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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lagar om ändring av inkomstskattelagen och ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av 77 § inkomstskattelagen
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås en ändring av till staten för andra än naturskyddsändamål.
inkomstskattelagen och ikraftträdelsebestäm- Det särskilda stöd som betalas till invandrare
melsen i lagen om ändring av 77 § inkomst- föreslås bli skattefritt. Det föreslås också att
skattelagen. Det föreslås att maximibeloppet vissa tekniska ändringar införs i lagen, vilka
för det avdrag för inkomstens förvärvande föranleds av ändringar som gjorts i annan
som beviljas i inkomstbeskattningen höjs lagstiftning än skattelagstiftningen.
Dessutom föreslås att den s.k. sexmånafrån 460 euro till 540 euro. Dessutom höjs
maximibeloppet för förvärvsinkomstavdraget dersregeln gällande skattefrihet för lön för
vid kommunalbeskattningen från 2 140 euro arbete som utförts utomlands förlängs med
till 2 300 euro. Det föreslås att den tidsbe- ett år.
Propositionen hänför sig till budgetproposigränsade skattefriheten för sysselsättningsstöd som betalas till hushåll skall bli perma- tionen för 2003 och avses bli behandlad i
samband med den.
nent.
Lagarna avses träda i kraft vid ingången av
Det föreslås att man i fråga om beskattningen av överlåtelsevinst slopar skattelätt- 2003.
naden för sådana fastigheter som överlåtits
—————
MOTIVERING

1.

N u lä g e o c h f ö r e s la g n a ä n d r in g ar

1.1.

Inkomstskattelagen

Avdrag för inkomstens förvärvande
I 95 § inkomstskattelagen (1535/1992) ingår bestämmelser om avdrag för inkomstens
förvärvande. Enligt paragrafen får den skattskyldige från sin löneinkomst dra av 460 euro såsom avdrag för inkomstens förvärvande,
dock högst beloppet av löneinkomsten. Avdraget beviljas såväl i stats- som i kommunalbeskattningen. Avdraget för inkomstens
förvärvande täcker, såsom namnet säger, de
utgifter som föranleds av förvärvande eller
bibehållande av inkomst till det belopp som
motsvarar avdragets maximibelopp. Medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationer, avgifter till arbetslöshetskassor samt
229269S

kostnaderna för resor mellan bostaden och
arbetsplatsen dras likväl av separat.
Som ett led i lindringen av beskattningen
av förvärvsinkomster föreslås att maximibeloppet för avdraget för inkomstens förvärvande höjs med 80 euro från 460 euro till
540 euro/år. Med hjälp av avdraget är det
även möjligt att minska behovet av att se
över de utgifter som avser förvärvande av inkomst och på detta sätt för egen del underlätta skatteförvaltningens arbete.
Förvärvsinkomstavdraget vid kommunalbeskattningen
I 105 a § inkomstskattelagen bestäms om
förvärvsinkomstavdraget vid kommunalbeskattningen. Avdraget räknas på den skattskyldiges skattepliktiga löneinkomst, förvärvsinkomst av annat arbete, uppdrag eller
tjänst som utförts för en annans räkning, för-
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värvsinkomstandel av utdelningsbar företagsinkomst samt förvärvsinkomstandel av näringsverksamhet eller jordbruk för delägare i
sammanslutning.
Avdraget utgör 35 % av det belopp varmed
inkomsterna överstiger 2 500 euro år 2002
upp till ett inkomstbelopp av 7 230 euro och
10 % av det belopp som överstiger detta,
men dock högst 2 140 euro. När den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst överstiger
12 600 euro, minskar avdraget med 3,5 % av
det belopp med vilket nettoförvärvsinkomsten överstiger 12 600 euro. När nettoförvärvsinkomsten är något mer än 73 700 beviljas inget förvärvsinkomstavdrag.
Syftet med förvärvsinkomstavdraget vid
kommunalbeskattningen är att sporra småinkomsttagare att söka arbete och skaffa sig extra inkomster. Avdraget lindrar i synnerhet
beskattningen av förvärvsarbete. Som ett led
i lindringen av 2003 års inkomstbeskattning
föreslår regeringen att maximibeloppet för
förvärvsinkomstavdraget vid kommunalbeskattningen ytterligare höjs. I stället för 35 %
skall avdraget utgöra 37 % av den inkomst
som berättigar till avdrag upp till 7 230 euro,
dvs. av denna inkomst är det ca 1 750 euro.
Av det belopp som överstiger detta fås
12,5 % i avdrag för den överstigande delen.
Avdraget kan vara högst 2 300 euro. Avdraget minskar som förut med 3,5 % av det belopp med vilket nettoförvärvsinkomsterna
överstiger 12 600 euro i och med att förvärvsinkomsten ökar. Avdrag erhålls inte om
nettoförvärvsinkomsten överstiger ca 78 310
euro.
Permanentning av skattefriheten för sysselsättningsstöd till hushåll och arbetsmarknadsstöd
Arbetskraftsbyråerna kan bevilja fysiska
personer sådant sysselsättnings- eller sammansatt stöd som beviljas arbetsgivare när ett
hushåll anställer en arbetslös arbetssökande i
ett arbetsförhållande. Beviljandet av stöd
grundar sig alltid på arbetskraftsbyråns prövning. Sysselsättningsstödet är beroende på
arbetskraftsbyråns
prövning
430—770
euro/månad. Enligt 35 § sysselsättningsförordningen (1363/1997) kan sysselsättningsstöd beviljas för högst 10 månader i sänder. I

statsbudgeten har fastställts antalet personer
som skall sysselsättas och det till buds stående anslaget. Enligt budgeten är den genomsnittliga stödperioden sex månader när lönebaserade anslag används för sysselsättning.
Sammansatt stöd kan beviljas när en arbetsgivare anställer en arbetslös arbetssökande som omfattas av arbetsmarknadsstödsystemet och som varit arbetslös arbetssökande i
över 500 dagar. Det sammansatta stödet består av sysselsättningsstöd som betalas till
arbetsgivaren och som kan uppgå till högst
430 euro/månad, samt av arbetsmarknadsstöd
som betalas till arbetsgivaren och som uppgår till ca 500 euro/månad. Såsom sammansatt stöd kan även betalas enbart arbetsmarknadsstöd till arbetsgivaren. Sammansatt stöd
kan beviljas för högst två år åt gången så att
det under det första året är möjligt att betala
såväl sysselsättningsstöd som arbetsmarknadsstöd såsom sammansatt stöd och under
det andra året enbart arbetsmarknadsstöd till
arbetsgivaren.
Den skattefrihet för fysiska personer som
nämns i 143 § 7 mom. inkomstskattelagen
har flera gånger förlängts med ett år åt gången. Eftersom sysselsättningsstödet och det
sammansatta stödet är permanenta stödformer inom arbetsförvaltningen vore det ändamålsenligt om även skattefriheten för sysselsättningsstödet och det arbetsmarknadsstöd som betalas till arbetsgivaren är permanent. Fastän sysselsättandet med hjälp av
stöd har varit obetydligt i hushållen är det
likväl viktigt med beaktande av åldern hos
dem som skall sysselsättas och hur länge arbetslösheten har pågått. Stödsysselsättningen
har för sin del förbättrat arbetsmarknadsberedskapen och förhindrat utslagning från arbetsmarknaden. Skattefriheten för det sysselsättningsstöd som beviljas fysiska personer
eller det arbetsmarknadsstöd som beviljas arbetsgivare inverkar på hushållens möjligheter
och vilja att sysselsätta.
Skattefrihet för det stöd som beviljas hushåll gör att alla hushåll som sysselsätter med
sysselsättningsstöd försätts i samma ställning
som andra sysselsättande instanser.
På grundval av det ovan anförda föreslås
det att skattefriheten skall göras permanent.
Eftersom bestämmelsen om skattefrihet har
varit temporär, har den lagtekniskt sett place-
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rats i 147 § som gäller vissa övergångsbestämmelser. Det föreslås att det nuvarande
147 § 7 mom. upphävs och att en permanent
bestämmelse om saken införs i 92 § 13 punkten.
Begränsning av skattelättnad för fastigheter
som överlåtits till staten
Enligt 49 § 4 punkten inkomstskattelagen
skall, när det skattepliktiga beloppet av en
överlåtelsevinst för en privatperson räknas ut
från överlåtelsepriset, 80 procent dras av i
form av presumtiv anskaffningsutgift, om
fast egendom överlåts till staten, ett landskap,
en kommun eller en samkommun. Enligt paragrafens 2 punkt tillämpas en presumtiv anskaffningsutgift på 80 procent även i det fall
då en fastighet frivilligt har överlåtits för ett
ändamål, för vilket mottagaren har rätt att
lösa in egendom av detta slag. Om fastighetsköparen är en privat markägare dras från
överlåtelsepriset av 20 procent enligt den
presumtiva anskaffningsutgiften i lagens 46 §
1 mom. och för en fastighet som förvärvats
för mer än tio år sedan 50 procent.
Enligt nuvarande bestämmelser försätts
bl.a. Forststyrelsen, som verkar som affärsföretag och som förvärvar mark främst för naturskyddsändamål och som ekonomiskogar,
på samma sätt som andra offentliga samfund
i en fördelaktigare ställning än privata markägare i egenskap av fastighetsköpare. Bestämmelsen är vid, eftersom en lindrigare beskattning inte ens är bunden till användningsändamålet för den mark som skall förvärvas. Bestämmelsen har en höjande effekt
på köpeskillingen i handeln mellan privatpersoner, för att försäljarens nettonytta skall
vara den samma som i samband med försäljning åt Forststyrelsen. När köpeskillingen
stiger, stiger även den överlåtelseskatt som
köparen skall betala, vilket för sin del ökar
ojämlikheten mellan privatpersoner och
Forststyrelsen vid fastighetsköp.
En skatteförmån enligt 49 § 4 mom. inkomstskattelagen gäller all egendom som
överlåts till Forststyrelsen, även överlåtelse
av sådana ekonomiskogar åt Forststyrelsen
som den använder i sin affärsverksamhet.
Syftet med bestämmelsen var från början att
trygga offentliga samfunds rätt till mark. Av
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denna anledning ansågs det inte heller vara
möjligt att slopa bestämmelsen i samband
med revideringen av kapitalbeskattningen år
1993, fastän skattebasen i övrigt stärktes avsevärt i beskattningen av överlåtelsevinster.
Man kan inte längre anse att det föreligger
några grunder som hänför sig till markanskaffning och inte heller några andra samhällspolitiska grunder för några lättnader i
den rådande situationen, åtminstone inte i
nuvarande omfattning.
På ovan nämnda grunder föreslås att bestämmelsen om anskaffningsutgift i 49 § inkomstskattelagen ändras genom ett nytt 2
mom. som fogas till paragrafen så att lättnaden inte tillämpas på fastigheter som överlåts
till Forststyrelsen i syfte att användas som
ekonomiskog. Däremot skulle lättnaden fortsättningsvis gälla fastigheter som överlåts för
naturskyddsändamål, likaså andra överlåtelser till staten, kommuner och andra offentliga
samfund.
Det är dock skäl att i ett vidare perspektiv
se över bibehållandet av skatteförmåner vid
offentliga samfunds markförvärv bl.a. i samband med det pågående utredningsarbetet
som gäller behoven av att utveckla överlåtelsevinstbeskattningen.
Skattefrihet för särskilt stöd till invandrare
Samtidigt med denna proposition har social- och hälsovårdsministeriet berett en proposition med förslag till en lag som gäller särskilt stöd till invandrare. Genom den föreslagna lagen skapas en ny ekonomisk stödform som skall trygga försörjningen under
ålderdomen eller vid arbetsoförmåga för sådana i Finland bosatta invandrare, som annars skulle vara i behov av långvarigt utkomststöd. Till sin karaktär vore det särskilda stödet ett behovsprövat socialt understöd
som hör till socialvården. Förutsättningen för
att erhålla stödet skall vara minst 65 års ålder
eller arbetsoförmåga. Dessutom förutsätts att
stödtagaren har bott i Finland minst fem år
utan avbrott innan det särskilda stödet börjar.
Särskilt stöd skall inte betalas utanför Finland. Om stödtagaren vistas tillfälligt utomlands mera än 90 dagar under ett kalenderår,
avbryts betalningen av stödet för de månader
under vilka personen i fråga vistas utom-
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lands.
Det särskilda stödet skall högst vara lika
stort som full folkpension. Det särskilda stödet skall i allmänhet minskas med de inkomster som stödtagaren har till sitt förfogande. På stödbeloppet skall även inverka
makens inkomster samt sökandens och makens förmögenhet. Det särskilda stödet betalas av statens medel och Folkpensionsanstalten sköter verkställigheten av det särskilda
stödet. Eftersom det särskilda stödet till sin
karaktär närmast är utkomststöd vore det ändamålsenligt att göra det skattefritt. Det föreslås att bestämmelser om detta tas in i 92 § 9
punkten inkomstskattelagen.
Förändringar gällande sociala förmåner
I 92 § inkomstskattelagen ingår bestämmelser som skattefria sociala förmåner. Med
anledning av revideringen av folkpensionslagstiftningen, systemet med utkomstskydd
för arbetslösa och arbetskraftsservicesystemet bör bestämmelserna om skattefrihet uppdateras.
Barntillägg enligt folkpensionen är enligt
92 § 1 punkten skattefri inkomst. Eftersom
barntillägg enligt folkpensionslagen från och
med början av detta år även betalas till en
person som enbart får arbetspension (RP
151/2001 rd; RSv 195/2001 rd), skall skattefriheten gälla barntillägget enligt folkpensionslagen i stället för ordalydelsen barntilllägg enligt folkpensionen. Dessutom skall
omnämnandet av maketillägg slopas i
1 punkten, eftersom utbetalningen av tillägget har upphört vid ingången av 2001.
I lagens 92 § 2 punkt slopas omnämnandena av frontmannapension och extra krigspension. Förmåner har betalats till frontmän som
deltog i krigen åren 1939—1945 och till
kvinnor som tjänstgjorde vid fronten. Förmånerna upphörde senast när personen i fråga
fyllde 65 år, och därför utbetalas de inte
längre. Bestämmelser om skattefrihet för
fronttillägg som betalas utomlands kunde
också tas in i 92 § 2 punkten. Bestämmelser
om skattefriheten ingår numera i 6 § lagen
om fronttillägg som betalas utomlands
(988/1988).
Enligt 92 § 4 punkten inkomstskattelagen
är moderskapsunderstödet skattefri inkomst.

I beskattningspraxisen har lagrummet ansetts
hänvisa till lagen om moderskapsunderstöd
(477/1993), fastän laghänvisningen har saknats i den. Numera strävar man efter att använda hänvisningar för att undvika oklarheter, och därför föreslås det att lagrummet om
moderskapsunderstöd preciseras. Detta är aktuellt också därför att den lagstiftning som
gäller detta som bäst håller på att revideras.
Utgående från lagmotion 61/2002 rd har
riksdagen godkänt den ändring av lagen om
moderskapsunderstöd genom vilken bestämmelser som gäller stöd för internationell
adoption fogas till lagen. Stödet betalas till
de i Finland bosatta familjer som av nämnden för internationella adoptionsärenden i
Finland har fått tillstånd till internationell adoption. Stödets storlek kommer att fastställas
i statsrådets förordning om fastställande av
moderskapsunderstödets storlek (98/2001).
Enligt lagmotionen är stödet av engångsnatur
och skattefritt. Eftersom ändringen i lagen
om moderskapsunderstöd träder i kraft i början av december 2002, det föreslås, att 92 §
4 punkten i sin ändrade form skall tillämpas
redan vid beskattningen för år 2002.
Utbetalningen av studiepenning enligt den
gamla lagen om studiestöd har upphört. Därför skall i 92 § 14 punkten inkomstskattelagen slopas omnämnandet av studiepenning
enligt lagen om studiestöd (28/1972).
Laghänvisningarna i 92 § 7, 11 och 22
punkten samt i 93 § 4 mom. föreslås bli ändrade så att de överensstämmer med den nuvarande lagstiftningen.
1.2.

Lagen om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring
av 77 § inkomstskattelagen

Enligt 77 § 1 mom. inkomstskattelagen utgör lön för arbete som utförts utomlands i
minst sex månader utan avbrott helt och hållet skattefri inkomst, förutsatt att arbetsstaten
enligt skatteavtal kan ta ut skatt för den. Sin
nuvarande form fick denna s.k. sexmånadersregel genom lag 1024/1997, som trädde i
kraft vid ingången av 1998. Genom lagen
ändrades den lag som tillämpats 1996 och
1997 och enligt vilken 60 % av lönen för utlandstjänstgöring var skattepliktig inkomst.
Enligt den sexmånadersregel som gällde före
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1996 var lön från utlandstjänstgöring helt och
hållet skattefri inkomst.
Enligt ikraftträdelsebestämmelsen till den
nuvarande bestämmelsen tillämpas den sexmånadersregel som gällde före 1996 fortfarande vid beskattningarna för 1996—2002,
om utlandstjänstgöringen har börjat före
1996 eller före 2003 och ansluter sig till
byggnads-, installations- eller sammansättningsverksamhet. Dessutom förutsätts att arbetsstaten enligt en uttrycklig bestämmelse i
ett gällande avtal mellan Finland och arbetsstaten för att undvika dubbelbeskattning inte
får beskatta lön för arbete som ansluter sig
till byggnads-, installations- eller sammansättningsverksamhet. Avsikten med dessa bestämmelser var att lindra verkningarna av
lagändringen.
Förutsättningar att lindra verkningarna av
lagändringen finns fortfarande. När det gäller
byggnads-, installations- eller sammansättningverksamhet i anslutning till projektexport har ett av de viktigaste målen för utlandstjänstgöring varit Ryssland. En lindring
av regeländringarna har till denna del hänfört
sig till det nya inkomstskatteavtal som samtidigt har varit under arbete mellan Finland
och Ryssland och som ännu inte är i kraft. I
fråga om byggnads-, installations- eller sammansättningsverksamhet är avsikten att också
i det nya inkomstskatteavtalet tillämpa bestämmelserna i det nuvarande avtalet under
en övergångsperiod till utgången av 2002.
Innehållet i skatteavtalets övergångsbestämmelse bekräftas när avtalet träder i kraft. Den
slutliga samordningen av övergångsbestämmelsen för skatteavtalet och sexmånadersregeln kan således göras först när avtalet har
trätt i kraft. Då ses övergångsperioden för
sexmånadersregeln över vid behov.
Med anledning av detta föreslås att sexmånadersregeln, sådan den löd före 1996, fortfarande tillämpas vid beskattningarna för 19962003 av lön för utlandstjänstgöring som börjat 1995 eller tidigare. Dessutom föreslås att
bestämmelsen skall gälla också utlandstjänstgöring i stater med vilka det finns ett
gällande avtal för att undvika dubbelbeskattning och detta avtal har en uttrycklig bestämmelse om att arbetsstaten inte får beskatta lön för arbete som ansluter sig till byggnads-, installations- eller sammansättnings-
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verksamhet. Undantagsbestämmelsen gäller
utlandstjänstgöring som inletts 1996—2003.
Den gäller särskilt byggnadsverksamhet i
Ryssland.
2.

P r o p o s itio n e n s v e r kn i n g a r

Ändringen av avdraget för inkomstens förvärvande och förvärvsinkomstavdraget vid
kommunalbeskattningen är ett led i den skattelindring som regeringen föreslår för 2003.
De ekonomiska verkningarna av lindringen
har utretts i den proposition med förslag till
lag om skatteskalorna för 2003 som hänför
sig till budgetpropositionen för 2003.
Med hjälp av sysselsättningsstödet och det
sammansatta stödet sysselsattes år 2001 i genomsnitt sammanlagt 38 425 personer/månad, inklusive alla arbetsgivarsektorer. I hushållen sysselsattes ca 1,2 % av de ovan
nämnda sysselsatta med hjälp av sysselsättningsstöd och ca 2 % med hjälp av sammansatt stöd. De motsvarande siffrorna för 2002
var 1,4 och 2,5 procent.
År 2001 sysselsattes i genomsnitt 450 personer/månad i hushållen med sysselsättningsstöd och i genomsnitt 744 personer/månad
med sammansatt stöd. Motsvarande siffror
var i slutet av april i år 357 personer i fråga
om sysselsättningsstöd och 617 personer i
fråga om sammansatt stöd. År 2001 sysselsattes med sammansatt stöd sammanlagt
1 202 personer i hushållen och 966 personer
med sysselsättningsstöd. Motsvarande siffror
var i slutet av april i år 312 personer i fråga
om sysselsättningsstödet och 652 personer i
fråga om det sammansatta stödet.
Fastän stödsysselsättandet i hushållen är
ringa har svårsysselsatta klienter inom arbetsförvaltningen sysselsatts i hushållen, när
passande arbetsuppgifter har hittats för dessa
personer i hushållen med tanke på deras färdigheter på arbetsmarknaden. Av de 1 371
personer som sysselsattes i hushåll med sysselsättningsstöd år 1999 var 56 % långtidsarbetslösa. Av ovan nämnda personer var 26 %
50-åringar.
Med anledning av det ringa antalet personer som sysselsätts med sysselsättningsstöd
och arbetsmarknadsstöd föranleder skattefriheten inte några betydande förluster av skatteintäkter.
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Det har inte några betydande ekonomiska
verkningar om lättnaden för fastigheter som
överlåts till Forststyrelsen slopas, även om
förändringen i viss utsträckning kan höja
prisnivån i fråga om Forststyrelsens fastighetsaffärer.
Skattefriheten för det särskilda stödet till
invandrare har med tanke på den offentliga
ekonomin inte någon egentlig betydelse. Stödet skulle varje år gälla ca 3 700 personer. På
grund av att deras inkomstnivå är låg stannar
stödet, även om det är skattepliktigt, i allmänhet under skattetröskeln.
En förlängning av övergångsperioden för
den s.k. sexmånadersregeln om löners skattefrihet minskar inte nämnvärt skatteinkomsterna.
Propositionen har inga betydande administrativa verkningar.

vandrare och likaså de justeringar som beror
på ändringarna av folkpensionssystemet.
4.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2003 och avses bli behandlad i
samband med den.
De föreslagna ändringarna av inkomstskattelagens 93 § och delvis 92 § hänför sig till
det förslag till revidering av systemet med
utkomstskydd för arbetslösa som social- och
hälsovårdsministeriet har berett och till det
förslag till revidering av arbetskraftsservicesystemet som arbetsministeriet har berett.
Avsikten är att dessa skall träda i kraft vid
ingången av år 2003.
5.

3.

S a mb a n d me d a n d r a p r o p o s itioner

I kr a f t t r ä d a n d e

B e r e d n in g a v p r o p o s itio n e n

Propositionen har beretts som tjänsteuppdrag vid finansministeriet. Permanentning av
skattefriheten för sysselsättningsstödet grundar sig på arbetsministeriets förslag och slopandet av skattelättnader för fastigheter på
jord- och skogsbruksministeriets förslag. Social- och hälsovårdsministeriet har föreslagit
skattefrihet för det särskilda stödet till in-

Lagarna förslås träda i kraft vid ingången
av 2003.
Lagens 92 § 4 punkten föreslås bli tillämpad första gången vid beskattningen för år
2002.
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs Riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslagen

1.
Lag
om ändring av inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) 143 § 7 mom., sådant
det lyder i lag 1241/2001, och
ändras 92 § 1, 2, 4, 7, 9, 11, 13, 14 och 22 punkten, 93 § 4 mom., 95 § 1 mom. 1 punkten
och 105 a § 2 mom.,
av dessa lagrum 92 § 11 punkten sådan den lyder i lag 475/1998, 14 punkten i lag
1333/1995 och 22 punkten i lag 1263/1997, 93 § 4 mom. och 95 § 1 mom. 1 punkten i lag
896/2001 och 105 § 2 mom. i nämnda lag 1241/2001, samt
fogas till 49 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1502/1993, ett nytt 2 mom. som följer:
49 §
Partiellt skattefria överlåtelsevinster
——————————————
Den i 1 mom. avsedda lättnaden tillämpas
inte vid överlåtelse av fast egendom till
Forststyrelsen för några andra än naturskyddsändamål.
92 §
Skattefria sociala förmåner
Skattepliktig inkomst är inte
1) barntillägg och vårdbidrag för pensionstagare enligt folkpensionslagen (347/1956),
2) fronttillägg enligt lagen om frontmannapension (119/1977), extra fronttillägg samt
fronttillägg enligt lagen om betalning av
fronttillägg utomlands (988/1988),
——————————————
4) moderskapsunderstöd och stöd för kostnaderna för internationell adoption enligt lagen om moderskapsbidrag (477/1993),
——————————————
7) underhållsstöd enligt lagen om underhållstrygghet (671/1998),
——————————————
9) särskilt stöd enligt lagen om särskilt stöd
till invandrare ( /2002),
——————————————
11) de kostnader i anslutning till arbetskraftsservice som betalas till arbetslösa eller
handikappade med stöd av lagen om offentlig

arbetskraftsservice ( /2002) samt ersättning
för uppehälle enligt 10 kap. 3 och 6 § och de
förmåner som avses i 10 kap. 2 § 1 mom. i
samma lag,
——————————————
13) sysselsättningsstöd som fysiska personer erhåller enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice och inte det arbetsmarknadsstöd
enligt 7 kap. 6 § lagen om utkomstskydd för
arbetslösa ( /2002) som beviljas arbetsgivare, om stödet används i annan verksamhet än
näringsverksamhet, jordbruk eller skogsbruk,
14) ränteunderstöd som betalas av statliga
medel enligt lagen om studiestöd (65/1994),
——————————————
22) utkomststöd enligt lagen om utkomststöd (1412/1997),
——————————————
93 §
Kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen
——————————————
Om den skattskyldige under skatteåret har
fått arbetslöshetsdagpenning, arbetsmarknadsstöd eller utbildningsdagpenning enligt
lagen om utkomstskydd för arbetslösa
( /2002) eller utbildningsstöd eller sysselsättningsstöd för arbetslivsträning eller dagpenning för tryggande av utkomsten enligt
lagen om offentlig arbetsmarknadsservice eller bestämmelser som utfärdats med stöd av
den, minskas hans självriskandel med 45
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euro för varje full ersättningsmånad. Självriskandelen är dock minst 90 euro. Till en
full ersättningsmånad anses höra ett belopp
som motsvarar 21,5 ersättningsdagar.

105 a §
Förvärvsinkomstavdrag vid kommunalbeskattningen

——————————————
Avdraget utgör 37 procent av det belopp
varmed de inkomster som avses i 1 mom.
Avdrag för inkomstens förvärvande
överstiger 2 500 euro upp till ett inkomstbeDen skattskyldige får från sin löneinkomst lopp av 7 230 euro och 12,5 procent av det
belopp som överstiger detta. Avdraget är
dra av
1) såsom avdrag för inkomstens förvärvan- dock högst 2 300 euro. När den skattskyldide 540 euro, dock högst löneinkomstens be- ges nettoförvärvsinkomst överstiger 12 600
euro, minskar avdraget med 3,5 procent av
lopp,
det belopp med vilket nettoförvärvsinkoms——————————————
ten överstiger 12 600 euro.
———
Denna lag träder i kraft den 200 .
Lagens 92 § 4 punkten tillämpas första
gången vid beskattningen för år 2002.
—————
95 §
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2.
Lag
om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av 77 § inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i ikraftträdelsebestämmelsen till 77 § 1 mom. inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) 2 mom., sådant det lyder i lag 1242/2001, som följer:
sammansättningsverksamhet och arbetsstaten
——————————————
Lagens 77 § 1 mom. tillämpas på lön som därtill enligt en uttrycklig bestämmelse i ett
uppbärs den 1 januari 1998 eller därefter. gällande avtal mellan Finland och arbetsstaDen lag som var i kraft 1995 tillämpas dock ten för att undvika dubbelbeskattning inte får
vid beskattningarna för 1996—2003 om ut- beskatta lön för arbete som ansluter sig till
byggnads-, installations- eller sammansättlandstjänstgöringen
ningsverksamhet.
1) har börjat före 1996, eller
———
2) börjar eller har börjat före 2004 och anDenna lag träder i kraft den
200 .
sluter sig till byggnads-, installations- eller
—————
Helsingfors den 17 september 2002
Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister Sauli Niinistö
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Bilaga
Parallelltexter

1.
Lag
om ändring av inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) 143 § 7 mom., sådant
det lyder i lag 1241/2001, och
ändras 92 § 1, 2, 4, 7, 9, 11, 13, 14 och 22 punkten, 93 § 4 mom., 95 § 1 mom. 1 punkten
och 105 a § 2 mom.,
av dessa lagrum 92 § 11 punkten sådan den lyder i lag 475/1998, 14 punkten i lag
1333/1995 och 22 punkten i lag 1263/1997, 93 § 4 mom. och 95 § 1 mom. 1 punkten i lag
896/2001 och 105 § 2 mom. i nämnda lag 1241/2001, samt
fogas till 49 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1502/1993, ett nytt 2 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
49 §
Partiellt skattefria överlåtelsevinster

——————————————

——————————————
Den i 1 mom. avsedda lättnaden tillämpas
inte vid överlåtelse av fast egendom till
Forststyrelsen för några andra än naturskyddsändamål.

92 §

92 §

Skattefria sociala förmåner

Skattefria sociala förmåner

Skattepliktig inkomst är inte
1) barntillägg, maketillägg och vårdbidrag
för pensionstagare enligt folkpensionslagen,

Skattepliktig inkomst är inte
1) barntillägg och vårdbidrag för pensionstagare
enligt
folkpensionslagen
(347/1956),
2) fronttillägg enligt lagen om frontmannapension (119/1977), extra fronttillägg
samt fronttillägg enligt lagen om betalning
av fronttillägg utomlands (988/1988),
——————————————
4) moderskapsunderstöd och stöd för kostnaderna för internationell adoption enligt
lagen om moderskapsbidrag (477/1993),
——————————————
7) underhållsstöd enligt lagen om underhållstrygghet (671/1998),
——————————————

2) frontmannapensioner, fronttillägg, extra fronttillägg och extra krigspensioner,
——————————————
4) moderskapsunderstöd,
——————————————
7) underhållsstöd enligt lagen om tryggande av underhåll för barn (122/77),
——————————————

Gällande lydelse
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Föreslagen lydelse

9) utbildningsstöd enligt familjepensionslagen (38/69),
——————————————
11) de ersättningar för kostnader i anslutning till arbetskraftsservice som betalas till
arbetslösa eller handikappade med stöd av
lagen om arbetskraftsservice (1005/1993),

——————————————
13) i 17 § lagen om arbetskraftspolitisk
vuxenutbildning (763/90) nämnd ersättning
för uppehälle och förmåner som nämns i lagens 27 §,

14) studiepenning som avses i lagen om
studiestöd (28/72) frånsett ersättning för
förlorad förvärvsinkomst i form av vuxenstudiestöd samt räntestöd som betalts med
statens medel,
——————————————
22) utkomststöd enligt socialvårdslagen
(710/1982),
——————————————
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9) särskilt stöd enligt lagen om särskilt
stöd till invandrare ( /2002),
——————————————
11) de kostnader i anslutning till arbetskraftsservice som betalas till arbetslösa eller handikappade med stöd av lagen om offentlig arbetskraftsservice ( /2002) samt ersättning för uppehälle enligt 10 kap. 3 och
6 § och de förmåner som avses i 10 kap. 2 §
1 mom. i samma lag,
——————————————
13) sysselsättningsstöd som fysiska personer erhåller enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice och inte det arbetsmarknadsstöd enligt 7 kap. 6 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa ( /2002) som beviljas arbetsgivare, om stödet används i annan verksamhet än näringsverksamhet,
jordbruk eller skogsbruk,
14) ränteunderstöd som betalas av statliga
medel enligt lagen om studiestöd (65/1994),

——————————————
22) utkomststöd enligt lagen om utkomststöd (1412/1997),
——————————————

93 §
Kostnader för resor mellan bostaden och
arbetsplatsen
——————————————
Om den skattskyldige under skatteåret har
fått arbetslöshetsdagpenning enligt lagen om
utkomstskydd för arbetslösa (602/1984), arbetsmarknadsstöd enligt lagen om arbetsmarknadsstöd (1542/1993), utbildningsstöd
enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/1990), arbetspraktikstöd enligt sysselsättningslagen (275/1987) och bestämmelser som utfärdats med stöd av den,
förmån enligt lagen om stödjande av långtidsarbetslösas frivilliga studier (709/1997)
eller utbildningsdagpenning enligt lagen om
stödjande av arbetslösas frivilliga studier
(1402/1997), minskas hans självriskandel
med 45 euro för varje full ersättningsmånad.
Självriskandelen är dock minst 90 euro. Till
en full ersättningsmånad anses höra ett be-

——————————————
Om den skattskyldige under skatteåret har
fått arbetslöshetsdagpenning, arbetsmarknadsstöd eller utbildningsdagpenning, enligt
lagen om utkomstskydd för arbetslösa
( /2002) eller utbildningsstöd eller sysselsättningsstöd för arbetslivsträning eller
dagpenning för tryggande av utkomsten enligt lagen om offentlig arbetsmarknadsservice eller bestämmelser som utfärdats med
stöd av den, minskas hans självriskandel
med 45 euro för varje full ersättningsmånad.
Självriskandelen är dock minst 90 euro. Till
en full ersättningsmånad anses höra ett belopp som motsvarar 21,5 ersättningsdagar.
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Föreslagen lydelse

lopp som motsvarar 21,5 ersättningsdagar.
95 §

95 §

Avdrag för inkomstens förvärvande

Avdrag för inkomstens förvärvande

Den skattskyldige får från sin löneinkomst
dra av
1) såsom avdrag för inkomstens förvärvande 460 euro, dock högst löneinkomstens
belopp,
——————————————

Den skattskyldige får från sin löneinkomst
dra av
1) såsom avdrag för inkomstens förvärvande 540 euro, dock högst löneinkomstens
belopp,
——————————————

105 a §
Förvärvsinkomstavdrag vid kommunalbeskattningen
——————————————
Avdraget utgör 35 procent av det belopp
varmed de inkomster som avses i 1 mom.
överstiger 2 500 euro upp till ett inkomstbelopp av 7 230 euro och 10 procent av det belopp som överstiger detta. Avdraget är dock
högst 2 140 euro. När den skattskyldiges
nettoförvärvsinkomst överstiger 12 600 euro, minskar avdraget med 3,5 procent av det
belopp med vilket nettoförvärvsinkomsten
överstiger 12 600 euro.

——————————————
Avdraget utgör 37 procent av det belopp
varmed de inkomster som avses i 1 mom.
överstiger 2 500 euro upp till ett inkomstbelopp av 7 230 euro och 12,5 procent av det
belopp som överstiger detta. Avdraget är
dock högst 2 300 euro. När den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst överstiger 12 600
euro, minskar avdraget med 3,5 procent av
det belopp med vilket nettoförvärvsinkomsten överstiger 12 600 euro.
———
Denna lag träder i kraft den
200 .
Lagens 92 § 4 punkten tillämpas första
gången vid beskattningen för år 2002.
———
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2.
Lag
om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av 77 § inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i ikraftträdelsebestämmelsen till 77 § 1 mom. inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) 2 mom., sådant det lyder i lag 1242/2001, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

——————————————
Lagens 77 § 1 mom. tillämpas på lön som
uppbärs den 1 januari 1998 eller därefter.
Den lag som var i kraft 1995 tillämpas dock
vid beskattningarna för 1996—2002 om utlandstjänstgöringen
1) har börjat före 1996, eller
2) börjar eller har börjat före 2003 och ansluter sig till byggnads-, installations- eller
sammansättningsverksamhet och arbetsstaten därtill enligt en uttrycklig bestämmelse i
ett gällande avtal mellan Finland och arbetsstaten för att undvika dubbelbeskattning inte
får beskatta lön för arbete som ansluter sig
till byggnads-, installations- eller sammansättningsverksamhet.

——————————————
Lagens 77 § 1 mom. tillämpas på lön som
uppbärs den 1 januari 1998 eller därefter.
Den lag som var i kraft 1995 tillämpas dock
vid beskattningarna för 1996—2003 om utlandstjänstgöringen
1) har börjat före 1996, eller
2) börjar eller har börjat före 2004 och ansluter sig till byggnads-, installations- eller
sammansättningsverksamhet och arbetsstaten därtill enligt en uttrycklig bestämmelse i
ett gällande avtal mellan Finland och arbetsstaten för att undvika dubbelbeskattning inte
får beskatta lön för arbete som ansluter sig
till byggnads-, installations- eller sammansättningsverksamhet.
———
Denna lag träder i kraft den
200 .
———

