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L a g

775/2012

om ändring av 15 a § i lagen om överlåtelseskatt

Utfärdad i Helsingfors den 14 december 2012

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om överlåtelseskatt (931/1996) rubriken för 15 a § samt paragrafens 1 och 2

mom., sådana de lyder i lag 956/2007, som följer:

15 a §

Överlåtelse av värdepapper som är föremål
för handel på en reglerad marknad och på en

multilateral handelsplattform

Skatt ska inte betalas på överlåtelse mot ett
fast penningvederlag av värdepapper som har
tagits upp till regelbunden handel som är
öppen för allmänheten

1) på en reglerad marknad enligt lagen om
handel med finansiella instrument
(748/2012),

2) på en annan reglerad och myndighetsö-
vervakad marknad i en sådan stat utanför
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
som har godkänt konventionen om ömsesidig
handräckning i skatteärenden, eller

3) på en multilateral handelsplattform en-
ligt lagen om handel med finansiella instru-

ment, under förutsättning att de värdepapper
som bolaget emitterat har tagits upp till han-
del på bolagets ansökan eller med dess sam-
tycke och att värdepapperen har överförts till
ett värdeandelssystem enligt lagen om värde-
andelssystemet och om clearingverksamhet
(749/2012) eller ett motsvarande utländskt
registersystem.

För skattefrihet krävs att förmedlare av
eller part i överlåtelsen är ett värdepappersfö-
retag, ett utländskt värdepappersföretag eller
en annan tillhandahållare av investerings-
tjänster enligt lagen om investeringstjänster
(747/2012) eller att förvärvaren är godkänd
som handelspart på den marknad där överlå-
telsen sker.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
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