Svar på skriftligt spörsmål SSS 588/2016 rd

Svar på skriftligt spörsmål om arbetsersättningar för uppdrag
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 588/2016 rd undertecknat av riksdagsledamot Satu Taavitsainen /sd:
Hur ämnar finansministern ingripa i den allt vanligare praxisen med att betala ut arbetssättning istället för lön,
anser finansministern att man bör betala ut lämplig lön jämte arbetsgivaravgifter till personer som arbetar och få ett slut på allt slags fuffens och utnyttjande av folk,
har finansministern och skatteförvaltningen medvetet velat skapa en verksamhetsmodell i
Finland som gör det möjligt att kringgå arbetsgivaravgifterna, eller är det fråga om likgiltighet inför människors framtid och utkomst,
tänker finansministern låta människor gå i pension och bli fattiga, när de inte samlar
pension för det arbete de utför,
vad tänker finansministern göra för att skatteförvaltningen ska skärpa sin linje och
hur ämnar finansministern ingripa så att arbetsgivarna i fortsättningen sköter sin arbetsgivarplikt och utöver förskottsinnehållning även betalar arbetsgivaravgifter för arbetsförhållanden?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Den ersättning som betalas ut för ett arbete, ett uppdrag eller en tjänst betraktas antingen som
lön eller arbetsersättning i beskattningen. Som lön betraktas alla typer av lön, arvoden, förmåner
och ersättningar som erhålls i ett arbets- eller tjänsteförhållande. Begreppet arbetsförhållande
har dock inte definierats i skattelagstiftningen. När det ska avgöras om ett arbetsförhållande har
uppstått, fästs vanligen uppmärksamhet vid samma kriterier som i tolkningarna av arbetsrätt.
Eftersom arbetsförhållande inte har definierats noggrannare i skattelagstiftningen följer beskattningspraxisen för gränsdragningen mellan lön och arbetsersättning i sista hand högsta förvaltningsdomstolens beslut.
Gränsdragningen mellan lön och arbetsersättning tas upp närmare i Skatteförvaltningens anvisning "Lön och arbetsersättning i beskattningen (Dnr: A19/200/2016)" av den 4 april 2016. Anvisningen har i stor utsträckning beaktat högsta förvaltningsdomstolens rättspraxis i frågan.
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I anvisningen konstaterar man att innehållet och syftet men avtalet parterna emellan är utgångspunkten när det avgörs om det har uppstått ett arbetsförhållande eller uppdragsförhållande parterna emellan. Utgångspunkten är att det är fråga om ett uppdragsförhållande om parterna har
ingått ett uppdragsavtal, och omständigheterna och parternas verksamhet i övrigt stöder avtalets
innehåll. Beställaren och den som utför arbetet kan dock inte fritt avgöra att det är fråga om ett
uppdragsförhållande, om kriterierna för ett arbetsförhållande uppfylls. De verkliga arbetsförhållandena avgör saken. Om det utgående från de verkliga arbetsförhållandena är fråga om ett arbete som utförs i ett arbetsförhållande, ses den ersättning som betalats ut för arbetet som lön i
beskattningen, även om parterna sinsemellan skulle ha avtalat något annat.
Enligt lagen om Skatteförvaltningen ska Skatteförvaltningen främja en riktig och enhetlig beskattning. Skatteförvaltningen genomför detta uppdrag bland annat genom att ge anvisningar om
den materiella beskattningen. Dessa anvisningar omfattar tolkningsrekommendationer och tilllämpningsanvisningar om skattelagstiftningen. Anvisningarna om den materiella beskattningen
visar samtidigt för skattepliktiga vilken ståndpunkt Skatteförvaltningen har i tolkningsfrågor om
skattelagstiftningen. När en skattepliktig följer anvisningarna får han eller hon i princip tillitsskydd i saken, och då kan man i beskattningen inte tillämpa en strängare tolkning än anvisningen. Skatteförvaltningens anvisning följer högsta förvaltningsdomstolens rättspraxis.
Genom att ge anvisningar om den materiella beskattningen uppfyller Skatteförvaltningen sin
lagstadgade plikt att främja en riktig och enhetlig beskattning. Detta är även syftet med anvisningen om beskattning av lön och arbetsersättning. Anvisningen följer den beslutspraxis som
högsta förvaltningsdomstolen har publicerat, och dess syfte är inte att skapa en ny beskattningspraxis som avviker från den rådande rättspraxisen. I beskattningen följer begreppet arbetsförhållande till stora delar tolkningarna av arbetsrätten.
Finansministeriet anser att det är mycket viktigt att de lagstadgade skyldigheterna att betala arbetsgivaravgift iakttas och att detta står under effektiv tillsyn.
Helsingfors 12.12.2016

Finansminister Petteri Orpo

