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218/2012
Lag
om ändring av 52 f § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
Utfärdad i Helsingfors den 11 maj 2012

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) 52 f § 2 och
3 mom., sådana de lyder i lag 1733/1995, samt
fogas till 52 f §, sådan den lyder i lagarna 1733/1995 och 1077/2008, ett nytt 4 mom. som
följer:
52 f §
— — — — — — — — — — — — —
Vid beskattningen av en aktieägare som
överlåtit aktier betraktas vinst eller förlust vid
ett aktiebyte inte som skattepliktig inkomst
eller avdragsgill utgift. Som anskaffningsutgift för de aktier som mottagits vid bytet
betraktas den vid beskattningen oavskrivna
delen av anskaffningsutgiften för de överlåtna aktierna. Till den del vederlaget utgörs
av pengar betraktas aktiebytet som skattepliktig överlåtelse.
Om en fysisk person som förvärvat aktier
genom ett aktiebyte anses ha bosatt sig i
någon annan stat än en stat som hör till
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
enligt finsk lagstiftning eller ett avtal om
undvikande av dubbelbeskattning, innan fem
år förflutit från utgången av det skatteår under vilket aktiebytet skedde, ska ett belopp
som skulle ha varit skattepliktig inkomst om
inte 2 mom. skulle ha tillämpats på aktiebytet, räknas som inkomst för det skatteår då
den skattskyldige anses ha bosatt sig i en stat
utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Detsamma gäller situationer då en
fysisk person efter ett aktiebyte anses ha boRP 148/2011
FiUB 7/2012
RSv 27/2012

satt sig i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och han
eller hon enligt den nationella lagstiftningen i
den staten eller enligt ett avtal om undvikande av dubbelbeskattning som den staten
ingått anses ha bosatt sig i någon annan stat
än en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan fem år har
förflutit från utgången av det skatteår under
vilket aktiebytet skedde.
Om en fysisk person, under den tid han
eller hon är bosatt i en annan stat som hör till
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
överlåter aktier som förvärvats genom ett aktiebyte och överlåtelsen sker innan fem år har
förflutit från utgången av det skatteår under
vilket aktiebytet skedde, ska ett belopp som
motsvarar de överlåtna aktierna och som
skulle ha varit skattepliktig inkomst om inte
2 mom. skulle ha tillämpats på aktiebytet,
räknas som inkomst för det skatteår då överlåtelsen av de aktier som förvärvats som vederlag skedde.
Denna lag träder i kraft den 15 maj 2012.
Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2012. Bestämmelserna i 52 f § 3
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och 4 mom. i denna lag tillämpas dock inte
på aktiebyten som har skett före den 1 januari
2009. Femårsfristen i dessa moment tilläm-

pas bara på aktiebyten som sker den dag
lagen träder i kraft eller därefter.
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