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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
lagar om ändring och temporär ändring av lagen om skat-
teredovisning  samt ändring och temporär ändring av in-
komstskattelagen  

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås det både bestå-
ende och temporära ändringar av lagen om 
skatteredovisning och av inkomstskattelagen. 
I propositionen föreslås det att skattetagar-
gruppernas utdelning av samfundsskatten 
ändras och att det föreskrivs om temporär 
tillämpning av utdelningen för skatteåren 
2013—2015.  

Genom ändring av utdelningen kompense-
ras kommunerna och församlingarna för de 
förändringar av skatteintäkter som ändring-
arna i skattegrunderna medför. Kommuner-
nas utdelning av samfundsskatteintäkterna 

för skatteåren 2014 och 2015 höjs temporärt 
med 5 procentenheter och församlingarnas 
med 0,4 procentenheter. Statens utdelning 
sänks i motsvarande grad.  

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för år 2013 och avses bli behandlad i 
samband med den. 

Lagen avses träda i kraft vid ingången av år 
2013. Den temporära ändringen av utdel-
ningen av samfundsskatten gäller till utgång-
en av 2015 och tillämpas på redovisningar 
för skatteåren 2013—2015. 

————— 
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MOTIVERING 

1  Nuläge 

1.1 Skattetagargruppernas utdelning av 
samfundsskatteintäkterna 

Inkomsterna av samfundsskatten fördelas 
mellan skattetagarna enligt den utdelning 
som bestäms i lagen om skatteredovisning 
(532/1998). I bestämmelserna om utdelning i 
12 § har det under de senaste åren gjorts änd-
ringar som avsetts vara temporära. För balan-
seringen av kommunernas och församlingar-
nas ekonomi höjdes kommunernas utdelning 
av samfundsskatten med 10 procentenheter 
och församlingarnas med 0,8 procentenheter 
för skatteåren 2009—2011. Vidare i enlighet 
med regeringsprogrammet främjades kom-
munernas förmåga att klara av sina uppgifter 
och förpliktelser genom finansiering med 

egna skatteintäkter genom att kommunernas 
utdelning av samfundsskatten höjdes tempo-
rärt med 5 procentenheter för skatteåren 2012 
och 2013. Församlingarnas utdelning höjdes 
dessutom temporärt med 0,4 procentenheter 
för skatteåren 2012 och 2013. Statens utdel-
ning sänktes i motsvarande grad. 

Med stöd av det temporärt tillfogade 
12 a § 1 mom. i lagen om skatteredovisning 
tillämpas år 2012 en utdelning enligt vilken 
statens utdelning är 69,36 procent, kommu-
nernas utdelning 28,34 procent och försam-
lingarnas utdelning 2,30 procent av sam-
fundsskatten. 

Intäkterna av samfundsskatten samt kom-
munernas och församlingarnas andel av sam-
fundsskatteintäkterna har de senaste åren va-
rit följande:  

 
 
Intäkter av samfundsskatten, miljoner euro 
 

År Debiterad 
skatt 

Förändring 
från före-
gående år, 
% 

Kom-
munernas 
utdelning, 
% 

Kommuner-
nas andel av 
debiteringen 

Försam-
lingarnas 
utdelning, 
% 

Församlingar-
nas andel av 
debiteringen 

2007 7 164 20,10 22,03 1 578 1,75 125 

2008 5 477 -23,55 22,03 1 207 1,75 96 
2009 4 339 -20,78 32,03 1 390 2,55 111 

2010 4 711 8,57 31,99 1 507 2,55 120 

2011* 4 761 1,06 31,99 1 523 2,55 121 
2012* 4 532 -4,81 28,34 1 284 2,30 104 

 

*Intäktskalkylerna för 2011—2012 baserar sig på en prognos över den allmänna ekonomiska utvecklingen 
samt företagens ekonomiska utveckling vid tidpunkten för överlämnandet av denna proposition och kommer 

senare att justeras i enlighet med nya prognoser och faktiska uppgifter. Från början av år 2012 sänktes skatte-

satsen för samfundsskatt från 26 procent till 24,5 procent. Till kommunerna och församlingarna kompensera-
des de borfall som ändringarna i skattegrunder medförde. 

 

 
 

 

En enskild kommuns och församlings an-
del av samfundsskatten bestäms enligt 13 § i 
lagen om skatteredovisning. Kommunens ut-
delning är medelvärdet av den utdelning som 
beräknats på basis av uppgifterna i de två se-

nast verkställda beskattningarna. Kommu-
nens utdelning beräknas som en relativ andel 
av summan av den för respektive kommunen 
fastställda företagsverksamhetsposten under 
skatteåret och den fastställda skogsposten 
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under skatteåret i förhållande till summan av 
motsvarande tal för alla kommuner. Den 
evangelisk-lutherska församlingens utdelning 
bestäms till hälften på samma sätt som för 
kommunen och till hälften i förhållande till 
folkmängden i den kommun eller de kom-
muner som församlingen eller den kyrkliga 
samfälligheten täcker. 

I augusti i år fastställdes genom lag 
487/2012 den permanenta fördelningen av 
samfundsskatt, enligt vilken statens utdelning 
är 74,90 procent, kommunernas utdelning 
23,25 procent och församlingarnas 1,85 pro-
cent. Effekten av rundradioskatten för sam-
fund, som träder i kraft från årets början år 
2013, på 22 miljoner euro och som ska redo-
visas till staten ingår i andelarna. Samtidigt 
fastställdes även den utdelning som avses att 
tillämpa temporärt år 2013. Enligt 
12 b § 1 mom. i lagen om skatteredovisning 
fördelas samfundsskatten under skatteåret 
2013 så att statens utdelning är 69,52 pro-
cent, kommunernas utdelning är 28,23 pro-
cent och församlingarnas utdelning är 
2,25 procent. Effekten av rundradioskatten 
har beaktats i andelarna.  
 
 
 
 
2  Föreslagna ändringar 

2.1 Lagen om skatteredovisning 

Regeringen har den 4 april 2012 kommit 
överens om ramarna för statsfinanserna för 
åren 2013—2016. I rambeslutet ingår åtgär-
der som både minskar och ökar skattein-
komsterna. 

Enligt rambeslutet genomför regeringen 
utgiftsbesparingar för sammanlagt ca 1,2 mil-
jarder euro. Samtidigt riktar regeringen om-
fattande stöd till kommunerna. Enligt rambe-
slutet riktas en förhöjd utdelning av sam-
fundsskatten till kommunerna åren 2014 och 
2015. Kommunernas utdelning av samfunds-
skatten höjs temporärt med fem procentenhe-
ter för åren 2014 och 2015 och församlingar-
nas utdelning höjs med 0,4 procentenheter. 
Statens utdelning sänks i motsvarande grad. 

Enligt regeringsprogrammet ska de föränd-
ringar i kommunernas inkomster som skatte-
ändringarna medför kompenseras till fullt be-
lopp. 

Som stöd för företagsverksamheten före-
slås i rambeslutet olika skatteincitament, om 
vilka man har för avsikt är att överlämna se-
parata regeringspropositioner. 

— Man föreslår att samfundens rätt att göra 
avdrag från ränteutgifter begränsas med bör-
jan från år 2014, vilket uppskattas öka sam-
fundsskatteintäkterna med cirka 70 miljoner 
euro på årsbasis (i tabellen begränsningar i 
avdragsrätten för ränteutgifter). 

— I propositionen om höjda avskrivningar 
på produktiva investeringar skatteåren 
2013—2015 föreslås att det för produktiva 
investeringar får göras dubbla avskrivningar 
vid beskattningen under högst två skatteår 
under åren 2013—2015 jämfört med ordina-
rie avskrivningar. Detta uppskattas sänka 
samfundsskatteintäkterna med cirka 20 mil-
joner euro under skatteåret 2013 och med 
cirka 40 miljoner euro under skatteåren 2014 
och 2015 (i tabellen höjda avskrivningar). 

I separata regeringspropositioner kompen-
seras på samma sätt kommunerna och för-
samlingarna för effekten av de föreslagna 
ändringarna i samfundsskatteintäkterna ge-
nom att utdelningen av samfundsskatten änd-
ras: 

— Det föreslås att det till skatteförmånerna 
i försäkringspremier som hänför sig till frivil-
ligt pensionsskydd fogas ett villkor enligt 
vilket pensionsförmån kan fås först vid den 
övre åldersgränsen för uppskjuten ålderspen-
sion, vilket beräknas öka samfundsskattein-
täkterna med 3 miljoner euro (i tabellen fri-
villigt pensionsskydd) från och med år 2013.  

— Arbetstagarens skattefria kilometerer-
sättning sänks med 5 procent år 2013 och vi-
dare för de körningar som överstiger 15 000 
kilometer sammanlagt med 45 procent år 
2014. Detta beräknas öka samfundsskattein-
täkterna med 6 miljoner euro på årsbasis från 
och med år 2013 och med 10 miljoner euro 
från och med år 2014 (i tabellen kilometerer-
sättningar). 

Den effekt som varje enskild ändring av 
skattegrunderna har på utdelningen har be-
räknats separat utgående från den intäkts-
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kalkyl för respektive samfundsskatteintäkt i 
vilka ändringarna i skattegrunderna inte be-
aktats. 

Tabellerna visar den gällande utdelningen 
som utgångspunkt, effekten av ändringen av 

skattegrunderna i euro och deras inverkan på 
utdelningen samt kompensationens eurobe-
lopp. Längst ner finns den nya utdelning som 
föreslås i propositionen. 

 
 
 
 
 
 
Samfundsskattens utdelning skatteåret 2013 
 
 Förändring 

i skattein-
täkten 
 

Staten Kom-
muner 

För-
samlin-
gar 

Kompen-
sation till 
kom-
munerna 

Kompen-
sation till 
församlin-
gar 

 Milj. euro % % % 
Milj. eu-
ro 

Milj. eu-
ro 

Utgångspunkt (inkl. Yle-

skatten) 
 69,52 28,23 2,25   

Höjda avskrivningar -20 -0,13 0,12 0,01 5,6 0,5 

Frivilligt pensionsskydd 3 0,02 -0,02 0 -0,8 0 

Kilometerersättningar 6 0,04 -0,04 0 -1,7 0 

Nya andelar 2013 -11 69,45 28,29 2,26 3,10 0,50 

 
 
 

Det föreslås att 12 b § 1 mom. i lagen om 
skatteredovisning ändras så, att kommuner-
nas andel av samfundsskatteintäkterna höjs 
med 0,06 procentenheter och församlingar-
nas andel med 0,01 procentenheter och sta-
tens andel sänks med 0,07 procentenheter. 
Det föreslås att statens utdelning sänks från 
69,52 procent till 69,45 procent, att kommu-
nernas utdelning höjs från 28,23 procent till 
28,29 procent och församlingarnas från 
2,25 procent till 2,26 procent. 

I 12 b § 2 mom. i lagen om skatteredovis-
ning föreskrivs om de skatter från samfund 

som avses i 21 och 22 § i inkomstskattelagen 
(1535/1992), vilka utöver de övriga sam-
fundsskatterna ska tillfalla kommunerna och 
församlingarna. Det föreslås att andelarna 
ändras i proportion till de ändringar som 
gäller utdelningen. Härvid fördelas utdel-
ningen av skatterna från de samfund som är 
skattskyldiga endast till kommunerna och 
församlingarna så, att kommunernas andel är 
92,60 procent och församlingarnas 7,40 pro-
cent. 
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Samfundsskattens utdelning skatteåret 2014 
 
 Förän-

dring i 
skattein-
täkten 

Staten Kom-
muner 

Försam-
lingar 

Kompen-
sation till 
kom-
munerna 

Kompen-
sation till 
försam-
lingar 

 Milj. euro % % % 
Milj. 
euro 

Milj. 
euro 

Utgångspunkt  74,9 23,25 1,85   

Permanent kilometerersättning 6 0,04 -0,04 0   

Permanent frivilligt pensionsskydd 3 0,02 -0,02 0   
Permanent utgångspunkt år 2014  74,96 23,19 1,85   
Höjda avskrivningar -40 -0,20 0,19 0,01 9,3 0,7 

Kilometerersättningar 10 0,05 -0,05 0 -2,3 0 
Kommunernas höjning på 5 % och 

församlingarnas på 0,4 % 70 0,35 -0,32 -0,03 -16,2 -1,3 

  -5,40 5,00 0,40 251 20 

Nya andelar 2014  69,76 28,01 2,23   
 

 
Medräknat den effekt på utdelningen som 

ändringarna i skattegrunderna medför och 
som framgår av föregående tabell samt den 
temporära höjningen av kommunernas och 
församlingarnas utdelning som föreskrivs för 
skatteåret 2014 är statens utdelning 
69,76 procent, kommunernas utdelning 
28,01 procent och församlingarnas utdelning 
2,23 procent av samfundsskatteintäkterna. 

Till de samfundsskatter som tillfaller kom-
munerna och församlingarna läggs skatterna 
från de samfund som avses i 21 och 22 § i 
inkomstskattelagen så att kommunernas an-
del är 92,63 procent och församlingarnas an-
del är 7,37 procent. I den nya 12 c § som fo-
gas till lagen om skatteredovisning bestäms 
om utdelningen för skatteåret 2014. 

 
 
Samfundsskattens utdelning skatteåret 2015 
 
 Förän-

dring i 
skattein-
täkten 

Staten Kom-
muner 

För-
sam-
lingar 

Kompen-
sation till 
kom-
munerna 

Kompen-
sation till 
försam-
lingar 

 Milj. euro % % % Milj. euro Milj. euro 
Utgångspunkt  74,9 23,25 1,85   
Permanent kilometerersättning 2013 6 0,04 -0,04 0   

Permanent frivilligt pensionsskydd 3 0,02 -0,02    

Permanent kilometerersättning 2014 10 0,05 -0,05 0   
Permanent begräsning i avdragsrät-

ten för ränteutgifter 

 

70 

 

0,35 

 

-0,32 -0,03   

Permanent utgångspunkt år 2015  75,36 22,82 1,82   

Höjda avskrivningar -40 -0,19 0,17 0,02 9,1 0,7 
Kommunernas höjning på 5 % och 

församlingarnas på 0,4 %  -5,40 5,00 0,40 266 21 

Nya andelar 2015  69,77 27,99 2,24   
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Medräknat den effekt på utdelningen som 
ändringarna i skattegrunderna medför och 
som framgår av föregående tabell samt den 
temporära höjningen av kommunernas och 
församlingarnas utdelning som föreskrivs för 
skatteåret 2015 är statens utdelning av sam-
fundsskatteintäkterna 69,77 procent, kom-
munernas utdelning 27,99 procent och för-
samlingarnas utdelning 2,24 procent. Till de 
samfundsskatter som tillfaller kommunerna 
och församlingarna läggs skatterna från de 
samfund som avses i 21 och 22 § i inkomst-
skattelagen så att kommunernas andel är 
92,59 procent och församlingarnas andel 
7,41 procent. I den nya 12 d § som fogas till 
lagen om skatteredovisning bestäms om ut-
delningen för skatteåret 2015. 
 
Den utdelning som tillämpas från och med 
skatteåret 2016 
 

Från och med skatteåret 2016 tillämpas den 
utdelning som föreskrivs i lagens 12 §. De 
permanenta ändringarna i beskattningsgrun-
derna har beaktats i utdelningen. På grund av 
den effekt som de permanenta föreskrifterna 

om ändringar i skattegrunderna har på utdel-
ningen ändras utdelningen enligt 12 § 1 mo-
ment så, att statens utdelning höjs med 
0,46 procentenheter, kommunernas andel 
sänks med 0,43 procentenheter och försam-
lingarnas andel sänks med 0,03 procentenhe-
ter. Den utdelning av samfundsskatt i vilken 
rundradioskattens effekt ingår ändras så, att 
statens utdelning höjs från 74,90 procent till 
75,36 procent, kommunernas andel sänks 
från 23,25 procent till 22,82 procent och för-
samlingarnas andel från 1,85 procent till 
1,82 procent. I lagen om skatteredovisning 
ändras 12 § 2 mom. så att det motsvarar änd-
ringarna som gäller utdelning. Till de sam-
fundsskatter som tillfaller kommunerna och 
församlingarna läggs skatterna från de sam-
fund som avses i 21 och 22 § i inkomstskat-
telagen så, att kommunernas andel är 
92,61 procent och församlingarnas andel 
7,39 procent. 

I 12 § 2 mom. och i 12 b—12 d § i lagen 
om skatteredovisning anges andelarna med 
två decimalers i stället för som tidigare med 
fyra decimalers noggrannhet. 

 
 
 
Intäktskalkyrer för debitering av samfundsskatten för skatteåren 2013—2016 
 
  Intäkter av samfundsskatten, miljoner euro  
År Debiterad 

skatt 
Förändring 
från före-
gående år, 
% 

Kom-
munernas 
utdelning, 
% 

Kom-
munernas 
andel av 
debiteringen 

Församlin-
garns utdel-
ning, % 

Församlingar-
nas andel av 
debiteringen 

2013* 4 679 3,24 28,29 1 324 2,26 106 
2014* 5 019 7,27 28,01 1 406 2,23 112 

2015* 5 321 6,02 27,99 1 489 2,24 119 

2016* 5 655 6,28 22,82 1 290 1,82 103 
 

 

 
 

 

 
Utdelningen och intäktskalkylerna för åren 

2013—2016 är beräkningar gjorda med be-
aktande av i denna proposition föreslagna 
ändringar i skattegrunderna och de ändringar 
som dessa medför i effekten på utdelningen 

samt effekten av samfundens rundradioskatt. 
Intäktskalkylerna för debitering av sam-
fundsskatt baserar sig på en prognos över den 
allmänna ekonomiska utvecklingen samt fö-
retagens ekonomiska utveckling vid tidpunk-
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ten för överlämnandet av denna proposition 
och de justeras senare i enlighet med nya 
prognoser och faktiska uppgifter. 
 
2.2 Inkomstskattelagen 

I 124 § 3 mom. i inkomstskattelagen finns 
bestämmelser om inkomstskattesatsen för 
den inkomst som delvis skattefria samfund 
och väglag samt allmännyttiga samfund er-
hållit från en fastighet. I lagen om skattere-
dovisning finns bestämmelser om hur skatten 
från dessa samfund ska fördelas. Det föreslås 
en justering av paragrafens 3 mom. motsva-
rande ändringarna i lagen om skatteredovis-
ning. Inkomstskattesatsen för samfund som 
är skattskyldiga till kommunen och försam-
lingen sänks från 6,1496 procent till 
6,04 procent och inkomstskattesatsen för 
samfund som är skattskyldiga endast till 
kommunen sänks från 5,6963 procent till 
5,59 procent. Dessa procentsatser tillämpas 
från och med skatteåret 2016, eftersom man 
för skatteåren 2013—2015 till lagen om skat-
teredovisning föreslår temporära bestämmel-
ser om utdelning av samfundsskatten till 
skattetagargrupperna, samt även föreslår att 
det i inkomstskattelagen intas bestämmelser 
om att temporära inkomstskattesatser för 
samfund som är skattskyldiga endast till 
kommunen och församlingen tillämpas för 
skatteåren 2013—2015. 

Inkomstskattelagens 124 a § 1 mom. 
1 punkt gäller den temporära tillämpningen 
under år 2012 av inkomstskattesatsen på 
7,5068. I momentets 2 punkt införs bestäm-
melser om inkomstskattesatsen för skatteåret 
2013 så, att inkomstskattesatsen för samfund 
som är skattskyldiga till kommunen och för-
samlingen höjs från 7,4677 procent till 
7,48 procent och för de samfund som är 
skattskyldiga endast till kommunen höjs in-
komstskattesatsen från 6,9164 procent till 
6,93 procent. Enligt momentets 3 punkt är 
inkomstskattesatsen för skatteåret 2014 för 
samfund som är skattskyldiga till kommunen 
och församlingen 7,41 procent och för sam-
fund som är skattskyldiga endast till kommu-
nen 6,86 procent. Enligt momentets 4 punkt 
är inkomstskattesatsen för skatteåret 2015 för 
samfund som är skattskyldiga till kommunen 

och församlingen 7,41 procent och för sam-
fund som är skattskyldiga endast till kommu-
nen 6,86 procent. 

I paragrafens 2 mom. införs bestämmelsen 
enligt vilken fördelningen mellan kommunen 
och församlingen av skatten på inkomst som 
delvis skattefria samfund och väglag samt 
allmännyttiga samfund erhållit från en fas-
tighet bestäms i lagen om skatteredovisning.  

Inkomstskattesatsen anges med två decima-
lers i stället för som tidigare med fyra deci-
malers noggrannhet på samma sätt som för 
andra inkomstskattesatser.  
 
 
 
3  Proposit ionens konsekvenser 

Konsekvenserna under skatteåret 2013 
 

De föreslagna ändringarna i skattegrunder-
na för näringsbeskattningen och inkomstbe-
skattningen för skatteåret 2013 uppskattas 
minska samfundsskatteintäkterna samman-
lagt med cirka 11 miljoner euro, av vilket 
statens andel är cirka 7,4 miljoner euro, 
kommunernas cirka 3,1 miljoner euro och 
församlingarnas cirka 0,5 miljoner euro. De 
förlorade skatteinkomsterna kompenseras 
dock genom att kommunernas och försam-
lingarnas utdelning av samfundsskatten höjs 
med motsvarande belopp, varför bortfallet av 
skatteintäkterna i sin helhet bärs av staten. 
Den effekten som ändringarna i skattegrun-
derna har på statens kassainflöde under ka-
lenderåret beräknas vara cirka 20 procent el-
ler cirka 2 miljoner euro och de överstigande 
riktas till kassainflödet år 2014. 
 
Konsekvenserna under skatteåret 2014 
 

Den höjning med 5 procentenheter av 
kommunens utdelning av samfundsskatten 
som föreslås för skatteåret 2014 ökar kom-
munernas samfundsskatteintäkter år 2014 
med cirka 251 miljoner euro och höjningen 
av församlingarnas utdelning med 0,4 pro-
centenheter ökar församlingarnas samfunds-
skatteintäkter med cirka 20 miljoner euro 
samt minskar motsvarande statens skattein-
täkter med cirka 271 miljoner euro. De för 
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skatteåret 2014 föreslagna ändringarna i skat-
tegrunderna för näringsbeskattningen och in-
komstbeskattningen uppskattas höja sam-
fundsskatteintäkterna sammanlagt med cirka 
40 miljoner euro, av vilket statens andel är 
cirka 32,3 miljoner euro, kommunernas cirka 
7 miljoner euro och församlingarnas cirka 
0,7 miljoner euro. Ändringar i skatteinkoms-
terna kompenseras dock genom att kommu-
nernas och församlingarnas utdelning av 
samfundsskatten minskas med motsvarande 
belopp, varför höjningen av skatteintäkterna i 
sin helhet kommer till staten.  
 
Konsekvenserna under skatteåret 2015 
 

Den höjning med 5 procentenheter av 
kommunens utdelning av samfundsskatten 
som föreslås för skatteåret 2015 ökar kom-
munernas samfundsskatteintäkter år 2015 
med cirka 266 miljoner euro och höjningen 
av församlingarnas utdelning med 0,4 pro-
centenheter ökar församlingarnas samfunds-
skatteintäkter med cirka 21 miljoner euro 
samt minskar motsvarande statens skattein-
täkter med cirka 287 miljoner euro. De för 
skatteåret 2015 föreslagna temporär ändring i 
skattegrunderna för näringsbeskattningen och 
inkomstbeskattningen uppskattas minska 
samfundsskatteintäkterna sammanlagt med 
cirka 40 miljoner euro, av vilket statens andel 
är cirka 30,2 miljoner euro, kommunernas 
cirka 9,1 miljoner euro och församlingarnas 
cirka 0,7 miljoner euro. De förlorade skatte-
inkomsterna kompenseras dock genom en 
höjning av kommunernas och församlingar-
nas utdelning av samfundsskatten med mot-
svarande belopp, varför bortfallet av skattein-
täkterna i sin helhet bärs av staten.  

Alla skatteintäktskalkyler har beräknats i 
enlighet med debiteringskalkylen för sam-
fundsskatten vid tidpunkten för överlämnan-
det av denna regeringsproposition. De verk-
liga effekterna framgår vid debiteringen av 
den slutliga samfundsskatten när beskatt-
ningen för skatteåret har slutförts i slutet av 
oktober det år som följer på skatteåret. 
 
 
 
 

4  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid finansministe-
riet. Den har behandlats av delegationen för 
kommunal ekonomi och kommunalförvalt-
ning. 
 
 
5  Samband med andra proposit io-

ner 

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för år 2013 och avses bli behandlad i 
samband med den. 

Samtidigt med denna proposition är följan-
de regeringspropositioner i vilka det ingår fö-
reskrifter om bestämmandet av utdelning fö-
remål för behandling i riksdagen: 

1) ändringar av kilometerersättningen i 
skattelagstiftningen (RP 88/2012 rd) 

2) ändring av inkomstskattelagen 
(RP 90/2012 rd) 

3) höjda avskrivningar på produktiva inve-
steringar skatteåren 2013–2015 och upphä-
vande av lagen om temporärt höjda avskriv-
ningar på produktiva investeringar 
(RP 94/2012 rd) 

4) ändring av lagen om beskattning av in-
komst av näringsverksamhet och 65 § i lagen 
om beskattningsförfarande. 
 
6  Ikraftträdande 

Lagarna  föreslås träda i kraft den 1 januari 
2013.  

Den föreslagna 12 b § i lagen om skattere-
dovisning  är i kraft till och med den 31 de-
cember 2013, 12 c § till och med den 31 de-
cember 2014 och 12 d § till och med den 
31 december 2015. Inkomstskattelagens 
124 a § är i kraft till och med den 31 decem-
ber 2015.   

Den föreslagna 12 c § i lagen om skattere-
dovisning tillämpas på redovisning av sam-
fundsskatt och rättelse av redovisningar för 
skatteåret 2014 och 12 d §  på redovisning av 
samfundsskatt och rättelse av redovisningar 
för skatteåret 2015. 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs riksdagen följande lagförslag: 
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Lagsförslag 

1. 

 
 
 
 
 
 

Lag 

om ändring och temporär ändring av lagen om skatteredovisning 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om skatteredovisning (532/1998) 12 och 12 b §, sådana de lyder i lag 

487/2012, samt 
fogas temporärt till lagen  nya 12 c och 12 d § som följer: 

 
 
 

12 § 

Skattetagargruppernas utdelning 

Samfundsskatten fördelas så att statens ut-
delning är 75,36 procent, kommunernas ut-
delning 22,82 procent och församlingarnas 
utdelning 1,82 procent. De evangelisk-
lutherska församlingarnas samfundsskatt är 
99,92 procent och de ortodoxa församlingar-
nas samfundsskatt 0,08 procent av försam-
lingarnas samfundsskatt. 

Till de samfundsskatter som tillfaller 
kommunerna och församlingarna läggs skat-
terna från de samfund som avses i 21 och 
22 § i inkomstskattelagen så att kommuner-
nas andel är 92,61 procent och församlingar-
nas andel 7,39 procent. 
 

12 b § 

Skattetagargruppernas utdelning skatteåret 
2013 

Med avvikelse från 12 § fördelas sam-
fundsskatten för skatteåret 2013 så att statens 
utdelning är 69,45 procent, kommunernas ut-
delning 28,29 procent och församlingarnas 
utdelning 2,26 procent. De evangelisk-

lutherska församlingarnas samfundsskatt är 
99,92 procent och de ortodoxa församlingar-
nas samfundsskatt 0,08 procent av försam-
lingarnas samfundsskatt. 

Till de samfundsskatter som tillfaller 
kommunerna och församlingarna läggs skat-
terna från de samfund som avses i 21 och 
22 § i inkomstskattelagen så att kommuner-
nas andel är 92,60 procent och församlingar-
nas andel 7,40 procent. 
 

12 c § 

Skattetagargruppernas utdelning skatteåret 
2014 

Med avvikelse från 12 § fördelas sam-
fundsskatten för skatteåret 2014 så att statens 
utdelning är 69,76 procent, kommunernas ut-
delning 28,01 procent och församlingarnas 
utdelning 2,23 procent. De evangelisk-
lutherska församlingarnas samfundsskatt är 
99,92 procent och de ortodoxa församlingar-
nas samfundsskatt 0,08 procent av försam-
lingarnas samfundsskatt. 

Till de samfundsskatter som tillfaller 
kommunerna och församlingarna läggs skat-
terna från de samfund som avses i 21 och 
22 § i inkomstskattelagen så att kommuner-
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nas andel är 92,63 procent och församlingar-
nas andel 7,37 procent. 
 

12 d § 

Skattetagargruppernas utdelning skatteåret 
2015 

Med avvikelse från 12 § fördelas sam-
fundsskatten för skatteåret 2015 så att statens 
utdelning är 69,77 procent, kommunernas ut-
delning 27,99 procent och församlingarnas 
utdelning 2,24 procent. De evangelisk-
lutherska församlingarnas samfundsskatt är 
99,92 procent och de ortodoxa församlingar-
nas samfundsskatt 0,08 procent av försam-
lingarnas samfundsskatt. 

Till de samfundsskatter som tillfaller 
kommunerna och församlingarna läggs skat-
terna från de samfund som avses i 21 och 
22 § i inkomstskattelagen så att kommuner-
nas andel är 92,59 procent och församlingar-
nas andel 7,41 procent. 

——— 
Denna lag träder i kraft den  20  .  
Lagens 12 c § är i kraft till och med den 

31 december 2014 och 12 d § till och med 
den 31 december 2015. 

Lagens 12 c § tillämpas på redovisning av 
samfundsskatt och rättelser av redovisning-
arna för skatteåret 2014 och 12 d § för skat-
teåret 2015.  

Åtgärder som krävs för verkställigheten av 
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft. 

————— 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

 

Lag 

om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen  

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i inkomstskattelagen (1535/1992) 124 b §, sådan den lyder i lag 489/2012,  
ändras 124 § 3 mom., sådant det lyder i lag 489/2012, och 
fogas temporärt till lagen en ny 124 a § som följer: 

 
 

124 § 

Fastställande av skatten 

— — — — — — — — — — — — — —  
Inkomstskattesatsen för den inkomst som 

delvis skattefria samfund enligt 21 § 1 mom. 
och väglag samt allmännyttiga samfund har 

erhållit från en fastighet är 6,04 procent. An-
gående fördelningen av skatten från dessa 
samfund mellan kommunen och församling-
en bestäms i lagen om skatteredovisning. In-
komstskattesatsen för samfund enligt 
21 § 2 mom. är 5,59 procent. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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124 a §  

Fastställande av skatten för skatteåren 
2012—2015 

Med avvikelse från 124 § 3 mom. är 
1) inkomstskattesatsen år 2012 för den in-

komst som delvis skattefria samfund enligt 
21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga 
samfund har erhållit från en fastighet 
7,5068 procent och inkomstskattesatsen för 
samfund enligt 21 § 2 mom. 6,9433 procent, 

2) inkomstskattesatsen år 2013 för den in-
komst som delvis skattefria samfund enligt 
21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga 
samfund har erhållit från en fastighet 
7,48 procent och inkomstskattesatsen för 
samfund enligt 21 § 2 mom. 6,93 procent, 

3) inkomstskattesatsen år 2014 för den in-
komst som delvis skattefria samfund enligt 
21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga 

samfund har erhållit från en fastighet 
7,41 procent och inkomstskattesatsen för 
samfund enligt 21 § 2 mom. 6,86 procent, 

4) inkomstskattesatsen år 2015 för den in-
komst som delvis skattefria samfund enligt 
21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga 
samfund har erhållit från en fastighet 
7,41 procent och inkomstskattesatsen för 
samfund enligt 21 § 2 mom. 6,86 procent. 

Bestämmelser om fördelningen mellan 
kommunen och församlingen av skatten på 
den inkomst som delvis skattefria samfund 
och väglag samt allmännyttiga samfund er-
hållit från en fastighet finns i lagen om skat-
teredovisning. 

——— 
Denna lag träder i kraft den  20  .  
Lagens 124 a §  är i kraft till och med den 

31 december 2015. 
 

————— 
 

Helsingfors den 1 november 2012 

Statsminister 

JYRKI KATAINEN 

 
 
 
 

Utrikesminister Erkki Tuomioja 
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Bilaga 
Parallelltext 

1. 

 
 
 
 
 

Lag 

om ändring och temporär ändring av lagen om skatteredovisning 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om skatteredovisning (532/1998) 12 och 12 b §, sådana de lyder i lag 

487/2012, samt 
fogas temporärt till lagen  nya 12 c och 12 d § som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

12 § 

Skattetagargruppernas utdelning 

Samfundsskatten fördelas så att statens ut-
delning är 74,90 procent, kommunernas ut-
delning 23,25 procent och församlingarnas 
utdelning 1,85 procent. De evangelisk-
lutherska församlingarnas samfundsskatt är 
99,92 procent och de ortodoxa församlingar-
nas samfundsskatt 0,08 procent av försam-
lingarnas samfundsskatt. 

Till de samfundsskatter som tillfaller kom-
munerna och församlingarna läggs skatterna 
från de samfund som avses i 21 och 22 § i in-
komstskattelagen så att kommunernas andel 
är 92,6295 procent och församlingarnas andel 
7,3705 procent. 
 

12 § 

Skattetagargruppernas utdelning 

Samfundsskatten fördelas så att statens ut-
delning är 75,36 procent, kommunernas ut-
delning 22,82 procent och församlingarnas 
utdelning 1,82 procent. De evangelisk-
lutherska församlingarnas samfundsskatt är 
99,92 procent och de ortodoxa församlingar-
nas samfundsskatt 0,08 procent av försam-
lingarnas samfundsskatt. 

Till de samfundsskatter som tillfaller 
kommunerna och församlingarna läggs skat-
terna från de samfund som avses i 21 och 
22 § i inkomstskattelagen så att kommuner-
nas andel är 92,61 procent och församlingar-
nas andel 7,39 procent. 

 
12 b § 

Skattetagargruppernas utdelning skatteåret 
2013 

Med avvikelse från 12 § fördelas samfunds-
skatten så att statens utdelning är 69,52 pro-
cent, kommunernas utdelning 28,23 procent 
och församlingarnas utdelning 2,25 procent. 

12 b § 

Skattetagargruppernas utdelning skatteåret 
2013 

Med avvikelse från 12 § fördelas sam-
fundsskatten för skatteåret 2013 så att statens 
utdelning är 69,45 procent, kommunernas ut-
delning 28,29 procent och församlingarnas 
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De evangelisk-lutherska församlingarnas 
samfundsskatt är 99,92 procent och de orto-
doxa församlingarnas samfundsskatt 0,08 
procent av församlingarnas samfundsskatt. 

Till de samfundsskatter som tillfaller kom-
munerna och församlingarna läggs skatterna 
från de samfund som avses i 21 och 22 § i in-
komstskattelagen så att kommunernas andel 
är 92,6181 procent och församlingarnas andel 
7,3818 procent. 
 

utdelning 2,26 procent. De evangelisk-
lutherska församlingarnas samfundsskatt är 
99,92 procent och de ortodoxa församlingar-
nas samfundsskatt 0,08 procent av försam-
lingarnas samfundsskatt. 

Till de samfundsskatter som tillfaller 
kommunerna och församlingarna läggs skat-
terna från de samfund som avses i 21 och 
22 § i inkomstskattelagen så att kommuner-
nas andel är 92,60 procent och församlingar-
nas andel 7,40 procent. 
 

 
 12 c § 

Skattetagargruppernas utdelning skatteåret 
2014 

Med avvikelse från 12 § fördelas sam-
fundsskatten för skatteåret 2014 så att sta-
tens utdelning är 69,76 procent, kommuner-
nas utdelning 28,01 procent och församling-
arnas utdelning 2,23 procent. De evangelisk-
lutherska församlingarnas samfundsskatt är 
99,92 procent och de ortodoxa församlingar-
nas samfundsskatt 0,08 procent av försam-
lingarnas samfundsskatt. 

Till de samfundsskatter som tillfaller kom-
munerna och församlingarna läggs skatterna 
från de samfund som avses i 21 och 22 § i in-
komstskattelagen så att kommunernas andel 
är 92,63 procent och församlingarnas andel 
7,37 procent 

 
 12 d § 

Skattetagargruppernas utdelning skatte-
året 2015 

Med avvikelse från 12 § fördelas sam-
fundsskatten för skatteåret 2015 så att sta-
tens utdelning är 69,77 procent, kommuner-
nas utdelning 27,99 procent och församling-
arnas utdelning 2,24 procent. De evangelisk-
lutherska församlingarnas samfundsskatt är 
99,92 procent och de ortodoxa församlingar-
nas samfundsskatt 0,08 procent av försam-
lingarnas samfundsskatt. 

Till de samfundsskatter som tillfaller kom-
munerna och församlingarna läggs skatterna 
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från de samfund som avses i 21 och 22 § i in-
komstskattelagen så att kommunernas andel 
är 92,59 procent och församlingarnas andel 
7,41 procent. 

——— 
Denna lag träder i kraft den  20  .  
Lagens 12 c § är i kraft till och med den 31 

december 2014 och 12 d § till och med den 
31 december 2015. 

Lagens 12 c § tillämpas på redovisning av 
samfundsskatt och rättelser av redovisning-
arna för skatteåret 2014 och 12 d § för skat-
teåret 2015.  

Åtgärder som krävs för verkställigheten av 
denna lag får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

——— 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

 

Lag 

om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen  

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i inkomstskattelagen (1535/1992) 124 b §, sådan den lyder i lag 489/2012,  
ändras 124 § 3 mom., sådant det lyder i lag 489/2012, och 
fogas temporärt till lagen en ny 124 a § som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

124 § 

Fastställande av skatten 

— — — — — — — — — — — — — —  
Inkomstskattesatsen för den inkomst som 

delvis skattefria samfund enligt 21 § 1 mom. 
och väglag samt allmännyttiga samfund har 

124 § 

Fastställande av skatten 

— — — — — — — — — — — — — —  
Inkomstskattesatsen för den inkomst som 

delvis skattefria samfund enligt 21 § 1 mom. 
och väglag samt allmännyttiga samfund har 
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erhållit från en fastighet är 6,1496 procent. 
Angående fördelningen av skatten från dessa 
samfund mellan kommunen och församlingen 
bestäms i lagen om skatteredovisning. In-
komstskattesatsen för samfund enligt 21 § 2 
mom. är 5,6963 procent. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

erhållit från en fastighet är 6,04 procent. An-
gående fördelningen av skatten från dessa 
samfund mellan kommunen och församling-
en bestäms i lagen om skatteredovisning. In-
komstskattesatsen för samfund enligt 
21 § 2 mom. är 5,59 procent. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
124 a §  

Fastställande av skatten för skatteåret 2012 

 
Med avvikelse från bestämmelserna i 

124 § 3 mom. är inkomstskattesatsen för den 
inkomst som delvis skattefria samfund enligt 
21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga 
samfund har erhållit från en fastighet 7,5068 
procent. Angående fördelningen av skatten 
från dessa samfund mellan kommunen och 
församlingen bestäms i lagen om skatteredo-
visning. Inkomstskattesatsen för samfund en-
ligt 21 § 2 mom. är 6,9433 procent. 

124 a §  

Fastställande av skatten för skatteåren 
2012—2015 

Med avvikelse från 124 § 3 mom. är 
1) inkomstskattesatsen år 2012 för den in-

komst som delvis skattefria samfund enligt 
21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga 
samfund har erhållit från en fastighet 7,5068 
procent och inkomstskattesatsen för samfund 
enligt 21 § 2 mom. 6,9433 procent, 

2) inkomstskattesatsen år 2013 för den in-
komst som delvis skattefria samfund enligt 
21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga 
samfund har erhållit från en fastighet 7,48 
procent och inkomstskattesatsen för samfund 
enligt 21 § 2 mom. 6,93 procent, 

3) inkomstskattesatsen år 2014 för den in-
komst som delvis skattefria samfund enligt 
21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga 
samfund har erhållit från en fastighet 7,41 
procent och inkomstskattesatsen för samfund 
enligt 21 § 2 mom. 6,86 procent, 

4) inkomstskattesatsen år 2015 för den in-
komst som delvis skattefria samfund enligt 
21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga 
samfund har erhållit från en fastighet 7,41 
procent och inkomstskattesatsen för samfund 
enligt 21 § 2 mom. 6,86 procent. 

Bestämmelser om fördelningen mellan 
kommunen och församlingen av skatten på 
den inkomst som delvis skattefria samfund 
och väglag samt allmännyttiga samfund er-
hållit från en fastighet finns i lagen om skat-
teredovisning. 

——— 
Denna lag träder i kraft den  20  .  
Lagens 124 a §  är i kraft till och med den 

31 december 2015. 
——— 
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124 b § 

Fastställande av skatten skatteåret 2013 

Med avvikelse från bestämmelserna i 
124 § 3 mom. är inkomstskattesatsen för den 
inkomst som delvis skattefria samfund enligt 
21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga 
samfund har erhållit från en fastighet 7,4677 
procent. Angående fördelningen av skatten 
från dessa samfund mellan kommunen och 
församlingen bestäms i lagen om skatteredo-
visning. Inkomstskattesatsen för samfund en-
ligt 21 § 2 mom. är 6,9164 procent. 
 

(124 b § upphävs) 
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