Lag
om ändring av 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.
22 punkten, 51 e §, 52 e § 2 mom. samt 52 g § 3 och 5 mom.,
sådana de lyder, 8 § 1 mom. 22 punkten i lag 736/2019, 51 e § i lag 926/1996, 52 e § 2 mom.
i lag 1733/1995 och 52 g § 3 och 5 mom. i lag 1137/2005, samt
fogas till lagen nya 51 f och 52 i § som följer:
8§
Ovan i 7 § avsedda avdragbara utgifter äro bland andra:
——————————————————————————————
22) förluster beräknade i enlighet med 35 b § 5 mom. i inkomstskattelagen av sådana sparlivförsäkringar, kapitaliseringsavtal och pensionsförsäkringar som avses i 35 b § i den lagen.
——————————————————————————————
51 e §
Tillgångars utflyttningsvärde minskat med den vid beskattningen oavskrivna anskaffningsutgiften för tillgångarna räknas som skattepliktig inkomst, om
1) ett samfund överför tillgångar till sitt fasta driftställe i en annan stat och Finland till följd
av överföringen inte längre har rätt att beskatta tillgångarna i fråga,
2) ett utländskt samfund överför tillgångar från ett fast driftställe i Finland till sitt huvudkontor
i en annan stat eller till sitt fasta driftställe i en annan stat så att Finland till följd av överföringen
inte längre har rätt att beskatta tillgångarna i fråga,
3) ett samfund flyttar sin skatterättsliga hemvist till en annan stat enligt finsk lagstiftningen
eller ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning, utom i fråga om de tillgångar som fortsätter
att vara faktiskt knutna till ett fast driftställe i Finland,
4) rörelse som bedrivs vid ett utländskt samfunds fasta driftställe i Finland överförs till en
annan stat och Finland inte längre har rätt att beskatta de överförda tillgångarna till följd av
överföringen.
Det som föreskrivs i 1 mom. tillämpas ändå inte om överföringen av tillgångar hänför sig till
värdepappersfinansiering, tillgångarna har ställts som säkerhet eller tillgångarna överförs i syfte
att uppfylla kapitalkrav eller för likviditetshantering, och avsikten är att tillgångarna ska återgå
till Finland inom tolv månader.
Med utflyttningsvärde avses det belopp till vilket en tillgång kan bytas eller ömsesidiga skyldigheter kan fastställas mellan sådana villiga köpare och säljare som inte är i intressegemenskap
på det sätt som avses i 18 b § 2 mom. 3—5 punkten vid en direkt transaktion.
Till den del reserver i situationer som avses i 1 mom. inte faktiskt knyts till ett fast driftställe
som bildas i Finland eller de upphör att vara faktiskt knutna till ett fast driftställe i Finland
räknas reserverna som skattepliktig inkomst.
Om överföringen av tillgångar, den skatterättsliga hemvisten eller rörelse som bedrivs vid ett
fast driftställe görs till en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller till en sådan stat inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som med den skattskyldiges medlemsstat eller Europeiska unionen har ingått ett avtal om ömsesidigt bistånd för indrivning av skattefordringar,
motsvarande det ömsesidiga bistånd som föreskrivs i rådets direktiv 2010/24/EU om ömsesidigt
bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder, tillämpas i

en situation som avses i 1 och 4 mom. dessutom vad som föreskrivs om anstånd med betalningen
vid utflyttningsbeskattning i 50 a § i lagen om beskattningsförfarande.
51 f §
När tillgångar, den skatterättsliga hemvisten eller rörelse som bedrivs vid ett fast driftställe
överförs till Finland, betraktas det i 51 e § 3 mom. avsedda värde som fastställts i den medlemsstat från vilken utflyttningen sker som anskaffningsutgift för de överförda tillgångarna, om tillgångarna har värderats till värdet enligt det momentet i den överlåtande medlemsstaten.
52 e §
——————————————————————————————
Till den del som tillgångarna inte så som avses i 1 mom. faktiskt knyts till ett fast driftställe
som bildas i Finland räknas tillgångarnas utflyttningsvärde enligt 51 e § 3 mom. minskat med
den vid beskattningen oavdragna anskaffningsutgiften som skattepliktig inkomst. Om tillgångarna och reserverna senare upphör att vara faktiskt knutna till det fasta driftställe som bildats i
Finland i enlighet med 1 mom. eller den rörelse som bedrivs vid det fasta driftstället överförs
till en annan stat, tillämpas det som föreskrivs i 51 e §.
——————————————————————————————
52 g §
——————————————————————————————
Till den del tillgångarna och reserverna i ett europabolag eller en europeisk kooperativ förening som flyttar sin stadgeenliga hemort inte faktiskt knyts till ett fast driftställe som bolaget
bildar i Finland eller de upphör att vara faktiskt knutna till detta fasta driftställe tillämpas det
som föreskrivs i 51 e §.
——————————————————————————————
Vid beskattningen av ett europabolag eller en europeisk kooperativ förening som flyttat sin
stadgeenliga hemort från en annan medlemsstat till Finland tillämpas det som föreskrivs i 51 f §
vid bestämmandet av anskaffningsutgiften för de tillgångar som överförts till Finland.
52 i §
Om tillgångar överförs till en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller till en sådan stat
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som med den skattskyldiges medlemsstat eller
Europeiska unionen har ingått ett avtal om ömsesidigt bistånd för indrivning av skattefordringar,
motsvarande det ömsesidiga bistånd som föreskrivs i rådets direktiv 2010/24/EU om ömsesidigt
bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder, tillämpas i
en situation som avses i 52 e § 2 och 3 mom. dessutom vad som föreskrivs om anstånd med
betalningen vid utflyttningsbeskattning i 50 a § i lagen om beskattningsförfarande.
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
Denna lag tillämpas första gången vid beskattningen för 2020. Lagens 8 § 1 mom. 22 punkt
ska dock tillämpas första gången för den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 2020 eller
därefter.
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Helsingfors den 30 december 2019

Republikens President

Sauli Niinistö

Finansminister Katri Kulmuni

3

