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om ändring av 8 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) 8 § 1 mom.

11 punkten, sådan den lyder i lag 183/2014, samt
fogas till 8 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 1001/1977, 661/1989,

1539/1992, 312/1997, 511/1998, 1168/2000, 1160/2002, 717/2004, 1077/2008, 471/2009,
938/2010, 490/2012, 183/2014, 645/2014 och 1087/2014, en ny 12 punkt, i stället för den
12 punkt som upphävts genom lag 1168/2000, som följer:

8 §
Ovan i 7 § avsedda avdragbara utgifter äro

bland andra:
— — — — — — — — — — — — —

11) de lagstadgade överföringar som inlå-
ningsbanker och utländska kreditinstituts fi-
lialer i Finland gör till de säkerhetsfonder
som avses i kreditinstitutslagen liksom även
de lagstadgade inbetalningar som värdepap-
persföretag, kreditinstitut, fondbolag och
AIF-förvaltare samt utländska värdepappers-
företags, kreditinstituts och fondbolags samt
EES-baserade AIF-förvaltares filialer i Fin-

land gör till den ersättningsfond för investe-
rarskydd som avses i 11 kap. i lagen om
investeringstjänster (747/2012),

12) de insättningsgarantiavgifter och de in-
sättningsgarantisystemets anslutningsavgifter
enligt lagen om myndigheten för finansiell
stabilitet (1195/2014) som inlåningsbanker
betalar till insättningsgarantifonden samt de
EU:s stabilitetsavgifter och stabilitetsavgifter
till resolutionsfonden enligt den lagen som
kreditinstitut och värdepappersföretag betalar,
— — — — — — — — — — — — —
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http://www.finlex.fi/linkit/rppdf/20140176


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
Lagen tillämpas första gången vid beskatt-

ningen för 2015.

Helsingfors den 30 december 2014

Republikens President
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