FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 30 december 2011

1519/2011
Lag
om ändring av 3 och 6 § i lagen om källskatt på ränteinkomst
Utfärdad i Helsingfors den 29 december 2011

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om källskatt på ränteinkomst (1341/1990) 3 § 1 mom. och 6 § 1 mom.,
sådana de lyder, 3 § 1 mom. i lagarna 1223/1999, 1166/2004 och 451/2005 samt 6 § 1 mom. i
lag 722/2004, som följer:
3§
Skatteobjekt
Källskatt på ränteinkomst ska betalas för
följande inhemska ränteinkomster:
1) ränta på depositioner på ett konto för
mottagande av depositioner från allmänheten
i en inhemsk depositionsbank eller i en utländsk kreditinrättnings filialkontor i Finland
eller på ett motsvarande konto i ett andelslags
sparkassa, i ett andelslag som bedriver lånerörelse enligt 21 kap. 21 § i lagen om andelslag (1488/2001) eller i ett intressekontor
som har inrättats av arbetsgivaren,
2) ränta på masskuldebrevslån enligt 34 §
i lagen om skuldebrev (622/1947), när lånet
har bjudits ut till allmänheten för teckning
och ett prospekt rörande lånet ska lämnas till
Finansinspektionen eller annan behörig myndighet i en stat som hör till Europeiska ekoRP 50/2011
RP 130/2011
FiUB 23/2011
RSv 104/2011

nomiska samarbetsområdet för godkännande,
samt
3) ränta på masskuldebrevslån enligt 34 §
i lagen om skuldebrev, när lånet har bjudits
ut till allmänheten för teckning och lånet har
emitterats av finska staten, Finlands Bank, en
finsk kommun eller samkommun eller för
vilket finska staten, Finlands Bank, en finsk
kommun eller samkommun har ställt proprieborgen.
— — — — — — — — — — — — —
6§
Skattebeloppet och uträkningen av skatten
Beloppet av källskatten på ränteinkomst är
30 procent av räntan på en deposition eller ett
masskuldebrevslån.
— — — — — — — — — — — — —
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Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Lagens 6 § tillämpas på den ränta enligt
denna lag som inflyter för 2012 och därefter.

Helsingfors den 29 december 2011
Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunen
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