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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lagar om ändring av 12 § lagen om skatteredovisning och
124 § inkomstskattelagen
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås att lagen om stant jämfört med den utdelning av samskatteredovisning ändras så att statens utdel- fundsskatten som tillämpas skatteåret 2002.
Det föreslås att ändringar som motsvarar
ning av samfundsskatten är 78,55 %, kommunernas utdelning 19,75 % och församling- ändringarna av utdelningen av samfundsskatt
arnas utdelning 1,70 % av intäkterna av sam- skall göras i inkomstskattelagen och lagen
fundsskatten. Enligt förslaget skall utdel- om skatteredovisning.
Propositionen hänför sig till budgetproposiningarna tillämpas från skatteåret 2003. Det
innebär att statens andel av samfundsskatte- tionen för 2003 och avses bli behandlad i
inkomsterna stiger med 3,47 procentenheter, samband med den.
Lagarna avses träda i kraft vid ingången av
kommunernas andel sjunker på motsvarande
sätt och församlingarnas andel förblir kon- 2003.
—————
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MOTIVERING

1.

I n le d n in g

Om utdelning till skattetagarna ingår bestämmelser i lagen om skatteredovisning
(532/1998), i vilken de ändringar som gäller
utdelning till skattetagargrupperna föreslås
bli gjorda. Dessutom föreslås att de ändringar
som föranleds av ändringarna av utdelningen
görs i inkomstskattelagen.
Den sänkning av kommunernas utdelning
av samfundsskatten och den höjning av statens utdelning som föreslås i propositionen är
en följd av kostnadsneutrala förändringar i de
finansiella förhållandena mellan staten och
kommunerna. Förändringarna beror huvudsakligen på att slopandet av återkrav av kommunernas mervärdesskatteåterbäring första
gången inverkar till fullt belopp år 2003 under hela året. Dessutom beror förändringarna
på den inverkan som statsandelssystemets
skatteinkomstutjämningar har på kommungruppens andel av samfundsskatten och på
den sänkning av de kommunala arbetsgivarnas folkpensionsavgift som genomfördes
2002.
2.
2.1.

N u lä g e
Utdelning av samfundsskatten

Mottagargrupper av samfundsskatten
Samfundens inkomstskatter som tidigare
betalats separat till staten, kommunerna och
församlingarna ändrades 1993 till en enhetlig
inkomstskatt för samfund. Enligt inkomstskattelagen (1535/1992) är staten, kommunerna och församlingarna mottagare av samfundsskatt.
Utdelning av samfundsskatten till enskilda
kommuner och församlingar
Sedan 1993 har det inte varit nödvändigt
att fördela varje samfunds inkomster mellan
olika kommuner för verkställande av beskattningen. Kommunernas gemensamma utdelning fördelades mellan de enskilda kommu-

nerna till skatteåret 1998 på grunder som
byggde på förhållandena mellan de skatteinkomster som beräknats på basis av skatteuppgifterna för 1991 och 1992 och som slopades för kommunernas vidkommande vid
reformen av beskattningen av kapitalinkomster och företagsinkomster 1993.
På grund av den fasta utdelningen avspeglade sig inte utvecklingen inom näringslivet i
en enskild kommun i den samfundsskatteavkastning som kommunen fick. Därför infördes vid ingången av 1999 nya beräkningsgrunder för utdelningen av samfundsskatt i
kommuner och församlingar. Enligt 13 § lagen om skatteredovisning bestäms kommunens och församlingens utdelning årsvis som
en relativ andel av den för respektive kommun fastställda företagsverksamhetsposten
och skogsposten i förhållande till summan av
motsvarande tal för alla kommuner.
Reformen av systemet med återkrav av kommunernas mervärdesskatteåterbäringar
För det system för återbäring och återkrav
av mervärdesskatt som gällde före 2002 redogörs närmare i regeringens proposition till
Riksdagen med förslag till lagar om upphävande av lagen om återkrävande av mervärdesskatteåterbäring hos kommunerna samt
ändring av mervärdesskattelagen, lagen om
skatteredovisning och 124 § inkomstskattelagen (RP 130/2001 rd).
Systemet med återkrav av mervärdesskatteåterbäringar som hänför sig till kommunernas anskaffningar slopades vid ingången av
2002. Avsikten med reformen var att förbättra kommunalekonomins stabilitet och dessutom att eliminera verkningar som snedvrider kommunalekonomin på grund av incidensen av återbäringar och återkrav av mervärdesskatt i de enskilda kommunerna.
Av kommunerna återkrävdes tidigare det
belopp som motsvarade återbäringarna.
Grunden för återkravet utgjorde ett bestämt
penningbelopp per invånare. Vid reformen
slopades detta system. Utgångspunkten var
att kostnadsfördelningen mellan staten och
kommunerna skall bevaras oförändrad. In-
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komstförlusten för staten till följd av att återkravet slopades beaktades i andra penningflöden mellan staten och kommunerna genom att mervärdesskattens andel drogs av
från kostnadsunderlagen för statsandelarna
och utdelningen av samfundsskatten till
kommunerna sänktes. Dessutom avdrogs från
kommunernas samfundsskatt den kalkylerade
återbäring som kommunerna beviljas för den
dolda skatt som ingår i skattefria köp från
privata sektorn.
År 2002 infördes det nya systemet. Mervärdesskatteåterbäringar för det föregående
året återkrävdes ännu i januari och februari
2002, vilket innebär att ändringen i utdelningen av samfundsskatten i fråga om skatteåret 2002 ännu inte var genomförd i full utsträckning. Utdelningen av kommunernas
samfundsskatt sänktes med 12,03 procentenheter.
Effekter på statsandelarna till följd av ändringen i systemet med utdelning till enskilda
kommuner
I lagen om statsandelar till kommunerna
(1147/1996) ingår bestämmelser om utjämning av statsandelarna på basis av skatteinkomsterna. Skatteinkomsterna inverkar med
två års eftersläpning på de utjämningar av
statsandelarna som skall göras på basis av
skatteinkomsterna. Utjämningarna av statsandelarna för 2001 på basis av skatteinkomsterna fastställdes utgående från skatteuppgifterna för skatteåret 1999.
I början av skatteåret 1999 infördes nya beräkningsgrunder för utdelning av samfundsskatten till kommunerna. Under skatteåren
1999 och 2000 hade utdelningen enligt det
nya systemet en vikt på 50 % och enligt det
gamla systemet likaså 50 %. Vid ingången av
skatteåret 2001 infördes utdelningen enligt
det nya systemet med full effekt. Eftersom
förutsättningen för reformen av systemet
med utdelning av samfundsskatt till enskilda
kommuner var kostnadsneutralitet mellan
staten och kommunerna, ändras utdelningen
av samfundsskatten så som anges i 12 § lagen om skatteredovisning genom en förordning av finansministeriet i enlighet med hur
reformen ändrar på det sammanlagda belop-

pet av statsandelarna till följd av utjämningarna på basis av skatteinkomsterna jämfört
med att statsandelarna räknas ut enligt det
gamla systemet med utdelning.
Enligt 12 § lagen om skatteredovisning var
utdelningen av samfundsskatten till kommunerna 37,25 % år 2001. Kommunernas utdelning sänktes genom en förordning med 1,96
procentenheter så att den utdelning som tilllämpades 2001 var 35,29 %.
År 2002 är utdelningen av samfundsskatten
till kommunerna enligt lagen om skatteredovisning 24,09 %. Utdelningen till kommunerna sänktes med 0,87 procentenheter genom
en förordning så att den utdelning som tilllämpas 2002 är 23,22 %.
Enligt 12 § 4 mom. lagen om skatteredovisning skall den utdelning som fastställts för
skatteåret 2003 tillämpas från och med skatteåret 2004. Statsandelarna för 2003 fastställs
på basis av skatteuppgifterna för 2001, varvid beräkningsgrunden för de utjämningar av
statsandelarna som grundar sig på skatteinkomsterna för första gången utgörs av samfundsskatterna till fullt belopp enligt det nya
systemet för utdelning till enskilda kommuner.
2.2.

Landskapet Åland

Eftersom de i 7 § lagen om statsandelar till
kommunerna avsedda utjämningarna av
statsandelarna på basis av skatteinkomsterna
fastställs i januari respektive skatteår, har finansministeriets förordning som gäller utdelning till skattetagargrupperna kunnat utfärdas
först i januari. Den skatt som varje samfund i
landskapet Åland betalar består av den skatt
som tillfaller staten och församlingarna samt
av den skatt som tillfaller kommunen i landskapet, om vilken bestäms särskilt i landskapslagstiftningen. Därmed skulle ändringen av storleken på den samfundsskatt som
betalas till staten på Åland inverka även på
det skattebelopp som varje samfund betalar,
såvida landskapslagstiftningen inte ändras
särskilt, så att den totala skatteprocenten blir
densamma som i landet i övrigt. Skatteprocenten för den skatt som skall betalas till staten på inkomst av samfund och samfällda
förmåner från Åland är enligt lag fast för

4

RP 123/2002 rd

skatteåren 2001—2002. Det är praktiska orsaker som har utgjort grund för detta. På det
sättet har den totala skatteprocenten på inkomst av samfund och samfällda förmåner
från Åland kunnat hållas lika stor som i landet i övrigt utan att det under skatteåret behöver beredas någon särskild landskapslagstiftning. Ändringarna i statsandelssystemet
berör å andra sidan inte kommunerna i landskapet Åland.
Den skatt som skall betalas till staten på
inkomst av samfund och samfällda förmåner
från landskapet Åland är 17,7248 % för skatteåret 2001 och 21,5209 % för skatteåret
2002.
3.
3.1.

F ö r sla g
Utdelning av samfundsskatten

I propositionen föreslås att statens utdelning av samfundsskatten från och med skatteåret 2003 är 78,55 %, kommunernas utdelning 19,75 % och församlingarnas utdelning
1,70 % av samfundsskattens avkastning.
Reformen av systemet med återkrav av
kommunernas mervärdesskatteåterbäringar
inverkar från skatteåret 2003 på helårsnivå.
På grund av reformens sammanlagda effekter
föreslås att den utdelning av samfundsskatten
för kommuner som tillämpas från skatteåret
2003 sänks med totalt 14,98 procentenheter,
varvid den utdelning som tillämpas 2002
sänks med 2,95 procentenheter och statens
utdelning höjs på motsvarande sätt.
Till följd av ändringen av systemet med utdelning till enskilda kommuner beräknas
statsandelarna öka med 115,5 miljoner euro
år 2003 jämfört med avkastningen enligt det
gamla systemet med utdelning till enskilda
kommuner. Enligt förslaget skall utdelningen
till kommunerna sänkas med 2,02 procentenheter, vilket innebär en ytterligare sänkning
med 1,15 procentenheter på utdelningen för
skatteåret 2002. Det föreslås att utdelningen
till staten höjs på motsvarande sätt.
För att lindra de kommunalekonomiska
verkningarna av den höjning av förvärvsinkomstavdraget vid kommunalbeskattningen
som hänförde sig till det inkomstpolitiska avtalet av den 17 november 2000 beslöts att

kommunarbetsgivarens
folkpensionsavgift
skulle sänkas med 0,5 procentenheter från
ingången av 2002. I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2002 beslöts emellertid att sänkningen skulle vara
0,75 procentenheter. Den ytterligare sänkningen av kommunarbetsgivarens folkpensionsavgift med 0,25 procentenheter har beaktats kostnadsneutralt i de finansiella förhållandena mellan staten och kommunerna genom en sänkning av utdelningen av samfundsskatten till kommunerna. Det föreslås
att utdelningen av samfundsskatten till kommunerna sänks med 0,5 procentenheter och
att utdelningen till staten höjs på motsvarande sätt vid ingången av skatteåret 2003.
Med stöd av vad som anförts ovan föreslås
att bestämmelser om den utdelning av samfundsskatt som avses bli permanent skall
ingå i lagen om skatteredovisning. I anslutning därtill föreslås att man frångår det förfarande som avses i lagens 12 §, genom vilket
utdelningen ändras genom förordning. Dessutom skall de bestämmelser som gäller övergångsåren slopas, varvid lagens 12 § 2—
5 mom. slopas.
3.2.

Ändring av inkomstskattelagen och
lagen om skatteredovisning

Det föreslås att 124 § inkomstskattelagen
ändras så att den motsvarar den nya utdelningen av samfundsskatt. Sålunda föreslås att
inkomstskatteprocenten för samfund som
skall betala skatt till kommuner och församlingar är 6,2205 % och inkomstskatteprocenten för samfund som skall betala skatt endast
till kommuner är 5,7275 %.
Följden av att förfarandet enligt 12 § 2—
5 mom. lagen om skatteredovisning frångås
leder till att bestämmelsen i 124 § 2 mom.
inkomstskattelagen som gäller såsom övergångsstadgande år 2002 och hänför sig det
specialförfarandet för Åland slopas som obehövliga. Då utdelningen av samfundsskatten
regleras genom lag kan Landskapet Åland i
sin landskapslagstiftning införa motsvarande
ändringar gällande utdelningen, om man
önskar hålla samma totalskatteprocent i landskapet som i landet i övrigt.
I gällande 6 mom. i 12 § lagen om skatte-
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redovisning bestäms om de i 21 och 22 § inkomstskattelagen avsedda skatter som skall
läggas till de samfundsskatter som tillfaller
kommunerna och församlingarna. Det föreslås att de ändringar som motsvarar förändringarna i utdelningen skall göras på dessa
andelar. Härvid fördelas skatterna för de
samfund som är skyldiga att betala skatt endast till kommunerna och församlingarna så
att kommunernas andel är 92,0746 % och
församlingarnas 7,9254 %.
4.
4.1.

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

Då det gällde att fastställa utdelningen av
samfundsskatten för skatteåret 2003 är utgångspunkten den utdelning som anges i 12 §
lagen om skatteredovisning utan temporära
ändringar och det förfarande som avses i 12 §
2—5 mom. Härvid har statens andel utgjort
61,05 %, kommunernas 37,25 % och församlingarnas 1,70 %.
På det hela taget har slopandet av systemet
med återbäring och återkrav av mervärdesskatt bedömts minska statens årliga inkomster med ca 925 miljoner euro. I statsandelssystemet har slopandet av mervärdesskatten
från kostnadsunderlagen för kommuner och
samkommuner beräknats minska statsandelarna med 153 miljoner euro. Från utdelningen av samfundsskatten till kommunerna kan
efter det 772 miljoner euro dras av. Dessutom skall 34 miljoner euro i återbäring av
kalkylerad skatt dras av från kommunernas
samfundsskatt, vilket innebär att sammanlagt
806 miljoner euro skall dras av från kommunernas samfundsskatt.
Eftersom utdelningen av samfundsskatt
sker enligt skatteår, är det naturligast att definiera ändringen av utdelningsprocenten i
proportion till den slutliga, dvs. debiterade
skatten för skatteåret. Då den andel om 806
miljoner euro som skall avdras från kommunernas samfundsskatt ställs i relation till debiteringskalkylen för skatteåret 2003, 5 382
miljoner euro, blir ändringen i utdelningen
14,98 procentenheter. Denna ändring minskar kommunernas kassainflöde år 2003 med
690 miljoner euro och ökar på motsvarande
sätt statens kassainflöde. Skatteåret 2002
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sänktes kommunernas utdelning på grund av
reformen med 12,03 procentenheter, eftersom det nya systemet inte ännu inverkade
med full effekt. Härvid återkrävdes av kommunerna mervärdesskatteåterbäringar för
2001 till ett belopp av 147 miljoner euro i januari - februari 2002. Jämfört med den ändring i utdelningen som tillämpades skatteåret
2002 minskar en ytterligare ändring på 2,95
procentenheter kommunernas samfundsskatt
som årsgenomsnitt med 159 miljoner euro
och kassainflödet år 2003 med 136 miljoner
euro. Statens samfundsskatteavkastning ändras på motsvarande sätt.
Till följd av ändringen av utdelningen till
de enskilda kommunerna ökar skatteinkomstutjämningarna på kommunernas statsandelar med 115,5 miljoner euro och kommunernas andel av samfundsskatten minskar
på motsvarande sätt. Effekten av sänkningen
av kommunernas utdelning med 2,02 procentenheter på grund av att statsandelarna
ökat blir att kommunernas samfundsskatteavkastning minskar med 109 miljoner euro
per år och kassainflödet med 93 miljoner
euro 2003. På grund av att statsandelarna
ökar 2002 sänktes kommunernas utdelning
med 0,87 procentenheter. Jämfört med den
ändring i utdelningen som tillämpades skatteåret 2002 kommer en ytterligare ändring på
1,15 procentenheter att minska kommunernas
samfundsskatteavkastning med 62 miljoner
euro per år och kassainflödet år 2003 med 53
miljoner euro. Statens samfundsskatteavkastning ändras på motsvarande sätt.
Sänkningen av kommunernas samfundsskatt med 0,5 procentenheter, vilken beror på
sänkningen av kommunarbetsgivarens folkpensionsavgift, minskar kommunernas samfundsskatteavkastning med 27 miljoner euro
per år och kassainflödet år 2003 med 23 miljoner euro. Jämfört med den sänkning av
kommunernas utdelning av samfundsskatten
med 1,13 procentenheter som tillämpades
skatteåret 2002 och som berodde på de finansiella förhållandena mellan kommunerna och
staten ökar en höjning med 0,63 procentenheter per år kommunernas samfundsskatteavkastning med 34 miljoner euro och kassainflödet år 2003 med 29 miljoner euro. Statens samfundsskatteavkastning ändras på
motsvarande sätt.
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Jämfört med den utdelning som tillämpades skatteåret 2002 sjunker kommunernas
utdelning från och med år 2003 med totalt
3,47 procentenheter och stiger statens andel
på motsvarande sätt till följd av den föreslagna ändringen. Kommunernas samfundsskatteinkomster sjunker till följd av ändringen på årsnivå med 187 miljoner euro och
kassainflödet år 2003 minskar med 160 miljoner euro jämfört med 2002. Statens samfundsskatteinkomster ökar på motsvarande
sätt.
I denna proposition ingår inga kommunvisa
kalkyler över verkningarna. De ändringar i
utdelningen av samfundsskatten som ingår i
propositionen är likriktade med de åtgärder
som genomfördes 2002 för att stabilisera
kommunekonomin. Åtgärderna omfattade
även en sänkning av utdelningen av samfundsskatt till kommunerna. Även de kommunvisa effekterna har samma inriktning
som vid reformen 2002. Dessa verkningar
beskrivs i regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandelar till kommunerna (RP
128/2001 rd).

4.2.

Administrativa verkningar

Dessa förslag bedöms inte i praktiken ha
några betydande administrativa verkningar
eller verkningar i fråga om organisation, personal eller miljö.

5.

B e r e d n in g e n a v p r o p ositio n e n

Propositionen har beretts som tjänsteuppdrag vid finansministeriet. Ärendet har behandlats i delegationen för kommunal ekonomi och kommunalförvaltning.

6.

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

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2003 och avses bli behandlad i
samband med den.
7.

I kr a f t t r ä d a n d e o c h la g s t if t n in g s o r d n in g

Lagarna föreslås träda i kraft vid ingången
av år 2003.
Ändringarna i lagen om skatteredovisning
är tillämpliga första gången på redovisningar
av samfundsskatt för skatteåret 2003. Ändringarna i inkomstskattelagen är tillämpliga
första gången vid beskattningen för skatteår
2003.
I och med den reform av kapitalbeskattningen som genomfördes 1992 infördes beskattning av samfund med en enhetlig skattesats och den separata kommunalbeskattningen av samfund slopades. Samfundsbeskattningen har således inte sedan år 1993 omfattats av den kommunala beskattningsrätten,
utan kommunerna är i det avseendet i skattetagarens ställning.
Det förslag till ändring av utdelningen av
samfundsskatten som ingår i denna proposition utgör en del av de åtgärder som genomfördes vid ingången av 2002 för att göra
kommunalekonomin stabilare. Av dem är
slopandet av systemet med återkrav av kommunernas mervärdesskatteåterbäring en väsentlig del. Denna reform är i sin helhet
kostnadsneutral i förhållandet mellan staten
och kommunen.
På ovan nämnda grunder anser regeringen
att lagförslaget inte strider mot 121 § 3 mom.
grundlagen och att det kan behandlas i vanlig
lagstiftningsordning.
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs Riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslagen

1.
Lag
om ändring av 12 § lagen om skatteredovisning

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 10 juli 1998 om skatteredovisning (532/1998) 12 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1458/2001, som följer:
lingarnas samfundsskatt.
Till de samfundsskatter som tillfaller
kommunerna och församlingarna läggs skatSkattetagargruppernas utdelning
terna från de samfund som avses i 21 och 22
Samfundsskatten fördelas så att statens ut- § inkomstskattelagen så att kommunernas
delning är 78,55 procent, kommunernas ut- andel är 92,0746 procent och församlingardelning 19,75 procent och församlingarnas nas andel 7,9254 procent.
———
utdelning 1,70 procent. De evangeliskDenna lag träder i kraft den
200 .
lutherska församlingarnas samfundsskatt är
Lagen tillämpas första gången på redovis99,92 procent och de ortodoxa församlingarnas samfundsskatt 0,08 procent av försam- ningar av samfundsskatt för skatteåret 2003.
—————
12 §
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2.
Lag
om ändring av 124 § inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) 124 § 2 och 3 mom.,
sådana de lyder i lag 1459/2001, som följer:
som delvis skattefria samfund vilka avses i
21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga
samfund har erhållit från en fastighet är
Fastställande av skatten
6,2205. Om fördelningen av skatten från dessa samfund mellan kommunen och försam——————————————
Inkomstskatteprocenten på kapitalinkomst lingen bestäms i lagen om skatteredovisning.
är 29. Inkomstskatteprocenten för samfund Inkomstskatteprocenten för samfund som avoch samfällda förmåner är likaså 29. Om för- ses i 21 § 2 mom. är 5,7275.
delningen av samfundsskatten och skatten på — — — — — — — — — — — — — —
———
samfällda förmåner mellan olika skattetagare
Denna lag träder i kraft den
200 .
bestäms i lagen om skatteredovisning
Lagen tillämpas första gången vid beskatt(532/1998).
Inkomstskatteprocenten för den inkomst ningen för skatteåret 2003.
—————
124 §

Helsingfors den 17 september 2002
Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister Sauli Niinistö
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Bilaga
Parallelltexter

1.
Lag
om ändring av 12 § lagen om skatteredovisning

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 10 juli 1998 om skatteredovisning (532/1998) 12 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1458/2001, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
12 §

12 §

Skattetagargruppernas utdelning

Skattetagargruppernas utdelning

Skatteåret 2002 fördelas samfundsskatten
så att statens utdelning är 74,21 procent,
kommunernas utdelning 24,09 procent och
församlingarnas utdelning 1,70 procent. De
evangelisk-lutherska församlingarnas samfundsskatt är 99,92 procent och de ortodoxa
församlingarnas samfundsskatt 0,08 procent
av församlingarnas samfundsskatt.
För att bestämma den utdelning som skall
tillämpas under skatteåret 2001 jämförs det
sammanlagda beloppet av de för år 2001
fastställda på statsandelarna inverkande utjämningarna av statsandelarna på basis av
skatteinkomsterna enligt 7 § lagen om statsandelar till kommunerna (1147/1996), med
motsvarande sammanlagda belopp som erhålls om utjämningarna beräknas utgående
från beskattningsuppgifterna för skatteåret
1998. Om utjämningarnas sammanlagda på
statsandelarna inverkande belopp härvid
blir större än om beskattningsuppgifterna
för skatteåret 1998 hade använts, höjs statens utdelning, och kommunernas utdelning
sänks. Om utjämningarnas sammanlagda på
statsandelarna inverkande belopp blir
mindre än om beskattningsuppgifterna för
skatteåret 1998 hade använts, sänks statens
utdelning och kommunernas utdelning höjs.
Utdelningsprocenterna enligt 1 mom. ändras så att beloppet av ändringen, om den
tillämpades på de samfundsskatter som debiterats för skatteåret 1999, skulle motsvara
den skillnad som jämförelsekalkylen enligt
detta moment utvisar.

Samfundsskatten fördelas så att statens utdelning är 78,55 procent, kommunernas utdelning 19,75 procent och församlingarnas
utdelning 1,70 procent. De evangelisklutherska församlingarnas samfundsskatt är
99,92 procent och de ortodoxa församlingarnas samfundsskatt 0,08 procent av församlingarnas samfundsskatt.
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För att bestämma statens och kommunernas utdelning under skatteåren 2002 och
2003 tillämpas på motsvarande sätt 2 mom.
med följande undantag:
1) för att bestämma utdelningen för skatteåret 2002 används beskattningsuppgifterna för skatteåret 1999 i stället för uppgifterna för skatteåret 1998 och de för skatteåret 2000 debiterade samfundsskatterna i
stället för de för skatteåret 1999 debiterade
samfundsskatterna,
2) för att bestämma utdelningen för skatteåret 2003 används beskattningsuppgifterna för skatteåret 2000 i stället för uppgifterna för skatteåret 1998 och de för skatteåret 2001 debiterade samfundsskatterna i
stället för de för skatteåret 1999 debiterade
samfundsskatterna, och
3) för att beräkna det belopp, med vilket
de fastställda utjämningarnas sammanlagda
belopp skall jämföras, används som belopp
för respektive kommuns samfundsskatt
kommunens andel av samfundsskatten enligt
den utdelning som senast fastställts i enlighet med 12 d § lagen om skatteuppbörd
(611/1978).
Från och med skatteåret 2004 tillämpas
den för skatteåret 2003 fastställda utdelningen.
Utan hinder av vad som bestäms i 1 mom.
fastställer vederbörande ministerium varje
år skattetagargruppernas utdelning under
skatteåren 2001—2003, när utjämningarna
av statsandelarna på basis av skatteinkomsterna i enlighet med 7 § lagen om statsandelar till kommunerna har fastställts.
Till de samfundsskatter som tillfaller
kommunerna och församlingarna läggs skatterna från de samfund som avses i 21 och
22 § inkomstsskattelagen så att kommunernas andel är 93,4083 procent och församlingarnas andel 6,5917 procent.

Till de samfundsskatter som tillfaller
kommunerna och församlingarna läggs skatterna från de samfund som avses i 21 och
22 § inkomstskattelagen så att kommunernas andel är 92,0746 procent och församlingarnas andel 7,9254 procent.
———
Denna lag träder i kraft den
200 .
Lagen tillämpas första gången på redovisningar av samfundsskatt för skatteåret
2003.
———
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2.
Lag
om ändring av 124 § inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) 124 § 2 och 3 mom.,
sådana de lyder i lag 1459/2001, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
124 §
Fastställande av skatten

——————————————
Inkomstskatteprocenten på kapitalinkomst
är 29. Inkomstskatteprocenten för samfund
och samfällda förmåner är likaså 29. Om
fördelningen av samfundsskatten och skatten på samfällda förmåner mellan olika skattetagare bestäms i lagen om skatteredovisning (532/1998). På inkomst av samfund
och samfällda förmåner från landskapet
Åland betalas dock 21,5209 procent i skatt
till staten för skatteåret 2002.
Inkomstskatteprocenten för den inkomst
som delvis skattefria samfund vilka avses i
21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga
samfund har erhållit från en fastighet är
7,4791 under skatteåret 2002. Om fördelningen av skatten från dessa samfund mellan kommunen och församlingen bestäms i
lagen om skatteredovisning. Inkomstskatteprocenten för samfund som avses i 21 §
2 mom. är 6,9861 under skatteåret 2002.
——————————————

——————————————
Inkomstskatteprocenten på kapitalinkomst
är 29. Inkomstskatteprocenten för samfund
och samfällda förmåner är likaså 29. Om
fördelningen av samfundsskatten och skatten på samfällda förmåner mellan olika skattetagare bestäms i lagen om skatteredovisning (532/1998).

Inkomstskatteprocenten för den inkomst
som delvis skattefria samfund vilka avses i
21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga
samfund har erhållit från en fastighet är
6,2205. Om fördelningen av skatten från
dessa samfund mellan kommunen och församlingen bestäms i lagen om skatteredovisning. Inkomstskatteprocenten för samfund som avses i 21 § 2 mom. är 5,7275.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den
200 .
Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för skatteåret 2003.
———

