Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändringar i skattelagstiftningen som
slopandet av begreppet skatteöre föranleder
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås att det i den samfunden som har använts vid beräkningen
övriga skattela gstiftningen görs de ändringar av utdelningen av samfundsskatten.
som föranleds av att begreppet skatteöre I den bestämmelse om meddelande om
frångås i inkomstskattelagen i samband med inkomstskattesatsen som ingår i lagen om
de ändringar som ibruktagandet av euron vid beskattningsförfarande
och
i
den
ingången av 2002 förutsätter.
bestämmelse om beskattningskostnader och
I lagen om skatteredovisning definieras de deras fördelning som ingår i lagen om
nya begrepp som används i redovisningar till skatteförvaltningen
görs
lagtekniska
skattetagarna
enligt
lagen
om ändringar som beror på ändringar i
skatteredovisning och vid granskningen av inkomstskattelagstiftningen. Hänvisningarna
de finansiella förhållandena mellan olika till begreppet skatteöre i lagen om källskatt
kommuner och församlingar. I lagen om för löntagare från utlandet och i
skatteredovisning föreslås dessutom en fastighetsskattelagen ersätts med andra
ändring enligt vilken kommunerna och uttryck.
församlingarna i fråga om respektive Lagarna avses träda i kraft vid ingången av
kommun kan få de beskattningsuppgifter om 2002.
—————
ALLMÄN MOTIVERING
1. Nuläge och föreslagna ändringar
1.1. Ändringar föranledda av att
begreppet skatteöre slopas

Begreppet skatteöre
I kommunalbeskattningen har begreppet
skatteöre
traditionellt
använts.
Kommunalbeskattningen byggde tidigare på
att
den
skattskyldige
utifrån
den
beskattningsbara inkomsten påfördes ett visst
antal skatteören och kommunen fastställde
uttaxeringen per skatteöre genom att som
grund för sina kalkyler använda det totala
antalet påförda skatteören i kommunen. I
kommunallagen (365/1995) frångicks ändå
begreppet skatteöre, och i lagens 66 §
ersattes begreppet uttaxering per skatteöre
med inkomstskattesats. I 130 § 1 mom. i den
nuvarande inkomstskattelagen (1535/1992)
bestäms trots det fortfarande, på motsvarande
sätt som i tidigare inkomstskattelagar, att
varje mark av den beskattningsbara
inkomsten
vid
kommunalbeskattningen

motsvarar ett skatteöre. Detta beror på att de
tidigare begreppen har hållits kvar i
kyrkobeskattningen, som verkställs utifrån
den
beskattningsbara
inkomsten
vid
kommunalbeskattningen. I både 15 kap. 2 §
kyrkolagen (1054/1993) och 31 § lagen om
ortodoxa
kyrkosamfundet
(521/1969)
hänvisas till att de skattskyldiga skall betala
kyrkoskatt utifrån de skatteören som de har
påförts i kommunalbeskattningen och enligt
den
uttaxering
per
skatteöre
som
församlingens behöriga organ har fastställt.
Också sjukförsäkringspremien bestäms med
stöd av 33 § sjukförsäkringslagen (364/1963)
utifrån skatteörena.
Som ett led i de ändringar i
skattelagstiftningen som ibruktagandet av
euron
förutsätter
frångås
i
inkomstbeskattningen begreppet skatteöre
enligt 130 § 1 mom. inkomstskattelagen.
Från och med ingången av 2002 används i
stället för uttaxering per skatteöre begreppet
inkomstskattesats, som på ovan nämnda sätt
har använts i kommunallagen allt sedan
1997. På vissa ställen i lagstiftningen
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används
också
begreppet
inkomstskatteprocent på svenska. (Det finska
begreppet
är
tuloveroprosentti.)
I
motiveringen till denna proposition används
genomgående inkomstskattesats. I år har 33 §
sjukförsäkringslagen ändrats på så sätt att
premien fastställs på basis av den inkomst
som beskattas i kommunalbeskattningen.
Regeringen har dessutom för avsikt att
hösten 2001 avlåta propositioner med förslag
till sådana ändringar av kyrkolagen och lagen
om ortodoxa kyrkosamfundet att begreppet
antal skatteören ersätts med beskattningsbar
inkomst vid kommunalbeskattningen och
uttaxering per skatteöre med skattesats.
Skatteöret är för närvarande hjälpbegrepp i
kyrkolagstiftningen vid beskrivningen av
förfarandet för hur skattesatsen bestäms i
församlingen. Enligt t.ex. 31 § lagen om
ortodoxa
kyrkosamfundet
lägger
församlingen när den fastställer uttaxeringen
per skatteöre till grund för uttaxeringen det
belopp som beräknas bli hopbringat under
finansåret genom beskattning, dividerat med
det antal skatteören som beräknas bli
debiterade under finansåret. I 15 kap. 2 mom.
kyrkolagen
finns
en
motsvarande
bestämmelse.
Skatteöret är hjälpbegrepp också i
bestämmelserna
om
församlingarnas
inbördes finansiella förhållanden. Enligt 9 §
1 mom. lagen om kyrkans centralfond
(895/1941)
beviljas
en
församling
komplettering av skatteintäkterna då antalet
skatteören
per
närvarande
medlem
underskrider
en
enligt
kommunens
invånartäthet bestämd utjämningsgräns.
Kompletteringen av skatteintäkterna uträknas
enligt 2 mom. så att skillnaden mellan
utjämningsgränsen och antalet skatteören i
församlingen, beräknat per närvarande
medlem, multipliceras med det vägda
medeltalet för uttaxeringen per skatteöre och
antalet
närvarande
medlemmar
i
församlingen vid utgången av det år till vars
intäkter
beskattningen
hänför
sig.
Understiger församlingens uttaxering per
skatteöre det vägda medeltalet för
uttaxeringen per skatteöre i alla församlingar,
används i dess ställe församlingens egen
uttaxering per skatteöre. För ortodoxa
kyrkosamfundets del saknas motsvarande

bestämmelser på lagnivå.
Skatteöret används också som grund för
bestämmelserna i 11 § lagen om
skatteförvaltningen
(1557/1995)
om
fördelningen av beskattningskostnaderna
mellan enskilda kommuner och den
evangelisk-lutherska kyrkans församlingar.
Enligt bestämmelsen utgör de enskilda
kommunernas
och
församlingarnas
proportionella andel av antalet kommunala
och kyrkliga skatteören i hela landet en av
grunderna för fördelningen.
De ändringar i lagen om skatteredovisning
som ersättandet av begreppet skatteöre
förutsätter
På grund av de förändringar som har skett i
skattesystemet under det senaste årtiondet
kan begreppet antal skatteören inte direkt
ersättas med beloppet av de beskattningsbara
inkomsterna vid kommunalbeskattningen.
Inom samfundsbeskattningen fastställs de
beskattningsbara
inkomsterna
vid
kommunalbeskattningen inte kommunvis,
utan av den skatt som samfunden betalar
avskiljs en procentuell andel som anges i 12
§ lagen om skatteredovisning (532/1998) och
som
utgör
kommunernas
och
församlingarnas andel av samfundsskatten.
Enligt 13 § i samma lag delas dessa andelar
ut till de enskilda kommunerna och till
församlingarna.
Inom
personbeskattningen
fastställs
fortfarande den beskattningsbara inkomsten
vid kommunalbeskattningen, men dess
samband med den skatt som redovisas till
kommunerna i deras egenskap av
skattetagare
har
förändrats.
Med
beskattningsbar inkomst avses den inkomst
från vilken de avdrag som skall göras från
inkomsten är gjorda och utifrån vilken den
skatt som skall räknas på inkomsten bestäms.
Från denna skatt görs likväl dessutom de
avdrag som skall göras från skatten, t.ex.
hushållsavdrag och underskottsgottgörelse
med stöd av inkomstskattelagen, samt avdrag
till följd av undanröjande av internationell
dubbelbeskattning. Den skatt som efter dessa
avdrag fastställs för debitering behöver den
skattskyldige inte betala till den del skatten
inkluderar gottgörelse för bolagsskatt i
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anslutning till dividendinkomst. Den skatt
som redovisas till skattetagarna och som
faktiskt skall betala s kan därför inte räknas
direkt som en fast procent av den
beskattningsbara inkomsten.
Skatteöret används i de ovan nämnda
bestämmelserna som ett hjälpbegrepp med
vars hjälp de olika kommunernas och
församlingarnas beskattningsbara inkomster
har kunnat göras jämförbara. Jämförbarheten
fås inte genom att kommunernas och
församlingarnas skatteinkomster jämförs
direkt, eftersom de också påverkas av att
kommunernas
och
församlingarnas
skattesatser
avviker
från
varandra.
Jämförelsen måste göras utifrån en sådan
kalkylmässig kommunal- och kyrkoskatt där
effekten av skattesatsen har beaktats.
Lagstiftningen saknar för närvarande ett
begrepp som beskriver den skatt som den
skattskyldige skall betala och som redovisas
till skattetagaren samt i vilken ingen
gottgörelse för bolagsskatt ingår.
I propositionen föreslås denna skatt bli
definierad
som
inkomstoch
förmögenhetsskatt till staten som skall
betalas, kommunalskatt som skall betalas,
kyrkoskatt som skall betalas och
samfundsskatt som skall betalas. Den
försäkrades sjukförsäkringspremie som skall
betalas definieras på motsvarande sätt.
Församlingarnas
och
kommunernas
skatteinkomster kan göras jämförbara i
bestämmelserna om kyrkoskatt och i den
ovan
nämnda
11
§
lagen
om
skatteförvaltningen genom att de presenteras
som
kalkylerade
kommunaloch
kyrkoskatter.
Från den kommunalskatt som skall betalas
fås den kalkylerade kommunalskatten med
hjälp av kommunens inkomstskattesats och
en inkomstskattesats vägd med den
sammanlagda kommunalskatt som alla
kommuner skall betala. Den kalkylerade
kyrkoskatten räknas på motsvarande sätt.
Exempel:
Den beskattningsbara inkomst som
motsvarar den kommunalskatt som skall
betalas fås genom att den kommunalskatt
som varje kommun skall betala divideras
med kommunens inkomstskattesats.

inkomstskattesats
Kommun A
Kommun B
Sammanlagt

17 %
18 %

kommunalskatt
som skall
betalas
2 000
10 000
12 000

beskattningsbar inkomst
11 765
55 556
67 321

Den
vägda
genomsnittliga
inkomstskattesatsen fås genom att det totala
beloppet av den kommunalskatt som hela
landet
skall
betala
divideras
med
motsvarande beskattningsbara inkomster. I
exemplet har den ovan angivna siffran för de
två kommunerna använts som siffra för hela
landet.
12 000
= 17,825 %
67 321

En kommuns kalkylerade kommunalskatt fås
genom att den vägda genomsnittliga
inkomstskattesatsen
divideras
med
kommunens egen inkomstskattesats och det
relationstal som fås på detta sätt multipliceras
med den kommunalskatt som kommunen
skall betala.
Kommun A

17,825 %
17 %

x 2 000

= 2 097

Kommun B

17,825 %
18 %

x 10 000

= 9 903

Sammanlagt

12 000

I den nya 3 a § i lagen om skatteredovisning
föreslås att de begrepp som används i
bestämmelserna om det skattebelopp som
skattetagaren får definieras på det sätt som
anges ovan. Nya begrepp är inkomst- och
förmögenhetsskatt till staten som skall
betalas, kommunalskatt som skall betalas,
kyrkoskatt
som
skall
betalas
och
samfundsskatt som skall betalas samt
kalkylerad kommunalskatt och kalkylerad
kyrkoskatt. Ändringen är lagteknisk. Det är
inte meningen att ändringen skall påverka de
ekonomiska
förhållanden
som
i
fortsättningen regleras med begreppen i 3 a §
i stället för med begreppet skatteöre.
I det nya 3 a § 3 mom. föreslås en
bestämmelse enligt vilken den utdelning och
de debiteringsandelar som tillämpas vid
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redovisningar
enligt
lagen
om
skatteredovisning baserar sig på den skatt
som skall betalas. Paragrafen ersätter således
de bestämmelser som nu ingår i lagens 10 § 1
mom. och 23 §. Dessa bestämmelser föreslås
bli upphävda som onödiga. Dessutom
föreslås lydelsen i 13 § 2 och 4 mom. bli
ändrad på så sätt att de begrepp som
definieras i 3 a § används i lagrummen. Alla
ändringar är rent lagtekniska.
De ändringar i övriga skattelagar som
slopandet av begreppet skatteöre föranleder
Enligt 11 § lagen om skatteförvaltningen
betalas kostnaderna för beskattningen av
staten. Av de årliga kostnaderna uppbärs 30,8
% hos kommunerna och 4,7 % hos den
evangelisk-lutherska kyrkans församlingar.
Om fördelningen av beskattningskostnaderna
mellan enskilda kommuner och de
evangelisk-lutherska församlingarna bestäms
i 11 § 3 och 4 mom. lagen om
skatteförvaltningen.
Av
de
vägda
kostnaderna bestäms 70 % enligt förhållandet
mellan kommunens och hela landets
invånarantal och 30 % enligt förhållandet
mellan kommunens och hela landets
skatteören. På motsvarande sätt fördelas
också
beskattningskostnaderna
mellan
församlingarna. Före revideringen av
samfundsskatten
beaktades
också
samfundens skatteören vid fördelningen
enligt skatteören. Avsikten var inte att
utesluta dem ur kostnadsfördelningen efter
skattereformen heller, och därför föreslås att
bestämmelsens lydelse ändras för att dess
innehåll skall motsvara de förhållanden
visavi
kostnadsfördelningen
som
ursprungligen avsågs. I bestämmelserna
föreslås samtidigt vissa ändringar av teknisk
natur
som
närmare
framgår
av
detaljmotiveringen.
I den bestämmelse om meddelande om
kommunens
och
församlingens
inkomstskattesats som finns i 91 a § lagen
om beskattningsförfarande (1558/1995) ingår
begreppet uttaxering per kyrkligt skatteöre.
Det föreslås bli ersatt av begreppet
inkomstskattesats. I 1 § 2 mom. lagen om
källskatt för löntagare från utlandet
(1551/1995) hänvisas för närvarande till de

skatteören
som
fastställts
vid
kommunalbeskattningen och i 11 §
fastighetsskattelagen
(654/1992)
till
kommunens uttaxering per skatteöre.
Bestämmelserna föreslås bli ändrade genom
att hänvisningen till skatteören ersätts med
andra uttryck.
1.2. Information till kommuner och
församlingar om grunderna för fastställande
av utdelningen av samfundsskatten

Om enskilda kommuners och församlingars
utdelning av samfundsskatten bestäms i
lagen om skatteredovisning. Enligt 13 §
lagen
om
skatteredovisning
bestäms
kommunens och församlingens utdelning
årsvis som en relativ andel av summan av
respektive
kommuns
företagsverksamhetspost och skogspost i
förhållande till motsvarande summa för alla
kommuner.
Företagsverksamhetsposten
bestäms genom att den för skatteåret påförda
samfundsskatten för varje samfund, med
avdrag för de gottgörelser för bolagsskatt
enligt lagen om gottgörelse för bolagsskatt
(1232/1988)
som
tillgodoräknats
dividendtagaren,
uppdelas
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)
sammanräknas dock och läggs till de berörda
kommunernas
kalkyleringsposter
i
förhållande till antalet anställda vid de till
koncernen hörande samfundens driftställen
per kommun. Kommunernas andel delas upp
i
de
enskilda
kommunernas
företagsverksamhetsposter i förhållande till
de
på
detta
sätt
uträknade
kalkyleringsposterna för respektive kommun.
Kommunens och församlingens skogspost
beräknas utgående från rotprisinkomsterna.
Som grund används även de på basis av den
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kalkylerade nettoinkomsten av skogsbruket
uppskattade uteblivna rotprisinkomsterna för
skogsmark
inom
lagstadgade
naturskyddsområden.
Enligt 14 § lagen om skatteredovisning
fastställer finansministeriet grunderna för
beräkning av kommunens och församlingens
utdelning av samfundsskatten. Enligt
finansministeriets
förordning
om
beräkningsgrunderna för utdelningen av
samfundsskatten i de enskilda kommunerna
och de evangelisk-lutherska församlingarna
(1303/2000)
används
beskattningsuppgifterna
i
den
senast
slutförda beskattningen som beräkningsgrund
för
företagsverksamhetsposten.
Såsom
uppgifter om samfundens driftställen och
anställda
används
uppgifterna
i
Statistikcentralens
företagsoch
arbetsställeregister för motsvarande år.
Som beräkningsgrund för skogsposten
används också beskattningsuppgifterna i den
senast slutförda beskattningen. Som de
respektive kommunernas rotprisinkomster
används de uppgifter om kommunernas
bruttorotprisinkomster
som
Skogsforskningsinstitutet framräknat för
motsvarande
år.
Som
uteblivna
rotprisinkomster för skogsmark inom
naturskyddsområden
används
den
nettoinkomst av ifrågavarande skogsmark
som
Forststyrelsen
framräknat
för
motsvarande år. I fråga om skogsposten
tillställs varje kommun och församling de
uppgifter om rotprisinkomster som gäller
dem.
Statistikcentralen
räknar
ut
företagsverksamhetsposterna. Resultaten av
uträkningen sänds till skatteförvaltningen,
som i egenskap av redovisningsmyndighet
räknar
ut
vilken
utdelning
av
samfundsskatten som skall tillämpas och
redovisar
skatteinkomsterna
till
skattetagarna.
Kalkyleringsposterna för en kommuns
företagsverksamhetspost utgörs av skatterna
från samfund som består av en kommun eller
flera kommuner eller som hör till en koncern.
Skattestyrelsen har gett varje kommun
namnen, i storleksordning, på de samfund i
dessa tre grupper som mest har påverkat
företagsverksamhetsposten. Små kommuner

har getts namnen på 25 och stora kommuner
namnen på 50 samfund. I uppgifterna ingår
för närvarande inga uppgifter om antalet
anställda vid samfundets driftställen eller om
beloppet av skatteraten. Dessutom har
Skattestyrelsen lämnat kommunerna och
församlingarna statistiska uppgifter om
samfundens antal anställda per kommun och
bransch.
Vid
beräkningen
av
företagsverksamhetsposten används som ett
samfunds beskattningsuppgifter den skatt
som har påförts samfundet minskad med
gottgörelsen för bolagsskatt, dvs. det
skattebelopp som samfundet faktiskt skall
betala (samfundsskatt som skall betalas).
Enligt 5 § lagen om offentlighet och
sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
(1346/1999) är av beskattningsuppgifterna
för samfund och samfällda förmåner i den
årligen verkställda beskattningen namn,
hemkommun
samt
affärsoch
samfundssignum offentliga. Offentliga är
dessutom
uppgifterna
om
den
beskattningsbara
inkomsten
och
förmögenheten, det sammanlagda beloppet
debiterade skatter, det sammanlagda beloppet
förskott samt det belopp som skall betalas
eller återbäras vid skatteuppbörden. Den
samfundsskatt som skall betalas och som
används
vid
beräkningen
av
företagsverksamhetsposten är ingen offentlig
beskattningsuppgift och har därför inte
kunnat tas med bland de uppgifter om
samfundsskatten som sänds till kommunerna
och
församlingarna.
För
att
detta
missförhållande skall kunna rättas till
föreslås i 13 § lagen om skatteredovisning ett
nytt 5 mom. enligt vilket kommunerna och
församlingarna
utan
hinder
av
sekretessbestämmelserna får uppgifter om
den samfundsskatt som skall betalas och som
har
använts
vid
beräkningen
av
företagsverksamhetsposten, till den del
uppgifterna gäller den egna kommunen.
Uppgiften lämnas separat för varje företag.
Avsikten är att genom en separat proposition
med förslag till ändring av statistiklagen
föreslå att också uppgifter om ett samfunds
antal anställda i en kommun blir offentliga
när det gäller driftställen som finns i
kommunen.
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2. Propositionens verkningar

Den föreslagna ändringen av 11 § lagen om
skatteförvaltningen påverkar i viss mån de
inbördes förhållandena mellan kommunerna
och de evangelisk-lutherska församlingarna
vid fördelningen av beskattningskostnaderna,
eftersom
också
kommunernas
och
församlingarnas andelar av samfundsskatten
beaktas vid fördelningen, vilket inte är fallet
för närvarande. Till följd av denna ändring
stiger den relativa andelen av kostnaderna för
de kommuners och församlingars del där den
relativa andelen av samfundsskatten är större
än genomsnittet.
I fortsättningen får kommunerna och
församlingarna
uppgifter
om
de
samfundsskatter som skall betalas per
kommun och som har använts när
utdelningen
av
samfundsskatten
har
beräknats. Detta leder till en liten ökning av
det administrativa arbetet.
I övrigt har propositionen inga ekonomiska
eller administrativa verkningar.
3. Beredningen av propositionen

Propositionen har beretts av finansministeriet
i samarbete med Skattestyrelsen. Ärendet har
behandlats av delegationen för kommunal
ekonomi och kommunalförvaltning.
4. Samband med andra
propositioner

Till riksdagen kommer hösten 2001 att
avlåtas separata propositioner med förslag till
lagar om ändring av kyrkolagen och av vissa
lagar som har samband med den samt till lag
om ändring av 30 och 31 § lagen om

ortodoxa kyrkosamfundet. I propositionerna
föreslås att hänvisningarna till skatteören i
lagar som gäller den evangelisk-lutherska
kyrkan och ortodoxa kyrkosamfundet ersätts
med andra begrepp. Propositionerna bygger
på att de begrepp som föreslås i 3 a § lagen
om skatteredovisning kan användas i
bestämmelserna.
I den proposition med förslag till ändring av
17 § statistiklagen som skall avlåtas hösten
2001 föreslås att de offentliga uppgifter som
anges i paragrafen i fråga om driftställena
utökas med uppgifter om antalet anställda
kommunvis. Tillsammans med det föreslagna
nya 5 mom. i 13 § lagen om
skatteredovisning förbättrar denna ändring
informationen
till
kommunerna
och
församlingarna.
5. Ikraftträdande

Förslagen i anslutning till slopandet av
begreppet skatteöre avses träda i kraft vid
ingången av 2002, när euron tas i bruk som
myntenhet. Också de övriga ändringarna i
propositionen träder i kraft vid denna
tidpunkt.
Den bestämmelse om lämnande av
beskattningsuppgifter till kommuner och
församlingar som ingår i 13 § 5 mom. lagen
om skatteredovisning tillämpas första gången
på de uppgifter som används vid beräkningen
av utdelningen för skatteåret 2002. Då skall
uppgifter
lämnas
om
samfundens
samfundsskatter för skatteåren 1999 och
2000.
Bestämmelsen i 11 § lagen om
skatteförvaltningen tillämpas första gången
efter
lagens
ikraftträdande
när
beskattningskostnaderna debiteras, dvs. på
beskattningskostnaderna för 2002.

DETALJMOTIVERING
1.
1.1.

Lagförslag
Lagen om skatteredovisning

3 a §. I lagen föreslås en ny 3 a §. I
paragrafen definieras de begrepp som skall

användas vid redovisningar till skattetagarna
enligt lagen om skatteredovisning. Dessutom
definieras i paragrafen de begrepp med vars
hjälp olika stora kommuners kommunalskatt
och församlingarnas kyrkoskatt kan göras
jämförbara när det gäller de finansiella
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förhållandena mellan olika kommuner och
församlingar.
Av de orsaker som framgår av den allmänna
motiveringen behöver den skatt som den
skattskyldige skall betala och som redovisas
till skattetagaren och i vilken ingen
gottgörelse för bolagsskatt ingår definieras
när begreppet skatteöre frångås i
lagstiftningen. Till alla skattetagare redovisas
med stöd av lagen om skatteredovisning
utdelningen av annan skatt än samfundsskatt
enligt
debiteringsförhållandena.
I
propositionen föreslås att denna andel
definieras
som
inkomstoch
förmögenhetsskatt till staten som skall
betalas, kommunalskatt som skall betalas och
kyrkoskatt som skall betalas. På samma sätt
definieras
den
försäkrades
sjukförsäkringspremie som skall betalas.
Motsvarande definition behövs inte i fråga
om de övriga skattetagare som avses i 1 §
lagen om skatteredovisning. Också i fråga
om samfundsskatten behöver det definieras
att med den samfundsskatt som skall betalas
avses den debiterade skatten minskad med
gottgörelsen för bolagsskatt.
Kommunernas skatteinkomster kan göras
jämförbara genom att de presenteras som
kalkylerad kommunalskatt. Den kalkylerade
kommunalskatten fås genom att den
kommunalskatt
som
skall
betalas
multipliceras med förhållandet mellan den
vägda genomsnittliga inkomstskattesatsen
och kommunens egen inkomstskattesats. Den
vägda genomsnittliga inkomstskattesatsen är
förhållandet mellan summan av den
kommunalskatt som skall betalas i hela
landet och summan av de beskattningsbara
inkomster som fås med hjälp av kommunens
egen inkomstskattesats och som motsvarar
den kommunalskatt som skall betalas. Den
kalkylerade kyrkoskatten räknas ut på
motsvarande sätt.
I det nya 3 mom. föreslås utifrån 1 mom. en
komplettering enligt vilken den utdelning
och de debiteringsandelar som tillämpas vid
redovisningar enligt denna lag baserar sig på
den skatt som skall betalas.
10 §. Bestämmelsen i 1 mom. om beaktandet
av gottgörelse för bolagsskatt vid
redovisningar som avses i 2 kap. föreslås bli
flyttad till den nya 3 a §, som utformas till att

gälla hela lagen. Momentet föreslås bli
upphävt som onödigt.
13 §. I 2 mom. bestäms hur den skatt som
påförs samfund och som i 3 a § föreslås bli
definierad som samfundsskatt som skall
betalas delas upp för uträkningen av
kommunens företagsverksamhetspost. I
lagrummet föreslås en lagteknisk ändring
som gör bestämmelsens lydelse enklare
genom att de begrepp som definieras i 3 a §
används. Motsvarande lagtekniska ändring
föreslås i 4 mom.
I det nya 5 mom. föreslås en bestämmelse
enligt vilken skatteförvaltningen utan hinder
av sekretessbestämmelserna skall lämna
kommunerna och församlingarna uppgifter
om den samfundsskatt som ett samfund skall
betala, till den del den samfundsskatt som
skall betalas och som har använts vid
beräkningen av utdelningen hänför sig till
kommunen i fråga. En kommun och
församling får uppgifter bara om den skatt
som hänför sig till denna kommun. En
kommun får inte veta andra kommuners
andelar.
Eftersom
dessa
beskattningsuppgifter inte utgör offentliga
uppgifter kan de inte ges vidare.
Det vore inte ändamålsenligt att lämna stora
kommuner och församlingar uppgifter om
alla samfund, eftersom t.ex. Helsingfors får
in kommunalskatt från tiotusentals samfund.
För kommunerna räcker det om de får
uppgifter om ekonomiskt sett viktiga
skattskyldiga. Lagen gör det därför möjligt
att genom förordning kvantitativt begränsa
de uppgifter som skall lämnas. Avsikten är
att genom en förordning av statsrådet
bestämma om en sådan begränsning att
uppgifterna för varje kommun lämnas om de
50 största företagen i varje kalkyleringspost
för företagsverksamhetsposten. Samfunden
uppdelas i tre kalkyleringsposter, dvs.
samfund med driftställe i bara en kommun,
samfund med driftställe i flera kommuner
samt koncerner. Varje kommun får således
uppgifter om högst 150 företag.
23 §. Paragrafen föreslås bli upphävd som
onödig på grund av de nya definitioner som
föreslås i 3 a §.
1.2.

Lagen om beskattningsförfarande
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91 a §. I paragrafen bestäms om såväl
kommunens som församlingens skyldighet
att inom utsatt tid meddela Skattestyrelsen
vilken inkomstskattesats som skall tillämpas.
Paragrafrubriken förslås bli preciserad så att
den motsvarar paragrafen genom att både
kommunen och församlingen nämns.
Begreppet uttaxering per skatteöre föreslås
bli struket ur paragrafen eftersom det skall
slopas i lagstiftningen.
Med stöd av den gällande bestämmelsen
meddelar församlingarna fortfarande senast
den 17 november 2001 skatteöret för 2002 i
form av pennin per skatteöre. När den
föreslagna lagen har trätt i kraft den 1 januari
2002 avses med det meddelade beloppet
församlingens inkomstskattesats.
1.3.

Lagen om skatteförvaltningen

11 §. I paragrafen bestäms om beräkningen
av beskattningskostnaderna och fördelningen
av dem mellan kommunerna, församlingarna
och
Folkpensionsanstalten.
Med
beskattningskostnader
avses
de
skatteförvaltningsutgifter som räknas ut på
basis av utgifterna i statsbudgeten och
justeras enligt uppgifterna i föregående års
bokslut.
I 3 mom. bestäms om den andel som en
enskild kommun svarar för, räknad enligt det
sammanlagda
beloppet
av
beskattningskostnaderna. Av de orsaker som
framgår av den allmänna motiveringen
föreslås momentet bli ändrat på så sätt att det
förtydligas
att
den
andel
av
beskattningskostnaderna som avses i 3 och 4
mom. 1 punkten och som räknas ut enligt
skatterna bestäms utifrån summan av den
kalkylerade kommunalskatten och den
samfundsskatt som kommunen skall betala.
Den enskilda församlingens andel bestäms på
motsvarande sätt. Dessutom föreslås en
sådan precisering i 3 mom. 2 punkten att man
vid beräkningen använder invånarantalet vid
ingången av året före debiteringsåret. Det
kan uppfattas som att den nuvarande
lydelsen, invånarantal vid föregående
årsskifte, avser också slutet av föregående år.

När t.ex. beskattningskostnaderna för 2001
räknas ut har skatteförvaltningen till sitt
förfogande uppgifter ur det register som
Befolkningsregistercentralen för, vilka har
uppdaterats den 1 januari 2000. I uppgifterna
beaktas bl.a. de kommunsammanslagningar
som har trätt i kraft vid årets början.
I 5 mom. sägs att om en kommuns andel av
kostnaderna stiger till ett högre belopp än
0,28 penni för varje skatteöre som påförts vid
den kommunalbeskattning som verkställts
det föregående året, svarar staten för denna
del av andelen. När begreppet skatteöre
frångås måste grunderna för detta gränsvärde
anges på något annat sätt. Under de senaste
åren har inte en enda kommuns andel av
kostnaderna blivit så hög, och bestämmelsen
har behövt tillämpas ytterst sällan. Därför
föreslås den bli upphävd.
1.4. Lagen om källskatt för löntagare från
utlandet

1 §. Med de i det gällande 2 mom. nämnda
premier som skall betalas på grund av de
skatteören
som
fastställts
vid
kommunalbeskattningen
avses
numera
sjukförsäkringspremien. Det föreslås att detta
uttryckligen nämns i bestämmelsen.
1.5.

Fastighetsskattelagen

11 §. I bestämmelsens lydelse föreslås en
sådan
teknisk
ändring
att
kommunfullmäktige bestämmer storleken av
kommunens fastighetsskatteprocentsatser och
samtidigt fastställer inkomstskattesatsen för
finansåret. I den gällande lagen hänvisas i
fråga om den sistnämnda delen på föråldrat
sätt till fastställandet av skatteöret för
finansåret.
2.

Ikraftträdande

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari
2002.
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs
Riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslagen

1.
Lag
om ändring av lagen om skatteredovisning

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen den 10 juli 1998 om skatteredovisning (532/1998) 10 § 1 mom. och 23 §,
ändras 13 § 2 och 4 mom. samt
fogas till lagen en ny 3 a § och till 13 § ett nytt 5 mom. som följer:
3a§
Skatt som skall betalas samt kalkylerad skatt
Med inkomst- och förmögenhetsskatt till
staten som skall betalas, kommunalskatt som
skall betalas, kyrkoskatt som skall betalas
och samfundsskatt som skall betalas avses
den debiterade skatten minskad med de
gottgörelser för bolagsskatt enligt lagen om
gottgörelse för bolagsskatt (1232/1988) som
har räknats dividendtagarna till godo. Med
den försäkrades sjukförsäkringspremie som
skall betalas avses den debiterade
sjukförsäkringspremien
minskad
med
gottgörelse för bolagsskatt.
Den kalkylerade kommunalskatten fås genom
att den kommunalskatt som skall betalas
multipliceras med förhållandet mellan den
vägda
genomsnittliga
inkomstskatteprocenten och kommunens
egen inkomstskatteprocent. Den vägda
genomsnittliga inkomstskatteprocenten fås
som ett förhållande mellan summan av den
kommunalskatt som skall betalas i hela
landet och summan av de beskattningsbara
inkomster som motsvarar kommunalskatt
som skall betalas. Den kalkylerade
kyrkoskatten fås på motsvarande sätt.
Den utdelning och de debiteringsandelar som
tillämpas vid redovisningar enligt denna lag
baserar sig på den skatt som skall betalas.
13 §
De enskilda kommunernas och
församlingarnas utdelning
——————————————
Den samfundsskatt som varje samfund, med

undantag för Forststyrelsen, skall betala för
skatteåret uppdelas 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)
sammanräknas dock 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).
——————————————
Kommunens skogspost beräknas utgående
från
de
respektive
kommunernas
rotprisinkomster. I denna grund inräknas
även de på basis av den kalkylerade
nettoinkomsten av skogsbruket uppskattade
uteblivna rotprisinkomsterna för skogsmark
inom lagstadgade naturskyddsområden samt
för skogsmark på statens mark som omfattas
av skyddsprogrammet för gamla skogar och
för skogsmarker på privat mark som den 1
januari 1998 varit inom området av samfällda
skogar i Kuusamo. De uppskattade uteblivna
inkomsterna beaktas dock endast när den
kalkylerade årliga virkesavkastningen av
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skogsmarkerna i fråga inom kommunens till den del den samfundsskatt som skall
område sammanlagt uppgår till minst 1 000
betalas och som har använts vid beräkningen
skattekubikmeter. Skogsskatteandelen ökad av utdelningen hänför sig till kommunen i
med den samfundsskatt som Forststyrelsen fråga. Genom förordning bestäms om det
skall betala delas upp i skogsposter för de
antal samfund för vilka uppgifter skall
enskilda kommunerna i förhållande till lämnas.
kommunernas på detta sätt uträknade
———
kalkyleringsposter.
Denna lag träder i kraft den
2002.
Utan hinder av sekretessbestämmelserna Lagens 13 § 5 mom. tillämpas första gången
lämnar skatteförvaltningen kommunerna och på de uppgifter som används vid beräkningen
församlingarna
uppgifter
om
den av utdelningen för skatteåret 2002.
samfundsskatt som ett samfund skall betala,
—————

2.
Lag
om ändring av 91 a § lagen om beskattningsförfarande

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/1995) 91 a §, sådan
den lyder i lag 1127/1996, som följer:
91 a §

procentenhets noggrannhet.
Har anmälan inte tillställts skattestyrelsen
inom den tid som anges i 1 mom. eller den
Meddelande om kommunens och
församlingens inkomstskattesats
längre tid som skattestyrelsen har medgivit,
får inkomstskattesatsen för det föregående
En kommun och församling skall senast den året iakttas i beskattningen.
17 november året före skatteåret meddela En förteckning över inkomstskattesatserna
skattestyrelsen vilken inkomstskattesats som
publiceras i författningssamlingen.
skall
tillämpas.
Kommunen
anger
———
inkomstskattesatsen med en fjärdedels Denna lag träder i kraft den 2002.
—————
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3.
Lag
om ändring av 11 § lagen om skatteförvaltningen

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen den 18 december 1995 om skatteförvaltningen (1557/1995) 11 § 5 mom. och
ändras 11 § 3 och 4 mom. som följer:
11 §
Beskattningskostnader och deras fördelning

en enskild församling för ett belopp som fås
genom multiplikation
1) av talet 0,3 med den proportionella andel
som
summan
av
den
kalkylerade
kyrkoskatten och den samfundsskatt som
skall betalas utgör av motsvarande summa i
hela
landet,
räknad
enligt
den
kyrkobeskattning som verkställts under det
föregående året, och
2) av talet 0,7 med den proportionella andel
som antalet i kyrkböckerna vid ingången av
året före uppbördsåret såsom närvarande
antecknade medlemmar i församlingen utgör
av antalet såsom närvarande antecknade
medlemmar i den evangelisk-lutherska
kyrkan
samt multiplikation av den andel av
beskattningskostnaderna som församlingarna
tillsammans skall betala, sedan den nämnda
andelen har bestämts enligt 2 mom., med
summan av de tal som fåtts på detta sätt.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 2002.
Lagen tillämpas första gången när
beskattningskostnaderna för skatteåret 2002
uppbärs.

——————————————
Av
kommunernas
årliga
beskattningskostnader svarar en enskild
kommun för ett belopp som fås genom
multiplikation
1) av talet 0,3 med den proportionella andel
som
summan
av
den
kalkylerade
kommunalskatt som avses i 3 a § lagen om
skatteredovisning (532/1998) och den
samfundsskatt som kommunen skall betala
utgör av motsvarande summa för hela landet,
räknad enligt den beskattning som verkställts
under det föregående året, och
2) av talet 0,7 med den proportionella andel
som kommunens invånarantal vid ingången
av året före uppbördsåret utgör av
invånarantalet i hela landet
samt multiplikation av den andel av
beskattningskostnaderna som kommunerna
tillsammans skall betala, sedan den nämnda
andelen har bestämts enligt 2 mom., med
summan av de tal som fåtts på detta sätt.
Av de årliga kostnaderna för församlingarna
inom den evangelisk-lutherska kyrkan svarar
—————
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4.
Lag
om ändring av 1 § lagen om källskatt för löntagare från utlandet

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 18 december 1995 om källskatt för löntagare från utlandet (1551/1995) 1 §
2 mom. som följer:
1§

de skatter som skall betalas enligt
inkomstskattelagen och i stället för den
Lagens tillämpningsområde och skattetagare försäkrades sjukförsäkringspremie.
——————————————
——————————————
———
Källskatt på löneinkomst betalas i stället för Denna lag träder i kraft den 2002.
—————
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5.
Lag
om ändring av 11 § fastighetsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i fastighetsskattelagen av den 20 juli 1992 (654/1992) 11 § 2 mom. som följer:
11 §

fastighetsskatteprocentsatser och fastställer
samtidigt inkomstskattesatsen för finansåret.
Fastighetsskatteprocentsatserna bestäms med
Allmän fastighetsskatteprocentsats
en hundradels procents noggrannhet.
——————————————
——————————————
Kommunfullmäktige bestämmer årligen på
———
förhand
storleken
av
kommunens Denna lag träder i kraft den 2002.
—————
Helsingfors den 17 oktober 2001
Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Suvi-Anne Siimes
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Bilaga
Parallelltexter

1.
Lag
om ändring av lagen om skatteredovisning

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen den 10 juli 1998 om skatteredovisning (532/1998) 10 § 1 mom. och 23 §,
ändras 13 § 2 och 4 mom. samt
fogas till lagen en ny 3 a § och till 13 § ett nytt 5 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
3a§
Skatt som skall betalas samt kalkylerad
skatt
Med inkomst- och förmögenhetsskatt till
staten som skall betalas, kommunalskatt
som skall betalas, kyrkoskatt som skall
betalas och samfundsskatt som skall
betalas avses den debiterade skatten
minskad med de gottgörelser för bolagsskatt
enligt lagen om gottgörelse för bolagsskatt
(1232/1988)
som
har
räknats
dividendtagarna till godo. Med den
försäkrades sjukförsäkringspremie som
skall betalas avses den debiterade
sjukförsäkringspremien minskad med
gottgörelse för bolagsskatt.
Den kalkylerade kommunalskatten fås
genom att den kommunalskatt som skall
betalas multipliceras med förhållandet
mellan den vägda genomsnittliga inkomstskatteprocenten och kommunens egen
inkomstskatteprocent.
Den
vägda
genomsnittliga inkomstskatteprocenten fås
som ett förhållande mellan summan av den
kommunalskatt som skall betalas i hela
landet och summan av de beskattningsbara
inkomster som motsvarar kommunalskatt
som skall betalas. Den kalkylerade
kyrkoskatten fås på motsvarande sätt.
Den utdelning och de debiteringsandelar
som tillämpas vid redovisningar enligt
denna lag baserar sig på den skatt som skall
betalas.
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Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
10 §

10 §

Beaktande av gottgörelse för bolagsskatt

Beaktande av gottgörelse för bolagsskatt

I de debiteringsandelar som ligger till grund
för den utdelning som tillämpas vid
redovisningar enligt detta kapitel inräknas
inte de gottgörelser för bolagsskatt enligt
lagen om gottgörelse för bolagsskatt
(1232/1988)
som
har
räknats
dividendtagarna till godo.
——————————————

(1 mom. upphävs)

——————————————

13 §
De enskilda kommunernas och församlingarnas utdelning
——————————————
För varje samfund, med undantag för Forststyrelsen, uppdelas den för skatteåret
påförda samfundsskatten, med avdrag för de
gottgörelser för bolagsskatt enligt lagen om
gottgörelse
för
bolagsskatt
som
tillgodoräknats
dividendtagaren,
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)
sammanräknas dock 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 minus
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).
——————————————
Kommunens skogspost beräknas utgående
från
de
respektive
kommunernas
rotprisinkomster. I denna grund inräknas

——————————————
Den samfundsskatt som varje samfund, med
undantag för Forststyrelsen, skall betala för
skatteåret uppdelas 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)
sammanräknas dock 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).
——————————————
Kommunens skogspost beräknas utgående
från
de
respektive
kommunernas
rotprisinkomster. I denna grund inräknas
även de på basis av den kalkylerade
nettoinkomsten av skogsbruket uppskattade
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Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

rotprisinkomster. I denna grund inräknas
även de på basis av den kalkylerade
nettoinkomsten av skogsbruket uppskattade
uteblivna rotprisinkomsterna för skogsmark
inom lagstadgade naturskyddsområden samt
för skogsmark på statens mark som omfattas
av skyddsprogrammet för gamla skogar och
för skogsmarker på privat mark som den 1
januari 1998 varit inom området av
samfällda skogar i Kuusamo. De
uppskattade uteblivna inkomsterna beaktas
dock endast när den kalkylerade
virkesavkastningen av skogsmarkerna i
fråga inom kommunens område sammanlagt
uppgår till minst 1 000 skattekubikmeter.
Skogsskatteandelen plus de samfundsskatter
som påförts Forststyrelsen delas upp i
skogsposter för de enskilda kommunerna i
förhållande till kommunernas på detta sätt
uträknade kalkyleringsposter.

nettoinkomsten av skogsbruket uppskattade
uteblivna rotprisinkomsterna för skogsmark
inom lagstadgade naturskyddsområden samt
för skogsmark på statens mark som omfattas
av skyddsprogrammet för gamla skogar och
för skogsmarker på privat mark som den 1
januari 1998 varit inom området av
samfällda skogar i Kuusamo. De
uppskattade uteblivna inkomsterna beaktas
dock endast när den kalkylerade årliga
virkesavkastningen av skogsmarkerna i
fråga inom kommunens område sammanlagt
uppgår till minst 1 000 skattekubikmeter.
Skogsskatteandelen
ökad
med
den
samfundsskatt som Forststyrelsen skall
betala delas upp i skogsposter för de
enskilda kommunerna i förhållande till
kommunernas på detta sätt uträknade
kalkyleringsposter.
Utan hinder av sekretessbestämmelserna
lämnar skatteförvaltningen kommunerna
och församlingarna uppgifter om den
samfundsskatt som ett samfund skall betala,
till den del den samfundsskatt som skall
betalas och som har använts vid
beräkningen av utdelningen hänför sig till
kommunen i fråga. Genom förordning
bestäms om det antal samfund för vilka
uppgifter skall lämnas.

23 §

23 §

Beskattningsbar inkomst som motsvarar
samfunds inkomstskatt

Beskattningsbar inkomst som motsvarar
samfunds inkomstskatt

En kommuns och en församlings andelar av
samfundens inkomstskatt, som fastställts i
samband med slutförandet av beskattningen,
omvandlas
till
en
kalkylerad
beskattningsbar inkomst eller till skattören
för skatteåret genom tillämpning av
inkomstskatteprocenten eller uttaxeringen
per skattöre för skatteåret i respektive
kommun och församling.

(upphävs)

———
Denna lag träder i kraft den
2002.
Lagens 13 § 5 mom. tillämpas första gången
på de uppgifter som används vid
beräkningen av utdelningen för skatteåret
2002.
———
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2.
Lag
om ändring av 91 a § lagen om beskattningsförfarande

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/1995) 91 a §, sådan
den lyder i lag 1127/1996, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
91 a §

91 a §

Meddelande om kommunens
inkomstskattesats

Meddelande om kommunens och
församlingens inkomstskattesats

En kommun och församling skall senast den
17 november meddela skattestyrelsen vilken
inkomstskattesats och uttaxering per
kyrkligt skatteöre som skall tillämpas.
Inkomstskattesatsen
anges
med
en
fjärdedels procentenhets noggrannhet.
Har anmälan inte tillställts skattestyrelsen
inom den tid som anges i 1 mom. eller den
längre tid som skattestyrelsen har medgivit,
får inkomstskattesatsen eller det kyrkliga
skatteörets pris för det föregående året
iakttas i beskattningen.
En förteckning över inkomstskattesatserna
och det kyrkliga skatteörets pris publiceras i
författningssamlingen.

En kommun och församling skall senast den
17 november året före skatteåret meddela
skattestyrelsen vilken inkomstskattesats som
skall
tillämpas.
Kommunen
anger
inkomstskattesatsen med en fjärdedels
procentenhets noggrannhet.
Har anmälan inte tillställts skattestyrelsen
inom den tid som anges i 1 mom. eller den
längre tid som skattestyrelsen har medgivit,
får inkomstskattesatsen för det föregående
året iakttas i beskattningen.
En förteckning över inkomstskattesatserna
publiceras i författningssamlingen.
———
Denna lag träder i kraft den 2002.
———

3.
Lag
om ändring av 11 § lagen om skatteförvaltningen

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen den 18 december 1995 om skatteförvaltningen (1557/1995) 11 § 5 mom. och
ändras 11 § 3 och 4 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
11 §

Beskattningskostnader och deras fördelning
——————————————
Av
kommunernas
årliga
beskattningskostnader svarar de enskilda
kommunerna för ett belopp som fås genom
multiplikation av
1) kommunernas proportionella andel av
antalet kommunala skattören i hela landet
enligt antalet påförda skattören vid den
kommunalbeskattning som verkställts under
det föregående året med talet 0,3 och

2) den proportionella andel som kommunens
invånarantal vid föregående årsskifte utgör
av invånarantalet i hela landet med talet 0,7
samt multiplikation av den andel av
beskattningskostnaderna som kommunerna
tillsammans skall betala, sedan den nämnda
andelen har bestämts enligt 2 mom., med
summan av de tal som fåtts på detta sätt.
Av de årliga kostnaderna för församlingarna
inom den evangelisk-lutherska kyrkan
svarar de enskilda församlingarna för ett
belopp som fås genom multiplikation av
1)
den
proportionella
andel
som
församlingens kyrkliga skattören utgör av
antalet kyrkliga skattören i hela landet enligt
antalet påförda skattören vid den
kommunalbeskattning som verkställts under
det föregående året med talet 0,3 och
2) den proportionella andel som antalet i
kyrkböckerna för föregående årsskifte
såsom närvarande antecknade medlemmar i
församlingen utgör av antalet såsom
närvarande antecknade medlemmar i den
evangelisk-lutherska kyrkan, med talet 0,7

——————————————
Av
kommunernas
årliga
beskattningskostnader svarar en enskild
kommun för ett belopp som fås genom
multiplikation
1) av talet 0,3 med den proportionella andel
som summan av den kalkylerade
kommunalskatt som avses i 3 a § lagen om
skatteredovisning (532/1998) och den
samfundsskatt som kommunen skall betala
utgör av motsvarande summa för hela
landet, räknad enligt den beskattning som
verkställts under det föregående året, och
2) av talet 0,7 med den proportionella andel
som kommunens invånarantal vid ingången
av året före uppbördsåret utgör av
invånarantalet i hela landet
samt multiplikation av den andel av
beskattningskostnaderna som kommunerna
tillsammans skall betala, sedan den nämnda
andelen har bestämts enligt 2 mom., med
summan av de tal som fåtts på detta sätt.
Av de årliga kostnaderna för församlingarna
inom den evangelisk-lutherska kyrkan
svarar en enskild församling för ett belopp
som fås genom multiplikation
1) av talet 0,3 med den proportionella andel
som summan av den kalkylerade
kyrkoskatten och den samfundsskatt som
skall betalas utgör av motsvarande summa i
hela
landet,
räknad
enligt
den
kyrkobeskattning som verkställts under det
föregående året, och
2) av talet 0,7 med den proportionella andel
som antalet i kyrkböckerna vid ingången av
året före uppbördsåret såsom närvarande
antecknade medlemmar i församlingen
utgör av antalet såsom närvarande
antecknade medlemmar i den evangelisklutherska kyrkan

samt multiplikation av den andel av
beskattningskostnaderna som församlingarna tillsammans skall betala, sedan den
nämnda andelen har bestämts så som
stadgas i 2 mom., med summan av de tal
som fåtts på detta sätt.
Om en kommuns andel av kostnaderna
stiger till ett högre belopp än 0,28 penni för
varje skattöre som påförts vid den
kommunalbeskattning som verkställts det
föregående året, svarar staten för denna del
av andelen.

lutherska kyrkan
samt multiplikation av den andel av
beskattningskostnaderna
som
församlingarna tillsammans skall betala,
sedan den nämnda andelen har bestämts
enligt 2 mom., med summan av de tal som
fåtts på detta sätt.
(5 mom. upphävs)

———
Denna lag träder i kraft den 2002.
Lagen tillämpas första gången när
beskattningskostnaderna för skatteåret 2002
uppbärs.
———

4.
Lag
om ändring av 1 § lagen om källskatt för löntagare från utlandet

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 18 december 1995 om källskatt för löntagare från utlandet (1551/1995) 1 §
2 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
1§
Lagens tillämpningsområde och skattetagare

——————————————
Källskatt på löneinkomst betalas i stället för
de skatter som skall betalas enligt
inkomstskattelagen samt de premier som
skall betalas på grund av de skatteören som
fastställts vid kommunalbeskattningen.
——————————————

——————————————
Källskatt på löneinkomst betalas i stället för
de skatter som skall betalas enligt
inkomstskattelagen och i stället för den
försäkrades sjukförsäkringspremie.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 2002.

5.
Lag
om ändring av 11 § fastighetsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i fastighetsskattelagen av den 20 juli 1992 (654/1992) 11 § 2 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
11 §
Allmän fastighetsskatteprocentsats

——————————————
Kommunfullmäktige bestämmer årligen på
förhand
storleken
av
kommunens
fastighetsskatteprocentsatser och fastställer
samtidigt uttaxeringen per skattöre för
finansåret. Skatteprocentsatserna bestäms
med en hundradedels procents noggrannhet.
——————————————

——————————————
Kommunfullmäktige bestämmer årligen på
förhand
storleken
av
kommunens
fastighetsskatteprocentsatser och fastställer
samtidigt inkomstskattesatsen för finansåret.
Fastighetsskatteprocentsatserna bestäms
med en hundradels procents noggrannhet.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 2002.
———

