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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
komplettering av regeringens proposition med förslag till 
lag om inkomstskatteskalan för 2014 samt till andra änd-
ringar av vissa lagar (RP 105/2013 rd) 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

Regeringens proposition till riksdagen med 
förslag till lag om inkomstskatteskalan för 
2014 samt till andra ändringar av vissa lagar 
föreslås bli kompletterad. 

Det föreslås att den progressiva förvärvsin-
komstskatteskalan vid statsbeskattningen 
ändras så att inkomstgränserna i inkomstskat-
teskalan, med undantag av den högsta in-
komstgränsen, höjs med cirka 1,5 procent. 

Inkomstskattelagen ändras enligt förslaget 
så, att arbetsinkomstavdragets maximibelopp 
och minskningsprocent höjs jämfört med de 
belopp som föreslogs i den tidigare proposi-
tionen. 

Grundavdraget vid kommunalbeskattning-
en ändras så, att grundavdragets maximibe-
lopp höjs och minskningsprocenten sänks 

jämfört med de belopp som föreslogs i den 
tidigare propositionen. 

Den bestämmelse i inkomstskattelagen en-
ligt vilken Skatteförvaltningen särskilt fast-
ställer maximibeloppet för den del av den 
skattefria kilometerersättningen som översti-
ger 15 000 körkilometer föreslås bli upp-
hävd. Motsvarande ändringar görs i lagen om 
beskattning av inkomst av näringsverksam-
het, inkomstskattelagen för gårdsbruk samt 
lagen om förskottsuppbörd.  

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2014 och avses bli behandlad i 
samband med den. Lagarna avses träda i 
kraft vid ingången av 2014 och de tillämpas 
första gången vid beskattningen för 2014. 

————— 
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MOTIVERING 

1  Föreslagna ändringar 

1.1 Allmänt  

Arbetsmarknadens centralorganisationer 
uppnådde den 30 augusti 2013 förhandlings-
resultat om ett centralt sysselsättnings- och 
tillväxtavtal. Avtalets mål är att styra in eko-
nomin på ett sunt tillväxtspår genom att öka 
sysselsättningen, jämlikt stödja alla löntaga-
res köpkraft och förtjänstutveckling samt 
förbättra företagens möjligheter till framgång 
i den globala konkurrensen. 

En stabil, förutsägbar och fungerande ar-
betsmarknad är en förutsättning för konkur-
renskraften. Regeringen har ett nära och gott 
samarbete med arbetsmarknadsparterna i syf-
te att samordna finanspolitiken och arbets-
marknadspolitiken och regeringen är redo att 
på det sätt som anges i regeringsprogrammet 
efter en uppnådd arbetsmarknadslösning 
stödja konkurrenskraften och sysselsättning-
en samt en förbättring av köpkraften genom 
åtgärder som främjar dessa. I och med att ar-
betsmarknadsuppgörelsen har fått en tillräck-
lig täckning föreslår regeringen att den reger-
ingsproposition, som lämnades samtidigt 
med budgetpropositionen för 2014 den 
16 september 2013, med förslag till lag om 
inkomstskatteskalan för 2014 samt till andra 
ändringar av vissa lagar (RP 105/2013 rd) 
ändras.  
 
1.2 Lagen om inkomstskatteskalan för 

2014 och inkomstskattelagen 

I syfte att öka statens intäkter avstod reger-
ingen vid överenskommelsen 2012 om ra-
marna för statsfinanserna från kompense-
ringen av den skattehöjande effekten av in-
flationen och ökningen av inkomstnivån 
2013 och 2014 som nämns i regeringspro-
grammet. På grund av detta föreslogs inga 
ändringar i den progressiva inkomstskatte-
skalan för 2014 jämfört med den skala som 
tillämpas 2013. Med tanke på arbetsmark-
nadsuppgörelsen föreslås det i propositionen 
att det vid beskattningen för skatteåret 2014 
tillämpas en progressiv inkomstskatteskala 

som lindrats i jämförelse med inkomstskatte-
skalan för 2013 genom att inkomstgränserna 
i skatteskalan med undantag av den högsta 
inkomstgränsen höjs med 1,5 procent. 

I den proposition som lämnades i septem-
ber 2013 (RP 105/2013 rd) föreslogs det att 
arbetsinkomstavdragets högsta belopp som 
anges i inkomstskattelagen (1535/1992) höjs 
från nuvarande 970 euro till 1 000 euro och 
att avdragets inflödesprocent höjs från 7,3 till 
7,4 procent.  I denna proposition föreslås det 
att arbetsinkomstavdraget enligt 125 § i in-
komstskattelagen ändras så att arbetsin-
komstavdragets högsta belopp höjs från nu-
varande 970 euro till 1 010 euro, avdragets 
inflödesprocent höjs från 7,3 till 7,4 procent 
och avdragets minskningsprocent sjunker 
från 1,1 till 1,15 procent. 

Grundavdraget i kommunalbeskattningen 
bestäms enligt 106 § i inkomstskattelagen 
och i den pro-position som lämnades i sep-
tember föreslogs en höjning av avdraget från 
2 880 euro till 2 910 euro. I denna proposi-
tion föreslås det att maximibeloppet för 
grundavdraget höjs med 50 euro i stället för 
30 euro och att minskningsprocenten sänks 
med 1 procent, varmed maximibeloppet för 
grundavdraget stiger till 2 930 euro och 
minskningsprocenten sjunker till 19 procent. 
Grundavdraget beviljas till sitt fulla belopp 
vid 2 930 euros årsinkomst för mottagare av 
dagpenningsinkomst, för mottagare av löne-
inkomst vid cirka 5 400 euros årsinkomst och 
för mottagare av pensionsinkomst vid cirka 
10 800 euros årsinkomst. Effekten av grund-
avdraget sträcker sig för mottagare av dag-
penningsinkomst till en inkomst på cirka 
18 300 euro per år, för mottagare av lönein-
komst till cirka 23 700 euro per år och för 
mottagare av pensionsinkomst till cirka 
20 700 euro per år. 

Tabellen nedan visar i sammanfattning hur 
de förslag till ändring av inkomstskattegrun-
derna i fråga om statens progressiva inkomst-
skatteskala, arbetsinkomstavdraget och 
grundavdraget som ingår i den proposition 
som lämnades i september och i denna pro-
position sammantaget på olika inkomstnivåer 
påverkar skattegraden för löntagare som är 
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yngre än 53 år. Sifferuppgifterna i tabellen 
omfattar inkomstskatt till staten, genomsnitt-
lig kommunalskatt, genomsnittlig kyrkoskatt, 
rundradioskatt, sjukförsäkringens sjukvårds-
premie och dagpenningspremie samt arbets-
tagarnas arbetspensionsförsäkringsavgift och 
löntagarnas arbetslöshetsförsäkringspremie. 
I kalkylerna har använts 2013 års genom-
snittliga skattesatser för kommunalskatten 

och kyrkoskatten samt löntagaravgifter. Efter 
de föreslagna ändringarna, när ökningen av 
inkomstnivån har beaktats, kvarstår lönein-
komstens skattegrad i medeltal på 2013 års 
nivå och dessutom lindras beskattningen för 
småinkomsttagare på grund av de föreslagna 
ökningarna av arbetsinkomstavdraget och 
grundavdraget för att lindra beskattningen av 
små förvärvsinkomster. 

 
Löneinkomstens skattegrad, % 
 

Ändring i %-enheter 
Ändring i skattemängd, 

euro/år 

Löneinkomst, 
euro/år 

Grunderna 
för 2013 

Gruderna 
för 2014 
(endast 

denna pro-
position) 

Denna pro-
position 
(jämförd 

med 
RP 105) 

Denna pro-
position 
(jämförd 
med nulä-

get) 

Denna pro-
position 
(jämförd 

med 
RP 105) 

Denna pro-
position 
(jämförd 
med nulä-

get) 
5 000 6,49 6,49 0 0 0 0 

10 000 8,70 8,44 -0,11 -0,26 -11,00 -26,00 

20 000 18,71 18,25 -0,27 -0,46 -54,00 -92,00 

30 000 25,57 25,25 -0,22 -0,32 -66,00 -96,00 

40 000 30,48 30,24 -0,16 -0,24 -64,00 -96,00 

50 000 34,07 33,84 -0,17 -0,23 -85,00 -115,00 

60 000 36,61 36,43 -0,13 -0,18 -78,00 -108,00 

70 000 38,43 38,28 -0,11 -0,15 -77,00 -105,00 

80 000 40,19 39,96 -0,19 -0,23 -152,00 -184,00 

90 000 42,07 41,86 -0,17 -0,21 -153,00 -189,00 

100 000 43,50 43,33 -0,14 -0,17 -140,00 -170,00 

110 000 44,69 44,53 -0,13 -0,16 -143,00 -176,00 

120 000 45,79 45,65 -0,11 -0,14 -132,00 -168,00 

 
 
1.3 Kilometerersättningarna 

Bestämmelsen om skattefri kilometerer-
sättning i 73 § 2 mom. i inkomstskattelagen 
ändrades (RP 88/2012 rd) 2012 stegvis så att 
Skatteförvaltningen när det allmänna belop-
pet av den skattefria kilometerersättningen 
fastställs, från ingången av 2013 ska dra av 
en 5 procents andel för privatkörning från det 
maximibelopp som Statens arbetsmarknads-
verk har räknat ut. Från ingången av 2014 
ska Skatteförvaltningen enligt förslaget sepa-
rat fastställa en skattefri maximikilometerer-
sättning för den del som överstiger 15 000 ki-
lometer. Till den del en arbetstagares körki-
lometer överstiger 15 000 ska Skatteförvalt-
ningen fastställa det skattefria beloppet till 

55 procent av den maximikilometerersättning 
som Statens arbetsmarknadsverk har räknat 
ut.  

Avsikten med den ändring som nämns 
ovan var att stegvis begränsa den överkom-
pensation som betalats till löntagare på basis 
av de skattefria kilometerersättningarna. Ti-
digare beaktades löntagarnas privatkörning 
inte alls då den skattefria ersättningsnivån 
fastställdes. Överkompensation uppkommer 
även då arbetsresorna överstiger 15 000 ki-
lometer eftersom andelen fasta kostnader re-
dan blivit ersatt till fullt belopp för det kilo-
meterantalet. För det antal kilometer som 
överstiger 15 000 uppkommer inte fasta 
kostnader för löntagaren på grund av arbets-
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resor som motsvarar den skattefria ersättning 
som arbetsgivaren betalar. 

Som en del av stödet för arbetsmarknads-
uppgörelsen beslöt regeringen att slopa den 
tilltänkta ytterligare åtstramningen av kilo-
meterersättningen för 2014. På grund av det-
ta föreslås det i propositionen att den kilome-
terersättning som separat ska fastställas för 
den del som överstiger 15 000 kilometer slo-
pas. Det temporärt tillfogade 73 § 2 mom. i 
inkomstskattelagen om skattefri kilometerer-
sättning som tillämpas 2013 föreslås bli per-
manent, varmed andelen privat körning till 
alla delar vid fastställandet av maximibelop-
pet för den skattefria kilometerersättningen 
beaktas som 5 procent av det belopp som 
Statens arbetsmarknadsverk har räknat ut.  

När gränsen på 15 000 km slopas i in-
komstskattelagen föreslås det att i 73 § 
3 mom. i inkomstskattelagen, 55 § 4 mom. i 
lagen om beskattning av inkomst av närings-
verksamhet, 10 e § 4 mom. i inkomstskatte-
lagen för gårdsbruk och 9 § 6 mom. i lagen 
om förskottsuppbörd upphävs som obehövli-
ga. Även tilläggsavdraget för enskilda när-
ingsidkare och yrkesutövare samt jordbruks-
idkare räknas i fortsättningen i sin helhet ut 
utifrån den allmänna ersättningsnivå som 
Skatteförvaltningen har fastställt som grund. 
 
2  Proposit ionens konsekvenser 

2.1 Ekonomiska konsekvenser 

Den ändring i statens inkomstskatteskala 
som föreslås i propositionen beräknas minska 
skatteintäkterna med cirka 130 miljoner euro 
på årsnivå, ändringen i arbetsinkomstavdra-
get med cirka 11 miljoner euro och ändring-
arna i grundavdraget med cirka 30 miljoner 
euro, dvs. sammanlagt cirka 171 miljoner 
euro utöver konsekvenserna för statens skat-
teintäkter enligt den regeringsproposition 
som lämnades i september. Statens andel av 
ändringen i inkomstskatteskalan är 111 mil-
joner euro, kommunernas andel cirka 17 mil-
joner euro, församlingarnas andel cirka 
1 miljon euro och Folkpensionsanstaltens 
andel cirka 1 miljon euro. Statens andel av 
ändringen av arbetsinkomstavdraget är 4 mil-
joner euro, kommunernas andel 6 miljoner 
euro, församlingarnas andel 0,5 miljoner 

euro och Folkpensionsanstaltens andel 
0,5 miljoner euro. Kommunernas andel av 
ändringen av grundavdraget är cirka 27 mil-
joner euro, församlingarnas andel cirka 
1 miljon euro och Folkpensionsanstaltens 
andel cirka 2 miljoner euro. I enlighet med 
regeringsprogrammet kompenseras kommu-
nerna för bortfallet i skatteintäkterna till fullt 
belopp med cirka 50 miljoner euro via 
statsandelssystemet. Avsikten är att en sepa-
rat proposition lämnas om kompensationen. 

I regeringens proposition (RP 88/2012 rd) 
beräknades ändringen av kilometerersätt-
ningen öka skatteintäkterna 2014 med cirka 
25 miljoner euro. Av denna ökning av skatte-
intäkterna beräknades cirka 15 miljoner in-
flyta som en ökning av beskattningen av för-
värvsinkomster och cirka 10 miljoner som en 
ökning av samfundsbeskattningen. På grund 
av den föreslagna ändringen i samfundsskat-
tesatsen minskar ökningen av samfundsskat-
teintäkter med cirka 8,2 miljoner euro. På 
grund av detta beräknas ökningen av skatte-
intäkterna fördela sig mellan skattetagarna så 
att statens andel är cirka 12,7 miljoner euro, 
kommunernas andel cirka 8,8 miljoner euro, 
församlingarnas andel cirka 0,7 miljoner euro 
och Folkpensionsanstaltens andel cirka 
1 miljon euro.  

De ändringar i kilometerersättningarna som 
föreslås i denna proposition beräknas minska 
skatteintäkterna med de belopp som nämns 
ovan. I enlighet med regeringsprogrammet 
kompenseras kommunerna och församling-
arna enligt nettobelopp för de ändringar i in-
täkterna som ändringarna i skattegrunderna 
för samfundsbeskattningen medför genom att 
bestämmelserna om utdelning i lagen om 
skatteredovisning (532/1998) ändras. Kom-
munerna kompenseras enligt nettobelopp för 
de ändringar i intäkterna som ändringarna i 
skattegrunderna för förvärvs- och kapitalbe-
skattningen medför. Bortfallet av skatteintäk-
ter kompenseras via statsandelssystemet. Av-
sikten är att en separat proposition lämnas 
om kompensationen. 

Ändringen av kilometerersättningen gäller i 
huvudsak löntagare med arbetsresor som 
överstiger 15 000 km per år och som får er-
sättning för dessa resor som skattefri kilome-
terersättning. Enligt regeringens proposition 
RP 88/2012 rd hade under 2010 cirka 
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38 000 löntagare inom den privata sektorn 
arbetsresor som översteg över 15 000 kilo-
meter och fick skattefri kilometerersättning 
för dessa resor. Ändringen inverkar även på 
55 § 1 mom. 2 punkten i lagen om beskatt-
ning av inkomst av näringsverksamhet och 
uträkningen av det tilläggsavdrag för körki-
lometer som överstiger 15 000 som avses i 
10 e § 1 mom. 2 punkten i inkomstskattela-
gen för gårdsbruk. 
 
2.2 Administrativa konsekvenser 

Förslaget om kilometerersättning minskar i 
någon mån det administrativa arbetet för dem 
som betalar ersättningarna och Skatteförvalt-
ningen, eftersom det inte behövs någon upp-
följning av när gränsen för 15 000 kilometer 
överskrids. 
 
 
3  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid finansministe-
riet. Ärendet har behandlats i delegationen 
för kommunalekonomi och kommunalför-
valtning. 
 
4  Behovet  av att  lämna en kom-

pletterande proposit ion 

De branschvisa arbets- och tjänstekollek-
tivavtal som ingicks utgående från det syssel-

sättnings- och tillväxtavtal som arbetsmark-
nadens centralorganisationer uppnådde den 
30 augusti 2013 uppfyller de krav som reger-
ingen för sin del har ställt på förhandlingsre-
sultatet. I anslutning till detta har regeringen 
utfäst sig att till riksdagen lämna propositio-
ner om de lagändringar som krävs. 
 
5  Samband med andra proposit io-

ner 

Denna proposition är en kompletterande 
proposition enligt 71 § i grundlagen och den 
hänför sig till budgetpropositionen för 2014. 
Propositionen bör behandlas tillsammans 
med den proposition som tidigare lämnats till 
riksdagen med förslag till lag om inkomst-
skatteskalan för 2014 samt till andra ändring-
ar av vissa lagar (RP 105/2013 rd). 
 
6  Ikraftträdande 

Ändringarna i den kompletterande proposi-
tionen föreslås träda i kraft den 1 januari 
2014, dvs. samtidigt som bestämmelserna i 
den regeringsproposition som redan lämnats 
till riksdagen, och de tillämpas för första 
gången vid beskattningen 2014. 

 
 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs riksdagen följande lagförslag:  
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Lagförslag 
 

1. 

Lag om inkomstskatteskalan för 2014 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 

1 § 
Vid beskattningen för 2014 bestäms den 

inkomstskatt för förvärvsinkomst som enligt 
inkomstskattelagen (1535/1992) ska betalas 
till staten i enlighet med en progressiv in-
komstskatteskala enligt följande: 
 

Beskattnings-
bar förvärvs-
inkomst, euro 

Skatt vid-
nedre 
gränsen, 
euro 

Skatt på den 
del av in-
komsten som 
överskrider 
den nedre 
gränsen, % 

16 300—24 300 8,00 6,50 

24 300—39 700 528,00 17,50 

39 700—71 400 3 223,00 21,50 

71 400—100 000 10 038,50 29,75 

100 000— 18 547,00 31,75 

 

2 § 
Denna lag träder i kraft den    20  . 

————— 
 
 

2. 

Lag 

om ändring av inkomstskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i inkomstskattelagen (1535/1992) 73 § 3 mom., sådant det lyder i lag 787/2012, och 
ändras 73 § 2 mom., 106 § och 125 § 2 mom., 
sådana de lyder, 73 § 2 mom. i lag 787/2012 samt 106 § och 125 § 2 mom. i lag 785/2012, 

som följer: 
 

73 § 

Grunderna för och beloppet av skattefria er-
sättningar 

— — — — — — — — — — — — — —  
Utgående från de resekostnadsbelopp som 

Statens arbetsmarknadsverk räknat ut fast-

ställer Skatteförvaltningen beloppen av skat-
tefria dagtraktamenten och måltidsersätt-
ningar som arbetsgivaren betalar för arbets-
resor. När inrikesdagtraktamenten fastställs 
ska en 15 procents andel för inbesparade lev-
nadskostnader dras av från summan. Det på 
så sätt uträknade beloppet ska dras av från de 
sammanlagda resekostnaderna också när ut-
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rikesdagtraktamenten fastställs. Skatteför-
valtningen fastställer, utgående från de max-
imikilometerersättningar som Statens ar-
betsmarknadsverk har räknat ut, den skatte-
fria kilometerersättning som betalas till en 
skattskyldig för arbetsresor som han eller hon 
har företagit med fordon som han eller hon 
äger eller besitter. När den skattefria kilome-
terersättningen fastställs ska en 5 procents 
andel för privatkörning dras av från det be-
lopp som Statens arbetsmarknadsverk har 
räknat ut. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
106 § 

Grundavdrag vid kommunalbeskattningen 

Om en skattskyldig fysisk person har en 
nettoförvärvsinkomst som efter de ovan 
nämnda avdragen inte överstiger 2 930 euro, 
ska detta belopp dras av från nettoförvärvs-
inkomsten. Om nettoförvärvsinkomstens be-

lopp efter de nämnda avdragen överstiger 
fullt grundavdrag, ska avdraget minskas med 
19 procent av den överskjutande inkomsten. 
 

125 § 

Arbetsinkomstavdrag 

— — — — — — — — — — — — — —  
Avdraget utgör 7,4 procent av det belopp 

med vilket de inkomster som avses i 1 mom. 
överstiger 2 500 euro. Avdraget är dock 
högst 1 010 euro. När den skattskyldiges net-
toförvärvsinkomst överstiger 33 000 euro, 
minskar avdraget med 1,15 procent av det 
belopp med vilket nettoförvärvsinkomsten 
överstiger 33 000 euro. Avdraget görs före 
andra avdrag från den förvärvsinkomstskatt 
som ska betalas till staten. 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 
Lagen tillämpas första gången vid beskatt-

ningen för 2014. 
————— 

 
 
 

3. 

Lag 

om upphävande av 55 § 4 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 

1 § 
Genom denna lag upphävs i lagen om be-

skattning av inkomst av näringsverksamhet 
(360/1968) 55 § 4 mom., sådant det lyder i 
lag 789/2012. 

 
2 § 

Denna lag träder i kraft den   20  . 

————— 
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4.  

Lag 

om upphävande av 10 e § 4 mom. i inkomstskattelag för gårdsbruk 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 

1 § 
Genom denna lag upphävs i inkomstlagen 

för gårdsbruk (543/1967) 10 e § 4 mom., så-
dan den lyder i lag 790/2012. 

 
2 § 

Denna lag träder i kraft den            20  . 

————— 
 
 
 

5.  

Lag 

om upphävande av 9 § 6 mom. i lagen om förskottsuppbörd 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 

1 § 
Genom denna lag upphävs 9 § 6 mom. i la-

gen om förskottsuppbörd (1118/1996), sådan 
den lyder i lag 791/2012. 

 
2 § 

Denna lag träder i kraft den           20  . 

————— 
 

Helsingfors den 7 november 2013  

 
 

Statsminister 

 
 

JYRKI KATAINEN 

 
 

Finansminister Jutta Urpilainen 
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Bilaga 
Parallelltext 

 
 
 
 

2. 

Lag 

om ändring av inkomstskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i inkomstskattelagen (1535/1992) 73 § 3 mom., sådant det lyder i lag 787/2012, och 
ändras 73 § 2 mom., 106 § och 125 § 2 mom., 
sådana de lyder, 73 § 2 mom. i lag 787/2012 samt 106 § och 125 § 2 mom. i lag 785/2012, 

som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

73 § 

Grunderna för och beloppet av skattefria er-
sättningar 

— — — — — — — — — — — — — —  
Utgående från de resekostnadsbelopp som 

Statens arbetsmarknadsverk räknat ut faststäl-
ler Skatteförvaltningen beloppen av skattefria 
dagtraktamenten och måltidsersättningar som 
arbetsgivaren betalar för arbetsresor. När in-
rikesdagtraktamenten fastställs ska en 15 pro-
cents andel för inbesparade levnadskostnader 
dras av från summan. Det på så sätt uträknade 
beloppet ska dras av från de sammanlagda re-
sekostnaderna också när utrikesdagtraktame-
ten fastställs. Skatteförvaltningen fastställer, 
utgående från de maximikilometerersättning-
ar som Statens arbetsmarknadsverk har räknat 
ut, den skattefria kilometerersättning som be-
talas till en skattskyldig för arbetsresor som 
han eller hon har företagit med fordon som 
han eller hon äger eller besitter. När den skat-
tefria kilometerersättningen fastställs ska en 
5 procents andel för privatkörning dras av 
från det belopp som Statens arbetsmarknads-
verk har räknat ut. Till den del antalet körki-
lometer under skatteåret överstiger 15 000 ki-
lometer fastställer Skatteförvaltningen det 
skattefria beloppet till 55 procent av den 
maximikilometerersättning som Statens ar-

73 § 

Grunderna för och beloppet av skattefria er-
sättningar 

— — — — — — — — — — — — — —  
Utgående från de resekostnadsbelopp som 

Statens arbetsmarknadsverk räknat ut fast-
ställer Skatteförvaltningen beloppen av skat-
tefria dagtraktamenten och måltidsersättning-
ar som arbetsgivaren betalar för arbetsresor. 
När inrikesdagtraktamenten fastställs ska en 
15 procents andel för inbesparade levnads-
kostnader dras av från summan. Det på så 
sätt uträknade beloppet ska dras av från de 
sammanlagda resekostnaderna också när ut-
rikesdagtraktamenten fastställs. Skatteför-
valtningen fastställer, utgående från de max-
imikilometerersättningar som Statens ar-
betsmarknadsverk har räknat ut, den skatte-
fria kilometerersättning som betalas till en 
skattskyldig för arbetsresor som han eller hon 
har företagit med fordon som han eller hon 
äger eller besitter. När den skattefria kilome-
terersättningen fastställs ska en 5 procents 
andel för privatkörning dras av från det be-
lopp som Statens arbetsmarknadsverk har 
räknat ut. 
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betsmarknadsverk har räknat ut.  
Om den kilometerersättning som en skatt-

skyldig fått, i fråga om ett visst antal körkilo-
meter understiger det skattefria belopp som 
Skatteförvaltningen fastställt, räknas den 
skattskyldiges skattefria ersättning ut utgåen-
de från antalet körkilometer och de skattefria 
belopp som avses i 2 mom. 
 

 
(3 mom. upphävs) 

 
106 § 

Grundavdrag vid kommunalbeskattningen 

Om en skattskyldig fysisk person har en 
nettoförvärvsinkomst som efter de ovan 
nämnda avdragen inte överstiger 2 880 euro, 
ska detta belopp dras av från nettoförvärvsin-
komsten. Om nettoförvärvsinkomstens be-
lopp efter de nämnda avdragen överstiger 
fullt grundavdrag, ska avdraget minskas med 
20 procent av den överskjutande inkomsten 

106 § 

Grundavdrag vid kommunalbeskattningen 

Om en skattskyldig fysisk person har en 
nettoförvärvsinkomst som efter de ovan 
nämnda avdragen inte överstiger 2 930 euro, 
ska detta belopp dras av från nettoförvärvs-
inkomsten. Om nettoförvärvsinkomstens be-
lopp efter de nämnda avdragen överstiger 
fullt grundavdrag, ska avdraget minskas med 
19 procent av den överskjutande inkomsten. 

 
 

125 § 

Arbetsinkomstavdrag 

— — — — — — — — — — — — — —  
Avdraget utgör 7,3 procent av det belopp 

med vilket de inkomster som avses i 1 mom. 
överstiger 2 500 euro. Avdraget är dock högst 
970 euro. När den skattskyldiges nettoför-
värvsinkomst överstiger 33 000 euro, minskar 
avdraget med 1,1 procent av det belopp med 
vilket nettoförvärvsinkomsten överstiger 
33 000 euro. Avdraget görs före andra avdrag 
från den förvärvsinkomstskatt som ska beta-
las till staten. 
 

125 § 

Arbetsinkomstavdrag 

— — — — — — — — — — — — — —  
Avdraget utgör 7,4 procent av det belopp 

med vilket de inkomster som avses i 1 mom. 
överstiger 2 500 euro. Avdraget är dock 
högst 1 010 euro. När den skattskyldiges net-
toförvärvsinkomst överstiger 33 000 euro, 
minskar avdraget med 1,15 procent av det 
belopp med vilket nettoförvärvsinkomsten 
överstiger 33 000 euro. Avdraget görs före 
andra avdrag från den förvärvsinkomstskatt 
som ska betalas till staten. 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 
Lagen tillämpas första gången vid beskatt-

ningen för 2014. 
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