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

8 punkten, sådan den lyder i lag 1539/1992,
ändras 6 a §, 16 § 10 punkten och 18 a § 2 mom.,
sådana de lyder, 6 a § i lagarna 717/2004, 382/2012 och 576/2013, 16 § 10 punkten i lag

987/2012 och 18 a § 2 mom. i lag 983/2012, samt
fogas till lagen en ny 6 c § och till 16 §, sådan den lyder i lagarna 859/1981, 1164/1990,

717/2004, 1134/2005, 1077/2008 och 987/2012, en ny 11 punkt som följer:

1 kap.

Skatteplikt för inkomster

6 a §
Dividend som ett samfund erhållit från ett

inhemskt samfund eller från ett utländskt bo-
lag som avses i artikel 2 i rådets direktiv
2011/96/EU om ett gemensamt beskattnings-
system för moderbolag och dotterbolag hem-
mahörande i olika medlemsstater, sådant det
lyder ändrat genom rådets direktiv
2013/13/EU, är inte skattepliktig inkomst för
samfundet.

Dividend som ett samfund erhållit från ett
annat än i 1 mom. avsett samfund med hem-
vist inom Europeiska ekonomiska samarbets-
området är inte skattepliktig inkomst för sam-
fundet, om

1) samfund som delar ut dividenden utan
valmöjlighet och befrielse är skyldigt att be-
tala minst tio procent i skatt på sin inkomst,
av vilken dividenden utdelats, och

2) samfundet enligt skattelagstiftningen i

den aktuella staten har sin hemvist i denna
stat och samfundet, enligt ett avtal för undvi-
kande av dubbelbeskattning, inte har sin
hemvist i en stat utanför Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet.

Dividend från andra samfund än de som
avses i 1 och 2 mom. utgör skattepliktig
inkomst. Med avvikelse från 1 och 2 mom.

1) utgör dessutom 75 procent av dividen-
den skattepliktig inkomst och 25 procent
skattefri inkomst, om dividenden har erhållits
för aktier som ingår i investeringstillgångarna
i ett utländskt bolag som avses i artikel 2 i det
direktiv som nämns i 1 mom., av vars aktie-
kapital dividendtagaren direkt äger under tio
procent vid dividendutdelningen, eller för ak-
tier som ingår i investeringstillgångarna i ett
inhemskt eller i något annat än ett ovan-
nämnt utländskt samfund med hemvist inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

2) utgör dividend skattepliktig inkomst,
om det samfund som delar ut dividenden är
ett i 33 a § 2 mom. i inkomstskattelagen av-
sett offentligt noterat bolag och dividendtaga-
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ren är ett annat samfund än ett offentligt
noterat bolag och vid dividendutdelningen
inte direkt äger minst tio procent av aktieka-
pitalet i det bolag som delar ut dividenden.

Med avvikelse från det som föreskrivs
ovan är dividend som en andelsbank får från
en i 3 § i lagen om andelsbanker och andra
kreditinstitut i andelslagsform (1504/2001)
avsedd affärsbank som är centralt finansiellt
institut för andelsbankerna, skattefri inkomst.

Vad som i 1—3 mom. bestäms om divi-
dend tillämpas också på sådan av ett samfund
erhållen ränta på andelskapital, placeringsan-
delar och tilläggsandelar som ett andelslag
betalar, vinstandel i och ränta på grundfonds-
andelar och placeringar i tillskottsfonder som
en inhemsk sparbank betalar samt ränta på
garantikapital som ett ömsesidigt försäkrings-
bolag och en försäkringsförening betalar.

Av dividend från ett bolag som inte är
offentligt noterat och av i 5 mom. avsedd
betalning som en fysisk person eller ett
dödsbo erhåller utgör 75 procent skattepliktig
inkomst, i 33 d § 2 mom. i inkomstskattela-
gen avsedda betalningar dock så som anges i
det nämnda lagrummet. Av dividend som en
fysisk person eller ett dödsbo erhåller från ett
offentligt noterat bolag utgör 85 procent skat-
tepliktig inkomst.

Av förtäckt dividend är 75 procent skatte-
pliktig inkomst.

På sådan i 33 a § 3 mom. och 33 b §
6 mom. i inkomstskattelagen avsedd utbetal-
ning av medel som ska betraktas som divi-
dend och som har gjorts från en fond som
hänförs till det fria egna kapitalet tillämpas
det som föreskrivs i denna paragraf, med de
undantag som anges i 6 c § i denna lag.

6 c §
Sådan utbetalning av medel enligt 13 kap.

1 § 1 punkten i aktiebolagslagen som ett bo-
lag som inte är offentligt noterat bolag gjort
från en fond som hänförs till det fria egna
kapitalet ska betraktas som skattepliktig över-
låtelse till den del som en kapitalplacering
som den skattskyldige gjort i bolaget återbe-
talas till denne, om

1) det har gått högst tio år från kapitalpla-
ceringen till det att medlen delas ut, och

2) den skattskyldige visar en tillförlitlig
utredning om att villkoren enligt denna para-
graf är uppfyllda.

När överlåtelsevinsten räknas ut avdras
från utbetalningen av medel enligt 1 mom.
den vid beskattningen icke avskrivna an-
skaffningsutgiften för aktien, dock högst den
utbetalning av medel som ska betraktas som
överlåtelse. Om den icke avskrivna anskaff-
ningsutgiften för aktien är mindre än den
utbetalning av medel som ska betraktas som
överlåtelse, dras den icke avskrivna anskaff-
ningsutgiften av.

Med avvikelse från 1 och 2 mom. är det
belopp som erhållits vid utbetalning av medel
enligt 1 mom. inte skattepliktig inkomst, om
aktierna i det bolag som delar ut medel i
aktieägarens beskattning är sådana i 6 b §
2 mom. avsedda aktier som får överlåtas
skattefritt.

Från den vid beskattningen icke avdragna
anskaffningsutgiften för aktierna avdras det
belopp som dragits av vid uträkningen av
överlåtelsevinsten enligt 2 mom. eller det
belopp som skulle dras av vid uträkningen,
om utbetalningen av medel inte skulle vara
skattefri med stöd av 3 mom.

16 §
Såsom utgifter för inkomstens förvärvande

eller bibehållande anses inte:
— — — — — — — — — — — — —

10) bankskatt som ska betalas med stöd av
lagen om tillfällig bankskatt (986/2012);

11) representationsutgifter.

18 a §
— — — — — — — — — — — — —

Ränteutgifterna är avdragsgilla till den del
de motsvarar beloppet av ränteinkomsterna.
Ränteutgifter som överstiger ränteinkom-
sterna (nettoränteutgifter) är avdragsgilla, om
de under skatteåret uppgår till högst 500 000
euro. Överstiger nettoränteutgifterna under
skatteåret ovannämnda belopp är nettoränte-
utgifterna inte avdragsgilla till den del

1) de överstiger 25 procent av närings-
verksamhetens resultat enligt 3 § i denna lag
vilket har ökats med ränteutgifter och av-
skrivningar som dras av i beskattningen samt
erhållna koncernbidrag enligt lagen om kon-
cernbidrag vid beskattningen och vilket har
minskats med givna koncernbidrag, och

2) beloppet av de nettoränteutgifter som
överstiger gränsen på 25 procent är högst lika
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stort som beloppet av nettoränteutgifterna
mellan de parter i intressegemenskap som
står i ett skuldförhållande.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
Lagen tillämpas första gången vid beskatt-

ningen för 2014.

Till den del som utbetalningen av medel
från en fond som hänförs till det fria egna
kapitalet innehåller kapitalplaceringar som
har gjorts före lagens ikraftträdande tillämpas
6 a § 8 mom. och 6 c § dock i fråga om
utbetalning av medel från bolag som inte är
offentligt noterade första gången vid beskatt-
ningen för 2016.

Helsingfors den 30 december 2013

Republikens President
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