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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lagar om upphävande av lagen om arbetsgivares social-
skyddsavgift på grundval av arvoden för idrott till  
idrottsmän och om ändring av lagen om arbetsgivares  
socialskyddsavgift 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att lagen om 
arbetsgivares socialskyddsavgift på grundval 
av arvoden för idrott till idrottsmän upphävs 
och att lagen om arbetsgivares socialskydds-
avgift ändras. 

Det föreslås att den lag enligt vilken id-
rottsarbetsgivare inte behöver betala arbets-
givares socialskyddsavgift upphävs. Enligt 
förslaget ska arbetsgivares sjukförsäkrings-
avgift betalas på grundval av den lön som be-

talas idrottsutövaren. Sjukförsäkringsavgiften 
ska betalas första gången på grundval av de 
löner som betalas i januari 2011. Arbetsgiva-
res sjukförsäkringsavgift ska fortfarande inte 
betalas på grundval av sådana arvoden till id-
rottsutövare som inte baserar sig på anställ-
ningsförhållande. 

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 
2011. 

 
————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

 
1.  Nuläge 

1.1. Pensions- och olycksfallsskydd för id-
rottsutövare 

Arvoden som betalas idrottsutövare ansågs 
inte förrän i mitten av 1990-talet som lön 
som betalas i anställningsförhållande och på 
grundval av vilken det uppstår försäkrings-
skyldighet enligt arbetspensions- eller 
olycksfallsförsäkringssystemet. År 1994 fat-
tade försäkringsdomstolen ett beslut 
(5122/93/2542) enligt vilket en idrottsutövare 
som spelade ishockey i en idrottsförening an-
sågs stå i sådant anställningsförhållande till 
idrottsföreningen som omfattas av lagen om 
pension för arbetstagare (395/1961). Beslutet 
ledde för sin del till att det skapades ett eget 
socialförsäkringssystem för idrottsutövare 
(RP 356/1994 rp). Lagen om pension för ar-
betstagare, lagen om pension för företagare 
(468/1969) och lagen om olycksfallsförsäk-
ring (608/1948) ändrades år 1995 så att la-
garna inte gäller idrottsutövande. Förord-
ningen om anordnande av pensions- och 
olycksfallsskydd för idrottsmän (537/1995) 
trädde i kraft samtidigt som nämnda lagänd-
ringar, dvs. den 1 maj 1995. Genom förord-
ningen skapades ett separat socialförsäk-
ringssystem för idrottsutövare som var mera 
begränsat än de allmänna inkomstbaserade 
socialförsäkringssystemen och som baserade 
sig på en försäkringsprincip som beaktade id-
rottens särdrag. 

Efter år 1995 har socialförsäkringssystemet 
för idrottsutövare justerats många gånger. En 
ny förordning om anordnande av pensions- 
och olycksfallsskydd för idrottsmän 
(275/1998) trädde i kraft 1998. Efter det att 
den nya grundlagen trätt i kraft stiftades år 
2000 även en lag om olycksfalls- och pen-
sionsskydd för idrottsutövare. Denna lag om 
olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsut-
övare (575/2000) ändrades senast genom en 

lag som trädde i kraft den 1 maj 2009 
(276/2009). 
 
1.2. Sjukförsäkringsskydd för idrottsut-

övare 

Inom idrottsverksamheten är olyckfallsris-
ken större än normalt. Via olycksfallssyste-
met för idrottsutövare betalas dock inte dag-
penning enligt det allmänna olycksfallsför-
säkringssystemet, eftersom det inte har an-
setts ändamålsenligt med tanke på idrottens 
ekonomiska bärkraft. Däremot har idrottsut-
övare rätt till dagpenning för kortvarig ar-
betsoförmåga enligt sjukförsäkringslagen 
(1224/2004). Sjukdagpenningen ersätter id-
rottsutövaren det inkomstbortfall som föror-
sakas av hans eller hennes arbetsoförmåga.  
En idrottsutövare kan för sjuktiden erhålla 
lön av arbetsgivaren på samma sätt som and-
ra arbetstagare. Sjukdagpenningen betalas då 
till arbetsgivaren. 

Idrottsutövare har utöver rätt till sjuk- och 
föräldradagpenning enligt sjukförsäkringsla-
gen dessutom enligt nämnda lag rätt till sjuk-
vårdsförmåner, ersättning för arvode till pri-
vat läkare eller tandläkare, för undersök-
nings- och vårdkostnader, för läkemedels-
kostnader samt för resekostnader i anslutning 
till vården. Idrottsutövares rätt till rehabiliter-
ing som Folkpensionsanstalten ordnar och 
Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmå-
ner bestäms enligt lagen om Folkpensionsan-
staltens rehabiliteringsförmåner och rehabili-
teringspenningförmåner (566/2005). Dag-
penning och rehabiliteringspenning bestäms 
på basis av idrottsutövarens arbetsinkomster. 
 
1.3. Finansiering av sjukförsäkringen 

Allmänt 

Bestämmelser om finansiering av sjukför-
säkringen finns i 18 kap. i sjukförsäkringsla-
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gen. När finansieringen av sjukförsäkringen 
reviderades vid ingången av 2006 indelades 
sjukförsäkringen i arbetsinkomstförsäkring 
och sjukvårdsförsäkring. Förmåner som hör 
till arbetsinkomstförsäkringen är sjukdag-
penning  och  föräldradagpenning, rehabili-
teringspenning samt kostnaderna för före-
tagshälsovården, med undantag av ersätt-
ningar till Studenternas hälsovårdsstiftelse. 
Dessutom ersätts arbetsgivarna för de semes-
terkostnader för arbetstagaren som uppstår 
under dagpenningstiden. 

Utgifterna för arbetsinkomstförsäkringen 
finansieras huvudsakligen med arbetsgivares 
sjukförsäkringsavgift (1 411 miljoner euro år 
2008) samt löntagares och företagares dag-
penningspremier (511 miljoner euro). Av sta-
tens medel finansieras dagpenningar som 
uppgår till minimibelopp, 0,1 % av övriga 
föräldradagpenningar samt en del av företa-
gares företagshälsovård, sammanlagt 76 mil-
joner euro år 2008. 

I sjukvårdsförsäkringen ingår bl.a. läkeme-
delsersättningar, ersättningar för läkar-
arvoden, reseersättningar samt rehabiliter-
ingstjänster. Hälften av utgifterna för sjuk-
vårdsförsäkringen finansieras med de sjuk-
vårdspremier som tas ut hos den försäkrade 
och hälften av statens medel. Av statens me-
del finansieras dessutom i sin helhet de er-
sättningar för sjukvård som betalas till utlan-
det. Den sjukvårdspremie som ska tas ut av 
alla försäkrade uppgick till 1 036 miljoner 
euro år 2008. Statens andel av utgifterna för 
sjukvårdsförsäkringen uppgick till samman-
lagt 1 043 miljoner euro. 
 
Idrottsutövare 

Liksom övriga försäkrade betalar idrottsut-
övare sjukförsäkringens sjukvårdspremie på 
basis av sina beskattningsbara inkomster i 
kommunalbeskattningen.  Idrottsutövare har 
även från början betalat den dagpennings-
premie  som tagits i bruk för att finansiera 
arbetsinkomstförsäkringen. I 11 kap. 2 § 
3 mom. i sjukförsäkringslagen ingår be-
stämmelser om att som sådan lön som utgör 
grund för dagpenning betraktas, utöver i 13 § 
i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) av-
sedda löner på vilka förskottsinnehållning 
ska verkställas, även arvoden till bl.a. id-

rottsutövare samt personlig ersättning till en 
sportutövare som avses i 3 § i lagen om be-
skattning av begränsat skattskyldig för in-
komst (627/1978). 
 
 
Arbetsgivare 

Arbetsgivares socialskyddsavgift består av 
arbetsgivares folkpensionsavgift och arbets-
givares sjukförsäkringsavgift. Enligt 3 § i la-
gen om arbetsgivares socialskyddsavgift 
(366/1963) är arbetsgivaren skyldig att betala 
arbetsgivares socialskyddsavgift om en ar-
betstagare enligt sjukförsäkringslagen är för-
säkrad i Finland. En arbetsgivare behöver 
inte betala socialskyddsavgift t.ex. när en ar-
betstagare som kommer från utlandet till Fin-
land ämnar vistas mindre än fyra månader i 
Finland. Enligt 14 § i förordningen om för-
skottsuppbörd (1124/1996) behöver inte ar-
betsgivares socialskyddsavgift betalas om 
grunden för avgiften är en enskild, tillfällig 
lönebetalning på högst 20 euro. 

Enligt lagen om arbetsgivares social-
skyddsavgift på grundval av arvoden för id-
rott till idrottsmän (375/1995; lagen om be-
talningsbefrielse) som gavs år 1995 behöver 
inte idrottsarbetsgivare betala arbetsgivares 
socialskyddsavgift.  Lagförslaget ingick i den 
regeringsproposition 356/1994 som nämns i 
punkt 1 och genom vilken ett eget pensions- 
och olycksfallssystem för idrottsutövare ska-
pades. 

Enligt 1 § i lagen om betalningsbefrielse 
gäller vad i lagen om arbetsgivares social-
skyddsavgift bestäms om arbetsgivares skyl-
dighet att betala arbetsgivares socialskydds-
avgift på grundval av lön som avses i 4 § i 
lagen om förskottsuppbörd (418/1959) och i 
4 § i lagen om beskattning av begränsat 
skattskyldig för inkomst och förmögenhet 
(627/1978) inte arvoden för utövande av id-
rott. I den nya lagen om förskottsuppbörd 
(1118/1996) som trädde i kraft vid ingången 
av 1997 har definitionen av lön flyttats till 
13 §. 

I motiveringen till regeringens proposition 
356/1994 om lagen om betalningsbefrielse 
anges att ”Försäkringsdomstolens beslut 
grumlar gränsdragningen mellan de arvoden 
som betalas för idrott och de löner som avses 
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i 4 § lagen om förskottsuppbörd. På grundval 
av sådan lön som avses i 4 § lagen om för-
skottsuppbörd skall arbetsgivaren betala so-
cialskyddsavgift. Avsikten är inte att i fråga 
om arvoden till idrottsmän vidga skyldighe-
ten för arbetsgivaren att betala socialskydds-
avgift. För undvikande av tolkningsproblem 
är det ändamålsenligt att ändra lagen om ar-
betsgivares socialskyddsavgift så, att arbets-
givares socialskyddsavgift inte behöver beta-
las på grundval av arvoden till idrottsmän.” 

Professionellt idrottsutövande var inte lika 
vanligt i början av 1990-talet som nu, och på 
den tiden ville man inte heller särskilt betona 
professionalism. De utbetalningar som sked-
de i form av reell lön till idrottsutövaren an-
sågs som arvode till honom eller henne, och 
någon arbetsgivares socialskyddsavgift beta-
lades inte på grundval av dem före år 1995. 
Vid tillämpning av lagen om betalningsbefri-
else, som trädde i kraft vid ingången av maj 
1995, har man beaktat det syfte som anteck-
nades i förarbetet till lagen, dvs. att inte ut-
vidga skyldigheten att betala arbetsgivares 
socialskyddsavgift. Lagen om betalningsbe-
frielse har i praktiken tillämpats så att arbets-
givares socialskyddsavgift inte har betalats 
på basis av arvode som betalats idrottsutöva-
re för idrottsutövande oberoende av om ar-
vodet uppfyller kännetecknen för lön som 
anges i lagen om förskottsuppbörd. 

Idrottsarbetsgivare har rätt att få sjukdag-
penning för idrottsutövare för sådan sjukle-
dighet för vilken de betalar lön till idrottsut-
övare, trots att de inte har deltagit i finansie-
ringen av dagpenningen. När finansieringen 
av sjukförsäkringen reviderades år 2006 var 
avsikten den att man även på basis av arvode 
som betalats idrottsutövare skulle betala ar-
betsgivares sjukförsäkringsavgift. För att 
möjliggöra detta har till lagen om arbetsgiva-
res socialskyddsavgift fogats arvode till id-
rottsutövare som en grund för betalning av 
arbetsgivares socialskyddsavgift. Lagen om 
betalningsbefrielse upphävdes dock inte i 
samband med sjukförsäkringsreformen efter-
som man samtidigt förberedde ändringar i 
den lagstiftning som gäller pensions- och 
olycksfallssystemet för idrottsutövare. Den 
fördelning av arbetsinkomstförsäkringens 
dagpenningskostnader mellan arbetsgivare 
och arbetstagare som man kom överens om i 

samband med revideringen av finansieringen 
av sjukförsäkringen genomfördes inte i fråga 
om idrottsutövare. 

Lagen om betalningsbefrielse har inte hel-
ler upphävts i samband med de lagändringar 
som gäller pensions- och olycksfallssystemet 
för idrottsutövare. Upphävandet av lagen om 
betalningsbefrielse hade inneburit att idrotts-
arbetsgivares betalningsskyldighet hade ut-
sträckts till att gälla inte bara arbetsgivares 
sjukförsäkringsavgift utan också arbetsgiva-
res folkpensionsavgift, vilket man inte ville. 
Betalning av endast arbetsgivares sjukförsäk-
ringsavgift på basis av idrottsutövares arvode 
hade inneburit att skatteförvaltningen hade 
blivit tvungen att skapa ett eget uppföljnings- 
och datasystem enbart för idrottsarbetsgiva-
res avgift. Idrottsarbetsgivare betalar således 
inte ännu heller arbetsgivares sjukförsäk-
ringsavgift eller folkpensionsavgift på basis 
av idrottsutövares lön eller arvode. 
 
 
1.4. Idrottsutövares lön och arvoden i be-

skattningen 

Den lön enligt vilken förskottsinnehållning 
verkställs definieras i 13 § i lagen om för-
skottsuppbörd. Enligt paragrafen avses med 
lön varje slag av lön, arvode, förmån och er-
sättning som fås i arbets- eller tjänsteförhål-
lande. Idrottsutövare får från lön och arvode 
på basis av anställningsförhållandet göra av-
drag för inkomstens förvärvande, förvärvsin-
komstavdrag i kommunalbeskattningen och 
arbetsinkomstavdrag i statsbeskattningen. 
Andra än idrottsarbetsgivare betalar arbetsgi-
vares socialskyddsavgift på basis av lön på 
vilken förskottsinnehållning ska verkställas. 

Ersättning som i annan form än lön betalas 
för ett arbete, ett uppdrag eller en tjänst be-
stäms i beskattningen som ersättning för ar-
bete enligt 25 § 1 mom. 1 punkten i lagen om 
förskottsuppbörd. Arvoden som betalas id-
rottsutövare på basis av annat än anställ-
ningsförhållande är ur socialskyddsavgiftens 
synvinkel utbetalningar som i beskattningen 
beter sig som ersättning för arbete. Arbetsgi-
vares socialskyddsavgift betalas inte på basis 
av ersättning för arbete. 

När man skiljer mellan idrottsutövares lön 
och arvode kan man iaktta samma principer 
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som när man skiljer mellan lön och ersätt-
ning för arbete. Ersättning för arbete betalas 
för ett arbete, en uppgift eller en tjänst i an-
nan form än lön. Om det är fråga om inkomst 
som erhålls för idrott är idrottsutövares arvo-
de någonting annat än idrottsutövares lön. 

På basis av idrottsutövares arvode beviljas 
inte avdrag för inkomstens förvärvande, ef-
tersom det enligt 95 § 1 mom. 1 punkten i 
inkomstskattelagen beviljas endast på löne-
inkomsten. Till skillnad från lön och ersätt-
ning för arbete beviljas inte på idrottsutöva-
res arvode avdrag för inkomstens förvärvan-
de vid kommunalbeskattningen och inte ar-
betsinkomstavdrag vid statsbeskattningen, ef-
tersom dessa avdrag enligt 105 a och 125 § i 
inkomstskattelagen beviljas på löneinkomst, 
förvärvsinkomst av annat arbete, uppdrag el-
ler tjänst som utförts för en annans räkning, 
bruksavgifter som anses utgöra förvärvsin-
komst, dividender som ska beskattas som 
förvärvsinkomst, samt på vissa företagsin-
komster. För verkställande av beskattningen 
ska löner och arvoden som betalats idrottsut-
övare hållas separat. 

Enligt 116 a § i inkomstskattelagen 
(1535/1992) betraktas inte som en idrottsut-
övares inkomst under skatteåret den del av 
den inkomst han eller hon haft direkt med an-
ledning av idrottsutövandet som enligt vill-
koren i inkomstskattelagen har betalts till en 
träningsfond eller idrottsutövarfond. Till en 
träningsfond kan betalas endast annan id-
rottsinkomst än löneinkomst. Dessa arvoden 
som betalats till fonden kan användas för de 
utgifter som föranletts av idrottsutövandet 
och träningen under skatteåret. Vid skatte-
årets slut räknas det belopp som överstiger 
20 000 euro i träningsfonden som skatteplik-
tig förvärvsinkomst under skatteåret. 

Från en idrottsinkomst kan skattefritt över-
föras högst 50 % av idrottsinkomstens brut-
tobelopp till idrottsutövarfonden, dock högst 
100 000 euro i året. De medel som överförs 
till idrottsutövarfonden kan vara lön eller ar-
vode som idrottsutövaren erhåller eller medel 
som tidigare överförts till träningsfonden. 
Genom idrottsutövarfonden kan en idrottsut-
övare förbereda sig för tiden efter idrottskar-
riären. De medel som överförts till idrottsut-
övarfonden inkomstförs minst två och högst 
tio år efter avslutad idrottskarriär. 

2.  Målsättning och de vikt igaste  
förslagen 

När lagen om olycksfalls- och pensions-
skydd för idrottsutövare senast ändrades (RP 
22/2009 rd) konstaterades att ”Regeringens 
avsikt är att i samband med denna proposi-
tion utsträcka arbetsgivarens skyldighet att 
betala sjukförsäkringsavgift till att i 2010 års 
budget gälla också idrottsarbetsgivare.” I mo-
tiveringen till propositionen bedömdes att 
den nedre gränsen för arvoden för vilka ar-
betsgivares sjukförsäkringsavgift ska betalas 
årligen, som uppgår till 9 600 euro, 
överskrids i fråga om ca 800 idrottsutövare, 
vilket innebär att i arbetsgivares sjukförsäk-
ringsavgift beräknas inflyta 0,9 miljoner euro 
per år. 

Syftet med denna proposition är att idrotts-
arbetsgivare på samma sätt som övriga ar-
betsgivare ska delta i finansieringen av ar-
betsinkomstförsäkringen genom att betala ar-
betsgivares sjukförsäkringsavgift. Det före-
slås inte att betalningen av sjukförsäkrings-
avgiften binds till arbetsgivarens eventuella 
skyldighet att teckna en olycksfalls- och pen-
sionsförsäkring för idrottsutövaren. Betal-
ningsskyldigheten bestäms på samma sätt 
som för övriga arbetsgivare, alltså beroende 
på om idrottsutövaren är försäkrad enligt 
sjukförsäkringslagen i Finland. 

Arbetsgivaren ska betala arbetsgivares 
sjukförsäkringsavgift på grundval av den lön 
som han eller hon betalar idrottsutövaren. 
Med lön avses lön och arvode enligt 13 § i 
lagen om förskottsuppbörd som baserar sig 
på anställningsförhållande och som betalas 
idrottsutövaren. Avsikten är att inte fastställa 
någon nedre gräns för när lönen leder till be-
talningsskyldighet, utan till denna del ska på 
idrottsutövande tillämpas den allmänna grän-
sen på 20 euro som gäller socialskyddsavgif-
ter. 

Utanför den föreslagna betalningsskyldig-
heten blir sådana arvoden till idrottsutövaren 
som kan jämställas med ersättning för arbete 
och som inte grundar sig på anställningsför-
hållande. Övriga arbetsgivare är inte heller 
skyldiga att betala arbetsgivares sjukförsäk-
ringsavgift på grundval av arvoden som an-
ses som ersättning för arbete. Sådana arvo-
den betalas närmast individuella idrottsutöva-
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re som inte har någon arbetsgivare på samma 
sätt som lagidrottsutövare. När lön och arvo-
den skiljs åt ska man tillämpa den praxis om 
iakttas i beskattningen. 

Den arbetsgivares sjukförsäkringsavgift 
som ska betalas på idrottsutövarens lön som 
betalas till idrottsutövarfonden ska betalas i 
det skede då lönen överförs till fonden. När 
medel betalas ur idrottsutövarfonden, ska på 
medlen betalas skatt men inte arbetsgivares 
sjukförsäkringsavgift. Till en träningsfond 
kan betalas endast annan idrottsinkomst än 
lön. Av den anledningen ska på medel som 
överförs till träningsfonden eller som lyfts ur 
fonden inte betalas arbetsgivares sjukförsäk-
ringsavgift. 

Idrottsarbetsgivares skyldighet att betala 
arbetsgivares sjukförsäkringsavgift införs så, 
att lagen om betalningsbefrielse upphävs. 
Inom många lagidrottsgrenar avviker idrotts-
utövares avtalsperioder från ett kalenderår. 
Därför föreslås att idrottsarbetsgivares skyl-
dighet att betala sjukförsäkringsavgift börjar 
först när de nya avtalsperioderna inleds, dvs. 
från ingången av år 2011. 

Arbetsgivares folkpensionsavgift slopas 
helt från ingången av år 2010. När folkpen-
sionsavgiften slopas kommer arbetsgivares 
socialskyddsavgift att bestå enbart av arbets-
givares sjukförsäkringsavgift. Idrottsarbets-
givare behöver således inte betala arbetsgiva-
res folkpensionsavgift. 
 
 
3.  Proposi t ionens konsekvenser 

Idrottsarbetsgivare ska betala sjukförsäk-
ringsavgift första gången i februari. Grunden 
för avgiften är de löner som betalas i januari. 
Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift beräknas 
uppgå till 2,19 % av lönen år 2011. 

Enligt skatteförvaltningens register upp-
gick den genomsnittliga lön som betalades av 
andra arbetsgivare än sådana som temporärt 
betalar lön till idrottsutövare år 2008 till ca 
17 500 euro per år. Den sjukförsäkringsavgift 
som idrottsarbetsgivare ska betala på basis av 
den beräknade medellönen år 2011 uppgår i 
genomsnitt till 36 euro i månaden. 

Det sammanlagda lönebelopp som under 
avtalsperioden 2009-2010 betalas i FM-ligan 
i ishockey uppgår till 31 miljoner euro. En-

ligt den lönesumma som beräknas för 2011 
uppgår den genomsnittliga sjukförsäkrings-
avgift som idrottsarbetsgivare ska betala i 
FM-ligan per lag till ca 4 100 euro i måna-
den. 

Skyldigheten att betala arbetsgivares sjuk-
försäkringsavgift beräknas gälla ca 2 100 id-
rottsarbetstgivare som regelbundet betalar ut 
lön. De arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter 
som ska betalas på grundval av lön till id-
rottsutövare beräknas år 2011 uppgå till ca 
0,9 miljoner euro. De totala intäkter som in-
flyter i form av arbetsgivares sjukförsäk-
ringsavgift beräknas år 2011 uppgå till ca 
1 590 miljoner euro. 

Propositionen har inga konsekvenser för 
statsfinanserna. Med propositionen avhjälps 
den avvikelse i fördelningen av finansiering-
en av arbetsinkomstförsäkringen mellan ar-
betsgivare och löntagare som blev kvar när 
finansieringen av sjukförsäkringen revidera-
des. Propositionens har så liten inverkan på 
arbetsgivares och löntagares betalningsande-
lar att det i praktiken inte inverkar på betal-
ningsprocenten för arbetsgivares sjukförsäk-
ringsavgift och löntagares dagpenningsavgift. 

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift betalas 
inte på grundval av arvoden till idrottsutöva-
re. Enligt skatteförvaltningens register upp-
gick de arvoden som år 2008 betalades id-
rottsutövare i genomsnitt till 1 875 euro per 
år. De arvoden som betalats för hobbybase-
rad idrottsverksamhet sänker det genomsnitt-
liga beloppet. De arvoden som vissa indivi-
duella idrottsutövare erhåller är betydligt 
högre än genomsnittet. Eftersom det inte är 
fråga om ett anställningsförhållande och id-
rottsutövaren inte har en arbetsgivare, betalas 
inte arbetsgivares sjukförsäkringsavgift på 
basis av arvodena, och således kommer den 
hobbybaserade idrottsverksamheten inte att 
få några merkostnader. 
 
4.  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid social- och 
hälsovårdsministeriet. Vid beredningen hör-
des företrädare för Skatteförvaltningen och 
undervisningsministeriet samt företrädare för 
de centrala organisationer som representerar 
parterna inom idrotten samt företrädare för 
de centrala arbetsgivar- och löntagarorgani-
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sationerna. På basis av organisationernas ut-
låtande sköts den föreslagna tidpunkten för 

lagförslagens ikraftträdande upp med ett år 
till ingången av 2011. 

 



 RP 259/2009 rd 
  

 

9

 
 
 
 

DETALJMOTIVERING 

 
1.  Lagförslag 

1.1. Lagen om arbetsgivares social-
skyddsavgift på grundval av arvoden 
för idrott till idrottsmän 

1 §. Det föreslås att lagen upphävs, varvid 
idrottsarbetsgivares befrielse från skyldighe-
ten att betala arbetsgivares socialskyddsav-
gift upphör. 
 
1.2. Lagen om arbetsgivares social-

skyddsavgift 

4 §. I paragrafens 2 mom. bestäms den lön 
som utgör grund för arbetsgivares social-
skyddsavgift. Det föreslås att i 1 punkten slo-
pas idrottsutövares arvode, eftersom det inte 
är meningen att arbetsgivares socialskydds-
avgift ska betalas på grundval av arvoden 
som betalats utanför ett anställningsförhål-
lande. 

Dessutom föreslås att i 3 punkten slopas 
omnämnandet av idrottsutövare eftersom ar-

betsgivares socialskyddsavgift inte heller ska 
betalas på grundval av arvode som betalats 
en begränsat skattskyldig idrottsutövare utan-
för ett anställningsförhållande. 

4 a §. Paragrafen är ny. I denna paragraf 
ska ingå bestämmelser om i vilket skede ar-
betsgivares socialskyddsavgift ska betalas på 
en lön som betalas till idrottsutövarfonden. 
Om arbetsgivaren betalar lönen direkt till id-
rottsutövarfonden ska socialskyddsavgiften 
betalas när medel betalas till fonden. Arbets-
givares socialskyddsavgift ska således inte 
betalas i samband med skatterna, dvs. i det 
skede då medel lyfts ur fonden. 
 
2.  Ikraft trädande 

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari 
2011. Lagarna ska tillämpas första gången på 
de löner som betalas idrottsutövare i januari 
2011. 
 

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

 
 
 
 
 
 

1. 

Lag 

om upphävande av lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift på grundval av arvoden för id-
rott till idrottsmän 

 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 

 
 

1 § 
Genom denna lag upphävs lagen av den 

17 mars 1995 om arbetsgivares social-
skyddsavgift på grundval av arvoden för id-
rott till idrottsmän (375/1995). 
 

2 § 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011. 
Åtgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

————— 
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2. 

Lag 

om ändring av lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/1963) 4 § 

2 mom., sådant det lyder i lag 1365/2007, och 
fogas till lagen en ny 4 a § som följer: 

 
 

4 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Med lön avses i denna lag 
1) löner, arvoden och ersättningar enligt 

13 § i lagen om förskottsuppbörd på vilka 
förskottsinnehållning ska verkställas, kom-
pletteringsdagpenning som betalas av en så-
dan sjukkassa som avses i lagen om försäk-
ringskassor samt betjäningsavgifter som fås 
på grundval av en anställning, 

2) den del av utlandsarbetsinkomst enligt 
77 § i inkomstskattelagen (1535/1992) som 
betalas i form av pengar, 

3) lön enligt 4 § i lagen om beskattning av 
begränsat skattskyldig för inkomst och er-
sättning enligt 3 § i nämnda lag som grundar 
sig på en artists personliga verksamhet, 

4) lön enligt 10 § i lagen om källskatt för 
löntagare från utlandet, 

5) lön  enligt 2 § i lagen  om  beskattning 
av  anställda  vid  Nordiska  Investeringsban-

ken och Nordiska projektexportfonden 
(562/1976). 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 a § 
Om en arbetsgivare betalar en idrottsutöva-

re lön i form av idrottsinkomst enligt 116 a § 
i inkomstskattelagen till den idrottsutövar-
fond som avses i 116 c § i nämnda lag, är ar-
betsgivaren skyldig att betala arbetsgivares 
socialskyddsavgift på grundval av den lön 
som inbetalts till fonden. 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011. 
Denna lag  tillämpas  på  arbetsgivares so-

cialskyddsavgift som ska betalas på grundval 
av lön som betalas den 1 januari 2011 och 
senare. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

————— 

Helsingfors den 27 november 2009 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 

Social- och hälsovårdsminister Liisa Hyssälä 
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Bilaga 
Parallelltexter 

 
 
 
 
 

2. 

Lag 

om ändring av lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/1963) 4 § 

2 mom., sådant det lyder i lag 1365/2007, och 
fogas till lagen en ny 4 a § som följer: 

 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

4 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Med lön avses i denna lag 
1) löner, arvoden och ersättningar enligt 

13 § i lagen om förskottsuppbörd på vilka 
förskottsinnehållning ska verkställas, arvo-
den till idrottsutövare, kompletteringsdag-
penning som betalas av en sådan sjukkassa 
som avses i lagen om försäkringskassor 
samt betjäningsavgifter som fås på grundval 
av en anställning, 

2) den del av utlandsarbetsinkomst enligt 
77 § i inkomstskattelagen (1535/1992) som 
betalas i form av pengar, 

3) lön enligt 4 § i lagen om beskattning av 
begränsat skattskyldig för inkomst och er-
sättning enligt 3 § i nämnda lag som grun-
dar sig på en artists eller idrottsutövares 
personliga verksamhet, 

4) lön enligt 10 § i lagen om källskatt för 
löntagare från utlandet, 

5) lön  enligt 2 § i lagen om beskattning 
av anställda vid Nordiska Investeringsban-
ken och Nordiska projektexportfonden 
(562/1976). 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Med lön avses i denna lag 
1) löner, arvoden och ersättningar enligt 

13 § i lagen om förskottsuppbörd på vilka 
förskottsinnehållning ska verkställas, kom-
pletteringsdagpenning som betalas av en 
sådan sjukkassa som avses i lagen om för-
säkringskassor samt betjäningsavgifter som 
fås på grundval av en anställning, 

 
2) den del av utlandsarbetsinkomst enligt 

77 § i inkomstskattelagen (1535/1992) som 
betalas i form av pengar, 

3) lön enligt 4 § i lagen om beskattning av 
begränsat skattskyldig för inkomst och er-
sättning enligt 3 § i nämnda lag som grun-
dar sig på en artists personliga verksamhet, 

 
4) lön enligt 10 § i lagen om källskatt för 

löntagare från utlandet, 
5) lön  enligt 2 § i lagen  om  beskattning 

av  anställda  vid  Nordiska  Investerings-
banken och Nordiska projektexportfonden 
(562/1976). 
— — — — — — — — — — — — — —  
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4 a § 
Om en arbetsgivare betalar en idrottsut-

övare lön i form av idrottsinkomst enligt 
116 a § i inkomstskattelagen till den id-
rottsutövarfond som avses i 116 c § i nämn-
da lag, är arbetsgivaren skyldig att betala 
arbetsgivares socialskyddsavgift på grund-
val av den lön som inbetalts till fonden. 
 

 
 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 

2011. 
Denna lag tillämpas på arbetsgivares so-

cialskyddsavgift som ska betalas på grund-
val av lön som betalas den 1 januari 2011 
och senare. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 
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