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L a g

1258/2013

om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) en ny 56 §, i

stället för den 56 § som upphävts genom lag 1539/1992, som följer:

56 §
Arbetsgivaren får utöver vad som före-

skrivs i 7 § för utbildning av en arbetstagare
som arbetat inom näringsverksamheten göra
ett utbildningsavdrag enligt 2—4 mom. i
denna paragraf när utbildningen baserar sig på
en utbildningsplan som avses i 16 § i lagen
om samarbete inom företag (334/2007) eller i
3 § i lagen om ekonomiskt understödd utveck-
ling av yrkeskompetensen (1136/2013), om

1) utbildningen pågår oavbrutet i minst en
timme,

2) arbetsgivaren betalar lön till arbetstaga-
ren för utbildningstiden, och

3) ingen lönesubvention enligt 7 kap. 1 § i
lagen om offentlig arbetskrafts- och företags-
service (916/2012) under skatteåret har bevil-
jats för kostnaderna för avlöning av arbetsta-
garen.

Utbildningsavdragets belopp räknas så att
den genomsnittliga dagslönen för de anställda
vid företaget multipliceras med antalet av-
dragsberättigande utbildningsdagar och pro-
dukten divideras med talet 2.

Den genomsnittliga dagslönen beräknas så
att den lönesumma under skatteåret som en-
ligt 19 a § i lagen om finansiering av arbets-
löshetsförmåner (555/1998) utgör grunden
för arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkrings-
premie divideras med det genomsnittliga an-
tal arbetstagare under skatteåret och kvoten
divideras med talet 200. Om skatteårets längd
avviker från 12 månader, anpassas det tal
som används som divisor enligt skatteårets
längd.

Med utbildningsdag avses en dag under
vilken utbildning har pågått i minst sex tim-
mar. En utbildningsdag kan även bestå av
flera utbildningar eller utbildningsperioder
vars sammanräknade längd under ett skatteår
är minst sex timmar. Utbildningsavdrag får
under skatteåret göras för högst tre utbild-
ningsdagar per arbetstagare.

Arbetsgivaren ska utarbeta en skriftlig re-
dogörelse för grunderna för beräkning av ut-
bildningsavdraget och för att de förutsätt-
ningar för utbildningsavdrag som anges i
1—4 mom. är uppfyllda. Uppgifterna i redo-
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görelsen om att förutsättningarna för utbild-
ningsavdrag är uppfyllda ska anges per an-
ställd.

Rätten till utbildningsavdrag gäller inte
samfund som avses i 20 och 21 § eller uni-
versitet som avses i 21 a § i inkomstskattela-

gen (1535/1992) och inte heller föreningar
och stiftelser.

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

ningen för skatteåret 2014.

Helsingfors den 30 december 2013
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