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L a g

484/2012

om rundradioskatt

Utfärdad i Helsingfors den 31 augusti 2012

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Tillämpningsområde

Fysiska personer och samfund ska betala
en årlig rundradioskatt till staten enligt vad
som föreskrivs i denna lag.

Denna lag tillämpas inte på fysiska perso-
ner eller samfund som har sin hemkommun i
landskapet Åland.

2 §

Rundradioskatt för personer

Den som är allmänt skattskyldig i Finland
enligt inkomstskattelagen (1535/1992) och
som senast under skatteåret har fyllt 18 år ska
betala en rundradioskatt på 0,68 procent av
summan av nettoförvärvsinkomsten och net-
tokapitalinkomsten för skatteåret enligt in-
komstskattelagen eller av summan av en hö-
gre arbetsinkomst som fastställts enligt lagen
om pension för företagare (1272/2006) eller
lagen om pension för lantbruksföretagare
(1280/2006). Rundradioskatten ska dock inte
överstiga 140 euro.

Om den skatt som beräknats enligt 1 mom.
understiger 50 euro, debiteras den inte.

Rundradioskatten för en person som avlidit
under skatteåret ska betalas av dödsboet med
iakttagande av vad som föreskrivs i 17 §
1 mom. i inkomstskattelagen.

3 §

Rundradioskatt för samfund

Samfund enligt inkomstskattelagen som i
Finland bedriver rörelse eller utöver yrke en-
ligt lagen om beskattning av inkomst av nä-
ringsverksamhet (360/1968) eller bedriver
lantbruk enligt inkomstskattelagen för gårds-
bruk (543/1967) och vars beskattningsbara
inkomst för skatteåret är minst 50 000 euro
ska betala 140 euro i rundradioskatt plus
0,35 procent av den del av den beskattnings-
bara inkomsten som överstiger 50 000 euro.
Skattebeloppet ska dock vara högst 3 000
euro.

Staten och dess inrättningar, kommuner,
samkommuner, församlingar, religionssam-
fund, bostadsaktiebolag, de samfund som är
befriade från inkomstskatt enligt 20 § i in-
komstskattelagen och utländska dödsbon ska
inte betala rundradioskatt.
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4 §

Verkställande av beskattningen

Rundradioskatten ska bestämmas och debi-
teras i samband med verkställandet av in-
komstbeskattningen i enlighet med vad som
föreskrivs i lagen om beskattningsförfarande
(1558/1995).

5 §

Tillämpning av annan lagstiftning

Bestämmelser om förskottsuppbörd av
rundradioskatt finns i lagen om förskottsupp-
börd (1118/1996), om uppbörd, indrivning
och återbäring av skatten i lagen om skatte-
uppbörd (609/2005) och om redovisning av

skatten i lagen om skatteredovisning
(532/1998).

Lagen om offentlighet och sekretess i fråga
om beskattningsuppgifter (1346/1999) och
lagen om offentlighet i myndigheternas verk-
samhet (621/1999) ska tillämpas på offentlig-
heten för och utlämnandet av uppgifter om
rundradioskatt. På behandlingen av person-
uppgifter som gäller rundradioskatt tillämpas
i övrigt vad som föreskrivs i personupp-
giftslagen (523/1999) eller någon annanstans
i lag.

6 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
Lagen tillämpas första gången vid beskatt-

ningen för skatteåret 2013.

Helsingfors den 31 augusti 2012

Republikens President

SAULI NIINISTÖ

Finansminister Jutta Urpilainen
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