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Lag
om ändring av 13 § i lagen om skatteredovisning
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om skatteredovisning (532/1998) 13 § 2, 4 och 5 mom.,
sådana de lyder, 2 mom. i lag 724/2004, 4 mom. i lag 1102/2006 och 5 mom. i lag
655/2015, som följer:
13 §
De enskilda kommunernas utdelning
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Den samfundsskatt som varje samfund debiterats för skatteåret, med undantag för den
andel som tillfaller kommunerna av den samfundsskatt som debiteras Forststyrelsen och
dess dotterbolag som bedriver skogsbruk, delas upp i kalkyleringsposter för kommunernas
företagsverksamhetsposter. Om ett samfund har driftställen endast i en kommun, läggs
samfundets skatt till denna kommuns kalkyleringspost. Om samfundet har driftställen i
flera kommuner, läggs samfundets skatt till dessa kommuners kalkyleringsposter i förhållande till antalet anställda vid samfundets driftställen per kommun. Skatterna för samfund
som står i koncernförhållande enligt lagen om koncernbidrag vid beskattningen
(825/1986) räknas dock samman och läggs till de berörda kommunernas kalkyleringsposter i förhållande till antalet anställda vid de till koncernen hörande samfundens driftställen
per kommun. Kommunernas andel av samfundsskatten enligt detta moment minskad med
den skogsskatteandel som avses i 3 mom. delas upp i de enskilda kommunernas företagsverksamhetsposter i förhållande till de på detta sätt uträknade kalkyleringsposterna för
respektive kommun (företagsverksamhetspost).
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
En kommuns skogspost beräknas utgående från de bruttorotprisinkomster som räknats
ut per regionenhet vid Finlands skogscentrals enhet för offentliga tjänster i enlighet med
statsrådets förordning (1101/2011) som gällde till utgången av 2014, och som fördelas på
de enskilda kommunerna i förhållande till skogsmarksarealen inom kommunernas områden, men i denna grund inräknas inte de naturskyddsområden som avses i detta moment
och som är en del av kommunens skogsområde. I denna grund inräknas även de uppskattade uteblivna rotprisinkomsterna för skogsmark inom lagstadgade naturskyddsområden
samt för skogsmark på statens mark som omfattas av skyddsprogrammet för gamla skogar
och för skogsmark på privat mark som den 1 januari 1998 varit inom området av samfällda
skogar i Kuusamo. De uppskattade uteblivna inkomsterna beaktas dock endast när arealen
av skogsmarkerna i fråga är minst 1 000 hektar i Lapplands län, 500 hektar i Uleåborgs
län och 300 hektar i övriga delar av landet. De uteblivna rotprisinkomsterna fastställs årligen så att antalet hektar skogsmark inom skyddsområden multipliceras med den genomsnittliga årliga avkastning av skog som fastställts i enlighet med 7 § 2 mom. i lagen om
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värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005). Skogsskatteandelen ökad med den
andel som tillfaller kommunerna av den samfundsskatt som debiteras Forststyrelsen och
dess dotterbolag som bedriver skogsbruk, delas upp i skogsposter för de enskilda kommunerna i förhållande till kommunernas på detta sätt uträknade kalkyleringsposter.
Trots sekretessbestämmelserna lämnar Skatteförvaltningen uppgifter till kommunerna
om den samfundsskatt som ett samfund har debiterats, till den del den debiterade samfundsskatt som har använts vid beräkningen av utdelningen hänför sig till kommunen i fråga. Dessutom lämnar Skatteförvaltningen i fråga om alla kommuner trots sekretessbestämmelserna uppgifter till Finlands Kommunförbund rf om den samfundsskatt som samfunden har debiterats för att tillrättalägga uppgifterna. Genom förordning av statsrådet bestäms om det antal samfund för vilka uppgifter ska lämnas.
————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
Lagen tillämpas första gången vid redovisningen av utdelningen av samfundsskatten
för enskilda kommuner för skatteåret 2017.
Helsingfors den 21 december 2016
Republikens President
Sauli Niinistö
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