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Lag

Nr 1077

om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Given i Helsingfors den 30 december 2008

I enligheten med riksdagens beslut
upphävs i lagen av den 24 juni 1968 om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
(360/1968) 46 § 3 och 4 mom., sådana de lyder, 3 mom. i lag 152/1993 och 4 mom. i lag
511/1998,
ändras 5 och 5 a §, 6 § 1 mom., 6 b § 4 och 7 mom., 8 § 1 mom. 2 a, 15 och 16 punkten

samt 4 mom., 14 § 1 mom., 16 § 3 och 8 punkten, 17 §, 18 § 1 mom. 3 punkten, 19 § 2 mom.,
26 §, 27 d § 4 mom., 27 e §, 28 § 1 mom., 46 § 1 mom., 52 a § 1 punkten, 52 c § 1 mom.,
52 d § 1 och 2 mom. samt 52 f § 1 mom.,
sådana de lyder, 5 § delvis ändrad i lagarna 1001/1977, 1539/1992, 1160/2002, 717/2004

och 147/2007, 5 a §, 18 § 1 mom. 3 punkten och 19 § 2 mom. i nämnda lag 1539/1992, 6 §
1 mom. delvis ändrad i lagarna 130/1987, 661/1989, 1164/1990 och 1224/1994 samt i nämnda
lagar 1539/1992 och 717/2004, 6 b § 4 och 7 mom. i nämnda lag 717/2004, 8 § 1 mom.
2 a-punkten i nämnda lag 147/2007, 15 och 16 punkten i nämnda lag 1539/1992 samt 4 mom.
i nämnda lag 717/2004, 14 § 1 mom. i nämnda lag 511/1998, 16 § 3 punkten i nämnda lag
1164/1990 och 8 punkten i lag 1134/2005, 17 § delvis ändrad i nämnda lag 717/2004, 26 § i
lag 1094/1976, 27 d § 4 mom. i nämnda lag 1160/2002, 27 e § i lag 1138/2005, 28 § 1 mom.
i lag 1090/1978, 46 § 1 mom. i nämnda lag 152/1993, 52 a § 1 punkten, 52 c § 1 mom., 52 d §
1 mom. och 52 f § 1 mom. i lag 1424/2006 och 52 d § 2 mom. i lag 1733/1995, samt
fogas till 8 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 321/1997 och 1168/2000 samt

i nämnda lagar 1001/1977, 661/1989, 1539/1992, 511/1998, 717/2004 och 147/2007, nya 2 b-,
2 c-, 17 och 18 punkter, till 16 §, sådan den lyder i lag 859/1981 och i nämnda lagar
1164/1990, 717/2004 och 1134/2005, en ny 9 punkt, till 18 §, sådan den lyder delvis ändrad i
lag 71/1983 samt i nämnda lagar 1539/1992 och 717/2004, ett nytt 3 mom. samt till lagen en
ny 27 f § som följer:
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5 §
Ovan i 4 § avsedda skattepliktiga närings-

inkomster är bland andra
1) överlåtelsepris och övriga vederlag för

omsättnings-, investerings- och anläggnings-
tillgångar samt för andra i näringen använda
materiella och immateriella tillgångar, med
de undantag som anges i 6 § 1 mom. 1
punkten,
2) ersättning för uthyrning, för utfört ar-

bete eller utförd tjänst och för annat dylikt,
som utförts i form av näringsverksamhet,
3) så som bestäms i 6 a § dividender,

räntor och övriga inkomster av egendom som
hör till näringsverksamheten,
4) ersättning för uthyrning av rörelse eller

yrke eller därtill hörande egendom, rättighet
eller förmån,
5) vinster på finansieringstillgångar,
6) i försäkringsbolags, försäkringsföre-

ningars, försäkringskassors och andra därmed
jämförbara försäkringsanstalters samt pen-
sionsstiftelsers bokföring gjorda uppskriv-
ningar av investeringstillgångar,
7) inkomst av överlåtelse av virke samt av

rätten att avverka stamvirke,
8) värdestegring på finansiella instrument

som innehas för handel, när värdestegringen
med stöd av 5 kap. 2 a § i bokföringslagen
(1336/1997) eller med stöd av de internatio-
nella redovisningsstandarder som avses i 7 a
kap. 1 § i den nämnda lagen har tagits upp
som intäkt i resultaträkningen,
9) värdestegring på sådana finansiella in-

strument och på sådana säkringar av verkligt
värde som bokförs till verkligt värde på ett
resultatpåverkande sätt och som innehas av i
kreditinstitutslagen (121/2007) avsedda kre-
ditinstitut eller värdepappersföretag eller av i
den lagen avsedda finansiella institut som är
skyldiga att tillämpa bokslutsbestämmelserna
för kreditinstitut, när värdestegringen tas upp
som intäkt i resultaträkningen med stöd av
151 § i kreditinstitutslagen eller de internatio-
nella redovisningsstandarder som avses i 7 a
kap. 1 § i bokföringslagen,
10) värdestegring på sådana finansiella in-

strument som försäkrings- och pensionsan-
stalter innehar för handel när värdestegringen
tas upp som intäkt i resultaträkningen med
stöd av lagstiftningen om försäkrings- och
pensionsanstalter,

11) sådan värdestegring på finansiella in-
strument och säkringar av verkligt värde som
avses i 8—10 punkten och som i samband
med övergången till värdering till verkligt
värde har redovisats i eget kapital,
12) index- och kursvinster på fordringar

eller skulder som härrör från näringsverk-
samheten samt värdestegring på terminsavtal
som skyddar skulder eller fordringar mot va-
lutakursförändringar eller på motsvarande
säkringsinstrument,
13) värdestegring på placeringar som en-

ligt 8 kap. 19 § i försäkringsbolagslagen
(521/2008) utgör täckning för fondförsäk-
ringar och som har tagits upp som intäkt i
resultaträkningen.

5 a §
Skattepliktiga är också följande korrige-

ringsposter:
1) belopp motsvarande ett avdrag som med

stöd av 17 § 2 punkten gjorts från finansie-
ringstillgångarna, till de delar som tillgångar-
nas verkliga värde vid skatteårets slut är
högre än deras icke avdragna värde,
2) belopp som motsvarar den nedskriv-

ningsförlust som med stöd av 17 § 3 punkten
har dragits av från försäkringspremieford-
ringar, till den del som nedskrivningsförlus-
ten i bokföringen ska återföras som intäkt i
enlighet med lagstiftning om försäkrings- och
pensionsanstalter,
3) belopp motsvarande ett avdrag som med

stöd av 28 § 1 mom. gjorts från omsättnings-
tillgångarnas anskaffningsutgift, till den del
som tillgångens sannolika anskaffningsutgift
eller överlåtelsepris eller dess nettorealise-
ringsvärde enligt de internationella redovis-
ningsstandarder som avses i 7 a kap. 1 § i
bokföringslagen vid skatteårets slut översti-
ger den återstående anskaffningsutgiften,
4) belopp motsvarande ett avdrag som med

stöd av 29 § 1 mom. gjorts från investerings-
tillgångarnas anskaffningsutgift, till den del
som tillgångens sannolika anskaffningsutgift
eller överlåtelsepris vid skatteårets slut över-
stiger den återstående anskaffningsutgiften,
5) belopp motsvarande ett avdrag som med

stöd av 42 § 1 mom. gjorts från anläggnings-
tillgångarnas anskaffningsutgift, till den del
som tillgångens verkliga värde vid skatteårets
slut är väsentligt högre än den icke avskrivna
anskaffningsutgiften.
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6 §
Skattepliktig inkomst är inte
1) enligt vad som föreskrivs i 6 b § sådana

överlåtelsepriser för i anläggningstillgång-
arna ingående aktier som aktiebolag och an-
delslag vilka bedriver annat än kapitalplace-
ringsverksamhet samt sparbanker och ömse-
sidiga försäkringsbolag erhållit,
2) belopp som ett samfund har fått som

aktie- eller andelskapital och annan kapitalin-
vestering, inklusive vederlag som ett aktiebo-
lag fått vid avyttring av egna aktier,
3) sådana av samfund, som upprätthåller

el-, tele-, vatten-, avlopps- eller fjärrvärme-
ledningsnät, uppburna avgifter för anslutning
till nätet som återbärs till betalaren,
4) andel av inkomsten för ett dödsbo som

ska beskattas såsom en särskild skattskyldig
eller en delägares andel av en sammanslut-
nings vinst vid sidan av den andel av inkom-
sten som ska anses som skattepliktig inkomst
för honom och inte heller inkomst som en i
Finland bosatt ägare i ett utländskt dödsbo
har fått som andel av dödsboets inkomst till
den del dödsboet ska betala skatt här för
nämnda inkomst,
5) produktionsstöd som har beviljats en

inhemsk filmproducent av statens eller Fin-
lands filmstiftelses medel,
6) bostadsrättsavgift som avses i lagen om

bostadsrättsbostäder (650/1990).
— — — — — — — — — — — — —

6 b §
— — — — — — — — — — — — —
Förlust som uppkommit vid överlåtelse av

andra i anläggningstillgångarna ingående ak-
tier än sådana som får överlåtas skattefritt får
avdras endast från sådana skattepliktiga över-
låtelsevinster av i anläggningstillgångarna in-
gående aktier som erhållits under skatteåret
och de fem därpå följande åren. Begräns-
ningen gäller dock inte avdrag för förluster
som uppkommit vid överlåtelse av aktier i
sådana bolag som avses i 2 mom. 2 punkten.
— — — — — — — — — — — — —
Med koncernbolag avses i denna paragraf

bolag som hör till en koncern enligt 8 kap.
12 § i aktiebolagslagen (624/2006) eller bo-
lag där en eller flera fysiska personer, juri-
diska personer eller sådana personer tillsam-

mans i samtliga har sådant bestämmande in-
flytande som avses i 8 kap. 12 § i aktiebo-
lagslagen.

8 §
Ovan i 7 § avsedda avdragbara utgifter äro

bland andra:
— — — — — — — — — — — — —
2 a) värdeminskning på finansiella instru-

ment som innehas för handel, när värde-
minskningen med stöd av 5 kap. 2 a § i
bokföringslagen eller med stöd av de interna-
tionella redovisningsstandarder som avses i
7 a kap. 1 § i den nämnda lagen har tagits
upp som kostnad i resultaträkningen,
2 b) värdeminskning på sådana finansiella

instrument och på sådana säkringar av verk-
ligt värde som bokförs till verkligt värde på
ett resultatpåverkande sätt och som innehas
av i kreditinstitutslagen avsedda kreditinstitut
eller värdepappersföretag eller av i den lagen
avsedda finansiella institut som är skyldiga
att tillämpa bokslutsbestämmelserna för kre-
ditinstitut, när värdeminskningen tas upp som
kostnad i resultaträkningen med stöd av
151 § i kreditinstitutslagen eller de internatio-
nella redovisningsstandarder som avses i 7 a
kap. 1 § i bokföringslagen,
2 c) värdeminskning på sådana finansiella

instrument som försäkrings- och pensionsan-
stalter innehar för handel när värdeminsk-
ningen tas upp som kostnad i resultaträk-
ningen med stöd av lagstiftningen om försäk-
rings- och pensionsanstalter,
— — — — — — — — — — — — —
15) fastighetsskatt som ska betalas med

stöd av fastighetsskattelagen (654/1992), till
den del som den hänför sig till fastigheter
som används i näringsverksamheten,
16) utgifter för skogsförnyelse samt för

skogsskötsel och drivning,
17) värdeminskning på placeringar som

enligt 8 kap. 19 § i försäkringsbolagslagen
utgör täckning för fondförsäkringar och som
har tagits upp som kostnad i resultaträk-
ningen,
18) sådan värdeminskning av finansiella

instrument och säkringar av verkligt värde
som avses i 2 a—2 c-punkten, vilka i sam-
band med övergången till värdering till verk-
ligt värde har redovisats i eget kapital.
— — — — — — — — — — — — —
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Utgiften för anskaffning av en bolagsandel
i ett öppet bolag eller kommanditbolag som
ingår i ett i 6 § 1 mom. 1 punkten avsett
samfunds anläggningstillgångar är, till den
del den överstiger överlåtelsepriset för bo-
lagsandelen, avdragbar endast från sådana
skattepliktiga överlåtelsevinster av till an-
läggningstillgångarna hörande aktier eller bo-
lagsandelar som samfundet erhållit under
skatteåret eller de fem därpå följande skatte-
åren.

14 §
Som anskaffningsutgift för omsättnings-,

investerings- och anläggningstillgångar anses
summan av de rörliga utgifterna för anskaff-
ning och framställning av tillgången. Till an-
skaffningsutgiften räknas dessutom de fasta
utgifter och ränteutgifter som med stöd av
4 kap. 5 § i bokföringslagen eller med stöd av
de internationella redovisningsstandarder
som avses i 7 a kap. 1 § i den nämnda lagen i
bokföringen har räknats in i tillgångens an-
skaffningsutgift.
— — — — — — — — — — — — —

16 §
Såsom utgifter för inkomstens förvärvande

eller bibehållande anses inte:
— — — — — — — — — — — — —
3) sådana avgifter för anslutning till el-,

tele-, vatten-, avlopps- eller fjärrvärmeled-
ningsnät som återbetalas till den skattskyl-
dige då denne avstår från den förmån som
anslutningsavgiften medfört,
— — — — — — — — — — — — —
8) mutor samt förmåner med karaktär av

mutor,
9) belopp som aktiebolag har betalat för

egna aktier, om inte något annat föreskrivs i
18 § 3 mom.

17 §
I 7 § avsedda avdragbara förluster är i

fråga om 2 och 3 punkten i detta moment
med de undantag som nämns i 16 § bland
annat
1) förluster härrörande av försnillning,

stöld eller annat brott som riktat sig mot
finansieringstillgångar,

2) värdenedgångar på försäljningsford-
ringar samt slutliga konstaterade värdened-
gångar på övriga finansieringstillgångar,
3) sådana nedskrivningsförluster på försäk-

rings- och pensionsanstalters premieford-
ringar som enligt lagstiftningen om försäk-
rings- och pensionsanstalter i resultaträk-
ningen har redovisats som kostnader samt
sådana nedskrivningar på andra fordringar
som konstaterats vara slutliga.

18 §
Avdragbara utgifter äro även:

— — — — — — — — — — — — —
3) index- och kursförluster på skulder eller

fordringar som härrör från näringsverksam-
heten samt värdeminskning på terminsavtal
som skyddar skulder eller fordringar mot va-
lutakursförändringar eller på motsvarande
säkringsinstrument,
— — — — — — — — — — — — —
Med avvikelse från 16 § 9 punkten är det

belopp avdragbart som ett aktiebolag har be-
talat för egna aktier som det överlåtit till
anställda, likväl högst aktiernas verkliga
värde vid emissions- eller teckningstidpunk-
ten, efter det att teckningspris som betalats av
mottagarna har dragits av, om aktiebolaget
har förvärvat aktierna vid offentlig handel
enligt 3 § i värdepappersmarknadslagen eller
vid motsvarande offentlig handel utanför Fin-
land.

III AVDELNINGEN

PERIODISERING AV INKOMSTER
OCH UTGIFTER

1 kap.

Allmänna periodiseringsstadganden

19 §
— — — — — — — — — — — — —
Om den skattskyldige i enlighet med 5

kap. 4 § i bokföringslagen eller i enlighet
med de internationella redovisningsstandar-
der som avses i 7 a kap. 1 § i bokföringslagen
i sitt bokslut har redovisat en inkomst av en
prestation som kräver lång framställningstid
såsom intäkt på grundval av tillverkningsgra-
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den, ska den inkomst som avses ovan räknas
som intäkt för skatteåret.
— — — — — — — — — — — — —

26 §
Sådana kursvinster på skulder och ford-

ringar som härrör från näringsverksamheten,
med undantag för finansiella instrument en-
ligt 5 § 8—10 och 13 punkten i denna lag
vilka värderas till verkligt värde, och som
intäktsförts i resultaträkningen utgör intäkt
för det skatteår och kursförluster kostnad för
det skatteår under vilket kursen på utländsk
valuta har förändrats. Om sådana skulder el-
ler fordringar som avses ovan skyddas mot
valutakursförändringar med terminsavtal eller
motsvarande säkringsinstrument, utgör en
orealiserad värdestegring på säkringsinstru-
mentet intäkt för det skatteår och en värde-
minskning kostnad för det skatteår under vil-
ket ökningen eller minskningen har tagits upp
som intäkt eller kostnad i resultaträkningen.
Indexvinster på skulder och fordringar som

härrör från näringsverksamheten och har in-
täktsförts i resultaträkningen utgör intäkt och
indexförluster kostnad för det skatteår under
vilket pris- eller kostnadsindex eller någon
annan jämförelsegrund har förändrats.

27 d §
— — — — — — — — — — — — —
Vad som föreskrivs i denna paragraf till-

lämpas om inte något annat föreskrivs i 5 §
8—10 och 13 punkten, 8 § 1 mom. 2 a—2 c-
och 17 punkten eller 27 e §.

27 e §
De värdestegringar på finansiella instru-

ment och placeringar som avses i 5 § 8—10
och 13 punkten samt 8 § 1 mom. 2 a—2 c-
och 17 punkten är skattepliktig inkomst och
värdeminskningar på dem avdragsgill utgift
för det skatteår under vilket posterna har
tagits upp som intäkter och kostnader i resul-
taträkningen. Den vid beskattningen oav-
skrivna anskaffningsutgiften för ovan av-
sedda finansiella instrument och placeringar
utgör egendomens ursprungliga anskaff-
ningsutgift ökat och minskat med de ovan
avsedda beloppen som vid beskattningen räk-
nas som intäkter eller kostnader.

27 f §
Det belopp enligt 18 § 3 mom. som har

betalats för egna aktier får dras av det skat-
teår då de aktier som ska överlåtas till an-
ställda tecknas eller emitteras.

28 §
Anskaffningsutgiften för omsättningstill-

gångar utgör kostnad för det skatteår då om-
sättningstillgångarna överlåtits, förbrukats el-
ler förlorats. Anskaffningsutgiften för de om-
sättningstillgångar som den skattskyldige
innehar vid skatteårets utgång utgör dock
kostnad för skatteåret till den del varmed den
överstiger den sannolika utgiften för anskaff-
ning av motsvarande omsättningstillgångar
vid skatteårets utgång eller det överlåtelsepris
som vid samma tidpunkt sannolikt skulle er-
hållas för ifrågavarande omsättningstill-
gångar eller nettorealiseringsvärdet enligt de
internationella redovisningsstandarder som
avses i 7 a kap. 1 § i bokföringslagen.
— — — — — — — — — — — — —

46 §
En depositionsbank samt ett kreditinstitut

får dra av en under skatteåret gjord kreditför-
lustreservering, vars belopp är högst 0,6 pro-
cent av summan av institutets fordringar vid
skatteårets utgång. Det sammanlagda belop-
pet av oupplösta kreditförlustreserveringar
som gjorts under skatteåret eller tidigare får
dock inte överstiga fem procent av summan
av institutets fordringar vid skatteårets ut-
gång. Har en depositionsbank med stöd av
affärsbankslagen (1269/1990), sparbanksla-
gen (1270/1990) eller andelsbankslagen
(1271/1990), vilka upphävts, eller ett kredit-
institut med stöd av lagen om finansierings-
verksamhet (1544/1991) överfört sina kredit-
förlustreserveringar till en reservfond, får det
sammanlagda beloppet av de oupplösta kre-
ditförlustreserveringar som banken eller kre-
ditinstitutet gjort under skatteåret eller tidi-
gare inte överstiga det ovan angivna högsta
beloppet av kreditförlustreserveringar mins-
kat med överföringen till reservfonden.
— — — — — — — — — — — — —

52 a §
Med fusion avses arrangemang där
1) ett eller flera aktiebolag (överlåtande
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bolag) genom upplösning utan likvidations-
förfarande överför alla sina tillgångar och
skulder till ett annat aktiebolag (övertagande
bolag) och där aktieägarna i det överlåtande
bolaget som vederlag får nya aktier som
emitteras eller egna aktier som innehas av det
övertagande bolaget, i förhållande till de ak-
tier de ägde; som vederlag får också lämnas
pengar, dock högst tio procent av det sam-
manlagda nominella värdet av de aktier som
lämnas som vederlag eller, om nominellt
värde saknas, av den del av det inbetalade
aktiekapitalet som motsvarar aktierna, eller
— — — — — — — — — — — — —

52 c §
Med fission avses i 1 och 2 punkten avsett

arrangemang där aktieägarna i det överlå-
tande bolaget, i förhållande till de aktier de
ägde, som vederlag får nya aktier som emit-
teras eller egna aktier som innehas av vart
och ett av de övertagande bolagen; som ved-
erlag får också lämnas pengar, dock högst tio
procent av det nominella värdet av de aktier
som lämnas som vederlag eller, om nominellt
värde saknas, av den del av det inbetalade
aktiekapitalet i bolaget som motsvarar ak-
tierna och där
1) ett aktiebolag upplöses utan likvida-

tionsförfarande så att dess tillgångar och
skulder överförs till två eller flera aktiebolag
(total fission), eller
2) ett aktiebolag utan likvidationsförfa-

rande och utan att det upplöses överför en
eller flera verksamhetsgrenar som sådana till
ett eller flera aktiebolag och lämnar åtmins-
tone en verksamhetsgren i det överlåtande
bolaget (partiell fission).
— — — — — — — — — — — — —

52 d §
Med verksamhetsöverlåtelse avses ett ar-

rangemang där ett aktiebolag (överlåtande
bolag) överlåter de tillgångar som hör till
antingen alla eller en eller flera verksamhets-
grenar, de skulder som hänför sig till de
tillgångar som överförs och de reserver som
hänför sig till den verksamhet som överförs
till ett aktiebolag (övertagande bolag) som
fortsätter den överförda verksamheten och
som vederlag erhåller nya aktier som emitte-
ras eller egna aktier som innehas av det över-
tagande bolaget.

Vid beskattningen av det överlåtande bola-
get räknas som skattepliktigt överlåtelsepris
för den överlåtna egendomen den vid beskatt-
ningen oavskrivna delen av anskaffningsut-
giften.
— — — — — — — — — — — — —

52 f §
Med aktiebyte avses ett arrangemang där

ett aktiebolag skaffar en sådan andel av ak-
tierna i ett annat aktiebolag att de aktier det
förstnämnda bolaget äger medför mera än
hälften av det röstetal som alla aktier i det
andra bolaget medför eller, om aktiebolaget
redan har mera än hälften av röstetalet, skaf-
far flera aktier i detta bolag och som vederlag
till aktieägarna i det andra bolaget ger nya
aktier som det emitterar eller egna aktier som
det innehar. Som vederlag får också lämnas
pengar, dock inte mera än tio procent av det
nominella värdet av de aktier som lämnats
som vederlag eller, om nominellt värde sak-
nas, av den del av det inbetalade aktiekapita-
let som motsvarar aktierna.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
Lagen tillämpas första gången vid den be-

skattning som verkställs för år 2009. Lagen
tilllämpas på fusion, total fission och partiell
fission vars verkställighet har antecknats i
handelsregistret den 1 januari 2009 eller där-
efter. Lagen tillämpas på verksamhetsöverlå-
telse och aktiebyte som har skett den 1 ja-
nuari 2009 eller därefter.
Försäkrings- och pensionsanstalter får

skatteåret 2009 dra av utgifter som motsvarar
det kumulativa belopp som de i bokföringen
avdragna nedskrivningsförlusterna på pre-
miefordringar enligt 17 § 3 punkten uppgår
till den 31 december 2008.
Som försäkrings- och pensionsanstalters

skattepliktiga inkomster för skatteåret 2009
räknas enligt lagens 46 § sådana före skatte-
året 2009 avdragna kreditförlustreserveringar
som ännu inte har beaktats som inkomst vid
beskattningen.
Kreditförlustreserveringar enligt 4 mom.

ska emellertid på yrkande som den skattskyl-
dige framställer senast den 31 oktober 2010 i
lika stora årliga poster räknas som skatteplik-
tig inkomst för skatteåren 2009—2013 till
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den del som de kreditförlustreserveringar
som räknas som skattepliktig inkomst för
skatteåret 2009 överstiger det i enlighet med
3 mom. avdragbara beloppet.
Det sammanlagda beloppet av kreditför-

lustreserveringar som dragits av i enlighet
med 46 § 1 mom. och som ännu inte beaktats
som inkomst vid beskattningen får vid ut-
gången av skatteåren 2009—2013 inte över-
stiga fem procent av det sammanlagda belop-
pet av sådana fordringar som en pensionsan-
stalt har vid skatteårets utgång.
Det sammanlagda beloppet av kreditför-

lustreserveringar som dragits av i enlighet
med 46 § 3 mom. och som ännu inte beaktats
som inkomst vid beskattningen får vid ut-
gången av skatteåren 2009—2013 inte över-
stiga en procent av det sammanlagda belop-
pet av sådana andra fordringar än premie-
fordringar som en försäkringsanstalt har vid
skatteårets utgång.
Det sammanlagda beloppet av kreditför-

lustreserveringar som dragits av i enlighet
med 46 § 4 mom. och som ännu inte beaktats
som inkomst vid beskattningen får vid ut-
gången av skatteåren 2009—2013 inte över-

stiga fem procent av det sammanlagda belop-
pet av sådana andra fordringar än premie-
fordringar som en försäkringsanstalt som be-
driver lagstadgad pensionsförsäkringsverk-
samhet har vid skatteårets utgång. Det sam-
manlagda beloppet av anstaltens
kreditförlustreserveringar för premieford-
ringar får inte överstiga två procent av anstal-
tens sammanlagda premiefordringar vid skat-
teårets utgång.
Den del av kreditförlustreserveringarna

som överskrider maximibeloppet enligt
6—8 mom. ska räknas som skattepliktig in-
komst för det skatteår då maximibeloppet
överskreds.
Sådana värdestegringar och värdeminsk-

ningar på finansiella instrument som avses i 5
§ 8—10 punkten samt i 8 § 1 mom. 2 a—2 c-
punkten samt på säkringar av verkligt värde,
vilka redovisats i bokslutet före skatteåret
2009 och inte räknats som skattepliktiga in-
komster eller avdragbara utgifter vid beskatt-
ningen, ska räknas som skattepliktiga inkom-
ster och avdragbara utgifter för skatteåret
2009.

Helsingfors den 30 december 2008

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Jan Vapaavuori
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Lag

Nr 1078

om ändring av 45 § i inkomstskattelagen

Given i Helsingfors den 30 december 2008

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till 45 § i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992), sådan paragrafen

lyder delvis ändrad i lagarna 980/1999 och 1136/2005, ett nytt 4 mom. som följer:

45 §

Skatteplikt för överlåtelsevinst

— — — — — — — — — — — — —
Som överlåtelse anses vid beskattningen

av ett aktiebolag inte överlåtelse av egna
aktier som aktiebolaget innehar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
Lagen tillämpas första gången vid beskatt-

ningen för 2009.

Helsingfors den 30 december 2008

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Jan Vapaavuori

RP 176/2008
FiUB 23/2008
RSv 171/2008
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Lag

Nr 1079

om ändring av 14 och 19 a § i lagen om skatt på arv och gåva

Given i Helsingfors den 30 december 2008

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 12 juli 1940 om skatt på arv och gåva (378/1940) 14 och 19 a §,

sådana de lyder i lag 1063/2007, som följer:

14 §
Arvsskatten betalas enligt följande skala i

skatteklass I:

Den beskattnings-
bara andelens
värde i euro

Konstant skatte-
tal vid andelens
nedre gräns,
i euro

Skatteprocent
för den över-
stigande delen

20 000—40 000 100 7
40 000—60 000 1 500 10
60 000— 3 500 13

Arvsskatten betalas enligt följande skala i
skatteklass II:

Den beskattnings-
bara andelens
värde i euro

Konstant skatte-
tal vid andelens
nedre gräns,
i euro

Skatteprocent
för den över-
stigande delen

20 000—40 000 100 20
40 000—60 000 4 100 26
60 000— 9 300 32

19 a §
Gåvoskatten betalas enligt följande skala i

skatteklass I:

Den beskattnings-
bara andelens
värde i euro

Konstant skatte-
tal vid andelens
nedre gräns,
i euro

Skatteprocent
för den över-
stigande delen

4 000—17 000 100 7
17 000—50 000 1 010 10
50 000— 4 310 13

Gåvoskatten betalas enligt följande skala i
skatteklass II:

Den beskattnings-
bara andelens
värde i euro

Konstant skatte-
tal vid andelens
nedre gräns,
i euro

Skatteprocent
för den över-
stigande delen

4 000—17 000 100 20
17 000—50 000 2 700 26
50 000— 11 280 32

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
Lagen tillämpas när skattskyldigheten har

inträtt den 1 januari 2009 eller därefter.

Helsingfors den 30 december 2008

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Jan Vapaavuori

RP 205/2008
FiUB 30/2008
RSv 204/2008
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Lag

Nr 1080

om ändring av lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

Given i Helsingfors den 30 december 2008

I enlighet med riksdagens beslut
ändras tabellen i bilagan till lagen av den 29 december 1994 om accis på alkohol och
alkoholdrycker (1471/1994),
sådan tabellen lyder i lag 1174/2007, som följer:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Helsingfors den 30 december 2008

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Jan Vapaavuori

RP 202/2008
FiUB 29/2008
RSv 200/2008

Rådets direktiv 92/84/ETY (31992L0084); EGT nr L 316, 31.10.1992, s. 29
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 Nr 1080  
  
 

3415

Bilaga 
 

ACCISTABELL 
   
Etylalkoholhalt i volymprocent  Produkt-

grupp  
Accisbelopp  

   
Öl    
— över 0,5 men högst 2,8  11.  2,00 cent/centiliter etylalkohol  
— över 2,8  12.  23,60 cent/centiliter etylalkohol  
   
Viner och andra genom jäsning till-
verkade alkoholdrycker  

  

— över 1,2 men högst 2,8  21.  5,00 cent/liter av färdig alkoholdryck  
— över 2,8 men högst 5,5  22.  125,00 cent/liter av färdig alkoholdryck 
— över 5,5 men högst 8  23.  184,00 cent/liter av färdig alkoholdryck 
— över 8 men högst 15  24.  257,00 cent/liter av färdig alkoholdryck 
   
Viner    
— över 15 men högst 18  25.  257,00 cent/liter av färdig alkoholdryck 
   
Mellanprodukter    
— över 1,2 men högst 15  31.  312,00 cent/liter av färdig alkoholdryck 
— över 15 men högst 22  32.  515,00 cent/liter av färdig alkoholdryck 
   
Etylalkohol    
produkter som hör till position 
2208 i tulltariffen:  

  

— över 1,2 men högst 2,8  41.  2,00 cent/centiliter etylalkohol  
— över 2,8  45.  35,80 cent/centiliter etylalkohol  
   
Andra  46.  35,80 cent/centiliter etylalkohol  
   
 



Republikens presidents förordning

Nr 1081

om ändring av förordningen om polisförvaltningen i landskapet Åland

Given i Helsingfors den 30 december 2008

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av ministern för
handläggning av ärenden som hör till justitieministeriets ansvarsområde, och med stöd av 32 §
i självstyrelselagen för Åland av den 16 augusti 1991 (1144/1991), sådan denna paragraf lyder
delvis ändrad i lagarna 1556/1994 och 68/2004, samt med samtycke av Ålands landskapsreger-
ing,
fogas till 1 § i förordningen av den 13 november 1998 om polisförvaltningen i landskapet

Åland (828/1998) ett nytt 4 mom. och till förordningen en ny 1 a § som följer:

1 §

Behörighetsfördelningen mellan landskapet
och riket

— — — — — — — — — — — — —
Rikets polis har rätt att delta i förundersök-

ning som åklagaren leder i landskapet för
utredning av ett brott som en polisman i
landskapet misstänks ha begått.

1 a §

Kostnadsfördelningen

Kostnaderna för de uppgifter som avses i
1 § 2 mom. och som hör till rikets lagstift-
ningsbehörighet betalas av riket enligt vad
inrikesministeriet och Ålands landskapsreger-
ing avtalar. Länsstyrelsen på Åland betalar de
kostnader som svaranden enligt 9 kap. 1 § i
lagen om rättegång i brottmål (689/1997) är
skyldig att återbetala till staten.

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2009.

Helsingfors den 30 december 2008

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Liisa Hyssälä
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Statsrådets förordning

Nr 1082

om verkställande av ordningsavgifter och påföljdsavgifter

Given i Helsingfors den 30 december 2008

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet, föreskrivs
med stöd av 44 § lagen den 19 december 2008 om Finansinspektionen (878/2008):

1 §

Verkställande av ordningsavgift och påföljds-
avgift

Rättsregistercentralen sköter verkställandet
av beslut som gäller bestämmande av ord-
ningsavgifter enligt 39 § lagen om Finansin-
spektionen (878/2008) och påföljdsavgifter
enligt 42 § i nämnda lag.
Finansinspektionen skall meddela Rättsre-

gisterscentralen om sitt beslut att bestämma
en ordningsavgift eller påföljdsavgift. Upp-
gifter som behövs för verkställandet av avgif-
ter skall bifogas med meddelandet.

2 §

Ändring av ordningsavgift och påföljdsavgift
i förvaltningsdomstolen och högsta förvalt-

ningsdomstolen

Om förvaltningsdomstolen eller högsta
förvaltningsdomstolen ändrar Finansinspek-
tionens beslut så, att en ordningsavgift eller

påföljdsavgift avlyfts eller beloppet ändras,
skall förvaltningsdomstolen eller högsta för-
valtningsdomstolen underrätta Rättsregister-
centralen om sitt beslut.

3 §

Återbetalning av ordningsavgift och påföljds-
avgift

Rättsregistercentralen skall utan ansökan
återbetala en ordningsavgift eller påföljdsav-
gift, om det beslut som gäller avgiften har
upphävts, eller om avgiftsbeloppet har ned-
satts, det belopp som motsvarar nedsätt-
ningen.

4 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2009.
Åtgärder som verkställigheten av förord-

ningen förutsätter får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 2008

Minister Mauri Pekkarinen

Lagstiftningsråd Erkki Sarsa
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Statsrådets förordning

Nr 1083

om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin

Given i Helsingfors den 30 december 2008

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet, föreskrivs
med stöd av 7 § 2 mom. och 25 § i lagen av den 1 april 1999 om revisorer inom den offentliga
förvaltningen och ekonomin (467/1999), av dem 7 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1033/2008,
som följer:

1 §

Arvoden inom revisionsnämnden för den
offentliga förvaltningen och ekonomin

Arvodena till medlemmar, sakkunniga och
personal i revisionsnämnden för den offent-
liga förvaltningen och ekonomin (OFR-
nämnden), nedan nämnden, fastställs av fi-
nansministeriet.

2 §

Förfarandet i nämnden

Nämnden är beslutför när ordföranden el-
ler vice ordföranden och minst hälften av de
övriga medlemmarna är närvarande.
Om skiljaktiga meningar förekommer när

beslut fattas i ett ärende, avgörs det med
enkel röstmajoritet. Om rösterna faller lika
avgörs ärendet enligt den mening som ordfö-
randen har understött. Om rösterna faller lika
i disciplinära ärenden blir dock det avgörande
som är lindrigare för parten nämndens beslut.

3 §

Revisors försäkran

Innan en sökande godkänns som revisor
ska han eller hon ge nämnden följande skrift-
liga försäkran:

″Jag N. N. lovar på heder och samvete att
redligt, oavhängigt och samvetsgrant fullgöra

alla de uppgifter som åligger mig i egenskap
av revisor inom den offentliga förvaltningen
och ekonomin. Likaså lovar jag att inte för
utomstående röja någon sådan omständighet
som jag har fått vetskap om i mitt uppdrag
och som ska hållas hemlig.″

4 §

Tillsyn

En OFR-revisor ska vart tredje år ge
nämnden en utredning över sin verksamhet
under den föregående perioden, vid den tid
och på det sätt nämnden bestämmer. En
OFR-sammanslutning ska årligen ge motsva-
rande utredning.

5 §

Revisorsintyg

Nämnden ger den som införts i OFR-re-
gistret ett revisorsintyg. Nämnden kan ge en
OFR-sammanslutning ett intyg över godkän-
nande och införande i OFR-registret.

6 §

Verksamhetsberättelse

Nämnden ska årligen före utgången av
mars avfatta en berättelse över sin verksam-
het under det föregående kalenderåret. Berät-
telsen ska omedelbart tillställas finansmini-
steriet.
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7 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2009.

Genom denna förordning upphävs förord-
ningen av den 1 april 1999 om revisorer inom
den offentliga förvaltningen och ekonomin
(468/1999) jämte ändringar.
Åtgärder som verkställigheten av förord-

ningen förutsätter får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 2008

Minister Jan Vapaavuori

Budgetråd Petri Syrjänen
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Undervisningsministeriets förordning

Nr 1084

om avgifter för allmänna språkexamina

Given i Helsingfors den 15 december 2008

I enlighet med undervisningsministeriets beslut bestäms med stöd av 11 § i lagen av den 12
november 2004 om allmänna språkexamina (964/2004):

1 §
Den som anordnar en allmän språkexamen

tar i examensavgift ut en fast avgift, som för
en examen på grundnivå är 58 euro, för en
examen på mellannivå 77 euro och för en
examen på högsta nivå 125 euro.

2 §
Denna förordning träder i kraft den 1 ja-

nuari 2009 och gäller till den 31 december
2009.

Helsingfors den 15 december 2008

Undervisningsminister Sari Sarkomaa

Regeringsråd Marja-Riitta Pönkä
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