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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om inkomstskatteskalan för 2007 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

Denna proposition innehåller ett förslag till 
progressiv inkomstskatteskala som tillämpas 
vid beskattningen för 2007. Propositionen 
hänför sig till förhandlingsresultatet av den 
29 november 2004 gällande det inkomstpoli-

tiska avtalet och till budgetpropositionen för 
2007.  

Lagen avses träda i kraft vid ingången av 
2007. 

————— 
 

MOTIVERING 

1.  Nuläge och föreslagna ändrin-
gar 

1.1. Bakgrund 

I anslutning till förhandlingsresultatet av 
den 29 november 2004 gällande det inkomst-
politiska avtalet och till det senare ingångna 
inkomstpolitiska avtalet har regeringen i sitt 
ställningstagande av den 30 november 2004 
meddelat att den lindrar beskattningen av ar-
betsinkomster med sammanlagt 1 700 miljo-
ner euro under åren 2005—2007. Skattelätt-
naderna utgör en helhet i anslutning till vil-
ken ett nytt förvärvsinkomstavdrag vid stats-
beskattningen togs i bruk år 2006. I anslut-
ning till detta föreslås att en inkomstklass i 
statens progressiva inkomsskatteskala slopas 
år 2007. 

I regeringens proposition med förslag till 
lagar om ändring av inkomstskattelagen och 
av vissa andra skattelagar samt till ändringar 
i lagstiftningen som föranleds av justeringen 
av kostnadsfördelningen mellan staten och 
kommunerna föreslås att utbetalningen av 
den sista delen av justeringen av kostnads-
fördelningen mellan staten och kommunerna 
som periodiserats på åren 2005–2008, dvs. de 
185 miljoner euro som var avsedda att beta-
las till kommunerna 2008, betalas till kom-
munerna redan 2007 via beskattningen. Be-
talningen sker på så sätt att förvärvsinkomst-
avdraget vid kommunalbeskattningen mins-
kas så att kommunernas skatteinkomster ökar 

med 185 miljoner euro. I den ovan nämnda 
regeringspropositionen föreslås även att 
kommunerna på samma sätt kompenseras för 
den förlust av skatteintäkter vilken förorsa-
kas dem av den sammanlagda effekten av 
avdragssystemen när det gäller lättnaden i 
beskattningen av förvärvsinkomster samt 
höjningen av avdraget för resekostnader. I 
anslutning till minskningen av förvärvsin-
komstavdraget vid kommunalbeskattningen 
höjs förvärvsinkomstavdraget vid statsbe-
skattningen och lindras statens inkomstskat-
teskala. Syftet med detta är att säkra att de 
skattskyldigas ställning inte försvagas till 
följd av ändringen. 
 
 
1.2. Lag om inkomstskatteskalan 

Enligt 124 § 4 mom. i inkomstskattelagen 
(1535/1992) föreskrivs särskilt om den skat-
teskala som skall tillämpas vid varje års be-
skattning av förvärvsinkomst. Inom det diffe-
rentierade inkomstskattesystemet gäller den 
progressiva inkomstskatteskalan fysiska per-
soners och dödsbons förvärvsinkomst. 

I propositionen föreslås att vid beskatt-
ningen för skatteåret 2007 tillämpas en pro-
gressiv inkomstskatteskala som, jämförd med 
den skala som tillämpas för 2006, har lindrats 
genom att den tredje, dvs. den näst högsta, 
inkomstskattesatsen har sänkts med en pro-
centenhet och den högsta med en halv pro-
centenhet, skalans högsta inkomstgäns höjts 
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med 1 400 euro och den andra inkomstklas-
sen i skalan slopats. 

Vidare föreslås en inflationsjustering på två 
procent i inkomstgränserna för skalan. 
 
2.  Proposi t ionens konsekvenser 

Den föreslagna lindringen i inkomstskatte-
skalan beräknas minska statens intäkter från 
skatten på förvärvsinkomst med ca 395 
miljoner euro 2007 i jämförelse med intäkt-
erna enligt skattegrunderna för innevarande 
år. Inflationsjusteringen beräknas minska 
statens intäkter från inkomstskatten med 150 
miljoner euro. 

De ändringar i statens inkomstskatteskala 
som föreslås i denna proposition och de änd-
ringar i förvärvsinkomstavdraget vid statsbe-
skattningen som föreslås i regeringens pro-
position med förslag till lagar om ändring av 
inkomstskattelagen och av vissa andra skatte-
lagar samt till ändringar i lagstiftningen som 
föranleds av justeringen av kostnadsfördel-
ningen mellan staten och kommunerna bildar 
en helhet med hjälp av vilken det föreslås att 
man genomför såväl inkomstskattelättnaden 
som kompensationen till de skattskyldiga för 
den åtstramande inverkan på beskattningen 
som minskningen av förvärvsinkomstavdra-
get vid kommunalbeskattningen har. In-
komstskattelättnaden förväntas sänka statens 
skatteintäkter från förvärvsinkomsterna med 

sammanlagt 655 miljoner euro. Av detta hän-
för sig ca 590 miljoner euro till regeringens 
ställningstagande av den 30 november 2004 i 
anslutning till den inkomstpolitiska helhets-
lösningen för åren 2005–2007. Resterande 
ungefär 65 miljoner euro hänför sig till kom-
pensationen till de skattskyldiga i anslutning 
till justeringen av kostnadsfördelningen mel-
lan staten och kommunerna. Syftet med den-
na lättnad på 65 miljoner euro är att säker-
ställa att inkomstskattelättnaden genomförs 
på alla inkomstnivåer i minst den omfattning 
som meddelats i regeringens ställningstagan-
de. Kompensationen i anslutning till ändring-
en av förvärvsinkomstavdraget vid kommu-
nalbeskattningen förväntas minska intäkterna 
från den statliga inkomstskatten med sam-
manlagt ungefär 200 miljoner euro.  

Vidstående tabell visar hur de ändringar 
som föreslås i inkomstskattegrunderna i den-
na proposition samt i den ovan nämnda re-
geringspropositionen påverkar lönein-
komstens skattegrad på exempellönetagare 
och på olika inkomstnivåer. Sifferuppgifterna 
i tabellen omfattar inkomstskatt till staten, 
kommunalskatt, kyrkoskatt, sjukförsäkring-
ens sjukvårdspremie och dagpenningspremie 
samt arbetstagarnas pensionsförsäkringspre-
mie och löntagarnas arbetslöshetsförsäk-
ringspremie. Ändringarna i statens inkomst-
skatteskala lindrar även beskattningen av 
pensions- och förmånsinkomster. 

 
 

Löneinkomsts skattegrad, % 
Lön, 

euro om året 

Grunderna 

för 2006 

Grunderna 

för 2007 

Förändring, 

%-enheter 

Förändring 

euro/om året 

5 000 11,94 10,88 - 1,06 - 53 

10 000 15,38 13,80 - 1,58 - 159 

20 000 23,33 22,33 - 1,00 - 200 

30 000 30,15 29,05 - 1,10 - 332 

40 000 34,47 33,53 - 0,94 - 375 

50 000 37,66 36,80 - 0,86 - 426 

60 000 39,78 38,98 - 0,80 - 478 

70 000 42,06 41,07 - 0,99 - 694 

80 000 43,93 43,09 - 0,84 - 671 

90 000 45,39 44,59 - 0,80 - 720 

100 000 46,55 45,75 - 0,80 - 804 

110 000 47,50 46,65 - 0,85 - 937 

120 000 48,23 47,41 - 0,82 - 994 
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3.  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid finansministe-
riet.  
 
4.  Samband med andra proposi -

t ioner 

Propositionen hänför sig till statsbudgeten 
för 2007. Propositionen hänför sig också till 
propositionen med förslag till lagar om änd-

ring av inkomstskattelagen och av vissa 
andra skattelagar. 
 
5.  Ikraft trädande 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 
2007. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 
 

Lag 

om inkomstskatteskalan för 2007 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 

1 § 
Vid beskattningen för 2007 fastställs den 

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

Beskattningsbar 
förvärvsinkomst, 

 
 
 

euro 

Skatt vid 
nedre 

gränsen, 
 
 

euro 

Skatt på den 
del av inkoms-

ten som 
överskrider den 
nedre gränsen, 

% 

12 400 — 20 400 8 9 

20 400 — 33 400 728 19,5 

33 400 — 60 800 3 263 24 

60 800 —  9 839 32 

 

2 § 
Denna lag träder i kraft den              20  . 

 
 

————— 

Helsingfors den 15 september 2006 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Andra finansminister Ulla-Maj Wideroos 
 


