Svar på skriftligt spörsmål SSS 189/2016 rd

Svar på skriftligt spörsmål om beskattningen av inhemska långsiktiga
investeringar
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 189/2016 rd undertecknat av riksdagsledamot Sami Savio /saf:
Ämnar regeringen främja inhemska långsiktiga investeringar med skattemässiga metoder?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Inkomstbeskattningen grundar sig på principen om beskattning av nettoinkomsten. Enligt denna
princip får man från den beskattningsbara inkomsten dra av utgifterna för förvärv eller bibehållande av inkomsten. Vid uträkning av den vinst som uppstår vid överlåtelse av egendom dras
från överlåtelsepriset av det totala beloppet av den oavskrivna andelen på egendomen och utgifterna för förvärv av vinsten. Från det överlåtelsepris som en fysisk person eller ett dödsbo får
dras dock alltid av minst 20 procent och, om den överlåtna egendomen har tillhört överlåtaren i
minst tio år, minst 40 procent av överlåtelsepriset.
De centrala principerna för beskattning av kapitalinkomster i Finland är en bred skattebas och
en rimlig skattesats. Bestämmelserna om presumtiv anskaffningsutgift är av betydelse i situationer där det är problematiskt att räkna ut anskaffningsutgiften. Presumtiva anskaffningsutgifter
utnyttjas till exempel när man inte lyckas klarlägga den faktiska anskaffningsutgiften. Dessutom
grundar sig en högre presumtiv anskaffningsutgift för egendom som överlåtaren haft länge på
beaktandet av inflationen, så den nuvarande regleringen av överlåtelsevinst beaktar inflationen i
stora drag.
I spörsmålet föreslås att det införs en presumtiv anskaffningsutgift som ökar enligt längden på
ägartiden och som skulle öka med till exempel tio procentenheter per år. Placeraren kunde på så
vis om han eller hon vill utan skattepåföljder sälja aktier som han eller hon har ägt i minst åtta
år, om utgångsnivån för den presumtiva anskaffningsutgiften är den samma som i dagsläget. I
spörsmålet föreslås dessutom att beskattningen av de dividender som betalas ut för aktier kunde
lindras i takt med att ägartiden blir längre.
Finlands beskattningssystem grundar sig på en bred skattebas. I förslaget är det fråga om ett nytt
skattestöd som skulle komplicera beskattningssystemet avsevärt. Dessutom skulle ändringen
sannolikt sänka skatteinkomsterna betydligt, vilket inte kan anses ändamålsenligt i det nuvarande ekonomiska läget. Förslaget kan också vara problematiskt när det gäller likabehandling av
skattskyldiga eftersom beskattningsnivån av till exempel dividender inte kan grunda sig på ägar-
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tiden för aktierna. Modellen skulle inte heller stimulera till nya placeringar eftersom beskattningen av dem skulle vara strängare än av gamla placeringar.
På grund av vad som sagts ovan anser regeringen att spörsmålet inte ger anledning till ytterligare åtgärder. Regeringen handlar enligt statsminister Sipiläs regeringsprogram så att beskattningen sporrar till att arbeta, vara företagare, sysselsätta, ta risker, äga, investera och placera i
Finland. Beskattningen utvecklas enligt regeringsprogrammet så att företagande, ägande och
investeringar lönar sig bättre än för närvarande.
Helsingfors 25.4.2016

Finansminister Alexander Stubb

