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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
lagar om ändring av lagen om skatteredovisning och av 
124 och 124 a § i inkomstskattelagen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås det att de be-
stämmelser i lagen om skatteredovisning och 
inkomstskattelagen som gäller skattetagar-
gruppernas utdelning av samfundsskatten och 
den temporära tillämpningen av utdelningen 
för skatteåren 2014 och 2015 ändras. 

Genom ändringen av utdelningen kompen-
seras kommunerna och församlingarna för de 
förändringar i skatteintäkterna som ändring-

arna i skattegrunderna för samfundsbeskatt-
ningen medför.  

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2014 och avses bli behandlad i 
samband med den. 

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 
2014. Den temporära ändringen av utdel-
ningen av samfundsskatten gäller till utgång-
en av 2015 och tillämpas på redovisningar 
för skatteåren 2014 och 2015. 

————— 
 
 
 

MOTIVERING 

1  Nuläge 

1.1 Skattetagargruppernas utdelning av 
samfundsskatteintäkterna 

Inkomsterna av samfundsskatten fördelas 
mellan skattetagarna enligt den utdelning 
som bestäms i lagen om skatteredovisning 
(532/1998). I bestämmelserna om utdelning i 
12 § har det under de senaste åren gjorts änd-
ringar som avsetts vara temporära. För att ba-
lansera kommunernas och församlingarnas 
ekonomi höjdes kommunernas utdelning av 
samfundsskatten med 10 procentenheter och 
församlingarnas med 0,8 procentenheter för 
skatteåren 2009–2011. I enlighet med reger-
ingsprogrammet främjades vidare kommu-
nernas förmåga att klara av sina uppgifter 
och förpliktelser genom finansiering med 
egna skatteintäkter genom att kommunernas 

utdelning av samfundsskatten temporärt höj-
des med fem procentenheter för skatteåren 
2012 och 2013. Dessutom höjdes försam-
lingarnas utdelning temporärt med 0,4 pro-
centenheter för skatteåren 2012 och 2013. 
Enligt det rambeslut som regeringen fattade i 
april 2012 förlängdes tiden för förhöjningar-
na till skatteåren 2014 och 2015. Statens ut-
delning sänktes i motsvarande grad. 

Med stöd av det temporärt tillfogade 12 b § 
1 mom. i lagen om skatteredovisning tilläm-
pas 2013 en utdelning enligt vilken statens 
utdelning är 68,16 procent, kommunernas ut-
delning 29,49 procent och församlingarnas 
utdelning 2,35 procent av samfundsskatten. 

Intäkterna av samfundsskatten samt kom-
munernas och församlingarnas andel av sam-
fundsskatteintäkterna har de senaste åren va-
rit följande: 
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Intäkter av samfundsskatten, miljoner euro 
 

År Debiterad 
skatt 

Föränd-
ring från 
föregående 
år, % 

Kommu-
nernas 
utdel-
ning, % 

Kommu-
nernas an-
del av de-
biteringen 

Försam-
lingarnas 
utdelning, 
% 

Försam-
lingarnas 
andel ad 
debite-
ringen 

2007 7 164 20,10 22,03 1 578 1,75 125 
2008 5 477 -23,55 22,03 1 207 1,75  96 
2009 4 339 -20,78 32,03 1 390 2,55 111 
2010 4 711 8,57 31,99 1 507 2,55 120 
2011 4 791 1,70 31,99 1 533 2,55 122 
2012* 4 600 -4,00 28,34 1 304 2,30 106 
2013* 4 421 -4,00 29,49 1 304 2,35 104 

 
*Intäktskalkylerna för 2012 och 2013 baserar sig på en prognos över den allmänna ekonomiska utvecklingen samt 
företagens ekonomiska utveckling vid tidpunkten för överlämnandet av denna proposition och kommer senare att 
justeras i enlighet med nya prognoser och faktiska uppgifter. Vid ingången av 2012 sänktes skattesatsen för sam-
fundsskatt från 26 procent till 24,5 procent. Kommunerna och församlingarna kompenserades för bortfallet av skat-
teintäkter till följd av den sänkta skattesatsen. 
 
 

Den enskilda kommunens och församling-
ens andel av samfundsskatten bestäms enligt 
13 § i lagen om skatteredovisning. Kommu-
nens utdelning är medelvärdet av den utdel-
ning som beräknats på basis av uppgifterna i 
de två senast verkställda beskattningarna. 
Kommunens utdelning beräknas som en rela-
tiv andel av summan av den för respektive 
kommunen fastställda företagsverksamhets-
posten under skatteåret och den fastställda 
skogsposten under skatteåret i förhållande till 
summan av motsvarande tal för alla kommu-
ner. Den evangelisk-lutherska församlingens 
utdelning bestäms till hälften på samma sätt 
som för kommunen och till hälften i förhål-
lande till folkmängden i den kommun eller 
de kommuner som församlingen eller den 
kyrkliga samfälligheten täcker. 

I december 2012 fastställdes genom lag 
989/2012 den permanenta fördelningen av 
samfundsskatt, enligt vilken statens utdelning 
är 75,36 procent, kommunernas utdelning 
22,82 procent och församlingarnas 1,82 pro-
cent. I andelarna ingår effekten av rundra-
dioskatten för samfund, som trädde i kraft 
vid ingången av 2013, på 22 miljoner euro 
som ska redovisas till staten. Samtidigt fast-
ställdes även den utdelning som avses att till-
lämpas temporärt 2014 och 2015. Enligt 
12 c § 1 mom. i lagen om skatteredovisning 

fördelas samfundsskatten under skatteåret 
2014 så att statens utdelning är 68,76 pro-
cent, kommunernas utdelning är 28,94 pro-
cent och församlingarnas utdelning är 
2,30 procent. Enligt 12 d § 1 mom. i lagen 
om skatteredovisning fördelas samfundsskat-
ten under skatteåret 2015 så att statens utdel-
ning är 68,86 procent, kommunernas utdel-
ning är 28,83 procent och församlingarnas 
utdelning är 2,31 procent. Effekten av rund-
radioskatten har beaktats i andelarna.  
 
 
2  Föreslagna ändringar 

2.1 Lagen om skatteredovisning 

Regeringen kom i mars 2013 överens om 
ramarna för statsfinanserna 2014–2017. 
I rambeslutet ingår åtgärder som både mins-
kar och ökar intäkterna från samfundsskatten.  

Enligt rambeslutet sänker regeringen sam-
fundsskattesatsen med 4,5 procentenheter 
från 24,5 procent till 20 procent. Målet är att 
stärka tillväxtpotentialen, påskynda invester-
ingarna, skapa arbetsplatser och sörja för fö-
retagens lönebetalningsförmåga. Tyngdpunk-
ten inom beskattningen förflyttas från be-
skattning av företagets resultat till beskatt-
ning av den vinst som delas ut till ägarna. 
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Samtidigt revideras systemet för beskattning 
av utdelning. Dessutom slopas företagens 
skattestöd delvis. En separat regeringspropo-
sition lämnas om dessa. Som en del av ram-
avtalet från hösten 2011 föreslås dessutom att 
det vid ingången av 2014 införs ett tilläggs-
avdrag som baserar sig på utbildning av ar-
betstagarna och som arbetsgivaren får göra 
vid näringsbeskattning eller jordbruksbe-
skattning. En separat regeringsproposition 
har lämnats om detta (RP 95/2013 rd). Enligt 
regeringsprogrammet ska de förändringar i 
kommunernas inkomster som ändringarna i 
skattegrunderna medför kompenseras till fullt 
belopp. Kompensationen sker genom att ut-
delningen av samfundsskatten ändras. 

I de separata regeringspropositioner som 
inverkar på intäkterna från samfundsskatten 
ingår följande förslag: 

– Företagens samfundsskattesats sänks med 
4,5 procentenheter från 24,5 procent till 
20 procent, vilket beräknas minska intäkterna 
av samfundsskatten med 870 miljoner euro 
(i tabellen sänkning av skattesatsen). 

– En ytterligare begränsning av samfun-
dens rätt att göra avdrag för ränteutgifter fö-
reslås från ingången av 2014, vilket beräknas 
öka intäkterna av samfundsskatten med cirka 
14 miljoner euro på årsnivå (i tabellen ytter-
ligare begränsning i avdragsrätten för rän-
teutgifter). 

– Avdragsgillheten för representations-
kostnader slopas från och med 2014, vilket 
beräknas öka intäkterna av samfundsskatten 
med cirka 38 miljoner euro på årsnivå (i ta-
bellen representationskonstnader). 

– I regeringens proposition till riksdagen 
med förslag till lagar om ändring av lagen 
om beskattning av inkomst av näringsverk-
samhet och inkomstskattelagen för gårdsbruk 
(RP 95/2013 rd) föreslås bestämmelser om 
ett tilläggsavdrag baserat på utbildning för 
arbetstagarna, vilket beräknas minska intäk-
terna av samfundsskatten med cirka 57 mil-
joner euro (i tabellen utbildningsavdrag). 

– De höjda avskrivningarna på produktiva 
investeringar slopas för skatteåret 2015 (i ta-
bellen höjda avskrivningar). 

– Tilläggsavdraget för forsknings- och ut-
vecklingsverksamhet slopas för skatteåret 
2015 (i tabellen FoU-skattelättnad). 

De andra förslagen som ingår i regeringens 
proposition till riksdagen om ändring av de 
bestämmelser som gäller beskattning av in-
komst av näringsverksamhet och utdelning 
av samfunds medel bedöms inte inverka på 
intäkterna av samfundsskatten. 

Arbetsmarknadens centralorganisationer 
uppnådde den 30 augusti 2013 förhandlings-
resultat om ett centralt sysselsättnings- och 
tillväxtavtal. Som en del av stödet för ar-
betsmarknadsuppgörelsen beslöt regeringen 
att slopa den tilltänkta ytterligare åtstram-
ningen av kilometerersättningen för 2014 (i 
tabellen slopande av ytterligare åtstram-
mingen av kilometerersättningen). 

Den effekt som varje enskild ändring av 
skattegrunderna har på utdelningen har be-
räknats separat utgående från den intäkts-
kalkyl för respektive samfundsskatteintäkt 
där ändringarna i skattegrunderna inte beak-
tats. Effekterna av den sänkta samfundskatte-
satsen på kommunernas och församlingarnas 
utdelning av samfundsskatten fastställs kal-
kylmässigt som en proportionell ändring så 
att utdelningen före sänkningen av skattesat-
sen multipliceras med kvoten av den skatte-
sats som var i kraft till 2013 (24,5 %) och 
den skattesats som föreslås träda i kraft vid 
ingången av 2014 (20 %), dvs. (24,5/20). Ef-
fekterna av den sänkta skattesatsen har även 
beaktats i alla de tidsbegränsade ändringar i 
skattegrunderna som trätt i kraft före 2014. 
De skattelättnadsprogram som avbrutits för 
2015 har beaktats vid fastställandet av utdel-
ningen genom att den tidigare uträknade kor-
rigeringen av utdelningen har slopats.   

Tabellerna visar utdelning enligt gällande 
lag, effekten i euro av de nya skattegrunderna 
efter ändringen och deras inverkan på utdel-
ningen samt kompensationens eurobelopp. 
Längst ner framgår den nya utdelning som 
föreslås i propositionen. 
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Utdelningen av samfundsskatten skatteåret 2014 
 
 Förändring 

i skatteintäk- 
ten 

Sta-
ten 

Kom-
muner 

För-
sam-
lingar 

Kompen-
sation till 
kommu-
nerna 

Kompen-
sation till 
försam-
lingarna 

 Milj. euro % % % 
Milj. 
euro 

Milj. 
euro 

Utdelning 2014  68,76 28,94 2,30   
 
Alla temporära förändringar och de förändringar som träder i kraft 2014 slopas 
Höjda avskrivningar  0,2 -0,19 -0,01   
Kilometerersättningar  -0,05 0,05 0,00   
Begränsning av avdragsrätten för 
ränteutgifter  -0,35 0,32 0,03   
FoU-skattelättnad  1,00 -0,93 -0,07   
Kommunernas förhöjning på 5 %- 
och församlingarnas förhöjning på 
0,4 %-enheter  5,4 -5,0 -0,4   
Utdelning som ligger till grund 
för sänkningen av skattesatsen  74,96 23,19 1,85   
Utdelning enligt sänkt skattesats  69,33 28,41 2,26   
Proportionell sänkning av skat-
tesatsen  5,63 5,22 0,41   
 
Kompensation p.g.a. ändringar som trätt i kraft tidigare ändras till att motsvara den läg-
re skattesatsen 
Höjda avskrivningar  -0,24 0,23 0,01   
Kilometerersättningar  0,06 -0,06 0,00   
Begränsning av avdragsrätten för 
ränteutgifter  0,43 -0,39 -0,04   
FoU-skattelättnad  -1,23 1,14 0,09   
       
De nya kompensationerna läggs 
till       
Slopande av ytterligare åtstram-
mingen av kilometerersättningen  -0,06 0,06 0,00   
Sänkningen av skattesatsen  -5,63 5,22 0,41   
Representationskostnader 38 0,30 -0,28 -0,02 -11,1 -0,9 
Utbildningsavdrag -57 -0,45 0,42 0,03 16,6 1,3 
Ytterligare begräsning av avdrags-
rätten för ränteutgifter 14 0,11 -0,10 -0,01 4,1 0,3 
Kommunernas kompensation med 
5 %- och församlingarnas kom-
pensation med 0,4 %-enheter på 
grund av sänkningen av skattesat-
sen -47 -1,22 1,13 0,09 43,6 3,4 
Kommunernas förhöjning av ande-
len med 5 %- och församlingarnas 
förhöjning med 0,4 %-enheter  -5,40 5,00 0,4 195 15 
Utdelning 2014  61,63 35,56 2,81   
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Det föreslås att 12 c § 1 mom. i lagen om 
skatteredovisning ändras så, att kommuner-
nas andel av samfundsskatteintäkterna för 
skatteåret 2014 höjs med 6,62 procentenheter 
och församlingarnas andel med 0,51 procent-
enheter och statens andel sänks med 
7,13 procentenheter. Det föreslås att statens 
utdelning sänks från 68,76 procent till 
61,63 procent, att kommunernas utdelning 
höjs från 28,94 procent till 35,56 procent och 
att församlingarnas utdelning höjs från 
2,30 procent till 2,81 procent. 

I 12 c § 2 mom. i lagen om skatteredovis-
ning föreskrivs om de skatter från samfund 
som avses i 21 och 22 § i inkomstskattelagen 
(1535/1992), vilka utöver de övriga sam-
fundsskatterna ska tillfalla kommunerna och 
församlingarna för skatteåret 2014. Det före-
slås att andelarna ändras i proportion till de 
ändringar som gäller utdelningen. Härvid 
fördelas utdelningen av skatterna från de 
samfund som är skattskyldiga endast till 
kommuner och församlingar så, att kommu-
nernas andel är 92,68 procent och försam-
lingarnas andel är 7,32 procent. 

 
Utdelningen av samfundsskatten skatteåret 2015 
 
 Förändring 

i skatteintäk-
ten 

Staten Kom-
muner 

För-
sam-
lingar 

 Milj. euro % % % 
Utdelning 2014  61,63 35,56 2,81 
De temporära ändringar slopas     
Höjda avskrivningar 33 0,24 -0,23 -0,01 
FoU-skattelättnad 155 1,23 -1,14 -0,09 
Utdelning 2015  63,10 34,19 2,71 
 

Det föreslås att 12 d § 1 mom. i lagen om 
skatteredovisning ändras så, att kommuner-
nas andel av samfundsskatteintäkterna för 
skatteåret 2015 höjs med 5,36 procentenheter 
och församlingarnas andel med 0,40 procent-
enheter och statens andel sänks med 
5,76 procentenheter. Det föreslås att statens 
utdelning sänks från 68,86 procent till 
63,10 procent, att kommunernas utdelning 
höjs från 28,83 procent till 34,19 procent och 
att församlingarnas utdelning höjs från 2,31 
procent till 2,71 procent. 

I 12 d § 2 mom. i lagen om skatteredovis-
ning föreskrivs om de skatter från samfund 
som avses i 21 och 22 § i inkomstskattela-
gen, vilka utöver de övriga samfundsskatter-
na ska tillfalla kommunerna och församling-
arna för skatteåret 2015. Det föreslås att an-
delarna ändras i proportion till de ändringar 
som gäller utdelningen. Härvid fördelas ut-
delningen av skatterna från de samfund som 
är skattskyldiga endast till kommuner och 
församlingar så, att kommunernas andel är 
92,66 procent och församlingarnas andel är 
7,34 procent. 

 

Den utdelning som tillämpas från och med 
skatteåret 2016 
 

Från och med skatteåret 2016 tillämpas den 
utdelning som föreskrivs i lagens 12 §. De 
permanenta ändringarna i skattegrunderna 
har beaktats i utdelningen. På grund av den 
effekt som bestämmelserna om permanenta 
ändringar i skattegrunderna och kompensa-
tionen för den sänkta skattesatsen har på ut-
delningen, ändras utdelningen enligt 12 § 
1 mom. så, att statens utdelning sänks med 
5,64 procentenheter, kommunernas andel 
höjs med 5,24 procentenheter och försam-
lingarnas andel höjs med 0,40 procentenhe-
ter. Den utdelning av samfundsskatt i vilken 
rundradioskattens effekt ingår ändras så, att 
statens utdelning sänks från 75,36 procent till 
69,72 procent, kommunernas andel höjs från 
22,82 procent till 28,06 procent och försam-
lingarnas andel höjs från 1,82 procent till 
2,22 procent. I lagen om skatteredovisning 
ändras 12 § 2 mom. så att det motsvarar änd-
ringarna som gäller utdelning. Till de sam-
fundsskatter som tillfaller kommunerna och 
församlingarna läggs skatterna från de sam-
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fund som avses i 21 och 22 § i inkomstskat-
telagen så att kommunernas andel är 

92,67 procent och församlingarnas andel 
7,33 procent.  

 
Utdelningen av samfundsskatten skatteåret 2016 
 
 Staten, % Kommu-

ner, % 
Församlingar, 
% 

Utdelning 2015 63,10 34,19 2,71 
Höjning på 5 %- och 0,4 %-
enheter slopas 5,4 -5,0 -0,4 
Kompensationen för dessa slopas 1,22 -1,13 -0,09 
Utdelning 2016  69,72 28,06 2,22 
 
 
Intäktskalkyler för debitering av samfundsskatten för skatteåren 2014—2016 
 
  Intäkter av samfundsskatten,  

miljoner euro 
  

År Debite-
rad skatt 

Föränd-
ringar 
från före-
gående år, 
% 

Kommu-
nernas ut-
delning,  
% 

Kommu-
nernas an-
del av debi-
teringen 

Församling-
arnas utdel-
ning, 
% 

Församlingar-
nas andel av 
debiteringen 

2014* 3 861 -12,67 35,56 1 373 2,81 108 
2015* 4 306 11,53 34,19 1 472 2,71 117 
2016* 4 572 6,18 28,06 1 283 2,22 101 

 
 

Den utdelning och intäktskalkyl som fram-
går av tabellen för 2014–2016 har härletts på 
det sätt som nämns ovan utgående från tidi-
gare lagändringar samt effekten av de före-
slagna ändringarna i skattegrunderna, inklu-
sive sänkningen av samfundsskattesatsen. 
Även rundradioskatten har beaktats i utdel-
ningen. Intäktskalkylerna för debitering av 
samfundsskatt baserar sig på finansministeri-
ets prognos över den allmänna ekonomiska 
utvecklingen och företagens ekonomiska ut-
veckling vid tidpunkten för överlämnandet 
av denna proposition. Intäktskalkylerna ju-
steras senare i enlighet med nya prognoser 
och faktiska uppgifter om den ekonomiska 
utveckligen. 
 
2.2 Inkomstskattelagen 

I 124 § 3 mom. i inkomstskattelagen före-
skrivs om inkomstskattesatsen för den in-
komst som delvis skattefria samfund och 
väglag samt allmännyttiga samfund erhållit 
från en fastighet. I lagen om skatteredovis-
ning föreskrivs om hur skatten från dessa 

samfund ska fördelas. Det föreslås en juster-
ing av paragrafens 3 mom. motsvarande änd-
ringarna i lagen om skatteredovisning. In-
komstskattesatsen för samfund som är skatt-
skyldiga till kommuner och församlingar 
höjs från 6,04 procent till 6,06 procent och 
inkomstskattesatsen för samfund som är 
skattskyldiga endast till kommuner höjs från 
5,59 procent till 5,61 procent. Dessa skatte-
satser tillämpas från ingången av skatteåret 
2016, eftersom man för skatteåren 2014 och 
2015 föreslår att det till lagen om skatteredo-
visning fogas temporära bestämmelser om 
utdelning av samfundsskatten till skatteta-
gargrupperna, samt även att det i inkomst-
skattelagen tas in bestämmelser om att tem-
porära inkomstskattesatser för samfund som 
är skattskyldiga endast till kommunen och 
församlingen tillämpas för skatteåren 2014 
och 2015. 

Inkomstskattelagens 124 a § 1 mom. 
1 punkt gäller den temporära tillämpningen 
2012 av inkomstskattesatsen på 7,5068 och 
2 mom. gäller den temporära tillämpningen 
2013 av inkomstskattesatsen på 7,80. Mo-
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mentets 3 punkt föreslås bli ändrad så att in-
komstskattesatsen för de samfund som är 
skattskyldiga till kommunen och församling-
en skatteåret 2014 höjs från 7,65 procent till 
7,67 procent och för de samfund som är 
skattskyldiga endast till kommunen från 
7,09 procent till 7,11 procent. Momentets 
4 punkt föreslås bli ändrad så att inkomst-
skattesatsen för de samfund som är skatt-
skyldiga till kommunen och församlingen 
skatteåret 2015 sänks från 7,64 procent till 
7,38 procent och för de samfund som är 
skattskyldiga endast till kommunen från 
7,06 procent till 6,84 procent. 
 
3  Proposi t ionens konsekvenser 

3.1 Allmänt 

Alla skatteintäktskalkyler har beräknats i 
enlighet med debiteringskalkylen för sam-
fundsskatten vid tidpunkten för överlämnan-
det av lagförslagen. De faktiska effekterna 
framgår vid debiteringen av den slutliga sam-
fundsskatten när beskattningen har slutförts 
vid utgången av oktober det år som följer på 
skatteåret. 
 
3.2 Konsekvenserna skatteåret 2014 

Höjningen av kommunens utdelning av 
samfundsskatten med 5 procentenheter ökar 
på skatteårsnivå kommunernas samfunds-
skatteintäkter 2014 med cirka 195 miljoner 
euro, och höjningen av församlingarnas ut-
delning med 0,4 procentenheter ökar försam-
lingarnas samfundsskatteintäkter med cirka 
15 miljoner euro och minskar på motsvaran-
de sätt statens skatteintäkter med cirka 
210 miljoner euro. De för skatteåret 2014 fö-
reslagna nya ändringarna i skattegrunderna 
för näringsbeskattningen (representations-
kostnader, ytterligare begränsning i avdrags-
rätten för ränteutgifter och utbildningsavdra-
get) beräknas sänka samfundsskatteintäkter-
na med sammanlagt cirka 5 miljoner euro, av 
vilket statens andel är cirka 3 miljoner euro, 
kommunernas andel cirka 1,8 miljoner euro 
och församlingarnas andel cirka 0,2 miljoner 
euro. Den sänkande effekten på skattein-
komsterna höjer kommunernas och försam-
lingarnas utdelning av samfundsskatten med 

motsvarande belopp, därav riktas sänkningen 
av skatteintäkterna i sin helhet till staten.  
 
3.3 Konsekvenserna skatteåret 2015 

Höjningen av kommunens utdelning av 
samfundsskatten med 5 procentenheter ökar 
på skatteårsnivå kommunernas samfunds-
skatteintäkter 2015 med cirka 215 miljoner 
euro, och höjningen av församlingarnas ut-
delning med 0,4 procentenheter ökar försam-
lingarnas samfundsskatteintäkter med cirka 
17 miljoner euro och minskar på motsvaran-
de sätt statens skatteintäkter med cirka 
232 miljoner euro.  
 
4  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid finansministe-
riet. Den har behandlats av delegationen för 
kommunal ekonomi och kommunalförvalt-
ning. 
 
 
5  Samband med andra proposi t io -

ner 

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2014 och avses bli behandlad i 
samband med den. 

Samtidigt med denna proposition är följan-
de regeringspropositioner i vilka det föres-
kivs om bestämmandet av utdelning föremål 
för behandling i riksdagen: 

1) regeringens proposition med förslag till 
lagar om ändring av lagen om beskattning av 
inkomst av näringsverksamhet och inkomst-
skattelagen för gårdsbruk (utbildningsavdra-
get), 

2) regeringens proposition med förslag till 
lagar om ändring av inkomstskattelagen, la-
gen om beskattning av inkomst av närings-
verksamhet samt av vissa andra skattelagar 
(dividenskattereform). 
 
6  Ikraft trädande 

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari 
2014. 

I lag 989/2012 anges att 12 c § i lagen om 
skatteredovisning är i kraft till och med den 
31 december 2014 och 12 d § till och med 
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den 31 december 2015. I lag 990/2012 anges 
att 124 a § i inkomstskattelagen är i kraft till 
och med den 31 december 2015. 

På redovisningen av samfundsskatter och 
på rättelser av redovisningen tillämpas 12 c § 

i lagen om skatteredovisning för skatteåret 
2014 och 12 d § för skatteåret 2015.  

 
 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 
 
 
 
 
 

1.  

Lag 

om ändring av lagen om skatteredovisning 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om skatteredovisning (532/1998) 12, 12 c och 12 d §, sådana de lyder i lag 

989/2012, som följer: 
 

12 § 

Skattetagargruppernas utdelning 

Samfundsskatten fördelas så att statens ut-
delning är 69,72 procent, kommunernas ut-
delning 28,06 procent och församlingarnas 
utdelning 2,22 procent. De evangelisk-
lutherska församlingarnas samfundsskatt är 
99,92 procent och de ortodoxa församlingar-
nas samfundsskatt 0,08 procent av försam-
lingarnas samfundsskatt. 

Till de samfundsskatter som tillfaller 
kommunerna och församlingarna läggs skat-
terna från de samfund som avses i 21 och 
22 i inkomstskattelagen så att kommunernas 
andel är 92,67 procent och församlingarnas 
andel 7,33 procent. 
 

12 c § 

Skattetagargruppernas utdelning skatteåret 
2014 

Med avvikelse från 12 § fördelas sam-
fundsskatten för skatteåret 2014 så att statens 
utdelning är 61,63 procent, kommunernas ut-
delning 35,56 procent och församlingarnas 
utdelning 2,81 procent. De evangelisk-
lutherska församlingarnas samfundsskatt är 
99,92 procent och de ortodoxa församlingar-
nas samfundsskatt 0,08 procent av försam-
lingarnas samfundsskatt. 

Till de samfundsskatter som tillfaller 
kommunerna och församlingarna läggs skat-
terna från de samfund som avses i 21 och 
22 § i inkomstskattelagen så att kommuner-
nas andel är 92,68 procent och församlingar-
nas andel 7,32 procent. 
 

12 d § 

Skattetagargruppernas utdelning skatteåret 
2015 

Med avvikelse från 12 § fördelas sam-
fundsskatten för skatteåret 2015 så att statens 
utdelning är 63,10 procent, kommunernas ut-
delning 34,19 procent och församlingarnas 
utdelning 2,71 procent. De evangelisk-
lutherska församlingarnas samfundsskatt är 
99,92 procent och de ortodoxa församlingar-
nas samfundsskatt 0,08 procent av försam-
lingarnas samfundsskatt. 

Till de samfundsskatter som tillfaller 
kommunerna och församlingarna läggs skat-
terna från de samfund som avses i 21 och 
22 § i inkomstskattelagen så att kommuner-
nas andel är 92,66 procent och församlingar-
nas andel 7,34 procent. 

——— 
Denna lag träder i kraft den  20 . 
Lagens 12 c § tillämpas på redovisningen 

av samfundskatten och på rättelser av redo-
visningar för skatteåret 2014 och 12 d § för 
skatteåret 2015. 

————— 
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2. 

Lag 

om ändring av 124 och 124 a § i inkomstskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i inkomstskattelagen (1535/1992) 124 § 3 mom. och 124 a §, sådana de lyder i lag 

990/2012, som följer: 
 

124 § 

Fastställande av skatten 

— — — — — — — — — — — — — —  
Inkomstskattesatsen för den inkomst som 

delvis skattefria samfund enligt 21 § 1 mom. 
och väglag samt allmännyttiga samfund har 
erhållit från en fastighet är 6,06 procent. An-
gående fördelningen av skatten från dessa 
samfund mellan kommunen och församling-
en bestäms i lagen om skatteredovisning. In-
komstskattesatsen för samfund enligt 21 § 
2 mom. är 5,61 procent. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

124 a § 

Fastställande av skatten för skatteåren 
2012–2015 

Med avvikelse från 124 § 3 mom. är 
1) inkomstskattesatsen 2012 för den in-

komst som delvis skattefria samfund enligt 
21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga 
samfund har erhållit från en fastighet 7,5068 
procent och inkomstskattesatsen för samfund 
enligt 21 § 2 mom. 6,9433 procent, 

2) inkomstskattesatsen 2013 för den in-
komst som delvis skattefria samfund enligt 
21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga 
samfund har erhållit från en fastighet 
7,80�procent och inkomstskattesatsen för 
samfund enligt 21 § 2 mom. 7,22 procent, 

3) inkomstskattesatsen 2014 för den in-
komst som delvis skattefria samfund enligt 
21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga 
samfund har erhållit från en fastighet 7,67 
procent och inkomstskattesatsen för samfund 
enligt 21 § 2 mom. 7,11 procent, 

4) inkomstskattesatsen för 2015 för den in-
komst som delvis skattefria samfund enligt 
21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga 
samfund har erhållit från en fastighet 7,38 
procent och inkomstskattesatsen för samfund 
enligt 21 § 2 mom. 6,84 procent. 

Bestämmelser om fördelningen mellan 
kommunen och församlingen av skatten på 
den inkomst som delvis skattefria samfund 
enligt 21 § 1 mom. och väglag samt allmän-
nyttiga samfund har erhållit från en fastighet 
finns i lagen om skatteredovisning. 

——— 
Denna lag träder i kraft den 20   . 

————— 
 

Helsingfors den 21 november 2013 

Statsminister 

JYRKI KATAINEN 

 
Finansminister Jutta Urpilainen 
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Bilaga 
Parallelltext 

1. 

Lag 

om ändring av lagen om skatteredovisning 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om skatteredovisning (532/1998) 12, 12 c och 12 d §, sådana de lyder i lag 

989/2012, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

12 § 

Skattetagargruppernas utdelning 

Samfundsskatten fördelas så att statens ut-
delning är 75,36 procent, kommunernas ut-
delning 22,82 procent och församlingarnas 
utdelning 1,82 procent. De evangelisk-
lutherska församlingarnas samfundsskatt är 
99,92 procent och de ortodoxa församlingar-
nas samfundsskatt 0,08 procent av försam-
lingarnas samfundsskatt. 

Till de samfundsskatter som tillfaller kom-
munerna och församlingarna läggs skatterna 
från de samfund som avses i 21 och 22�§ i 
inkomstskattelagen så att kommunernas andel 
är 92,61 procent och församlingarnas andel 
7,39 procent. 
 

12 § 

Skattetagargruppernas utdelning 

Samfundsskatten fördelas så att statens ut-
delning är 69,72 procent, kommunernas ut-
delning 28,06 procent och församlingarnas 
utdelning 2,22 procent. De evangelisk-
lutherska församlingarnas samfundsskatt är 
99,92 procent och de ortodoxa församlingar-
nas samfundsskatt 0,08 procent av försam-
lingarnas samfundsskatt. 

Till de samfundsskatter som tillfaller 
kommunerna och församlingarna läggs skat-
terna från de samfund som avses i 21 och 
22 § i inkomstskattelagen så att kommuner-
nas andel är 92,67 procent och församlingar-
nas andel 7,33 procent. 
 

 
 

12 c § 

Skattetagargruppernas utdelning skatteåret 
2014 

Med avvikelse från 12 § fördelas samfunds-
skatten för skatteåret 2014 så att statens ut-
delning är 68,76 procent, kommunernas ut-
delning 28,94 procent och församlingarnas 
utdelning 2,30 procent. De evangelisk-
lutherska församlingarnas samfundsskatt är 
99,92 procent och de ortodoxa församlingar-
nas samfundsskatt 0,08 procent av försam-
lingarnas samfundsskatt. 

Till de samfundsskatter som tillfaller kom-
munerna och församlingarna läggs skatterna 

12 c § 

Skattetagargruppernas utdelning skatteåret 
2014 

Med avvikelse från 12 § fördelas sam-
fundsskatten för skatteåret 2014 så att statens 
utdelning är 61,63 procent, kommunernas ut-
delning 35,56 procent och församlingarnas 
utdelning 2,81 procent. De evangelisk-
lutherska församlingarnas samfundsskatt är 
99,92 procent och de ortodoxa församlingar-
nas samfundsskatt 0,08 procent av försam-
lingarnas samfundsskatt. 

Till de samfundsskatter som tillfaller 
kommunerna och församlingarna läggs skat-
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från de samfund som avses i 21 och 22�§ i 
inkomstskattelagen så att kommunernas andel 
är 92,64 procent och församlingarnas andel 
7,36 procent. 

 

terna från de samfund som avses i 21 och 
22 § i inkomstskattelagen så att kommuner-
nas andel är 92,68 procent och församlingar-
nas andel 7,32 procent. 

 
 

12 d § 

Skattetagargruppernas utdelning skatteåret 
2015 

Med avvikelse från 12 § fördelas samfunds-
skatten för skatteåret 2015 så att statens ut-
delning är 68,86 procent, kommunernas ut-
delning 28,83 procent och församlingarnas 
utdelning 2,31 procent. De evangelisk-
lutherska församlingarnas samfundsskatt är 
99,92 procent och de ortodoxa församlingar-
nas samfundsskatt 0,08 procent av försam-
lingarnas samfundsskatt. 

Till de samfundsskatter som tillfaller kom-
munerna och församlingarna läggs skatterna 
från de samfund som avses i 21 och 22�§ i 
inkomstskattelagen så att kommunernas andel 
är 92,58 procent och församlingarnas andel 
7,42 procent. 

 

12 d § 

Skattetagargruppernas utdelning skatteåret 
2015 

Med avvikelse från 12 § fördelas sam-
fundsskatten för skatteåret 2015 så att statens 
utdelning är 63,10 procent, kommunernas ut-
delning 34,19 procent och församlingarnas 
utdelning 2,71 procent. De evangelisk-
lutherska församlingarnas samfundsskatt är 
99,92 procent och de ortodoxa församlingar-
nas samfundsskatt 0,08 procent av försam-
lingarnas samfundsskatt. 

Till de samfundsskatter som tillfaller 
kommunerna och församlingarna läggs skat-
terna från de samfund som avses i 21 och 
22 § i inkomstskattelagen så att kommuner-
nas andel är 92,66 procent och församlingar-
nas andel 7,34 procent. 

——— 
Denna lag träder i kraft den  20 . 
Lagens 12 c § tillämpas på redovisningen 

av samfundskatten och på rättelser av redo-
visningar för skatteåret 2014 och 12 d § för 
skatteåret 2015. 

——— 
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2. 

Lag 

om ändring av 124 och 124 a § i inkomstskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i inkomstskattelagen (1535/1992) 124 § 3 mom. och 124 a §, sådana de lyder i lag 

990/2012, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

124 § 

Fastställande av skatten 

— — — — — — — — — — — — — —  
Inkomstskattesatsen för den inkomst som 

delvis skattefria samfund enligt 21 § 1 mom. 
och väglag samt allmännyttiga samfund har 
erhållit från en fastighet är 6,04 procent. An-
gående fördelningen av skatten från dessa 
samfund mellan kommunen och församlingen 
bestäms i lagen om skatteredovisning. In-
komstskattesatsen för samfund enligt 21 § 
2 mom. är 5,59 procent. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

124 § 

Fastställande av skatten 

— — — — — — — — — — — — — —  
Inkomstskattesatsen för den inkomst som 

delvis skattefria samfund enligt 21 § 1 mom. 
och väglag samt allmännyttiga samfund har 
erhållit från en fastighet är 6,06 procent. An-
gående fördelningen av skatten från dessa 
samfund mellan kommunen och församling-
en bestäms i lagen om skatteredovisning. In-
komstskattesatsen för samfund enligt 21 § 
2 mom. är 5,61 procent. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 
 

124 a § 

Fastställande av skatten för skatteåren 
2012—2015 

Med avvikelse från 124 § 3 mom. är 
1) inkomstskattesatsen år 2012 för den in-

komst som delvis skattefria samfund enligt 
21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga 
samfund har erhållit från en fastighet 
7,5068 procent och inkomstskattesatsen för 
samfund enligt 21 § 2 mom. 6,9433 procent, 

2) inkomstskattesatsen år 2013 för den in-
komst som delvis skattefria samfund enligt 
21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga 
samfund har erhållit från en fastighet 
7,80 procent och inkomstskattesatsen för 
samfund enligt 21 § 2 mom. 7,22 procent, 

3) inkomstskattesatsen år 2014 för den in-
komst som delvis skattefria samfund enligt 
21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga 

124 a §

Fastställande av skatten för skatteåren 2012–
2015 

Med avvikelse från 124 § 3 mom. är 
1) inkomstskattesatsen 2012 för den in-

komst som delvis skattefria samfund enligt 
21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga 
samfund har erhållit från en fastighet 
7,5068 procent och inkomstskattesatsen för 
samfund enligt 21 § 2 mom. 6,9433 procent, 

2) inkomstskattesatsen 2013 för den in-
komst som delvis skattefria samfund enligt 
21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga 
samfund har erhållit från en fastighet 
7,80 procent och inkomstskattesatsen för 
samfund enligt 21 § 2 mom. 7,22 procent, 

3) inkomstskattesatsen 2014 för den in-
komst som delvis skattefria samfund enligt 
21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga 
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samfund har erhållit från en fastighet 
7,65 procent och inkomstskattesatsen för 
samfund enligt 21 § 2 mom. 7,09 procent, 

4) inkomstskattesatsen år 2015 för den in-
komst som delvis skattefria samfund enligt 
21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga 
samfund har erhållit från en fastighet 
7,63 procent och inkomstskattesatsen för 
samfund enligt 21 § 2 mom. 7,06 procent. 

Bestämmelser om fördelningen mellan 
kommunen och församlingen av skatten på 
den inkomst som delvis skattefria samfund 
enligt 21 § 1 mom. och väglag samt allmän-
nyttiga samfund har erhållit från en fastighet 
finns i lagen om skatteredovisning. 

 

samfund har erhållit från en fastighet 
7,67 procent och inkomstskattesatsen för 
samfund enligt 21 § 2 mom. 7,11 procent, 

4) inkomstskattesatsen för 2015 för den in-
komst som delvis skattefria samfund enligt 
21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga 
samfund har erhållit från en fastighet 
7,38 procent och inkomstskattesatsen för 
samfund enligt 21 § 2 mom. 6,84 procent. 

Bestämmelser om fördelningen mellan 
kommunen och församlingen av skatten på 
den inkomst som delvis skattefria samfund 
enligt 21 § 1 mom. och väglag samt allmän-
nyttiga samfund har erhållit från en fastighet 
finns i lagen om skatteredovisning. 

——— 
Denna lag träder i kraft den 20 . 

——— 
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