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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag
till lag om skatteskalorna för 2003

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 2003.

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2003 och avses bli behandlad i
samband med den.

Avsikten är att lagen skall träda i kraft vid
ingången av 2003.

—————

MOTIVERING

1. Föreslagna ändringar

Enligt 124 § 4 mom. inkomstskattelagen
(1535/1992) och 39 § 1 mom. förmögenhets-
skattelagen (1537/1992) 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 315 milj. euro år
2003. Största delen av denna lindring för-
verkligas genom att statens inkomstskatte-
skala lindras. Särskilt vid de lägre lönein-
komst- 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 2003. Utöver det
som anges ovan kommer beskattningen av
pensionstagare att lindras år 2003 genom att
den med 0,4 procent förhöjda sjukförsäk-
ringspremien för pensionsinkomster slopas.
Den nedsättande verkan på avkastningen av
premien uppgår till ca 46 milj. euro på årsni-
vå.

I propositionen föreslås att vid beskatt-
ningen för skatteåret 2003 skall tillämpas en
progressiv inkomstskatteskala som jämfört
med den skala som skall tillämpas under in-
nevarande år har lindrats så, att man har höjt
inkomstgränsen för alla klasser i skalan med
1 procent samt sänkt alla marginalskatte-
procentsatser med 0,3 procentenhet. Enligt
förslaget skall förmögenhetsskatteskalan och
förmögenhetsskatteprocentsatsen för sam-
fund förbli oförändrade.

2. Proposit ionens verkningar

Den föreslagna lindringen av inkomstskat-
teskalan uppskattas minska avkastningen av
statsskatten för fysiska personer under 2003
med ca 170 milj. euro jämfört med avkast-
ningen enligt skattegrunderna för innevaran-
de år. Det uppskattas, att höjningen av
avdraget för inkomstens förvärvande minskar
skatteintäkterna på årsnivå med 72 milj. euro,
varav statens andel är 31 milj. euro, kommu-
nernas andel är 35 milj. euro, Folkpensions-
anstaltens andel 3 milj. euro och kyrkans an-
del 2 milj. euro. Höjningen av förvärvsin-
komstavdraget i kommunalbeskattningen
skall minska skatteintäkterna på årsnivå med
72 milj. euro, varav kommunernas andel är
63 milj. euro, Folkpensionsanstaltens andel 5
milj. euro och kyrkans andel 4 milj. euro.
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Löneinkomst
Inkomstskattegrad, % Förändring i skatterna

Euro
om året

År
2002

År
2003

Förändring,
procentenhet

Euro
om året %

2 000 4,8 4,8 0,0 0 0,0
4 000 13,1 12,4 -0,7 -28 -5,3
6 000 15,3 14,7 -0,6 -38 -4,1
8 000 17,0 16,4 -0,6 -48 -3,5

10 000 18,7 18,1 -0,6 -61 -3,3
12 000 19,9 19,4 -0,5 -61 -2,6
14 000 21,9 21,4 -0,5 -76 -2,5
16 000 24,0 23,4 -0,6 -91 -2,4
18 000 25,9 25,4 -0,5 -96 -2,1
20 000 27,5 27,0 -0,5 -101 -1,8
30 000 33,8 33,3 -0,5 -146 -1,4
40 000 38,1 37,6 -0,5 -197 -1,3
50 000 41,0 40,5 -0,5 -226 -1,1
60 000 43,2 42,7 -0,5 -295 -1,1
70 000 45,5 45,0 -0,5 -323 -1,0

Pensionsinkomst
Inkomstskattegrad, % Förändring i skatterna

Euro
om året

År
2002

År
2003

Förändring,
procentenhet

Euro
om året %

6 000 0,0 0,0 0,0 0 0,0
8 000 2,4 2,4 0,0 -3 -1,6

10 000 10,5 10,3 -0,2 -20 -1,9
12 000 16,4 16,0 -0,4 -50 -2,5
14 000 21,0 20,5 -0,5 -69 -2,3
16 000 24,9 24,3 -0,6 -93 -2,3
18 000 26,5 25,9 -0,6 -108 -2,3
20 000 27,8 27,1 -0,7 -134 -2,4
30 000 33,2 32,5 -0,7 -204 -2,0
40 000 37,2 36,5 -0,7 -292 -2,0
50 000 39,8 39,1 -0,7 -362 -1,8
60 000 42,1 41,3 -0,8 -467 -1,8
70 000 44,2 43,4 -0,8 -537 -1,7



RP 121/2002 rd 3

I föregående tabeller har sammanställts
samverkan av de i denna proposition samt i
propositionen med förslag till lag om ändring
av inkomstskattelagen föreslagna ändringar-
na i inkomstskattegrunderna för 2003 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.

3. Beredningen av proposit ionen

Propositionen har beretts som tjänsteupp-
drag vid finansministeriet.

4. Samband med andra proposi-
t ioner

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2003 och avses bli behandlad i
samband med den.

5. Ikraftträdande

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari
2003.

Lagen skall tillämpas vid beskattningen för
2003.

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

Lag om skatteskalorna för 2003

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Vid beskattningen för 2003 fastställs den

inkomstskatt som enligt inkomstskattelagen
(1535/1992) skall betalas till staten för för-
värvsinkomst och den förmögenhetsskatt
som enligt förmögenhetsskattelagen
(1537/1992) skall betalas till staten i enlighet
med skatteskalorna och skatteprocentsatserna
i denna lag.

2 §
Den progressiva inkomstskatteskalan är

följande:

Beskattningsbar
förvärvsinkomst

euro

Skatt vid
nedre

gränsen

euro

Skatt på den del
av inkomsten

som överskrider
den nedre

gränsen, %

11 600 — 14 400 8 12,7
14 400 — 19 900 363,60 16,7
19 900 — 31 200 1 282,10 22,7
31 200 — 55 200 3 847,20 28,7
55 200 — 10 735,20 35,7

3 §
Den progressiva förmögenhetsskatteskalan

är följande:

Beskattningsbar
förmögenhet

euro

Skatt vid
nedre

gränsen
euro

Skatt på förmögenhet
som överskrider

den nedre gränsen,
%

185 000 — 80 0,9

4 §
För samfund är förmögenhetsskattepro-

centsatsen 1.

5 §
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

—————

Helsingfors den 17 september 2002

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister Sauli Niinistö


