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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
lagar om ändring av inkomstskattelagen, av lagen om 
skatteredovisning samt av 30 och 31 § i lagen om Skatte-
förvaltningen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås det att in-
komstskattelagen ändras, så att samfund och 
samfällda förmåner från och med skatteåret 
2016 inte längre betalar skatt på sina inkoms-
ter till församlingen utan endast till staten 
och kommunen. Det föreslås att lagen om 
skatteredovisning ändras så att de evange-
lisk-lutherska och ortodoxa församlingarna 
inte får någon andel av intäkterna från sam-
fundsskatten från och med skatteåret 2016, 
vilket gör att statens andel av intäkterna från 
samfundsskatten ökar. I lagen om Skatteför-

valtningen stryks dessutom hänvisningarna 
till församlingarnas andel av intäkterna från 
samfundsskatten och församlingarnas ställ-
ning som mottagare av samfundsskatt. 

Propositionen har samband med en före-
slagen ny lag om statens finansiering till 
evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av 
vissa samhällsuppgifter. 

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 
2016 och ska tillämpas första gången vid be-
skattningen för skatteår 2016. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1  Nuläge 

1.1 Kyrkans ställning som mottagare av 
samfundsskatt 

De evangelisk-lutherska och ortodoxa för-
samlingarnas rätt till en del av intäkterna från 
samfundsskatten baserar sig på 1 och 21 § i 
inkomstskattelagen (1535/1992). Enligt 1 § 
3 mom. i den lagen ska för samfunds och 
samfällda förmåners inkomster betalas skatt 
till staten, kommunen och församlingen. Med 
stöd av 21 § i inkomstskattelagen ska delvis 
skattefria samfund betala skatt på inkomst till 
kommunen och församlingen enligt den in-
komstskattesats som anges i 124 § 3 mom. 
Samfundsskattens skattetagare är därmed sta-
ten, kommunerna och de evangelisk-
lutherska och ortodoxa församlingarna. In-
täkterna från samfundsskatten delas mellan 
skattetagargrupperna i enlighet med den ut-
delning som det föreskrivs om i 12 § i lagen 
om skatteredovisning (532/1998). I den skatt 
som den skattskyldige betalar specificeras 
inte de olika skattetagarnas andelar. 

Kyrkobeskattningen för samfund grundade 
sig fram till 1992 på antalet skattören. För 
varje samfund fastställdes en beskattningsbar 
inkomst vid statsbeskattningen och kommu-
nalbeskattningen, som samtidigt som sådan 
utgjorde grunden för kyrkobeskattningen. 
Statsskatten hade en egen enhetlig skattesats, 
medan kommunal- och kyrkoskatten bestäm-
des utifrån det skattöre som kommunen och 
församlingen hade fastslagit. När en ny in-
komstlag trädde i kraft vid ingången av 1993 
ändrades systemet så att det på samfundens 
beskattningsbara inkomst i hela landet till-
lämpas en enda proportionell skattesats, som 
ursprungligen var 25 procent. Skattesatsen 
höjdes till 28 procent vid ingången av 1996 
och till 29 procent 2000. Efter det har sam-
fundsskattesatsen sänkts tre gånger. Skatte-
satsen sänktes till 26 procent 2005 och till 
24,5 procent 2013. Vid ingången av 2014 
sänktes skattesatsen återigen, denna gång till 
20 procent. 

De evangelisk-lutherska och ortodoxa för-
samlingarnas andel av samfundsskatten har 
ursprungligen historiska orsaker. Försam-
lingarnas andel av intäkterna från samfunds-
skatten ersatte samfundens skyldighet att be-
tala kyrkoskatt, vilken gällde före reformen 
av samfundsbeskattningen 1993. Bakgrunden 
till samfundens skyldighet att betala 
kyrkoskatt var att det vid uttag av kyrkoskatt 
inte gjordes någon skillnad mellan fysiska 
och juridiska personer. Man började dock se-
nare motivera bevarandet av samfundens 
skyldighet att betala kyrkoskatt med att för-
samlingarna i stor utsträckning bidrar till 
produktionen av vissa samhälleliga tjänster. 
Till denna synpunkt hänvisar bl.a. kommittén 
Kyrkan och staten (Kommittébetänkande 
1977:21) och den av undervisningsministeri-
et tillsatta arbetsgruppen Kyrkan och staten 
(Kommittébetänkande 1982:47). En kommis-
sion som behandlade de ekonomiska relatio-
nerna mellan kyrkan och staten har framfört 
motsvarande skäl som motivering till att bi-
behålla församlingarnas andel av samfunds-
skatten (Kommittébetänkande 1997:7). Skä-
let har dock inte nämnts i bestämmelser om 
samfundsskatten eller i förarbeten till dem. 
Utdelningen av intäkterna från samfundsskat-
ten är inte heller "öronmärkt" för vissa speci-
fika ändamål, utan församlingarna kan an-
vända den för all sin verksamhet.  

 
1.2 Församlingarnas andel av samfunds-

skatten 

I 12 § i lagen om skatteredovisning före-
skrivs det om skattetagargruppernas utdel-
ning. I 12 d § i samma lag föreskrivs det om 
skattetagargruppernas utdelning skatteåret 
2015. I regeringens proposition till riksdagen 
med förslag till lagar om ändring av 12 och 
12 d § i lagen om skatteredovisning och av 
124 och 124 a § i inkomstskattelagen (RP 
180/2014 rd) föreslås det att statens utdelning 
ska vara 61,00 procent, kommunernas utdel-
ning 36,26 procent och församlingarnas ut-
delning 2,74 procent av samfundsskatten 
skatteåret 2015. I samma proposition föreslås 
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det att statens utdelning ska vara 67,42 pro-
cent, kommunernas utdelning 30,31 procent 
och församlingarnas utdelning 2,27 procent 
av samfundsskatten skatteåret 2016. . Under 
behandlingen i riksdagen har det lagts fram 
förslag till ändring av utdelningen så att sta-
tens utdelning ska vara 60,35 procent, kom-
munernas utdelning 36,87 procent och för-
samlingarnas utdelning 2,78 procent av sam-
fundsskatten skatteåret 2015. Det föreslås att 
statens utdelning ska vara 66,77 procent, 
kommunernas utdelning 30,92 procent och 
församlingarnas utdelning 2,31 procent av 
samfundsskatten skatteåret 2016. Det före-
slås att statens utdelning ska vara 67,39 pro-
cent, kommunernas utdelning 30,34 procent 
och församlingarnas utdelning 2,27 procent 
av samfundsskatten skatteåret 2017. 

Utdelningen till skattetagargrupperna av in-
täkterna från samfundsskatten enligt det dif-
ferentierade inkomstskattesystem som trädde 
i kraft vid ingången av 1993 grundade sig på 
förhållandet mellan samfundsskattesatserna 
1992. I enlighet med detta var statens utdel-
ning av samfundsskatten 51,85 procent, 
kommunernas utdelning 44,80 procent och 
församlingarnas utdelning 3,36 procent. För-
samlingarnas utdelning av intäkterna från 
samfundsskatten har ändrats flera gånger se-
dan den nuvarande inkomstskattelagen trädde 
i kraft. När intäkterna från samfundsskatten 

steg sänktes församlingarnas utdelning från 
3,36 procent, så att den 1998 var 3,00 pro-
cent. Utdelningen sänktes på nytt till 
2,00 procent 1999 och till 1,63 procent 2000 
och 2001. Även efter det har utdelningen va-
rierat, men nivån har legat ca 1 procentenhet 
lägre än den ursprungliga nivån. För perio-
den 2009—2011 höjdes kommunernas utdel-
ning av intäkterna från samfundsskatten med 
10 procentenheter för en viss tid på grund av 
den ekonomiska krisen. Samtidigt höjdes 
också församlingarnas utdelning för en viss 
tid med 0,8 procentenheter. Man beslutade 
att behålla den tidsbundna förhöjda utdel-
ningen för perioden 2012—2015, men höj-
ningen halverades, så att kommunerna fick 
en utdelning höjd med 5 procentenheter och 
församlingarna en utdelning höjd med 
0,4 procentenheter. År 2013 var församling-
arnas utdelning av samfundsskatten 2,35 pro-
cent. År 2014 är utdelningen nästan en halv 
procentenhet högre, 2,80 procent, vilket be-
ror på att samfundsskattesatsen sänktes från 
24,5 procent till 20 procent och både kom-
munerna och församlingarna kompenserades 
till fullo för den minskning av skatteintäkter-
na som det medförde. Samfundsskattens an-
del av de evangelisk-lutherska församlingar-
nas totala inkomster har under de senaste 
åren varit ca 10 procent. 

 
 

Intäkter från samfundsskatten, mn euro, och församlingarnas utdelning 
 

År Debiterad skatt Förändring från 
föregående år, % 

Församlingarnas 
utdelning, % 

Församlingarnas andel 
av debiteringen 

2007 7 164 20,10 1,75 125 
2008 5 477 -23,55 1,75 96 
2009 4 339 -20,78 2,55 111 
2010 4 711 8,57 2,55 120 
2011 4 791 1,70 2,55 122 
2012 4 663 -2,67 2,30 107 
2013 4 640 -0,5 2,35 109 
2014* 3 983 -14,16 2,81 112 
2015* 4 099 2,91 2,78 114 
2016* 4 250 3,68 2,31 98 

 
*Intäktskalkylerna för 2014—2016 är prognoser som inkluderar konsekvenserna av de förslag till änd-
ring som är under behandling i riksdagen och de baserar sig på en bedömning av den allmänna ekono-
miska utvecklingen samt företagens ekonomiska utveckling vid tidpunkten för överlämnandet av denna 
proposition. De kommer senare att justeras i enlighet med nya prognoser och faktiska uppgifter. Vid in-
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gången av 2014 sänktes skattesatsen för samfundsskatten från 24,5 procent till 20 procent. Kommuner-
na och församlingarna kompenserades för bortfallet av skatteintäkter till följd av den sänkta skattesat-
sen. 

 
1.3 De enskilda kommunernas och för-

samlingarnas utdelning av sam-
fundsskatten 

I 13 § i lagen om skatteredovisning före-
skrivs det om bestämningen av de enskilda 
kommunernas och församlingarnas utdelning 
av samfundsskatten. Kommunens utdelning 
under skatteåret är medelvärdet av den utdel-
ning som beräknats på basis av uppgifterna i 
de två senast verkställda beskattningarna. 
Kommunens utdelning beräknas som en rela-
tiv andel av summan av den för respektive 
kommun fastställda företagsverksamhetspos-
ten under skatteåret och den fastställda 
skogsposten under skatteåret i förhållande till 
summan av motsvarande tal för alla kommu-
ner. Den evangelisk-lutherska församlingens 
utdelning under skatteåret bestäms till hälften 
på samma sätt som kommunens utdelning 
och till hälften enligt förhållandet mellan 
folkmängden i den kommun eller de kom-
muner som motsvarar församlingen eller den 
kyrkliga samfälligheten.  

Den andel som en församling får av intäk-
terna från samfundsskatten bestäms till hälf-
ten utifrån invånarantalet och till hälften ut-
ifrån den samfundsskatt som områdets före-
tag betalar, antalet anställda vid företagen 
och församlingens skogshektar och brutto-
rotprisinkomster av försäljning av virke. Där-
för varierar samfundsskatteintäkternas bety-
delse för en församlings ekonomi avsevärt i 
olika församlingar. I områden med ett aktivt 
näringsliv kan samfundsskattens andel av en 
församlings skatteintäkter vara så stor som 
40 procent, medan motsvarande andel för 
vissa församlingar är under en procent. 

Om man betraktar andelen av samfunds-
skatteintäkterna som en ersättning från staten 
till församlingarna för de lagstadgade uppgif-
ter som församlingarna utför, är det svårt att 
motivera de stora årliga variationerna i er-
sättningen och svårigheterna att förutse den. 
De kostnader som uppgifterna medför ut-
vecklas trots allt i en relativt jämn takt. För 
de enskilda församlingarna är variationerna 
större än för församlingsgruppen i stort. De 

ortodoxa församlingarnas andel av sam-
fundsskatteintäkterna betalas till kyrkans 
centralfond. 

 
1.4 Den evangelisk-lutherska kyrkans 

lagstadgade uppgifter 

Den evangelisk-lutherska kyrkan ansvarar 
som en del av sin verksamhet för vissa sam-
hällsuppgifter. Tre av dessa samhällsuppgif-
ter har anvisats kyrkan genom lag. De sam-
hällsuppgifter som kyrkan ska sköta är med 
stöd av begravningslagen (457/2003), lagen 
om befolkningsdatasystemet och Befolk-
ningsregistercentralens certifikattjänster 
(661/2009), lagen om skyddande av bygg-
nadsarvet (498/2010) och kyrkolagen 
(1054/1993) begravningsväsendet, folkbok-
föringsuppgifter och förvaltning av kulturhi-
storiskt värdefulla byggnader, inbegripet lö-
söre. Även ortodoxa församlingar har i viss 
mån lagstadgade samhällsuppgifter. 

 
 

Begravningsväsendet  
 
Evangelisk-lutherska församlingars ställ-

ning som huvudman för begravningsplatser 
grundar sig på begravningslagen. Enligt 3 § i 
begravningslagen ska församlingarna eller de 
kyrkliga samfälligheterna inom evangelisk-
lutherska kyrkan hålla allmänna begrav-
ningsplatser. En församling eller kyrklig 
samfällighet inom evangelisk-lutherska kyr-
kan är skyldig att på begäran tillhandahålla 
gravplats för en avliden som vid tidpunkten 
för dödsfallet hade sin hemkommun inom 
församlingens eller den kyrkliga samfällighe-
tens område. En församling och en kyrklig 
samfällighet är enlig lag också skyldig att på 
begäran tillhandahålla gravplats på ett avskilt 
konfessionslöst gravområde som inte får lig-
ga oskäligt långt från församlingens eller den 
kyrkliga samfällighetens område.  

Dessutom svarar församlingarna för hjälte-
gravarna, även om denna skyldighet inte har 
föreskrivits för dem i lag.  
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Folkbokföringsuppgifter 
 
I lagen om befolkningsdatasystemet och 

Befolkningsregistercentralens certifikattjäns-
ter föreskrivs det om de myndighetsuppgifter 
i fråga om folkbokföringen som hör till 
evangelisk-lutherska kyrkan. Enligt 48 § i 
den lagen ska den evangelisk-lutherska kyr-
kans myndigheter på begäran ge intyg, ut-
drag eller andra motsvarande enstaka skrift-
liga utredningar på basis av de kyrkliga be-
folkningsregister med tillhörande handlingar 
som de förfogar över och som fördes innan 
lagen om trossamfundens medlemsregister 
(614/1998) trädde i kraft.  

Förutom att församlingarna lämnar ut be-
folkningsdata tar de också emot vissa regis-
teranteckningar som vidarebefordras till be-
folkningsdatasystemet. I samband med dop 
anmäls barnets namn, modersmål och tros-
samfund och i samband med vigsel till äkten-
skap anmäls vigseluppgifter och eventuellt 
byte av efternamn. En församling kan också 
utföra prövning av äktenskapshinder, om åt-
minstone den ena av de förlovade är medlem 
av kyrkan. Dessutom lämnar församlingarna 
ämbetsbetyg om sina medlemmar ur befolk-
ningsdatasystemet. 

 
Förvaltningen av kulturhistoriskt betydande 
byggnader, inbegripet lösöre  

 
I 14 kap. 5 § i kyrkolagen föreskrivs det 

om skydd av kyrkliga byggnader. Syftet med 
skyddet av en kyrklig byggnad är att trygga 
den kyrkliga byggda kulturmiljön som en del 
av kulturarvet, värna om dess egenart och 
särdrag samt främja kulturellt hållbar vård 
och användning av den.  

En kyrklig byggnad som är uppförd före 
1917 är skyddad direkt med stöd av lag. 
Kyrkostyrelsen kan också besluta att en kyrk-
lig byggnad som tagits i bruk 1917 eller där-
efter ska förklaras skyddad, om detta är mo-
tiverat med avseende på byggnadshistoria, 
byggnadskonst, byggnadsteknik eller särskil-
da miljövärden. Skyddet av en byggnad gäll-
er också byggnadens fasta inredning, mål-
ningar och konstverk som hör till byggnaden 
samt byggnadens gårdsområde. 

 

Samband med lagen om statens finansiering 
till evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln 
av vissa samhällsuppgifter 

 
I regeringens proposition med förslag till 

lag om statens finansiering till evangelisk-
lutherska kyrkan för skötseln av vissa sam-
hällsuppgifter redogörs det närmare för inne-
hållet i lagar som gäller kyrkans skötsel av 
samhällsuppgifter. Lagen syftar till att knyta 
den finansiering som staten beviljar kyrkan 
uttryckligen till skötseln av begravningsvä-
sendet, folkbokföringsuppgifter och kulturhi-
storiskt betydande byggnader, inbegripet lö-
söre. Syftet med reformen är dessutom att fö-
reskriva en skälig utgångsnivå för den ersätt-
ning som evangelisk-lutherska kyrkan får.  

I den ovannämnda propositionen föreslås 
det att anslaget för ersättning av kostnaderna 
för vissa samhällsuppgifter till den evange-
lisk-lutherska kyrkan anvisas huvudtiteln un-
dervisnings- och kulturministeriet. Ersätt-
ningsbeloppet föreslås vara 114 miljoner 
euro 2016. Utöver detta minskas den andel 
av beskattningskostnaderna som tas ut av 
kyrkan så att minskningen motsvarar ca 
6 miljoner euro av församlingarnas kostna-
der. Religionssamfunden beviljas ett 
tilläggsanslag på en miljon euro, varav den 
ortodoxa kyrkan får 87 000 euro, vilket mot-
svarar medelvärdet av den ortodoxa kyrkans 
andel av samfundsskatteintäkterna under de 
senaste fem åren. 

 
1.5 Beskattningskostnader 

I lagen om Skatteförvaltningen (503/2010) 
finns det bestämmelser om andelen beskatt-
ningskostnader som församlingarna ska beta-
la. Enligt 30 § i den lagen betalas kostnader-
na för beskattningen av staten. Dessa kostna-
der utgörs av de omkostnader för Skatteför-
valtningen som anges i den ordinarie stats-
budgeten och justeras på grundval av bokslu-
tet för det föregående året. Vid beräkningen 
av kostnaderna beaktas även de mervärdes-
skatteutgifter som anknyter till Skatteförvalt-
ningens ovannämnda utgifter. Enligt paragra-
fen tar staten av de årliga kostnader som av-
ses ovan ut sammanlagt 30,8 procent av 
kommunerna, sammanlagt 4,7 procent av den 
evangelisk-lutherska kyrkans församlingar 
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och 5,9 procent av Folkpensionsanstalten. År 
2014 betalade församlingarna ca 21 miljoner 
euro av beskattningskostnaderna. Av den or-
todoxa kyrkan tas det inte ut några beskatt-
ningskostnader. 

 
2  Föreslagen ändring 

I propositionen föreslås det att församling-
arnas ställning som mottagare av samfunds-
skatt upphävs och att de bestämmelser som 
innehåller hänvisningar till församlingarnas 
samfundsskatt upphävs eller ändras. De be-
stämmelser som ändras finns i inkomstskatte-
lagen, lagen om skatteredovisning och lagen 
om Skatteförvaltningen. 

De samfundsskatter som influtit redan före 
ingången av 2016 och redovisats till försam-
lingarna för skatteåret 2016 och därefter ska 
återkrävas och redovisas till staten i samband 
med månadsredovisningen i januari 2016 i 
enlighet med bestämmelserna i lagen om 
skatteredovisning. Samfundsskatterna för de 
skatteår som har föregått tillämpningsåret för 
den föreslagna lagändringen redovisas till 
församlingarna för sista gången i samband 
med månadsredovisningen i oktober 2017, 
varefter de redovisas till staten. 

På grund av det föreslagna nya finansie-
ringsarrangemanget behöver också 8 § i kyr-
kolagen ändras. I den paragrafen föreskrivs 
det om den grundavgift, tilläggsavgift och 
vissa övriga avgifter som församlingar och 
kyrkliga samfälligheter ska betala till kyr-
kans centralfond. Det föreslås också ändring-
ar i kyrkoordningen (1055/1993), i vars 
22 kap. det föreskrivs om kyrkans central-
fond, om den grundavgift och tilläggsavgift 
som församlingar och kyrkliga samfälligheter 
ska betala samt om beräkningen av komplet-
teringen av skatteintäkterna. Avsikten är att 
dessa ändringar ska ingå i en separat proposi-
tion som lämnas till riksdagen. 

 
3  Proposi t ionens konsekvenser 

3.1 Ekonomiska konsekvenser 

Församlingarnas andel av samfundsskatten 
kommer enligt finansministeriets prognos om 
skatteintäkterna att vara 114 miljoner euro 
skatteåret 2015. Eftersom staten får försam-

lingarnas andel av samfundsskatten, ändras 
inte statens ekonomiska ställning på grund av 
beviljandet av anslag.    

Den reform genom vilken andelen av sam-
fundsskatteintäkterna ersätts med ett index-
bundet anslag minskar konjunkturkänslighe-
ten i församlingarnas ekonomiska ställning. 
Det är också lättare att förutse storleken på 
den finansiering som anvisas församlingarna 
i statsbudgeten, och den fördelas mycket 
jämnare till församlingarna än intäkterna från 
samfundsskatten, som varierar stort från år 
till år. 

Eftersom delvis skattefria samfund efter re-
formen inte kommer att betala samfundsskatt 
till församlingarna utan endast till kommu-
nerna, sänks den inkomstskattesats som till-
lämpas på dessa samfunds inkomster med 
ca 0,5 procentenheter, eftersom kommuner-
nas andel av intäkterna från samfundsskatten 
inte ändras i detta sammanhang. 

Församlingarnas beskattningskostnader 
sjunker med ca 6 miljoner euro, eftersom för-
samlingarna inte längre är mottagare av sam-
fundsskatt.  

 
3.2 Administrativa konsekvenser 

Skatteförvaltningen genomför för närva-
rande ett Valmis-projekt med program, som 
ska ersätta ca 70 datasystem för beskattning-
en med programmet. Det nya programmet tas 
i bruk stegvis åren 2016—2019. Enligt den 
planerade fasningen överförs de funktioner 
som gäller redovisningen av skatteinkomster 
till programmet i november 2017. Försam-
lingarnas samfundsskatt redovisas sista 
gången till församlingarna i samband med 
månadsredovisningen i oktober 2017, för att 
de datasystem som gäller redovisningen av 
församlingarnas samfundsskatt inte införs 
i det nya systemet. Detta minskar Skatteför-
valtningens kostnader. 

 
4  Beredningen av proposit ionen 

I regeringsprogrammet för statsminister 
Jyrki Katainens regering nämns målet att ut-
reda alternativa ersättningssätt för de åtagan-
den som församlingarnas samhälleliga upp-
gifter medför. För genomförande av reger-
ingsprogrammet tillsattes en tjänstemannaar-
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betsgrupp ledd av finansministeriet för att 
reda ut de finländska evangelisk-lutherska 
och ortodoxa församlingarnas och andra reli-
gionssamfunds samhälleliga uppgifter och de 
kostnader dessa medför samt att ta fram al-
ternativa sätt för staten att delta i täckandet 
av kostnaderna. Utredningen gjordes som in-
ternt tjänstemannaarbete vid finansministeri-
et och undervisnings- och kulturministeriet. 
Företrädare för den evangelisk-lutherska och 
ortodoxa kyrkan var sakkunniga i arbets-
gruppen. En arbetsgruppspromemoria om sa-
ken färdigställdes i oktober 2013.  

Reformen, som gäller ersättande av för-
samlingarnas andel av samfundsskatten ge-
nom en lagstadgad finansiering, har i sin hel-
het behandlats i finanspolitiska ministerut-
skottet i mars 2014. Finanspolitiska minister-
utskottet godkände på sitt möte att undervis-
nings- och kulturministeriet bereder ett lag-
utkast om församlingarnas lagstadgade stats-
understöd och att finansministeriet bereder 

en lagändring genom vilken församlingarnas 
samfundsskatteandel slopas. Kyrkomötet in-
tog i maj 2014 en positiv hållning till refor-
men. 

Propositionen har beretts vid finansministe-
riet i samarbete med undervisnings- och kul-
turministeriet. 

Propositionen sändes på remiss till under-
visnings- och kulturministeriet, Finlands 
evangelisk-lutherska kyrkas kyrkomöte, Fin-
lands ortodoxa kyrkas kyrkostyrelse och 
Skatteförvaltningen. 

 
5  Samband med andra proposi t io -

ner 

Lagförslaget har samband med regeringens 
proposition till riksdagen med förslag till lag 
om statens finansiering till evangelisk-
lutherska kyrkan för vissa samhällsuppgifter 
(RP 250/2014 rd). 

 
 
 
 

DETALJMOTIVERING 

1  Lagförslag 

1.1 Inkomstskattelagen 

1 §. Inkomstskatt och skattetagare. Enligt 
1 § 2 mom. i inkomstskattelagen ska för ka-
pitalinkomst betalas skatt till staten. Enligt 
bestämmelsen beaktas kommunernas rätt till 
avkastningen av beskattningen av kapitalin-
komster vid fördelningen av skatteinkoms-
terna så som det föreskrivs i inkomstskattela-
gen och i lagen om skatteuppbörd 
(611/1978). De bestämmelser i lagen om 
skatteuppbörd som det hänvisas till finns i 
nuläget i lagen om skatteredovisning, och 
därför föreslås det att hänvisningen till lagen 
om skatteuppbörd ändras så att det i stället 
hänvisas till lagen om skatteredovisning. 

Enligt 1 § 3 mom. i inkomstskattelagen ska 
för samfunds och samfällda förmåners in-
komster betalas skatt till staten, kommunen 
och församlingen. Det föreslås att försam-
lingarnas ställning som mottagare av sam-
fundsskatt upphävs, eftersom avsikten är att 

stifta en lag om statens finansiering till evan-
gelisk-lutherska kyrkan för vissa samhälls-
uppgifter. Enligt den lagen ska undervis-
nings- och kulturministeriet årligen bevilja 
den evangelisk-lutherska kyrkan finansiering 
för uppgifter som bestäms i lag och som av-
ser begravningsväsendet, folkbokföring och 
skötseln av kulturhistoriskt värdefulla bygg-
nader, inbegripet lösöre. Finansieringsbelop-
pet uppgår 2016 till 114 miljoner euro. Be-
loppet justeras årligen enligt förändringen 
i den allmänna prisnivån enligt konsument-
prisindex. Finansieringen betalas månatligen 
till kyrkans centralfond. Det föreslås att 1 § 
3 mom. i inkomstskattelagen ändras så att 
skatt för samfunds och samfällda förmåners 
inkomster betalas till staten och kommunen. 

18 §. Beskattning av samfällda förmåner 
och deras delägare. Det föreslås att hänvis-
ningen till församlingen i 18 § 3 mom. upp-
hävs, så att ett väglag betalar skatt på sina in-
komster endast till kommunen. 

21 §. Delvis skattefria samfund. Enligt 21 § 
1 mom. i inkomstskattelagen ska skatt på in-
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komst till kommunen och församlingen en-
ligt den inkomstskattesats som anges i 124 § 
3 mom. betalas av 

1) staten och dess inrättningar,  
2) Penningautomatföreningen samt Oy Ve-

ikkaus Ab på inkomst av annan verksamhet 
än sådan som avses i lotteriskattelagen 
(552/1992) och lagen om förströelseautoma-
ter (426/1976) samt på inkomst från musik-
automat, 

3) kommuner, samkommuner och landskap 
samt pensionsanstalter, pensionsstiftelser el-
ler pensionskassor som har grundats för deras 
anställda eller motsvarande pensionsanstal-
ter, pensionsstiftelser eller pensionskassor 
som får understöd av allmänna medel. 

Det föreslås att 21 § 1 mom. ändras så att 
hänvisningen till församlingen upphävs. 

Enligt 21 § 2 mom. ska den evangelisk-
lutherska kyrkan, ortodoxa kyrkosamfundet 
och andra religionssamfund samt deras för-
samlingar liksom även pensionsanstalter, 
pensionsstiftelser och pensionskassor som 
har grundats för deras anställda betala skatt 
till kommunen enligt den inkomstskattesats 
som anges i 124 § 3 mom. och som avser 
kommunens andel av samfundsskatten. 
I momentet behöver det inte hänvisas till 
kommunens andel av samfundsskatten, efter-
som församlingens andel slopas. Det föreslås 
att momentet ändras så att det står att den 
evangelisk-lutherska kyrkan, ortodoxa kyr-
kosamfundet och andra religionssamfund 
samt deras församlingar liksom även pen-
sionsanstalter, pensionsstiftelser och pen-
sionskassor som har grundats för deras an-
ställda betalar skatt till kommunen enligt den 
inkomstskattesats som anges i 124 § 3 mom. 

21 a §. Universitetens skattskyldighet. En-
ligt 21 a § i inkomstskattelagen är de univer-
sitet som avses i 1 § i universitetslagen 
(558/2009) skyldiga att betala skatt endast på 
sina näringsinkomster. De är dessutom skyl-
diga att betala skatt till kommunen och för-
samlingen på inkomster av fastighet eller del 
av fastighet som används för andra än all-
männa ändamål enligt den inkomstskattesats 
som anges i 124 § 3 mom. i inkomstskattela-
gen. Skattskyldigheten gäller även Helsing-
fors universitet inbegripet inkomster av de 
tillgångar som avses i 75 § 1 mom. i univer-
sitetslagen.  

Paragrafen föreslås bli ändrad så att skyl-
digheten att betala skatt till församlingen 
upphävs. 

23 §. Skattskyldighet för allmännyttiga 
samfund. Enligt 23 § 1 mom. i inkomstskat-
telagen är de allmännyttiga samfund som av-
ses i 22 § skattskyldiga för inkomst av när-
ingsverksamhet. Dessutom är de skattskyldi-
ga till kommunen och församlingen för in-
komster av fastigheter eller delar av fastighe-
ter som använts för andra än allmänna och 
allmännyttiga ändamål enligt den inkomst-
skattesats som anges i 124 § 3 mom. Paragra-
fen föreslås bli ändrad så att skyldigheten att 
betala skatt till församlingen upphävs. 

124 §. Fastställande av skatten. I 124 § 
3 mom. föreskrivs det om inkomstskattesat-
sen för den inkomst som delvis skattefria 
samfund enligt 21 § 1 mom. och väglag samt 
allmännyttiga samfund erhållit från en fas-
tighet. Det föreslås att momentet ändras så att 
hänvisningarna till församlingen stryks. Det 
innebär att de samfund som avses i 21 § 
1 och 2 mom. endast ska betala skatt till 
kommunen enligt inkomstskattesatsen. Den 
inkomstskattesats som ska tillämpas 2016 är 
5,61 procent. 

 
1.2 Lagen om skatteredovisning 

12 §. Skattetagargruppernas utdelning. 
I propositionen föreslås det att församlingar-
nas ställning som mottagare av samfunds-
skatt slopas.  Församlingarnas utdelning slo-
pas och motsvarande belopp adderas till sta-
tens utdelning, så att statens utdelning blir 
71,94 procent och kommunernas utdelning 
av samfundsskatten förblir 28,06 procent 
som för närvarande. Eftersom de samfund 
som avses i 21 och 22 § från och med skatte-
året 2016 betalar skatt endast till kommuner-
na, föreslås det att bestämmelsen i paragra-
fens 2 mom. upphävs som obehövligt. 

13 §. De enskilda kommunernas utdelning. 
Det föreslås att paragrafen ändras så att hän-
visningarna till bestämmelser som gäller för-
samlingar slopas. Paragrafens rubrik föreslås 
bli ändrad så att den gäller de enskilda kom-
munernas utdelning. Det föreslås att slutet av 
1 mom., som gäller beräkningen av en en-
skild församlings utdelning, stryks. 
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14 §. Fastställande av de enskilda kommu-
nernas utdelning. Enligt 14 § 1 mom. i lagen 
om skatteredovisning fastställer finansmini-
steriet grunderna för beräkning av kommu-
nens utdelning av samfundsskatterna till 
kommunerna under skatteåret och grunderna 
för beräkning av den evangelisk-lutherska 
församlingens utdelning av samfundsskatter-
na till församlingarna under skatteåret efter 
att ha hört kommunernas centralorganisation 
och Kyrkostyrelsen. 

Det föreslås att 1 mom. ändras så att hän-
visningarna till församlingen och Kyrkosty-
relsen stryks. Dessutom föreslås att paragra-
fens rubrik ändras så att den gäller de enskil-
da kommunernas utdelning. 

27 §. Redovisning av skatter för tidigare 
år. Det föreslås att till paragrafen fogas ett 
nytt 5 mom., enligt vilket samfundsskatter 
som influtit för skatteåret 2015 och tidigare 
skatteår redovisas till församlingarna för sista 
gången i samband med månadsredovisningen 
i oktober 2017, varefter de redovisas till sta-
ten. Efter oktober 2017 beräknas församling-
arnas redovisningar för skatteåren 2011—
2015 uppgå till under 100 000 euro. På grund 
av eventuella återbetalningar av samfunds-
skatt som gäller tidigare skatteår kan det till 
och med hända att redovisningarna uppvisar 
ett negativt resultat i fråga om församlingar-
na. 

Inom Skatteförvaltningen övergår skatteta-
garredovisningarna till att göras med det nya 
systemet i november 2017. Det är inte ända-
målsenligt att lägga in avvikande beräk-
ningskriterier som endast används en kort tid 
i det nya programmet, vilket medför att sam-
fundsskatten efter oktober 2017 redovisas till 
staten. 

 
1.3 Lagen om Skatteförvaltningen 

30 §. Beskattningskostnaderna och deras 
fördelning. I regeringens proposition till 
riksdagen med förslag till lag om statens fi-
nansiering till evangelisk-lutherska kyrkan 
för vissa samhällsuppgifter föreslås det att de 
beskattningskostnader som tas ut av kyrkan 

ska minskas med 6 miljoner euro, eftersom 
kyrkan inte längre kommer att vara mottaga-
re av samfundsskatt. Det föreslås att 2 mom. 
ändras så att staten från och med 2016 tar ut 
sammanlagt 3,4 procent av beskattningskost-
naderna av den evangelisk-lutherska kyrkans 
församlingar. Ändringen har beräknats ut-
ifrån förhandsuppgifter för 2015. 

31 §. Beräkning av kommuners och för-
samlingars andelar. Enligt 31 § 2 mom. i la-
gen om Skatteförvaltningen svarar en enskild 
församling för ett belopp av de årliga be-
skattningskostnaderna för församlingarna 
inom den evangelisk-lutherska kyrkan som 
fås på följande sätt: 

1) med talet 0,3 multipliceras den propor-
tionella andel som summan av den kalkyle-
rade kyrkoskatten och församlingens andel 
av samfundsskatten utgör av motsvarande 
summa i hela landet, räknad enligt den be-
skattning som verkställts under det föregåen-
de året, 

2) med talet 0,7 multipliceras den propor-
tionella andel som antalet i kyrkböckerna vid 
ingången av året före uppbördsåret såsom 
närvarande antecknade medlemmar i försam-
lingen utgör av antalet såsom närvarande an-
tecknade medlemmar i den evangelisk-
lutherska kyrkan, 

3) med summan av de tal som har räknats 
ut i enlighet med 1 och 2 punkten multiplice-
ras den i 30 § 2 mom. angivna andel av be-
skattningskostnaderna som församlingarna 
tillsammans ska betala. 

Det föreslås att paragrafens 2 mom. ändras 
så att hänvisningen till församlingens andel 
av samfundsskatten stryks. 

 
2  Ikraft trädande 

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 
2016 och ska tillämpas första gången vid be-
skattningen för skatteåret 2016. 

 
 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs riksdagen följande lagförslag: 

 
 
 



 RP 302/2014 rd  
  

 

11

Lagförslag 
 

1. 

Lag 

om ändring av inkomstskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i inkomstskattelagen (1535/1992) 1 § 2 och 3 mom., 18 § 3 mom., 21 § 1 och 

2 mom., 21 a §, 23 § 1 mom. och 124 § 3 mom.,  
av dem 21 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i lag 1465/1994, 21 § 2 mom. sådant det 

lyder i lag 1343/1999, 21 a § sådan den lyder i lag 1736/2009 och 124 § 3 mom. sådant det ly-
der i lag 1254/2013, som följer: 
 

1 § 

Inkomstskatt och skattetagare 

— — — — — — — — — — — — — —  
För kapitalinkomst ska betalas skatt till sta-

ten. Kommunernas rätt till avkastningen av 
beskattningen av kapitalinkomster beaktas 
vid fördelningen av skatteinkomsterna så 
som det föreskrivs i denna lag och i lagen om 
skatteredovisning (532/1998). 

För samfunds och samfällda förmåners in-
komster ska betalas skatt till staten och 
kommunen. 

 
18 § 

Beskattning av samfällda förmåner och deras 
delägare 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ett väglag ska betala skatt på inkomst till 

kommunen enligt den inkomstskattesats som 
avses i 124 § 3 mom. 

 
21 § 

Delvis skattefria samfund 

Skatt på inkomst ska till kommunen enligt 
den inkomstskattesats som anges i 124 § 
3 mom. betalas av 

1) staten och dess inrättningar,  
2) Penningautomatföreningen samt Oy Ve-

ikkaus Ab på inkomst av annan verksamhet 
än sådan som avses i lotteriskattelagen 

(552/1992) och lagen om förströelseautoma-
ter (426/1976) samt på inkomst från musik-
automater, 

3) kommuner, samkommuner och landskap 
samt pensionsanstalter, pensionsstiftelser el-
ler pensionskassor som har grundats för deras 
anställda eller motsvarande pensionsanstal-
ter, pensionsstiftelser eller pensionskassor 
som får understöd av allmänna medel. 

Den evangelisk-lutherska kyrkan, ortodoxa 
kyrkosamfundet och andra religionssamfund 
samt deras församlingar liksom även pen-
sionsanstalter, pensionsstiftelser och pen-
sionskassor som har grundats för deras an-
ställda ska betala skatt till kommunen enligt 
den inkomstskattesats som anges i 124 § 
3 mom.  
— — — — — — — — — — — — — —  

 
21 a §  

Universitetens skattskyldighet 

De universitet som avses i 1 § i universi-
tetslagen (558/2009) är skyldiga att betala 
skatt endast på sina näringsinkomster. De är 
dessutom skyldiga att betala skatt till kom-
munen på inkomster av fastighet eller del av 
fastighet som används för andra än allmänna 
ändamål enligt den inkomstskattesats som 
anges i 124 § 3 mom. i denna lag. Vad som 
ovan föreskrivs om universitetens skattskyl-
dighet gäller även Helsingfors universitet in-
begripet inkomster av de tillgångar som av-
ses i 75 § 1 mom. i universitetslagen. 
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23 § 

Skattskyldighet för allmännyttiga samfund 

De allmännyttiga samfund som avses i 22 § 
är skyldiga att betala skatt på sina näringsin-
komster. De är dessutom skyldiga att betala 
skatt till kommunen på inkomster av fastig-
het eller del av fastighet som används för 
andra än allmänna ändamål enligt den in-
komstskattesats som anges i 124 § 3 mom. 
i denna lag. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

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 5,61 procent.  
— — — — — — — — — — — — — —  

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

ningen för skatteåret 2016. 
————— 

 
 
 
 
 
 

2.  

Lag 

om ändring av lagen om skatteredovisning 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om skatteredovisning (532/1998) 12 §, rubriken för 13 §, 13 § 1 och 5 mom. 

samt rubriken för 14 § och 14 § 1 mom.,  
av dem 12 § sådan den lyder i lag 1253/2013, 13 § 1 mom. sådant det lyder i lag 988/2005 

och 13 § 5 mom. i lag 724/2004 samt 14 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1458/2001, och 
fogas till 27 § ett nytt 5 mom. som följer: 

 
12 § 

Skattetagargruppernas utdelning 

Samfundsskatten fördelas så att statens ut-
delning är 71,94 procent och kommunernas 
utdelning 28,06 procent.  

 
13 § 

De enskilda kommunernas utdelning 

Kommunens utdelning under skatteåret är 
medelvärdet av den utdelning som beräknats 
på basis av uppgifterna i de två senast verk-
ställda beskattningarna. Kommunens utdel-
ning beräknas som en relativ andel av sum-

man av den för respektive kommun enligt 
2 mom. fastställda företagsverksamhetspos-
ten under skatteåret och den enligt 4 mom. 
fastställda skogsposten under skatteåret i för-
hållande till summan av motsvarande tal för 
alla kommuner. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Trots sekretessbestämmelserna lämnar 
Skatteförvaltningen till kommunerna uppgif-
ter om den samfundsskatt som ett samfund 
har debiterats, till den del den debiterade 
samfundsskatt som har använts vid beräk-
ningen av utdelningen hänför sig till kom-
munen i fråga. Genom förordning av statsrå-
det bestäms om det antal samfund för vilka 
uppgifter ska lämnas. 
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14 § 

Fastställande av de enskilda kommunernas 
utdelning 

Finansministeriet fastställer grunderna för 
beräkning av kommunens utdelning av sam-
fundsskatterna till kommunerna under skatte-
året efter att ha hört kommunernas centralor-
ganisation. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

27 § 

Redovisning av skatter för tidigare år 

— — — — — — — — — — — — — —  
Samfundsskatter som influtit för skatteåret 

2015 och tidigare skatteår redovisas till för-
samlingarna för sista gången i samband med 
månadsredovisningen i oktober 2017, varef-
ter de redovisas till staten. 

——— 
Denna lag träder i kraft den     20  . 
Lagen tillämpas första gången på redovis-

ningen av samfundsskatten för skatteåret 
2016. 

————— 
 
 
 
 
 
 

3.  

Lag 

om ändring av 30 och 31 § i lagen om Skatteförvaltningen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010) 30 § 2 mom. och 31 § 2 mom. som följer: 

 
30 § 

Beskattningskostnaderna och deras fördel-
ning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Av de årliga kostnader som avses i 1 mom. 

tar staten ut sammanlagt 30,8 procent av 
kommunerna, sammanlagt 3,4 procent av den 
evangelisk-lutherska kyrkans församlingar 
och 5,9 procent av Folkpensionsanstalten. 

 
31 § 

Beräkning av kommuners och församlingars 
andelar 

— — — — — — — — — — — — — —  
Av de årliga beskattningskostnaderna för 

församlingarna inom den evangelisk-

lutherska kyrkan svarar en enskild försam-
ling för ett belopp som fås på följande sätt: 

1) med talet 0,3 multipliceras den propor-
tionella andel som summan av den kalkyle-
rade kyrkoskatten utgör av motsvarande 
summa i hela landet, räknad enligt den be-
skattning som verkställts under det föregåen-
de året, 

2) med talet 0,7 multipliceras den propor-
tionella andel som antalet i kyrkböckerna vid 
ingången av året före uppbördsåret såsom 
närvarande antecknade medlemmar i försam-
lingen utgör av antalet såsom närvarande an-
tecknade medlemmar i den evangelisk-
lutherska kyrkan, 

3) med summan av de tal som har räknats 
ut i enlighet med 1 och 2 punkten multiplice-
ras den i 30 § 2 mom. angivna andel av be-
skattningskostnaderna som församlingarna 
tillsammans ska betala. 
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——— 
Denna lag träder i kraft den  20  . 

Lagen tillämpas första gången vid beskatt-
ningen för skatteåret 2016. 

————— 
 
 

Helsingfors den 4 december 2014 

Statsminister 

ALEXANDER STUBB 

 
 
 

Finansminister Antti Rinne 
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Bilaga 
Parallelltext 

1. 

Lag 

om ändring av inkomstskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i inkomstskattelagen (1535/1992) 1 § 2 och 3 mom., 18 § 3 mom., 21 § 1 och 

2 mom., 21 a §, 23 § 1 mom. och 124 § 3 mom.,  
av dem 21 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i lag 1465/1994, 21 § 2 mom. sådant det 

lyder i lag 1343/1999, 21 a § sådan den lyder i lag 1736/2009 och 124 § 3 mom. sådant det ly-
der i lag 1254/2013, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 §  

Inkomstskatt och skattetagare  

— — — — — — — — — — — — — —  
För kapitalinkomst skall betalas skatt till 

staten. Kommunernas rätt till avkastningen av 
beskattningen av kapitalinkomster beaktas 
vid fördelningen av skatteinkomsterna så som 
denna lag och lagen om skatteuppbörd 
(611/78) stadgar. 

För samfunds och samfällda förmåners in-
komster skall betalas skatt till staten, kom-
munen och församlingen. 

1 § 

Inkomstskatt och skattetagare 

— — — — — — — — — — — — — —  
För kapitalinkomst ska betalas skatt till sta-

ten. Kommunernas rätt till avkastningen av 
beskattningen av kapitalinkomster beaktas 
vid fördelningen av skatteinkomsterna så 
som det föreskrivs i denna lag och i lagen om 
skatteredovisning (532/1998). 

För samfunds och samfällda förmåners in-
komster ska betalas skatt till staten och 
kommunen. 

 
18 §  

Beskattning av samfällda förmåner och deras 
delägare  

— — — — — — — — — — — — — —  
Ett väglag betalar skatt på inkomst till 

kommunen och församlingen enligt den in-
komstskatteprocent som avses i 124 § 3 mom. 

18 § 

Beskattning av samfällda förmåner och deras 
delägare 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ett väglag ska betala skatt på inkomst till 

kommunen enligt den inkomstskattesats som 
avses i 124 § 3 mom. 
 

 
21 §  

Delvis skattefria samfund  

Skatt på inkomst skall till kommunen och 
församlingen enligt den inkomstskatteprocent 
som anges i 124 § 3 mom. betalas av 

21 § 

Delvis skattefria samfund 

Skatt på inkomst ska till kommunen enligt 
den inkomstskattesats som anges i 124 § 
3 mom. betalas av 



 RP 302/2014 rd  
  

 

16 

1) staten och dess inrättningar,  
2) Penningautomatföreningen samt Oy Ve-

ikkaus Ab på inkomst av annan verksamhet 
än sådan som avses i lotteriskattelagen 
(552/92) och lagen om förströelseautomater 
(426/76) samt på inkomst från musikautomat, 

 
3) kommuner, samkommuner och landskap 

samt pensionsanstalter, pensionsstiftelser el-
ler pensionskassor som har grundats för deras 
anställda eller motsvarande pensionsanstalter, 
pensionsstiftelser eller pensionskassor som 
får understöd av allmänna medel. 

Den evangelisk-lutherska kyrkan, ortodoxa 
kyrkosamfundet och andra religionssamfund 
samt deras församlingar liksom även pen-
sionsanstalter, pensionsstiftelser och pen-
sionskassor som har grundats för deras an-
ställda betalar skatt till kommunen enligt den 
inkomstskatteprocent som anges i 124 § 
3 mom. och som avser kommunens andel av 
samfundsskatten. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

1) staten och dess inrättningar,  
2) Penningautomatföreningen samt Oy Ve-

ikkaus Ab på inkomst av annan verksamhet 
än sådan som avses i lotteriskattelagen 
(552/1992) och lagen om förströelseautoma-
ter (426/1976) samt på inkomst från musik-
automater, 

3) kommuner, samkommuner och landskap 
samt pensionsanstalter, pensionsstiftelser el-
ler pensionskassor som har grundats för deras 
anställda eller motsvarande pensionsanstal-
ter, pensionsstiftelser eller pensionskassor 
som får understöd av allmänna medel. 

Den evangelisk-lutherska kyrkan, ortodoxa 
kyrkosamfundet och andra religionssamfund 
samt deras församlingar liksom även pen-
sionsanstalter, pensionsstiftelser och pen-
sionskassor som har grundats för deras an-
ställda ska betala skatt till kommunen enligt 
den inkomstskattesats som anges i 124 § 
3 mom.  

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
21 a § 

Universitetens skattskyldighet 

De universitet som avses i 1 § i universi-
tetslagen (558/2009) är skyldiga att betala 
skatt endast på sina näringsinkomster. De är 
dessutom skyldiga att betala skatt till kom-
munen och församlingen på inkomster av fas-
tighet eller del av fastighet som används för 
andra än allmänna ändamål enligt den in-
komstskatteprocent som anges i 124 § 
3 mom. i denna lag. Vad som ovan föreskrivs 
om universitetens skattskyldighet gäller även 
Helsingfors universitet inbegripet inkomster 
av de tillgångar som avses i 75 § 1 mom. 
i universitetslagen. 

21 a §  

Universitetens skattskyldighet 

De universitet som avses i 1 § i universi-
tetslagen (558/2009) är skyldiga att betala 
skatt endast på sina näringsinkomster. De är 
dessutom skyldiga att betala skatt till kom-
munen på inkomster av fastighet eller del av 
fastighet som används för andra än allmänna 
ändamål enligt den inkomstskattesats som 
anges i 124 § 3 mom. i denna lag. Vad som 
ovan föreskrivs om universitetens skattskyl-
dighet gäller även Helsingfors universitet in-
begripet inkomster av de tillgångar som av-
ses i 75 § 1 mom. i universitetslagen. 
 

 
23 §  

Skattskyldighet för allmännyttiga samfund  

De allmännyttiga samfund som avses i 22 § 
är skattskyldiga för inkomst av näringsverk-
samhet. Dessutom är de skattskyldiga till 
kommunen och församlingen för inkomst av 
fastigheter eller delar av fastigheter som an-

23 §

Skattskyldighet för allmännyttiga samfund 

De allmännyttiga samfund som avses i 22 § 
är skyldiga att betala skatt på sina näringsin-
komster. De är dessutom skyldiga att betala 
skatt till kommunen på inkomster av fastig-
het eller del av fastighet som används för 
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vänts för andra än allmänna och allmännytti-
ga ändamål enligt den inkomstskatteprocent 
som anges i 124 § 3 mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

andra än allmänna ändamål enligt den in-
komstskattesats som anges i 124 § 3 mom. 
i denna lag. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
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 6,06 procent. An-
gående fördelningen av skatten från dessa 
samfund mellan kommunen och församlingen 
bestäms i lagen om skatteredovisning. In-
komstskattesatsen för samfund enligt 21 § 
2 mom. är 5,61 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 5,61 procent.  

 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
——— 

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

ningen för skatteåret 2016. 
——— 

 
 

2.  

Lag 

om ändring av lagen om skatteredovisning 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om skatteredovisning (532/1998) 12 §, rubriken för 13 §, 13 § 1 och 5 mom. 

samt rubriken för 14 § och 14 § 1 mom.,  
av dem 12 § sådan den lyder i lag 1253/2013, 13 § 1 mom. sådant det lyder i lag 988/2005 

och 13 § 5 mom. i lag 724/2004 samt 14 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1458/2001, och 
fogas till 27 § ett nytt 5 mom. som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

12 §  

Skattetagargruppernas utdelning 

Samfundsskatten fördelas så att statens ut-
delning är 69,72 procent, kommunernas ut-
delning 28,06 procent och församlingarnas 
utdelning 2,22 procent. De evangelisk-

12 § 

Skattetagargruppernas utdelning 

Samfundsskatten fördelas så att statens ut-
delning är 71,94 procent och kommunernas 
utdelning 28,06 procent.  
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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 92,67 procent och församlingarnas andel 
7,33 procent. 

 

 
 
 
 
 

 
13 § 

De enskilda kommunernas och församling-
arnas utdelning 

Kommunens utdelning under skatteåret är 
medelvärdet av den utdelning som beräknats 
på basis av uppgifterna i de två senast verk-
ställda beskattningarna. Kommunens utdel-
ning beräknas som en relativ andel av sum-
man av den för respektive kommun enligt 2 
mom. fastställda företagsverksamhetsposten 
under skatteåret och den enligt 4 mom. fast-
ställda skogsposten under skatteåret i förhål-
lande till summan av motsvarande tal för alla 
kommuner. Den evangelisk-lutherska försam-
lingens utdelning under skatteåret bestäms 
till hälften på samma sätt som kommunens 
utdelning och till hälften enligt förhållandet 
mellan folkmängden i den kommun eller de 
kommuner som motsvarar församlingen eller 
den kyrkliga samfälligheten. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Utan hinder av sekretessbestämmelserna 
lämnar skatteförvaltningen till kommunerna 
och församlingarna uppgifter om den sam-
fundsskatt som ett samfund har debiterats, till 
den del den debiterade samfundsskatt som har 
använts vid beräkningen av utdelningen hän-
för sig till kommunen i fråga. Genom förord-
ning av statsrådet bestäms om det antal sam-
fund för vilka uppgifter skall lämnas. 

13 § 

De enskilda kommunernas utdelning 

 
Kommunens utdelning under skatteåret är 

medelvärdet av den utdelning som beräknats 
på basis av uppgifterna i de två senast verk-
ställda beskattningarna. Kommunens utdel-
ning beräknas som en relativ andel av sum-
man av den för respektive kommun enligt 
2 mom. fastställda företagsverksamhetspos-
ten under skatteåret och den enligt 4 mom. 
fastställda skogsposten under skatteåret i för-
hållande till summan av motsvarande tal för 
alla kommuner. 

 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Trots sekretessbestämmelserna lämnar 

Skatteförvaltningen till kommunerna uppgif-
ter om den samfundsskatt som ett samfund 
har debiterats, till den del den debiterade 
samfundsskatt som har använts vid beräk-
ningen av utdelningen hänför sig till kom-
munen i fråga. Genom förordning av statsrå-
det bestäms om det antal samfund för vilka 
uppgifter ska lämnas. 
 

 
14 § 

Fastställande av de enskilda kommunernas 
och församlingarnas utdelning 

Finansministeriet fastställer grunderna för 

14 §

Fastställande av de enskilda kommunernas 
utdelning 

Finansministeriet fastställer grunderna för 
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beräkning av kommunens utdelning av sam-
fundsskatterna till kommunerna under skatte-
året och grunderna för beräkning av den 
evangelisk-lutherska församlingens utdelning 
av samfundsskatterna till församlingarna un-
der skatteåret efter att ha hört kommunernas 
centralorganisation och Kyrkostyrelsen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

beräkning av kommunens utdelning av sam-
fundsskatterna till kommunerna under skatte-
året efter att ha hört kommunernas centralor-
ganisation. 

 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 27 § 

Redovisning av skatter för tidigare år 

— — — — — — — — — — — — — —  
Samfundsskatter som influtit för skatteåret 

2015 och tidigare skatteår redovisas till för-
samlingarna för sista gången i samband med 
månadsredovisningen i oktober 2017, varef-
ter de redovisas till staten. 

——— 
Denna lag träder i kraft den     20  . 
Lagen tillämpas första gången på redovis-

ningen av samfundsskatten för skatteåret 
2016. 

——— 
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3.  

Lag 

om ändring av 30 och 31 § i lagen om Skatteförvaltningen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010) 30 § 2 mom. och 31 § 2 mom. som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

30 § 

Beskattningskostnaderna och deras fördel-
ning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Av de årliga kostnader som avses i 1 mom. 

tar staten ut sammanlagt 30,8 procent av 
kommunerna, sammanlagt 4,7 procent av den 
evangelisk-lutherska kyrkans församlingar 
och 5,9 procent av Folkpensionsanstalten. 

30 § 

Beskattningskostnaderna och deras fördel-
ning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Av de årliga kostnader som avses i 1 mom. 

tar staten ut sammanlagt 30,8 procent av 
kommunerna, sammanlagt 3,4 procent av den 
evangelisk-lutherska kyrkans församlingar 
och 5,9 procent av Folkpensionsanstalten. 
 

 
31 § 

Beräkning av kommuners och församlingars 
andelar 

— — — — — — — — — — — — — —  
Av de årliga beskattningskostnaderna för 

församlingarna inom den evangelisk-
lutherska kyrkan svarar en enskild församling 
för ett belopp som fås på följande sätt: 

1) med talet 0,3 multipliceras den propor-
tionella andel som summan av den kalkylera-
de kyrkoskatten och församlingens andel av 
samfundsskatten utgör av motsvarande sum-
ma i hela landet, räknad enligt den beskatt-
ning som verkställts under det föregående 
året, 

2) med talet 0,7 multipliceras den propor-
tionella andel som antalet i kyrkböckerna vid 
ingången av året före uppbördsåret såsom 
närvarande antecknade medlemmar i försam-
lingen utgör av antalet såsom närvarande an-
tecknade medlemmar i den evangelisk-
lutherska kyrkan, 

3) med summan av de tal som har räknats ut 
i enlighet med 1 och 2 punkten multipliceras 
den i 30 § 2 mom. angivna andel av beskatt-

31 §

Beräkning av kommuners och församlingars 
andelar 

— — — — — — — — — — — — — —  
Av de årliga beskattningskostnaderna för 

församlingarna inom den evangelisk-
lutherska kyrkan svarar en enskild församling 
för ett belopp som fås på följande sätt: 

1) med talet 0,3 multipliceras den propor-
tionella andel som summan av den kalkyle-
rade kyrkoskatten utgör av motsvarande 
summa i hela landet, räknad enligt den be-
skattning som verkställts under det föregåen-
de året, 

 
2) med talet 0,7 multipliceras den propor-

tionella andel som antalet i kyrkböckerna vid 
ingången av året före uppbördsåret såsom 
närvarande antecknade medlemmar i försam-
lingen utgör av antalet såsom närvarande an-
tecknade medlemmar i den evangelisk-
lutherska kyrkan, 

3) med summan av de tal som har räknats 
ut i enlighet med 1 och 2 punkten multiplice-
ras den i 30 § 2 mom. angivna andel av be-
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ningskostnaderna som församlingarna till-
sammans ska betala. 

skattningskostnaderna som församlingarna 
tillsammans ska betala. 

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

ningen för skatteåret 2016. 
——— 
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