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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
ändring av vissa bestämmelser om beskattningen av vär-
depapper 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås ändringar i be-
stämmelserna om överlåtelsebeskattning av 
överlåtelser av offentligt noterade värdepap-
per i lagen om överlåtelseskatt och bestäm-
melserna om inkomstbeskattning av dividen-
der på aktier i inkomstskattelagen.  

Dessutom föreslås ändringar i bestämmel-
serna om överlåtelser av värdepapper som 
grundar sig på avtal om återköp och lån av 
värdepapper i lagen om beskattning av in-
komst av näringsverksamhet, bestämmelsen 
om utomståendes skyldighet att lämna upp-
gifter i lagen om beskattningsförfarande samt 
lagen om värdering av tillgångar vid beskatt-
ningen. 

Inkomstskattelagens bestämmelser om di-
videndbeskattning ändras så att även bolag 
vars aktier med bolagets samtycke har tagits 
upp till sådan multilateral handel inom Euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet som 
avses i direktivet om marknader för finansiel-
la instrument eller värdepappersmarknadsla-
gen betraktas som offentligt noterade bolag. 

Tillämpningsområdet för bestämmelserna 
om skattefrihet för offentlig handel med vär-
depapper på en fondbörs i lagen om överlå-
telseskatt ändras så att skattefriheten gäller 
värdepapper som har tagits upp till handel på 
en reglerad marknad inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet eller på en annan 
motsvarande av myndigheterna övervakad 
marknad i en stat som har godkänt konven-
tionen om ömsesidig handräckning i skatte-
ärenden. Kravet på att överlåtelsen ska ske 
vid offentlig handel slopas. 

Undantaget från överlåtelseskatt utvidgas 
dessutom till att gälla överlåtelser av värde-
papper som med bolagets samtycke har tagits 
upp till sådan multilateral handel som avses i 
värdepappersmarknadslagen förutsatt att bo-

lagets aktier har överförts till ett sådant vär-
deandelssystem som upprätthålls av en vär-
depapperscentral eller till en motsvarande ut-
ländsk värdepapperscentrals registersystem. 
Skattefriheten skall gälla värdepapper som 
omfattas av motsvarande reglering vid multi-
lateral handel inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet.  

Bestämmelserna om undantag från överlå-
telseskatt för sådana överlåtelser av noterade 
värdepapper som grundar sig på avtal om 
återköp och lån av värdepapper samt stan-
dardiserade derivatavtal i lagen om överlåtel-
seskatt upphävs som onödiga.  

Dessutom ändras de bestämmelser i lagen 
om beskattning av inkomst av näringsverk-
samhet enligt vilka en överlåtelse som grun-
dar sig på ett avtal om lån eller återköp av 
värdepapper inte betraktas som en överlåtelse 
i beskattningen. I bestämmelserna beaktas 
gemenskapsrättens krav och som villkor för 
tillämpning av bestämmelserna ställs dessut-
om att den ersättning som betalts för avtalet 
till den egentliga ägaren inte får vara beroen-
de av värdeförändringar på det värdepapper 
som är föremål för avtalet under lånetiden.  

Ordalydelsen ses över i bestämmelsen om 
jämförelsevärdet på noterade värdepapper i 
lagen om värdering av tillgångar vid beskatt-
ningen. Bestämmelsen om utomståendes 
skyldighet att lämna uppgifter i lagen om be-
skattningsförfarande ändras så att bolaget 
skall underrätta skatteförvaltningen om att 
värdepapperen har tagits upp till handel. 

Lagarna avses träda i kraft samtidigt med 
de ändringar som föreslagits i värdepappers-
marknadslagstiftningen den 1 november 
2007. Propositionen hänför sig till budget-
propositionen för 2008 och avses bli behand-
lad i samband med den. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1  Nuläge 

1.1 Inkomstbeskattning av dividender 
från offentligt noterade bolag 

I enlighet med principerna för Finlands dif-
ferentierade inkomstbeskattning indelas per-
sonaktieägares dividendinkomster i en andel 
som ska beskattas som kapitalinkomst eller 
som är skattefri samt i en andel som ska be-
skattas som förvärvsinkomst beroende på om 
dividenden betraktas som avkastning på ka-
pital som investerats i bolaget eller som för-
värvsinkomst. 

Enligt 33 b § i inkomstskattelagen 
(1535/1992) är dividender från bolag som 
inte är offentligt noterade skattefri inkomst 
upp till det belopp som motsvarar en årlig 9 
procents avkastning beräknad på aktiernas 
matematiska värde. 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. 

Dividender från offentligt noterade bolag 
indelas inte på samma sätt i en skattefri andel 
och en andel som beskattas som kapitalin-
komst eller förvärvsinkomst, utan enligt 
33 a § utgör av dividenden 70 procent kapi-
talinkomst och 30 procent skattefri inkomst. 

Med inkomst från offentligt noterade bolag 
avses enligt 33 a § 2 mom. inkomst från ett 
sådant bolag vars aktier, när beslut om divi-
dendutdelning fattas, är föremål för sådan of-
fentlig handel som avses i 1 kap. 3 § i värde-
pappersmarknadslagen (495/1989) eller fö-
remål för handel på en annan reglerad och av 
myndigheterna övervakad marknad i Finland 
eller utomlands. 

Dividendinkomster som ett samfund får är 
enligt 6 a § i lagen om beskattning av in-
komst av näringsverksamhet (360/1968) i 
princip skattefria. Om dividendtagaren äger 
mindre än 10 procent av aktierna i det bolag 
som delar ut dividend, är dock 75 procent av 
dividenden skattepliktig inkomst, om det är 
fråga om aktier som ingår i anläggningstill-
gångarna eller det bolag som delar ut divi-
denden är ett i inkomstskattelagen avsett of-

fentligt noterat bolag och dividendtagaren 
inte är ett noterat bolag. Om det bolag som 
delar ut dividend är hemmahörande någon 
annanstans än i någon av Europeiska unio-
nens medlemsstater, är likaså 75 procent av 
dividenden skattepliktig inkomst, om ägar-
andelen underskrider ägarandelen enligt ett 
skatteavtal mellan Finland och källstaten, i 
regel 10 procent. Om det i sistnämnda fall 
inte finns något gällande avtal om undvikan-
de av dubbelbeskattning mellan bolagets 
hemviststat och Finland som ska tillämpas på 
dividend som samfundet delar ut, är den di-
vidend som samfundet delar ut i sin helhet 
skattepliktig inkomst. 

Dividend från ett utländskt samfund är en-
ligt 33 c § skattepliktig inkomst så som be-
stäms i 33 a och 33 b §, förutsatt att villkoren 
i 33 c § 1 mom. 1 och 2 punkten uppfylls. 

Värdepappersmarknadslagens centrala be-
grepp offentlig handel definieras i 1 kap. 3 §. 
Offentlig handel avser handel med värdepap-
per som är noterade på fondbörsens börslista 
eller annan yrkesmässigt ordnad handel för 
förmedling av kontakt mellan köpare och säl-
jare, för vilken regler fastställs enligt värde-
pappersmarknadslagen. Den offentliga han-
deln är således uppdelad i handel med värde-
papper som är noterade på börslistan och 
som kallas börsvärdepapper, och annan of-
fentlig handel, som gäller värdepapper som 
kallas marknadsvärdepapper. Bestämmelser-
na om offentlig handel ingår i huvudsak i la-
gens 3 kap.  

Endast en fondbörs får ordna offentlig han-
del med värdepapper som är noterade på 
börslistan. Annan offentlig handel får utom 
av fondbörser ordnas också av värdepappers-
förmedlare. Till detta handelsförfarande kan 
enligt 3 kap. 12 § i värdepappersmarknadsla-
gen upptas värdepapper som sannolikt i till-
räcklig utsträckning är föremål för efterfrå-
gan och utbud, och prisbildningen således 
kan uppskattas vara tillförlitlig. De krav som 
ställs på värdepapper som tas upp till annan 
offentlig handel och på emittenter av sådana 
värdepapper är med några få undantag de-
samma som för värdepapper som är noterade 
på börslistan. 
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Den offentliga handeln enligt värdepap-
persmarknadslagen sker i Finland i sin helhet 
på Helsingfors Börs. Handeln med värdepap-
per som är noterade på börsens huvudlista är 
av det slag som avses i lagen. Handeln med 
värdepapper som är noterade på börsens Pre-
lista samt på ML-marknaden utgör däremot 
annan offentlig handel. 

Värdepappersmarknadslagens geografiska 
tillämpningsområde omfattar endast sådan i 
lagen avsedd handel som ordnas i Finland.  

Bolag vilkas aktier är noterade endast på 
utländska marknadsplatser omfattas av in-
komstskattelagens begrepp offentligt notera-
de bolag, om det är fråga om en reglerad 
marknad. Den europarättsliga regleringen av 
värdepappersmarknaderna har grundat sig på 
detta begrepp. Den nationella lagstiftningen 
om reglerade marknader inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet har förenhet-
ligats genom ett flertal direktiv. Till dessa 
hör bl.a. det s.k. direktivet om marknads-
missbruk, prospektdirektivet, transparensdi-
rektivet och direktivet om offentliga upp-
köpserbjudanden. 

Medlemsstaterna ska meddela kommissio-
nen vilka marknadsplatser som har getts sta-
tus som reglerad marknad. Kommissionen 
publicerar en förteckning över dessa mark-
nader i unionens officiella tidning. 

När man ska bedöma om ett bolag vars ak-
tier är noterade på en marknad utanför Euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet omfat-
tas av begreppet offentligt noterat bolag, ska 
man utgå ifrån om det är fråga om en regle-
rad marknad som övervakas av myndigheter-
na. I praktiken är det inte känt att det skulle 
ha förekommit några tillämpningsproblem 
trots att definitionen är så allmänt formule-
rad. 

Vid regleringen av värdepappershandeln är 
det centrala regleringsmålet för det allmänna 
i olika länder att skapa ramar för en funge-
rande marknad för företagens kapitalanskaff-
ning och sekundärmarknadens behov som åt-
njuter förtroende. Målet med denna reglering 
är att allmänt trygga  

— marknadsplatsoperatörens pålitlighet 
och dennes förutsättningar att bedriva verk-
samhet, 

— tillräcklig tillgång till information om 
omständigheter som påverkar värdepapperets 
värde i noteringsskedet och därefter, 

— rättvist tillträde till marknaden för han-
delsparterna, 

— tillförlitligt ordnad handel, 
— tillhandahållandet av tillräcklig och ak-

tuell prisinformation om köp- och säljbud 
samt genomförda transaktioner, 

— förhindrandet av missbruk av markna-
den genom insiderreglering, och 

— tillräckligt hög nivå på övervakningen 
av marknaden.  

I många länder är regleringen på lagnivå 
ofta av allmän karaktär och det noggrannare 
innehållet bestäms genom de regler som 
marknadsplatsoperatören utarbetar samt an-
nan självreglering.  

Från offentlig handel skiljer sig den han-
delsform som avses i 3 kap. 16 § i värdepap-
persmarknadslagen, dvs. yrkesmässigt ord-
nad handel. En fondbörs eller en värdepap-
persförmedlare får yrkesmässigt ordna ett 
handelsförfarande för förmedling av kontakt 
mellan köpare och säljare av värdepapper 
vilket är tillgängligt för allmänheten.  

Bestämmelserna om denna handel är inte 
alls lika strikta som de som gäller offentlig 
handel. Till sådan handel kan tas upp också 
värdepapper som emitterats av privata aktie-
bolag och dessutom är det inte nödvändigt att 
överföra värdepapperen till ett värdeandels-
system och handeln innebär inte heller några 
andra förpliktelser för de företag som emitte-
rat värdepapperen än de krav som följer av 
förbudet mot missbruk. För emittenten gäller 
inte sådan regelbunden eller kontinuerlig in-
formationsskyldighet som avses i 2 kap. i 
värdepappersmarknadslagen och företaget 
behöver inte heller upprätthålla ett sådant in-
siderregister som avses i 5 kap. Inte heller 
bestämmelserna i 6 kap. om offentliga köpe-
anbud gäller detta handelsförfarande. 

Investerarskyddet har ordnats på ett sätt 
som avsevärt avviker från det som gäller vid 
offentlig handel. En från investerarskyddets 
synpunkt central betydelse har de bestäm-
melser som baseras på marknadsplatsopera-
törens självreglering. 

Bolag vilkas aktier tagits upp till denna 
handel omfattas inte av inkomstskattelagens 
begrepp offentligt noterat bolag, med undan-
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tag för bolag vars aktier också är noterade på 
någon reglerad marknad t.ex. inom Europe-
iska ekonomiska samarbetsområdet. Divi-
dend som betalats på aktierna beskattas i en-
lighet med 33 b § i inkomstskattelagen. Han-
del som bedrivs med dessa aktier omfattas 
inte heller av skattefriheten för offentlig han-
del enligt lagen om överlåtelseskatt 
(931/1996). 

Också utländska emittenters värdepapper 
kan tas upp till yrkesmässigt ordnad handel. 
För närvarande ordnar endast Helsingfors 
Börs i enlighet med 3 kap. 16 § yrkesmässig 
handel med aktier som är noterade på listan 
Svenska aktier och som är föremål för handel 
på Stockholms börs.  
 
 
1.2 Undantag från överlåtelseskatt för 

börshandel med värdepapper 

Enligt 15 § 1 mom. i lagen om överlåtel-
seskatt ska förvärvaren betala skatt på överlå-
telse av äganderätt till värdepapper. Skatten 
utgör enligt 20 § 1,6 procent av köpeskilling-
en eller värdet av annat vederlag. 

Enligt 15 § 5 mom. 1 punkten ska skatt inte 
betalas vid försäljning eller byte av börsvär-
depapper eller marknadsvärdepapper vid så-
dan offentlig handel som avses i värdepap-
persmarknadslagen. 

Innan lagen om överlåtelseskatt trädde i 
kraft vid ingången av 1997 uppbars stämpel-
skatt för överlåtelser av värdepapper och fas-
tigheter med stöd av lagen angående stäm-
pelskatt (662/1943). Vid övergången till 
överlåtelsebeskattning överfördes bestäm-
melsen om skattefrihet för börstransaktioner i 
lagen angående stämpelskatt till lagen om 
överlåtelseskatt med oförändrat sakinnehåll. 

Stämpelskatten för börstransaktioner hade 
slopats genom den lag om ändring av 55 § 
lagen angående stämpelskatt som trädde i 
kraft 1992 (92/1992). Bakom ändringen låg 
den rådande ekonomiska depressionen, och 
syftet var att göra det lättare för företagen att 
skaffa kapital samt att blåsa liv i aktiemark-
naden. Före nämnda lagändring hade stäm-
pelskatten utgjort 1 procent av köpeskilling-
en när försäljningen skedde genom fondbör-
sens förmedling. I annat fall utgjorde stäm-

pelskatten 1,6 procent av köpeskillingen eller 
bytesvärdet. 

Handel på fondbörsen hade omfattats av 
lägre beskattningen än annan värdepappers-
omsättning ända sedan 1921, då den första 
lagen angående stämpelskatt (270/1921) stif-
tades. Skillnaden i skattesats hade styrt om-
sättningen till fondbörsen. Så länge börshan-
deln omfattades av stämpelskatt var börsen 
skyldig att ta ut skatten och redovisa den till 
staten. Sålunda genomfördes beskattningen 
effektivt när det gällde den omsättning som 
styrdes till börsen och de administrativa 
kostnaderna var låga. Så länge omsättningen 
skedde i en övervakad omgivning genom 
värdepappersförmedlares förmedling kunde 
uppgifter om värdepapperstransaktioner fås 
centralt, vilket också har varit till nytta med 
tanke på skatteövervakningen. Den styrande 
inverkan till följd av skattestrukturen har 
också ökat likviditeten på Helsingfors fond-
börs, något som ur värdepappersmarknadens 
synvinkel har varit en fördel så länge som 
värdepappersmarknaden i Finland varit out-
vecklad. 

Undantaget från överlåtelseskatt för börs-
handel ansågs tidigare gälla endast överlåtel-
ser som skedde på den inhemska fondbörsen. 
Rättsläget i detta avseende förändrades till 
följd av högsta förvaltningsdomstolens beslut 
30.11.2000/3131. Enligt beslutet behövde ett 
finskt bolag inte betala överlåtelseskatt när 
det köpte ett finskt bolags aktier på Stock-
holms fondbörs. Högsta förvaltningsdomsto-
len konstaterade att bestämmelsen i 15 § 
5 mom. 1 punkten i lagen om överlåtelseskatt 
inte är begränsad till att gälla endast den in-
hemska eller finska fondbörsen och att en 
annan tolkning också kunde anses strida mot 
det allmänna diskrimineringsförbundet i Eu-
ropeiska gemenskapens grundfördrag och 
begränsa kapitalrörelser mellan medlemssta-
terna på ett sätt som är förbjudet i grundför-
draget. 

Enligt lagens ordalydelse förutsätter skatte-
frihet att överlåtelsen sker på en fondbörs. 
Villkoren för skattefrihet anses vara uppfyll-
da förutom när överlåtelsen sker vid auk-
tionsliknande fortlöpande handel som grun-
dar sig på av varandra oberoende köp- och 
säljbud som lagts inom handelssystemet även 
när t.ex. en värdepappersförmedlare registre-



 RP 59/2007 rd  
  
 

7

rar en redan överenskommen värdepappers-
transaktion som han förmedlat under fortlö-
pande handel eller efter att den avslutats på 
sekundärbörsen i börsens handelssystem som 
s.k. avtalad transaktion till prisnivån vid fort-
löpande handel. Detsamma gäller oberoende 
av priset även vid s.k. blocktransaktioner 
som gäller större aktieposter.  

Om förvärvarens förmedlare vid en överlå-
telse är någon annan än en sådan värdepap-
pershandlare som avses i 22 § 3 mom. är en-
ligt 15 § 6 mom. en förutsättning för skatte-
frihet att den skattskyldige förvärvaren gör 
en anmälan enligt 30 § om överlåtelsen inom 
två månader från överlåtelsen. Bestämmelsen 
förpliktar förvärvaren att göra anmälan, om 
förmedlaren är någon annan än en finsk vär-
depappershandlare.  
 
 
1.3 Överlåtelsebeskattning och inkomst-

beskattning av värdepappersöverlå-
telser som grundar sig på avtal om 
lån och avtal om återköp av värde-
papper 

Enligt 15 § 5 mom. 4 punkten i lagen om 
överlåtelseskatt ska skatt inte betalas på över-
låtelse av värdepapper som sker för fullgö-
rande av ett sådant avtal om lån av värdepap-
per som avses i 6 § 6 mom. i lagen om be-
skattning av inkomst av näringsverksamhet 
och som clearas vid en värdepapperscentral, 
om värdepapperen återställs till den ur-
sprungliga ägaren inom 10 sådana dagar un-
der vilka clearing ordnas vid värdepappers-
centralen. 

Med avtal om lån av värdepapper avses en-
ligt 6 § 7 mom. i lagen om beskattning av in-
komst av näringsverksamhet avtal genom 
vilka ägaren av värdepapperen mot annat ve-
derlag än köpeskillingen för dessa för en be-
stämd tid överlåter äganderätten till värde-
papperen till den andra avtalsparten, som ef-
ter nämnda tid är skyldig att återställa mot-
svarande värdepapper till den ursprungliga 
ägaren. Definitionen ansluter sig till 6 mom. i 
samma paragraf, enligt vilket en överlåtelse 
mellan parterna i ett avtal om återköp eller 
lån av värdepapper som uppfyller villkoren i 
1―6 punkten ska inte betraktas såsom över-
låtelse i den egentliga ägarens beskattning. 

I 1 punkten i nämnda moment bestäms om 
arten av de värdepapper som är föremål för 
avtalet om lån eller återköp av värdepapper. 
Förutsättningen för att bestämmelsen ska till-
lämpas är att avtalet gäller börsvärdepapper 
eller marknadsvärdepapper i eget kapital el-
ler sådana värdepapper i främmande kapital 
som avses i lagrummet. I 3 punkten förutsätts 
att Finansinspektionen har godkänt avtals-
villkoren eller dessa har angivits i reglemen-
tet för ett optionsföretag eller reglerna för 
värdepapperscentralen. I 5 punkten förutsätts 
att avtalen clearas hos en clearingorganisa-
tion som i Finland bedriver clearingverksam-
het i fråga om värdepapper eller hos ett op-
tionsföretag som avses i lagen om handel 
med standardiserade optioner och terminer 
(772/1988). 

Bestämmelsen om undantag från överlåtel-
seskatt för överlåtelser som grundar sig på 
låneavtal trädde i kraft 1998. Avsikten är att 
bestämmelsen ska tillämpas framför allt på 
långivning som sker för att undvika funk-
tionsstörningar i samband med börshandel. 
En typisk sådan situation kan uppstå t.ex. när 
en förmedlare som förbundit sig till ett för-
säljningsavtal på uppdrag av en utländsk 
kund ännu inte har fått värdepapperen i sin 
besittning på grund av leveransdröjsmål hos 
den utländska kund som gett uppdraget. Före 
lagändringen skulle överlåtelser som grunda-
de sig på värdepapperslångivning ha varit 
skattepliktiga. Bestämmelsen om skattefrihet 
för börshandel var inte tillämpliga på dessa, 
eftersom lånetransaktioner inte genomförs på 
fondbörsen. 
 
 
1.4 Överlåtelsebeskattning av överlåtel-

ser av värdepapper som grundar sig 
på standardiserade derivatavtal 

Enligt 15 § 5 mom. 2 punkten i lagen om 
överlåtelseskatt ska skatt inte betalas på en 
överlåtelse av värdepapper som grundar sig 
på ett standardiserat derivatavtal i ett options-
företag som avses i lagen om handel med 
standardiserade optioner och terminer och 
som idkar optionsbörsverksamhet eller clear-
ing vid optionshandeln.  

När handeln med derivatavtal i huvudsak 
överfördes från det optionsföretag som be-
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drivit handel i Finland till att ordnas av ett 
tyskt företag, utvidgades skattefriheten 1999 
till att i enlighet med 15 § 5 mom. 3 punkten 
i lagen om överlåtelseskatt gälla även överlå-
telser som grundar sig på avtal som kan jäm-
ställas med standardiserade derivatavtal en-
ligt värdepappersmarknadslagen. Skattefrihet 
förutsätter att överlåtelsen grundar sig på ett 
avtal som är föremål för handel på en sådan 
marknad inom Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet som har tillkännagivits Euro-
peiska gemenskapernas kommission i enlig-
het med rådets direktiv om investeringstjäns-
ter inom värdepappersområdet (93/22/EEG). 

Numera bedrivs handel med standardisera-
de derivatavtal, vars underliggande egendom 
är finska aktier, i första hand på Stockholms 
Börs och den tyska derivatbörsen, EUREX. I 
praktiken är de i lagen om överlåtelseskatt 
avsedda värdepapper som utgör underliggan-
de egendom för dessa derivatavtal sådana ak-
tier som är föremål för offentlig handel. 

Överlåtelsen av själva derivatavtalet är en 
händelse som är skild från överlåtelsen av det 
värdepapper som är föremål för derivatavta-
let, t.ex. en aktie. Standardiserade derivatav-
tal är emellertid inte överlåtelsebara, utan när 
avtalet fullföljs sker den eventuella transak-
tion som gäller den underliggande egendo-
men tillsammans med det optionsföretag som 
utgör motpart. 

Överlåtelser som grundar sig på icke stan-
dardiserade derivatavtal omfattas däremot 
inte av undantaget från överlåtelseskatt.  

Optionsrätter enligt aktiebolagslagen, med 
vilka handel bedrivs t.ex. på Helsingfors 
börs, är inte derivatavtal. Nämnda optionsrät-
ter omfattas av värdepappersbegreppet i 17 § 
i lagen om överlåtelseskatt och överlåtelser 
som gäller dem är skattefria när villkoren i 
15 § 5 mom. 1 punkten i lagen om överlåtel-
seskatt är uppfyllda. 
 
 
1.5 Värdering av offentligt noterade ak-

tier 

I lagen om värdering av tillgångar vid be-
skattningen (1142/2005), nedan värde-
ringslagen, bestäms i fråga om enskilda till-
gångsposter hur de olika posterna ska värde-
ras vid beräkning av företagets nettoförmö-

genhet, som ligger till grund för fördelning 
av företagsinkomsten på den andel som ska 
beskattas som förvärvsinkomst och den andel 
som ska beskattas som kapitalinkomst. 

Huvudsaklig värderingsgrund är den andel 
av anskaffningsutgiften som inte avskrivits 
vid beskattningen. Värdepapper som inte hör 
till anläggnings- eller investeringstillgångar-
na värderas dock till det s.k. jämförelsevär-
det, om deras sammanlagda jämförelsevärde 
är högre än den andel av anskaffningsutgiften 
som inte avskrivits vid beskattningen av vär-
depapperen. Jämförelsevärdena motsvarar 
beskattningsvärdena enligt den upphävda 
förmögenhetsskattelagen (1537/1992), som 
motsvarande värdejämförelse tidigare grun-
dade sig på. 

Enligt 4 § i värderingslagen är jämförelse-
värdet för offentligt noterade värdepapper 
som hör till bolagstillgångarna 70 % av slut-
kursen enligt bokslutsdagen för värdepappe-
ren. Med offentligt noterade värdepapper av-
ses enligt 2 mom. 1 punkten värdepapper 
som är föremål för sådan offentlig handel 
som avses i 1 kap. 3 § i värdepappersmark-
nadslagen samt värdepapper som är föremål 
för handel på en annan reglerad och av myn-
digheterna övervakad marknad. Som offent-
ligt noterade aktier betraktas även i värde-
ringslagen sådana värdepapper som avkastar 
dividend som i inkomstbeskattningen betrak-
tas som dividend från ett offentligt noterat 
bolag. I 2 punkten definieras derivatavtal 
som ska betraktas som offentligt noterade 
värdepapper.  

Enligt 5 § räknas jämförelsevärdet för akti-
er i bolag som inte är offentligt noterade med 
vissa undantag ut med iakttagande av be-
stämmelserna om uträkning av det matema-
tiska värdet. 
 
 
2  Bedömning av nuläget  

2.1 Ändringar som beror på värdepap-
persmarknadslagstiftningen 

Ändring av begreppet offentlig handel 

Definitionerna av offentlig handel, offent-
ligt noterat bolag och offentligt noterad aktie 
i lagen om överlåtelseskatt och inkomstskat-
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telagen liksom värderingslagen är knutna till 
värdepappersmarknadslagens begrepp.  

Samtidigt med denna proposition behandlar 
riksdagen en proposition med förslag till lag 
om värdepappersföretag, lag om ändring av 
värdepapperslagen och vissa lagar i samband 
därmed (RP 43/2007 rd.). I propositionen fö-
reslås att definitionen av offentlig handel i 
värdepappersmarknadslagen ändras så att in-
delningen av den offentliga handeln i handel 
på börslistan och i annan offentlig handel 
slopas. Det föreslås att regleringen förenhet-
ligas och de nuvarande små regelskillnaderna 
slopas. 

På grund av ändringarna i värdepappers-
marknadslagens definitioner bör också defi-
nitionerna i skattelagarna ses över. 
 
Ändringar som gäller multilaterala handels-
plattformer 

Syftet med ovan nämnda ändringar av vär-
depappersmarknadslagstiftningen är att 
genomföra Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/39/EG om marknader för fi-
nansiella instrument och om ändring av rå-
dets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/12/EG samt upphävande av rådets di-
rektiv 93/22/EEG (nedan MiFID).  

Förutom direktivets mål är syftet med ge-
nomförandet av direktivet i Finland att sänka 
noteringströskeln för små och medelstora fö-
retag och att främja inhemska företags kapi-
talanskaffning genom att skapa en lagstift-
ningsmässig verksamhetsmiljö för ordnandet 
av s.k. multilateral handel.  

Genom bestämmelserna om multilaterala 
handelsplattformer skapas ett regelsystem på 
gemenskapsnivå i synnerhet för handelssy-
stem som konkurrerar med reglerade mark-
nader som upprätthålls av värdepappersföre-
tag och kreditinstitut. Regleringen av dessa 
alternativa handelssystem har varit oklar 
inom gemenskapsrätten. Strävan med direk-
tivets bestämmelser är att dessa handelssy-
stem ska representera samma typ av organi-
serad handel som de reglerade marknaderna. 

Direktivets bestämmelser av multilaterala 
handelsplattformer utgör i många avseenden 
en ramreglering. De närmare bestämmelserna 
grundar sig till väsentliga delar på marknads-

platsoperatörens självreglering. Direktivet 
ställer flera krav på vilka omständigheter 
som ska fastställas i handelsreglerna, men 
överlåter i regel innehållet i regleringen åt 
marknadsplatsoperatören. Den centrala för-
pliktelsen består i att upprätta offentliga reg-
ler för handeln, så att handeln kan ordnas på 
ett tillförlitligt sätt. Till handel kan t.ex. upp-
tas ett bolags aktier utan att bolaget själv an-
söker om notering och utan att upptagandet 
till handel medför några som helst förpliktel-
ser för bolaget.  

Det föreslås att direktivets reglering av 
multilaterala handelsplattformer genomförs i 
Finland så att i värdepappersmarknadslagen 
särskiljs från varandra handel med värdepap-
per som tagits upp på mäklarlistan för multi-
lateral handel och annan multilateral handel. 
För regleringen av handel med värdepapper 
på mäklarlistan ställs vissa krav som är 
strängare än direktivets minimikrav. 

Till följd av ändringarna slopas bestäm-
melserna om yrkesmässigt ordnad handel i 
värdepappersmarknadslagen. 

Av neutralitetsskäl är det motiverat att 
granska även inkomstskattebemötandet av 
dividender på aktier som tagits upp till han-
del på multilaterala handelsplattformer lik-
som värderingen av dem vid beräkning av 
nettoförmögenheten hos det bolag som äger 
dessa aktier. 

I praktiken förutsätter uppkomsten av de 
nya planerade marknadsplatserna att överlå-
telsebeskattningen är neutral i förhållande till 
börshandeln. Också ekonomiutskottet har i 
sitt utlåtande EkUU 22/2005 rd, som gällde 
statsrådets utredning om genomförandet av 
vissa förordningar i anslutning till direktivet 
om marknader för finansiella instrument, fäst 
uppmärksamhet vid överlåtelsebeskattningen 
av multilaterala handelsplattformar. I sam-
band med att sakkunniga hördes hade det 
framförts att börshandelns ensamrätt till un-
dantag från överlåtelsebeskattningen i prakti-
ken hindrar uppkomsten av sådana mark-
nadsplatser. I sitt utlåtande förutsatte utskot-
tet att finansministeriet utreder hur den na-
tionella befrielsen från överlåtelseskatt in-
verkar på uppkomsten av multilaterala han-
delsplattformar. 
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2.2 Handel på en marknadsplats som 
villkor för undantag från överlåtel-
seskatt för offentlig handel med vär-
depapper 

En förutsättning för undantag från överlå-
telseskatt är för närvarande, förutom att över-
låtelsen ska gälla noterade börsvärdepapper 
eller marknadsvärdepapper, att överlåtelsen 
sker på en fondbörs. 

Orsaken till att offentlig handel är skattefri 
är i dagens förhållanden att omsättningen av 
värdepapper inte kan vara föremål för någon 
särskilt hög transaktionsskatt utan att det 
skulle ha negativa inverkningar på handeln, 
valet av investeringsobjekt och i sista hand 
företagens kapitalanskaffning. Vid en inter-
nationell jämförelse är skattesatsen i de euro-
peiska länder där en transaktionsskatt av ty-
pen överlåtelseskatt tillämpas i medeltal 
0,2―0,3 procent. 

Från det ovan sagda går det ändå inte att 
härleda något svar på frågan hur gränsdrag-
ningen mellan skattefri omsättning och den 
omsättning som är underkastad den allmänna 
överlåtelseskatten på 1,6 procent borde be-
stämmas i praktiken. Då den organiserade 
värdepappershandeln tidigare var koncentre-
rad till börsen var skattefriheten för börsom-
sättning inriktad på ett jämförelsevis ända-
målsenligt sätt när det gäller detta känsliga 
område av värdepappersmarknaden. 

Sedan värdepappershandeln förändrats i 
synnerhet i och med datateknikens utveck-
ling genomförs en betydande del av värde-
papperstransaktionerna såväl i Finland som 
utomlands i själva verket på grundval av för-
bindelser som uppkommer utanför mark-
nadsplatserna. Den nuvarande regleringen 
grundar sig fortfarande på det traditionella 
auktionsliknande handelssätt som var rådan-
de i början av 1990-talet och som skedde i 
börssalen eller över börsens datasystem, och 
den motsvarar inte längre dagens krav. Sedan 
tillvägagångssätten förändrats har bestäm-
melserna i lagen om överlåtelseskatt i prakti-
ken tolkats så att de möjliggör att även trans-
aktioner som i själva verket överenskommits 
utanför börsens handelssystem genomförs 
som skattefria s.k. avtalade transaktioner på 
börsen eller som andrahandstransaktioner se-
dan handeln avslutats, om transaktionen 

genomförs till den prisnivå som bildats vid 
fortlöpande handel. Dessutom har s.k. block-
transaktioner som gäller större aktieposter 
kunnat genomföras skattefritt till ett pris som 
avviker från marknadspriset. 

De mångsidiga tillvägagångssätten har ökat 
osäkerheten beträffande när en transaktion 
ska anses ha genomförts på det sätt som la-
gen förutsätter på börsen. Exempelvis enligt 
iakttagelser som gjorts i samband med skat-
tegranskningar har det gjorts försök att föra 
in överlåtelser som inte ens enligt börsens 
fastställda regler ska betraktas som börs-
transaktioner i Helsingfors börs handelssy-
stem som börstransaktioner. Ofta kan man 
inte ingripa i situationerna med de övervak-
ningsmetoder som börsen förfogar över, ef-
tersom man inte känner till omständigheterna 
bakom en transaktion som förts in i handels-
systemet som en börstransaktion. Beroende 
på situationen har börsen inte heller alltid 
något övervakningsintresse, om situationen 
inte är förenad med några drag som strider 
mot investerarskyddet eller insiderreglering-
en. Situationen är inte helt tillfredsställande 
med avseende på rättssäkerheten och förut-
sägbarheten.  

Det kan betraktas som ett principiellt miss-
förhållande att marknadsplatsoperatören ge-
nom att ändra sina handelsregler i praktiken 
har kunnat påverka skatteunderlaget för över-
låtelsebeskattningen, som borde föreskrivas i 
lag. Missförhållandet accentueras om det för 
inhemska små och medelstora företag upp-
står marknadsplatser som konkurrerar med 
varandra. 

Kravet på att överlåtelsen ska ske på en 
marknadsplats för att den ska omfattas av 
undantaget från överlåtelseskatt är interna-
tionellt sett exceptionellt. Inte heller den 
koncentration av likviditeten till fondbörsen 
som åstadkommits med den nuvarande re-
gleringen har i dagens förhållanden samma 
värdepappersmarknadspolitiskt gynnsamma 
inverkan som tidigare. Ur konkurrenssynvin-
kel är en reglering som i själva verket har 
gynnat Helsingfors fondbörs också proble-
matisk. 

Till målen för MiFID hör bl.a. att försöka 
främja värdepappersföretagens och kreditin-
stitutens så kallade internhandel, där handeln 
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inte ens formellt sker inom börsens handels-
system. 

Fördelen med att skattefriheten har varit 
knuten till omsättning på en marknadsplats 
har å andra sidan varit att det har garanterat 
att skattefriheten har hänförts till äkta om-
sättning som sker på marknadsvillkor. Man 
vet att värdepapperstransaktioner i vissa fall 
har använts för att åstadkomma fejkade för-
luster eller vinster mellan instanser med ge-
mensamma intressen i syfte att reglera par-
ternas resultat eller manipulera balanstill-
gångarna. Transaktioner som avviker från 
prissättningen på marknadsvillkor är å andra 
sidan numera allmänt möjliga vid s.k. block-
transaktioner, dvs. transaktioner som gäller 
större aktieposter, beträffande vilka avvikel-
ser från den prisnivå som uppkommit på 
marknaden anses acceptabla. 
 
3  De vikt igaste  förslagen 

3.1 Beskattning av dividender från of-
fentlig noterade bolag 

Beskattning av dividender från bolag notera-
de på en reglerad marknad 

Enligt den nya definition som föreslås i 1 
kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen avses 
med offentlig handel ”värdepappershandel på 
en reglerad marknad som upprätthålls av en 
fondbörs och på vilken i enlighet med regler 
som fastställts enligt denna lag sammanförs 
flera köpares och säljares köp- och säljbud 
eller inbjudningar till erbjudande så att detta 
leder till avslut.” Offentlig handel kan såle-
des bedrivas endast av finska bolag som er-
hållit koncession för fondbörsverksamhet, 
och den möjlighet att bedriva annan offentlig 
handel som värdepappersförmedlare nu har 
försvinner. Begreppet offentlig handel i för-
slaget motsvarar reglerad marknad i direkti-
vet, till den del som handeln bedrivs med 
värdepapper och den upprätthålls av ett finskt 
bolag som erhållit koncession för fondbörs-
verksamhet. 

Ändringarna i värdepappersmarknadslagen 
ger inte till ovan nämnda delar anledning till 
någon ändring i sak av definitionen av of-
fentligt noterat bolag i 33 a § 2 mom. i in-

komstskattelagen. I definitionen görs dock en 
teknisk ändring.  
 
Beskattning av dividender på aktier som upp-
tagits till multilateral handel 

Enligt den nya 1 kap. 3 a § i värdepap-
persmarknadslagen avses med multilateral 
handel annan än i 3 § nämnd värdepappers-
handel på en multilateral handelsplattform 
där flera köpares och säljares köp- och sälj-
bud eller inbjudningar till erbjudande i enlig-
het med en marknadsplatsoperatörs regler 
sammanförs så att detta leder till avslut. Mul-
tilateral handel får bedrivas av fondbörser, 
optionsföretag, värdepappersföretag och kre-
ditinstitut. 

Syftet med MiFID är att släppa konkurren-
sen fri mellan marknadsplatserna och skapa 
lagstiftningsmässiga ramar för alternativa 
marknadsplatser som upprätthålls av värde-
pappersföretag samt kreditinstitut som till-
handahåller investeringstjänster. Dessutom är 
ett nationellt mål med regleringen av multila-
teral handel att skapa en reglerad handelsmil-
jö i synnerhet för små och medelstora före-
tags behov, för vilka regelrätt börsintroduk-
tion med olika tillhörande förpliktelser är 
alltför dyrt. Målet är i synnerhet att underlät-
ta små och medelstora företags kapitalan-
skaffning.  

De bestämmelser som föreslås i värdepap-
persmarknadslagen överensstämmer i prakti-
ken med minimiregleringen i MiFID. Be-
stämmelserna grundar sig i hög grad på 
marknadsplatsoperatörens självreglering. 
Marknadsplatsoperatören ska upprätta offent-
liga regler för handelsförfarandet och ordna 
tillförlitlig tillsyn över handelsförfarandet. 

Upptagande till handel ska i princip inte 
medföra några förpliktelser för bolaget självt. 
Värdepapper ska kunna tas upp till handel 
även utan bolagets samtycke, så noterings-
tröskeln försvinner i praktiken. Jämfört med 
börsintroduktion lättas noteringen upp bl.a. 
så att det bolag som noteras inte behöver vara 
ett publikt aktiebolag, det behöver inte iaktta 
de internationella IFRS-bokslutsnormerna el-
ler överföra värdepapperen till ett värdean-
delssystem. Bolaget behöver inte utarbeta ett 
prospekt enligt prospektdirektivet och be-
stämmelserna om s.k. nationellt prospekt i 2 
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kap. i värdepappersmarknadslagen är inte 
heller tillämpliga, om inte villkoren i 2 kap. i 
värdepappersmarknadslagen är uppfyllda. 
Bolaget berörs inte heller av någon skyldig-
het att regelbundet lämna uppgifter. Mark-
nadsplatsoperatören ska vara skyldig att sä-
kerställa att investerarna får information om 
de finansiella instrument som är föremål för 
handel. 

Missbruk av marknaden är förbjudet när 
handeln sker på en handelsplattform. Förbu-
det kan inte tillämpas på handel som sker 
utanför marknaden. 

Trots ovan nämnda och andra reglerings-
skillnader jämfört med offentlig handel är det 
skäl att inom Finlands dividendskattesystem 
behandla dividender på aktier som tagits upp 
till multilateral handel på samma sätt som di-
vidender som utdelas av offentligt noterade 
bolag. I praktiken skulle en multilateral han-
delsplattform vara ett alternativt noterings-
ställe till börslistan för många bolag som nu 
är noterade på börsen. Det är inte motiverat 
att ett bolag genom sitt val mellan notering 
på två alternativa marknadsplatser kunde väl-
ja även hur det behandlas med avseende på 
dividendbeskattningen. Om aktier som är fö-
remål för multilateral handel skulle behand-
las förmånligare än börsbolag med avseende 
på dividendbeskattningen skulle det innebära 
en extra uppmuntran till notering på andra 
ställen än börsen. 

Den lätta regleringen gör det också möjligt 
för en marknadsplats att i stor utsträckning 
utvecklas i överensstämmelse med börs-
marknaden. Exempelvis Alternative Invest-
ment Market (AIM), som finns i anslutning 
till Londonbörsen och är en även internatio-
nellt betydande marknadsplats för bolag i 
teknologibranschen, är till sin status inte en 
reglerad marknad, utan en marknad som ba-
serar sig på självreglering. I och med genom-
förandet av MiFID förändras marknadsplat-
sens juridiska form sannolikt så att den blir 
en sådan multilateral handelsplattform som 
avses i direktivet. 

Av ovan nämnda orsaker föreslås att in-
komstskattelagens definition av offentligt no-
terade bolag utvidgas så att den också omfat-
tar sådana bolag vilkas aktier har tagits upp 
till multilateral handel. 

Ett bolag vars aktier har tagits upp till mul-
tilateral handel ska dock inte betraktas som 
offentligt noterat, om aktien har tagits upp till 
handel utan bolagets samtycke. Såsom ovan 
konstaterats kan upptagandet till handel ske 
utan emittentens samtycke. Det är inte moti-
verat att låta dividendbeskattningsbemötan-
det bli beroende av en dylik omständighet 
som står utanför bolagets och dess aktieäga-
res påverkningsmöjligheter.  

I den sistnämnda situationen beskattas så-
ledes den dividend som betalats till aktieäga-
ren i enlighet med bestämmelserna om divi-
dender som utdelas av onoterade bolag. 
 
 
Bolagets och marknadsplatsoperatörens in-
formationsskyldighet 

För att trygga tillgången till information för 
inhemska bolags del föreslås i 17 § i lagen 
om beskattningsförfarande (1558/1995), som 
gäller utomståendes skyldighet att lämna 
uppgifter, en bestämmelse om skyldighet för 
bolagen att underrätta skatteförvaltningen när 
deras aktier har tagits upp till handel på en 
reglerad marknad eller till multilateral han-
del.  
 
 
3.2 Överlåtelsebeskattning av överlåtel-

ser av värdepapper noterade på en 
reglerad marknad 

Tillämpningsområdet för skattefrihet enligt 
15 § i lagen om överlåtelseskatt har definie-
rats genom användning av definitionerna av 
fondbörs, börsvärdepapper och marknads-
värdepapper samt offentlig handel i värde-
pappersmarknadslagen.  

Skattefriheten omfattar inte yrkesmässigt 
ordnad handel enligt 3 kap. 16 § i värdepap-
persmarknadslagen. 

Med anledning av de ändringar som före-
slagits i värdepappersmarknadslagen föreslås 
att bestämmelsen om skattefrihet för offent-
lig handel i lagen om överlåtelseskatt ändras 
så skattefriheten omfattar värdepapper som 
tagits upp till sådan offentlig handel som av-
ses i värdepappersmarknadslagen.  

Eftersom värdepappersmarknadslagen re-
glerar endast verksamheten på inhemska 
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marknadsplatser, är det nödvändigt att sär-
skilt fastställa också vilka på utländska 
marknader noterade värdepapper som berörs 
av bestämmelserna. Regleringen är nödvän-
dig med tanke på situationer där ett inhemskt 
bolag noteras på endast en viss utländsk 
marknad, t.ex. en som specialiserat sig som 
marknadsplats för bolag i en viss bransch. 
Enligt förslaget ska skattefriheten gälla även 
överlåtelser av värdepapper som noterats på 
en i direktivet avsedd reglerad marknad. Den 
nuvarande skattefrihetsbestämmelsens krav 
på börsstatus för marknadsplatsen är inte mo-
tiverat eftersom direktivets reglering bygger 
på begreppet reglerad marknad. Ändringen är 
i första hand terminologisk. 

Skattefriheten ska också gälla värdepapper 
som noterats på en marknadsplats som mot-
svarar en i direktivet avsedd reglerad och av 
myndigheterna övervakad marknad i en så-
dan stat som har godkänt konventionen om 
ömsesidig handräckning i skatteärenden 
(FördrS 21/1995). Det finns inget skäl att 
med hjälp av skattefrihet styra noteringen till 
sådana länder som inte kan garantera tillräck-
lig information.  

Det föreslås att kravet på att överlåtelsen 
uttryckligen ska ske på en marknadsplats 
slopas på grund av de missförhållanden som 
hänför sig till det och som har granskats i av-
snittet bedömning av nuläget. Enligt tillgäng-
liga uppgifter är den överlåtelseskatt som in-
flyter av omsättningen av noterade aktier 
några miljoner euro per år. Att kravet slopas 
har således i praktiken inte större inverkan på 
skatteunderlaget för överlåtelsebeskattning-
en.  

Förslaget innebär att med handel med vissa 
värdepapper som är noterade på sådana re-
glerade marknader som avses i direktivet kan 
bedrivas skattefritt även på multilaterala 
handelsplattformar. Transaktionerna kan 
genomföras skattefritt även utanför de regle-
rade marknaderna eller multilaterala han-
delsplattformarna inom en värdepappers-
handlares eller ett kreditinstituts system som 
aves i MiFID och värdepappermarknadslagen 
vid internhandel eller helt och hållet utanför 
marknadsplatsen som s.k. over the counter-
transaktion.  

Av övervakningsskäl förutsätts ändå att en 
värdepappersförmedlare enligt värdepap-

persmarknadslagen ska vara part i transak-
tionen. 

Som ett villkor för skattefrihet ställs dess-
utom det krav som även för närvarande gäller 
vid börshandel, dvs. att värdepapperen över-
låts mot ett fast penningvederlag. Ett han-
delsförfarande där det är möjligt att göra 
transaktioner till ett förmånligt pris som är 
beroende av händelser som framgår efter 
transaktionen motsvarar inte det krav på 
transparent prisbildning som rimligen bör 
ställas på en marknad som omfattas av skat-
teförmåner.  

När kravet på att överlåtelsen ska ske på en 
marknadsplats slopas, föreslås också att de 
tidpunkter då skattefriheten börjar och slutar 
fastställs särskilt.  

Utanför skattefriheten ställs dessutom sär-
skilt vissa åtgärder i anslutning till överlåtel-
ser av värdepapper som till sitt innehåll och 
sin natur inte kan jämföras med värdepap-
persomsättning på en marknad och som inte 
heller för närvarande omfattas av skattefrihet. 

Skattefriheten ska således inte gälla överlå-
telser där vederlaget delvis eller helt består 
av mottagarens arbetsinsats. I dessa situatio-
ner är det inte fråga om en värdepappers-
transaktion vare sig i ekonomiskt eller juri-
diskt hänseende, utan om ett lönebetalnings-
sätt som grundar sig på ett anställningsförhål-
lande. 

Skattefriheten ska inte heller gälla överlå-
telser som sker i form av kapitalinvestering 
eller utdelning av medel. Bestämmelsen om 
utdelning av medel i form av kapitalinvester-
ing innebär delvis en ändring av nuläget. En-
ligt 4 § 3 mom. och 15 § 3 mom. i lagen om 
överlåtelseskatt ska skatt betalas för överlå-
telse av fastighet och värdepapper som sker 
bland annat mot aktier i bolaget eller i form 
av annan kapitalinvestering. Helsingfors för-
valtningsdomstol har emellertid i ett opubli-
cerat beslut från juni 2002 ansett att överlå-
telseskatt inte skulle betalas för värdepapper 
som förvärvats i samband med aktiebyte en-
ligt 52 f § i lagen om beskattning av inkomst 
av näringsverksamhet, då överlåtelsen hade 
registrerats som transaktion i börsens han-
delssystem. Förslaget klarlägger och fören-
hetligare skattebemötandet av olika värde-
pappersöverlåtelser som gjorts i form av ka-
pitalinvestering. 
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När skattefriheten utvidgas till att gälla 
även andra överlåtelser än sådana som sker 
på marknadsplatser upphävs bestämmelserna 
om sådana överlåtelser av värdepapper som 
grundar sig på standardiserade derivatavtal 
och avtal om lån av värdepapper som onödi-
ga.  
 
 
3.3 Undantag från överlåtelseskatt för 

överlåtelser av värdepapper som 
upptagits till multilateral handel  

De finansmarknadspolitiska målen med 
förslagen om multilateral handel är att skapa 
verksamhetsförutsättningar för alternativa 
marknadsplatser till börsen. Härigenom 
främjas konkurrensen mellan marknadsplat-
serna, å ena sidan sänks i och med de flexib-
lare noteringsförutsättningarna än börsen och 
de lättare förpliktelserna för noterade bolag 
noteringströskeln för små och medelstora 
finska företag i syfte att främja dessa företags 
anskaffning av finansiering i eget kapital. 

För att sådana marknader ska uppstå förut-
sätts i praktiken att överlåtelseskattebemö-
tandet är detsamma som för värdepapper som 
är noterade på en reglerad marknad. 

Det föreslås att skattefriheten för offentlig 
handel med värdepapper utvidgas till att gälla 
även omsättningen av värdepapper som med 
bolagets samtycke tagits upp till multilateral 
handel under samma förutsättningar som har 
behandlats ovan i fråga om aktier som är no-
terade på en reglerad marknad. Skattefrihet 
förutsätter att bolaget självt har ansökt om 
notering eller att bolaget annars, t.ex. genom 
att förbinda sig till informationsskyldighet, 
har uttryckt sitt samtycke till noteringen. 

Sålunda motsvarar skattebemötandet av ak-
tier som tagits upp till multilateral handel 
skattebemötandet av börsaktier: omsättning-
en av aktier som på bolagets ansökan eller 
med dess samtycke tagits upp till handel ska 
vara skattefri, och den dividend som aktien 
avkastar ska beskattas på samma sätt som ett 
offentligt noterat bolags dividend. Om mark-
nadsplatsoperatören på eget initiativ, utan 
någon som helst medverkan från bolagets 
sida, har tagit upp värdepapperen till handel, 
ska överlåtelsen vara överlåtelseskattepliktig 
och den dividend som aktien avkastar ska be-

skattas på samma sätt som ett onoterat bolags 
aktier. 

En ytterligare förutsättning för skattefrihet 
ska vara att värdepapperen har överförts till 
ett värdeandelssystem enligt 2 a § i lagen om 
värdeandelssystem (826/1991) som upprätt-
hålls av en värdepapperscentral eller ett mot-
svarande registersystem som upprätthålls av 
en utländsk värdepapperscentral (Central Se-
curities Depository). Kravet främjar handelns 
tillförlitlighet och effektivitet jämfört med 
clearingen av värdepapper i pappersform. 
Inom ett sådant system är också värdepap-
persinnehavarens sakrättsliga skydd tillräck-
ligt tryggat. 

Med avseende på skatteunderlaget för över-
låtelsebeskattningen innebär utvidgningen av 
skattefriheten till värdepapper som tagits upp 
till multilateral handel att skatteunderlaget 
krymper i det avseendet att överlåtelser av 
aktier i bolag som ansökt om att blir föremål 
för handel eller samtyckt till det vore skatte-
fria, då det annars ska betalas en överlåtel-
seskatt på 1,6 procent för dem. För dessa ak-
tier uppstår dock egentliga investerarmark-
nader först till följd av upptagandet det till 
handel. Det är alltså i stor utsträckning fråga 
om ny omsättning, som inte skulle uppkom-
ma utan skattefrihet.  

Det är å andra sidan klart att skattefriheten 
kan tillämpas även i situationer där det inte är 
fråga om vanlig omsättning på investerar-
marknaden, utan om t.ex. ett företagsförvärv. 
I dessa situationer kan skattefriheten inte mo-
tiveras med den tidigare anförda allmänna 
idén bakom skattefriheten, enligt vilken den 
allmänna skatten på 1,6 % skulle påverka ge-
nomförandet av transaktionen.  

Trots att motsvarande fördelar kan uppnås 
även genom introduktion på fondbörsen, och 
det inte finns några iakttagelser om att noter-
ing skulle ha förekommit av skattemässiga 
skäl, är det dock uppenbart att när tröskeln 
för att ansöka om att bli föremål för handel i 
praktiken försvinner kan också skattemässiga 
motiv börja väga tyngre än tidigare. För att 
begränsa antalet fejkade ansökningar om att 
bli föremål för handel i strid med målen för 
förslagen föreslås i lagen en separat bestäm-
melse om kringgående av skatt.  
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3.4 Inkomstbeskattning av överlåtelser 
som grundar sig på avtal om lån och 
avtal om återköp av värdepapper 

Det föreslås att 6 § 6 mom. i lagen om be-
skattning av inkomst av näringsverksamhet 
ändras i överensstämmelse med ändringarna i 
värdepappersmarknadslagen så att bestäm-
melsen ska tillämpas på avtal som gäller vär-
depapper som noterats på en reglerad och av 
myndigheterna övervakad marknad. Enligt 
den gällande lagen är förutsättningen att det 
är fråga om börsvärdepapper eller marknads-
värdepapper.  

Dessutom föreslås en sådan ändring i kra-
vet på att avtalet ska clearas hos en clearing-
organisation som i Finland bedriver clearing-
verksamhet i fråga om värdepapper att clear-
ingorganisationen ska bedriva verksamhet 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet. Ändringen motsvarar nuvarande rätts-
praxis. 

Strävan med kravet i 3 punkten, enligt vil-
ket Finansinspektionen ska ha godkänt av-
talsvillkoren, har varit att regleringen ska 
gälla standardavtal. I praktiken kan kravet 
dock ifrågasättas ur MiFID:s perspektiv. Av 
denna anledning slopas kravet. 

På grund av de skatteplaneringsmöjligheter 
som låne- och repoavtal erbjuder ingår i la-
gen om beskattning av inkomst av närings-
verksamhet och inkomstskattelagen bestäm-
melser om dividendersättning, vilkas syfte är 
att värdepapperens avkastning under låneti-
den beskattas som inkomst för värdepappe-
rens egentliga ägare. 

Utvidgningen av överlåtelseskattefriheten i 
enlighet med det ovan anförda till sådana 
överlåtelser av värdepapper noterade på en 
reglerad marknad som grundar sig på ett av-
tal om lån av värdepapperen även när låneti-
den överstiger 10 clearingdagar leder till att 
långfristig utlåning av värdepapper blir van-
ligare. Tillsammans med slopandet av för-
handsgodkännande av avtalsvillkoren erbju-
der förslaget förutsättningar för nya sätt att 
använda låneavtalen och för utvecklande av 
avtalsvillkoren. 

Med tanke på eventuella nya icke önskvär-
da skatteplaneringssituationer föreslås att 
nämnda 6 § 6 mom. ändras så att som förut-
sättning för dess tillämpning ställs det ytter-

ligare kravet att beloppet av det vederlag som 
betalas för avtalet inte är beroende av värde-
utvecklingen på de värdepapper som avtalet 
gäller.  

Strävan med kravet är att värdepapperens 
egentliga ägare inte ska kunna dra ekonomisk 
nytta av värdepapperen i strid med målen för 
6 § 6 mom. Om en investerare t.ex. ger en 
förmedlare värdepapper i form av ett låneav-
tal för att denna ska bedriva handel med vär-
depapperen för den egentliga ägarens räkning 
och betala den egentliga ägaren resultatet 
delvis eller helt i form av premier eller annat 
vederlag för utlåningen, tillämpas inte 6 §, 
utan de underliggande värdepapperen anses 
ha överlåtits som lån och den realiserade 
värdeökningen beskattas.  
 
3.5 Definitionen av offentligt noterade 

bolag i lagen om värdering av till-
gångar vid beskattningen 

Ordalydelsen hos värderingslagens defini-
tion av offentligt noterade bolag ses över i 
fråga om värdepapper som är noterade på en 
reglerad marknad utan att bestämmelsens till-
lämpningsområde ändras.  

I värderingslagen betraktas dock inte som 
offentligt noterade värdepapper sådana vär-
depapper som har tagits upp till endast multi-
lateral handel.  

När noteringströskeln försvinner i prakti-
ken är det uppenbart att till handel kommer 
att tas upp även värdepapper vars omsättning 
är så pass liten att t.ex. årets sista prisnoter-
ing inte ger en korrekt bild av värdepappe-
rens marknadsvärde på bokslutsdagen. Av 
denna orsak ska värdepapper som inte är no-
terade på en reglerad marknad och som tagits 
upp endast till multilateral handel värderas på 
samma sätt som icke offentligt noterade vär-
depapper när bolagets nettoförmögenhet be-
räknas.  
 
4  Proposi t ionens konsekvenser 

Propositionen utökar finska företags möj-
ligheter att skaffa finansiering i eget kapital 
och bidrar till att skapa lagstiftningsmässiga 
ramar för rättvisa konkurrensförutsättningar 
för fondbörsers, optionsbolags, värdepap-
persföretags samt kreditinstituts möjligheter 
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att konkurrera sinsemellan som marknads-
platsoperatörer. 

De föreslagna ändringarna beräknas mins-
ka statens skatteinkomster med sammanlagt 
ca 10 miljoner euro om året. 
 
4.1 Konsekvenser för inflödet av överlå-

telseskatt  

I fråga om värdepapper som är föremål för 
offentlig handel är inverkningarna på skatte-
underlaget i praktiken små. Detta beror sär-
skilt på att strävan för närvarande har varit att 
genomföra värdepapperstransaktioner på 
fondbörsen. På grundval av en stickprovsun-
dersökning som gjorts vid skattestyrelsen och 
som gäller koncernskattecentralen och hu-
vudstadsregionens stora skatteverk kan man 
uppskatta att intäkterna av överlåtelseskatten 
skulle minska med knappt 5 miljoner euro år-
ligen.  

För närvarande har ca 80 miljoner euro be-
räknats inflyta i överlåtelseskatt av ägarbyten 
av onoterade värdepapper. Merparten av 
skatten beräknas inflyta i samband med sed-
vanliga företagsförvärv. I någon mån före-
kommer emellertid också annan slags inve-
steringsefterfrågan som riktar sig till onote-
rade bolag, varav en del i framtiden kan tän-
kas kanaliseras via multilaterala handelsplatt-
former. Att befintlig omsättning som grundar 
sig på investeringsefterfrågan flyttar till nya 
marknadsplatser innebär att det nuvarande 
inflödet av överlåtelseskatt krymper i mot-
svarande mån. Av företagsförvärv som gäller 
noterade företag, när det inte är fråga om en 
händelse som omfattas av den föreslagna be-
stämmelsen om kringgående av skatt, inflyter 
naturligtvis inte heller skatt.  

Organiserad värdepappershandel i invester-
ingssyfte förekommer bl.a. i samband med 
s.k. kapitalinvesteringsverksamhet. Enligt 
uppgifter från branschföreningen har det på 
2000–talet gjorts nya investeringar till ett 
värde av ca 350 miljoner euro om året. År 
2006 överläts aktier i målbolagen till ett an-
skaffningspris motsvarande ett värde av un-
gefär 400 miljoner euro i samband med lös-
görandet av investeringar. Det finns inga 
uppgifter tillgängliga om beloppet av den 
överlåtelseskatt som betalas för värdepap-
perstransaktioner i anslutning till kapitalinve-

steringsverksamhet. En del av kapitalan-
skaffningen sker i form av nyemissioner, 
som inte beskattas, och i förvärvssituationer 
ska skatt betalas endast om åtminstone den 
ena parten är finsk. Om beloppet av den skat-
tepliktiga omsättningen är t.ex. 300 miljoner 
euro, inflyter i skatt knappt 5 miljoner euro. 
Uppkomsten av multilaterala handelsplatt-
former har ansett främja kapitalinvesterings-
verksamheten i och med att de erbjuder kapi-
talinvesterare ett smidigt lösgörelsesätt.  

I Finland finns det dessutom två mera be-
tydande värdepappersföretag som regelbun-
det publicerar prisanbud på aktier i de mest 
likvida onoterade företagen på sina webbsi-
dor och som förmedlar dessa aktier. Föremål 
för handel är flera tiotals onoterade bolags 
aktier, men beträffande en stor del av dem är 
likviditeten dock mycket låg. Ur investerar-
nas synvinkel är verksamheten förenad med 
marknadsplatsdrag. Handelsvolymen har 
uppskattats till ca 40 miljoner euro om året. 

Det finns inte tillräckliga uppgifter till-
gängliga för ens en grov uppskattning av vil-
ken del av den för närvarande skattepliktiga 
omsättningen som skulle börja omfattas av 
skattefrihet till följd av de föreslagna änd-
ringarna. Om man antar att på dessa mark-
nader noteras t.ex. 30 finska bolag som har 
sökt sig till marknadsplatsen på ett sätt som 
uppfyller villkoren för skattefrihet, att deras 
sammanlagda marknadsvärde skulle vara 500 
miljoner euro och att äganderätten till en 
fjärdedel av aktiestocken omsätts årligen, 
skulle inflödet av överlåtelseskatt sjunka med 
2 miljoner euro, om den skattepliktiga om-
sättningen till denna del ersätts med skattefri 
omsättning. Man kan dock anta att det till be-
tydande del är fråga om ny omsättning, som 
uppstår till följd av notering och som inte 
skulle förekomma utan de ändringar som nu 
föreslås. 

Förslaget beräknas minska intäkterna av 
överlåtelseskatt med högst några miljoner 
euro om året. Uppskattningen grundar sig på 
antagandet att notering inte blir en allmän 
metod för ägare som förbereder sig på att 
lösgöra sig från sitt företag.  

Den totala inverkan av de föreslagna änd-
ringarna på inflödet av överlåtelseskatt be-
räknas stanna under 10 miljoner euro. 
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4.2 Dividendbeskattning av bolag som 
noteras 

I samband med noteringen ändras divi-
dendbeskattningen av personaktier i det bo-
lag som noteras på en multilateral handels-
plattform, och börjar motsvara skattebemö-
tandet av dividender på offentligt noterade 
aktier. Om det i enlighet med det ovan anför-
da antas att marknadsvärdet av de bolag som 
noteras är 500 miljoner euro, att bolagen de-
lar ut i medeltal 2 procent av sitt marknads-
värde i dividend och att dividendtagarna är 
personaktieägare, skulle på dividenderna in-
flyta ca 2 miljoner euro i inkomstskatt.  

Om den dividend som bolagen delar ut före 
noteringen har varit skattefri till hela belop-
pet för mottagarna, ökar de inkomstskatter 
som betalas på dividenderna med nämnda be-
lopp till följd av ändringen. Det är emellertid 
uppenbart att investerarkåren består delvis av 
samfund för vilka dividenderna är skattefria, 
och att bolagets aktieägare till en del har be-
talat inkomstskatt på de dividender de lyft 
även före noteringen. Den skatteökning som 
inflyter av dividendinkomsterna blir således 
mindre än vad som nämnts.  
 
4.3 Indirekta konsekvenser för skatte-

underlaget för inkomstbeskattningen 

Som motvikt till att överlåtelseskatteunder-
laget krymper leder också den ökade omsätt-
ningen till att försäljningsvinsterna av värde-
papperstransaktioner ökar. Även om försälj-
ningsförlusterna ökar när omsättningen ökar, 
kan man anta att beloppet av de inkomstskat-
ter som inflyter på försäljningsvinster ökar 
som helhet åtminstone på längre sikt.  

Till följd av överlåtelseskattefriheten slo-
pas det krav på avtalets maximilängd som är 
en förutsättning för överlåtelseskattefrihet för 
överlåtelser som grundar sig på avtal om 
återköp och lån av värdepapper, vilket möj-
liggör en mångsidigare användning av dessa 
finansiella instrument. Detta ökar finans-

marknadernas likviditet och omsättningsvo-
lymerna, så det ökar också delvis skattein-
komsterna. Å andra sidan blir det också lätta-
re att utnyttja dessa avtal i skatteplaneringen, 
vilket har motsatta effekter. 

Det går inte att uppskatta inriktningen av 
de totala konsekvenserna av de indirekta ef-
fekterna av de föreslagna ändringarna. Kon-
sekvenserna antas dock inte bli omfattande. 
 
5  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp-
drag vid finansministeriet. Utlåtande om pro-
positionen har begärts av 24 myndigheter och 
organisationer.  

Utlåtande om propositionen har getts av 
Justitieministeriet, Handels- och industrimi-
nisteriet, Social- och hälsovårdsministeriet, 
Finlands Bank, Konkurrensverket, Konsu-
mentverket, Finansinspektionen, Försäk-
ringsinspektionen, Skattestyrelsen, Finska 
Fondhandlareföreningen rf, Finlands närings-
liv rf, Finansbranschens Centralförbund rf, 
Centralhandelskammaren, Föreningen CGR 
rf, OMX Nordic Exchange Helsinki Oy, Pri-
vanet Capital Oy, Finlands Advokatförbund 
rf, Suomen Pääomasijoitusyhdistys ry, Fin-
lands Finansanalytiker rf, Finlands Fondfö-
rening rf och Arbetspensionsförsäkrarna 
TELA rf. 

Vid den fortsatta beredningen har synpunk-
terna i utlåtandena beaktats i mån av möjlig-
het.  
 
6  Samband med andra proposi t io-

ner 

Propositionen hänför sig till regeringens 
proposition den 29 juni 2007 till Riksdagen 
med förslag till lag om värdepappersföretag, 
lag om ändring av värdepappersmarknadsla-
gen och vissa lagar i samband därmed (RP 
43/2007 rd). 

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2008. 
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DETALJMOTIVERING 

1  Lagförslag 

1.1 Inkomstskattelag 

33 a §. Dividender från offentligt noterade 
bolag. Det föreslås att definitionen på offent-
ligt noterade bolag i 2 mom. ändras och att 
momentet indelas i tre punkter.  

I 1 och 2 punkten tillsammans med det in-
ledande stycket ingår en definition som i sak 
motsvarar det nuvarande 2 mom. Definitio-
nen förtydligas emellertid tekniskt så att i 1 
punkten nämns särskilt offentlig handel som 
avses i värdepappersmarknadslagen och re-
glerad marknad enligt direktivet. I 2 punkten 
nämns andra reglerade och av myndigheterna 
övervakade marknader utanför Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet. Bestämmel-
sens tillämpningsområde förändras inte till 
följd av ändringen för de reglerade markna-
dernas del. 

I 3 punkten nämns multilaterala handels-
plattformer enligt direktivet. Ett bolag vars 
aktier har tagits upp till handel på en multila-
teral handelsplattform betraktas vid divi-
dendbeskattningen som ett offentligt noterat 
bolag, förutsatt att aktierna har tagits upp till 
handel på bolagets ansökan eller med dess 
samtycke. Som uttryck för samtycke ska be-
traktas bl.a. det att bolaget har förbundit sig 
till informationsskyldighet enligt de gällande 
reglerna på marknaden. Enligt 5 § i det före-
slagna nya 3 a kap. i värdepappersmarknads-
lagen kan värdepapper tas upp till multilate-
ral handel på ansökan av emittenten eller 
utan emittentens samtycke. I det senare fallet 
får emittenten inte åläggas informationsskyl-
dighet i reglerna för den multilaterala han-
deln. 

Värdepappersmarknadslagens och direkti-
vets marknadsplatsreglering omfattar verk-
samhet där marknadsplatsoperatören sam-
manför tredje parters köp- och säljintressen 
utan att själv vara handelspart. Den som ord-
nar sådan handel ska bedriva verksamheten i 
enlighet med kraven och begränsningarna i 
värdepappersmarknadslagens bestämmelser. 
Marknadsplatsoperatören kan då välja om 
verksamheten bedrivs i enlighet med be-

stämmelserna om reglerade marknader eller 
bestämmelserna om multilateral handel. 

Utanför värdepappersmarknadslagens och 
direktivets marknadsplatsreglering blir emel-
lertid sådan handel där det inte är fråga om 
att sammanföra tredje parters köp- och säljin-
tressen, utan där t.ex. ett värdepappersföretag 
deltar i varje transaktion för egen räkning. 
Denna handelsform kallas i direktivet för in-
ternhandel.  

Bolag vars värdepapper är föremål för en-
dast sådan här handel omfattas inte av termen 
offentligt noterat bolag.  
 
1.2 Lag om överlåtelseskatt 

15 §. Skatteobjekt och skattskyldighet. Pa-
ragrafens nuvarande 5 och 6 mom. upphävs. 

Om skattefrihet för överlåtelse av värde-
papper som är föremål för offentlig handel, 
som nu regleras i 5 mom. 1 punkten, före-
skrivs i en ny 15 a §.  

Bestämmelserna i 5 mom. 2 och 3 punkten 
om skattefrihet för överlåtelser som grundar 
sig på derivatavtal liksom bestämmelsen i 4 
punkten om skattefrihet för överlåtelser som 
grundar sig på avtal om lån av värdepapper 
blir onödiga på grund av de föreslagna änd-
ringarna om skattefrihet för offentlig handel.  

De ändringar som föreslås i skattefriheten 
för offentlig handel innebär att det inte längre 
förutsätts att överlåtelser av värdepapper som 
omfattas av skattefrihet ska ske på en fond-
börs eller någon annan marknadsplats. Un-
dantaget från överlåtelseskatt gäller således 
överlåtelser av noterade aktier som omfattas 
av skattefrihet även när de grundar sig på av-
tal om lån av värdepapper. Enligt de nuva-
rande bestämmelserna är en överlåtelse skat-
tefri endast när kraven i 15 § 5 mom. 4 punk-
ten på clearing av värdepapperen vid en vär-
depapperscentral och maximal lånetid liksom 
de villkor som följer av 6 § 6 mom. i lagen 
om beskattning av inkomst av näringsverk-
samhet är uppfyllda.  

Efter de föreslagna ändringarna är överlå-
telser som grundar sig på avtal om lån av 
värdepapper som tagits upp till handel på en 
reglerad marknad eller till multilateral handel 
undantagna från skatt på grund av förslaget 
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om skattefrihet för offentlig handel. Av den-
na anledning upphävs bestämmelsen om lån 
av värdepapper i lagen om överlåtelseskatt 
som onödig. 

Skattefrihet förutsätter i enlighet med 
15 a § 2 mom. att en värdepappersförmedlare 
är förmedlare av eller part i överlåtelsen. I 
praktiken är en värdepappersförmedlare även 
för närvarande förmedlare av eller part i vär-
depapperslån som clearas vid en värdepap-
perscentral. 

Derivatavtal som gäller värdepapper reali-
seras i regel som redovisning av nettovärdet i 
stället för att äganderätten till de värdepapper 
som utgör underliggande egendom överlåts. 
Då behöver ingen överlåtelseskatt betalas. 
Om avtalet realiseras i form av överlåtelse av 
ägarandelen, ska skattebemötandet vara det-
samma som vid överlåtelser som sker på an-
nat sätt. 

För närvarande omfattar skattefriheten en-
ligt 5 mom. 2 och 3 punkten, som föreslås bli 
upphävda, i praktiken standardiserade deri-
vatavtal som gäller sådana värdepapper som 
är föremål för offentlig handel. Då realise-
ringspriset i dessa situationer på det sätt som 
förutsätts i den föreslagna 15 a § är överens-
kommet på förhand och en värdepappersför-
medlare dessutom alltid är part i överlåtelsen, 
ska en sådan överlåtelse vara skattefri redan 
med stöd av den föreslagna 15 a §. Skattefri-
heten ska på motsvarande sätt gälla på deri-
vatavtal grundande överlåtelser av värdepap-
per som omfattas av skattefrihet enligt 15 a § 
och som tagits upp till multilateral handel på 
ansökan av bolaget eller med bolagets sam-
tycke. 

Av denna anledning upphävs även 15 § 
5 mom. 2 och 3 punkten, som gäller skatte-
frihet för derivatavtal, som onödiga. Efter-
som skattefriheten med undantag för kravet 
på förmedlarens deltagande ska vara obero-
ende av överlåtelsesättet, har det naturligtvis 
inte heller någon betydelse om det är fråga 
om en överlåtelse som grundar sig på ett 
standardiserat derivatavtal eller ett s.k. OTC-
derivat. 

Likaså upphävs 6 mom., eftersom en mot-
svarande bestämmelse intas i 15 a §. 

15 a §. Överlåtelse av värdepapper som är 
föremål för offentlig handel. I den föreslagna 
nya paragrafen intas bestämmelser om skat-

tefrihet för överlåtelser av värdepapper som 
är föremål för offentlig handel.  

Under de förutsättningar som nämns i pa-
ragrafens inledande stycke samt i 2—4 mom. 
ska skattefriheten gälla värdepapper som har 
tagits upp till handel på marknader som 
nämns i 1 mom. 1—3 punkten. I förslaget till 
1 § 1 mom. nämns reglerade marknader som 
avses i direktivet, i 2 punkten reglerade och 
av myndigheterna övervakade marknader i 
stater utanför Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet och i 3 punkten multilaterala 
handelsplattformer. 

De reglerade marknader inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet som berätti-
gar till skattefrihet är enkla att identifiera, ef-
tersom medlemsstaterna ska lämna en för-
teckning över reglerade marknader som är 
verksamma på deras områden till Europeiska 
gemenskapernas kommission. Situationen 
kan vara en annan beträffande marknader i 
utomeuropeiska länder. I praktiken är in-
hemska bolags aktier som är föremål för 
handel på marknader utanför Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet också notera-
de på någon marknad inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet. Det är emellertid 
möjligt att värdepapperen är noterade bara på 
någon marknad utanför Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet. Närmast med tanke 
på dessa situationer fogades till momentets 
inledande stycke en förutsättning enligt vil-
ken handeln på en marknad som är föremål 
för notering ska vara regelbunden och öppen 
för allmänheten.  

Kravet på att handeln ska vara öppen för 
allmänheten betyder att notering på en mark-
nad som är tillgänglig för en snäv grupp in-
vesterare inte berättigar till skattefrihet. Kra-
vet förutsätter inte att investerarna själva di-
rekt kan lämna anbud vid handelsförfarandet. 
I praktiken sker handeln via en börsförmedla-
re eller en aktör som innehar rättigheter som 
motsvarande handelspart på marknadsplat-
sen. 

De allmänna kraven torde uppfyllas på de 
reglerade marknader på marknadsplatser 
utanför Europeiska ekonomiska samarbets-
området där inhemska bolags värdepapper 
för närvarande är föremål för handel. I detta 
avseende krymper det faktiska tillämpnings-
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området för skattefrihet således inte på grund 
av kraven. 

Syftet med kravet på att penningvederlaget 
ska ha ett fast belopp är att utestänga sådana 
transaktioner från skattefrihet där köpeskil-
lingen är villkorligt överenskommen. Kravet 
begränsar inte skattefriheten, om köparen av-
vikande från den överenskomna köpeskil-
lingen är skyldig att betala tilläggsvederlag i 
enlighet med 6 kap. i värdepappersmarknads-
lagen, som gäller offentligt köpeanbud. 

Enligt 2 mom. förutsätter skattefrihet att 
förmedlare av eller part i överlåtelsen är en 
sådan värdepappersförmedlare som avses i 1 
kap. 4 § 3 punkten i värdepappersmarknads-
lagen. Villkoret uppfylls när förmedlaren på 
grundval av ett uppdragsavtal är förmedlare 
av transaktionen eller köper eller säljer vär-
depapper för egen räkning. Kravet uppfylls 
även för närvarande i fråga om börshandel, 
där transaktionerna alltid sker via en han-
delspart. Skattefriheten ska på motsvarande 
sätt också gälla överlåtelser där förvärvaren 
är godkänd som handelspart på den marknad 
där överlåtelsen sker. Det sistnämnda är nöd-
vändigt med tanke på situationer där t.ex. in-
stitutionella investerare fungerar som stora 
parter på marknadsplatsen utan medverkan 
av någon värdepappersförmedlare. 

I 3 mom. föreslås en bestämmelse som 
motsvarar det nuvarande 15 § 6 mom. Där 
sägs att när förvärvarens förmedlare vid 
överlåtelsen är någon annan än en sådan vär-
depappershandlare som avses i 22 § 3 mom. 
är en förutsättning för skattefrihet att förvär-
varen gör en anmälan enligt 30 § om överlå-
telsen inom två månader från överlåtelsen. 
Samtidigt ändras bestämmelsen så att villko-
ret för skattefrihet också uppfylls om förmed-
laren lämnar årsdeklaration om överlåtelsen 
enligt lagen om beskattningsförfarande. Rent 
administrativt är det ändamålsenligt att an-
mälningar om överlåtelser fås centralt med 
årsdeklarationen. I det nämnda lagrummet 
avses med värdepappershandlare finska vär-
depappersföretag och kreditinstitut samt ut-
ländska värdepappersföretags och kreditinsti-
tuts filialer och filialkontor i Finland. Syftet 
med bestämmelsen är att säkerställa att in-
formation fås om överlåtelser som förmedlas 
av utländska aktörer. 

I 4 mom. föreskrivs om vissa preciseringar 
och begränsningar av skattefriheten. 

I 4 mom. 1 punkten föreskrivs om den tid-
punkt då skattefriheten börjar och upphör. En 
klar utgångspunkt bör vara att skattefriheten 
gäller överlåtelser där sälj- eller köpbudet har 
lagts under den tid då värdepapperet har varit 
föremål för handel enligt 1 mom. på den 
marknad där det har tagits upp till handel i 
enlighet med 1 mom. Ett undantag från detta 
är att skattefriheten dock ska gälla försäljning 
av gamla aktier som grundar sig på ett kom-
binerat köp- och teckningserbjudande och 
som ansluter sig till en aktieemission i sam-
band med noteringen, trots att överlåtelsen 
grundar sig på ett säljbud som lagts innan 
handeln började. Förutsättningen är i motsva-
righet till rättspraxis (HFD 58:2002) att de 
aktier som är föremål för handel kan specifi-
ceras först efter att handeln börjat. Eftersom 
investeraren i en sådan situation inte vet om 
han får värdepapperen på grundval av emis-
sion eller aktieförsäljning och ett fång som 
grundar sig på aktieteckning är fri från över-
låtelseskatt, vore överlåtelseskatteskyldighet 
för aktieförsäljning problematisk ur jämlik-
hetsperspektiv. Försäljningspriset för gamla 
aktier bör också vara desamma som teck-
ningspriset för nya aktier. 

I enlighet med 4 mom. 2 punkten ska skat-
tefriheten inte heller gälla överlåtelser som 
sker för att fullgöra inlösningsskyldighet som 
föreskrivs i 18 kap. i aktiebolagslagen 
(624/2006). Det är egentligen inte fråga om 
en frivillig transaktion mellan parterna, utan 
om ett i aktiebolagslagen reglerat förfarande 
där äganderätten övergår direkt med stöd av 
lagen eller skiljemännens beslut när inlösaren 
ställer en säkerhet. Dessa situationer omfattas 
inte heller för närvarande av skattefrihet. 

I 3 och 4 punkten föreskrivs om överlåtel-
ser där vederlaget utgörs av mottagarens ar-
betsinsats och om överlåtelser som sker i 
form av kapitalplacering eller utdelning av 
medel.  

I 5 mom. föreslås en bestämmelse som be-
gränsar fejkade noteringar. Om det är uppen-
bart att det huvudsakliga syftet med bolagets 
ansökan om att värdepapperen ska tas upp till 
handel är att undvika skatt, ska det bestäm-
mas att den obetalda skatten ska betalas. Det-
samma gäller om upptagandet till handel har 
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skett med bolagets samtycke. För skatten an-
svarar även överlåtaren. Med stöd av be-
stämmelsen kan man ingripa t.ex. i en situa-
tion där syftet har varit att undvika överlåtel-
seskatt i samband med ett företagsförvärv 
som man kommit överens om på förhand. 
Vid bedömningen av om noteringen har 
gjorts för att undvika skatt ska man beakta 
bl.a. försäljningstidpunkten efter att värde-
papperen tagits upp till föremål för handel, 
hur aktiv handeln är under den tid värdepap-
peren är noterade och huruvida emission har 
ordnats i samband med noteringen. 
 
1.3 Lag om beskattning av inkomst av 

näringsverksamhet 

6 §. I 6 mom. 1 punkten anges de kvalitati-
va egenskaper som utgör en förutsättning för 
att momentet ska tillämpas och som ska fin-
nas hos värdepapper som kommer i fråga 
som underliggande egendom för avtal om 
återköp och lån. Lagrummet ändras med an-
ledning av ändringarna i värdepappersmark-
nadslagen och MiFID så att det gäller även 
värdepapper i eget kapital som är föremål för 
handel på en i direktivet avsedd reglerad 
marknad eller en annan reglerad och av 
myndigheterna övervakad marknad. 

Kravet i 3 punkten, genom vilket man har 
försökt garantera att bestämmelsen tillämpas 
endast på avtal med standardvillkor, slopas. I 
punkten intas däremot av de orsaker som an-
getts i avsnitt 3.4 ett krav på att beloppet av 
det vederlag som ska erläggas inte får vara 
beroende av värdeutvecklingen på de värde-
papper som avtalet gäller. Vederlaget ska 
inte anses vara beroende av värdeutveckling-
en på värdepapperen på det sätt som be-
stämmelsen avser på den grunden att som 
vederlag har fastställts en viss andel av vär-
depapperens värde vid tidpunkten för åter-
ställandet. 

Kravet i 5 punkten, som gäller clearingen 
av avtal, ändras så att clearing kan komma i 
fråga även i en clearingorganisation som är 
verksam inom Europeiska ekonomiska sam-

arbetsområdet liksom hos ett utländskt före-
tag som motsvarar ett optionsföretag som av-
ses i lagen om handel med standardiserade 
optioner och terminer. 
 
1.4 Lag om värdering av tillgångar vid 

beskattningen 

4 §. Jämförelsevärdet för noterade värde-
papper som hör till bolagstillgångarna. Det 
föreslås att ordalydelsen i 2 mom. 1 punkten 
förenhetligas så att definitionen motsvarar 
den föreslagna definitionen av värdepapper 
noterade på en reglerad marknad i 33 a § i 
inkomstskattelagen. 

Det föreslås att värdepapper som är före-
mål för multilateral handel värderas på sam-
ma sätt som onoterade värdepapper. Aktierna 
värderas således i enlighet med 5 § med iakt-
tagande av bestämmelserna om beräkning av 
det matematiska värdet. 
 
1.5 Lag om beskattningsförfarande 

17 §. Utomståendes allmänna skyldighet 
att lämna andra uppgifter. Det föreslås att ett 
nytt 11 mom. fogas till paragrafen. I momen-
tet bestäms om skyldighet för bolag att un-
derrätta skatteförvaltningen om att bolagets 
värdepapper tagits upp till handel på en re-
glerad handel eller med bolagets samtycke 
till multilateral handel. Anmälningsskyldig-
heten ska också gälla när handeln upphör lik-
som när handeln flyttas från en marknad till 
en annan. Skatteförvaltningen bestämmer det 
närmare innehållet i skyldigheten att lämna 
uppgifter i enlighet med 10 mom. 
 
2  Ikraft trädande 

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 novem-
ber 2007, dvs. samtidigt med de lagar som 
ingår i regeringens proposition 43/2007 rd., 
som är under behandling i riksdagen.  
 

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

1. 

Lag 

om ändring av 33 a § 2 mom. i inkomstskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) 33 a § 2 mom., sådant 

det lyder i lag 716/2004, som följer: 
 

33 a § 

Dividender från offentligt noterade bolag 

— — — — — — — — — — — — — —  
Med dividender från offentligt noterade bo-

lag avses dividender från ett sådant bolag 
vars aktier, när beslut om dividendutdelning 
fattas, är föremål för 

1) sådan offentlig handel som avses i 1 
kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen 
(495/1989) eller handel på en annan sådan 
reglerad marknad som avses i Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2004/39/EG om 
marknader för finansiella instrument och om 

ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 
93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rå-
dets direktiv 93/22/EEG, 

2) handel på en annan reglerad och av 
myndigheterna övervakad marknad utanför 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
eller 

3) sådan multilateral handel inom Europe-
iska ekonomiska samarbetsområde som avses 
i direktiv 2004/39/EG, under förutsättning att 
aktien har tagits upp till handel på bolagets 
ansökan eller med dess samtycke. 

——— 
Denna lag träder i kraft den 20  . 

————— 
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2. 

Lag 

om ändring av lagen om överlåtelseskatt 

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

6 mom., 
sådana de lyder i lag 979/1999, och 
fogas till lagen en ny 15 a § som följer: 

 
15 a § 

Överlåtelse av värdepapper som är föremål 
för offentlig handel 

Skatt skall inte betalas på överlåtelse mot 
ett fast penningvederlag av värdepapper som 
har tagits upp till regelbunden handel som är 
öppen för allmänheten, 

1) vid sådan offentlig handel som avses i 1 
kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen 
(495/1989) eller på en annan sådan reglerad 
marknad inom Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet som avses i Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2004/39/EG om 
marknader för finansiella instrument och om 
ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 
93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rå-
dets direktiv 93/22/EEG, 

2) på en annan reglerad och av myndighe-
terna övervakad marknad i en sådan stat 
utanför Europeiska ekonomiska samarbets-
området som har godkänt konventionen om 
ömsesidig handräckning i skatteärenden, el-
ler 

3) vid sådan multilateral handel som avses 
i 1 kap. 3 a § i värdepappersmarknadslagen 
(495/1989) eller på en motsvarande multila-
teral handelsplattform inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsområde som avses i direk-
tiv 2004/39/EG under förutsättning att de 
värdepapper som bolaget emitterat har tagits 
upp till handel på bolagets ansökan eller med 
dess samtycke och att värdepapperen har 
överförts till ett sådant värdeandelssystem 
som avses i lagen om värdeandelssystemet 
(826/1991) eller ett motsvarande utländskt 
registersystem. 

Förutsättningen för skattefrihet är att för-
medlare av eller part i överlåtelsen är en så-
dan värdepappersförmedlare som avses i 1 
kap. 4 § 1 mom. 4 punkten i värdepappers-
marknadslagen eller att förvärvaren är god-
känd som handelspart på den marknad där 
överlåtelsen sker. 

Om förvärvarens förmedlare eller part i 
överlåtelsen är någon annan än en sådan vär-
depappershandlare som avses i 22 § 3 mom. i 
denna lag är en förutsättning för skattefrihet 
att den skattskyldige förvärvaren gör en an-
mälan enligt 30 § om överlåtelsen inom två 
månader från överlåtelsen eller att förmedla-
ren lämnar årsdeklaration om överlåtelsen till 
skatteförvaltningen enligt 15 § 4 mom. i la-
gen om beskattningsförfarande (1558/1995). 

Skattefriheten gäller inte  
1) en överlåtelse som grundar sig på ett så-

dant bud som har lagts efter att den handel 
med värdepapper som avses i 1 mom. har av-
slutats eller innan handeln har börjat, om det 
inte är fråga om sådan försäljning av bolagets 
gamla aktier som direkt ansluter sig till en 
aktieemission som genomförs i samband med 
noteringen och som grundar sig på ett kom-
binerat köp- och teckningserbjudande och 
där föremålet för överlåtelsen specificeras 
först efter att handeln har börjat och köpe-
skillingen motsvarar priset på nya aktier,  

2) en överlåtelse som sker för att fullgöra 
inlösningsskyldighet som föreskrivs i 18 kap. 
i aktiebolagslagen (624/2006) i enlighet med 
6 § i nämnda kapitel, 

3) en överlåtelse där vederlaget delvis eller 
helt består av en arbetsinsats, och inte 

4) en överlåtelse som sker i form av kapi-
talinvestering eller utdelning av medel. 
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Om det är uppenbart att det uteslutande el-
ler huvudsakliga syftet med bolagets ansökan 
om att värdepapperen skall tas upp till handel 
i situationer som avses i 1 mom. 3 punkten 
har varit att undvika skatt, skall det bestäm-
mas att förvärvaren skall betala den obetalda 

skatten. För skatten ansvarar också överlåta-
ren. Detsamma gäller om bolaget har gett sitt 
samtycke till att värdepapperen tas upp till 
handel. 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

————— 
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3. 

Lag 

om ändring av 6 § 6 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 

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

(360/1968) 6 § 6 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lag 1385/1997, som följer: 
 

6 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

En överlåtelse av värdepapper mellan par-
terna i ett avtal om återköp eller lån av vär-
depapper skall inte i den första säljarens eller 
långivarens beskattning betraktas såsom 
överlåtelse, om 

1) avtalet gäller värdepapper i eget kapital 
som har tagits upp till handel vid sådan of-
fentlig handel som avses i 3 kap. i värdepap-
persmarknadslagen (495/1989) eller på en 
annan reglerad och av myndigheterna över-
vakad marknad eller till värdeandelssystemet 
överfört masskuldebrevslån eller därmed 
jämförliga gäldenärsförbindelser som avses i 
1 kap. 2 § 1 mom. 2 punkten i värdepap-
persmarknadslagen  och som erbjuds allmän-
heten för teckning, 

2) den ursprungliga ägaren enligt avtals-
villkoren ska få ersättning för värdepapper-
tets avkastning under avtalstiden, 

3) beloppet av det vederlag som ska erläg-
gas inte är beroende av värdeutvecklingen på 
de värdepapper som avtalet gäller, 

4) värdepapperen avtalsenligt återställs till 
den ursprunglige ägaren inom ett år efter den 
första överlåtelsen, 

5) avtalen clearas hos en clearingorganisa-
tion som inom Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet bedriver clearingverksamhet i 
fråga om värdepapper eller hos ett optionsfö-
retag som avses i lagen om handel med stan-
dardiserade optioner och terminer (772/1988) 
eller hos ett motsvarande utländskt företag 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet, och 

6) den skattskyldige inte i sin bokföring har 
behandlat transaktionen såsom överlåtelse. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den            20  . 

 
————— 
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4. 

Lag 

om ändring av 4 § 2 mom. i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 22 december 1995 om värdering av tillgångar vid beskattningen 

(1142/2005) 4 § 2 mom. som följer: 
 

4 § 

Jämförelsevärdet för noterade värdepapper 
som hör till bolagstillgångarna 

— — — — — — — — — — — — — —  
Med offentligt noterade värdepapper avses 

i denna paragraf 
1) värdepapper som är föremål för sådan 

offentlig handel som avses i 1 kap. 3 § i vär-
depappersmarknadslagen (495/1989) eller fö-
remål för handel på en sådan annan reglerad 
marknad inom Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet som avses i Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2004/39/EG om 
marknader för finansiella instrument och om 
ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 

93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/12/EEG samt upphävande av 
rådets direktiv 93/22/EEG eller på en annan 
reglerad och av myndigheterna övervakad 
marknad utanför Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet, och  

2) derivatavtal som standardiserats i sådana 
optionsföretag som avses i 1 kap. 3 § i lagen 
om handel med standardiserade optioner och 
terminer (772/1988) och sådana derivatavtal 
som avses i 10 kap. 1 a § i värdepappers-
marknadslagen och som ska jämställas med 
standardiserade optioner och terminer. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 2007. 

————— 
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5. 

Lag 

om ändring av 17 § i lagen om beskattningsförfarande 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 17 § i lagen av den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/1995) ett 

nytt 11 mom. som följer: 
 

17 § 

Utomståendes allmänna skyldighet att lämna 
andra uppgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ett bolag vars värdepapper på bolagets an-

sökan eller med dess samtycke har tagits upp 
till handel på en reglerad och av myndighe-
terna övervakad marknad i Finland eller ut-
omlands skall meddela skatteförvaltningen 
att värdepapperen tagits upp till handel, att 
handeln flyttats från en marknad till en annan 
liksom att värdepapperen inte längre är före-
mål för handel på marknaden. Detsamma 

gäller upptagande av värdepapperen till så-
dan multilateral handel i Finland eller Euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet på bo-
lagets ansökan eller med dess samtycke som 
avses i Europaparlamentets och rådets direk-
tiv 2004/39/EG om marknader för finansiella 
instrument och om ändring av rådets direktiv 
85/611/EEG och 93/6/EEG och Europapar-
lamentets och rådets direktiv 2000/12/EEG 
samt upphävande av rådets direktiv 
93/22/EEG. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den          20  . 

————— 
 

Helsingfors den 13 september 2007 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Finansminister Jyrki Katainen 
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Bilaga 
Parallelltexter 

1. 

Lag 

om ändring av 33 a § 2 mom. i inkomstskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) 33 a § 2 mom., sådant 

det lyder i lag 716/2004, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

33 a § 

Dividender från offentligt noterade bolag 

— — — — — — — — — — — — — —  
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 av-
ses i 1 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen 
(495/1989) eller föremål för handel på en an-
nan reglerad och av myndigheterna överva-
kad marknad i Finland eller utomlands. 

33 a § 

Dividender från offentligt noterade bolag 

— — — — — — — — — — — — — —  
Med dividender från offentligt noterade bo-

lag avses dividender från ett sådant bolag 
vars aktier, när beslut om dividendutdelning 
fattas, är föremål för 

1) sådan offentlig handel som avses i 1 kap. 
3 § i värdepappersmarknadslagen (495/1989) 
eller handel på en annan sådan reglerad 
marknad som avses i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2004/39/EG om markna-
der för finansiella instrument och om änd-
ring av rådets direktiv 85/611/EEG och 
93/6/EEG och Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2000/12/EG samt upphävande 
av rådets direktiv 93/22/EEG, 

2) handel på en annan reglerad och av 
myndigheterna övervakad marknad utanför 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
eller 

3) sådan multilateral handel inom Europe-
iska ekonomiska samarbetsområde som avses 
i direktiv 2004/39/EG, under förutsättning att 
aktien har tagits upp till handel på bolagets 
ansökan eller med dess samtycke. 

——— 
Denna lag träder i kraft den         20  . 

——— 
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2. 

Lag 

om ändring av lagen om överlåtelseskatt 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen av den 29 november 1996 om överlåtelseskatt (931/1996) 15 § 5 och 6 

mom., 
sådana de lyder i lag 979/1999 och, och 
fogas till lagen en ny 15 a § som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

15 § 

Skatteobjekt och skattskyldighet 

Skatt skall inte betalas: 
1) vid försäljning eller byte av börsvärde-

papper eller marknadsvärdepapper på en 
fondbörs vid sådan offentlig handel som av-
ses i 1 kap. 3 § värdepappersmarknadslagen 
(495/1989), 

2) på överlåtelse som grundar sig på ett 
standardiserat derivatavtal i ett optionsföre-
tag som avses i 1 kap. 3 § lagen om handel 
med standardiserade optioner och terminer 
(772/1988), 

3) på överlåtelse som grundar sig på ett så-
dant derivatavtal enligt 10 kap. 1 a § värde-
pappersmarknadslagen som skall jämställas 
med standardiserade optioner eller terminer, 
om avtalet är föremål för handel och clearing 
på en sådan marknad inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet som har tillkän-
nagivits Europeiska gemenskapernas kom-
mission i enlighet med artikel 16 i rådets di-
rektiv 93/22/EEG om investeringstjänster 
inom värdepappersområdet, eller 

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

Om förvärvarens förmedlare vid en överlå-
telse enligt 5 mom. 1, 2 eller 3 punkten är nå-

15 § 

Skatteobjekt och skattskyldighet 

(5 mom. upphävs) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6 mom. upphävs) 
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gon annan än en sådan värdepappershandla-
re som avses i 22 § 3 mom. är en förutsätt-
ning för skattefrihet att den skattskyldige för-
värvaren gör en anmälan enligt 30 § om 
överlåtelsen inom två månader från överlå-
telsen. 
 
 
 15 a §

Överlåtelse av värdepapper som är föremål 
för offentlig handel 

Skatt skall inte betalas på överlåtelse mot 
ett fast penningvederlag av värdepapper som 
har tagits upp till regelbunden handel som är 
öppen för allmänheten, 

1) vid sådan offentlig handel som avses i 1 
kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen 
(495/1989) eller på en annan sådan reglerad 
marknad inom Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet som avses i Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2004/39/EG om 
marknader för finansiella instrument och om 
ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 
93/6/EEG och Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2000/12/EG samt upphävande 
av rådets direktiv 93/22/EEG, 

2) på en annan reglerad och av myndighe-
terna övervakad marknad i en sådan stat 
utanför Europeiska ekonomiska samarbets-
området som har godkänt konventionen om 
ömsesidig handräckning i skatteärenden, el-
ler 

3) vid sådan multilateral handel som avses 
i 1 kap. 3 a § i värdepappersmarknadslagen 
(495/1989) eller på en motsvarande multila-
teral handelsplattform inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsområde som avses i direk-
tiv 2004/39/EG under förutsättning att de 
värdepapper som bolaget emitterat har tagits 
upp till handel på bolagets ansökan eller med 
dess samtycke och att värdepapperen har 
överförts till ett sådant värdeandelssystem 
som avses i lagen om värdeandelssystemet 
(826/1991) eller ett motsvarande utländskt 
registersystem. 

Förutsättningen för skattefrihet är att för-
medlare av eller part i överlåtelsen är en så-
dan värdepappersförmedlare som avses i 1 
kap. 4 § 1 mom. 4 punkten i värdepappers-
marknadslagen eller att förvärvaren är god-
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känd som handelspart på den marknad där 
överlåtelsen sker. 

Om förvärvarens förmedlare eller part i 
överlåtelsen är någon annan än en sådan 
värdepappershandlare som avses i 22 § 
3 mom. i denna lag är en förutsättning för 
skattefrihet att den skattskyldige förvärvaren 
gör en anmälan enligt 30 § om överlåtelsen 
inom två månader från överlåtelsen eller att 
förmedlaren lämnar årsdeklaration om över-
låtelsen till skatteförvaltningen enligt 15 § 
4 mom. i lagen om beskattningsförfarande 
(1558/1995). 

Skattefriheten gäller inte  
1) en överlåtelse som grundar sig på ett 

sådant bud som har lagts efter att den handel 
med värdepapper som avses i 1 mom. har av-
slutats eller innan handeln har börjat, om det 
inte är fråga om sådan försäljning av bola-
gets gamla aktier som direkt ansluter sig till 
en aktieemission som genomförs i samband 
med noteringen och som grundar sig på ett 
kombinerat köp- och teckningserbjudande 
och där föremålet för överlåtelsen specifice-
ras först efter att handeln har börjat och kö-
peskillingen motsvarar priset på nya aktier,  

2) en överlåtelse som sker för att fullgöra 
inlösningsskyldighet som föreskrivs i 18 kap. 
i aktiebolagslagen (624/2006) i enlighet med 
6 § i nämnda kapitel, 

3) en överlåtelse där vederlaget delvis eller 
helt består av en arbetsinsats, och inte 

4) en överlåtelse som sker i form av kapi-
talinvestering eller utdelning av medel. 

Om det är uppenbart att det uteslutande el-
ler huvudsakliga syftet med bolagets ansökan 
om att värdepapperen skall tas upp till han-
del i situationer som avses i 1 mom. 3 punk-
ten har varit att undvika skatt, skall det be-
stämmas att förvärvaren skall betala den 
obetalda skatten. För skatten ansvarar också 
överlåtaren. Detsamma gäller om bolaget 
har gett sitt samtycke till att värdepapperen 
tas upp till handel. 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

——— 
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3. 

Lag 

om ändring av 6 § 6 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 

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

(360/1968) 6 § 6 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lag 1385/1997, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

6 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

En överlåtelse av värdepapper mellan par-
terna i ett avtal om återköp eller lån av värde-
papper skall inte i den första säljarens eller 
långivarens beskattning betraktas såsom över-
låtelse, om överlåtelsen sker för fullgörandet 
av avtalet och 

1) avtalet gäller börsvärdepapper eller 
marknadsvärdepapper i eget kapital, till vär-
deandelssystemet överfört masskuldebrevslån 
eller därmed jämförliga gäldenärsförbindelser 
som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 2 punkten vär-
depappersmarknadslagen (495/1989) och som 
erbjuds allmänheten för teckning, 

 
 
 
 
2) den ursprungliga ägaren enligt avtalsvill-

koren skall få ersättning för värdepapperets 
avkastning under avtalstiden, 

3) finansinspektionen har godkänt avtals-
villkoren eller dessa har angivits i reglemen-
tet för ett optionsföretag som avses i lagen 
om handel med standardiserade optioner och 
terminer (772/1988) eller reglerna för den 
värdepapperscentral som avses i lagen om 
värdeandelssystemet (826/1991), 

4) värdepapperen avtalsenligt återställs till 
den ursprunglige ägaren inom ett år efter den 
första överlåtelsen, 

5) avtalen clearas hos en clearingorganisa-
tion som i Finland bedriver clearingverksam-
het i fråga om värdepapper eller hos ett op-
tionsföretag som avses i lagen om handel med 
standardiserade optioner och terminer, och 

 
 

6 §
— — — — — — — — — — — — — —  

En överlåtelse av värdepapper mellan par-
terna i ett avtal om återköp eller lån av vär-
depapper skall inte i den första säljarens eller 
långivarens beskattning betraktas såsom 
överlåtelse, om 

 
1) avtalet gäller värdepapper i eget kapital 

som har tagits upp till handel vid sådan of-
fentlig handel som avses i 3 kap. i värdepap-
persmarknadslagen (495/1989) eller på en 
annan reglerad och av myndigheterna över-
vakad marknad eller till värdeandelssystemet 
överfört masskuldebrevslån eller därmed 
jämförliga gäldenärsförbindelser som avses i 
1 kap. 2 § 1 mom. 2 punkten i värdepap-
persmarknadslagen och som erbjuds allmän-
heten för teckning, 

2) den ursprungliga ägaren enligt avtals-
villkoren ska få ersättning för värdepapper-
tets avkastning under avtalstiden, 

3) beloppet av det vederlag som ska erläg-
gas inte är beroende av värdeutvecklingen på 
de värdepapper som avtalet gäller, 

 
 
 
 
4) värdepapperen avtalsenligt återställs till 

den ursprunglige ägaren inom ett år efter den 
första överlåtelsen, 

5) avtalen clearas hos en clearingorganisa-
tion som inom Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet bedriver clearingverksamhet i 
fråga om värdepapper eller hos ett optionsfö-
retag som avses i lagen om handel med stan-
dardiserade optioner och terminer (772/1988) 
eller hos ett motsvarande utländskt företag 
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6) den skattskyldige inte i sin bokföring har 

behandlat transaktionen såsom överlåtelse. 
 

inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet, och 

6) den skattskyldige inte i sin bokföring har 
behandlat transaktionen såsom överlåtelse. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 20  . 

——— 
 

 

4. 

Lag 

om ändring av 4 § 2 mom. i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 22 december 1995 om värdering av tillgångar vid beskattningen 

(1142/2005) 4 § 2 mom. som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

4 § 

Jämförelsevärdet för noterade värdepapper 
som hör till bolagstillgångarna 

— — — — — — — — — — — — — —  
Med offentligt noterade värdepapper avses i 

denna paragraf 
1) värdepapper som är föremål för sådan of-

fentlig handel som avses i 1 kap. 3 § i värde-
pappersmarknadslagen (495/1989) samt vär-
depapper som är föremål för handel på en an-
nan reglerad och av myndigheterna överva-
kad marknad, och 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) derivatavtal som standardiserats i sådana 

optionsföretag som avses i 1 kap. 3 § i lagen 
om handel med standardiserade optioner och 
terminer (772/1988) och sådana derivatavtal 
som avses i 10 kap. 1 a § i värdepappers-
marknadslagen och som skall jämställas med 

4 §

Jämförelsevärdet för noterade värdepapper 
som hör till bolagstillgångarna 

— — — — — — — — — — — — — —  
Med offentligt noterade värdepapper avses 

i denna paragraf 
1) värdepapper som är föremål för sådan 

offentlig handel som avses i 1 kap. 3 § i vär-
depappersmarknadslagen (495/1989) eller fö-
remål för handel på en sådan annan reglerad 
marknad inom Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet som avses i Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2004/39/EG om 
marknader för finansiella instrument och om 
ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 
93/6/EEG och Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2000/12/EEG samt upphävande 
av rådets direktiv 93/22/EEG eller på en an-
nan reglerad och av myndigheterna överva-
kad marknad utanför Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet, och  

2) derivatavtal som standardiserats i sådana 
optionsföretag som avses i 1 kap. 3 § i lagen 
om handel med standardiserade optioner och 
terminer (772/1988) och sådana derivatavtal 
som avses i 10 kap. 1 a § i värdepappers-
marknadslagen och som ska jämställas med 
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standardiserade optioner och terminer. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

standardiserade optioner och terminer. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 20  . 

——— 
 

 

5. 

Lag 

om ändring av 17 § i lagen om beskattningsförfarande 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 17 § i lagen av den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/1995) ett 

nytt 11 mom. som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

17 § 

Utomståendes allmänna skyldighet att lämna 
andra uppgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

17 § 

Utomståendes allmänna skyldighet att lämna 
andra uppgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ett bolag vars värdepapper på bolagets 

ansökan eller med dess samtycke har tagits 
upp till handel på en reglerad och av myn-
digheterna övervakad marknad i Finland el-
ler utomlands skall meddela skatteförvalt-
ningen att värdepapperen tagits upp till han-
del, att handeln flyttats från en marknad till 
en annan liksom att värdepapperen inte 
längre är föremål för handel på marknaden. 
Detsamma gäller upptagande av värdepap-
peren till sådan multilateral handel i Finland 
eller Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet på bolagets ansökan eller med dess 
samtycke som avses i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2004/39/EG om markna-
der för finansiella instrument och om änd-
ring av rådets direktiv 85/611/EEG och 
93/6/EEG och Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2000/12/EEG samt upphävande 
av rådets direktiv 93/22/EEG. 

——— 
Denna lag träder i kraft den 20  . 

——— 
 

 


