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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om förmögenhetsskatteskalan för 2005 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

Denna proposition innehåller ett förslag till 
lag om förmögenhetsskatteskalan för 2005. I 
lagen stadgas om progressiv förmögenhets-
skatteskala samt om förmögenhetsskattepro-
centsats för samfund som tillämpas vid stats-
beskattningen för 2005. 

Propositionen hänför sig till reformen av 
företags- och dividendbeskattningen och av-
ses bli behandlad i samband med den. 

Lagen avses träda i kraft vid ingången av 
2005. 

————— 
 

MOTIVERING 

1.  Nuläge och föreslagna ändring-
ar 

Den nuvarande förmögenhetsskatteskalan 
är på samma nivå som den var 1991. Nedre 
gränsen är 185 000 euro och skatten vid ned-
re gränsen är 80 euro, medan skatten på för-
mögenhet som överskrider den nedre gränsen 
är 0,9 procent. År 2001 var avkastningen av 
förmögenhetsskatten ca 116 miljoner euro 
och antalet fysiska personer och dödsbon 
som betalade förmögenhetsskatt uppgick till 
38 870. År 2002 var avkastningen något över 
105 miljoner euro och antalet fysiska perso-
ner och dödsbon som betalade skatten var 
36 447. Det är närmast nedgången i värdet på 
börsaktier under statistikåren i fråga som har 
bidragit till den nedåtgående trenden. 

I anslutning till denna proposition avlåts en 
proposition som gäller en reform av företags- 
och dividendbeskattningen. Dividendbe-
skattningen revideras på så sätt att systemet 
med gottgörelse för bolagsskatt frångås och 
partiell dubbelbeskattning av dividender in-
förs.  

Eftersom beskattningen av dem som har 
stora dividendinkomster och också betalar 
förmögenhetsskatt skulle skärpas till följd av 
förändringarna i dividendbeskattningen är det 
motiverat att i motsvarande mån sänka den 
förmögenhetsskattebörda som riktar sig till 
denna grupp. I samband med revideringen av 
dividendbeskattningen föreslås att det fast-

ställs en individuell övre gräns för skattefri-
heten i fråga om dividendinkomster från bo-
lag som inte är offentligt noterade. 

I denna proposition föreslås att den nedre 
gränsen i förmögenhetsskatteskalan skall hö-
jas från 185 000 euro till 250 000 euro samt 
att skatten på förmögenhet som överskrider 
den nedre gränsen skall sänkas från 0,9 pro-
cent till 0,8 procent. För en höjning av den 
nedre gränsen talar också det faktum att för-
mögenhetsskatteskalan, till skillnad från in-
komstskatteskalan, inte har ändrats på mer än 
tio år trots att penningvärdet har förändrats. 
 
2.  Ekonomiska verkningar 

En höjning av den nedre gränsen i förmö-
genhetsskatteskalan sänker förmögenhets-
skatteavkastningen med 17 miljoner euro och 
en sänkning av skatteprocentsatsen sänker 
den med 11 miljoner euro, vilket innebär att 
förmögenhetsskatteavkastningen beräknas 
sjunka med sammanlagt 28 miljoner euro. 
Antalet fysiska personer och dödsbon som 
betalar förmögenhetsskatt väntas minska med 
ungefär en tredjedel. 
 
3.  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp-
drag vid finansministeriet. 
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4.  Samband med andra proposi-
t ioner 

Propositionen hänför sig till regeringens 
proposition gällande en reform av företags- 
och dividendbeskattningen och avses bli be-
handlad i samband med den. 
 

5.  Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 
2005. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslagen 
 
 
 
 

Lag 

om förmögenhetsskatteskalan för 2005 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 

1 § 
Vid beskattningen för 2005 fastställs den 

förmögenhetsskatt som enligt förmögenhets-
skattelagen (1537/1992) skall betalas till sta-
ten i enlighet med skatteskalan och skatte-
procentsatserna i denna lag. 
 

2 § 
Den progressiva förmögenhetsskatteskalan 

är följande: 
 

Beskattningsbar 
förmögenhet, 

 
 

euro 

Skatt vid 
nedre gränsen, 

 
 

euro 

Skatt på 
förmögenhet 

som överskrider 
den nedre  

gränsen, % 
 

250 000 — 80 0,8 
 

3 § 
För samfund är procentsatsen för förmö-

genhetsskatten 1. 
 

4 § 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. 

————— 

Helsingfors den 19 maj 2004 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Finansminister Antti Kalliomäki 


