RP 245/2009 rd

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lagar om ändring och temporär ändring av lagen om skatteredovisning och inkomstskattelagen
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås att bestämmel- temporärt ändrade skatteprocentsatser som
serna om fördelning av samfundsskatt enligt tillämpas vid fördelningen av samfundsskatt
lagen om skatteredovisning samt inkomst- åren 2010 och 2011.
skattelagen ändras. Utdelningen till kommuLagarna avses träda i kraft vid ingången av
nerna av samfundsskatten sänks med 0,04 2010.
procentenheter medan statens andel höjs i
Propositionen har samband med budgetmotsvarande grad vid ingången av skatteåret propositionen för 2010 och avses bli behand2010. Ändringarna föreslås gälla även de lad med den.
—————
MOTIVERING
1

Nuläge och föreslagna ändringar

Inkomstskatt, förskott och komplettering
av förskott (samfundsskatt) som betalts av
samfund som avses i 3 § i inkomstskattelagen (1535/1992) och av samfällda förmåner
som avses i lagens 5 § redovisas till skattetagarna enligt den utdelning som anges i lagen
om skatteredovisning (532/1998). Statens utdelning av samfundsskatten är 76,22 procent,
kommunernas utdelning 22,03 procent och
församlingarnas utdelning 1,75 procent. De
evangelisk-lutherska församlingarnas samfundsskatt är 99,92 procent och de ortodoxa
församlingarnas samfundsskatt 0,08 procent
av församlingarnas samfundsskatt. Till de
samfundsskatter som tillfaller kommunerna
och församlingarna läggs skatterna från de
delvis skattefria samfund som avses i 21 och
22 § i inkomstskattelagen så, att kommunernas andel är 92,6409 procent och församlingarnas andel 7,3591 procent. Inkomstskatteprocentsatsen för den inkomst som delvis
skattefria samfund och bland annat väglag
har erhållit från en fastighet är enligt 124 §
3 mom. i inkomstskattelagen 6,1828. Skattetagargruppernas utdelningar har temporärt
ändrats genom lagen 352/2009 för åren
2009—2011 så, att utdelningen till kommunerna av samfundsskatten höjdes med 10
294835

procentenheter och utdelningen till församlingarna höjdes med 0,8 procentenheter samtidigt som utdelningen till staten sänktes i
motsvarande grad.
Enligt universitetslagen (558/2009) blir
universiteten vid ingången av 2010 självständiga och som offentligrättsliga inrättningar eller privaträttsliga stiftelser verkande
universitet. Enligt den av riksdagen som bäst
behandlade propositionen med förslag till
vissa bestämmelser om beskattningen av
universiteten föreslås, att den näringsverksamhet som universiteten bedriver ska beskattas enligt de gängse skattesatser som
gäller för samfundsskatt. Regleringen gäller
även Helsingfors universitet som enligt 20 § i
inkomstskattelagen för närvarande är befriat
från skatt på inkomst. Den viktigaste ekonomiska konsekvensen för Helsingfors universitet är att universitetets apoteksverksamhet
blir skattepliktig. Den omständigheten att
Helsingfors universitets apoteksrörelse samt
näringsinkomsterna av de i apoteket sålda
övriga varorna och tjänsterna kommer att bli
föremål för inkomstbeskattning medför att en
uppskattningsvis 5,5 miljoner euro stor samfundsskatt måste betalas. För att skattebelastningen till följd av beskattningen av den
ovan nämnda verksamheten inte ska äventyra
finansieringen av universitetets verksamhet,
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avser staten att kompensera Helsingfors universitet för den slopade befrielsen från inkomstskatt. I det avseendet föreslås att statsbudgeten för 2010 kompletteras med ett anslag av motsvarande storlek för ändamålet i
fråga.
Eftersom det är staten som kompenserar effekten av den slopade befrielsen från inkomstskatt finansieras kompensationen till
universitetet med de ökade intäkterna av
samfundsskatten så, att kommunernas andel
av den ökade skatteavkastningen som blir
följden av skatteregleringen av apoteksverksamheten överförs till staten. I propositionen
föreslås att utdelningen av samfundsskatt till
kommunerna sänks med 0,04 procentenheter
medan statens andel höjs i motsvarande grad
vid ingången av skatteåret 2010. Regleringen
sker genom ändring av 12 § i lagen om skatteredovisning så, att nya bestående procentsatser införs för utdelningen och genom ändring av 12 a § så, att temporärt ändrade skatteprocentsatser gäller för åren 2009 – 2011.
Även 124 § 3 mom. i inkomstskattelagen och
den temporärt gällande 124 a § ändras i fråga
om inkomstskatteprocentsatsen för delvis
skattefria samfund.

samfundsskatt som tillämpas år 2010 och
2011 är statens andel 3,8 miljoner euro och
kommunernas andel 1,7 miljoner euro. Församlingarnas andel är 150 000 euro.
Inverkan av slopade befrielsen från inkomstskatt 5,5 miljoner euro kompenseras
Helsingfors universitet med anslag i statens
budget.
3

Propositionen har beretts vid finansministeriet.
Ärendet har behandlats i delegationen för
kommunalekonomi och kommunalförvaltning.
4

Samband med andra propositioner

Propositionen har samband med budgetpropositionen för 2010. Den hänför sig också
till regeringens proposition till Riksdagen
med förslag till vissa bestämmelser om beskattningen av universiteten, som föreläggs
samtidigt med denna propositionen.
5
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Beredningen av propositionen

Ikraftträdande

Propositionen konsekvenser

Den slopade befrielsen från inkomstskatt
för Helsingfors universitets apotek höjer intäkterna av samfundsskatten med 5,5 miljoner euro. Enligt de temporära utdelningar av

Lagarna föreslås träda i kraft vid ingången
av 2010.
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs Riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslag

1.
Lag
om ändring och temporär ändring av lagen om skatteredovisning

I enlighet med riksdagens beslut
ändras 12 och 12 a § i lagen av den 10 juli 1998 om skatteredovisning (532/1998),
sådana de lyder, 12 § i lag 1221/2006 och 12 a § i lag 352/2009, som följer:
12 §

12 a §

Skattetagargruppernas utdelning

Skattetagargruppernas utdelning skatteåren
2010 och 2011

Samfundsskatten fördelas så att statens utdelning är 76,26 procent, kommunernas utdelning 21,99 procent och församlingarnas
utdelning 1,75 procent. De evangelisklutherska församlingarnas samfundsskatt är
99,92 procent och de ortodoxa församlingarnas samfundsskatt 0,08 procent av församlingarnas samfundsskatt.
Till de samfundsskatter som tillfaller kommunerna och församlingarna läggs skatterna
från de samfund som avses i 21 och 22 § i
inkomstskattelagen så att kommunernas andel är 92,6285 procent och församlingarnas
andel 7,3715 procent.

Med avvikelse från 12 § fördelas samfundsskatten så att statens utdelning är 65,46
procent, kommunernas utdelning 31,99 procent och församlingarnas utdelning 2,55 procent. De evangelisk-lutherska församlingarnas samfundsskatt är 99,92 procent och de
ortodoxa församlingarnas samfundsskatt 0,08
procent av församlingarnas samfundsskatt.
Till de samfundsskatter som tillfaller kommunerna och församlingarna läggs skatterna
från de samfund som avses i 21 och 22 § i
inkomstskattelagen så att kommunernas andel är 92,6173 procent och församlingarnas
andel 7,3827 procent.
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Lagens 12 a § gäller till och med den 31
december 2011 och tillämpas på redovisningen av samfundsskatten för skatteåren
2010 och 2011 och på rättelser av redovisningar för nämnda år.
—————
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2.
Lag
om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras 124 § 3 mom. och 124 a § i inkomstskattelagen av den 30 december 1992
(1535/1992),
sådana de lyder, 124 § 3 mom. i lag 1218/2006 och 124 a § i lag 353/2009, som följer:
124 §

124 a §

Fastställande av skatten

Fastställande av skatten skatteåren 2010–
2011

——————————————
Inkomstskatteprocenten för den inkomst
som delvis skattefria samfund vilka avses i
21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga
samfund har erhållit från en fastighet är
6,1724. Angående fördelningen av skatten
från dessa samfund mellan kommunen och
församlingen bestäms i lagen om skatteredovisning. Inkomstskatteprocenten för samfund
som avses i 21 § 2 mom. är 5,7174.
——————————————

Med avvikelse från 124 § 3 mom. är inkomstskatteprocenten för den inkomst som
delvis skattefria samfund vilka avses i 21 §
1 mom. och väglag samt allmännyttiga samfund har erhållit från en fastighet 8,9804.
Angående fördelningen av skatten från dessa
samfund mellan kommunen och församlingen bestäms i lagen om skatteredovisning. Inkomstskatteprocenten för samfund som avses
i 21 § 2 mom. är 8,3174.
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Lagens 124 a § gäller till och med den 31
december 2011.
—————

Helsingfors den 13 november 2009
Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister Jyrki Katainen
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Bilaga
Parallelltext

1.
Lag
om ändring och temporär ändring av lagen om skatteredovisning

I enlighet med riksdagens beslut
ändras 12 och 12 a § i lagen av den 10 juli 1998 om skatteredovisning (532/1998),
sådana de lyder, 12 § i lag 1221/2006 och 12 a § i lag 352/2009, som följer:
12 §

12 §

Skattetagargruppernas utdelning

Skattetagargruppernas utdelning

Samfundsskatten fördelas så att statens utdelning är 76,22 procent, kommunernas utdelning 22,03 procent och församlingarnas
utdelning 1,75 procent. De evangelisklutherska församlingarnas samfundsskatt är
99,92 procent och de ortodoxa församlingarnas samfundsskatt 0,08 procent av församlingarnas samfundsskatt.
Till de samfundsskatter som tillfaller kommunerna och församlingarna läggs skatterna
från de samfund som avses i 21 och 22 § i inkomstskattelagen så att kommunernas andel
är 92,6409 procent och församlingarnas andel
7,3591 procent.

Samfundsskatten fördelas så att statens utdelning är 76,26 procent, kommunernas utdelning 21,99 procent och församlingarnas
utdelning 1,75 procent. De evangelisklutherska församlingarnas samfundsskatt är
99,92 procent och de ortodoxa församlingarnas samfundsskatt 0,08 procent av församlingarnas samfundsskatt.
Till de samfundsskatter som tillfaller kommunerna och församlingarna läggs skatterna
från de samfund som avses i 21 och 22 § i
inkomstskattelagen så att kommunernas andel är 92,6285 procent och församlingarnas
andel 7,3715 procent.

12 a §

12 a §

Skattetagargruppernas utdelning skatteåren
2009—2011

Skattetagargruppernas utdelning skatteåren
2010 och 2011

Med avvikelse från 12 § fördelas samfundsskatten så att statens utdelning är 65,42 procent, kommunernas utdelning 32,03 procent
och församlingarnas utdelning 2,55 procent.
De evangelisk-lutherska församlingarnas
samfundsskatt är 99,92 procent och de ortodoxa församlingarnas samfundsskatt 0,08
procent av församlingarnas samfundsskatt.
Till de samfundsskatter som tillfaller kommunerna och församlingarna läggs skatterna
från de samfund som avses i 21 och 22 § i inkomstskattelagen så att kommunernas andel

Med avvikelse från 12 § fördelas samfundsskatten så att statens utdelning är 65,46
procent, kommunernas utdelning 31,99 procent och församlingarnas utdelning 2,55 procent. De evangelisk-lutherska församlingarnas samfundsskatt är 99,92 procent och de
ortodoxa församlingarnas samfundsskatt 0,08
procent av församlingarnas samfundsskatt.
Till de samfundsskatter som tillfaller kommunerna och församlingarna läggs skatterna
från de samfund som avses i 21 och 22 § i
inkomstskattelagen så att kommunernas an-
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Gällande lag

är 92,6258 procent och församlingarnas andel del är 92,6173 procent och församlingarnas
7,3742 procent.
andel 7,3827 procent.
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Lagens 12 a § gäller till och med den 31 december 2011 och tillämpas på redovisningen
av samfundsskatten för skatteåren 2010 och
2011 och på rättelser av redovisningar för
nämnda år.
———

2.
Lag
om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras 124 § 3 mom. och 124 a § i inkomstskattelagen av den 30 december 1992
(1535/1992),
sådana de lyder, 124 § 3 mom. i lag 1218/2006 och 124 a § i lag 353/2009, som följer:
124 §

124 §

Fastställande av skatten

Fastställande av skatten

——————————————
Inkomstskatteprocenten för den inkomst
som delvis skattefria samfund vilka avses i 21
§ 1 mom. och väglag samt allmännyttiga
samfund har erhållit från en fastighet är
6,1828. Angående fördelningen av skatten
från dessa samfund mellan kommunen och
församlingen bestäms i lagen om skatteredovisning. Inkomstskatteprocenten för samfund
som avses i 21 § 2 mom. är 5,7278.
——————————————

——————————————
Inkomstskatteprocenten för den inkomst
som delvis skattefria samfund vilka avses i
21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga
samfund har erhållit från en fastighet är
6,1724. Angående fördelningen av skatten
från dessa samfund mellan kommunen och
församlingen bestäms i lagen om skatteredovisning. Inkomstskatteprocenten för samfund
som avses i 21 § 2 mom. är 5,7174.
——————————————

124 a §

124 a §

Fastställande av skatten skatteåren 2009–
2011

Fastställande av skatten skatteåren 2010 och
2011

Med avvikelse från 124 § 3 mom. är inkomstskatteprocenten för den inkomst som
delvis skattefria samfund vilka avses i 21 § 1
mom. och väglag samt allmännyttiga samfund har erhållit från en fastighet 8,9908. An-

Med avvikelse från 124 § 3 mom. är inkomstskatteprocenten för den inkomst som
delvis skattefria samfund vilka avses i 21 § 1
mom. och väglag samt allmännyttiga samfund har erhållit från en fastighet 8,9804.

Gällande lag
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gående fördelningen av skatten från dessa
samfund mellan kommunen och församlingen
bestäms i lagen om skatteredovisning. Inkomstskatteprocenten för samfund som avses
i 21 § 2 mom. är 8,3278.
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Angående fördelningen av skatten från dessa
samfund mellan kommunen och församlingen bestäms i lagen om skatteredovisning. Inkomstskatteprocenten för samfund som avses
i 21 § 2 mom. är 8,3174.
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Lagens 124 a § gäller till och med den 31
december 2011.
———

