aktier eller har 
en motsvarande andel av de röster som 
samtliga aktier i bolaget medför. Lånet dras 
i första hand av från värdet av låntagarens 
egna aktier och till den överskjutande delen 
från värdet av familjemedlemmarnas aktier i 
förhållande till aktieinnehavet. 
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 33 c § 

Dividend från utländska samfund 

Dividend från ett utländskt samfund utgör 
skattepliktig inkomst så som bestäms i 33 a 
och 33 b §, om 

1) samfundet är ett sådant bolag som av-
ses i artikel 2 i Europeiska gemenskapernas 
råds direktiv om ett gemensamt beskatt-
ningssystem för moderbolag och dotterbo-
lag hemmahörande i olika medlemsstater 
(90/435/EG), eller  

2) mellan samfundets hemviststat och Fin-
land under skatteåret är i kraft ett avtal för 
att undvika dubbelbeskattning som tillämpas 
på dividend som samfundet delar ut. 

Dividend från andra utländska samfund 
än de som avses i 1 mom. utgör skattepliktig 
förvärvsinkomst i sin helhet. 

Den i 33 a § 1 mom. avsedda årliga av-
kastningen på aktier i utländska bolag be-
räknas på aktiernas enligt förmögenhets-
skattelagen beräknade gängse värde vid ut-
gången av skatteåret före dividendutdel-
ningsåret.  
 

 
 33 d § 

Andra bestämmelser om dividendinkomst 

En i 29 § i lagen om beskattningsförfa-
rande (1558/1995) avsedd förtäckt dividend 
utgör förvärvsinkomst. 

Vad som i denna lag bestäms om divi-
dendinkomst tillämpas på motsvarande sätt 
på ränta på andelskapital, placeringsande-
lar och tilläggsandelar som andelslag beta-
lar och på vinstandel i och ränta på grund-
fondsandelar och placeringar i tillskottsfon-
der som inhemska sparbanker betalar samt 
på ränta på garantikapital som ömsesidiga 
försäkringsbolag och försäkringsföreningar 
betalar. För fysiska personer och dödsbon 
utgör dessa inkomster till 70 procent skatte-
pliktig kapitalinkomst till den del det av den 
skattskyldige under skatteåret erhållna be-
loppet av inkomster som avses i detta mo-
ment överstiger 1 500 euro. Om den skatt-
skyldiges inkomst av detta slag utgör in-
komst av näringsverksamhet eller jordbruk, 
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anses den skattefria delen hänföra sig till 
den personliga inkomsten, inkomsten av 
jordbruk och inkomsten av näringsverksam-
het, i denna ordning. 

Med dividend jämställs dividendersättning 
som någon får i stället för dividend.  

Dividend som ett aktiebolag, ett andelslag, 
en sparbank och ett ömsesidigt försäkrings-
bolag får och som skall beskattas enligt 
denna lag utgör skattepliktig inkomst så som 
bestäms i 6 a § i lagen om beskattning av 
inkomst av näringsverksamhet. Dividend 
som ett annat samfund får och som skall be-
skattas enligt denna lag utgör skattepliktig 
inkomst i sin helhet. 
 

 
38 § 

Kapitalinkomstandelen av företagsinkomst 
som skall fördelas 

Företagsinkomst enligt 30 § som skall för-
delas betraktas såsom kapitalinkomst upp 
till ett belopp som motsvarar en 18 procents 
årlig avkastning på den nettoförmögenhet 
som vid utgången av det föregående skatte-
året hörde till näringsverksamheten eller 
jordbruket. På yrkande som den skattskyldi-
ge eller företagarmakar framställer innan 
beskattningen för skatteåret har slutförts be-
traktas såsom kapitalinkomstandel av den 
företagsinkomst som skall fördelas likväl ett 
belopp som motsvarar en 10 procents årlig 
avkastning. Har den skattskyldige under 
skatteåret inlett näringsverksamhet eller 
jordbruk, räknas kapitalinkomstandelen en-
ligt den nettoförmögenhet som vid utgången 
av skatteåret hörde till näringsverksamheten 
eller jordbruket. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

38 § 

Kapitalinkomstandelen av företagsinkomst 
som skall fördelas 

Företagsinkomst enligt 30 § som skall för-
delas betraktas såsom kapitalinkomst upp 
till ett belopp som motsvarar en 20 procents 
årlig avkastning på den nettoförmögenhet 
som vid utgången av det föregående skatte-
året hörde till näringsverksamheten eller 
jordbruket. På yrkande som den skattskyldi-
ge eller företagarmakar framställer innan 
beskattningen för skatteåret har slutförts be-
traktas såsom kapitalinkomstandel av den 
företagsinkomst som skall fördelas likväl ett 
belopp som motsvarar en 10 procents årlig 
avkastning. Har den skattskyldige under 
skatteåret inlett näringsverksamhet eller 
jordbruk, räknas kapitalinkomstandelen en-
ligt den nettoförmögenhet som vid utgången 
av skatteåret hörde till näringsverksamheten 
eller jordbruket.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
39 § 

Kapitalinkomstandelen av inkomstandel för 
delägare i beskattningssammanslutningar 

En fysisk persons och ett dödsbos andel av 
en beskattningssammanslutnings nettoin-
komst av jordbruk betraktas efter avdrag av 
delägarens ränteutgifter för sammanslut-

39 § 

Kapitalinkomstandelen av inkomstandel för 
delägare i beskattningssammanslutningar  

En fysisk persons och ett dödsbos andel av 
en beskattningssammanslutnings nettoin-
komst av jordbruk betraktas efter avdrag av 
delägarens ränteutgifter för sammanslut-
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ningens jordbruk och delägarens för tidigare 
skatteår fastställda förluster av sammanslut-
ningens jordbruk såsom kapitalinkomst upp 
till ett belopp som motsvarar en 18 procents 
årlig avkastning på delägarens andel av 
sammanslutningens förmögenhet. På yrkan-
de som delägaren framställer innan beskatt-
ningen för skatteåret har slutförts betraktas 
såsom kapitalinkomstandel likväl ett belopp 
som motsvarar en 10 procents årlig avkast-
ning. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

ningens jordbruk och delägarens för tidigare 
skatteår fastställda förluster av sammanslut-
ningens jordbruk såsom kapitalinkomst upp 
till ett belopp som motsvarar en 20 procents 
årlig avkastning på delägarens andel av 
sammanslutningens förmögenhet. På yrkan-
de som delägaren framställer innan beskatt-
ningen för skatteåret har slutförts betraktas 
såsom kapitalinkomstandel likväl ett belopp 
som motsvarar en 10 procents årlig avkast-
ning.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
40 § 

Kapitalinkomstandelen av inkomstandel för 
delägare i näringssammanslutningar 

En fysisk persons och ett dödsbos andel av 
resultatet av en näringssammanslutnings 
näringsverksamhet betraktas som kapitalin-
komst upp till ett belopp som motsvarar en 
18 procents årlig avkastning på delägarens 
andel av den nettoförmögenhet som vid ut-
gången av det föregående skatteåret hörde 
till näringssammanslutningens näringsverk-
samhet.  
— — — — — — — — — — — — — —  

När den kapitalinkomstandel som avses i 
1 och 2 mom. beräknas, skall också beaktas 
sådana till sammanslutningens näringsverk-
samhet eller jordbruk hörande dividender, 
dividendersättningar, räntor, vinstandelar 
och gottgörelser för bolagsskatt som enligt 
16 § 3 mom. har fördelats som inkomst för 
sammanslutningens delägare. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

40 § 

Kapitalinkomstandelen av inkomstandel för 
delägare i näringssammanslutningar  

En fysisk persons och ett dödsbos andel av 
resultatet av en näringssammanslutnings 
näringsverksamhet betraktas såsom kapital-
inkomst upp till ett belopp som motsvarar 
en 20 procents årlig avkastning på deläga-
rens andel av den nettoförmögenhet som vid 
utgången av det föregående skatteåret hörde 
till näringssammanslutningens näringsverk-
samhet. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Den skattefria delen av en i 16 § 3 mom. 
avsedd dividend som hänför sig till sam-
manslutningens näringsverksamhet eller 
jordbruk avdras från den andel en fysisk 
person eller ett dödsbo som är delägare har 
i inkomsten av näringsverksamhet eller 
jordbruk innan kapitalinkomstandelen räk-
nas ut. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
42 § 

Kapitalinkomstandelen av dividender från 
andra bolag än börsbolag 

Dividend och därtill ansluten gottgörelse 
för bolagsskatt som förvärvats från andra 
bolag än börsbolag betraktas som kapital-
inkomst upp till ett belopp som motsvarar en 
årlig 13,5 procents avkastning beräknad på 
det i förmögenhetsskattelagen angivna ma-
tematiska värdet av aktierna. Kapitalin-

42 § 

Kapitalinkomstandelen av dividender från 
andra bolag än börsbolag 

(upphävs) 
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komstandelen av dividend som har betalts 
på utländska bolags aktier och på aktier i 
bolag som avses i 26 § 1 mom. förmögen-
hetsskattelagen, utom börsbolag, skall dock 
beräknas på aktiernas enligt förmögenhets-
skattelagen beräknade gängse värde vid ut-
gången av skatteåret före dividendutdel-
ningsåret.  

Har en delägare som enligt 2 § 7 mom. 
lagen om pension för arbetstagare 
(395/1961) inte anses stå i arbetsförhållan-
de till bolaget under skatteåret såsom bo-
stad för sig eller sin familj använt en bostad 
som hör till bolagets tillgångar, skall värdet 
av bostaden dras av från värdet av hans ak-
tier när kapitalinkomstandelen av dividend 
från bolaget bestäms.  

Har i ett aktiebolag som bedriver närings-
verksamhet en delägare som enligt 2 § 7 
mom. lagen om pension för arbetstagare 
inte anses stå i arbetsförhållande till bola-
get räntebelagd skuld för förvärv av aktier i 
bolaget, dras skulden av från värdet av hans 
aktier när kapitalinkomstandelen av divi-
dender från bolaget bestäms.  

Ett till bolagets tillgångar hörande pen-
ninglån som tagits av en delägare i ett ak-
tiebolag som bedriver näringsverksamhet 
och hans familjemedlemmar dras av från 
värdet av hans aktier när kapitalinkomsten 
av dividender från bolaget bestäms, om del-
ägaren ensam eller tillsammans med sina 
familjemedlemmar äger minst 10 procent av 
bolagets aktier eller har en motsvarande 
andel av de röster som samtliga aktier i bo-
laget medför. Lånet dras i första hand av 
från värdet av låntagarens egna aktier och 
till den överskjutande delen av värdet på 
familjemedlemmarnas aktier i förhållande 
till aktieinnehavet.  

Vad som ovan i 1—4 mom. bestäms om 
dividend skall också tillämpas på dividend-
ersättning som någon erhåller i stället för 
dividend samt därtill ansluten gottgörelse 
för bolagsskatt. 
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53 § 

Vissa skattefria kapitalinkomster 

Skattepliktig inkomst är inte 
— — — — — — — — — — — — — —  

7) en dividend som ett samfund får av ett 
utländskt samfund, såsom bestäms i 6 § 2 
mom. lagen om beskattning av inkomst av 
näringsverksamhet, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
(upphävs) 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
58 § 

Ränteutgifter 

En skattskyldig har rätt att från sina kapi-
talinkomster dra av räntorna på sina skulder, 
om skulden 

— — — — — — — — — — — — — —  
3) hänför sig till förvärvande av skatte-

pliktig inkomst (skuld för inkomstens för-
värvande). 

 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ränta på en skuld som en bolagsman i ett 

öppet bolag eller en ansvarig bolagsman i ett 
kommanditbolag har använt för förvärv av 
en företagsandel dras av från hans andel i en 
näringssammanslutnings näringsinkomst in-
nan kapitalinkomstandelen räknas ut på det 
sätt som bestäms i 40 §. Också räntan på en 
skuld som i ett aktiebolag som bedriver när-
ingsverksamhet en delägare, som enligt 2 § 
7 mom. lagen om pension för arbetstagare 
inte står i arbetsförhållande till bolaget, har 
använt för förvärv av aktier dras av från det 
sammanlagda beloppet för hans dividend 
från bolaget och gottgörelsen för bolags-
skatt innan dividendens kapitalinkomstandel 
räknas ut så som bestäms i 42 §. Till den del 
räntor inte har dragits av från den inkomst-
andel eller den dividendinkomst som avses 
ovan dras de av från den skattskyldiges ka-
pitalinkomster. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
3) hänför sig till förvärvande av skatte-

pliktig inkomst, som vilken betraktas också 
dividendinkomst utan hinder av att divi-
dendinkomsten med stöd av 33 a—33 d § 
utgör skattefri inkomst (skuld för inkoms-
tens förvärvande), 
— — — — — — — — — — — — — —  

Ränta på en skuld som en bolagsman i ett 
öppet bolag eller en ansvarig bolagsman i ett 
kommanditbolag har använt för förvärv av 
en bolagsandel dras av från hans eller hen-
nes andel i en näringssammanslutnings när-
ingsinkomst innan kapitalinkomstandelen 
räknas ut på det sätt som bestäms i 40 §.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
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62 § 

Förvärvsinkomstandelen av företagsinkomst 
och dividend 

Av företagsinkomst som skall fördelas, av 
den inkomstandel som tillkommer en del-
ägare i en sammanslutning och av dividend 
utgör den andel förvärvsinkomst som inte 
enligt 38—42 §§ är kapitalinkomst.  

Förvärvsinkomst är även förtäckt dividend 
som avses i 29 § lagen om beskattningsför-
farande (1558/95). 

62 § 

Förvärvsinkomstandelen av företagsinkomst 
och dividend  

Av företagsinkomst som skall fördelas och 
av den inkomstandel som tillkommer en del-
ägare i en sammanslutning utgör den andel 
förvärvsinkomst som enligt 38—41 § inte är 
kapitalinkomst, samt dividend och förtäckt 
dividend på det sätt som bestäms i 33 b—
33 d §.  
 

 
105 a § 

Förvärvsinkomstavdrag vid kommunalbe-
skattningen 

Vid kommunalbeskattningen görs från den 
skattskyldiges nettoförvärvsinkomst ett för-
värvsinkomstavdrag vid kommunalbeskatt-
ningen. Avdraget räknas på den skattskyldi-
ges skattepliktiga löneinkomst, förvärvsin-
komst av annat arbete, uppdrag eller tjänst 
som utförts för en annans räkning, bruksav-
gifter som anses utgöra förvärvsinkomst, 
förvärvsinkomstandel av utdelningsbar före-
tagsinkomst samt förvärvsinkomstandel av 
näringsverksamhet eller jordbruk för deläga-
re i sammanslutning. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

105 a § 

Förvärvsinkomstavdrag vid kommunalbe-
skattningen  

Vid kommunalbeskattningen görs från den 
skattskyldiges nettoförvärvsinkomst ett för-
värvsinkomstavdrag vid kommunalbeskatt-
ningen. Avdraget räknas på den skattskyldi-
ges skattepliktiga löneinkomst, förvärvsin-
komst av annat arbete, uppdrag eller tjänst 
som utförts för en annans räkning, bruksav-
gifter som anses utgöra förvärvsinkomst, di-
vidender som skall beskattas som förvärvs-
inkomst, förvärvsinkomstandel av företags-
inkomst som skall fördelas samt förvärvsin-
komstandel av näringsverksamhet eller jord-
bruk för delägare i sammanslutning. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
124 § 

Fastställande av skatten 

— — — — — — — — — — — — — —  
Inkomstskatteprocenten på kapitalinkomst 

är 29. Inkomstskatteprocenten för samfund 
och samfällda förmåner är likaså 29. Om 
fördelningen av samfundsskatten och skat-
ten på samfällda förmåner mellan olika skat-
tetagare bestäms i lagen om skatteredovis-
ning (532/1998).  

Inkomstskatteprocenten för den inkomst 
som delvis skattefria samfund vilka avses i 
21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga 
samfund har erhållit från en fastighet är 

— — — — — — — — — — — — — —  
Inkomstskatteprocenten på kapitalinkomst 

är 28. Inkomstskatteprocenten för samfund 
och samfällda förmåner är 26. Om fördel-
ningen av samfundsskatten och skatten på 
samfällda förmåner mellan olika skattetaga-
re bestäms i lagen om skatteredovisning 
(532/1998). 

Inkomstskatteprocenten för den inkomst 
som delvis skattefria samfund vilka avses i 
21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga 
samfund har erhållit från en fastighet är 
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6,2495. Om fördelningen av skatten från 
dessa samfund mellan kommunen och för-
samlingen bestäms i lagen om skatteredo-
visning. Inkomstskatteprocenten för sam-
fund som avses i 21 § 2 mom. är 5,7275. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

6,1958. Om fördelningen av skatten från 
dessa samfund mellan kommunen och för-
samlingen bestäms i lagen om skatteredo-
visning. Inkomstskatteprocenten för sam-
fund som avses i 21 § 2 mom. är 5,7278.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
131 § 

Beloppet av underskottsgottgörelse 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Med avvikelse från 1 mom. tillämpas max-

imibeloppet av underskottsgottgörelse inte 
under skatteåren 2005—2009, till den del 
underskottsgottgörelsen beror på räntorna 
på skuld som en företagardelägare använt 
till förvärv av aktier. Med företagardeläga-
re avses en delägare som enligt 1 d § lagen 
om pension för arbetstagare inte anses stå i 
anställningsförhållande till bolaget i fråga. 
Räntan på skuld som använts till förvärv av 
aktier dras av efter de kostnader för inkoms-
tens förvärvande, förluster och räntor som 
avses i 60 § 2 mom.  
 

 
136 § 

Beskattningens övre gräns 

Överstiger den statsskatt som skall betalas 
på en under skatteåret i Finland bosatt fysisk 
persons eller ett inhemskt dödsbos under 
skatteåret beskattningsbara kapital- och för-
värvsinkomst och förmögenhet, samt den på 
grundval av förvärvsinkomsten påförda 
kommunal- och kyrkoskatten samt sjukför-
säkringspremien sammanlagt 70 procent av 
det sammanlagda beloppet av den skattskyl-
diges vid statsbeskattningen fastställda be-
skattningsbara kapital- och förvärvsinkomst, 
skall den överskjutande delen av statsskatten 
inte påföras den skattskyldige. 

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

136 § 

Beskattningens övre gräns  

Överstiger den statsskatt som skall betalas 
på en under skatteåret i Finland bosatt fysisk 
persons eller ett inhemskt dödsbos under 
skatteåret beskattningsbara kapital- och för-
värvsinkomst och förmögenhet, samt den på 
grundval av förvärvsinkomsten påförda 
kommunal- och kyrkoskatten samt sjukför-
säkringspremien sammanlagt 60 procent av 
det sammanlagda beloppet av den skattskyl-
diges vid statsbeskattningen fastställda be-
skattningsbara kapital- och förvärvsinkomst 
samt med stöd av 33 a—33 c § skattefria di-
videndinkomst, skall den överskjutande de-
len av statsskatten inte påföras den skatt-
skyldige. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den        200 . 
Denna lag tillämpas första gången vid be-

skattningen för 2005. Av dividender som fy-
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siska personer och dödsbon får är dock 57 
procent skattepliktiga och 43 procent skatte-
fria vid beskattningen för 2005. 

——— 
 

 

2. 
Lag 

om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen av den 24 juni 1968 om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 

(360/1968) 6 § 2 mom., sådant det lyder i lagarna 1105/1994 och 1164/1990, 
ändras 5 § 1 och 3 punkten, 8 § 1 mom. 2 punkten, 16 § 6 punkten, 17 § 1 mom. 2 punkten 

och 42 §, 
sådana de lyder, 5 § 1 punkten i lag 1539/1993 och 3 punkten i lag 1164/1990, 8 § 1 mom. 

2 punkten och 17 § 1 mom. 2 punkten i lag 1539/1992, 16 § 6 punkten i lag 1385/1997 samt 
42 § i lag 1339/1989 och i nämnda lag 1539/1992, samt 

fogas till 6 § en ny 1 mom. 1 punkt i stället för den 1 punkt som upphävts genom nämnda 
lag 1539/1992, till lagen nya 6 a och 6 b §, till 8 §, sådan den lyder i nämnda lag 1539/1992 
och i lagarna 1001/1977, 661/1989, 926/1996, 1109/1996, 321/1997, 511/1998, 527/1998, 
1168/2000 och 1160/2002, ett nytt 4 mom., till 16 §, sådan den lyder i nämnda lagar 
1385/1997 och 1164/1990 och i lag 859/1981, en ny 7 punkt, till 18 § 1 mom., sådant det ly-
der i nämnda lag 1539/1992 samt i lagarna 71/1983 och 932/1992, en ny 5 punkt samt till 
51 d §, sådan den lyder i nämnda lag 1109/1996, ett nytt 2 mom. som följer: 

 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

5 § 
Ovan i 4 § avsedda skattepliktiga närings-

inkomster äro bland andra: 
1) överlåtelsepris och övriga vederlag för 

omsättnings-, investerings- och anlägg-
ningstillgångar samt för andra i näringen 
använda materiella och immateriella nyttig-
heter, 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) dividender, räntor och övriga inkomster 
av egendom som hör till näringsverksamhe-
ten, medräknat gottgörelse för bolagsskatt, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

5 § 
Ovan i 4 § avsedda skattepliktiga närings-

inkomster äro bland andra:  
1) överlåtelsepris och övriga vederlag för 

omsättnings-, investerings- och anlägg-
ningstillgångar samt för andra i näringen 
använda materiella och immateriella nyttig-
heter, med de undantag som anges i 6 § 1 
mom. 1 punkten, 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) så som bestäms i 6 a § dividender, rän-
tor och övriga inkomster av egendom som 
hör till näringsverksamheten,  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
6 § 

Skattepliktig inkomst äro icke: 
 
 
 

6 § 
Skattepliktig inkomst äro icke: 
1) så som bestäms i 6 b § sådana överlå-

telsepriser för i anläggningstillgångarna in-
gående aktier som aktiebolag och andelslag 
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— — — — — — — — — — — — — —  

Dividend som ett samfund får från ett ut-
ländskt samfund är inte skattepliktig in-
komst, om mellan hemviststaten för det sam-
fund som betalar dividenden och Finland är 
i kraft ett avtal för att undvika dubbelbe-
skattning som har varit i kraft även den 1 
januari 1995 och om 

1) de aktier eller andelar som ägs av divi-
dendtagaren medför ett röstetal om minst 10 
procent av det sammanlagda röstetalet i det 
samfund som delar ut dividenden, eller 

2) dividendtagaren direkt innehar minst 
25 procent av kapitalet i det samfund som 
delar ut dividenden. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

vilka bedriver annat än kapitalplacerings-
verksamhet samt sparbanker och ömsesidi-
ga försäkringsbolag erhållit, 
— — — — — — — — — — — — — —  

(2 mom. upphävs) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 6 a § 

Dividend som ett samfund får är inte skat-
tepliktig inkomst. Dividenden är dock skat-
tepliktig inkomst, om 

1) dividenden har erhållits för aktier som 
ingår i investeringstillgångarna och det 
samfund som delar ut dividenden inte är ett 
utländskt samfund som avses i artikel 2 i 
Europeiska gemenskapernas råds direktiv 
om ett gemensamt beskattningssystem för 
moderbolag och dotterbolag hemmahöran-
de i olika medlemsstater (90/435/EG), av 
vars kapital dividendtagaren omedelbart 
äger minst tio procent vid dividendutdel-
ningen,  

2) det samfund som delar ut dividenden 
inte är ett inhemskt samfund eller ett i 
1 punkten avsett samfund med hemort i en 
medlemsstat i Europeiska unionen, eller 

3) det samfund som delar ut dividenden är 
ett i 33 a § 2 mom. i inkomstskattelagen av-
sett offentligt noterat bolag och dividendta-
garen inte är ett offentligt noterat bolag och 
vid dividendutdelningen inte omedelbart 
äger minst tio procent av kapitalet i det bo-
lag som delar ut dividenden. 

Om dividenden är skattepliktig enbart på 
grundval av 1 mom. 3 punkten, är endast 75 
procent av dividenden skattepliktig inkomst 
och 25 procent skattefri inkomst. 

Vad som i 1 mom. bestäms om dividend 
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tillämpas också på sådan av ett samfund er-
hållen ränta på andelskapital, placerings-
andelar och tilläggsandelar som ett andels-
lag betalar, vinstandel i och ränta på grund-
fondsandelar och placeringar i tillskottsfon-
der som en inhemsk sparbank betalar samt 
ränta på garantikapital som ett ömsesidigt 
försäkringsbolag och en försäkringsföre-
ning betalar. 

Av dividender och i 3 mom. avsedda be-
talningar som en fysisk person eller ett 
dödsbo erhåller utgör 70 procent skatteplik-
tig inkomst, i 33 d § 2 mom. i inkomstskatte-
lagen avsedda betalningar dock så som an-
ges i det nämnda lagrummet.  

Förtäckt dividend utgör skattepliktig in-
komst i sin helhet. 

 
 
 6 b § 

Det överlåtelsepris för i anläggningstill-
gångarna ingående aktier som ett i 6 § 1 
mom. 1 punkten avsett samfund erhåller ut-
gör inte skattepliktig inkomst, och anskaff-
ningsutgiften för aktierna utgör inte en av-
dragbar utgift, om aktierna får överlåtas 
skattefritt. 

Aktierna får överlåtas skattefritt, om 
1) den skattskyldige minst ett år under en 

tidsperiod som har utgått högst ett år före 
överlåtelsen har ägt minst tio procents an-
del av aktiekapitalet i det bolag som över-
låts och de aktier som överlåtelsen gäller 
ingår bland de aktier som ägts på detta sätt, 

2) det bolag som överlåtelsen gäller inte 
är ett fastighets- eller bostadsaktiebolag el-
ler ett aktiebolag vars verksamhet i själva 
verket huvudsakligen omfattar ägande eller 
innehav av fastigheter, och 

3) det bolag som överlåtelsen gäller är in-
hemskt eller ett sådant bolag som avses i ar-
tikel 2 i Europeiska gemenskapernas råds 
direktiv om ett gemensamt beskattningssy-
stem för moderbolag och dotterbolag hem-
mahörande i olika medlemsstater 
(90/435/EG), eller mellan bolagets hem-
viststat och Finland under skatteåret är i 
kraft ett avtal för att undvika dubbelbeskatt-
ning som tillämpas på dividend som bolaget 
delar ut. 

Överlåtelsepriset för aktier som får över-
låtas skattefritt utgör dock skattepliktig in-
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komst till den del skillnaden mellan överlå-
telsepriset och den oavskrivna anskaff-
ningsutgiften beror på en i 42 § 1 mom. av-
sedd avskrivning på anskaffningsutgiften el-
ler på att reserver eller ett understöd enligt 
8 § 1 mom. 2 punkten har dragits av från 
anskaffningsutgiften. Överlåtelsepriset ut-
gör likaså skattepliktig inkomst upp till det 
belopp som motsvarar en vid beskattningen 
avdragbar överlåtelseförlust som uppkom-
mit vid en mellan koncernbolag tidigare fö-
retagen överlåtelse av dessa aktier till ett 
annat koncernbolag. 

Förlust som uppkommit vid överlåtelse av 
andra i anläggningstillgångarna ingående 
aktier än sådana som får överlåtas skatte-
fritt får avdras endast från sådana skatte-
pliktiga vinster av aktieöverlåtelser som er-
hållits under skatteåret och i fem därpå föl-
jande år. Begränsningen gäller dock inte 
avdrag för förluster som uppkommit vid 
överlåtelse av aktier i sådana bolag som av-
ses i 2 mom. 2 punkten.  

Om den skattskyldige inte har ägt de över-
låtna aktierna under en oavbruten tid av 
minst ett år, avdras från den avdragbara 
överlåtelseförlusten vid uträkningen därav 
dividend som den skattskyldige under sin tid 
som ägare erhållit från det överlåtna bola-
get på basis av aktierna, koncernbidrag som 
avses i lagen om koncernbidrag vid beskatt-
ningen (825/1986) eller andra med dessa 
jämförbara poster som har minskat bolagets 
förmögenhet.  

Överlåtelseförlusten är inte avdragbar, 
om det bolag som överlåtelsen gäller har 
sin hemort i någon annan stat än Finland 
och bolaget inte är ett sådant bolag som av-
ses i artikel 2 i Europeiska gemenskapernas 
råds direktiv om ett gemensamt beskatt-
ningssystem för moderbolag och dotterbo-
lag hemmahörande i olika medlemsstater 
(90/435/EG), och mellan bolagets hemvists-
tat och Finland under skatteåret inte är i 
kraft ett avtal för att undvika dubbelbeskatt-
ning som tillämpas på dividend som bolaget 
delar ut. 

Med koncernbolag avses i denna paragraf 
bolag som ingår i en i 1 kap. 3 § i lagen om 
aktiebolag (734/1978) avsedd koncern, eller 
sådana bolag där en eller flera fysiska per-
soner, juridiska personer eller fysiska och 



 RP 92/2004 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 

111

juridiska personer gemensamt har en sådan 
bestämmanderätt som motsvarar den i 1 
kap. 3 § i lagen om aktiebolag avsedda be-
stämmanderätten. 
 

 
8 § 

Ovan i 7 § avsedda avdragbara utgifter 
äro bland andra: 

— — — — — — — — — — — — — —  
2) utgifter för anskaffning av anläggnings-

tillgångar; om den skattskyldige för an-
skaffning av en nyttighet har erhållit under-
stöd av ett offentligt samfund eller om nå-
gon annan i sin näringsverksamhet har del-
tagit i anskaffningsutgiften, skall till den av-
dragbara anskaffningsutgiften dock inte 
räknas detta understöd eller den del av utgif-
ten som motsvarar den andres andel, 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
2) utgifter för anskaffning av anläggnings-

tillgångar med de undantag som anges i 
6 b §; om den skattskyldige för anskaffning 
av en nyttighet har erhållit understöd av ett 
offentligt samfund eller om någon annan i 
sin näringsverksamhet har deltagit i an-
skaffningsutgiften, skall till den avdragbara 
anskaffningsutgiften dock inte räknas detta 
understöd eller den del av utgiften som mot-
svarar den andres andel, 
— — — — — — — — — — — — — —  

Utgiften för anskaffning av en bolagsandel 
i ett öppet bolag eller kommanditbolag som 
ingår i ett i 6 § 1 mom. 1 punkten avsett 
samfunds anläggningstillgångar är, till den 
del som överstiger överlåtelsepriset för bo-
lagsandelen, avdragbar endast från sådana 
skattepliktiga överlåtelsevinster av aktier el-
ler bolagsandelar som samfundet erhållit 
under skatteåret eller i fem därpå följande 
skatteår. 
 

 
 

16 § 
Såsom utgifter för inkomstens förvärvan-

de eller bibehållande anses inte: 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) dividendersättning som avses i 31 § 5 
mom. inkomstskattelagen. 

— — — — — — — — — — — — — —  
6) dividendersättning som avses i 31 § 

5 mom. i inkomstskattelagen till den del den 
dividend i stället för vilken dividendersätt-
ning har betalts är skattefri inkomst för den 
som betalar dividendersättningen, 

7) förluster av och värdenedgångar på 
andra fordringar än försäljningsfordringar 
som ett i 6 § 1 mom. 1 punkten avsett sam-
fund haft för ett aktiebolag av vars aktieka-
pital den skattskyldige eller i 6 b § 5 mom. 
avsedda koncernbolag ensamma eller till-
sammans äger minst tio procent, koncern-
stöd som getts till ett sådant bolag samt 
motsvarande utgifter som utan motpresta-
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tion har betalts i syfte att förbättra ett aktie-
bolags ekonomiska ställning. 
 

 
17 § 

Ovan i 7 § avsedda avdragbara förluster 
äro bland andra: 

— — — — — — — — — — — — — —  
2) värdenedgångar på försäljningsford-

ringar samt slutliga konstaterade värdened-
gångar på övriga finansieringstillgångar. 

— — — — — — — — — — — — — —  
2) värdenedgångar på försäljningsford-

ringar samt slutliga konstaterade värdened-
gångar på övriga finansieringstillgångar med 
de undantag som anges i 16 §. 
 

 
 

18 § 
Avdragbara utgifter äro även: 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
5) av en pensionsstiftelse erlagd återbe-

talning enligt 45 § i lagen om pensionsstif-
telser (1774/1995) och av en pensionskassa 
betald återbäring enligt 83 a § i lagen om 
försäkringskassor (1164/1992). 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

42 § 
Visar den skattskyldige, att det gängse 

värdet av värdepapper eller någon annan 
förslitning icke underkastad anläggningstill-
gång än ett markområde vid skatteårets slut 
är väsentligt lägre än anskaffningsutgiften 
eller den med avskrivningar enligt detta 
stadgande tidigare minskade anskaffnings-
utgiften, får på anskaffningsutgiften göras 
en sådan avskrivning att anskaffningsutgif-
tens oavskrivna del motsvarar tillgångens 
gängse värde.  

De skattepliktiga överlåtelsepriserna och 
övriga vederlag för markområden, värde-
papper och andra sådana anläggningstill-
gångar som inte är underkastade förslitning 
beaktas som intäkt, och anskaffningsutgiften 
eller den avdragbara delen därav avskrivs 
under det skatteår under vilket anläggnings-
tillgången har överlåtits, förstörts eller ska-
dats, med de undantag som anges i 43 §. 

42 § 
Visar den skattskyldige att det gängse vär-

det av andra värdepapper än aktier eller av 
någon annan förslitning icke underkastad 
anläggningstillgång än ett markområde vid 
skatteårets slut är väsentligt lägre än an-
skaffningsutgiften eller den med avskriv-
ningar enligt denna bestämmelse tidigare 
minskade anskaffningsutgiften, får på an-
skaffningsutgiften göras en sådan avskriv-
ning att anskaffningsutgiftens oavskrivna 
del motsvarar tillgångens gängse värde.  

De skattepliktiga överlåtelsepriserna och 
övriga vederlag för markområden, värde-
papper och andra sådana anläggningstill-
gångar som inte är underkastade förslitning 
beaktas som intäkt, och anskaffningsutgiften 
eller den avdragbara delen därav avskrivs, 
med de undantag som anges i 6 b och 43 §, 
under det skatteår under vilket anläggnings-
tillgången har överlåtits, förstörts eller ska-
dats. Anskaffningsutgiften för andra än i 
6 b § 1 mom. avsedda aktier som får överlå-
tas skattefritt och som ägs av ett i 6 § 1 
mom. 1 punkten avsett samfund är i enlighet 
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med de i 6 b § 4—6 mom. ingående be-
stämmelserna om överlåtelseförlust avdrag-
bar, när aktierna har överlåtits eller förlo-
rats slutligt. 
 

 
 

51 d § 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

51 d § 
— — — — — — — — — — — — — —  

För ett i 6 § 1 mom. 1 punkten avsett sam-
fund som är delägare i ett bolag som upplö-
ses är utgiften för anskaffning av aktier i det 
bolag som upplöses inte en avdragbar ut-
gift, och inte heller är en sådan utdelning ur 
det bolag som upplöses som erhållits som 
överlåtelsepris skattepliktig inkomst, om ak-
tierna är sådana aktier som får överlåtas 
skattefritt enligt 6 b § 1 mom. Utgiften för 
anskaffning av aktier i ett bolag som upplö-
ses är inte heller avdragbar, till den del som 
överstiger utdelningen, i det fall att samfun-
det har ägt aktierna i det bolag som upplö-
ses under kortare tid än ett år omedelbart 
före upplösningen eller det bolag som upp-
löses är ett sådant som avses i 6 b § 6 mom. 

——— 
Denna lag träder i kraft den    200 . 
Lagen tillämpas första gången vid be-

skattningen för 2005. 
Vid beskattningen för 2005 utgör av sådan 

dividend som avses i 6 a § 2 mom. dock 60 
procent skattepliktig inkomst och 40 procent 
skattefri inkomst, och av sådana dividender 
och betalningar som avses i 6 a § 4 mom. 
utgör 57 procent skattepliktig inkomst. 

De i denna lag ingående 5 §, 6 § 1 mom. 
1 punkten, 8 § 1 mom. 2 punkten samt 6 b §, 
8 § 4 mom. och 51 d § 2 mom., vilka gäller 
överlåtelse av aktier som ägs av samfund, 
tillämpas dock första gången vid beskatt-
ningen för 2004 i fråga om sådana aktie-
överlåtelser som har skett den 19 maj 2004 
eller senare, samt på sådana upplösningar 
beträffande vilka gjorts en i 13 kap. 9 § i la-
gen om aktiebolag (734/1978) avsedd anmä-
lan till registermyndigheten, eller där regis-
termyndigheten eller domstolen har förord-
nat att bolaget på grundval av 13 kap. 4 el-
ler 4 a § i lagen om aktiebolag skall träda i 
likvidation den nämnda dagen eller senare. 
Om den skattskyldiges skatteår har utgått 
den 19 maj 2004 eller senare, tillämpas 42 
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§ och 16 § 1 mom. 7 punkten redan vid be-
skattningen för skatteåret 2004. 

——— 
 

 
 

3. 
Lag 

om ändring av 5 § i inkomstskattelagen för gårdsbruk 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i inkomstskattelagen för gårdsbruk av den 15 december 1967 (543/1967) 5 § 1 mom. 

14 punkten, sådan den lyder i lag 1235/1988, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

5 § 
I 4 § angivna skattepliktiga inkomster av 

jordbruket under skatteåret är bland andra: 
— — — — — — — — — — — — — —  

14) dividender och räntor av egendom 
som hör till gårdsbruket, medräknat gottgö-
relse för bolagsskatt. 

 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
14) räntor av egendom som hör till gårds-

bruket samt 70 procent av dividender som 
egendom av detta slag har avkastat och av 
betalningar som avses i 33 d § 2 mom. i in-
komstskattelagen så som anges i det nämn-
da lagrummet samt dividender som ett sam-
fund erhållit så som anges i 6 a § i lagen om 
beskattning av inkomst av näringsverksam-
het (360/1968). 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den       200 . 
Denna lag tillämpas första gången vid be-

skattningen för 2005. Av dividender som fy-
siska personer och dödsbon får är dock 57 
procent skattepliktiga och 43 procent skatte-
fria vid beskattningen för 2005. 

——— 
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4. 
Lag 

om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen av den 11 augusti 1978 om beskattning av begränsat skattskyldig för in-

komst och förmögenhet (627/1978) 11 a §, sådan den lyder i lag 616/1989, och 
ändras 3 § 1 och 5 mom. samt 7 §, 
sådana de lyder, 3 § 1 mom. i lag 1120/1996 och 5 mom. i lag 1106/1994 samt 7 § i lag 

1225/1999, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

3 § 
Om inte något annat stadgas på annat stäl-

le, skall källskatt betalas på dividend, gott-
görelse för bolagsskatt, fondandel som en 
personalfond betalar och överskott som en 
personalfond delar ut till sina medlemmar, 
ränta och royalty samt på lön, pension och 
annan betalning för vilken förskottsinne-
hållning skall verkställas enligt lagen om 
förskottsuppbörd (1118/1996). Källskatt 
skall även uppbäras på sådan förtäckt divi-
dend som avses i 29 § lagen om beskatt-
ningsförfarande (1558/1995) och på sådan 
förtäckt vinstöverföring till förmån för del-
ägare som avses i 31 § i nämnda lag. Käll-
skatt skall även betalas på ersättning genom 
personlig verksamhet av artist eller sportut-
övare oberoende av om ersättningen skall 
anses som lön eller om den betalas till artis-
ten eller sportutövaren själv eller till någon 
annan. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Källskatt skall inte betalas på dividend 
som betalas till ett sådant samfund med 
hemvist i en medlemsstat i Europeiska uni-
onen som inte är berättigat till gottgörelse 
för bolagsskatt och som direkt innehar minst 
25 procent av kapitalet i det bolag som beta-
lar dividenden. Detta moment tillämpas en-
dast om dividendtagaren är skyldig att beta-
la sådan skatt som avses i artikel 2 under-
punkt c i Europeiska gemenskapernas råds 
direktiv om ett gemensamt beskattningssy-
stem för moder- och dotterbolag i olika 
medlemsstater (90/435/EEG). 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 § 
Om inte annat föreskrivs någon annan-

stans, skall källskatt betalas på dividend, 
fondandel som en personalfond betalar och 
överskott som en personalfond delar ut till 
sina medlemmar, ränta och royalty samt på 
lön, pension och annan betalning för vilken 
förskottsinnehållning skall verkställas enligt 
lagen om förskottsuppbörd (1118/1996). 
Källskatt skall även tas ut på förtäckt divi-
dend som avses i 29 § i lagen om beskatt-
ningsförfarande (1558/1995) och på förtäckt 
vinstöverföring till förmån för delägare som 
avses i 31 § i nämnda lag. Källskatt skall 
även betalas på ersättning genom personlig 
verksamhet av artist eller sportutövare obe-
roende av om ersättningen skall anses som 
lön eller om den betalas till artisten eller 
sportutövaren själv eller till någon annan. 

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Källskatt skall inte betalas på dividend 

som betalas till ett sådant samfund med 
hemort i en medlemsstat i Europeiska unio-
nen som direkt innehar minst 20 procent av 
kapitalet i det bolag som betalar dividenden. 
Detta moment tillämpas endast om divi-
dendtagaren är ett sådant bolag som avses i 
artikel 2 i Europeiska gemenskapernas råds 
direktiv om ett gemensamt beskattningssy-
stem för moder- och dotterbolag i olika 
medlemsstater (90/435/EEG).  

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
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7 § 

Källskatten utgör 29 procent på dividend, 
ränta, royalty och gottgörelse för bolags-
skatt. Källskatten utgör 35 procent på lön, 
pension, personalfonders fondandelar och 
överskott samt på annan betalning som är 
underkastad förskottsinnehållning. Källskat-
ten är 19 procent på inkomst av virkesför-
säljning och 15 procent på sådan ersättning 
genom verksamhet av artist eller sportutöva-
re som avses i 3 § 1 mom. Källskatten redo-
visas i sin helhet till staten.  
 

7 § 
Källskatten utgör 28 procent på dividend, 

ränta och royalty. Källskatten utgör 35 pro-
cent på lön, pension, personalfonders fond-
andelar och överskott samt på annan betal-
ning som är underkastad förskottsinnehåll-
ning. Källskatten är 19 procent på inkomst 
av virkesförsäljning och 15 procent på sådan 
ersättning genom verksamhet av artist eller 
sportutövare som avses i 3 § 1 mom. Käll-
skatten redovisas i sin helhet till staten.  
 

 
11 a § 

Anser en dividendtagare att han med stöd 
av ett internationellt avtal har rätt till gott-
görelse för bolagsskatt enligt lagen om 
gottgörelse för bolagsskatt, skall han för att 
få gottgörelsen framställa yrkande hos det 
länsskatteverk inom vars tjänsteområde 
hemorten är belägen. Yrkandet skall göras 
inom fem år efter beslutet om utdelning av 
dividend, och till det skall fogas en utred-
ning om att det finns förutsättningar för be-
viljande av gottgörelse enligt det internatio-
nella avtalet. Länsskatteverket skall då det 
betalar ut gottgörelsen för bolagsskatt från 
denna dra av ett belopp som motsvarar den 
skatt som nämns i 7 § eller den skatt om vil-
ken har överenskommits i det internationella 
avtalet. 

11 § 
(upphävs) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den        200 . 
Lagen tillämpas på inkomst som erhållits 

den 1 januari 2005 och senare. 
——— 
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5. 
Lag 

om ändring av 39 § i förmögenhetsskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 39 § i förmögenhetsskattelagen av den 30 december 1992 (1537/1992), sådan den 

lyder delvis ändrad i lag 898/2001, ett nytt 4 mom. som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 
39 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Från förmögenhetsskatten avdras den för 

samma skatteår fastställda inkomstskatten 
för dividend som med stöd av 33 b § i in-
komstskattelagen skall betraktas som kapi-
talinkomst. När den inkomstskatt som skall 
avdras räknas ut görs från dividendinkoms-
ten inga avdrag som gäller inkomst eller 
skatt. Från förmögenhetsskatten avdras 
högst det belopp av skatt som debiterats ut-
gående från kapitalinkomsten. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den       200 . 
Lagen tillämpas första gången vid be-

skattningen för 2005. 
——— 
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6. 
Lag 

om ändring av 29 § i lagen om beskattningsförfarande 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/1995) 29 § 

6 mom., sådant det lyder i lag 470/1998, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

29 § 

Förtäckt dividend 

— — — — — — — — — — — — — —  
I inkomstskattelagen ingår bestämmelser 

om inkomstlag i fråga om förtäckt dividend 
och i lagen om gottgörelse för bolagsskatt 
(1232/1988) bestämmelser om delägares 
rätt till gottgörelse för bolagsskatt och den 
förtäckta dividendens inverkan på minimi-
beloppet på inkomstskatten för bolag. 

— — — — — — — — — — — — — —  
I inkomstskattelagen ingår bestämmelser 

om inkomstslag i fråga om förtäckt divi-
dend. 

 
 
 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den        200 . 
Lagen tillämpas första gången vid be-

skattningen för 2005. 
——— 

 
 
 
 

7. 
Lag 

om ändring av 6 § i lagen om källskatt på ränteinkomst 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 28 december 1990 om källskatt på ränteinkomst (1341/1990) 6 § 

1 mom., sådant det lyder i lag 1223/1999, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

6 § 

Skattebelopp och uträkningen av skatten 

Skattebelopp och uträkningen av skatten. 
Beloppet av källskatten på ränteinkomst är 

6 § 

Skattebelopp och uträkningen av skatten 

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

ett masskuldebrevslån.  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
——— 

Denna lag träder i kraft den      200 . 
Lagen tillämpas på i denna lag avsedd 

ränta som upplöper för 2005 och senare. 
——— 

 
 

8. 
Lag 

om ändring av 19 § i tonnageskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i tonnageskattelagen av den 5 juni 2002 (476/2002) rubriken för 19 § och 19 § 

1 mom. som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

19 § 

Tillämpning av systemet för gottgörelse för 
bolagsskatt samt beskattning av annan ut-

delning av medel 

På dividender som en tonnageskattskyldig 
delar ut och erhåller tillämpas lagen om 
gottgörelse för bolagsskatt (1232/1988). 
Som jämförelseskatt beaktas inte tonnage-
skatten. 

 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

19 § 

Beskattning av utdelningen av medel  

Dividend som en tonnageskattskyldig de-
lar ut är i sin helhet skattepliktig inkomst för 
dividendtagaren. Dividend som fysiska per-
soner och dödsbon får från tonnageskatt-
skyldiga bolag utgör kapitalinkomst till den 
del motsvarande dividend från ett annat bo-
lag skulle utgöra kapitalinkomst eller skatte-
fri inkomst med stöd av 33 a § och 33 b § 
1 mom. i inkomstskattelagen (1535/1992) 
och förvärvsinkomst till den del dividenden 
från ett annat bolag skulle utgöra förvärvs-
inkomst eller skattefri inkomst med stöd av 
33 b § 2 mom. i inkomstskattelagen.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den        200 . 
Lagen tillämpas första gången vid be-

skattningen för 2005. 
——— 
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9. 
Lag 

om ändring av lagen om skatteredovisning 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen av den 10 juli 1998 om skatteredovisning (532/1998) 10 §, sådan den lyder 

delvis ändrad i lag 1262/2001, och 
ändras 3 a, 11 och 12 § samt 13 § 2, 4 och 5 mom., 
av dem 3 a § och 13 § 2, 4 och 5 mom. sådana de lyder i nämnda lag 1262/2001 samt 12 § 

sådan den lyder i lag 1003/2003, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

3 a § 

Skatt som skall betalas samt kalkylerad 
skatt 

Med inkomst- och förmögenhetsskatt till 
staten som skall betalas, kommunalskatt 
som skall betalas, kyrkoskatt som skall beta-
las och samfundsskatt som skall betalas av-
ses den debiterade skatten minskad med de 
gottgörelser för bolagsskatt enligt lagen om 
gottgörelse för bolagsskatt (1232/1988) som 
har räknats dividendtagarna till godo. Med 
den försäkrades sjukförsäkringspremie som 
skall betalas avses den debiterade sjukför-
säkringspremien minskad med gottgörelse 
för bolagsskatt.  

Den kalkylerade kommunalskatten fås ge-
nom att den kommunalskatt som skall beta-
las multipliceras med förhållandet mellan 
den vägda genomsnittliga inkomstskattepro-
centen och kommunens egen inkomstskatte-
procent. Den vägda genomsnittliga inkomst-
skatteprocenten fås som ett förhållande mel-
lan summan av den kommunalskatt som 
skall betalas i hela landet och summan av de 
beskattningsbara inkomster som motsvarar 
kommunalskatt som skall betalas. Den kal-
kylerade kyrkoskatten fås på motsvarande 
sätt.  

Den utdelning och de debiteringsandelar 
som tillämpas vid redovisningar enligt den-
na lag baserar sig på den skatt som skall 
betalas.  
 

3 a § 

Kalkylerad skatt 

Den kalkylerade kommunalskatten fås ge-
nom att den debiterade kommunalskatten 
multipliceras med förhållandet mellan den 
vägda genomsnittliga inkomstskatteprocen-
ten och kommunens egen inkomstskattepro-
cent. Den vägda genomsnittliga inkomst-
skatteprocenten fås som ett förhållande mel-
lan summan av den debiterade kommunal-
skatten i hela landet och summan av de be-
skattningsbara inkomster som motsvarar de-
biterad kommunalskatt. Den kalkylerade 
kyrkoskatten fås på motsvarande sätt.  
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10 § 

Beaktande av gottgörelse för bolagsskatt 

Från statens debiteringsandel avdras det 
sammanlagda beloppet av den gottgörelse 
för bolagsskatt som tillgodoräknats de 
skattskyldiga och som motsvarar den divi-
dendinkomst som beskattas som kapitalin-
komst.  

De avdrag som skall göras från alla skat-
tetagares debiteringsandelar beräknas så 
att den gottgörelse för bolagsskatt som räk-
nas varje skattskyldig till godo på basis av 
den dividendinkomst som skall beskattas 
som förvärvsinkomst delas i förhållande till 
de skatter som debiterats på hans förvärvs-
inkomst, och de erhållna beloppen samman-
räknas för varje skattetagare. 

10 § 

Beaktande av gottgörelse för bolagsskatt 

(upphävs) 
 

 
11 § 

Samfundsskatt som skall redovisas 

Inkomstskatt, förskott, komplettering av 
förskott och kompletteringsskatt (samfunds-
skatt) som betalts av samfund som avses i 
3 § inkomstskattelagen (1535/1992) och 
samfällda förmåner som avses i lagens 5 § 
redovisas till skattetagarna enligt den utdel-
ning som anges i detta kapitel. 

11 § 

Samfundsskatt som skall redovisas  

Inkomstskatt, förskott och komplettering 
av förskott (samfundsskatt) som betalts av 
samfund som avses i 3 § i inkomstskattela-
gen (1535/1992) och samfällda förmåner 
som avses i lagens 5 § redovisas till skatte-
tagarna enligt den utdelning som anges i 
detta kapitel.  
 

 
12 § 

Skattetagargruppernas utdelning 

Samfundsskatten fördelas så att statens ut-
delning är 78,45 procent, kommunernas ut-
delning 19,75 procent och församlingarnas 
utdelning 1,80 procent. De evangelisk-
lutherska församlingarnas samfundsskatt är 
99,92 procent och de ortodoxa församling-
arnas samfundsskatt 0,08 procent av försam-
lingarnas samfundsskatt.  

Till de samfundsskatter som tillfaller kom-
munerna och församlingarna läggs skatterna 
från de samfund som avses i 21 och 22 § in-
komstskattelagen så att kommunernas andel 
är 91,6473 procent och församlingarnas an-
del 8,3527 procent. 

12 § 

Skattetagargruppernas utdelning  

Samfundsskatten fördelas så att statens ut-
delning är 76,17 procent, kommunernas ut-
delning 22,03 procent och församlingarnas 
utdelning 1,80 procent. De evangelisk-
lutherska församlingarnas samfundsskatt är 
99,92 procent och de ortodoxa församling-
arnas samfundsskatt 0,08 procent av försam-
lingarnas samfundsskatt.  

Till de samfundsskatter som tillfaller kom-
munerna och församlingarna läggs skatterna 
från de samfund som avses i 21 och 22 § i 
inkomstskattelagen så, att kommunernas an-
del är 92,4465 procent och församlingarnas 
andel 7,5535 procent. 
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13 § 
 

De enskilda kommunernas och församling-
arnas utdelning 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

Den samfundsskatt som varje samfund, 
med undantag för Forststyrelsen, skall beta-
la för skatteåret uppdelas i kalkyleringspos-
ter för kommunernas företagsverksamhets-
poster. Om ett samfund har driftställen en-
dast i en kommun, läggs samfundets skatt 
till denna kommuns kalkyleringspost. Om 
samfundet har driftställen i flera kommuner, 
läggs samfundets skatt till dessa kommuners 
kalkyleringsposter i förhållande till antalet 
anställda vid samfundets driftställen per 
kommun. Skatterna för samfund som står i 
koncernförhållande enligt lagen om kon-
cernbidrag vid beskattningen (825/1986) 
sammanräknas dock och läggs till de berör-
da kommunernas kalkyleringsposter i för-
hållande till antalet anställda vid de till kon-
cernen hörande samfundens driftställen per 
kommun. Kommunernas andel av sam-
fundsskatten enligt detta moment minskad 
med den skogsskatteandel som avses i 
3 mom. delas upp i de enskilda kommuner-
nas företagsverksamhetsposter i förhållande 
till de på detta sätt uträknade kalkylerings-
posterna för respektive kommun (företags-
verksamhetspost). 
— — — — — — — — — — — — — —  

Kommunens skogspost beräknas utgående 
från de respektive kommunernas rotprisin-
komster. I denna grund inräknas även de på 
basis av den kalkylerade nettoinkomsten av 
skogsbruket uppskattade uteblivna rotpris-
inkomsterna för skogsmark inom lagstadga-
de naturskyddsområden samt för skogsmark 
på statens mark som omfattas av skyddspro-
grammet för gamla skogar och för skogs-
marker på privat mark som den 1 januari 
1998 varit inom området av samfällda sko-
gar i Kuusamo. De uppskattade uteblivna 
inkomsterna beaktas dock endast när den 
kalkylerade årliga virkesavkastningen av 
skogsmarkerna i fråga inom kommunens 
område sammanlagt uppgår till minst 1 000 
skattekubikmeter. Skogsskatteandelen ökad 
med den samfundsskatt som Forststyrelsen 
skall betala delas upp i skogsposter för de 

— — — — — — — — — — — — — —  
Den samfundsskatt som varje samfund, 

med undantag för Forststyrelsen, debiterats 
för skatteåret uppdelas i kalkyleringsposter 
för kommunernas företagsverksamhetspos-
ter. Om ett samfund har driftställen endast i 
en kommun, läggs samfundets skatt till den-
na kommuns kalkyleringspost. Om samfun-
det har driftställen i flera kommuner, läggs 
samfundets skatt till dessa kommuners kal-
kyleringsposter i förhållande till antalet an-
ställda vid samfundets driftställen per kom-
mun. Skatterna för samfund som står i kon-
cernförhållande enligt lagen om koncernbi-
drag vid beskattningen (825/1986) samman-
räknas dock och läggs till de berörda kom-
munernas kalkyleringsposter i förhållande 
till antalet anställda vid de till koncernen hö-
rande samfundens driftställen per kommun. 
Kommunernas andel av samfundsskatten 
enligt detta moment minskad med den 
skogsskatteandel som avses i 3 mom. delas 
upp i de enskilda kommunernas företags-
verksamhetsposter i förhållande till de på 
detta sätt uträknade kalkyleringsposterna för 
respektive kommun (företagsverksamhets-
post).  
— — — — — — — — — — — — — —  

Kommunens skogspost beräknas utgående 
från de respektive kommunernas rotprisin-
komster. I denna grund inräknas även de på 
basis av den kalkylerade nettoinkomsten av 
skogsbruket uppskattade uteblivna rotpris-
inkomsterna för skogsmark inom lagstadga-
de naturskyddsområden samt för skogsmark 
på statens mark som omfattas av skyddspro-
grammet för gamla skogar och för skogs-
marker på privat mark som den 1 januari 
1998 varit inom området av samfällda sko-
gar i Kuusamo. De uppskattade uteblivna 
inkomsterna beaktas dock endast när den 
kalkylerade årliga virkesavkastningen av 
skogsmarkerna i fråga inom kommunens 
område sammanlagt uppgår till minst 1 000 
skattekubikmeter. Skogsskatteandelen ökad 
med den samfundsskatt som Forststyrelsen 
debiterats delas upp i skogsposter för de en-
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enskilda kommunerna i förhållande till 
kommunernas på detta sätt uträknade kalky-
leringsposter. 

Utan hinder av sekretessbestämmelserna 
lämnar skatteförvaltningen till kommunerna 
och församlingarna uppgifter om den sam-
fundsskatt som ett samfund skall betala, till 
den del den samfundsskatt som skall betalas 
och som har använts vid beräkningen av ut-
delningen hänför sig till kommunen i fråga. 
Genom förordning bestäms om det antal 
samfund för vilka uppgifter skall lämnas. 

skilda kommunerna i förhållande till kom-
munernas på detta sätt uträknade kalkyle-
ringsposter. 

Utan hinder av sekretessbestämmelserna 
lämnar skatteförvaltningen till kommunerna 
och församlingarna uppgifter om den sam-
fundsskatt som ett samfund har debiterats, 
till den del den debiterade samfundsskatt 
som har använts vid beräkningen av utdel-
ningen hänför sig till kommunen i fråga. 
Genom statsrådets förordning bestäms om 
det antal samfund för vilka uppgifter skall 
lämnas. 

——— 
Denna lag träder i kraft den         200 . 
Lagen tillämpas första gången på redo-

visningar som gäller skatteåret 2005. 
——— 

 
 
 
 
 
 
 

11. 
Lag 

om temporär ändring av 6 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras temporärt i lagen av den 24 juni 1968 om beskattning av inkomst av näringsverk-

samhet (369/1968) 6 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1105/1994, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

6 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Dividend som ett samfund får från ett ut-
ländskt samfund är inte skattepliktig in-
komst, om mellan hemviststaten för det 
samfund som betalar dividenden och Fin-
land är i kraft ett avtal för att undvika dub-
belbeskattning som har varit i kraft även den 
1 januari 1995 och om 
 
 

1) de aktier eller andelar som ägs av divi-
dendtagaren medför ett röstetal om minst 10 
procent av det sammanlagda röstetalet i det 
samfund som delar ut dividenden, eller 

— — — — — — — — — — — — — —  
Dividend som ett samfund får från ett ut-

ländskt samfund är inte skattepliktig in-
komst, om mellan hemviststaten för det 
samfund som betalar dividenden och Fin-
land är i kraft ett avtal för att  undvika dub-
belbeskattning som har varit i kraft även den 
1 januari 1995 eller om det samfund som de-
lar ut dividenden har sitt hemvist i Republi-
ken Cypern, och om 

1) de aktier eller andelar som ägs av divi-
dendtagaren medför ett röstetal om minst 10 
procent av det sammanlagda röstetalet i det 
samfund som delar ut dividenden, eller 
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2) dividendtagaren direkt innehar minst 25 
procent av kapitalet i det samfund som delar 
ut dividenden. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2) dividendtagaren direkt innehar minst 25 
procent av kapitalet i det samfund som delar 
ut dividenden. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 

2005 och den gäller till och med den 31 de-
cember 2004. 

Lagen tillämpas på dividend som har er-
hållits den 1 maj 2004 eller därefter. 

——— 
 

 


