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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
komplettering av regeringens proposition med förslag till
lagar om ändring av inkomstskattelagen och ikraftträdel-
sebestämmelsen i lagen om ändring av 77 § inkomstskat-
telagen (RP 122/2002 rd)

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition förslås en ändring av
inkomstskattelagen så att maximibeloppet för
avdraget för inkomstens förvärvande höjs till
590 euro. Den kompletterande propositionen
ansluter sig till regeringens proposition till
riksdagen med förslag till lagar om ändring

av inkomstskattelagen och ikraftträdelsebe-
stämmelsen i lagen om ändring av 77 § in-
komstskattelagen.

Lagen avses träda i kraft vid ingången av
2003.

—————

MOTIVERING

1. Föreslagna ändringar

I budgetpropositionen för 2003 föreslogs
att beskattningen av förvärvsinkomst lindras.
En del av lindringen skall genomföras genom
en höjning av maximibeloppet för det avdrag
för inkomstens förvärvande som avses i 95 §
1 mom. inkomstskattelagen (1535/1992). I
anslutning till det inkomstpolitiska avtalet för
2003—2005 föreslår regeringen att maximi-
beloppet för avdraget för inkomstens förvär-
vande höjs med 130 euro i stället för 80 euro,
dvs. från 460 euro till 590 euro om året.

2. Proposit ionens verkningar

Höjningen av avdraget för inkomstens för-
värvande uppskattas minska skatteavkast-
ningen med 45 milj. euro som årsgenomsnitt
jämfört med det som har förslagit i regering-
ens proposition 122/2002 rd. Statens andel
därav skulle vara 20 milj. euro, kommuner-
nas andel 22 milj. euro, Folkpensionsanstal-
tens andel 2 milj. euro och kyrkans andel 1
milj. euro.

3. Beredningen av proposit ionen

Propositionen har beretts som tjänsteupp-
drag vid finansministeriet.

4. Behovet av att avlåta en kom-
pletterande proposit ion

Det inkomstpolitiska avtal för 2003—2004
som arbetsmarknadens centralorganisationer
har uppnått den 18 november 2002 och som
godkändes, uppfyller de krav som regeringen
för sin del hade ställt på förhandlingsresulta-
ten. I anslutning till detta har regeringen lo-
vat att förelägga riksdagen propositioner med
förslag till nödvändiga lagändringar.

5. Samband med andra proposi-
t ioner

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2003. Propositionen skall behand-
las samtidigt med regeringens proposition RP
122/2002 rd.

6. Ikraftträdande

Den ändring som ingår i denna komplette-
rande proposition förslås träda i kraft den 1
januari 2003, dvs. samtidigt med bestämmel-
serna i den regeringsproposition som tidigare
förelagts riksdagen.
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Med stöd av vad som anförts ovan förläggs
Riksdagen följande komplettering av reger-
ingens proposition med förslag till lagar om

ändring av inkomstskattelagen och ikraftträ-
delsebestämmelsen i lagen om ändring av
77 § inkomstskattelagen:

Lagförslagen

Lag

om ändring av inkomskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut förskrivs:

95 §

Avdrag för inkomstens förvärvande

Den skattskyldige får från sin löneinkomst
dra av

1) såsom avdrag för inkomstens förvärvan-
de 590 euro, dock högst löneinkomstens be-
lopp,
— — — — — — — — — — — — — —

———
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

—————

Helsingfors den 3 december 2002

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Suvi-Anne Siimes


