FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 31 december 2013

1239/2013
Lag
om ändring av 5 § i inkomstskattelagen för gårdsbruk
Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i inkomstskattelagen för gårdsbruk (543/1967) 5 § 1 mom. 14 punkten, sådan den
lyder i lag 718/2004, samt
fogas till 5 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 847/1970, 718/1990,
1541/1992 och 718/2004, en ny 15 punkt som följer:
5§
I 4 § angivna skattepliktiga inkomster av
jordbruket under skatteåret är bland andra:
— — — — — — — — — — — — —
14) räntor av egendom som hör till jordbruket, 75 procent av dividender från bolag
som inte är offentligt noterade, 85 procent av
dividender från offentligt noterade bolag, betalningar som avses i 33 d § 2 mom. i inkomstskattelagen på det sätt som föreskrivs i
nämnda lagrum samt dividender och nämnda
betalningar som ett samfund erhållit så som
anges i 6 a § i lagen om beskattning av
inkomst av näringsverksamhet (360/1968);
15) i 33 a § 3 mom. och 33 b § 6 mom. i
inkomstskattelagen avsedd utbetalning av
medel som ska betraktas som dividend och
som har gjorts från en fond som hänförs till
det fria egna kapitalet; på utbetalningen av

RP 185/2013
FiUB 32/2013
RSv 221/2013

medel tillämpas det som i 14 punkten i detta
moment föreskrivs om dividend, med de undantag som anges i 45 a § i inkomstskattelagen.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2014.
Lagen tillämpas på sådan utbetalning av
medel från en fond som hänförs till det fria
egna kapital som har erhållits den 1 januari
2014 eller därefter. Till den del som utbetalningen av medel innehåller kapitalplaceringar
som har gjorts före lagens ikraftträdande tillämpas 5 § 15 punkten dock första gången på
sådan utbetalning av medel från ett bolag
som inte är offentligt noterat som har erhållits
den 1 januari 2016.

2

1239/2013
Helsingfors den 30 december 2013
Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunen

UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET

EDITA PRIMA AB / EDITA PUBLISHING AB

ISSN 1456-9663 / 0787-3182 (tryckt)

