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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om inkomstskatteskalan för 2006 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

Denna proposition innehåller ett förslag till 
progressiv inkomstskatteskala som tillämpas 
vid beskattningen för 2006. 

Propositionen hänför sig till förhandlings-
resultatet av den 29 november 2004 gällande 

det inkomstpolitiska avtalet och till budget-
propositionen för 2006.  

Lagen avses träda i kraft vid ingången av 
2006.  

————— 
 

MOTIVERING 

1.  Nuläge och föreslagna ändrin-
gar 

1.1. Bakgrund 

I anslutning till förhandlingsresultatet av 
den 29 november 2004 gällande det inkomst-
politiska avtalet och till det senare ingångna 
inkomstpolitiska avtalet har regeringen i sitt 
ställningstagande av den 30 november 2004 
meddelat att den lindrar beskattningen av ar-
betsinkomster med sammanlagt 1 700 miljo-
ner euro under åren 2005—2007. Skattelätt-
naderna utgör en helhet i anslutning till vil-
ken avsikten är att 2007 slopa en inkomst-
klass i statens progressiva inkomstskatteskala 
och ta i bruk ett nytt förvärvsinkomstavdrag i 
statsbeskattningen 2006 så, att det skattein-
täktsbortfall som följer av lättnaderna under 
2006 och 2007 belastar staten. År 2006 före-
slås beskattningen lindras med 840 miljoner 
euro, varav en del utgör en kompensation för 
ökade avgifter för sjukförsäkringen i enlighet 
med regeringens tidigare nämnda meddelan-
de. 

 
 

1.2. Lag om inkomstskatteskalan 

Enligt 124 § 4 mom. i inkomstskattelagen 
(1535/1992) föreskrivs särskilt om den skat-
teskala som skall tillämpas vid varje års be-
skattning av förvärvsinkomst. Inom det diffe-
rentierade inkomstskattesystemet gäller den 

progressiva inkomstskatteskalan endast fy-
siska personers och dödsbons förvärvsin-
komst. 

I propositionen föreslås att vid beskatt-
ningen för skatteåret 2006 tillämpas en pro-
gressiv inkomstskatteskala som, jämförd med 
den skala som tillämpas för 2005, lindrats 
genom att den första och den fjärde margi-
nalskatteprocentsatsen sänkts med 1,5 pro-
centenheter samt de andra marginalskatte-
procentsatserna med 1 procentenhet. Dessut-
om föreslås i anslutning till förberedelserna 
för att slopa en inkomstklass i skalan att in-
komstgränsen för den andra inkomstklassen 
höjs med 1 200 euro och inkomstgränsen för 
den femte inkomstklassen höjs med 200 euro 
samt att inkomstgränsen för den tredje in-
komstklassen sänks med 800 euro. Vidare fö-
reslås en inflationsjustering på två procent i 
inkomstgränserna för skalan. 

Den fjärde marginalskatteprocentsatsen fö-
reslås bli sänkt med en halv procentenhet 
mer än vad regeringen föreslår i ovan nämn-
da meddelande. Förslaget hänför sig till det 
nya förvärvsinkomstavdrag i statsbeskatt-
ningen som har föreslagits i budgetproposi-
tionen. Genom denna tilläggsändring möjlig-
görs en avgränsning av det föreslagna nya 
förvärvsinkomstavdraget till att tydligt stöda 
låg- och medelinkomsttagare och företagare, 
medan motsvarande avdrag inom kommu-
nalbeskattningen gäller höginkomsttagare. 
Avdraget tillämpas första gången vid be-
skattningen för 2006. 
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2.  Proposi t ionens konsekvenser 

Den föreslagna lindringen i inkomstskatte-
skalan beräknas minska avkastningen av sta-
tens inkomstskatt med ca 540 miljoner euro 
2006 i jämförelse med avkastningen enligt 
skattegrunderna för innevarande år. Infla-
tionsjusteringen beräknas minska avkast-
ningen av statens inkomstskatt med 150 mil-
joner euro 2006 i jämförelse med avkast-
ningen enligt skattegrunderna för innevaran-
de år. 

Ibruktagandet av förvärvsinkomstavdraget 
inom statsbeskattningen beräknas minska sta-
tens skatteintäkter med 300 miljoner euro på 
årsnivå. 

De lindringar som hänför sig till förhand-
lingsresultatet gällande det inkomstpolitiska 
avtalet beräknas således minska skatteintäk-
terna med totalt 840 miljoner euro medan in-
flationsjusteringen minskar skatteintäkterna 
med 150 miljoner euro. Sammanlagt beräk-
nas förslagen minska inkomstskatteintäkten 
med 990 miljoner euro. Härav går ca 20 mil-

joner till att kompensera höjningen av de av-
gifter som ingår i reformen av finansieringen 
av sjukförsäkringen. 

Vidstående tabell visar hur ändringarna i 
inkomstskattegrunderna påverkar lönein-
komstens skattegrad på de olika inkomstni-
våerna. Skattesatssänkningen är högst en 
dryg procentenhet i fråga om löneinkomster 
under medelinkomstnivån, varefter den sjun-
ker till en halv procentenhet då inkomstnivån 
överstiger 100 000 euro. Sifferuppgifterna i 
tabellen omfattar inkomstskatt till staten, 
kommunalskatt, kyrkoskatt, sjukförsäkring-
ens sjukvårdspremie och dagpenningspremie 
samt arbetstagarnas pensionsförsäkringspre-
mie och löntagarnas arbetslöshetsförsäk-
ringspremie. Förutom nämnda ändringar i 
statens inkomstskattegrunder ingår i kalkylen 
av ändringarna gällande 2006 i övriga skatte-
grunder de ändringar gällande personer med 
löneinkomst som ingår i regeringens proposi-
tion om ändring av lagstiftningen om finansi-
ering av sjukförsäkringen (RP 68/2005). 

 
 

Löneinkomstens inkomst-
skattegrad 

  

Inkomstskattegrad, % 

Euro 
om året 

Grunderna 
för 2005 

Grunderna 
för 2006 

Förändring, 
%-enheter 

5 000 12,30 12,26 -0,04 
10 000 16,13 15,69 -0,44 
20 000 24,69 23,66 -1,03 
30 000 31,22 30,51 -0,71 
40 000 35,56 34,85 -0,71 
50 000 38,68 38,03 -0,65 
60 000 40,75 40,15 -0,60 
70 000 43,13 42,48 -0,65 
80 000 44,96 44,35 -0,61 
90 000 46,38 45,80 -0,58 

100 000 47,52 46,96 -0,56 
110 000 48,45 47,91 -0,54 
120 000 49,17 48,64 -0,53 
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3.  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid finansministe-
riet.  
 
4.  Samband med andra proposi -

t ioner 

Propositionen hänför sig till statsbudgeten 

för 2006.  
 
5.  Ikraft trädande 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 
2006. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 
 

Lag om inkomstskatteskalan för 2006 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 

1 § 
Vid beskattningen för 2006 fastställs den 

inkomstskatt för förvärvsinkomst som enligt 
inkomstskattelagen (1535/1992) skall betalas 
till staten i enlighet med en progressiv in-
komstskatteskala enligt följande: 
 

Beskattningsbar  
förvärvsinkomst, 

 
 
 

euro 

Skatt vid 
nedre 

gränsen, 
 
 

euro 

Skatt på den 
del av inkoms-

ten som 
överskrider den 
nedre gränsen, 

% 

12 200 — 17 000 8 9,0 

17 000 — 20 000 440 14,0 

20 000 — 32 800 860 19,5 

32 800 — 58 200 3 356 25,0 

58 200 —  9 706 32,5 

 

2 § 
Denna lag träder i kraft den           20  . 
 

————— 

Helsingfors den 16 september 2005 

Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 
 

Finansminister Antti Kalliomäki 
 


