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PLOCK UR BUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2017
Skatteändringar som stärker och främjar tillväxt, sysselsättning och företagsamhet


Arbete uppmuntras genom skattelättnader. I anknytning till konkurrenskraftsavtalet lindras
beskattningen av löntagarna med 515 miljoner euro. I skattegrunderna för förvärvsinkomster görs
dessutom en justering som motsvarar höjningen av konsumentprisindexet, sammanlagt 178
miljoner euro. Skattelättnaderna grundar sig på att konkurrenskraftsavtalet omfattar 90 procent av
löntagarna.



Beskattningen av pensionsinkomst lindras på motsvarande sätt, med sammanlagt cirka 135
miljoner euro.



Möjligheten att dra av bostadslåneräntor begränsas fortfarande. Nästa år kommer den avdragsgilla
andelen av ränteutgifterna att vara 45 %.



Hushållsavdraget höjs från 45 % till 50 % av arbetsersättningens andel. Ökningen av avdraget
främjar efterfrågan på och utbudet av hushållstjänster, och på så vis stärks den lokala ekonomin.



Incitamenten för företagsverksamhet stärks med ett nytt företagaravdrag. Avdragets storlek är fem
procent av näringsverksamhetens, jordbrukets och renhushållningens resultat. I beskattningen av
jordbruket beaktas ett lika stort avdrag.



Små företags likviditet utökas genom att redovisning av intäkter från mervärdesskatten enligt
betalningsprincipen möjliggörs. Dessutom höjs de omsättningsgränser som berättigar till längre
redovisningsperioder för mervärdesskatten.



Generationsväxlingar inom företag och inom jordbruket främjas genom att arvs- och
gåvobeskattningen lindras. Skattesatserna sänks i skatteklasserna på arvs- och gåvoskatteskalorna
med undantag för det första steget i skatteklass I för gåvoskatt.



Införandet av ett skogsgåvoavdrag underlättar generationsväxlingar inom skogsbruket. Genom
åtgärden utökas användningen av trä, främjas skogsbruk i företagsform och ökas gårdarnas storlek.



Elskatten sänks inom gruvdrift.



Hösten 2016 inleds ett lagberedningsprojekt för att i inkomstskattelagen och i lagen om
beskattning av inkomst av näringsverksamhet slopa indelningen i förvärvskällor för aktiebolag, så
att bestämmelserna gäller år 2018. Till stöd för lagberedningen tillsätts en särskild
sakkunniggrupp.

Punktskatt på sötsaker och tobak


Tobaksskatten höjs stegvis åren 2016–2019. År 2017 höjs punktskatten på tobak i två steg, vid
ingången av året och från början av juli. I och med den nya tobakslagen kommer dessutom
elektroniska cigaretter ut på marknaden och börjar beskattas.



Punktskatten på sötsaker och glass slopas eftersom Europeiska kommissionen har misstänkt att
skatten har samband med förbjudet statligt stöd till produkter som inte omfattas av skatten.
Samtidigt görs det ändringar i skattebasen för punktskatten på läskedrycker.

Trafikbeskattning


En årlig skatt på registrerade båtar och lätta motorfordon införs den 1 maj 2017. Skatten ökar
statens skatteinkomster med cirka 50 miljoner euro.



Den stegvisa lindringen av bilbeskattningen fortsätter. Bilskatten sänks årligen med sammanlagt
182 miljoner euro under regeringsperioden. I skattelindringen betonas låga utsläpp.



Skatteförhöjningen för trafikbränslen ökar skatteintäkterna med cirka 100 miljoner euro. Höjningen
görs för att täcka bortfallet av skatteinkomster till följd av att punktskatten på sötsaker slopas.



Skatten på uppvärmningsbränslen, kraftverksbränslen och bränslen för arbetsmaskiner höjs, vilket
ökar skatteintäkterna med 52 miljoner euro.



Fordonsskatten höjs. Skatteförhöjningen ökar fordonsskatten för personbilar med cirka 36,5 euro
per år.

Övrig beskattning


Fastighetsskatten höjs utöver riktlinjerna i regeringsprogrammet med ytterligare 50 miljoner euro.
Av höjningen riktas ca 9 miljoner euro till fastighetsskatten för obyggd byggnadsmark som planlagts
för bostadsbruk Resten av höjningen genomförs genom en höjning av den allmänna
fastighetsskatten och fastighetsskatten för bostadsbyggnader.



Möjligheten till fastighetsskatt på vindkraftsparker utreds. I utredningen tas hänsyn till neutrala
energiformer. Målsättningen är att eventuella ändringar ska kunna införas 2018.

Ändringar i anslagen


Eftersom Finland fyller 100 år nästa år, vill Finlands regering ännu en gång satsa på tjänsterna för
våra krigsveteraner. I centrum är särskilt tjänsterna för veteraner som bor hemma. De avgiftsfria
öppenvårdstjänster som ges frontveteraner i hemmet utvidgas. Utbudget utvidgas så att det
omfattar alla veteraner som bor hemma och som har behov av öppenvård. Vidare tidigareläggs
beslutet om att sänka invaliditetsgraden för krigsinvalider (15 %->10 %) så att den träder i kraft
redan i början av 2017. För närvarande används 10 miljoner euro till öppenvårdstjänster för
frontveteraner i hemmet. Utöver det styrs 2017 tilläggsanslag på sammanlagt 20 miljoner euro,
2018 sammanlagt 15 miljoner euro och 2019 sammanlagt 5 miljoner euro, dvs. totalt sammanlagt
40 miljoner euro till tjänsterna.



Utkomstskyddet för arbetslösa reformeras i en riktning som är mera aktiverande och stöder
sysselsättningen. Arbetslöshetsförmånernas användningsändamål utvidgas till finansiering av
rörlighetsunderstöd, startpeng och lönesubvention. Möjligheterna att använda startpeng utvidgas.
Antalet personer som får lönesubvention ökar betydligt. Som ett led i reformen slopas
kostnadsersättningen för dem som studerar frivilligt medan den får arbetslöshetsförmån, vilket
innebär en besparing på ca 29 miljoner euro i statens utgifter. Att kostnadsersättning börjar betalas
till unga utan yrkesutbildning som deltar i arbetsprövning ökar statens kostnader med 7 miljoner
euro.



För att stödja beredningen av social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen riktas ett
tillägg på 41 miljoner euro bl.a. till kostnaderna för den temporära förvaltningen, inrättandet av
landskap, inrättandet av gemensamma servicecenter i landskapen och IKT-förändringsstödet.



År 2017 inleds fem nya trafikprojekt (banan Luumäki-Imatra, riksväg 4 Uleåborg-Kemi, riksväg 5 S:t
Michel-Juva, riksväg 12 , Lahtis södra ringväg och fortsatt planering av den snabba förbindelsen
mellan Helsingfors och Åbo). I anslag för projekten 2017 föreslås 47 miljoner euro.
Tilläggsfinansieringen av bastrafikledshållningen för att minska eftersättningen av underhållet ökar
med 100 miljoner euro. För detta ändamål överförs dessutom 104 miljoner euro i finansiering som
reserverats för nya projekt.



För att utveckla digitala lärandemiljöer inom högskoleundervisningen och förbättra
förutsättningarna för studier året om samt främja unga forskares forskning anvisas en
tilläggsfinansiering på ca 40 miljoner euro.



För utvecklingen av närstående- och familjevården riktas 90 miljoner euro i tilläggsfinansiering till
kommunerna i enlighet med den lag som trätt i kraft 2016. Tjänsterna och ledighetsarrangemangen
för närståendevårdare och familjevårdare utvecklas och arvodet för familjevårdare höjs.
Åtgärderna bedöms däremot leda till besparingar i kommunernas utgifter när behovet av dyrare
institutionsvård minskar. Vid dimensioneringen av statsandelen beaktas en nettoökning på 59,6
miljoner euro.



För utökandet av hemvårdstjänster för äldre anvisas en ökning av statsandelen med 4,8 miljoner
euro.



Jourverksamheten inom hälso- och socialvården liksom den specialiserade sjukvården koncentreras
till tolv sjukhus. Kommunernas statsandel minskas på grund av detta med cirka 19 miljoner euro.

