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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
lagar om ändring av 3 § i lagen om beskattning av be-
gränsat skattskyldig för inkomst, 6 a § i lagen om be-
skattning av inkomst av näringsverksamhet och 33 c § i 
inkomstskattelagen

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I propositionen föreslås det att lagen om 
beskattning av begränsat skattskyldig för in-
komst, lagen om beskattning av inkomst av 
näringsverksamhet och inkomstskattelagen 
ändras. Genom de föreslagna lagarna genom-

förs rådets omarbetade moder- och dotterbo-
lagsdirektiv.  
Avsikten är att lagarna ska träda i kraft så 
snart som möjligt. 

————— 
 

MOTIVERING 

1  Nuläge och föres lagna ändringar 

Rådets direktiv 90/435/EEG om ett gemen-
samt beskattningssystem för moderbolag och 
dotterbolag hemmahörande i olika medlems-
stater, nedan moder- och dotterbolagsdirekti-
vet, antogs ursprungligen år 1990. Direktivet 
har ändrats flera gånger på ett väsentligt sätt, 
vilket resulterade i att man beslutade omarbe-
ta direktivet. Syftet med propositionen är att 
genomföra rådets direktiv 2011/96/EU om ett 
gemensamt beskattningssystem för moderbo-
lag och dotterbolag hemmahörande i olika 
medlemsstater (omarbetning), nedan det 
omarbetade moder- och dotterbolagsdirekti-
vet.  

I propositionen är det fråga om ett så kallat 
blandat genomförande. 

Syftet med moder- och dotterbolagsdirekti-
vet är att undanta olika former av vinstutdel-
ning från dotterbolag till moderbolag från 
källskatt och att förhindra dubbelbeskattning 
av sådana inkomster på moderbolagsnivå. Då 
ett moderbolag i egenskap av aktieägare tar 
emot utdelad vinst från ett dotterbolag, måste 
den medlemsstat där moderbolaget har sin 
hemvist avstå från att beskatta sådan vinst, 
eller beskatta den men låta moderbolaget från 
skatten avräkna den bolagsskatt som dotter-
bolaget har betalat för vinsten. För att åstad-
komma skattemässig neutralitet är det dess-
utom nödvändigt att den vinst som ett dotter-

bolag delar ut till sitt moderbolag undantas 
från källskatt. 

Moder- och dotterbolagsdirektivet gäller 
direktinvesteringsdividender. En direktinve-
stering är ett samfunds ägarandel som över-
stiger en viss procentuell andel av kapitalet 
eller röstetalet i det samfund som är föremål 
för investeringen. Enligt en gränsdragning 
inom internationell beskattning är övriga in-
vesteringar så kallade portföljinvesteringar. 
Direktivet förpliktar till att undanröja så kal-
lad kedjebeskattning mellan det utdelande 
samfundet och det samfund som tar emot 
vinst, om vinstmottagaren innehar minst 10 
procent av kapitalet i det samfund som delar 
ut vinsten i en annan medlemsstat.  

Moder- och dotterbolagsdirektivet har ge-
nomförts nationellt genom bestämmelserna i 
3 § 6 mom. i lagen om beskattning av be-
gränsat skattskyldig för inkomst (627/1978) 
och 6 a § i lagen om beskattning av inkomst 
av näringsverksamhet (360/1968). Till mo-
der-och dotterbolagsdirektivet hänvisas dess-
utom i 33 c § i inkomstskattelagen 
(1535/1992), 6 b § i lagen om beskattning av 
inkomst av näringsverksamhet och i 7 § 1 
mom. 3 punkten i lagen om beskattning av 
begränsat skattskyldig för inkomst. 

I 3 § 6 mom. i lagen om beskattning av be-
gränsat skattskyldig för inkomst finns be-
stämmelser om skattefrihet för sådana direkt-
investeringsdividender som betalas från Fin-
land och som hör till tillämpningsområdet för 



 RP 58/2012 rd  
  

 

2 

moder- och dotterbolagsdirektivet. Enligt 
momentet ska källskatt inte betalas på divi-
dend som betalas till ett sådant bolag som av-
ses i artikel 2 i moder- och dotterbolagsdirek-
tivet, om bolaget direkt innehar minst tio 
procent av kapitalet i det bolag som betalar 
dividenden. Det föreslås att momentet ändras 
så att det i det hänvisas till det omarbetade 
moder- och dotterbolagsdirektivet. 

Enligt 7 § 1 mom. 3 punkten i lagen om 
beskattning av begränsat skattskyldig för in-
komst utgör källskatten 18,38 procent på di-
vidender som betalas från Finland till utlan-
det. För dividenden ska betalas ovannämnda 
källskatt om dividendtagaren är ett samfund 
som avses i 3 § 5 mom. och aktierna i det ut-
delande samfundet ingår i dividentagarens 
investeringstillgångar och dividendtagaren 
inte är ett sådant bolag som avses i moder- 
och dotterbolagsdirektivet som direkt innehar 
minst tio procent av aktiekapitalet i det utde-
lande samfundet vid utbetalningen av divi-
denden. För dividenden ska även betalas 
källskatt när dividendtagaren är ett samfund 
som avses i 3 § 5 mom., det utdelande sam-
fundet är ett sådant offentligt noterat bolag 
som avses i 33 a § 2 mom. i inkomstskattela-
gen och dividendtagaren är ett annat än ett 
offentligt noterat samfund som direkt innehar 
mindre än tio procent av aktiekapitalet i det 
utdelande samfundet vid utbetalningen av di-
videnden. I propositionen föreslås det att den 
hänvisning till direktivet som finns i 3 § 6 
mom. ska ändras så att den hänvisar till det 
omarbetade moder- och dotterbolagsdirekti-
vet. Lagens 7 § behöver inte ändras till följd 
av detta. 

I 6 a § 1 mom. i lagen om beskattning av 
inkomst av näringsverksamhet finns be-
stämmelser om skatteplikt för sådan dividend 
som ett samfund får och som är egendom för 
vilken näringsskatt ska betalas. I regel är så-
dana dividender skattefria. Om dividenderna 
har erhållits för aktier som ingår i samfundets 
investeringstillgångar, är enligt 1 mom. 1 
punkten 75 procent av dividenden skatteplik-
tig inkomst och 25 procent skattefri inkomst, 
om det samfund som delar ut dividenden inte 
är ett sådant utländskt samfund som hör till 

tillämpningsområdet för moder- och dotter-
bolagsdirektivet, av vars kapitalet dividend-
tagaren direkt äger minst tio procent vid di-
videndutdelningen. Det föreslås att 1 punkten 
i momentet ändras så att i den hänvisas till 
det omarbetade moder- och dotterbolagsdi-
rektivet. 

I 6 b § i lagen om beskattning av inkomst 
av näringsverksamhet finns bestämmelser om 
den skattemässiga behandlingen av överlåtel-
sevinster och överlåtelseförluster för i an-
läggningstillgångarna ingående aktier som 
hör till näringsförvärvskällan. Hänvisningen 
till artikel 2 i moder- och dotterbolagsdirek-
tivet i 3 punkten i det gällande 3 mom. är 
korrekt även i fortsättningen och bestämmel-
sen behöver därför inte ändras. 

 I 33 c § i inkomstskattelagen finns be-
stämmelser om de förutsättningar under vilka 
dividender som en fysisk person eller ett 
dödsbo erhållit från ett utländskt samfund ska 
beskattas på samma sätt som dividender som 
erhållits från Finland. Enligt 1 mom. 1 punk-
ten utgör dividend från ett utländskt samfund 
under vissa förutsättningar skattepliktig in-
komst för en fysisk person och ett dödsbo, 
om samfundet är ett bolag som avses i artikel 
2 i moder- och dotterbolagsdirektivet. Det fö-
reslås att 1 punkten i momentet ändras så att i 
den hänvisas till det omarbetade moder- och 
dotterbolagsdirektivet. 
 
2  Proposi t ionens konsekvenser 

Förslaget har varken ekonomiska eller 
andra konsekvenser.  
 
3  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid finansministe-
riet. 
 
4  Ikraft trädande 

Lagarna föreslås träda i kraft så snart som 
möjligt. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 

1. 

Lag 

om ändring av 3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978) 3 § 6 mom., 

sådant det lyder i lag 814/2008, som följer: 
 

3 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Källskatt ska inte betalas på dividend som 
betalas till ett sådant bolag som avses i arti-
kel 2 i rådets direktiv 2011/96/EU om ett 
gemensamt beskattningssystem för moderbo-
lag och dotterbolag hemmahörande i olika 

medlemsstater, nedan moder- och dotterbo-
lagsdirektivet, om bolaget direkt innehar 
minst tio procent av kapitalet i det bolag som 
betalar dividenden. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den  20  . 

————— 
 

2. 

Lag 

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

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) 6 a § 1 mom., 

sådant det lyder i lag 717/2004, som följer: 
 

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

tepliktig inkomst. Av dividenden är dock 
med de undantag som anges i 2 mom. 75 
procent skattepliktig inkomst och 25 procent 
skattefri inkomst, om 

1) dividenden har erhållits för aktier som 
ingår i investeringstillgångarna och det sam-
fund som delar ut dividenden inte är ett så-
dant utländskt samfund som avses i artikel 2 i 
rådets direktiv 2011/96/EU om ett gemen-
samt beskattningssystem för moderbolag och 
dotterbolag hemmahörande i olika medlems-
stater, av vars aktiekapital dividendtagaren 
direkt äger minst tio procent vid dividendut-
delningen, 

2) det samfund som delar ut dividenden är 
något annat samfund än ett inhemskt sam-
fund eller ett i 1 punkten avsett samfund med 
hemvist i en medlemsstat i Europeiska unio-
nen, eller 

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

——— 
Denna lag träder i kraft den 20 . 

————— 
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3. 

Lag 

om ändring av 33 c § i inkomstskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i inkomstskattelagen (1535/1992) 33 c § 1 mom., sådant det lyder i lag 716/2004, 

som följer: 
 

33 c § 

Dividend från utländska samfund 

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

1) samfundet är ett sådant bolag som avses 
i artikel 2 i rådets direktiv 2011/96/EU om ett 
gemensamt beskattningssystem för moderbo-

lag och dotterbolag hemmahörande i olika 
medlemsstater, eller 

2) mellan samfundets hemviststat och Fin-
land  under skatteåret är i kraft ett avtal för 
undvikande av dubbelbeskattning som till-
lämpas på dividend som samfundet delar ut. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

 
————— 

 
Helsingfors den 7 juni 2012 

 
 
 

Statsministerns ställföreträdare, finansminister 

JUTTA URPILAINEN 

 
 
 

Regeringsråd Antero Toivainen 



 RP 58/2012 rd  
  

 

5

Bilaga 
Parallelltexter 

 

1. 

Lag 

om ändring av 3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978) 3 § 6 mom., 

sådant det lyder i lag 814/2008, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

3 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Källskatt ska inte betalas på dividend som 
betalas till ett sådant bolag som avses i artikel 
2 i rådets direktiv 90/435/EEG om ett gemen-
samt beskattningssystem för moderbolag och 
dotterbolag hemmahörande i olika medlems-
stater, nedan moder- och dotterbolagsdirekti-
vet, om bolaget direkt innehar minst tio pro-
cent av kapitalet i det bolag som betalar divi-
denden. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Källskatt ska inte betalas på dividend som 
betalas till ett sådant bolag som avses i arti-
kel 2 i rådets direktiv 2011/96/EU om ett 
gemensamt beskattningssystem för moderbo-
lag och dotterbolag hemmahörande i olika 
medlemsstater, nedan moder- och dotterbo-
lagsdirektivet, om bolaget direkt innehar 
minst tio procent av kapitalet i det bolag som 
betalar dividenden. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den  20  . 

 
 

2. 

Lag 

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

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) 6 a § 1 mom., så-
dant det lyder i lag 717/2004, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

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

tepliktig inkomst. Av dividenden är dock med 
de undantag som anges i 2 mom. 75 procent 
skattepliktig inkomst och 25 procent skattefri 
inkomst, om 

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

tepliktig inkomst. Av dividenden är dock 
med de undantag som anges i 2 mom. 75 
procent skattepliktig inkomst och 25 procent 
skattefri inkomst, om 
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1) dividenden har erhållits för aktier som 
ingår i investeringstillgångarna och det sam-
fund som delar ut dividenden inte är ett så-
dant utländskt samfund som avses i artikel 2 i 
Europeiska gemenskapernas råds direktiv 
90/435/EEG om ett gemensamt beskattnings-
system för moderbolag och dotterbolag hem-
mahörande i olika medlemsstater, av vars ak-
tiekapital dividendtagaren direkt äger minst 
tio procent vid dividendutdelningen, 

2) det samfund som delar ut dividenden är 
något annat samfund än ett inhemskt samfund 
eller ett i 1 punkten avsett samfund med 
hemvist i en medlemsstat i Europeiska unio-
nen, eller 

3) det samfund som delar ut dividenden är 
ett i 33 a § 2 mom. i inkomstskattelagen av-
sett offentligt noterat bolag och dividendtaga-
ren är ett annat samfund än ett offentligt note-
rat bolag och vid dividendutdelningen inte di-
rekt äger minst tio procent av kapitalet i det 
bolag som delar ut dividenden. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

1) dividenden har erhållits för aktier som 
ingår i investeringstillgångarna och det sam-
fund som delar ut dividenden inte är ett så-
dant utländskt samfund som avses i artikel 2 i 
rådets direktiv 2011/96/EU om ett gemen-
samt beskattningssystem för moderbolag och 
dotterbolag hemmahörande i olika medlems-
stater, av vars aktiekapital dividendtagaren 
direkt äger minst tio procent vid dividendut-
delningen, 

2) det samfund som delar ut dividenden är 
något annat samfund än ett inhemskt sam-
fund eller ett i 1 punkten avsett samfund med 
hemvist i en medlemsstat i Europeiska unio-
nen, eller 

3) det samfund som delar ut dividenden är 
ett i 33 a § 2 mom. i inkomstskattelagen av-
sett offentligt noterat bolag och dividendtaga-
ren är ett annat samfund än ett offentligt no-
terat bolag och vid dividendutdelningen inte 
direkt äger minst tio procent av kapitalet i det 
bolag som delar ut dividenden. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 20 . 

 
 

3. 

Lag 

om ändring av 33 c § i inkomstskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i inkomstskattelagen (1535/1992) 33 c § 1 mom., sådant det lyder i lag 716/2004, 

som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

33 c § 

Dividend från utländska samfund 

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

1) samfundet är ett sådant bolag som avses i 
artikel 2 i Europeiska gemenskapernas råds 
direktiv 90/435/EEG om ett gemensamt be-
skattningssystem för moderbolag och dotter-
bolag hemmahörande i olika medlemsstater, 

33 c § 

Dividend från utländska samfund 

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

1) samfundet är ett sådant bolag som avses 
i artikel 2 i rådets direktiv 2011/96/EU om ett 
gemensamt beskattningssystem för moderbo-
lag och dotterbolag hemmahörande i olika 
medlemsstater, eller 
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eller 
2) mellan samfundets hemviststat och Fin-

land under skatteåret är i kraft ett avtal för 
undvikande av dubbelbeskattning som tilläm-
pas på dividend som samfundet delar ut. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
2) mellan samfundets hemviststat och Fin-

land under skatteåret är i kraft ett avtal för 
undvikande av dubbelbeskattning som till-
lämpas på dividend som samfundet delar ut. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 
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