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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag 
tilllag om skatteskalorna för 2001 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

Denna proposition innehåller förslag till 
progressiv inkomstskatteskala, progressiv 
förmögenhetsskatteskala samt förmögenhets
skatteprocentsats för samfund. Skalorna och 
skatteprocentsatserna skall gälla vid statsbe
skattningen för skatteåret 2001. 

Propositionen hänför sig till budgetproposi
tionen för 200 l och avses bli behandlad i 
samband med den. 

Avsikten är att lagen skall träda i kraft vid 
ingången av 2001. 

MOTIVERING 

l. Föreslagna ändringar 

Enligt 124 § 4 mom. inkomstskattelagen 
(1535/1992) och 39 § l mom. förmögenhets
skattelagen (153711992) föreskrivs årligen 
särskilt om de skatteskalor som skall tilläm
pas. I det differentierade inkomstskattesys
temet gäller den progressiva inkomstskatte
skalan endast fysiska personers och dödsbons 
förvärvsinkomst 

Regeringen föreslår en lindring av in
komstbeskattningen med 6 400 milj. mk år 
2001. Största delen av denna lindring för
verkligas genom att statens inkomstskatte
skala lindras. Särskilt vid de lägre löne
inkomst- och företagarinkomstnivåerna har 
lindringar genomförts genom att även avdra
get för inkomstens förvärvande och för
värvsinkomstavdraget vid kommunalbeskatt
ningen har ändrats så som närmare föreslås i 
en proposition med förslag till lag om änd
ring av inkomstskattelagen, som hänför sig 
till budgetpropositionen för 2001. Utöver det 
som anges ovan kommer beskattningen av 
pensionstagare att lindras år 200 l genom att 
den förhöjda sjukförsäkringspremien för pen
sionsinkomster sänks med 0,3 penni. Den 
nedsättande verkan på avkastningen av pre
mien uppgår till ca 180 milj. mk på årsnivå. 

I propositionen föreslås att vid beskatt
ningen för skatteåret 200 l skall tillämpas en 
progressiv inkomstskatteskala som jämfört 
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med den skala som skall tillämpas under in
nevarande år har lindrats så, att man har 
slopat den lägsta inkomstklassen i skalan och 
höjt inkomstgränserna för övriga klasser i 
skalan samt sänkt alla andra marginalskatte
procentsatser med en procentenhet utom den 
högsta som har sänkts med en halv procent
enhet. Enligt förslaget skall förmögenhets
skatteskalan och förmögenhetsskattel'rocent
satsen för samfund förbli oförändrade. 

2. Propositionens verkningar 

Den föreslagna lindringen av inkomstskat
teskalan uppskattas minska avkastningen av 
statsskatten för fysiska personer under 2001 
med ca 5 500 milj. mk jämfört med avkast
ningen enligt skattegrunderna för inne
varande år. 

I följande tabeller har sammanställts sam
verkan av de i denna proposition samt i 
propositionen med förslag till lag om ändring 
av inkomstskattelagen föreslagna ändringar
na i inkomstskattegrunderna för 200 l på 
skatter och skattegraden för löntagare och för 
pensionstagare vid olika inkomstnivåer. Ta
bellens sifferuppgifter omfattar statens in
komstskatt, kommunalskatt, kyrkoskatt, den 
försäkrades sjukförsäkringspremie samt för 
löntagare arbetstagares pensionsförsäkrings
premie och löntagares arbetslöshetsförsäk
ringspremie. 
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Verkningarna av de föreslagna ändringarna i inkomstskattegrunderna för 2001 på lön-
tagares inkomstskattegrad och på inkomstskatterna vid olika inkomstnivåer 

o Inkomstskattegrad, % Förändring i skatterna 
Löneinkomst, Ar Ar Föränd- mk/år procent 

mk/år 2000 2001 ring, pro-
centenhet 

20000 16,1 12,6 -3,5 -699 -21,7 
30000 18,5 15,2 -3,3 -995 -18,0 
40000 19,7 16,4 -3,2 -1 290 -16,4 
50000 20,4 18,4 -2,0 -983 -9,7 
60000 21,5 20,2 -1,4 -827 -6,4 
70000 22,8 21,4 -1,5 -1 019 -6,4 
80000 24,7 23,1 -1,7 -1 336 -6,7 
90000 26,5 24,8 -1,7 -1 488 -6,2 

100 000 28,2 26,5 -1,7 -1 696 -6,0 
120 000 30,8 29,2 -1,6 -1 885 -5,1 
140 000 33,3 31,7 -1,7 -2 330 -5,0 
160 000 35,3 33,8 -1,6 -2 521 -4,5 
180 000 36,9 35,4 -1,5 -2 709 -4,1 
200 000 38,4 36,7 -1,6 -3 275 -4,3 
250 000 41,7 40,2 -1,5 -3 748 -3,6 
300 000 43,9 42,5 -1,4 -4 218 -3,2 

Verkningarna av de föreslagna ändringarna i inkomstskattegrunderna för 2001 på pen-
sionstagares inkomstskattegrad och på inkomstskatterna vid olika inkomstnivåer 

olnkomstskattegrad,% Förändring i skatterna 
Pensions- Ar Ar Föränd- mk/år procent 
inkomst, 2000 2001 ring, pro-

mk/år centenhet 

40000 0,0 0,0 0,0 o 0,0 
50000 8,1 8,0 -0,1 -55 -1,4 
60000 15,4 14,1 -1,3 -777 -8,4 
70000 21,0 19,0 -2,0 -1 374 -9,4 
80000 24,9 23,0 -1,9 -1 525 -7,6 
90000 27,9 25,9 -2,0 -1 830 -7,3 

100 000 29,3 27,3 -2,0 -1 960 -6,7 
120 000 31,6 29,5 -2,1 -2 460 -6,5 
140 000 33,8 31,9 -1,9 -2 720 -5,7 
160 000 35,5 33,6 -1,9 -2 980 -5,2 
180 000 36,9 35,0 -1,9 -3 360 -5,1 
200 000 38,5 36,6 -1,9 -3 860 -5,0 
250 000 41,4 39,6 -1,8 -4 510 -4,4 
300 000 43,4 41,7 -1,7 -5 160 -4,0 
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3. Beredningen av propositionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp
drag vid finansministeriet 

4. Samband med andra proposi
tioner 

Propositionen hänför sig till budgetproposi
tionen för 2001 och avses bli behandlad i 
samband med den. 

5. Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft den l januari 
2001. 

Lagen skall tillämpas vid beskattningen för 
2001. 

Med stöd av vad som anförts ovan före
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslagen 

Lag om skatteskalorna för 2001 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 

l § 
Vid beskattningen för 2001 fastställs den 

inkomstskatt som enligt inkomstskattelagen 
(153511992) skall betalas till staten för för
värvsinkomst och den förmögenhetsskatt 
som enligt förmögenhetsskattelagen 
(1537/1992) skall betalas till staten i enlighet 
med skatteskaloma och skatteprocentsatserna 
i denna lag. 

2§ 
Den progressiva inkomstskatteskalan är 

följande: 

Beskattningsbar 
förvärvsinKomst 

mk 

66 000 - 85 000 
85 000 - 117 000 

117 000- 184000 
184 000 - 325 000 
325 000-

Skatt vid 
nedre 

gränsen 

mk 

50 
2 710 
8 470 

24550 
66 850 

Skat~ på den del 
av ml<omsten 

som överskrider 
den nedre 
gränsen,% 

14 
18 
24 
30 
37 

Helsingfors den 4 september 2000 

3§ 
Den progressiva förmögenhetsskatteskalan 

är följande: 

Beskattningsbar 
förmöge!Thet 

m k 

1100000-

Skatt vid 
nedre 

gränsen 
m k 

500 

4§ 

Skatt pä förmögenhet 
som överskr1äer 

den nedre gränsen, 
% 

0,9 

För samfund är förmögenhetsskattepro
centsatsen l. 

5§ 
Qenna lag träder i kraft den l januari 2001. 
Atgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan den träder i kraft. 

Republikens President 

TARJA HALONEN 

Finansminister Sauli Niinistö 


