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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till
lagar om ändring av 12 och 12 d § i lagen om skatteredovisning och av 124 och 124 a § i inkomstskattelagen
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL
I denna proposition föreslås det att de be- syftar på aktivering av långtidsarbetslösa.
stämmelser i lagen om skatteredovisning och Detta höjer kommunernas utdelning av sami inkomstskattelagen som gäller skattetagar- fundsskatten och sänker statens utdelning
gruppernas utdelning av samfundsskatten och i motsvarande grad.
den temporära tillämpningen av utdelningen
Propositionen hänför sig till budgetproposiför skatteåret 2015 ändras.
tionen för 2015 och avses bli behandlad
Genom ändringen av utdelningen kompen- i samband med den.
seras kommunerna och församlingarna för de
Lagarna avses träda i kraft den 1 januari
förändringar i skatteintäkterna som ändring- 2015. Den temporära ändringen av utdelarna i skattegrunderna för samfundsbeskatt- ningen av samfundsskatten föreslås gälla till
ningen medför. Dessutom kompenseras utgången av 2015 och tillämpas på redoviskommunerna genom samfundsskatten fr.o.m. ningar för skatter för skatteåret 2015.
ingången av 2015 för tilläggsåtgärder som
—————

MOTIVERING
1 Nuläge
1.1

Skattetagargruppernas utdelning av
samfundsskatteintäkterna

Inkomsterna av samfundsskatten fördelas
mellan skattetagarna enligt den utdelning
som bestäms i lagen om skatteredovisning
(532/1998). I bestämmelserna om utdelning i
12 § har det under de senaste åren gjorts ändringar som avsetts vara temporära. För att balansera kommunernas och församlingarnas
ekonomi höjdes kommunernas utdelning av
samfundsskatten med 10 procentenheter och
församlingarnas med 0,8 procentenheter för
skatteåren 2009–2011. I enlighet med regeringsprogrammet främjades vidare kommunernas förmåga att klara av sina uppgifter
och förpliktelser genom finansiering med
egna skatteintäkter genom att kommunernas
utdelning av samfundsskatten temporärt höjdes med fem procentenheter för skatteåren
2012 och 2013. Dessutom höjdes försam-
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lingarnas utdelning temporärt med 0,4 procentenheter för skatteåren 2012 och 2013.
Enligt det rambeslut som regeringen fattade i
april 2012 förlängdes tiden för förhöjningarna till skatteåren 2014 och 2015. Statens utdelning sänktes i motsvarande grad.
Med stöd av det temporärt tillfogade 12 c §
1 mom. i lagen om skatteredovisning tillämpas 2014 en utdelning enligt vilken statens
utdelning är 61,63 procent, kommunernas utdelning 35,56 procent och församlingarnas
utdelning 2,81 procent av samfundsskatten.
Med stöd av det temporärt tillfogade 12 d §
1 mom. i lagen om skatteredovisning tillämpas 2015 en utdelning enligt vilken statens
utdelning är 63,10 procent, kommunernas utdelning 34,19 procent och församlingarnas
utdelning 2,71 procent av samfundsskatten.
Intäkterna av samfundsskatten samt kommunernas och församlingarnas andelar av
samfundsskatteintäkterna har de senaste åren
varit följande:
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Intäkter av samfundsskatten, miljoner euro
År
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013*
2014*

Debiterad Förändring Kommu- Kommunernas Församlingar- Församlingarskatt
från före- nernas
andel av debi- nas utdelning, nas andel av
gående år, utdelning, teringen
%
debiteringen
%
%
7 164
5 477
4 339
4 711
4 791
4 663
4 670
3 983

20,10
-23,55
-20,78
8,57
1,70
-2,67
0,15
-14,71

22,03
22,03
32,03
31,99
31,99
28,34
29,49
35,56

1 578
1 207
1 390
1 507
1 533
1 321
1 377
1 416

1,75
1,75
2,55
2,55
2,55
2,30
2,35
2,81

125
96
111
120
122
107
110
112

*Intäktskalkylerna för 2013 och 2014 är prognoser och grundar sig på den allmänna ekonomiska utvecklingen samt företagens ekonomiska utveckling vid tidpunkten för överlämnandet av denna proposition och kommer senare att justeras i enlighet med nya prognoser och faktiska uppgifter. Vid ingången
av 2014 sänktes skattesatsen för samfundsskatt från 24,5 procent till 20 procent. Kommunerna och församlingarna kompenserades för bortfallet av skatteintäkter till följd av den sänkta skattesatsen.

Den enskilda kommunens och församlingens andel av samfundsskatten bestäms enligt
13 § i lagen om skatteredovisning. Kommunens utdelning är medelvärdet av den utdelning som beräknats på basis av uppgifterna i
de två senast verkställda beskattningarna.
Kommunens utdelning beräknas som en relativ andel av summan av den för respektive
kommunen fastställda företagsverksamhetsposten under skatteåret och den fastställda
skogsposten under skatteåret i förhållande till
summan av motsvarande tal för alla kommuner. Den evangelisk-lutherska församlingens
utdelning bestäms till hälften på samma sätt
som för kommunen och till hälften i förhållande till folkmängden i den kommun eller
de kommuner som församlingen eller den
kyrkliga samfälligheten täcker.
I december 2013 fastställdes genom lag
1253/2013 den permanenta fördelningen av
samfundsskatt, enligt vilken statens utdelning
är 69,72 procent, kommunernas utdelning
28,06 procent och församlingarnas 2,22 procent. I andelarna ingår effekten av rundradioskatten för samfund, som trädde i kraft
vid ingången av 2013, på 22 miljoner euro
som ska redovisas till staten.

2 Föreslagna ändringar
2.1

Lagen om skatteredovisning

Regeringens beslut gällande grunderna för
samfundsskatten för 2015 inbegriper både
åtgärder som minskar och som ökar skatteintäkterna. Enligt regeringsprogrammet ska de
förändringar i kommunernas intäkter som
ändringarna i skattegrunderna medför kompenseras till fullt belopp. Kompensationen
sker genom att utdelningen av samfundsskatten ändras.
I de separata regeringspropositioner som
inverkar på intäkterna från samfundsskatten
ingår följande förslag:
- I regeringens proposition till riksdagen
med förslag till inkomstskatteskalan för 2015
och lagar om ändringar av vissa andra lagar
(RP 122/2014 rd) föreslås att 50 procent av
representationsutgifternas belopp ska vara
avdragbara utgifter i samfundsbeskattningen
vid beräkningen av näringsverksamhetens resultat, vilket beräknas minska intäkterna från
samfundsskatten med 38 miljoner euro (i tabellen representationsutgifter). I samma regeringsproposition föreslås också att skattefriheten för sådana produktionsstöd som har
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beviljats en inhemsk filmproducent av statens eller Finlands filmstiftelses medel som
föreskrivs i lagen om beskattning av inkomst
av näringsverksamhet ska slopas, vilket beräknas öka intäkterna av samfundsskatten
med 4 miljoner euro (i tabellen filmstöd).
- I regeringens proposition till riksdagen
om ändring av bestämmelserna om beskattning av överskott som andelslag delar ut (RP
130/2014 rd) föreslås att rätten för andelslagens avdragbara överskott ska begränsas i
högre grad än för närvarande i samfundsbeskattningen, något som beräknas öka samfundsskattens intäkter med cirka 5 miljoner
euro (i tabellen andelslagen).
- I regeringens proposition till riksdagen
med förslag till lagar om ändring av 20 § i
inkomstskattelagen och lagen om beskattning
av inkomst av näringsverksamhet (RP
176/2014 rd) föreslås det att de EU:s stabilitetsavgifter som ska betalas till resolutionsfonden med stöd av EU:s resolutionsförordning är avdragbara vid beskattningen av kreditinstitut och värdepappersföretag. Denna
ändring beräknas minska intäkterna av samfundsskatten med 2 miljoner euro 2015 och
30 miljoner euro från och med 2016 (i tabellen stabilitetsavgift).
- I regeringens proposition till riksdagen
med förslag till lag om sektorsövergripande
samservice som främjar sysselsättning samt
om vissa lagar som har samband med den föreslås det att lagen om utkomstskydd för ar-
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betslösa ändras så att kommunerna finansierar hälften av arbetsmarknadsstödet i fråga
om personer som har fått arbetsmarknadsstöd
i minst 300 dagar av den tid de varit arbetslösa och 70 % av arbetsmarknadsstödet i fråga
om personer som har fått arbetsmarknadsstöd
i minst 1 000 dagar av den tid de varit arbetslösa. Staten kompenserar 75 miljoner euro av
kostnadsökningen genom att höja utdelningen av kommunernas samfundsskatt samtidigt
som statens andel sänks i motsvarande grad
(i tabellen arbetsmarknadsstöd).
Höjda avskrivningar på produktiva investeringar återtogs för skatteåret 2015 liksom
skattelättnaden för forsknings- och utvecklingsverksamhet för skatteåret 2015. De ändringar i utdelningen av samfundsskatten som
föranleds av dessa åtgärder ingår i den gällande utdelningen för skatteåret 2015.
Den effekt som varje enskild ändring av
skattegrunderna har på utdelningen har beräknats separat utgående från den intäktskalkyl för respektive samfundsskatteintäkt
där ändringarna i skattegrunderna inte beaktats.
Tabellerna visar utdelning enligt gällande
lag, effekten i euro av de nya skattegrunderna
efter ändringen och deras inverkan på utdelningen samt kompensationens eurobelopp.
Längst ner framgår den nya utdelning som
föreslås i denna proposition.

Utdelningen av samfundsskatten skatteåret 2015
Utdelning 2015
De nya kompensationerna
läggs till
Representationsutgifter
Filmstöd
Andelslag
Stabilitetsavgift
Arbetsmarknadsstöd

Förändring i
skatteintäkten
Mn euro
-38
4
5
-2

Ny utdelning 2015

Det föreslås att 12 d § 1 mom. i lagen om
skatteredovisning ändras så, att kommuner-

Staten
%

63,10

Kommuner Församlingar
%

34,19

%

2,71

-0,34
0,03
0,04
-0,02
-1,81

0,31
-0,03
-0,04
0,02
1,81

0,03
-

61,00

36,26

2,74

nas andel av samfundsskatteintäkterna för
skatteåret 2015 höjs med 2,07 procentenheter
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och församlingarnas andel med 0,03 procentenheter och statens andel sänks med
2,10 procentenheter. Det föreslås att statens
utdelning sänks från 63,10 procent till 61,00
procent, att kommunernas utdelning höjs från
34,19 procent till 36,26 procent och att församlingarnas utdelning höjs från 2,71 procent till 2,74 procent.
I 12 d § 2 mom. i lagen om skatteredovisning föreskrivs om de skatter från samfund
som avses i 21 och 22 § i inkomstskattelagen, vilka utöver de övriga samfundsskatterna ska tillfalla kommunerna och församlingarna för skatteåret 2015. Det föreslås att andelarna ändras i proportion till de ändringar
som gäller samfundsskattens utdelning. Härvid fördelas utdelningen av skatterna från de
samfund som är skattskyldiga endast till
kommuner och församlingar så, att kommunernas andel är 92,97 procent och församlingarnas andel är 7,03 procent.

Den utdelning som tillämpas från och med
skatteåret 2016
Från och med skatteåret 2016 tillämpas den
utdelning som föreskrivs i lagens 12 §. De
permanenta ändringarna i skattegrunderna
har beaktats i utdelningen. På grund av den
effekt som bestämmelserna om permanenta
ändringar i skattegrunderna har på utdelningen ändras den utdelning enligt 12 § 1 mom. i
vilken rundradioskattens effekt ingår så, att
statens utdelning sänks med 2,30 procentenheter, kommunernas andel höjs med
2,25 procentenheter och församlingarnas andel höjs med 0,05 procentenheter. I lagen om
skatteredovisning ändras 12 § 2 mom. så att
det motsvarar ändringarna som gäller utdelning. Till de samfundsskatter som tillfaller
kommunerna och församlingarna läggs skatterna från de samfund som avses i 21 och 22
§ i inkomstskattelagen så att kommunernas
andel är 93,03 procent och församlingarnas
andel 6,97 procent.

Utdelningen av samfundsskatten skatteåret 2016
Utdelning 2015

Höjningen på 5 och 0,4 procentenheter slopas
Kompensationen för dessa slopas
Effekterna av stabilitetsavgiften
fr.o.m. 2016 läggs till

Utdelning 2016

Förändring i skatteintäkten
Staten, % Kommuner, Församlingar,
%
%
61,00

36,26

2,74

5,4
1,22

-5,0
-1,13

-0,4
-0,09

-0,20

67,42

0,18

30,31

0,02

2,27

Intäktskalkyler för debitering av samfundsskatten för skatteåren 2015 och 2016
År
2015*
2016*

Intäkter av samfundsskatten, miljoner euro
Kommunernas Församlingar- Församlingarnas
Debiterad Föränd- Kommuskatt
ring från nernas ut- andel av debi- nas utdelning, andel av debiteringen
%
föregående delning, % tering
år, %
4 168
4,64
36,26
1 511
2,74
114
4 322
3,69
30,31
1 310
2,27
98

Den utdelning och intäktskalkyl som framgår av tabellen för 2015 och 2016 har härletts

på det sätt som nämns ovan utgående från tidigare lagändringar samt effekten av de före-
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slagna ändringarna i skattegrunderna. Även
rundradioskatten har beaktats i utdelningen.
Intäktskalkylerna för debitering av samfundsskatt baserar sig på finansministeriets
prognos över den allmänna ekonomiska utvecklingen och företagens ekonomiska utveckling vid tidpunkten för överlämnandet
av denna proposition. Intäktskalkylerna justeras senare i enlighet med nya prognoser
och faktiska uppgifter om den ekonomiska
utveckligen.

2.2

Inkomstskattelagen

I 124 § 3 mom. i inkomstskattelagen föreskrivs om inkomstskattesatsen för den inkomst som delvis skattefria samfund och
väglag samt allmännyttiga samfund erhållit
från en fastighet. I lagen om skatteredovisning föreskrivs om hur skatten från dessa
samfund ska fördelas. Det föreslås en justering av paragrafens 3 mom. motsvarande ändringarna i lagen om skatteredovisning. Inkomstskattesatsen för samfund som är skattskyldiga till kommuner och församlingar
höjs från 6,06 procent till 6,52 procent och
inkomstskattesatsen för samfund som är
skattskyldiga endast till kommuner höjs från
5,61 procent till 6,06 procent. Dessa skattesatser tillämpas från ingången av skatteåret
2016, eftersom man för skatteåret 2015 föreslår att det till lagen om skatteredovisning
fogas temporära bestämmelser om utdelning
av samfundsskatten till skattetagargrupperna,
samt även att det i inkomstskattelagen tas in
bestämmelser om att temporära inkomstskattesatser för samfund som är skattskyldiga endast till kommunen och församlingen tillämpas för skatteåret 2015.
Inkomstskattelagens 124 a § 1 mom.
1 punkt gäller den temporära tillämpningen
2012 av inkomstskattesatsen på 7,5068, momentets 2 punkt gäller den temporära tilllämpningen 2013 av inkomstskattesatsen på
7,80 och momentets 3 punkt gäller den temporära tillämpningen 2014 av inkomstskattesatsen på 7,67. Momentets 4 punkt föreslås
bli ändrad så att inkomstskattesatsen för de
samfund som är skattskyldiga till kommunen
och församlingen skatteåret 2015 höjs från
7,38 procent till 7,80 procent och för de sam-
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fund som är skattskyldiga endast till kommunen från 6,84 procent till 7,25 procent.

3 Propositionens verkningar
3.1

Allmänt

Alla skatteintäktskalkyler har beräknats i
enlighet med intäkterna för samfundsskatten
vid tidpunkten för överlämnandet av lagförslagen. De faktiska effekterna framgår vid
debiteringen av den slutliga samfundsskatten
när beskattningen har slutförts vid utgången
av oktober det år som följer på skatteåret.

3.2

Konsekvenserna skatteåret 2015

Höjningen av kommunens utdelning av
samfundsskatten med 5 procentenheter, inberäknat den kompensation som sänkningen av
samfundsskattesatsen medför (skatteåret
2014), ökar på skatteårsnivå kommunernas
samfundsskatteintäkter 2015 med cirka
255 miljoner euro. Höjningen av församlingarnas utdelning med 0,4 procentenheter ökar
församlingarnas samfundsskatteintäkter med
cirka 20 miljoner euro. Sammantaget minskar alltså statens skatteintäkter med cirka
275 miljoner euro. De för skatteåret 2015 föreslagna nya ändringarna i skattegrunderna
för näringsbeskattningen (partiell återinföring av rätten till avdrag för representationskostnader och slopandet av skattefriheten för
stöd till filmproducenter samt ändringen av
beskattningen av det överskott som andelslagen delar ut och avdragsgillbarheten för stabilitetsavgiften) beräknas minska samfundsskatteintäkterna med sammanlagt cirka
31 miljoner euro, av vilket statens andel är
cirka 18,9 miljoner euro, kommunernas andel
cirka 11,2 miljoner euro och församlingarnas
andel cirka 0,9 miljoner euro. Den minskande effekten på skatteintäkterna kompenseras
kommunerna och församlingarnas till fullo
genom att man ökar utdelning av samfundsskatten med ett belopp som motsvarar
minskningen av skatteintäkterna, varför
minskningen av skatteintäkterna i sin helhet
riktas till staten. Kompensering av kommunernas tilläggsfinansieringsansvar för utkomstskydd för arbetslösa genom att kommunernas utdelning av samfundsskatten höjs
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med 1,81 procentenheter och statens andel
sänks i motsvarande grad ökar kommunernas
samfundsskatter med 75 miljoner euro och
minskar statens skatteintäkter med motsvarande belopp. I detta avseende har man för
avsikt att anvisa 75 miljoner euro för de
kommunspecifika kompensationerna genom
statsandelssystemet i förhållande till de
kommunspecifika kostnaderna för utkomstskyddet för arbetslösa.

4 Beredningen av propositionen
Propositionen har beretts vid finansministeriet. Den har behandlats av delegationen för
kommunal ekonomi och kommunalförvaltning.

5 Samband med andra propositioner
Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2015 och avses bli behandlad i
samband med den.
1. Regeringens proposition till riksdagen
med förslag till lag om inkomstskatteskalan
för 2015 och lagar om ändring av vissa andra
lagar (RP 122/2014 rd) (representationsutgifter och filmstöd)
2. Regeringens proposition till riksdagen
om ändring av bestämmelserna om beskatt-

ning av överskott som andelslag delar ut (RP
130/2014 rd) (andelslagen)
3. Regeringens proposition till riksdagen
med förslag till lagar om ändring av 20 § i
inkomstskattelagen och lagen om beskattning
av inkomst av näringsverksamhet (RP
176/2014 rd) (stabilitetsavgift)
4. Regeringens proposition till riksdagen
med förslag till lag om sektorsövergripande
samservice som främjar sysselsättning samt
om ändring av vissa lagar som har samband
med den (arbetsmarknadsstöd).

6 Ikraftträdande
Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari
2015.
I lag 989/2012 föreskrivs att 12 d § i lagen
om skatteredovisning ska vara i kraft till och
med den 31 december 2015. I lag 990/2012
föreskrivs att 124 a § i inkomstskattelagen
ska vara i kraft till och med den 31 december
2015.
På redovisningen av samfundsskatter och
på rättelser av redovisningen för skatteåret
2015 tillämpas 12 d § i lagen om skatteredovisning.
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslag

1.
Lag
om ändring av 12 och 12 d § i lagen om skatteredovisning
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om skatteredovisning (532/1998) 12 och 12 d §, sådana de lyder i lag
1253/2013, som följer:
12 §

12 d §

Skattetagargruppernas utdelning

Skattetagargruppernas utdelning skatteåret
2015

Samfundsskatten fördelas så att statens utdelning är 67,42 procent, kommunernas utdelning 30,31 procent och församlingarnas
utdelning 2,27 procent. De evangelisklutherska församlingarnas samfundsskatt är
99,92 procent och de ortodoxa församlingarnas samfundsskatt 0,08 procent av församlingarnas samfundsskatt.
Till de samfundsskatter som tillfaller
kommunerna och församlingarna läggs skatterna från de samfund som avses i 21 och
22 § i inkomstskattelagen så att kommunernas andel är 93,03 procent och församlingarnas andel 6,97 procent.

Med avvikelse från 12 § fördelas samfundsskatten för skatteåret 2015 så att statens
utdelning är 61,00 procent, kommunernas utdelning 36,26 procent och församlingarnas
utdelning 2,74 procent. De evangelisklutherska församlingarnas samfundsskatt är
99,92 procent och de ortodoxa församlingarnas samfundsskatt 0,08 procent av församlingarnas samfundsskatt.
Till de samfundsskatter som tillfaller
kommunerna och församlingarna läggs skatterna från de samfund som avses i 21 och
22 § i inkomstskattelagen så att kommunernas andel är 92,97 procent och församlingarnas andel 7,03 procent.
———
Denna lag träder i kraft den 20 .
Lagens 12 d § tillämpas på redovisningen
av samfundsskatten och rättelser av redovisningarna för skatteåret 2015.
—————

RP 180/2014 rd

8

2.
Lag
om ändring av 124 och 124 a § i inkomstskattelagen
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i inkomstskattelagen (1535/1992) 124 § 3 mom. och 124 a §, sådana de lyder i lag
1254/2013, som följer:
124 §
Fastställande av skatten

——————————————
Inkomstskattesatsen för den inkomst som
delvis skattefria samfund enligt 21 § 1 mom.
och väglag samt allmännyttiga samfund har
erhållit från en fastighet är 6,52 procent. Angående fördelningen av skatten från dessa
samfund mellan kommunen och församlingen bestäms i lagen om skatteredovisning. Inkomstskattesatsen för samfund enligt 21 §
2 mom. är 6,06 procent.
——————————————
124 a §
Fastställande av skatten för skatteåren
2012–2015

2) inkomstskattesatsen 2013 för den inkomst som delvis skattefria samfund enligt
21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga
samfund har erhållit från en fastighet 7,80
procent och inkomstskattesatsen för samfund
enligt 21 § 2 mom. 7,22 procent,
3) inkomstskattesatsen 2014 för den inkomst som delvis skattefria samfund enligt
21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga
samfund har erhållit från en fastighet 7,67
procent och inkomstskattesatsen för samfund
enligt 21 § 2 mom. 7,11 procent,
4) inkomstskattesatsen för 2015 för den inkomst som delvis skattefria samfund enligt
21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga
samfund har erhållit från en fastighet 7,80
procent och inkomstskattesatsen för samfund
enligt 21 § 2 mom. 7,25 procent.
Bestämmelser om fördelningen mellan
kommunen och församlingen av skatten på
den inkomst som delvis skattefria samfund
enligt 21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga samfund har erhållit från en fastighet
finns i lagen om skatteredovisning.
———
Denna lag träder i kraft den 20 .

Med avvikelse från 124 § 3 mom. är
1) inkomstskattesatsen 2012 för den inkomst som delvis skattefria samfund enligt
21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga
samfund har erhållit från en fastighet 7,5068
procent och inkomstskattesatsen för samfund
enligt 21 § 2 mom. 6,9433 procent,
—————
Helsingfors den 9 oktober 2014

Statsminister

ALEXANDER STUBB
Trafik- och kommunminister Paula Risikko
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Bilaga
Parallelltext

1.
Lag
om ändring av 12 och 12 d § i lagen om skatteredovisning
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om skatteredovisning (532/1998) 12 och 12 d §, sådana de lyder i lag
1253/2013, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

12 §

12 §

Skattetagargruppernas utdelning

Skattetagargruppernas utdelning

Samfundsskatten fördelas så att statens utdelning är 69,72 procent, kommunernas utdelning 28,06 procent och församlingarnas
utdelning 2,22 procent. De evangelisklutherska församlingarnas samfundsskatt är
99,92 procent och de ortodoxa församlingarnas samfundsskatt 0,08 procent av församlingarnas samfundsskatt.
Till de samfundsskatter som tillfaller kommunerna och församlingarna läggs skatterna
från de samfund som avses i 21 och 22 i inkomstskattelagen så att kommunernas andel
är 92,67 procent och församlingarnas andel
7,33 procent.

Samfundsskatten fördelas så att statens utdelning är 67,42 procent, kommunernas utdelning 30,31 procent och församlingarnas
utdelning 2,27 procent. De evangelisklutherska församlingarnas samfundsskatt är
99,92 procent och de ortodoxa församlingarnas samfundsskatt 0,08 procent av församlingarnas samfundsskatt.
Till de samfundsskatter som tillfaller
kommunerna och församlingarna läggs skatterna från de samfund som avses i 21 och
22 § i inkomstskattelagen så att kommunernas andel är 93,03 procent och församlingarnas andel 6,97 procent.

12 d §

12 d §

Skattetagargruppernas utdelning skatteåret
2015

Skattetagargruppernas utdelning skatteåret
2015

Med avvikelse från 12 § fördelas samfundsskatten för skatteåret 2015 så att statens utdelning är 63,10 procent, kommunernas utdelning 34,19 procent och församlingarnas
utdelning 2,71 procent. De evangelisklutherska församlingarnas samfundsskatt är
99,92 procent och de ortodoxa församlingarnas samfundsskatt 0,08 procent av församlingarnas samfundsskatt.
Till de samfundsskatter som tillfaller kommunerna och församlingarna läggs skatterna
från de samfund som avses i 21 och 22 § i in-

Med avvikelse från 12 § fördelas samfundsskatten för skatteåret 2015 så att statens
utdelning är 61,00 procent, kommunernas utdelning 36,26 procent och församlingarnas
utdelning 2,74 procent. De evangelisklutherska församlingarnas samfundsskatt är
99,92 procent och de ortodoxa församlingarnas samfundsskatt 0,08 procent av församlingarnas samfundsskatt.
Till de samfundsskatter som tillfaller
kommunerna och församlingarna läggs skatterna från de samfund som avses i 21 och
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komstskattelagen så att kommunernas andel 22 § i inkomstskattelagen så att kommunerär 92,66 procent och församlingarnas andel nas andel är 92,97 procent och församlingar7,34 procent.
nas andel 7,03 procent.
———

Denna lag träder i kraft den 20 .
Lagens 12 d § tillämpas på redovisningen
av samfundsskatten och rättelser av redovisningarna för skatteåret 2015.

———

2.
Lag
om ändring av 124 och 124 a § i inkomstskattelagen
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i inkomstskattelagen (1535/1992) 124 § 3 mom. och 124 a §, sådana de lyder i lag
1254/2013, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

124 §

124 §

Fastställande av skatten

Fastställande av skatten

——————————————
Inkomstskattesatsen för den inkomst som
delvis skattefria samfund enligt 21 § 1 mom.
och väglag samt allmännyttiga samfund har
erhållit från en fastighet är 6,06 procent. Angående fördelningen av skatten från dessa
samfund mellan kommunen och församlingen
bestäms i lagen om skatteredovisning. Inkomstskattesatsen för samfund enligt 21 §
2 mom. är 5,61 procent.
——————————————

——————————————
Inkomstskattesatsen för den inkomst som
delvis skattefria samfund enligt 21 § 1 mom.
och väglag samt allmännyttiga samfund har
erhållit från en fastighet är 6,52 procent. Angående fördelningen av skatten från dessa
samfund mellan kommunen och församlingen bestäms i lagen om skatteredovisning. Inkomstskattesatsen för samfund enligt 21 §
2 mom. är 6,06 procent.
——————————————

124 a §

124 a §

Fastställande av skatten för skatteåren 2012– Fastställande av skatten för skatteåren 2012–
2015
2015

Med avvikelse från 124 § 3 mom. är
1) inkomstskattesatsen år 2012 för den in-

Med avvikelse från 124 § 3 mom. är
1) inkomstskattesatsen 2012 för den in-

Gällande lydelse

RP 180/2014 rd

komst som delvis skattefria samfund enligt
21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga
samfund har erhållit från en fastighet
7,5068 procent och inkomstskattesatsen för
samfund enligt 21 § 2 mom. 6,9433 procent,
2) inkomstskattesatsen år 2013 för den inkomst som delvis skattefria samfund enligt
21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga
samfund har erhållit från en fastighet
7,80 procent och inkomstskattesatsen för
samfund enligt 21 § 2 mom. 7,22 procent,
3) inkomstskattesatsen år 2014 för den inkomst som delvis skattefria samfund enligt
21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga
samfund har erhållit från en fastighet
7,67 procent och inkomstskattesatsen för
samfund enligt 21 § 2 mom. 7,11 procent,
4) inkomstskattesatsen år 2015 för den inkomst som delvis skattefria samfund enligt
21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga
samfund har erhållit från en fastighet
7,38 procent och inkomstskattesatsen för
samfund enligt 21 § 2 mom. 6,84 procent.
Bestämmelser om fördelningen mellan
kommunen och församlingen av skatten på
den inkomst som delvis skattefria samfund
enligt 21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga samfund har erhållit från en fastighet
finns i lagen om skatteredovisning.
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Föreslagen lydelse

komst som delvis skattefria samfund enligt
21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga
samfund har erhållit från en fastighet 7,5068
procent och inkomstskattesatsen för samfund
enligt 21 § 2 mom. 6,9433 procent,
2) inkomstskattesatsen 2013 för den inkomst som delvis skattefria samfund enligt
21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga
samfund har erhållit från en fastighet
7,80 procent och inkomstskattesatsen för
samfund enligt 21 § 2 mom. 7,22 procent,
3) inkomstskattesatsen 2014 för den inkomst som delvis skattefria samfund enligt
21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga
samfund har erhållit från en fastighet
7,67 procent och inkomstskattesatsen för
samfund enligt 21 § 2 mom. 7,11 procent,
4) inkomstskattesatsen för 2015 för den inkomst som delvis skattefria samfund enligt
21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga
samfund har erhållit från en fastighet
7,80 procent och inkomstskattesatsen för
samfund enligt 21 § 2 mom. 7,25 procent.
Bestämmelser om fördelningen mellan
kommunen och församlingen av skatten på
den inkomst som delvis skattefria samfund
enligt 21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga samfund har erhållit från en fastighet
finns i lagen om skatteredovisning.
———
Denna lag träder i kraft den 20 .

———

