
 RP 28/2012 rd  
    
 

295949 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
lag om rundradioskatt och till lagar om ändring av vissa 
lagar som har samband med den 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I propositionen föreslås att det ska stiftas 
en lag om rundradioskatt. Avsikten är att ge-
nom en årlig skatt som ska betalas till staten 
samla in de medel som behövs för att finan-
siera Rundradion Ab:s verksamhet. Proposi-
tionen utgör ett led i ändringarna av finansie-
ringen och styrningen av och tillsynen över 
Rundradion Ab:s allmännyttiga verksamhet 
och dess uppgifter. 

Enligt den föreslagna lagen ska en person 
som är allmänt skattskyldig i Finland och 
som under skatteåret har fyllt 18 år vara 
skyldig att betala en rundradioskatt på 0,68 
procent av summan av nettoförvärvsinkoms-
ten och nettokapitalinkomsten, dock högst 
140 euro. Skattebelopp som understiger 50 
euro ska inte debiteras. Skatten ska dock be-
räknas utifrån den arbetsinkomst som har 
fastställts för en person enligt lagen om pen-
sion för företagare eller lagen om pension för 
lantbruksföretagare, om denna inkomst över-
stiger summan av nettoförvärvsinkomsten 
och nettokapitalinkomsten. 

Samfund och samfällda förmåner ska vara 
skyldiga att betala 350 euro i skatt, om om-
sättningen för deras näringsverksamhet eller 
jordbruk eller motsvarande avkastning är 
minst 400 000 euro, och 700 euro, om om-
sättningen eller motsvarande avkastning 
överstiger 1 000 000 euro. 

Skatten ska debiteras i samband med verk-
ställandet av inkomstbeskattningen och ska 
liksom inkomstskatt tas ut vid förskottsupp-
börden. 

Lagen tillämpas inte på personer eller sam-
fund som har sin hemkommun i landskapet 
Åland. 

I lagen om beskattningsförfarande, lagen 
om förskottsuppbörd, lagen om skatteupp-
börd, lagen om skatteredovisning och lagen 
om offentlighet och sekretess i fråga om be-
skattningsuppgifter görs de ändringar som 
behövs och som hänför sig till verkställandet 
av beskattningen, förskottsuppbörden av 
rundradioskatt, skatteuppbörden och redovis-
ningen till skattetagare samt till offentlighe-
ten och sekretessen i fråga om beskattnings-
uppgifter om rundradioskatt. Dessutom änd-
ras i inkomstskattelagen bestämmelserna om 
inkomstskatteprocenten för delvis skattefria 
samfund och i mervärdesskattelagen be-
stämmelserna om televisionsavgifter. Be-
stämmelser om rätten att dra av rundra-
dioskatt för samfund ska fogas till lagen om 
beskattning av inkomst av näringsverksamhet 
och till inkomstskattelagen för gårdsbruk. 

Propositionen hänför sig till regeringens 
proposition till riksdagen med förslag till la-
gar om ändring av lagen om Rundradion Ab 
och lagen om statens televisions- och radio-
fond. Genom de lagförslag som ingår i ovan-
nämnda proposition anges och tryggas bl.a. 
den årliga finansieringen av Rundradion Ab 
och genomförandet av finansieringen i prak-
tiken. 

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2013. 

Avsikten är att lagarna ska träda i kraft så 
snart som möjligt. Lagarna tillämpas första 
gången vid beskattningen för 2013, dock så 
att de temporära bestämmelserna om skatte-
tagargruppernas utdelning tillämpas på redo-
visningen av samfundsskatten och på rättel-
ser av redovisningarna för skatteåret 2013. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1  Nuläge 

Rundradion Ab:s verksamhet finansieras 
genom att med stöd av lagen om statens tele-
visions- och radiofond (745/1998) ta ut tele-
visionsavgift för användningen av en televi-
sionsapparat. En televisionsavgift ska enligt 
lagen betalas för varje televisionsapparat som 
används. Av familjer tas en televisionsavgift 
ut för varje plats där en apparat är i perma-
nent bruk, vilket innebär att avgiften även 
omfattar mottagare som tillfälligt används 
utanför hemmet, t.ex. på en sommarstuga. 
Personer intagna på en offentlig anstalt be-
höver inte betala televisionsavgift. 

För televisionsapparater som används på 
enskilda näringsidkares eller samfunds eller 
stiftelsers verksamhetsställen ska en televi-
sionsavgift betalas för varje verksamhetsstäl-
le. Den som bedriver härbärgeringsrörelse el-
ler härbärgeringsverksamhet ska dock för te-
levisionsapparater i inkvarteringsrummen be-
tala en televisionsavgift för varje grupp om 
fyra televisionsapparater eller en del av en 
sådan grupp. 

Även staten, kommunerna och församling-
arna är betalningsskyldiga samfund. 

Betalningsskyldigheten uppkommer när en 
televisionsapparat tas i bruk. En anmälan om 
detta ska göras till Kommunikationsverket 
som tar ut en televisionsavgift av den fysiska 
eller juridiska person som anmälts som tele-
visionsanvändare. Något separat beslut om 
betalningsskyldighet fattas inte i samband 
med detta. Kontrollanter som arbetar för 
Kommunikationsverket övervakar att anmäl-
ningsskyldigheten uppfylls. Betalningsskyl-
digheten upphör när Kommunikationsverket 
av den betalningsskyldige har fått en anmä-
lan om att användningen av televisionsappa-
raten har upphört. 

Televisionsavgiftens storlek bestäms av 
statsrådet i enlighet med 6 § i lagen om sta-
tens televisions- och radiofond. År 2012 är 
avgiften 252,75 euro för 12 månader. 

Vid utgången av december 2011 hade det 
gjorts 1,88 miljoner televisionsanmälningar 
och 41 600, dvs. 2,2 procent, av dessa hade 
gjorts av företag och samfund. 

År 2010 uppgick inflödet av televisionsav-
gifter till 446,6 miljoner euro. 

Kostnaderna för förvaltningen av televi-
sionsavgifter har uppgått till ungefär tre pro-
cent av inflödet av avgifter. 

Televisionsavgifterna avsätts till statens te-
levisions- och radiofond som är en fond som 
står utanför statsbudgeten och som förvaltas 
av Kommunikationsverket. Fondens medel 
används för att finansiera Rundradions verk-
samhet samt för att täcka kostnaderna för in-
drivningen av avgifter till fonden. Fondens 
medel kan även i övrigt användas för att 
främja televisions- och radioverksamheten. 

Statsrådet beslutar för varje kalenderår om 
fördelningen av fondens medel för Rundra-
dion Ab:s verksamhet och andra ändamål. År 
2011 användes enligt bokslutet för statens te-
levisions- och radiofond 457 miljoner euro 
av fondens medel för att finansiera Rundra-
dion Ab:s verksamhet. På ersättningen för 
inkomsterna av televisionsavgifter ska Rund-
radion Ab enligt 79 och 85 a § i mervärdes-
skattelagen (1501/1993) betala mervärdes-
skatt enligt en skattesats på nio procent. 

I den regeringsproposition till riksdagen 
med förslag till lagar om ändring av lagen 
om Rundradion Ab och lagen om statens te-
levisions- och radiofond som överlämnats 
samtidigt som denna proposition har man 
mera ingående redogjort bl.a. för bestämmel-
serna om och praxis för televisionsavgifter, 
televisions- och radiofondens ställning, fi-
nansieringen av Rundradion Ab och dess 
allmännyttiga rundradioverksamhet. 
 
2  Behovet  av ändring och alterna-

t iv  

I den regeringsproposition som nämns 
ovan har man ingående beskrivit behovet av 
att ändra på det nuvarande systemet. Det 
största problemet med systemet med televi-
sionsavgift är att det i och med att tekniken 
och utrustningen för mottagande av televi-
sionssändningar har utvecklats inte längre är 
motiverat att knyta betalningsskyldigheten 
till en viss terminal. Antalet betalare av tele-
visionsavgift har inte ökat på önskat sätt och 
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metoderna för att övervaka betalningsskyl-
digheten är även föråldrade. På grund av att 
betalningsviljan har minskat och att avgiften 
är apparatbunden kan finansieringen av rund-
radioverksamheten inte tryggas på ett håll-
bart sätt genom det nuvarande finansierings-
sättet. 

Alternativa sätt att finansiera rundradio-
verksamheten har under de senaste tio åren 
utretts av flera officiella arbetsgrupper. De 
huvudsakliga alternativen har varit att finan-
siera rundradioverksamheten med heltäckan-
de budgetmedel eller med en separat avgift 
eller skatt vars intäkter direkt eller indirekt 
styrs till statens televisions- och radiofond 
och vidare till Rundradion Ab. 

Enligt statsminister Katainens regerings-
program kommer modellen för Rundradion 
Ab:s finansiering och sättet på vilket finansi-
eringen samlas in att förnyas i enlighet med 
riksdagsgruppernas gemensamma ståndpunkt 
som godkändes den 23 mars 2010. Enligt 
nämnda ståndpunkt är målsättningen att ska-
pa en finansierings- och förvaltningsmodell 
som på lång sikt tryggar utvecklingen av 
Rundradion Ab:s allmännyttiga verksamhet 
och dess oberoende i samma utsträckning 
som för närvarande. Vid beredningen av fi-
nansieringsmodellen bör man även se till att 
betalningssystemet är rättvist i socialt hänse-
ende. Verksamheten ska finansieras med te-
levisionsavgifter tills det nya systemet tas i 
bruk. 

Hösten 2011 bereddes finansieringsmodel-
len flera gånger mellan kommunikationsmi-
nistern och ordförandena för riksdagsgrup-
perna. I samband med beredningen bedömde 
man ingående alternativa modeller för att 
samla in medel för att finansiera den allmän-
nyttiga rundradioverksamheten. 

En del av modellerna som baserade sig på 
en separat avgift eller skatt grundade sig på 
att man eftersträvat en anpassning till nuläget 
(hushåll). Sådana modeller är utöver televi-
sionsavgiften den medieavgift för allmännyt-
tig verksamhet som Lintiläs parlamentariska 
arbetsgruppen har föreslagit eller t.ex. en av-
gift som ska påföras fastighetsägare utifrån 
antalet bostadslägenheter. I samband med be-
redningen av reformen har dessa alternativ 
förkastats, eftersom de inte kan anses uppfyl-
la kravet på social rättvisa i och med att av-

giftsbelastningen blir lika stor för alla hus-
håll. Det skulle även ta relativt lång tid att 
genomföra dessa modeller. 

Andra förslag har varit en personlig avgift 
av skattenatur eller skatt som är lika stor för 
alla, eller en skatt som ska fastställas enligt 
inkomsterna och som tas ut i samband med 
inkomstbeskattningen. Av dessa skulle den 
senare kunna genomföras så att den uppfyller 
kravet på social rättvisa. 

I samband med alternativet som baserar sig 
på budgetfinansiering har man även diskute-
rat att ordna finansiering genom att höja ni-
vån på någon av de existerande skatterna. 
Det kan t.ex. vara fråga om en höjning av 
fastighetsskatten, en justering av inkomst- el-
ler samfundsskatten eller en höjning av mer-
värdesskattesatsen. Kravet på social rättvisa 
skulle främst uppfyllas i och med en juster-
ing av inkomstbeskattningen. 

Den modell som valdes som lösning inne-
bär att man av inkomsttagarna tar ut en sepa-
rat skatt, en s.k. Yle-skatt, vars storlek fast-
ställs som en procentandel av summan av 
nettoförvärvsinkomsten och nettokapitalin-
komsten, så att en minimi- och en maximini-
vå för skatten fastställs. Genom denna mo-
dell uppfylls kravet på social rättvisa bäst. 

I och med att skattskyldigheten ska gälla 
alla som uppnått myndighetsåldern ökar an-
talet skattebetalare betydligt i jämförelse med 
nuläget och därför kan det enskilda avgifts-
beloppet sänkas. En skatt som tas ut i sam-
band med inkomstbeskattningen innebär 
även att övervakningsproblemen i samband 
med den nuvarande televisionsavgiften för-
svinner. Skatteutfallet kan förutses tillräck-
ligt bra och detta tryggar kontinuiteten i fi-
nansieringen av den allmännyttiga verksam-
heten. 

Enligt denna lösning ska även företag och 
samfund betala skatt. 

En omständighet som talar för en direkt fi-
nansiering ur statsbudgeten är att finansie-
ringen då är lätt att ordna. I och med att tele-
visionsavgiften slopas deltar alla skattebeta-
lare via beskattningen i finansieringen av den 
allmännyttiga verksamheten. Att täcka finan-
sieringen med medel ur budgeten kräver att 
motsvarande summa inbesparas från övriga 
utgifter inom ramen för statens utgifter eller 
alternativt att skatteintäkterna ökas genom att 
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höja skatterna. De ekonomiska konjunktur-
växlingarna återspeglas i statens utgifter, vil-
ket kan komma att inverka på finansierings-
nivån i fråga om den allmännyttiga verksam-
heten och utvecklingen på lång sikt. 

En direkt finansiering ur budgeten är med 
tanke på dem som använder sig av de all-
männyttiga tjänsterna inte transparent: an-
vändarna vet inte hur stort deras bidrag till 
finansieringen av den allmännyttiga verk-
samheten är. Rundradion Ab:s publikrelation 
som baserar sig på betalning för den allmän-
nyttiga verksamheten skulle på motsvarande 
sätt upplösas helt. 
 
3  Målsättning och de v ikt igaste  

förslagen 

Genom de lagförslag som ingår i denna 
proposition genomförs den lösning som ord-
förandena för riksdagsgrupperna kommit 
överens om den 16 december 2011 och det 
finansieringssystem som ingår i det princip-
beslut som statsrådet utifrån ovannämnda 
lösning fattade den 21 december 2011. 

Bestämmelser om den s.k. Yle-skatten ska 
finnas i den nya lagen om rundradioskatt. En-
ligt principbeslutet redovisas skatten till 
statsbudgeten, varifrån medlen styrs till sta-
tens televisions- och radiofond. Från fonden 
överförs årligen till Rundradion Ab ett be-
lopp som fastställs i lagen om statens televi-
sions- och radiofond. 

Skatten ska i samband med verkställandet 
av inkomstbeskattningen skatteårsvis påföras 
personer samt, på de grunder som nämns 
nedan för företag, samfund och samfällda 
förmåner. 

Skatten ska liksom inkomstskatten tas ut 
som förskottsinnehållning och förskottsskatt 
av personer och som förskottsskatt av sam-
fund. Vid beskattningsförfarandet iakttas den 
lag som ska tillämpas vid inkomstbeskatt-
ningen, dvs. lagen om beskattningsförfarande 
(1558/1995). Rundradioskatt ska redovisas 
till staten enligt lagen om skatteredovisning 
(532/1998). 

Det ändamålsenligt att rundradioskatten 
även i fråga om fastställandet av skattebasen 
och den terminologi som används så bra som 
möjligt motsvarar inkomstskattelagstiftning-

en, eftersom beskattningen är nära kopplad 
till inkomstbeskattningen. 

Eftersom skattegrunden och delvis även 
förfarandet är olika för å ena sidan personer 
och å andra sidan samfund och samfällda 
förmåner, ska den skatt som personer betalar 
benämnas rundradioskatt för personer. Den 
skatt som betalas av samfund och samfällda 
förmåner ska benämnas rundradioskatt för 
samfund. 

År 2013 ska i enlighet med statsrådets 
principbeslut samlas in 480 miljoner euro i 
skatt av personer och 22 miljoner euro av 
samfund, dvs. sammanlagt 502 miljoner 
euro. I enlighet med de riktlinjer som ställts 
upp i principbeslutet ska de kostnader för att 
införa systemet och de årliga driftskostna-
derna som indrivningen av skatten orsakar 
täckas med intäkterna från skatten så att av 
rundradioskatten för samfund ska 2 miljoner 
euro användas till kostnaderna för skatteupp-
börd. Skillnaden på 500 miljoner euro är 
densamma som det belopp som 2013 ska er-
läggas till statens televisions- och radiofond 
av anslaget ur statsbudgeten för att täcka 
kostnaderna för Rundradion Ab:s allmännyt-
tiga verksamhet. 
 
3.1 Rundradioskatt för personer 

Storleken på rundradioskatten för personer 
beror på en persons inkomster. Rundra-
dioskatten ska vara 0,68 procent av summan 
av nettoförvärvsinkomsten och nettokapital-
inkomsten som anges i inkomstskattelagen 
(1535/1992). Skatten ska dock vara högst 
140 euro och belopp som understiger 50 euro 
debiteras inte. 

Som skattegrund för en person används 
dock den arbetsinkomst som eventuellt har 
fastställts enligt lagen om pension för företa-
gare (1272/2006) eller lagen om pension för 
lantbruksföretagare (1280/2006), om skatten 
överstiger summan av nettoförvärvsinkoms-
ten och nettokapitalinkomsten. På det här vi-
set kan en person som har en låg skattepliktig 
inkomst eller ingen skattepliktig inkomst alls, 
men som kan finansiera sitt uppehälle med 
skattefria dividendinkomster, påföras rundra-
dioskatt, om han eller hon enligt nämnda 
pensionslagar är försäkrad som en företagare. 
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Bakgrunden till detta är att reformen ska vara 
socialt rättvis. 

Rundradioskatt ska inte tas ut av minder-
åriga. Åldersgränsen är densamma som vid 
inkomstbeskattningen. Med minderåriga barn 
avses enligt 8 § i inkomstskattelagen barn 
som före skatteårets ingång inte har fyllt 17 
år. Rundradioskatt tas således ut endast av 
personer som har fyllt eller som senast under 
skatteåret fyller 18 år. 

Rundradioskatt för personer som avlidit 
under skatteåret ska påföras med beaktande 
av även dödsboets inkomster under detta år. 
Efter dödsåret ska dödsboet inte betala rund-
radioskatt för personer. 
 
 
 
3.2 Rundradioskatt för samfund 

Enligt statsrådets principbeslut ska sam-
fund påföras en rundradioskatt som är grade-
rad utifrån omsättningen. Om omsättningen 
är minst 400 000 euro men under 1 000 000 
euro, är skatten 350 euro. Om omsättningen 
är minst 1 000 000 euro, är skatten 700 euro. 

På de grunder som anförs nedan ska betal-
ningsskyldigheten enligt den föreslagna la-
gen gälla samfund och samfällda förmåner 
som avses i inkomstskattelagen. 

Betalningsskyldigheten förutsätter att före-
tagsverksamhet bedrivs, dvs. rörelse och yr-
kesutövning eller jordbruk. Eftersom skatten 
ska tas ut i samband med verkställandet av 
inkomstbeskattningen, är det i enlighet med 
vad som anförts ovan motiverat att koppla 
skyldigheten att betala rundradioskatt till be-
greppet näringsverksamhet som avses i lagen 
om beskattning av inkomst av näringsverk-
samhet (360/1968) och begreppet jordbruk 
som avses i inkomstskattelagen för gårdsbruk 
(543/1967). Den inkomst som ska beskattas 
vid inkomstbeskattningen fastställs separat 
för alla inkomstkällor, som är inkomstkällor 
inom näringsverksamhet, jordbruk och per-
sonlig verksamhet. Inkomster från inkomst-
källor inom jordbruk fastställs enligt in-
komstskattelagen för gårdsbruk, och inkoms-
ter av personlig verksamhet enligt inkomst-
skattelagen. 

Begreppet näringsverksamhet har inte defi-
nierats närmare i lagstiftning. En verksam-

hets karaktär bedöms med hjälp av de känne-
tecken för näringsverksamhet som utvecklats 
vid rätts- och beskattningspraxis och som är 
relativt etablerade. Begreppet näringsverk-
samhet omfattar inte t.ex. uthyrning, om den 
inte bedrivs i stor skala, och inte heller t.ex. 
värdepappershandel i liten skala. Dessa verk-
samheter beskattas i enlighet med inkomst-
skattelagen på samma sätt som t.ex. bostads-
aktiebolag. 

Enligt 2 § i inkomstskattelagen för gårds-
bruk avses med jordbruk egentligt jordbruk 
samt sådant specialjordbruk eller annan verk-
samhet i anslutning till jord- eller skogsbruk 
som inte ska betraktas som särskild rörelse. 

Att endast bedriva skogsbruk anses inte 
som jordbruk. 
 
Samfund 

Enligt 3 § i inkomstskattelagen avses med 
samfund staten och dess inrättningar, kom-
muner och samkommuner, församlingar och 
andra religionssamfund, aktiebolag, andels-
lag, sparbanker, placeringsfonder, universi-
tet, ömsesidiga försäkringsbolag, lånemaga-
sin, ideella och ekonomiska föreningar, stif-
telser och anstalter, utländska dödsbon samt 
andra juridiska personer eller för särskilt än-
damål förbehållna förmögenhetskomplex 
som är jämförbara med de samfund som 
nämns ovan. 

De poster som ska hänföras till omsätt-
ningen anges i bokföringslagstiftningen. Vid 
alla samfund tillämpas inte begreppet om-
sättning. Sådana är t.ex. finansinstitut och 
försäkringsanstalter samt ideella föreningar 
och stiftelser. I dessa fall ska betalningsskyl-
digheten fastställas utifrån motsvarande av-
kastning i stället för utifrån omsättningen. 
Termen "motsvarande avkastning" används i 
stället för omsättning i t.ex. bokföringslagen 
och bokföringsförordningen liksom i mer-
värdesskattelagen i bestämmelserna om s.k. 
mervärdesskattelättnad vid den nedre grän-
sen. 

I praktiken ska rundradioskatt påföras sam-
fund där verksamheten vid inkomstbeskatt-
ningen delvis eller helt har klassificerats som 
näringsverksamhet eller jordbruk, och verk-
samhetens omsättning eller motsvarande av-
kastning överstiger 400 000 euro. 
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I praktiken är det relativt ovanligt att jord-
bruk bedrivs i form av aktiebolag eller andra 
former av samfund. 
 
 
Offentliga samfund 

Offentliga samfund, särskilt kommunerna, 
utgör egna specialfall. Med tanke på neutrali-
tetsprincipen är det inte motiverat att kom-
munerna som utövare av näringsverksamhet 
behandlas annorlunda än privata företag som 
bedriver motsvarande verksamhet. Enligt 
21 § 4 mom. i inkomstskattelagen är kom-
muner inte skattskyldiga för inkomst av när-
ingsverksamhet som de bedriver inom sitt 
område eller för inkomst av fastigheter inom 
detta. En kommun som bedriver näringsverk-
samhet eller jordbruk endast inom sitt områ-
de ska således inte påföras inkomstskatt, och 
dess verksamhets karaktär som näringsverk-
samhet eller annan verksamhet bedöms såle-
des inte heller. Uppgifter som behövs för de-
biteringen av rundradioskatt, t.ex. uppgifter 
om omsättningen, samlas inte heller in för 
inkomstbeskattningen. 

I samband med beredningen av propositio-
nen har man av de orsaker som anförts ovan 
enats om en lösning där kommunerna påförs 
en rundradioskatt på 350 eller 700 euro, på 
samma sätt som övriga samfund, men där 
skatten är graderad utifrån beloppet av den 
kommunalskatt som debiterats för året före 
det föregående skatteåret. Enligt förslaget ska 
skatten vara 350 euro, om kommunalskatten 
understiger 20 miljoner euro, och 700 euro, 
om kommunalskatten är 20 miljoner euro el-
ler mera. Enligt situationen vid utgången av 
2011 skulle ungefär 200 av de knappa 340 
kommunerna betala en lägre skatt. 

Skillnaderna i kommunernas storlek och 
därmed i deras förmåga att betala skatt beak-
tas inte nämnvärt i denna lösning. Dessa 
skillnader kan vara avsevärda. Detsamma 
gäller dock även privata företag som till stor-
leken kan skilja sig lika mycket som kom-
munerna. 

Rundradioskatten för församlingarna fast-
ställs med avvikelse från kommunerna enligt 
huvudregeln, dvs. församlingarna ska betala 
rundradioskatt, om omsättningen för den när-
ingsverksamhet eller det jordbruk de bedriver 

eller motsvarande avkastning är minst 
400 000 euro. 

Eftersom utgångspunkten är att samfund 
betalar rundradioskatt utifrån sin närings-
verksamhet, är det inte motiverat att staten 
inte betalar skatt, även om den är skattetaga-
re. Statens skattskyldighet följer neutralitets-
principen och den medför inga extra skeden i 
beskattningen. 

I fråga om statens skattskyldighet iakttas 
samma praxis som vid inkomstbeskattningen, 
dvs. skatten fastställs och beskattningen 
verkställs separat för varje beskattningsenhet. 
Enligt 21 § 3 mom. i inkomstskattelagen ska 
staten fördela sig mellan olika beskattnings-
enheter på det sätt som bestäms i finansmini-
steriets beslut om statens beskattningsenheter 
(427/1993). De beskattningsenheter som av-
ses i beslutet ska påföras rundradioskatt, om 
de bedriver näringsverksamhet eller jordbruk 
och, om kravet på omsättningen uppfylls. 
 
Privata idkare av näring eller jordbruk 

Rundradioskatt ska inte tas ut för verksam-
het som bedrivs som privat rörelse eller yr-
kesutövning eller av personer som bedriver 
jordbruk, eftersom företagarna då blir tvung-
na att betala rundradioskatt två gånger: först 
rundradioskatt för företag utifrån närings-
verksamheten eller jordbruket och sedan 
rundradioskatt för personer utifrån de för-
värvs- och kapitalinkomster som fastställts 
för inkomster av företag eller jordbruk. Slut-
resultatet kan inte anses uppfylla kravet på 
social rättvisa som är målsättningen med re-
formen. 
 
Näringssammanslutningar och beskattnings-
sammanslutningar 

Rundradioskatt ska på motsvarande sätt 
inte tas ut av de näringssammanslutningar 
som avses i 4 § i inkomstskattelagen. Med 
näringssammanslutningar avses partrederier, 
öppna bolag, kommanditbolag och sådana 
konsortier som två eller flera personer har 
bildat för att bedriva näringsverksamhet och 
som är avsedda av verka för delägarnas ge-
mensamma räkning, om de inte ska betraktas 
som samfund. Med beskattningssammanslut-
ningar avses konsortier som två eller flera 
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personer har bildat för att bruka eller förvalta 
en fastighet. 

En näringssammanslutnings inkomst ska 
fördelas för beskattning som delägarnas in-
komst enligt de andelar som dessa har av 
sammanslutningens inkomst. På motsvarande 
sätt ska en beskattningssammanslutnings net-
toinkomst fördelas mellan sammanslutning-
ens delägare. Näringssammanslutningar och 
beskattningssammanslutningar kan jämföras 
med privata idkare av näring eller jordbruk 
på så vis att, om sammanslutningarna påförs 
rundradioskatt, blir beskattningen dubbel, 
vilket man i enlighet med vad som anförts 
ovan har velat undvika av skälighetsskäl. 

Öppna bolags och kommanditbolags in-
komst ska på samma sätt som andra närings-
sammanslutningars inkomst fördelas för be-
skattning som delägarnas inkomst. Med av-
vikelse från andra näringssammanslutningar 
är dessa dock från sina ägare fristående juri-
diska personer, så som aktiebolag. Aktiebo-
lag ska påföras rundradioskatt även då det är 
fråga om små företag som ägs av en person. 
Också i detta fall betalar aktiebolagets ägare 
på samma sätt som bolagsmän i personbolag 
dessutom en personlig rundradioskatt. 

Med tanke på neutraliteten i fråga om före-
tagsform eller den sociala rättvisan finns det 
ingen självklar lösning för var gränsen ska 
dras för när rundradioskatt påförs såväl före-
tagets ägare som företaget och när den påförs 
endast ägaren. Med iakttagande av de all-
männa principerna för inkomstbeskattningen 
är utgångspunkten i förslaget att öppna bolag 
samt kommanditbolag inte ska anses vara 
från sina ägare fristående skattskyldiga när 
rundradioskatt påförs, och de ska således inte 
separat påföras rundradioskatt. 
 
Dödsbon 

Inhemska dödsbon ska i enlighet med vad 
som anförts ovan inte betala rundradioskatt 
för personer efter dödsåret. Det ska dock skilt 
avgöras, om ett dödsbo som bedriver när-
ingsverksamhet eller jordbruk ska betala 
rundradioskatt för samfund efter dödsåret. 

Enligt 17 § 2 mom. i inkomstskattelagen 
ska ett dödsbo som bedriver näringsverk-
samhet beskattas som en särskild skattskyl-
dig för tre skatteår efter det år då arvlåtaren 

avled och därefter som en sammanslutning. 
Ett dödsbo som bedriver jordbruk ska dock 
alltid beskattas som en särskild skattskyldig. 
Av skälighetsskäl och med tanke på likabe-
handlingen ska inhemska dödsbon enligt för-
slaget inte påföras rundradioskatt när de vid 
inkomstbeskattningen behandlas som sär-
skilda skattskyldiga. 

Utländska dödsbon som vid inkomstbe-
skattningen behandlas som samfund ska med 
hänsyn till jämlikheten inte heller betala 
rundradioskatt för samfund. 
 
Samfällda förmåner 

Skatten omfattar i princip även de samfäll-
da förmåner som nämns i 5 § i inkomstskat-
telagen och som enligt 18 § i inkomstskatte-
lagen beskattas som från sina delägare sär-
skilda skattskyldiga. Som skattepliktig in-
komst för delägarna betraktas inte den andel 
som de har fått av den samfällda förmånens 
inkomst. I praktiken torde samfällda förmå-
ner som är samfällda skogar, väglag, fiskelag 
och skifteslag samt andra med dessa jämför-
bara konsortier endast i undantagsfall bedriva 
näringsverksamhet eller jordbruk i så stor 
skala att de ska påföras rundradioskatt. Skat-
ten kommer vanligen inte att omfatta sam-
fällda skogar, eftersom det inte anses som 
näringsverksamhet eller jordbruk att endast 
bedriva skogsbruk. 
 
Samfund som är befriade från inkomstskatt 

Samfund som är helt befriade från in-
komstskatt ska inte påföras rundradioskatt 
oberoende av om verksamheten till någon del 
kan anses vara näringsverksamhet. 
 
3.3 Förfarande 

I enlighet med vad som anförts ovan ska 
beskattningen verkställas i samband med 
verkställandet av inkomstbeskattningen i en-
lighet med lagen om beskattningsförfarande. 
Ovannämnda lag ska tillämpas även i övrigt, 
t.ex. vid sökande av ändring i fråga om rund-
radioskatt. 

Rundradioskatt ska redovisas i enlighet 
med lagen om skatteredovisning. Rundra-
dioskatt för samfund ska redovisas till staten 
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i samband med samfundsskatten. Rundra-
dioskatt för personer ska redovisas i samband 
med redovisningen av statens inkomstskatt, 
kommunalskatt, kyrkoskatt och en försäkrads 
sjukförsäkringspremie med iakttagande av 
samma förfaranden som vid redovisningen 
av nämnda skatter. 
 
3.4 Ålands ställning 

I landskapet Åland bedrivs rundradioverk-
samhet av Ålands Radio och TV Ab som 
grundades 1996 och vars aktiestock ägs av 
Ålands landskapsregering. Bolagets verk-
samhet finansieras genom en televisionsav-
gift som tas ut med stöd av landskapslagen 
om radio- och televisionsverksamhet (Ålands 
författningssamling 95/2011) och Ålands 
landskapsregerings beslut om avgifter för in-
nehav av televisionsmottagare (Ålands för-
fattningssamling 108/2011). Detta sker till 
stor del enligt samma principer som motsva-
rande avgift tas ut på fastlandet. 

Rundradion Ab samt Ålands Radio och TV 
Ab har 2009 avtalat om vidaresändning på 
Åland av Rundradion Ab:s sändningar. I av-
talet har man kommit överens om att tre ra-
diokanaler och fyra televisionskanaler ska 
vidaresändas. Televisions- och radiosignaler-
na sänds inom landskapet Åland med samma 
innehåll och oförändrade. Rundradion Ab tar 
inte ut ersättning för vidaresändningen. 
Ålands Radio och TV Ab ansvarar för de 
tekniska kostnaderna för sändningen och för 
de eventuella ersättningsanspråk som vidare-
sändningen orsakar. Dessutom har bolaget i 
februari 2012 ingått ett avtal om programut-
byte vars avtalsperiod går ut i slutet av juni 
2012. 

I landskapet Åland tas ingen televisionsav-
gift ut för att finansiera Rundradion Ab:s 
verksamhet. 

Enligt 18 § 5 punkten i självstyrelselagen 
för Åland (1144/1991) har landskapet lag-
stiftningsbehörighet i fråga om "landskapet 
tillkommande tilläggsskatt på inkomst och 
tillfällig extra inkomstskatt, landskapet till-
kommande närings- och nöjesskatter, grun-
derna för avgifter till landskapet, kommuner-
na tillkommande skatter". Enligt 20 punkten i 
nämnda paragraf har landskapet lagstift-
ningsbehörighet även i fråga om rätt att utöva 

rundradio- och televisionsverksamhet inom 
landskapet. Enligt 27 § 36 punkten i självsty-
relselagen har riket lagstiftningsbehörighet i 
fråga om skatter och avgifter med de undan-
tag som nämns i 18 § 5 punkten. 

I ett utlåtande som högsta domstolen läm-
nade till justitieministeriet den 17 augusti 
1993 ansåg domstolen att lagtinget inte hade 
överskridit sin lagstiftningsbehörighet då lag-
tinget stiftat en landskapslag om rundradio-
verksamhet, och i lagen tagit in en bestäm-
melse om att myndigheterna i landskapet har 
rätt att påföra en avgift för beviljade rundra-
diotillstånd och för innehav av mottagare. 
Högsta domstolens utlåtande gällde land-
skapslagen om rundradioverksamhet (Ålands 
författningssamling 117/1993) och det läm-
nades i samband med den lagstiftningskon-
troll som avses i 19 § i självstyrelselagen. I 
utlåtandet hänvisade man till 18 § 5 och 
20 punkten och 44 § 3 mom. i självstyrelse-
lagen, då landskapets lagstiftningsbehörighet 
i fråga om vad som föreskrivs i landskapsla-
gen diskuterades. Lagstiftningskontrollen av 
landskapslagen om radio- och televisions-
verksamhet som trädde i kraft 2011 ledde 
inte till att den tidigare bedömningen av be-
hörigheten ändrades. 

Det är för Ålands del inte motiverat att i 
samband med ändringen av finansieringen av 
Rundradion Ab ändra på nuläget. Enligt lag-
förslaget om rundradioskatt ska den nya la-
gen därför inte tillämpas på personer, företag 
eller samfund vars hemkommun är i landska-
pet Åland. 
 
4  Proposit ionens konsekvenser 

Konsekvenser för Rundradion Ab:s ställning 

Finansieringslösningens konsekvenser för 
Rundradion Ab:s ställning har behandlats in-
gående i den regeringsproposition till riksda-
gen med förslag till lagar om ändring av la-
gen om Rundradion Ab och lagen om statens 
televisions- och radiofond som överlämnats 
samtidigt som denna proposition. 

Målsättningen är att det belopp som ska er-
läggas Rundradion Ab ska kunna täckas med 
intäkterna från rundradioskatten. Eftersom 
man när skattegrunderna för rundradioskatten 
fastställs måste stödja sig på sådana uppgifter 
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om inkomster och omsättning i fråga om per-
soner och samfund som hänför sig till året 
före det föregående skatteåret, är det inte 
möjligt att exakt beräkna skatteintäkterna. I 
praktiken kommer skatteintäkterna oundvik-
ligen att åtminstone i någon mån avvika från 
beräkningarna. Eftersom det belopp som 
Rundradion Ab ska erläggas av statens bud-
getmedel dessutom är indexbundet, måste 
grunderna för rundradioskatten regelbundet 
justeras, särskilt skatteprocenten i fråga om 
rundradioskatt för personer. 

Syftet är att skatteintäkterna och det belopp 
som erläggs Rundradion Ab åtminstone på 
längre sikt ska motsvara varandra. Kommu-
nikationsministeriet och finansministeriet ska 
därför gemensamt följa det totala inflödet av 
rundradioskatt och de sammanlagda medel 
som erläggs Rundradion Ab ur statsbudgeten 
från och med ingången av 2013. När skillna-
den i någondera riktningen med tiden blir be-
tydande, ska skattegrunderna justeras. Inga 
särskilda bestämmelser om förfarandet före-
slås dock, utan behovet av justering ska be-
dömas i samarbete mellan ministerierna. Vid 
behov får kommunikationsministeriet för fi-
nansministeriet lägga fram ett initiativ om att 
skattegrunderna ska justeras. 
 
Konsekvenser för skatteintäkterna och skatte-
tagarna 

I enlighet med de mål för intäkterna från 
rundradioskatten som uppställts i statsrådets 
principbeslut har man eftersträvat att dimen-
sionera den skatteprocent som ska användas 
vid beräkningen av rundradioskatten för per-
soner, så att intäkterna så exakt som möjligt 
ska motsvara 480 miljoner euro. 

Utifrån beskattningsuppgifterna för 2009 
beräknas det att för 2013 uppnås de intäkter 
som nämnts genom att använda skatteprocen-
ten 0,68, då skattens maximibelopp är 140 
euro, och skatt som understiger 50 euro inte 
påförs. 

Man har på motsvarande sätt försökt fast-
ställa rundradioskatten för samfund, 350 euro 
för samfund vars omsättning är minst 
400 000 euro och 700 euro, om omsättningen 
är minst 1 000 000 euro, så att rundradioskat-
ten för samfund inbringar de 22 miljoner 
euro som uppställts som mål. Bedömningen 

baserar sig på antagandet att det 2013 finns 
sammanlagt 1 000 flera samfund som betalar 
rundradioskatt än de dryga 40 000 som anges 
nedan i tabell 4, och att hälften av dessa beta-
lar en högre skatt och hälften en lägre. 

År 2013 kommer intäkterna från rundra-
dioskatten att vara sammanlagt 502 miljoner 
euro och av detta flyter under 2013 in 439 
miljoner euro i rundradioskatt för personer, 
dvs. de förskottsinnehållningar som redovi-
sats för 11 månader. Förskottsuppbörd av 
rundradioskatt för samfund skatteåret 2013 
verkställs inte, varvid skatten 2013 uppgår 
till ungefär 5 miljoner euro, eftersom den 
ändrade utdelningen skatteåret 2015 tilläm-
pas på förskotten på samfundsskatt för skat-
teåret 2013. Sammanlagt kommer rundra-
dioskatten 2013 att uppgå till uppskattnings-
vis 444 miljoner euro. 

Samfundsskatten för skatteåret 2013 debi-
teras i samband med verkställandet av be-
skattningen i slutet av 2014, varvid den upp-
går till ungefär 17 miljoner euro. Förskotts-
uppbörd av rundradioskatt för samfund skat-
teåret 2014 verkställs, varvid det 2014 flyter 
in ungefär 20 miljoner euro i skatt och resten, 
dvs. 2 miljoner euro, flyter in följande år. 
 
Konsekvenser för kommunerna och försam-
lingarna 

Rundradioskatt för samfund är enligt de 
allmänna principerna en avgift som företag 
får dra av vid inkomstbeskattningen. De be-
räknade intäkterna från rundradioskatten, 
dvs. 22 miljoner euro, innebär för samfunden 
som betalar rundradioskatt att en lika stor 
post ska dras av vid inkomstbeskattningen. 
Eftersom även den televisionsavgift som 
samfunden nu betalar och som ska ersättas av 
rundradioskatten är avdragbar, stiger det be-
lopp som samfunden kan dra av vid inkomst-
beskattningen med ungefär 11,5 miljoner 
euro. Eftersom samfundsskattesatsen är 24,5 
procent, innebär reformen att intäkterna från 
samfundsskatten kalkylmässigt sjunker med 
ungefär 2,8 miljoner euro, av vilket 2,1 mil-
joner euro anvisas till statens andel, 0,6 mil-
joner euro till kommunernas andel och 0,052 
miljoner euro till församlingarnas andel. 

Enligt de principiella riktlinjerna i reger-
ingsprogrammet ska kommunerna kompen-
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seras till fullt belopp för minskningen av de-
ras utdelning av samfundsskatt genom att den 
del av intäkterna från samfundsskatten som 
enligt lagen om skatteredovisning ska redo-
visas till kommunerna höjs. Andelarna har 
beräknats i relation till intäkter på 5 500 mil-
joner euro från samfundsskatten, vilket be-
räknades vara de genomsnittliga intäkterna 
under de närmaste åren då regeringens pro-
position överlämnades. 

Eftersom rundradioskatten för samfund å 
ena sidan ingår i det belopp som ska debite-
ras samfunden och å andra sidan de totala in-
täkterna på 22 miljoner euro från rundra-
dioskatten för samfund ska anvisas till staten, 
måste statens andel av intäkterna från sam-
fundsskatten höjas. 

Det önskade slutresultatet uppnås genom 
att höja statens andel av intäkterna från sam-

fundsskatten med 0,09 procentenheter, var-
med statens andel i euro ökar med skillnaden 
mellan den ovannämnda rundradioskatten på 
22 miljoner euro och den ovannämnda 
minskningen av samfundsskatten på 2,8 mil-
joner euro, dvs. 19,2 miljoner euro. Kommu-
nernas andel sjunker på motsvarande sätt 
med 0,08 procentenheter, varmed kommu-
nernas utdelning i euro av samfundsskatten 
inte förändras. Församlingarnas andel sjun-
ker med 0,01 procentenheter. 

Utdelningen som ska tillämpas temporärt 
2013 ändras genom att höja statens andel 
med 0,11 procentenheter och att sänka kom-
munernas andel med 0,10 procentenheter och 
församlingarnas andel med 0,01 procenten-
heter. 

 
Tabell 1. Ändringar av skattetagarnas andel av samfundsskatten 
 

 

De nuvarande permanen-
ta andelarna utan Yle-

skatt 

Andelarna efter av-
dragsrätten för Yle-
skatt och kompensa-
tionen till kommu-

nerna 

Andelarna efter Yle-
skatten och kompensatio-

nen till kommunerna  

 
Andel milj. 

euro Andel % Andel milj. euro 
Andel milj. 
euro Andel % 

Ändring  
euro 

Staten 4 114,000 74,80 4 111,235 4 133,235 74,89 19,235 

Kommunerna 1 283,7000 23,34 1 283,700 1 283,700 23,26 0 

Församlingarna 102,300 1,86 102,248 102,248 1,85 -0,052 

Totalt 5 500,000 100,00 5 497,183 5 519,183 100,00  
 
 

Dessutom förbättrar reformen kommuner-
nas ställning, eftersom deras kostnader mins-
kar när televisionsavgiften slopas. Utifrån de 
uppgifter som fåtts ur den databas som 
Kommunikationsverket använder vid indriv-
ningen av televisionsavgifter är det uppen-
bart att införandet av rundradioskatt märkbart 
sänker de kostnader som kommunerna ska 
betala. 
 
Konsekvenser för landskapet Åland 

Till följd av rundradioskatten för samfund 
ändras utdelningen av samfundsskatt i viss 
mån så att statens andel höjs med 0,09 pro-
centenheter. På grund av detta kommer sam-

fundsskatteprocenten för de åländska sam-
funden troligen att sänkas på motsvarande 
sätt så att samfundens totala skattesats på 
24,5 procent förblir densamma som på fast-
landet. 

De andelar av samfundsskatten som kom-
munerna i landskapet Åland får kommer med 
anledning av ändringen att sjunka med sam-
manlagt ungefär 20 000—30 000 euro. I och 
med att statens intäkter på grund av rundra-
dioskatten stiger med 502 miljoner euro, sti-
ger däremot även det avräkningsbelopp för 
att täcka utgifterna för självstyrelsen som 
med stöd av 45 § i självstyrelselagen tillförs 
landskapet av statsmedel och som är 0,45 
procent av de i statsbokslutet redovisade in-
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komsterna med undantag för upptagna nya 
lån. Avräkningsbeloppet stiger med 2,25 mil-
joner euro. 
 
Konsekvenser för hushållen 

Utifrån de tillgängliga uppgifterna om be-
folkningen och inkomsterna kan det beräknas 
att 2013 ska rundradioskatt påföras ungefär 
3,9 miljoner personer. 

Beräkningarna av rundradioskattens konse-
kvenser för hushållens ekonomiska ställning 
har gjorts med hjälp av TUJA-
mikrosimuleringsmodellen som Statens eko-
nomiska forskningscentral och finansministe-
riet använder gemensamt. Modellmaterial är 
det servicematerial som Statistikcentralen 
producerat om inkomstfördelningsstatistiken 
för 2009 och som har uppdaterats utifrån fi-
nansministeriets prognoser så att det motsva-
rar hushållens inkomster och befolknings-
strukturen 2013. Prognoserna baserar sig på 
bedömningar av utvecklingen av ekonomin 
och befolkningsstrukturen 2012—2013 och 
dessa bedömningar innehåller således osä-
kerhetsfaktorer. 

Rundradioskatten ska vara 0,68 procent av 
summan av nettokapitalinkomsten och netto-
förvärvsinkomsten. Minimibeloppet skatt 
som debiteras är dock 50 euro och detta be-
tyder att skatt betalas först när inkomstgrän-
sen överskrider 7 353 euro. Skattens maxi-
mibelopp är 140 euro och det ska betalas av 
dem som har en årsinkomst på minst 20 588 
euro. Ungefär 60 procent av dem som betalar 
rundradioskatt betalar 140 euro och 40 pro-
cent betalar mindre än 140 euro. Av de in-
komsttagare som uppnått myndighetsåldern 
betalar 17 procent inte skatt på grund av 
ringa inkomster. 

Eftersom televisionsavgift enligt det nuva-
rande systemet betalas per hushåll för varje 
plats där en apparat är i permanent bruk, är 
det skäl att granska de ekonomiska konse-
kvenser som övergången till rundradioskatt 
har för hushållen. 

Antalet hushåll där minst en person betalar 
rundradioskatt uppgår till knappa 2,6 miljo-

ner. Jämfört med antalet televisionsanmäl-
ningar som gjorts av hushåll och som 2011 
uppgick till dryga 1,8 miljoner kommer anta-
let betalningsskyldiga hushåll att öka med 
ungefär 40 procent. 

Det kan beräknas att televisionsavgiftens 
årliga belopp måste höjas från 252 euro för 
detta år till dryga 275 euro för 2013 för att 
inflödet av avgifter ska täcka Rundradion 
Ab:s finansieringsbehov på 500 miljoner 
euro och de kostnader på 11 miljoner euro 
som indrivningen och kontrollen av televi-
sionsavgiften orsakar. Beräkningen baserar 
sig på antagandet att antalet personer som be-
talar televisionsavgift 2011—2013 minskar i 
samma takt som antalet betalare i genomsnitt 
minskade 2008—2011, dvs. med 0,59 pro-
cent per år. I beräkningarna där det nuvaran-
de systemet och den föreslagna rundra-
dioskatten jämförs har beloppet 275 euro an-
vänts som den årliga televisionsavgiften. 

I hushållen som betalar rundradioskatt 
sjunker avgiftsbelastningen med i genomsnitt 
82 euro. De hushåll som har betalat televi-
sionsavgift och där det finns högst en person 
som betalar rundradioskatt gynnas mest av 
reformen. Avgiftsbelastningen för dessa hus-
håll sjunker från 275 euro till 140 euro eller 
mindre. 

Även avgiftsbelastningen för hushåll med 
två personer som betalar rundradioskatt är 
mindre än televisionsavgiften eller i stort sett 
densamma. I genomsnitt är minskningen 22 
euro. 

I 2,7 procent av hushållen som betalar 
rundradioskatt finns det tre personer som be-
talar rundradioskatt, vilket innebär att hushål-
lens avgiftsbelastning stiger med i genom-
snitt 69 euro. I 0,3 procent av hushållen finns 
det flera än tre personer som betalar rundra-
dioskatt. 

Av tabellen nedan framgår fördelningen 
mellan hushållen som betalar rundradioskatt 
klassificerad enligt antalet medlemmar som 
betalar skatt. Avgiften per hushåll är i ge-
nomsnitt 193 euro och per betalningsskyldig 
124 euro. 
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Tabell 2. Rundradioskattens fördelning per hushåll och person 
 

 
 

Av tabellen nedan framgår fördelningen 
enligt familjetyp mellan hushållen som beta-
lar rundradioskatt. Det finns inga motsvaran-

de uppgifter om fördelningen mellan hushåll 
som betalar televisionsavgift. 

 
 
Tabell 3. Rundradioskattens fördelning enligt familjetyp 
 

 

Ensam- 2 vuxna Ensam- 2 vuxna Övriga  Minst 3 vuxna Alla 

  boende inga barn försörjare barn barnfamiljer inga barn hushåll  

Antal, alla 1 021 509 848 583 91 334 452 322 70 683 96 167 2 580 598 

Antal, betalare 947 216 833 988 87 231 444 229 70 357 95 494 2 478 515 

Andelen betalande, % 92,7 98,3 95,5 98,2 99,5 99,3 96,0 

Avgift, milj. 112,2 195,6 11,3 109,8 20,6 28,8 478,5 

Avgift av alla, % 23,5 40,9 2,4 23,0 4,3 6,0 100,0 

Avgift/hushåll i genomsnitt, € 118 235 130 247 293 302 193 

Betalande pers./hushåll, antal 1,00 1,90 1,03 1,89 2,31 2,55 1,56 
 
 
Konsekvenser för samfunden 

Rundradioskatt ska 2013 påföras ungefär 
41 000 samfund till ett belopp på samman-
lagt 22 miljoner euro. Jämfört med televi-
sionsavgiften stiger antalet betalande sam-
fund från nuvarande 27 000 med dryga 50 

procent. Avgiftsbelastningen ökar från 10 
miljoner euro till över det dubbla. Avgiftsbe-
lastningen per samfund ökar med 46 procent. 

Vid fastställandet av eurobeloppen för 
rundradioskatten för samfund så att målet på 
22 miljoner euro i intäkter uppnås, har man 
använt sig av uppgifter ur databasen Yrtti 

 

Betalande  Betalande Betalande Betalande Avgift/ Betalnings- Avgift*/ Avgift*/ 
Skillnad 
(hushåll) 

 hushåll hushåll personer personer hushåll andel hushåll betalande pers. vs. TV- 

  antal % antal % milj. € % €/år €/år avgift, €/åt 

Hushåll med          

1 betalningsskyldig 1 171 863 47,3 1 171 863 30,3 139,8 29,2 119 119 -156 

2 betalningsskyldiga 1 233 316 49,8 2 466 634 63,8 312,6 65,3 253 127 -22 

3 betalningsskyldiga 66 107 2,7 198 321 5,1 22,8 4,8 344 115 69 

över 3 betalningsskyldiga 7 229 0,3 29 308 0,8 3,3 0,7 460 113 185 

All betalningsskyldiga  2 478 515 100,0 3 866 126 100,0 478,5 100,0    

Genomsnitt/betalande hushåll €       193  -82 

Genomsnitt/betalande pers., €        124  

Alla hushåll/minst 18-årig pers. 2 580 598  4 255 300       

Andelen betalande, % 96,0   90,9             

* I genomsnitt          
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som innehåller Skatteförvaltningens uppgif-
ter om företagens bokslut för och beskattning 
2009. I databasen finns det drygt 40 000 
samfund vars omsättning eller motsvarande 
avkastning är minst 400 000 euro. Av dessa 

bedriver endast 34 jordbruk. Av följande ta-
bell framgår samfundens fördelning enligt 
sammanslutningsform och omsättning eller 
motsvarande avkastning. 
 

 
 

Tabell 4. Fördelningen mellan samfund som bedriver näringsverksamhet eller jord-
bruk enligt sammanslutningsform och omsättning 

 

Omsättning per tusen euro Aktiebolag Förening Andelslag Utländskt samfund Annan rättslig form Totalt 

400—600 9 106 3 44 74 31 9 258 

600—800 5 625 2 24 35 13 5 699 

800—1000 3 792 0 12 39 4 3 847 

1 000—1 500 5 696 2 20 58 9 5 785 

1 500—2 000 3 253 2 9 34 6 3 304 

över 2 000 11 884 5 98 175 8 12 170 

Totalt 39 356 14 207 415 71 40 063 
 
 
Databasen Yrtti innehåller uppgifter om de 

samfund som har lämnat in en skattedeklara-
tion för näringsverksamhet. Av dessa anges i 
tabellen endast de som har lämnat uppgifter 
om sin omsättning. Granskningen omfattar 
därför inte största delen av alla föreningar 
och stiftelser, dvs. t.ex. de som har angett den 
avkastning från skattepliktig näringsverk-
samhet som kan anses motsvara omsättning-
en i den skattedeklarationsblankett som är 
avsedd för föreningar och stiftelser i stället 
för i skattedeklarationen för näringsverksam-
het. 

Granskningen omfattar inte heller finansin-
stituten och försäkringsanstalterna, eftersom 
uppgifter om deras omsättning eller motsva-
rande avkastning inte anges i de skattedekla-
rationsblanketter som är avsedda för dessa 
aktörer. Detsamma gäller även samfällda 
förmåner, kommuner och församlingar som 
använder en egen skattedeklarationsblankett. 

Det finns av nämnda orsaker något flera 
samfund som betalar rundradioskatt än vad 
som anges i tabellen. Att förutsäga inflödet 
av rundradioskatt för samfund försvåras även 
av att antalet samfund och deras omsättning 
årligen varierar, vilket dock sker i relativt li-
ten utsträckning. 

Eurobeloppen av rundradioskatt för sam-
fund har fastställts utifrån antagandet att det 
2013 finns sammanlagt 1 000 flera samfund 
som betalar rundradioskatt än antalet som 
anges i tabell 4, dvs. sammanlagt ungefär 
41 000, och att dessa 1 000 samfund fördelas 
så att hälften av dem betalar en lägre skatt 
och hälften en högre skatt. 

När man i och med reformen övergår från 
en apparatbunden avgift till en skatt som ba-
serar sig på omsättning och sammanslut-
ningsform, sker en tydlig ändring av antalet 
betalande personer och särskilt i fråga om 
hur avgiftsbelastningen fördelas. 

År 2011 uppgick antalet företag och sam-
fund som betalade televisionsavgift till 
27 600, och de hade 41 600 gällande anmäl-
ningar om televisionsavgift. Företag och 
samfund betalar en televisionsavgift för varje 
verksamhetsställe där en televisionsapparat 
används. Till exempel de större städerna har 
betalat televisionsavgift för televisionsappa-
rater som finns i deras t.o.m. flera hundra 
verksamhetsställen och de medelstora städer-
na utifrån flera tiotals verksamhetsställen. 
Dessa, på samma sätt som andra samfund 
som har många verksamhetsställen, gynnas 
mest av reformen. 
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Från betalningsskyldigheten utesluts dess-
utom alla andra företagsformer än samfund 
och sammanslutningar liksom de vars om-
sättning för näringsverksamhet eller jordbruk 
understiger 400 000 euro. Trots detta är anta-
let som betalar rundradioskatt för samfund 
större än antalet som nu betalar televisions-
avgift. 

Ändringarna i avgiftsbelastningen kan inte 
beskrivas särskilt noggrant, eftersom mate-
rialet som finns i Kommunikationsverkets 
datasystem inte kan klassificeras enligt de 
faktorer som betalningsskyldigheten för 
rundradioskatt beror på: Dessa är omsättning, 
verksamhetens skattemässiga karaktär och 
rättsliga form. 

Rätten att dra av rundradioskatt vid in-
komstbeskattningen kommer i enlighet med 
vad som konstaterats ovan att minska belop-
pet av den samfundsskatt som ska betalas av 
de samfund som betalar rundradioskatt med 
2,8 miljoner euro. 
 
Konsekvenser för Skatteförvaltningen 

Rundradioskatten är en ny skatt och verk-
ställandet av den medför ökade kostnader 
och mera administrativt arbete för Skatteför-
valtningen. Kostnader och extra arbete orsa-
kas bl.a. av utvecklandet och förvaltningen 
av beskattningsdatasystem samt skattekon-
trollen, styrningen och rådgivningen i anslut-
ning till rundradioskatten. Kostnaderna för 
att införa rundradioskatten kan beräknas 
uppgå till ungefär 2,8 miljoner euro och de 
fortlöpande årliga kostnaderna till ungefär 
1,05 miljoner euro. 
 
5  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid finansministe-
riet. Propositionen baserar sig på de riktlinjer 
som ingår i det principbeslut om Rundradion 

Ab:s allmännyttiga verksamhet som statsrå-
det fattat den 21 december 2011. 

Beredningen av propositionen beskrivs 
mera ingående i regeringens proposition till 
riksdagen med förslag till lagar om ändring 
av lagen om Rundradion Ab och lagen om 
statens televisions- och radiofond. 

Utlåtanden om propositionen har lämnats 
av följande myndigheter och organisationer: 
Kyrkostyrelsen, kommunikationsministeriet, 
justitieministeriet, statsrådets kansli, finans-
ministeriets budgetavdelning, Ålands land-
skapsregering, Statens ekonomiska forsk-
ningscentral VATT, Skatteförvaltningen, 
Kommunikationsverket, AKAVA ry, Fin-
lands Näringsliv EK, Centralhandelskamma-
ren, Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry, 
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto 
MTK ry, Finlands Kommunförbund, Fin-
lands Fackförbunds Centralorganisation FFC 
rf, Företagarna i Finland rf, Tjänstemanna-
centralorganisationen STTK rf, Skattebeta-
larnas Centralförbund rf och Rundradion Ab. 
 
 
 
6  Samband med andra proposit io-

ner 

Propositionen hänför sig till den regerings-
proposition till riksdagen med förslag till la-
gar om ändring av lagen om Rundradion Ab 
och lagen om statens televisions- och radio-
fond som har överlämnats samtidigt som 
denna proposition och som har beretts vid 
kommunikationsministeriet. De ändringar 
som görs i skattelagstiftningen och som gäll-
er rundradioskatt har samband med ändring-
arna av finansieringen av Rundradions all-
männyttiga verksamhet och därför ska pro-
positionen behandlas i samband med ovan-
nämnda regeringsproposition om Rundradion 
Ab och statens televisions- och radiofond. 
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DETALJMOTIVERING 

1  Lagförslag 

1.1 Lagen om rundradioskatt 

1 §. Tillämpningsområde. Rundra-
dioskatt ska tas ut av fysiska personer, sam-
fund och samfällda förmåner. På grund av 
hänvisningen till samfällda förmåner i 3 
mom. i paragrafen nämns endast personer 
och samfund i 1 mom. i paragrafen. 

I enlighet med vad som anförs i avsnitt "3.4 
Ålands ställning" i den allmänna motivering-
en tas rundradioskatt med stöd av 2 mom. i 
paragrafen inte ut av personer och samfund 
vars hemkommun är i landskapet Åland. Det 
är fråga om en skatt till staten och därför har 
man i lagförslaget trots de bestämmelser om 
fördelningen av lagstiftningsbehörigheten 
som finns i självstyrelselagen för Åland kun-
nat ta in ett undantag som gäller Åland i la-
gens tillämpningsområde. 

Enligt 3 mom. i paragrafen ska samfällda 
förmåner i lagen jämställas med samfund. På 
så sätt undviker man att termen "samfälld 
förmån" upprepas i onödan i lagtexten. De 
samfällda förmånerna bedriver endast i un-
dantagsfall näringsverksamhet eller jordbruk 
i den omfattning att de bör påföras rundra-
dioskatt. 

2 §. Rundradioskatt för personer. Rundra-
dioskatt för personer ska i princip fastställas 
utifrån summan av en persons nettoförvärvs-
inkomst och nettokapitalinkomst. Nettoför-
värvsinkomsten beräknas enligt 30 § 3 mom. 
i inkomstskattelagen genom att från förvärvs-
inkomsten görs de naturliga avdragen. Netto-
kapitalinkomsten beräknas genom att från 
kapitalinkomsten görs de naturliga avdragen. 
När nettokapitalinkomsten beräknas ska en-
ligt etablerad beskattningspraxis även avd-
ragsbara förluster som har uppkommit vid 
överlåtelse av egendom under skatteåret och 
tidigare år dras av från vinst som erhållits vid 
överlåtelse av egendom. 

Som en sekundär grund för skatten används 
den arbetsinkomst som har fastställts enligt 
lagen om pension för företagare eller lagen 
om pension för lantbruksföretagare, om skat-
ten överstiger summan av nettokapitalin-
komsten och nettoförvärvsinkomsten. Om 

den skattskyldige får arbetsinkomst som har 
fastställts enligt både lagen om pension för 
företagare och lagen om pension för lant-
bruksföretagare, ska som grund användas 
summan av arbetsinkomsterna, om denna 
överstiger summan av nettokapitalinkomsten 
och nettoförvärvsinkomsten. I nämnda pen-
sionslagar används arbetsinkomst som be-
räkningsgrund för försäkringspremier liksom 
för pensioner och andra förmåner. 

Enligt 112 § i lagen om pension för företa-
gare är arbetsinkomsten den lön som skäligen 
bör betalas, om en person med motsvarande 
yrkesskicklighet avlönas att utföra företaga-
rens i lagen avsedda företagarverksamhet, el-
ler den ersättning som annars kan anses i ge-
nomsnitt motsvara nämnda arbete. Som före-
tagare betraktas enligt 3 § i lagen en delägare 
eller bolagsman i ett företag eller en sam-
manslutning som är personligen ansvarig för 
företagets eller sammanslutningens förplik-
telser och förbindelser. 

För lantbruksföretagare fastställs enligt 
14 § i lagen om pension för lantbruksföreta-
gare den arbetsinkomst som skäligen kan 
uppskattas fortgående motsvara hans eller 
hennes arbetsinsats i lantbruksföretagarverk-
samhet som faller under denna lag. Med 
lantbruksföretagare avses gårdsbruksidkare 
som för egen eller gemensam räkning bedri-
ver gårdsbruk på en brukningsenhet med 
minst fem hektar jordbruksmark och själv 
deltar i arbetet. Enligt lagen om pension för 
lantbruksföretagare avses med lantbruksföre-
tagare även fiskare, renägare och vissa sti-
pendiater. 

Om verksamheten bedrivs i form av ett ak-
tiebolag, betraktas enligt nämnda pensionsla-
gar en delägare som arbetar i ledande ställ-
ning i bolaget som företagare eller lantbruks-
företagare, om personen innehar mer än 30 
procent av bolagets aktiekapital eller av det 
röstetal som aktierna medför i bolaget. Om 
procentandelen inte uppfylls, betraktas en 
delägare som företagare, om delägaren till-
sammans med sina familjemedlemmar inne-
har mer än 50 procent av ägarandelen eller 
rösträtten. 

I 2 mom. i paragrafen föreskrivs om det 
minsta belopp som ska betalas. 
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I 3 mom. i paragrafen föreskrivs om rund-
radioskatt för en person som avlidit under 
skatteåret. När rundradioskatt fastställs ska 
den princip som avses i 17 § 1 mom. i in-
komstskattelagen iakttas. Enligt denna prin-
cip beskattas ett dödsbo för detta år såväl för 
den avlidnes som för boets inkomst. Skatten 
ska påföras dödsboet. 

3 §. Rundradioskatt för samfund. Rundra-
dioskatten för andra samfund än kommuner 
fastställs utifrån omsättningen för närings-
verksamheten eller jordbruket eller motsva-
rande avkastning. Bestämmelsen ska tilläm-
pas så att skatten fastställs utifrån det sam-
manlagda beloppet, om ett samfund bedriver 
både näringsverksamhet och jordbruk. In-
komster från eventuella personliga inkomst-
källor beaktas dock inte. 

Om resultaträkningsschemat enligt bokfö-
ringslagen, där termen omsättning tillämpas, 
endast tillämpas på en del av ett samfunds 
ekonomiska verksamhet, ska samfundets 
"omsättning" under skatteåret och "annan 
motsvarande avkastning" på motsvarande sätt 
räknas samman vid tillämpningen av 1 mom. 
i paragrafen. 

Enligt 2 mom. i paragrafen ska den rundra-
dioskatt för samfund som staten betalar fast-
ställas separat för varje statlig beskattnings-
enhet. Enligt finansministeriets beslut om 
statens beskattningsenheter är statens be-
skattningsenheter vid inkomstbeskattningen 
statens affärsverk och räkenskapsverk samt 
betalningsställena inom fångvårdsväsendet, 
som är underställt justitieministeriet, bygg-
nadsdistrikten som lyder under byggnadssty-
relsen, statens läroanstalter som lyder under 
utbildningsstyrelsen, landsbygdsnäringsdi-
strikten som lyder under jord- och skogs-
bruksministeriets informationstjänstcentral 
samt de skolhem och sjukhus som lyder un-
der forsknings- och utvecklingscentralen för 
social- och hälsovården (STAKES). 

Den rundradioskatt för samfund som 
kommunerna betalar ska i enlighet med 
3 mom. i paragrafen på de grunder som be-
skrivs i den allmänna motiveringen till lag-
förslagen fastställas med avvikelse från andra 
samfund. Alla kommuner ska betala minst 
350 euro. De kommuner vars kommunalskat-
ter året före det föregående skatteåret upp-
gick till minst 20 miljoner euro ska betala 

700 euro. Rundradioskatt ska fastställas vid 
den årliga beskattningen utifrån summan av 
de kommunalskatter som debiterats. De änd-
ringar av debiteringar som gjorts vid änd-
ringsbeskattningen beaktas inte. 

Enligt 4 mom. i paragrafen ska samfund 
som är befriade från inkomstskatt och på de 
grunder som nämnts tidigare även utländska 
dödsbon, som vid inkomstbeskattningen be-
handlas som samfund, vara befriade från 
rundradioskatt. Samfund som är helt befriade 
från inkomstskatt är enligt 20 § i inkomst-
skattelagen bl.a. Finlands Bank, Rundradion 
Ab, Nordiska Investeringsbanken, Finnvera 
Abp, statens säkerhetsfond, Folkpensionsan-
stalten, kommunala pensionsanstalten, pla-
ceringsfonderna, personalfonderna, avgångs-
bidragsfonderna och arbetslöshetskassorna. 

4 §. Verkställande av beskattningen. Både 
rundradioskatt för personer och rundra-
dioskatt för samfund ska fastställas och debi-
teras i samband med inkomstbeskattningen i 
enlighet med lagen om beskattningsförfaran-
de. 

5 §. Tillämpning av annan lagstiftning. 
Förutom lagen om beskattningsförfarande 
ska lagen om förskottsuppbörd, lagen om 
skatteuppbörd och lagen om skatteredovis-
ning tillämpas. Bestämmelsen är till sin natur 
informativ. 

Enligt 2 mom. i paragrafen ska lagen om 
offentlighet och sekretess i fråga om beskatt-
ningsuppgifter (1346/1999), lagen om offent-
lighet i myndigheternas verksamhet 
(621/1999) och personuppgiftslagen 
(523/1999) tillämpas på offentliggörande och 
annan behandling av uppgifter om rundra-
dioskatt, om inte något annat föreskrivs i lag. 
Uppgifter om rundradioskatt är således sek-
retessbelagda enligt 1 och 4 § i lagen om of-
fentlighet och sekretess i fråga om beskatt-
ningsuppgifter. Av uppgifterna i den årligen 
verkställda inkomstbeskattningen är de upp-
gifter som föreskrivs i 5 § i lagen om offent-
lighet och sekretess i fråga om beskattnings-
uppgifter offentliga. Rundradioskatten ingår 
genom förteckningen över offentliga in-
komstbeskattningsuppgifter om fysiska per-
soner och samfund i det sammanlagda belop-
pet skatter och förskott som har debiterats. På 
behandlingen av personuppgifter som gäller 
rundradioskatt tillämpas personuppgiftslagen 
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eller bestämmelserna i andra lagar om be-
handlingen av personuppgifter. 

6 §. Ikraftträdande. Det redogörs närmare 
för ikraftträdandet nedan i avsnittet "Ikraft-
trädande". 

 
 

1.2 Lagen om ändring av 1 § i lagen om 
beskattningsförfarande 

1 §. Lagens tillämpningsområde. Till 
den förteckning över vilka skatter lagen till-
lämpas på som finns i 2 mom. i paragrafen 
fogas som en ny 6 punkt ett omnämnande av 
rundradioskatt för personer och samfund. 
 
 
1.3 Lagen om ändring av 1 § i lagen om 

förskottsuppbörd 

1 §. Lagens tillämpningsområde. Till 
1 mom. i paragrafen fogas ett omnämnande 
av att rundradioskatt är en skatt för betalning 
av vilken förskottsuppbörd verkställs i enlig-
het med lagen om förskottsuppbörd. 

Till exempel i grunderna för förskottsinne-
hållningsprocenten för lön- och pensionsta-
gare beaktas rundradioskatten för personer på 
samma sätt som inkomstskatter. Förskottsin-
nehållningen av skatt kan även verkställas 
enbart för betalning av rundradioskatt i situa-
tioner där inkomstskatt inte påförs på grund 
av pensionsinkomstavdrag. Förskottsinne-
hållningsprocenten ska beräknas med en halv 
procentenhets noggrannhet genom att avrun-
da uppåt till närmaste hela eller halva pro-
cent. 

Att fastställa förskott för betalning av rund-
radioskatt för samfund redan 2013 är i prak-
tiken mycket svårt särskilt i de fall där ett 
samfunds redovisningsperiod inte är ett ka-
lenderår. Den redovisningsperiod som utgör 
skatteåret 2013 kan ta slut redan vid utgång-
en av januari 2013. 

Därför ska förskottsuppbörd av rundra-
dioskatt för samfund inte verkställas för be-
talning av den rundradioskatt som ska betalas 
2013. Bestämmelser om detta finns i ikraft-
trädandebestämmelsen till lagen. Rundra-
dioskatt ska då betalas vid den slutliga be-
skattningen. Samfund kan undvika den sam-
fundsränta som ska betalas till följd av rund-

radioskatten genom att betala komplettering 
av förskott. 
 
 
1.4 Lagen om ändring och temporär 

ändring av lagen om skatteredovis-
ning 

Enligt 1 § i lagen om skatteredovisning till-
lämpas lagen vid redovisning till staten, 
kommunerna, församlingarna och Folkpen-
sionsanstalten, dvs. skattetagarna, av de skat-
ter och avgifter som avses i lagen om be-
skattningsförfarande och lagen om förskotts-
uppbörd. Lagen tillämpas dessutom på redo-
visningen av vissa andra skatter. 

Rundradioskatt är en skatt som ska betalas 
till staten. Bestämmelser om rundradioskatt 
ska fogas till lagen om beskattningsförfaran-
de och lagen om förskottsuppbörd. Med stöd 
av 1 § i lagen om skatteredovisning omfattar 
lagens tillämpningsområde således rundra-
dioskatt och 1 § i lagen om skatteredovisning 
behöver därför inte ändras. 

För att förskottsinnehållningar, komplette-
ringar av förskottet och förskott som betalas 
vid uppbörden samt kvarskatt som betalts in-
nan beskattningen har slutförts ska kunna 
uppdelas i stats-, kommunal- och kyrkoskatt 
samt i den försäkrades sjukförsäkringspremie 
föreskrivs enligt 5 § i lagen om skatteredo-
visning genom förordning av finansministe-
riet för varje skatteår om de relativa andelar 
(skattetagargruppernas utdelning) enligt vil-
ka skattetagarnas motsvarande andelar be-
räknas utfalla vid beskattningen för skatte-
året. 

Vid beräkningen av utdelningen ingår i sta-
tens andel statens förvärvsinkomstskatt och 
kapitalinkomstskatt. Eftersom rundradioskatt 
även är statlig skatt, ska den för skatteåret 
2013 ingå i beräkningsgrunderna för statens 
utdelning. 

3 §. Intagsperiod och redovisningstid-
punkt. Förskottsåterbäringar på andra i lagen 
om beskattningsförfarande avsedda skatter än 
samfundsskatter avdras enligt 3 mom. i para-
grafen i redovisningen för den månad då be-
skattningen slutförs. Eftersom avsikten är att 
i skatteredovisningarna behandla rundra-
dioskatt för samfund såsom samfundsskatt, 
ska till 3 mom. i paragrafen fogas en be-
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stämmelse om förskottsåterbäringar på rund-
radioskatt för samfund. 

11 §. Samfundsskatt som ska redovisas. I 
paragrafen föreskrivs om redovisning av 
samfundsskatt till skattetagarna utifrån den 
utdelning som bestäms i 3 kap. i lagen om 
skatteredovisning. Eftersom rundradioskatt 
för samfund ska behandlas såsom samfunds-
skatt, fogas till paragrafen ett nytt 2 mom. 
enligt vilket bestämmelserna som tillämpas 
på samfundsskatt även ska tillämpas på rund-
radioskatt för samfund. 

12 §. Skattetagargruppernas utdelning. I 1 
mom. i paragrafen föreskrivs om statens, 
kommunernas och församlingarnas procent-
andelar av samfundsskatten. Rundradioskat-
ten för samfund, dvs. 22 miljoner euro, ska 
läggas till statens andel av intäkterna från 
samfundsskatten. Rundradioskatten för sam-
fund är en avdragbar utgift vid beskattningen 
på samma sätt som televisionsavgiften. Be-
loppet av rundradioskatten för samfund över-
stiger beloppet av de televisionsavgifter som 
samfunden nu betalar med 11,5 miljoner 
euro. Ändringen innebär att intäkterna från 
samfundsskatten beräknade enligt en skatte-
sats på 24,5 procent minskar med 2,8 miljo-
ner euro, vilket även måste beaktas när den 
totala inverkan beräknas. Enligt regerings-
programmet ska dessutom alla de ändringar 
av skattegrunder som minskar kommunernas 
skatteintäkter kompenseras kommunerna till 
fullt belopp. 

Till följd av rundradioskatten för samfund 
höjs statens andel med 19,2 miljoner euro, 
vilket innebär att statens utdelning höjs med 
0,09 procentenheter och att kommunernas 
utdelning sänks med 0,08 procentenheter och 
församlingarnas med 0,01. Andelarna har be-
räknats i relation till intäkter på 5 500 miljo-
ner euro från samfundsskatten, vilket beräk-
nades vara de genomsnittliga intäkterna un-
der de närmaste åren då regeringens proposi-
tion överlämnades. Utdelningen ska justeras i 
samband med att rundradioskatten för sam-
fund justeras. 

Statens utdelning för skatteåret 2014 ska 
vara 74,89 procent, kommunernas utdelning 
23,26 procent och församlingarnas 1,85 pro-
cent av samfundsskatten. 

I 2 mom. i paragrafen görs de ändringar 
som föranleds av ändringarna av utdelningen 
i 1 mom. 

12 b §. Skattetagargruppernas utdelning 
skatteåret 2013. Skattetagargruppernas tem-
porära utdelning av samfundsskatt för skatte-
året 2013 ska justeras på samma sätt som den 
permanenta utdelningen enligt 12 §, varmed 
statens andel höjs med 0,11 procentenheter, 
och kommunernas andel sänks med 0,10 pro-
centenheter och församlingarnas andel med 
0,01. 

I 2 mom. i paragrafen görs de ändringar 
som föranleds av ändringarna av utdelningen 
i 1 mom. 
 
1.5 Lagen om ändring av lagen om skat-

teuppbörd 

4 §. Skatter som ska uppbäras gemensamt. 
Lagen om beskattningsförfarande ska med 
stöd av den föreslagna ändringen av 1 § i 
nämnda lag tillämpas på rundradioskatt. En-
ligt 1 § i lagen om skatteuppbörd tillämpas 
lagen på skatter och avgifter enligt lagen om 
beskattningsförfarande och med stöd av 
förstnämnda hänvisning således även på 
rundradioskatt. 

Rundradioskatt för personer ska uppbäras 
som skatt för skatteåret gemensamt med in-
komstskatterna och på samma sätt som in-
komstskatterna i nuläget tas ut enligt 4 § i la-
gen om skatteuppbörd. Till förteckningen 
över de skatter som ska uppbäras gemensamt 
i 4 § i lagen fogas därför rundradioskatt för 
personer. 

Rundradioskatt för samfund uppbärs på 
motsvarande sätt som skatt för skatteåret 
gemensamt med inkomstskatt för samfund. 
 
1.6 Lagen om ändring och temporär 

ändring av inkomstskattelagen 

31 §. Särskilda stadganden om naturliga 
avdrag. Rundradioskatt för personer är en 
personlig skatt och den riktar sig inte till fö-
retagsverksamhet, jordbruk eller annat in-
komstförvärv som bedrivs av privatpersoner. 
Det är fråga om en vanlig levnadskostnad 
och därför är den inte avdragbar vid in-
komstbeskattningen. 
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Som nytt 8 mom. i paragrafen tas för tyd-
lighetens skull in en bestämmelse om att 
rundradioskatt för personer inte är avdragbar 
vid inkomstbeskattningen. 

I lagen om beskattning av inkomst av när-
ingsverksamhet och i inkomstskattelagen för 
gårdsbruk ska det föreskrivas särskilt om rät-
ten att dra av rundradioskatt för samfund. 

124 §. Fastställande av skatten. I paragra-
fen görs de ändringar som ändringarna av ut-
delningen enligt 12 § i lagen om skatteredo-
visning föranleder så att för kommunerna och 
församlingarna ändras inkomstskattesatsen 
för skattskyldiga samfund till 6,1520 procent 
och för enbart kommunerna ändras inkomst-
skattesatsen för skattskyldiga samfund till 
5,6987 procent. 

124 b §. Fastställande av skatten skatteåret 
2013. I paragrafen görs på motsvarande sätt 
de ändringar som 12 b § i lagen om skattere-
dovisning föranleder och som tillämpas på 
redovisningen och rättelser av samfundsskatt 
skatteåret 2013. 
 
1.7 Lagen om ändring av 8 § i lagen om 

beskattning av inkomst av närings-
verksamhet 

8 §. I den nya 19 punkten som ska fogas till 
1 mom. i paragrafen föreskrivs att rundra-
dioskatt för samfund är en avdragbar utgift. 
 
1.8 Lagen om ändring av 6 § i inkomst-

skattelagen för gårdsbruk 

6 §. I den nya 14 punkten som ska fogas till 
1 mom. i paragrafen föreskrivs att rundra-
dioskatt för samfund är en avdragbar utgift. 
 
1.9 Lagen om ändring av 79 och 85 a § i 

mervärdesskattelagen 

79 §. Till följd av ändringen av modellen 
för hur rundradioverksamheten ska finansie-
ras ändras hänvisningen i 3 mom. i paragra-
fen till den på televisionsavgifter grundade 
ersättning som Rundradion Ab får ur statens 
televisions- och radiofond. Till skattegrunden 
hänförs det belopp som Rundradion Ab får ur 
statens televisions- och radiofond. 

85 a §. Paragrafens 1 mom. 5 punkt ändras 
så att den motsvarar 79 § 3 mom. 

1.10 Lagen om ändring av 5 § i lagen om 
offentlighet och sekretess i fråga om 
beskattningsuppgifter 

5 §. Offentliga inkomstbeskattningsuppgif-
ter. Bestämmelser om offentliga uppgifter i 
den årligen verkställda inkomstbeskattningen 
finns i 5 § i lagen om offentlighet och sekre-
tess i fråga om beskattningsuppgifter. Till 5 § 
i lagen fogas ett nytt 4 mom. som innehåller 
en bestämmelse om offentlighet i fråga om 
rundradioskatt. Uppgifter om rundradioskatt 
som debiterats med stöd av bestämmelsen 
blir offentliga så att de genom förteckningen 
över de offentliga inkomstbeskattningsupp-
gifterna för fysiska personer samt samfund 
och samfällda förmåner ingår i det samman-
lagda beloppet debiterade skatter och avgifter 
samt förskott. Uppgifterna ska ingå i de of-
fentliga inkomstbeskattningsuppgifterna på 
samma sätt som uppgifterna om sjukförsäk-
ringspremier och kyrkoskatt. Det nuvarande 
4 mom. i 5 § i lagen blir 5 mom. 
 
2  Ikraftträdande och t i l lämpning 

Lagarna föreslås träda i kraft vid ingången 
av 2013. Lagen om rundradioskatt tillämpas 
första gången vid beskattningen för skatteåret 
2013. 

Enligt ikraftträdandebestämmelsen till la-
gen om förskottsuppbörd ska förskottsupp-
börd av rundradioskatt för samfund inte 
verkställas för betalning av den rundra-
dioskatt som ska betalas 2013. 

De temporära ändringarna av skattetagar-
gruppernas utdelning tillämpas på redovis-
ningen av samfundsskatten och på rättelser 
av redovisningarna för skatteåret 2013. 
 
3  Förhål lande t i l l  grundlagen samt 

lagst i f tningsordning 

3.1 Undantaget i fråga om Åland och 
medborgarnas likställighet 

Enligt 1 § 3 mom. i lagförslaget om rund-
radioskatt ska lagen inte tillämpas i landska-
pet Åland. 

Syftet med rundradioskatten är att den ska 
ersätta televisionsavgiften vid finansieringen 
av Rundradions allmännyttiga verksamhet. 
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Eftersom rundradioskatt emellertid kommer 
att tas ut av alla avgiftsskyldiga oberoende av 
om de använder eller har möjlighet att an-
vända Rundradions tjänster, ska den statsför-
valtningsrättsligt sett anses vara en skatt och 
inte en avgift. Rundradioskatt ska även med 
tanke på fördelningen av behörigheten enligt 
självstyrelselagen anses vara en skatt och inte 
en avgift. Därför är det i förslaget fråga om 
en statlig skatt som hör till rikets lagstift-
ningsbehörighet och som ska finansiera tele-
visions- och rundradioverksamheten. I fråga 
om denna verksamhet har landskapet lag-
stiftningsbehörighet i landskapet Åland. 
Landskapet har behörighet att bestämma om 
televisions- och rundradioverksamheten 
inom landskapet och om avgifter i anslutning 
till den. 

Enligt 6 § 1 mom. i grundlagen är alla lika 
inför lagen. Människor får inte godtyckligt 
särbehandlas vare sig positivt eller negativt 
genom lag. Likställigheten förutsätter dock 
inte att alla människor i alla situationer be-
handlas lika, om inte omständigheterna är 
desamma. Det väsentliga är om en differenti-
ering kan motiveras på ett acceptabelt sätt 
med hänsyn till de grundläggande fri- och 
rättigheterna (t.ex. GrUU 73/2002 rd, GrUU 
16/2006 rd, s. 2, GrUU 46/2006 rd, s. 2). 

Likställighetsbestämmelsen i 6 § i grundla-
gen förutsätter i princip likabehandling bl.a. 
med hänsyn till bostadsort. Enbart ett geogra-
fiskt kriterium kan alltså inte anses vara ett 
godtagbart skäl för differentiering (t.ex. 
GrUU 59/2001 rd, s. 2). Således måste man 
bedöma om det i fråga om den del av rundra-
dioskatten som tillkommer staten finns god-
tagbara skäl att skattskyldiga som bor på 
Åland försätts i en fördelaktigare position än 
de skattskyldiga som bor i riket. 

Enligt 120 § i grundlagen har landskapet 
Åland självstyrelse enligt vad som särskilt 
bestäms i självstyrelselagen för Åland. 

Åland har en gällande landskapslagstift-
ning om radio- och televisionsverksamhet 
och denna har i enlighet med vad som anförts 
i avsnitt 3.4 i den allmänna motiveringen vid 
den lagstiftningskontroll av landskapslagarna 
som hör till republikens president ansetts 
höra till landskapets lagstiftningsbehörighet. 
Ålands Radio och TV Ab som bedriver rund-
radioverksamhet i landskapet Åland finansie-

ras med en televisionsavgift som tas ut med 
stöd av landskapslagen om radio- och televi-
sionsverksamhet och Ålands landskapsreger-
ings beslut om avgifter för innehav av televi-
sionsmottagare. I landskapet tar man i nulä-
get inte ut en televisionsavgift för att finansi-
era Rundradion Ab:s verksamhet. 

Även om det i riket är motiverat att ändra 
på finansieringen av Rundradion Ab:s verk-
samhet och övergå från televisionsavgift till 
rundradioskatt, som i form av en skatt till sta-
ten bör anses höra till rikets lagstiftningsbe-
hörighet, kan man genom en vanlig lag inte 
ändra på eller kringgå landskapets lagstift-
ningsbehörighet enligt självstyrelselagen. 

Den undantagsbestämmelse som föreslås är 
nödvändig för att de skattskyldiga vars hem-
kommun är på Åland och som innehar en te-
levisionsmottagare inte ska behöva betala så-
väl televisionsavgift till landskapet som 
rundradioskatt till staten. 

Således finns det godtagbara och motivera-
de skäl att i lagen ta in ett regionalt undantag 
som gäller Åland och som hänför sig till la-
gens tillämpningsområde.  Undantaget som 
föreslås utgör således inte ett problem med 
tanke på likställighetsbestämmelsen i 6 § i 
grundlagen. 
 
3.2 Offentlighet i fråga om beskatt-

ningsuppgifter 

Den föreslagna lagen om rundradioskatt 
och ändringen av 5 § i lagen offentlighet och 
sekretess i fråga om beskattningsuppgifter är 
betydelsefulla med tanke på 12 § 2 mom. i 
grundlagen. Enligt momentet är handlingar 
och upptagningar som innehas av myndighe-
terna offentliga, om inte offentligheten av 
tvingande skäl särskilt har begränsats genom 
lag. Var och en har rätt att ta del av offentliga 
handlingar och upptagningar. 

Rundradioskatt ska i samband med verk-
ställandet av inkomstbeskattningen skatte-
årsvis påföras såväl fysiska personer som 
samfund och samfällda förmåner. Enligt lag-
förslaget ska lagen om offentlighet och sek-
retess i fråga om beskattningsuppgifter till-
lämpas på uppgifterna om rundradioskatt. 
Uppgifter om rundradioskatt ska således vara 
sekretessbelagda på samma sätt som andra 
beskattningsuppgifter. Det föreslås att offent-



 RP 28/2012 rd  
  

 

21 

ligheten i fråga om rundradioskatt ska verk-
ställas i samband med de offentliga inkomst-
beskattningsuppgifterna, så att beloppet av 
debiterad rundradioskatt genom förteckning-
en över offentliga inkomstbeskattningsupp-
gifter ingår i det sammanlagda beloppet debi-
terade skatter och avgifter samt förskott. 

Med beaktande av att rundradioskatt ska 
debiteras i samband med inkomstbeskatt-
ningen i enlighet med lagen om beskattnings-
förfarande och liksom inkomstskatt ska tas ut 
vid förskottsuppbörden, kan det anses att på 
grund av massförfarandet vid beskattningen 
bör uppgifterna om verkställandet av rundra-
diobeskattningen vara sekretessbelagda på 
samma sätt som andra beskattningsuppgifter. 

Debiterad rundradioskatt ska genom för-
teckningen över offentliga inkomstbeskatt-
ningsuppgifter jämställas med sjukförsäk-
ringspremier och kyrkoskatt som ingår i det 
sammanlagda beloppet debiterade skatter och 
avgifter samt förskott. Med iakttagande av 
rundradioskattens formella karaktär med mi-
nimi- och maximibelopp som föreskrivs i 
lag, kan det anses motiverat att lägga till 

rundradioskatten till det sammanlagda belop-
pet av ovannämnda skatter. 

Den reglering som inskränker de grundläg-
gande fri- och rättigheterna ska vara noga 
avgränsad och tillräckligt exakt definierad 
(GrUB 25/1994 rd, s. 5 och GrUU 7/2000 rd, 
s. 5/I). På grund av ovannämnda bestämmel-
sers koppling till de grundläggande fri- och 
rättigheterna föreslås det att exakta bestäm-
melser om offentligheten i fråga om uppgif-
ter om rundradioskatt ska finnas i 5 § 2 mom. 
i lagen om rundradioskatt och i 5 § 4 mom. i 
lagen om offentlighet och sekretess i fråga 
om beskattningsuppgifter. Enligt regeringens 
uppfattning innebär lagförslagen inte att man 
ingriper i handlingars och upptagningars of-
fentlighet eller rätten att få uppgifter enligt 
offentlighetsprincipen på ett sådant sätt att 
det kränker den rättighet som regleras i 12 § 
2 mom. i grundlagen. 

Med stöd av vad som anförts ovan anses 
det att lagförslagen kan behandlas i vanlig 
lagstiftningsordning. 
 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 
 
 
 
 
 
 

1. 

Lag 

om rundradioskatt 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 

1 § 

Tillämpningsområde 

Fysiska personer och samfund ska betala 
en årlig rundradioskatt till staten enligt vad 
som föreskrivs i denna lag. 

Denna lag tillämpas inte på fysiska perso-
ner eller samfund som har sin hemkommun i 
landskapet Åland. 

Vad som i denna lag föreskrivs om sam-
fund ska på motsvarande sätt tillämpas på 
samfällda förmåner. 
 

2 § 

Rundradioskatt för personer 

Den som är allmänt skattskyldig i Finland 
enligt inkomstskattelagen (1535/1992) och 
som senast under skatteåret har fyllt 18 år ska 
betala en rundradioskatt på 0,68 procent av 
summan av nettoförvärvsinkomsten och net-
tokapitalinkomsten för skatteåret enligt in-
komstskattelagen eller av summan av en hög-
re arbetsinkomst som fastställts enligt lagen 
om pension för företagare (1272/2006) eller 
lagen om pension för lantbruksföretagare 
(1280/2006). Rundradioskatten ska dock inte 
överstiga 140 euro. 

Om den skatt som beräknats enligt 1 mom. 
understiger 50 euro, debiteras den inte. 

Rundradioskatten för en person som avlidit 
under skatteåret ska betalas av dödsboet med 

iakttagande av vad som föreskrivs i 17 § 
1 mom. i inkomstskattelagen. 
 

3 § 

Rundradioskatt för samfund 

Samfund enligt inkomstskattelagen som i 
Finland bedriver rörelse eller utöver yrke en-
ligt lagen om beskattning av inkomst av när-
ingsverksamhet (360/1968) eller bedriver 
lantbruk enligt inkomstskattelagen för gårds-
bruk (543/1967) ska betala 350 euro i rund-
radioskatt, om verksamhetens omsättning el-
ler motsvarande avkastning eller summan av 
dem under skatteåret är minst 400 000 euro 
men mindre än 1 000 000 euro, och 700 euro, 
om omsättningen eller motsvarande avkast-
ning eller summan av dem är minst 
1 000 000 euro. 

Alla statliga beskattningsenheter som enligt 
21 § 3 mom. i inkomstskattelagen ska betala 
rundradioskatt enligt 1 mom. 

En kommun ska betala 350 euro i rundra-
dioskatt eller 700 euro, om summan av de 
kommunalskatter som vid den årliga beskatt-
ningen debiterats för året före det år som fö-
regår skatteåret är minst 20 miljoner euro. 
När summan av de debiterade kommunal-
skatterna räknas ut beaktas inte sådana änd-
ringar av beskattningen som har gjorts efter 
det att beskattningen slutförts. 

Samfund som är befriade från inkomstskatt 
och enligt 20 § i inkomstskattelagen och ut-
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ländska dödsbon ska inte betala rundra-
dioskatt. 
 

4 § 

Verkställande av beskattningen 

Rundradioskatten ska bestämmas och debi-
teras i samband med verkställandet av in-
komstbeskattningen i enlighet med vad som 
föreskrivs i lagen om beskattningsförfarande 
(1558/1995). 
 

5 § 

Tillämpning av annan lagstiftning 

Bestämmelser om förskottsuppbörd av 
rundradioskatt finns i lagen om förskottsupp-
börd (1118/1996), om uppbörd, indrivning 
och återbäring i lagen om skatteuppbörd 

(609/2005) och om redovisning i lagen om 
skatteredovisning (532/1998). 

Lagen om offentlighet och sekretess i fråga 
om beskattningsuppgifter (1346/1999) och 
lagen om offentlighet i myndigheternas verk-
samhet (621/1999) ska tillämpas på offent-
ligheten i fråga om och utlämnandet av upp-
gifter om rundradioskatt. På behandlingen av 
personuppgifter som gäller rundradioskatt 
tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i per-
sonuppgiftslagen (523/1999) eller någon an-
nanstans i lag. 
 

6 § 

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den         20  . 
Lagen tillämpas första gången vid beskatt-

ningen för skatteåret 2013. 

————— 
 
 
 

2. 

Lag 

om ändring av 1 § i lagen om beskattningsförfarande 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) 1 § 2 mom., sådant det lyder i lag 

1145/2005, som följer: 
 

1 § 

Lagens tillämpningsområde 

— — — — — — — — — — — — — —  
Lagen tillämpas på följande skatter och av-

gifter: 
1) skatt som ska betalas till staten på in-

komst (statsskatt), 
2) skatt som ska betalas till kommunen på 

inkomst (kommunalskatt), 
3) skatt som ska betalas på ett samfunds 

och en samfälld förmåns inkomst (samfunds 
inkomstskatt), 

4) skatt som ska betalas till den evangelisk-
lutherska kyrkan och det ortodoxa kyrkosam-
fundet (kyrkoskatt), 

5) försäkrads premie till Folkpensionsan-
stalten (sjukförsäkringspremie), och 

6) skatt som ska betalas till staten enligt la-
gen om rundradioskatt (   /   ) (rundradioskatt 
för personer och rundradioskatt för sam-
fund). 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den        20  . 

————— 
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3. 

Lag 

om ändring av 1 § i lagen om förskottsuppbörd 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) 1 § 1 mom., sådant det lyder  
i lag 1151/2005, som följer: 

 
1 § 

Lagens tillämpningsområde 

Förskottsuppbörd verkställs för betalning 
av de skatter och avgifter som i enlighet med 
lagen om beskattningsförfarande 
(1558/1995) ska betalas till staten, kommu-
nerna, församlingarna och Folkpensionsan-
stalten och i enlighet med lagen om rundra-
dioskatt (   /   ) ska betalas till staten på 
grundval av den skattepliktiga inkomsten en-
ligt inkomstskattelagen (1535/1992). Be-
stämmelser om arbetsgivarens skyldighet att 

verkställa förskottsinnehållning för betalning 
av den försäkrades sjukförsäkringspremie 
även då den lön som betalas till den försäk-
rade är skattefri utlandsarbetsinkomst med 
stöd av 77 § i inkomstskattelagen finns i 
18 kap. 11 § 2 mom. i sjukförsäkringslagen 
(1224/2004). 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den       20  . 
Förskottsuppbörd verkställs inte för betal-

ning av sådan rundradioskatt för samfund 
som debiterats för skatteåret 2013. 

————— 
 

4. 

Lag 

om ändring och temporär ändring av lagen om skatteredovisning 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om skatteredovisning (532/1998) 3 § 3 mom. samt 12 och 12 b §, sådana de 

lyder, 3 § 3 mom. i lag 607/2009 samt 12 och 12 b § i lag 1525/2011, och 
fogas till 11 §, sådan den lyder i lag 724/2004, ett nytt 2 mom. som följer: 

 
3 § 

Intagsperiod och redovisningstidpunkt 

— — — — — — — — — — — — — —  
Intagsperiod för andra skatter som ska re-

dovisas i enlighet med denna lag är en kalen-

dermånad. Belopp som bokförts som betalda 
på Skatteförvaltningens bankkonto och åter-
bäringar som betalts till de skattskyldiga un-
der intagsperioden redovisas och betalas un-
der månaden efter intagsperioden. Förskotts-
återbäringar på andra i lagen om beskatt-
ningsförfarande avsedda skatter än sam-
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fundsskatter och rundradioskatt för samfund 
avdras dock i redovisningen för den månad 
då beskattningen slutförs. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

11 § 

Samfundsskatt som ska redovisas 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vad som i denna lag föreskrivs om sam-

fundsskatt gäller på motsvarande sätt den 
rundradioskatt för samfund som avses i lagen 
om rundradioskatt (   /   ). 
 

12 § 

Skattetagargruppernas utdelning 

Samfundsskatten fördelas så att statens ut-
delning är 74,89 procent, kommunernas ut-
delning 23,26 procent och församlingarnas 
utdelning 1,85 procent. De evangelisk-
lutherska församlingarnas samfundsskatt är 
99,92 procent och de ortodoxa församlingar-
nas samfundsskatt 0,08 procent av försam-
lingarnas samfundsskatt. 

Till de samfundsskatter som tillfaller 
kommunerna och församlingarna läggs skat-
terna från de samfund som avses i 21 och 

22 § i inkomstskattelagen så att kommuner-
nas andel är 92,6324 procent och församling-
arnas andel 7,3676 procent. 
 

12 b § 

Skattetagargruppernas utdelning skatteåret 
2013 

Med avvikelse från 12 § fördelas sam-
fundsskatten så att statens utdelning är 69,51 
procent, kommunernas utdelning 28,24 pro-
cent och församlingarnas utdelning 2,25 pro-
cent. De evangelisk-lutherska församlingar-
nas samfundsskatt är 99,92 procent och de 
ortodoxa församlingarnas samfundsskatt 0,08 
procent av församlingarnas samfundsskatt. 

Till de samfundsskatter som tillfaller 
kommunerna och församlingarna läggs skat-
terna från de samfund som avses i 21 och 
22 § i inkomstskattelagen så att kommuner-
nas andel är 92,6205 procent och församling-
arnas andel 7,3795 procent. 

——— 
Denna lag träder i kraft den        20  . 
Lagens 12 b § gäller till och med den 

31 december 2013 och den tillämpas på re-
dovisningen av samfundsskatten och på rät-
telser av redovisningarna för skatteåret 2013. 

————— 
 
 

5. 

Lag 

om ändring av 4 § i lagen om skatteuppbörd 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om skatteuppbörd (609/2005) 4 § som följer: 

 
4 § 

Skatter som ska uppbäras gemensamt 

Av de skatter som nämns i lagen om be-
skattningsförfarande uppbärs statsskatt, 
kommunalskatt, kyrkoskatt, försäkrades sjuk-

försäkringspremier och rundradioskatt för 
personer gemensamt som en enda skatt för 
skatteåret. Inkomstskatt för samfund och 
rundradioskatt för samfund uppbärs likaså 
gemensamt som en enda skatt för skatteåret. 

——— 
Denna lag träder i kraft den       20  . 

————— 
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6. 

Lag 

 
om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i inkomstskattelagen (1535/1992) 124 § 3 mom. och 124 b §, sådana de lyder i lag 

1515/2011, och 
fogas till 31 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1170/1998, 716/2004, 1088/2005 och 

1227/2005, ett nytt 8 mom. som följer: 
 

31 § 

Särskilda stadganden om naturliga avdrag 

— — — — — — — — — — — — — —  
Den rundradioskatt för personer som avses 

i lagen om rundradioskatt (   /   ) är inte en 
avdragbar utgift. 
 
 

124 § 

Fastställande av skatten 

— — — — — — — — — — — — — —  
Inkomstskattesatsen för den inkomst som 

delvis skattefria samfund enligt 21 § 1 mom. 
och väglag samt allmännyttiga samfund har 
erhållit från en fastighet är 6,1520 procent. 
Angående fördelningen av skatten från dessa 
samfund mellan kommunen och församling-
en bestäms i lagen om skatteredovisning. In-

komstskattesatsen för samfund enligt 21 § 
2 mom. är 5,6987 procent. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

124 b § 

Fastställande av skatten skatteåret 2013 

Med avvikelse från bestämmelserna i 124 § 
3 mom. är inkomstskattesatsen för den in-
komst som delvis skattefria samfund enligt 
21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga 
samfund har erhållit från en fastighet 7,4701 
procent. Angående fördelningen av skatten 
från dessa samfund mellan kommunen och 
församlingen bestäms i lagen om skatteredo-
visning. Inkomstskattesatsen för samfund en-
ligt 21 § 2 mom. är 6,9188 procent. 

——— 
Denna lag träder i kraft den       20  . 
Lagens 124 b § gäller till och med den 

31 december 2013 och tillämpas vid beskatt-
ningen för skatteåret 2013. 

————— 
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7. 

Lag 

om ändring av 8 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) 8 § 1 mom. 

18 punkten, sådan den lyder i lag 1077/2008, och 
fogas till 8 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 661/1989, 1539/1992, 

321/1997, 1001/1997, 511/1998, 1168/2000, 1160/2002, 717/2004, 147/2007, 1077/2008, 
471/2009 och 938/2010, en ny 19 punkt som följer: 
 

8 § 
Ovan i 7 § avsedda avdragbara utgifter är 

bland andra: 
— — — — — — — — — — — — — —  

18) sådan värdeminskning av finansiella 
instrument och säkringar av verkligt värde 
som avses i 2 a—2 c-punkten, vilka i sam-

band med övergången till värdering till verk-
ligt värde har redovisats i eget kapital, och 

19) rundradioskatt för samfund som ska be-
talas med stöd av lagen om rundradioskatt (   
/   ). 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den         20  . 

————— 
 
 

8. 

Lag 

om ändring av 6 § i inkomstskattelagen för gårdsbruk 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i inkomstskattelagen för gårdsbruk (543/1967) 6 § 1 mom. 13 punkten, sådan den ly-

der i lag 1541/1992, och 
fogas till 6 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 847/1970, 509/1973, 718/1990, 

1541/1992 och 1088/2008, en ny 14 punkt som följer: 
 

6 § 
Ovan i 4 § avsedda avdragbara utgifter för 

inkomstens förvärvande och bibehållande är 
bland andra: 
— — — — — — — — — — — — — —  

13) fastighetsskatt till den del den hänför 
sig till en i jordbruket använd fastighet, och 

14) rundradioskatt för samfund som ska be-
talas med stöd av lagen om rundradioskatt (   
/   ). 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den         20  . 

————— 
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9. 

Lag 

om ändring av 79 och 85 a § i mervärdesskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i mervärdesskattelagen (1501/1993) 79 § 3 mom. och 85 a § 1 mom. 5 punkten,  
sådana de lyder, 79 § 3 mom. i lag 727/1998 och 85 a § 1 mom. 5 punkten i lag 1202/2011, 

som följer: 
 

79 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Till skattegrunden hänförs det belopp som 
Rundradion Ab får ur statens televisions- och 
radiofond och den ersättning som Ålands 
Radio och TV Ab får av Ålands landskapsre-
gerings inkomster av televisionsavgifter. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

85 a § 
För försäljning av följande tjänster samt för 

försäljning, gemenskapsinterna förvärv, 

överföring, upplagringsförfarande och import 
av följande varor ska i skatt betalas 9 procent 
av skattegrunden: 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) det belopp som Rundradion Ab får ur 
statens televisions- och radiofond och den er-
sättning som Ålands Radio och TV Ab får av 
Ålands landskapsregerings inkomster av te-
levisionsavgifter, 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den        20  . 

————— 
 
 

10. 

Lag 

om ändring av 5 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 5 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter 

(1346/1999), sådan den lyder i lag 851/2010, ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. 
blir 5 mom., som följer: 
 

5 § 

Offentliga inkomstbeskattningsuppgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  

Beloppet av rundradioskatt för personer 
och rundradioskatt för samfund ingår i det 
sammanlagda beloppet debiterade skatter och 
avgifter som avses i 1 och 3 mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
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Denna lag träder i kraft den     20  . 
————— 

 
 

Helsingfors den 4 april 2012 

Statsminister 

JYRKI KATAINEN 

 
 
 
 

Omsorgsminister Maria Guzenina-Richardson 
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Bilagor 
Parallelltexter 

 
 
 
 
 
 
 

2. 

Lag 

om ändring av 1 § i lagen om beskattningsförfarande 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) 1 § 2 mom., sådant det lyder i lag 

1145/2005, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 § 

Lagens tillämpningsområde 

— — — — — — — — — — — — — —  
Lagen tillämpas på följande skatter och av-

gifter: 
1) skatt som skall betalas till staten på in-

komst (statsskatt), 
2) skatt som skall betalas till kommunen på 

inkomst (kommunalskatt), 
3) skatt som skall betalas på ett samfunds 

och en samfälld förmåns inkomst (samfunds 
inkomstskatt), 

4) skatt som skall betalas till den evange-
lisk-lutherska kyrkan och ortodoxa kyrko-
samfundet (kyrkoskatt), och 

5) försäkrads premie till Folkpensionsan-
stalten (sjukförsäkringspremie). 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

1 § 

Lagens tillämpningsområde 

— — — — — — — — — — — — — —  
Lagen tillämpas på följande skatter och av-

gifter: 
1) skatt som ska betalas till staten på in-

komst (statsskatt), 
2) skatt som ska betalas till kommunen på 

inkomst (kommunalskatt), 
3) skatt som ska betalas på ett samfunds 

och en samfälld förmåns inkomst (samfunds 
inkomstskatt), 

4) skatt som ska betalas till den evangelisk-
lutherska kyrkan och det ortodoxa kyrkosam-
fundet (kyrkoskatt), 

5) försäkrads premie till Folkpensionsan-
stalten (sjukförsäkringspremie), och 

6) skatt som ska betalas till staten enligt 
lagen om rundradioskatt (   /   ) (rundra-
dioskatt för personer och rundradioskatt för 
samfund). 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den        20  . 

——— 
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3. 

Lag 

om ändring av 1 § i lagen om förskottsuppbörd 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) 1 § 1 mom., sådant det lyder  
i lag 1151/2005, som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse  
 

1 § 

Lagens tillämpningsområde 

Förskottsuppbörd verkställs för betalning 
av de skatter och avgifter som enligt vad som 
föreskrivs i lagen om beskattningsförfarande 
(1558/1995) skall betalas till staten, kommu-
nerna, församlingarna och Folkpensionsan-
stalten på grundval av den skattepliktiga in-
komsten enligt inkomstskattelagen 
(1535/1992). Bestämmelser om arbetsgiva-
rens skyldighet att verkställa förskottsinne-
hållning för betalning av den försäkrades 
sjukförsäkringspremie även då den lön som 
betalas till den försäkrade är skattefri utlands-
arbetsinkomst med stöd av 77 § i inkomst-
skattelagen finns i 18 kap. 11 § 2 mom. i 
sjukförsäkringslagen (1224/2004). 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

1 § 

Lagens tillämpningsområde 

Förskottsuppbörd verkställs för betalning 
av de skatter och avgifter som i enlighet med 
lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) 
ska betalas till staten, kommunerna, försam-
lingarna och Folkpensionsanstalten och i en-
lighet med lagen om rundradioskatt (   /   ) 
ska betalas till staten på grundval av den 
skattepliktiga inkomsten enligt inkomstskat-
telagen (1535/1992). Bestämmelser om ar-
betsgivarens skyldighet att verkställa för-
skottsinnehållning för betalning av den för-
säkrades sjukförsäkringspremie även då den 
lön som betalas till den försäkrade är skattefri 
utlandsarbetsinkomst med stöd av 77 § i in-
komstskattelagen finns i 18 kap. 11 § 2 mom. 
i sjukförsäkringslagen (1224/2004). 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den       20  . 

Förskottsuppbörd verkställs inte för betal-
ning av sådan rundradioskatt för samfund 
som debiterats för skatteåret 2013. 

——— 
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4. 

Lag 

om ändring och temporär ändring av lagen om skatteredovisning 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om skatteredovisning (532/1998) 3 § 3 mom. samt 12 och 12 b §, sådana de 

lyder, 3 § 3 mom. i lag 607/2009 samt 12 och 12 b § i lag 1525/2011, och 
fogas till 11 §, sådan den lyder i lag 724/2004, ett nytt 2 mom. som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

3 § 

Intagsperiod och redovisningstidpunkt 

— — — — — — — — — — — — — —  
Intagsperiod för andra skatter som ska re-

dovisas i enlighet med denna lag är en kalen-
dermånad. Belopp som bokförts som betalda 
på Skatteförvaltningens bankkonto och åter-
bäringar som betalts till de skattskyldiga un-
der intagsperioden redovisas och betalas un-
der månaden efter intagsperioden. Förskotts-
återbäringar på andra i lagen om beskatt-
ningsförfarande avsedda skatter än samfunds-
skatter avdras dock i redovisningen för den 
månad då beskattningen slutförs. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

3 § 

Intagsperiod och redovisningstidpunkt 

— — — — — — — — — — — — — —  
Intagsperiod för andra skatter som ska re-

dovisas i enlighet med denna lag är en kalen-
dermånad. Belopp som bokförts som betalda 
på Skatteförvaltningens bankkonto och åter-
bäringar som betalts till de skattskyldiga un-
der intagsperioden redovisas och betalas un-
der månaden efter intagsperioden. Förskotts-
återbäringar på andra i lagen om beskatt-
ningsförfarande avsedda skatter än sam-
fundsskatter och rundradioskatt för samfund 
avdras dock i redovisningen för den månad 
då beskattningen slutförs. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
11 § 

Samfundsskatt som skall redovisas 

11 § 

Samfundsskatt som ska redovisas 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vad som i denna lag föreskrivs om sam-

fundsskatt gäller på motsvarande sätt den 
rundradioskatt för samfund som avses i lagen 
om rundradioskatt (   /   ). 

 



 RP 28/2012 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 

33 

12 § 

Skattetagargruppernas utdelning 

Samfundsskatten fördelas så att statens ut-
delning är 74,80 procent, kommunernas ut-
delning 23,34 procent och församlingarnas 
utdelning 1,86 procent. De evangelisk-
lutherska församlingarnas samfundsskatt är 
99,92 procent och de ortodoxa församlingar-
nas samfundsskatt 0,08 procent av försam-
lingarnas samfundsskatt. 

Till de samfundsskatter som tillfaller kom-
munerna och församlingarna läggs skatterna 
från de samfund som avses i 21 och 22 § i in-
komstskattelagen så att kommunernas andel 
är 92,6190 procent och församlingarnas andel 
7,3810 procent. 

12 § 

Skattetagargruppernas utdelning 

Samfundsskatten fördelas så att statens ut-
delning är 74,89 procent, kommunernas ut-
delning 23,26 procent och församlingarnas 
utdelning 1,85 procent. De evangelisk-
lutherska församlingarnas samfundsskatt är 
99,92 procent och de ortodoxa församlingar-
nas samfundsskatt 0,08 procent av försam-
lingarnas samfundsskatt. 

Till de samfundsskatter som tillfaller 
kommunerna och församlingarna läggs skat-
terna från de samfund som avses i 21 och 
22 § i inkomstskattelagen så att kommuner-
nas andel är 92,6324 procent och församling-
arnas andel 7,3676 procent. 

 
 

12 b § 

Skattetagargruppernas utdelning skatteåret 
2013 

Med avvikelse från 12 § fördelas samfunds-
skatten så att statens utdelning är 69,40 pro-
cent, kommunernas utdelning 28,34 procent 
och församlingarnas utdelning 2,26 procent. 
De evangelisk-lutherska församlingarnas 
samfundsskatt är 99,92 procent och de orto-
doxa församlingarnas samfundsskatt 0,08 
procent av församlingarnas samfundsskatt. 

Till de samfundsskatter som tillfaller kom-
munerna och församlingarna läggs skatterna 
från de samfund som avses i 21 och 22 § i in-
komstskattelagen så att kommunernas andel 
är 92,6144 procent och församlingarnas andel 
7,3856 procent. 

12 b § 

Skattetagargruppernas utdelning skatteåret 
2013 

Med avvikelse från 12 § fördelas sam-
fundsskatten så att statens utdelning är 69,51 
procent, kommunernas utdelning 28,24 pro-
cent och församlingarnas utdelning 2,25 pro-
cent. De evangelisk-lutherska församlingar-
nas samfundsskatt är 99,92 procent och de 
ortodoxa församlingarnas samfundsskatt 0,08 
procent av församlingarnas samfundsskatt. 

Till de samfundsskatter som tillfaller 
kommunerna och församlingarna läggs skat-
terna från de samfund som avses i 21 och 
22 § i inkomstskattelagen så att kommuner-
nas andel är 92,6205 procent och församling-
arnas andel 7,3795 procent. 

——— 
Denna lag träder i kraft den        20  . 
Lagens 12 b § gäller till och med den 

31 december 2013 och den tillämpas på re-
dovisningen av samfundsskatten och på rät-
telser av redovisningarna för skatteåret 
2013. 

——— 
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5. 

Lag 

om ändring av 4 § i lagen om skatteuppbörd 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om skatteuppbörd (609/2005) 4 § som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse  
 

4 § 

Skatter som ska uppbäras gemensamt 

Av de skatter som nämns i lagen om be-
skattningsförfarande uppbärs statsskatt, 
kommunalskatt och kyrkoskatt samt försäk-
rades sjukförsäkringspremier gemensamt som 
en enda skatt för skatteåret. 

4 § 

Skatter som ska uppbäras gemensamt 

Av de skatter som nämns i lagen om be-
skattningsförfarande uppbärs statsskatt, 
kommunalskatt, kyrkoskatt, försäkrades sjuk-
försäkringspremier och rundradioskatt för 
personer gemensamt som en enda skatt för 
skatteåret. Inkomstskatt för samfund och 
rundradioskatt för samfund uppbärs likaså 
gemensamt som en enda skatt för skatteåret. 

——— 
Denna lag träder i kraft den       20  . 

——— 

6. 

Lag 

 
om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i inkomstskattelagen (1535/1992) 124 § 3 mom. och 124 b §, sådana de lyder i lag 

1515/2011, och 
fogas till 31 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1170/1998, 716/2004, 1088/2005 och 

1227/2005, ett nytt 8 mom. som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse  
 

31 § 

Särskilda stadganden om naturliga avdrag 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

31 § 

Särskilda stadganden om naturliga avdrag 

— — — — — — — — — — — — — —  
Den rundradioskatt för personer som avses 
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i lagen om rundradioskatt (.../...) är inte en 
avdragbar utgift. 

 
 

124 § 

Fastställande av skatten 

— — — — — — — — — — — — — —  
Inkomstskattesatsen för den inkomst som 

delvis skattefria samfund enligt 21 § 1 mom. 
och väglag samt allmännyttiga samfund har 
erhållit från en fastighet är 6,1740 procent. 
Angående fördelningen av skatten från dessa 
samfund mellan kommunen och församlingen 
bestäms i lagen om skatteredovisning. In-
komstskattesatsen för samfund enligt 21 § 
2 mom. är 5,7183 procent. 
— — — — — — — — — — — — — —  

124 § 

Fastställande av skatten 

— — — — — — — — — — — — — —  
Inkomstskattesatsen för den inkomst som 

delvis skattefria samfund enligt 21 § 1 mom. 
och väglag samt allmännyttiga samfund har 
erhållit från en fastighet är 6,1520 procent. 
Angående fördelningen av skatten från dessa 
samfund mellan kommunen och församling-
en bestäms i lagen om skatteredovisning. In-
komstskattesatsen för samfund enligt 21 § 
2 mom. är 5,6987 procent. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

124 b § 

Fastställande av skatten skatteåret 2013 

Med avvikelse från bestämmelserna i 124 § 
3 mom. är inkomstskattesatsen för den in-
komst som delvis skattefria samfund enligt 
21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga 
samfund har erhållit från en fastighet 7,4970 
procent. Angående fördelningen av skatten 
från dessa samfund mellan kommunen och 
församlingen bestäms i lagen om skatteredo-
visning. Inkomstskattesatsen för samfund en-
ligt 21 § 2 mom. är 6,9433 procent. 

124 b § 

Fastställande av skatten skatteåret 2013 

Med avvikelse från bestämmelserna i 124 § 
3 mom. är inkomstskattesatsen för den in-
komst som delvis skattefria samfund enligt 
21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga 
samfund har erhållit från en fastighet 7,4701 
procent. Angående fördelningen av skatten 
från dessa samfund mellan kommunen och 
församlingen bestäms i lagen om skatteredo-
visning. Inkomstskattesatsen för samfund en-
ligt 21 § 2 mom. är 6,9188 procent. 

——— 
Denna lag träder i kraft den       20  . 
Lagens 124 b § gäller till och med den 

31 december 2013 och tillämpas vid beskatt-
ningen för skatteåret 2013. 

——— 
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7. 

Lag 

om ändring av 8 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) 8 § 1 mom. 

18 punkten, sådan den lyder i lag 1077/2008, och 
fogas till 8 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 661/1989, 1539/1992, 

321/1997, 1001/1997, 511/1998, 1168/2000, 1160/2002, 717/2004, 147/2007, 1077/2008, 
471/2009 och 938/2010, en ny 19 punkt som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse  
 

8 § 
Ovan i 7 § avsedda avdragbara utgifter äro 

bland andra: 
— — — — — — — — — — — — — —  

18) sådan värdeminskning av finansiella in-
strument och säkringar av verkligt värde som 
avses i 2 a—2 c-punkten, vilka i samband 
med övergången till värdering till verkligt 
värde har redovisats i eget kapital. 

8 § 
Ovan i 7 § avsedda avdragbara utgifter är 

bland andra: 
— — — — — — — — — — — — — —  

18) sådan värdeminskning av finansiella 
instrument och säkringar av verkligt värde 
som avses i 2 a—2 c-punkten, vilka i sam-
band med övergången till värdering till verk-
ligt värde har redovisats i eget kapital, och 

19) rundradioskatt för samfund som ska 
betalas med stöd av lagen om rundradioskatt 
(   /   ). 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den         20  . 

——— 
 
 

8. 

Lag 

om ändring av 6 § i inkomstskattelagen för gårdsbruk 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i inkomstskattelagen för gårdsbruk (543/1967) 6 § 1 mom. 13 punkten, sådan den ly-

der i lag 1541/1992, och 
fogas till 6 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 847/1970, 509/1973, 718/1990, 

1541/1992 och 1088/2008, en ny 14 punkt som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse  
 

6 § 
I 4 § avsedda avdragbara utgifter för in-

komstens förvärvande och bibehållande är 

6 § 
Ovan i 4 § avsedda avdragbara utgifter för 

inkomstens förvärvande och bibehållande är 
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bland andra: 
— — — — — — — — — — — — — —  

13) fastighetsskatt till den del den hänför 
sig till en i jordbruket använd fastighet. 

bland andra: 
— — — — — — — — — — — — — —  

13) fastighetsskatt till den del den hänför 
sig till en i jordbruket använd fastighet, och 

14) rundradioskatt för samfund som ska 
betalas med stöd av lagen om rundradioskatt 
(   /   ). 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den         20  . 

——— 
 
 
 
 
 

9. 

Lag 

om ändring av 79 och 85 a § i mervärdesskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i mervärdesskattelagen (1501/1993) 79 § 3 mom. och 85 a § 1 mom. 5 punkten, så-

dana de lyder, 79 § 3 mom. i lag 727/1998 och 85 a § 1 mom. 5 punkten i lag 1202/2011, som 
följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse  
 

79 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Till skattegrunden hänförs den på televi-
sionsavgifter grundade ersättning som Rund-
radion Ab får ur statens televisions- och ra-
diofond och den ersättning som Ålands Radio 
och TV Ab får av Ålands landskapsstyrelses 
inkomster från televisionsavgifter. 
— — — — — — — — — — — — — —  

79 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Till skattegrunden hänförs det belopp som 
Rundradion Ab får ur statens televisions- och 
radiofond och den ersättning som Ålands 
Radio och TV Ab får av Ålands landskaps-
regerings inkomster av televisionsavgifter. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
85 a § 

För försäljning av följande tjänster samt för 
försäljning, gemenskapsinterna förvärv, över-
föring från upplagringsförfarande och import 
av följande varor ska i skatt betalas 9 procent 
av skattegrunden: 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) den på televisionsavgifter grundade er-
sättning som Rundradion Ab får ur statens te-
levisions- och radiofond och den ersättning 
som Ålands Radio och TV Ab får av Ålands 

85 a § 
För försäljning av följande tjänster samt för 

försäljning, gemenskapsinterna förvärv, över-
föring, upplagringsförfarande och import av 
följande varor ska i skatt betalas 9 procent av 
skattegrunden: 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) det belopp som Rundradion Ab får ur 
statens televisions- och radiofond och den er-
sättning som Ålands Radio och TV Ab får av 
Ålands landskapsregerings inkomster av te-
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landskapsstyrelses inkomster från televisions-
avgifter, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

levisionsavgifter, 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den        20  . 

——— 
 
 

10. 

Lag 

om ändring av 5 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 5 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter 

(1346/1999), sådan den lyder i lag 851/2010, ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. 
blir 5 mom., som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse  
 

5 § 

Offentliga inkomstbeskattningsuppgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

5 § 

Offentliga inkomstbeskattningsuppgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Beloppet av rundradioskatt för personer 

och rundradioskatt för samfund ingår i det 
sammanlagda beloppet debiterade skatter 
och avgifter som avses i 1 och 3 mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den     20  . 

——— 
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