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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om skatteskalorna för 2004 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

Propositionen innehåller förslag till pro-
gressiv inkomstskatteskala, progressiv för-
mögenhetsskatteskala och förmögenhets-
skattprocentsats för samfund. Skalorna och 
skatteprocentsatserna skall tillämpas vid 
statsbeskattningen för 2004. 

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2004 och avses bli behandlad i 
samband med den. 

Avsikten är att lagen skall träda i kraft vid 
ingången av 2004. 

————— 
 

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 inkomstskattesy-
stemet gäller den progressiva inkomstskatte-
skalan bara fysiska personers och dödsbons 
förvärvsinkomst. 

I regeringsprogrammet för statsminister 
Vanhanens regering sägs att regeringen un-
der valperioden kommer att lindra framför 
allt beskattningen av arbete. I programmet 
sägs också att skattelättnaderna koncentreras 
till de närmaste åren. I juli i år ändrades skat-
tegrunderna för 2003 så att beskattningen av 
förvärvsinkomster lindrades med 295 miljo-
ner euro på årsnivå utöver den tidigare lind-
ringen.  

Regeringen föreslår en lindring av in-
komstbeskattningen med 775 miljoner euro 
2004. Dessutom föreslås att en inflationsju-
stering om en procent görs i den progressiva 
inkomstskatteskalan, vilket enligt uppskatt-
ning sänker avkastningen från inkomstskat-
ten till staten med 70 miljoner euro. Lind-
ringen skall närmast inriktas på löne- och fö-
retagarinkomster och fokuseras på låg- och 
medelinkomsttagare. Lindringen skall ge-
nomföras som lindringar i statens inkomst-
skatteskala och genom att man ändrar avdra-
get för inkomstens förvärvande och förvärvs-

inkomstavdraget vid kommunalbeskattning-
en, så som närmare föreslås i en proposition 
med förslag till lag om ändring av inkomst-
skattelagen som hänför sig till budgetpropo-
sitionen för 2004. Med de ändringar som 
görs i förvärvsinkomstavdraget och avdraget 
för inkomstens förvärvande lindras främst 
beskattningen av inkomst- och företagarin-
komsttagare med låg lön. Genom detta upp-
muntrar man till arbete också på lägre in-
komstnivåer. Ändringar som görs i statens 
inkomstskatteskala lindrar beskattningen inte 
bara för dem som får löne- och företagsin-
komst utan också för andra inkomsttagare, så 
som för pensionärer som betalar inkomstskatt 
till staten. 

I propositionen föreslås att vid beskatt-
ningen för skatteåret 2004 tillämpas en pro-
gressiv inkomstskatteskala som, jämfört med 
den skala som används innevarande år, har 
lindrats genom en höjning av inkomstgrän-
serna för alla inkomstklasser på skatteskalan 
med en procent samt genom en sänkning av 
alla marginalskatteprocentsatser med en pro-
centenhet. Förmögenhetsskatteskalan och 
förmögenhetsskatteprocentsatsen för sam-
fund föreslås förbli desamma.  
 
2.  Proposit ionens verkningar 

Den föreslagna sänkningen av marginal-
skatteprocentsatserna på inkomstskatteskalan 
uppskattas minska avkastningen från fysiska 
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personers inkomstskatt till staten för 2004 
med ca 355 miljoner euro jämfört med den 
avkastning som följer innevarande års skat-
tegrunder.  Inflationsjusteringen beräknas 
minska avkastningen från inkomstskatten till 
staten med 70 miljoner euro. Höjningen av 
avdraget för inkomstens förvärvande beräk-
nas minska skatteavkastningen med 28 mil-
joner euro på årsnivå, varav statens andel är 
12 miljoner euro och kommunernas andel 13 
miljoner euro, Folkpensionsanstaltens andel 
ca 2 miljoner euro och kyrkans andel 1 mil-
jon euro. Höjningen av förvärvsinkomstav-
draget i kommunalbeskattningen beräknas 
minska skatteavkastningen på årsnivå med 
392 miljoner euro, varav kommunernas andel 
är 343 miljoner euro, Folkpensionsanstaltens 
andel 28 miljoner euro och kyrkans andel 21 
miljoner euro. I regeringens proposition med 
förslag till lag om ändring av 18 och 45 a § 
lagen om planering av och statsandel för so-
cial- och hälsovården, som anknyter till bud-
getpropositionen för 2004, föreslås det att 
kommunerna kompenseras till fullt belopp 
för förlusten av skatteinkomster genom att 
man höjer statsandelsprocenten för social- 
och hälsovårdens driftskostnader. I regering-
ens proposition med förslag till lagar om 
ändring av 3 och 12 § lagen om skatteredo-
visning och 124 § inkomstskattelagen, som 
anknyter till budgetpropositionen för 2004, 
föreslås att kyrkans förlust av skatteavkast-
ning skall lindras med drygt 5 miljoner euro 
genom att man höjer utdelningen av sam-
fundsskatten till församlingarna. 

Tabellen nedan sammanfattar hur förslagen 
till ändring av inkomstskattegrunderna för 
2004 i denna proposition och nämnda propo-
sition med förslag till lag om ändring av in-
komstskattelagen samverkar på skattegrader-
na för löntagare på olika inkomstnivåer. Sif-
feruppgifterna i tabellen omfattar inkomst-
skatt till staten, kommunalskatt, kyrkoskatt, 
den försäkrades sjukförsäkringspremie samt 
arbetstagares pensionsförsäkringspremie och 
löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie. 
 

Löne- 
inkomst 

Inkomstskattegrad, % 

Euro 
per år 

År 
2003 

År 
2004 

Förändring, 
procenten 

heter 
2 000 4,8 4,8  0,0 
4 000 11,9 11,1 -0,8 
6 000 14,1 13,0 -1,2 
8 000 15,9 14,5 -1,3 

10 000 17,7 16,2 -1,5 
12 000 19,0 17,3 -1,7 
14 000 21,0 19,3 -1,7 
16 000 23,0 21,4 -1,7 
18 000 25,0 23,4 -1,6 
20 000 26,5 25,0 -1,5 
30 000 32,8 31,5 -1,3 
40 000 37,1 35,9 -1,3 
50 000 40,1 38,9 -1,2 
60 000 42,2 41,1 -1,2 
70 000 44,6 43,5 -1,1 
80 000 46,4 45,3 -1,1 
 
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 2004 och avses bli behandlad i 
samband med den. 
 
5.  Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 
2004. 

Lagen skall tillämpas vid beskattningen för 
2004. 

Avsikten är, att grunderna för förskottsin-
nehållning tillämpas vid början av februari, 
när de nya skattekorten tas i bruk. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 
 
 

Lag om skatteskalorna för 2004 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 

1 § 
Vid beskattningen för 2004 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, 
% 

 

11 700 — 14 500 8 11 
14 500 — 20 200 316 15 
20 200 — 31 500 1 171 21 
31 500 — 55 800 3 544 27 
55 800 —  10 105 34 
 

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 procentsatsen för förmö-

genhetsskatten 1. 
 
 

5 § 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. 

————— 

Helsingfors den 16 september 2003 

Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Finansminister Antti Kalliomäki 
 


