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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av 12 § i lagen om källskatt för löntagare 
från utlandet 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I propositionen föreslås att lagen om käll-
skatt för löntagare från utlandet ändras så att 
tillämpningen av lagen förlängs i fråga om 
arbete som börjar under 2008—2011. 

Lagen avses träda i kraft vid ingången av 
2008. 

 

————— 
 
 
 
 
 

MOTIVERING 

1.  Nuläge och föreslagna ändrin-
gar 

Enligt lagen om källskatt för löntagare från 
utlandet (1551/1995), som varit i kraft sedan 
ingången av 1996, kan personer från utlandet 
med speciell sakkunskap, eller som arbetar 
som lärare vid någon högre läroanstalt, t.ex. 
universitet, eller som bedriver vetenskaplig 
forskning i allmänt intresse, under vissa för-
utsättningar vid beskattningen av lönein-
komst som förvärvats i Finland välja källbe-
skattning av löneinkomsten för en period av 
högst 24 månader i stället för den vanliga in-
komstbeskattningen. Källskatten på lönein-
komsten är 35 procent av lönens bruttobe-
lopp. 

Lagen har tillämpats på ca 40—150 perso-
ner per år under 1996—1999, på ca 100—
150 personer per år under 2001—2002 och 
på ca 320—350 personer per år under 
2003—2005. Lagen beräknas tillämpas på ca 
350 personer under 2006. 

Avsikten är att lagen är i kraft under en viss 
tid. Sålunda tillämpades lagen i sin ursprung-
liga form endast under två års tid dvs. på ar-
bete som börjat under 1996 och 1997. Det 
huvudsakliga syftet med lagen, nämligen att 

försöka göra det tilltalande för nyckelperso-
ner med speciell sakkunskap att komma till 
Finland, har emellertid inte uppnåtts i önskad 
utsträckning. Representanter för näringslivet 
har ansett orsaken vara lagens korta tillämp-
ningstid. Därför förlängdes tiden för tillämp-
ningen av lagen till arbete som börjat under 
1998 och 1999 genom lag 1023/1997. 

I december 1999 lämnade Finland en an-
mälan till Europeiska gemenskapernas kom-
mission i vilken framställdes en begäran om 
att kommissionen tar ställning till huruvida 
källskattesystemet för arbetstagare från ut-
landet är förenligt med gemenskapslagstift-
ningen. I Finland ansågs systemet inte utgöra 
statsstöd. Även Danmark och Sverige hade 
före Finland gjort anmälningar i fråga om 
sina motsvarande system. I väntan på kom-
missionens avgörande har tillämpningen av 
lagen varit avbruten i fråga om arbete som 
börjat under 2000. I det ställningstagande 
som kommissionen meddelade Finland i juni 
2000 konstaterade kommissionen att käll-
skattesystemet för löntagare från utlandet är 
en s.k. allmän åtgärd som inte står i strid med 
gemenskapslagstiftningen. 

Därefter har tiden för tillämpning av lagen 
förlängts två gånger. Genom lag 1088/2000 
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förlängdes tiden för tillämpning av lagen till 
arbete som börjat under 2001—2003, samt 
med vissa begränsningar, arbete som börjat 
under 2000 och genom lag 916/2003 till ar-
bete som börjat under 2004—2007. 

Eftersom det fortfarande är viktigt att spor-
ra personer med speciella kunskaper och fär-
digheter att komma till Finland, föreslås i 
propositionen att lagens ikraftträdande be-
stämmelse ändras så att lagen även tillämpas 
på arbete som börjar under 2008—2011.  
 
2.  Proposi t ionens konsekvenser 

Eftersom källskattesystemet för löntagare 
från utlandet gäller en relativt liten grupp av 
personer, blir konsekvenserna av de före-
slagna ändringarna på den offentliga ekono-
min små. 

Propositionen har inga betydande administ-
rativa verkningar. 

3.  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid finansministe-
riet. 
 
4.  Ikraft trädande 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 
2008.  

Lagen tillämpas på lön som uppbärs eller 
som har uppburits den 1 januari 1996 eller 
därefter. En förutsättning är dessutom att lö-
nen grundar sig på sådant arbete som börjar 
eller har börjat under tiden mellan den 1 ja-
nuari 1996 och den 31 december 1999 eller 
mellan den 1 januari 2001 och den 31 de-
cember 2011, nämnda dagar medräknade. 
 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 
 
 
 
 

Lag 

om ändring av 12 § i lagen om källskatt för löntagare från utlandet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 18 december 1995 om källskatt för löntagare från utlandet 

(1551/1995) 12 § 2 mom., sådant det lyder i lag 916/2003, som följer: 
 

12 § 

Ikraftträdande 

— — — — — — — — — — — — — —  
Lagen tillämpas på lön som uppbärs eller 

har uppburits den 1 januari 1996 eller däref-
ter på basis av ett sådant arbete som börjar 

eller har börjat under tiden mellan den 1 ja-
nuari 1996 och den 31 december 1999 eller 
mellan den 1 januari 2001 och den 31 de-
cember 2011, nämnda dagar medräknade. 
I övrigt tillämpas lagen första gången vid be-
skattningen för 1996. 

——— 
Denna lag träder i kraft den            20   . 

————— 

Helsingfors den 18 augusti 2006 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 

Andra finansminister Ulla-Maj Wideroos 
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Bilaga 
Parallelltexter 

Lag 

om ändring av 12 § i lagen om källskatt för löntagare från utlandet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 18 december 1995 om källskatt för löntagare från utlandet 

(1551/1995) 12 § 2 mom., sådant det lyder i lag 916/2003, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

12 § 

Ikraftträdande 

— — — — — — — — — — — — — —  
Lagen tillämpas på lön som uppbärs eller 

har uppburits den 1 januari 1996 eller däref-
ter på grund av ett sådant arbete som börjar 
eller har börjat under tiden mellan den 1 ja-
nuari 1996 och den 31 december 1999 eller 
mellan den 1 januari 2001 och den 31 de-
cember 2007, nämnda dagar medräknade. I 
övrigt tillämpas lagen första gången vid be-
skattningen för 1996. 
 

12 § 

Ikraftträdande 

— — — — — — — — — — — — — —  
Lagen tillämpas på lön som uppbärs eller 

har uppburits den 1 januari 1996 eller däref-
ter på basis av ett sådant arbete som börjar 
eller har börjat under tiden mellan den 1 ja-
nuari 1996 och den 31 december 1999 eller 
mellan den 1 januari 2001 och den 31 de-
cember 2011, nämnda dagar medräknade. 
I övrigt tillämpas lagen första gången vid 
beskattningen för 1996. 

——— 
Denna lag träder i kraft den        20  . 

——— 
 

 
 


