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 Bilaga till promemorian i Kommun- 
 förbundets cirkulär 14/80/2007 
 
 
 
 
 
 

Paragraf 43 b och 43 c i lagen om överlåtelseskatt 
– temporär befrielse från skatt 

 
43 b § (9.2.2007/171)   
Temporär skattefrihet vid strukturarrangemang i kommunerna 
 
Om en kommun eller samkommun eller ett av dem ägt aktiebolag som äger och förvaltar 
fastigheter för fullföljande av en genomförandeplan som avses i 10 § i lagen om en kom-
mun- och servicestrukturreform (169/2007) under 2007–2012 överlåter en fastighet som 
huvudsakligen har varit i direkt användning inom socialvårds-, hälso- och sjukvårds-, skol-, 
ungdoms-, biblioteks-, kultur-, idrotts- eller brand- och räddningsväsendet eller inom 
kommunens eller samkommunens allmänna förvaltning till ett aktiebolag som ägs av en 
eller flera kommuner eller samkommuner och som äger och förvaltar fastigheter för ovan 
nämnt ändamål och som vederlag får aktier i det mottagande bolaget, återbetalar skatte-
verket på ansökan den betalade skatten. 
 
Skattefriheten gäller på motsvarande sätt överlåtelse av aktier i ett bolag som ägs av en 
kommun eller samkommun och som äger och förvaltar fastigheter mot aktier i det motta-
gande bolaget, om 
 
1) fastigheterna i huvudsak används för ett ändamål enligt 1 mom., eller 
 
2) aktierna medför rätt att besitta en lägenhet som används för ett ändamål enligt 

1 mom. 
 

Ansökan om skatteåterbäring skall göras inom ett år från det att skatten betalades. 
Till ansökan skall fogas de berörda kommunernas utredning om hur överlåtelsen an-
sluter sig till genomförandeplanen samt om användningen av fastigheten före och ef-
ter överlåtelsen. Till ansökan skall dessutom fogas utlåtande av kommunens revisor. 
Skatteverket kan vid behov begära utlåtande av inrikesministeriet om hur överlåtel-
sen ansluter sig till fullföljandet av genomförandeplanen. 
 
Om ansökan har gjorts och utredning har lämnats om att villkoren för skattefri över-
låtelse är uppfyllda redan innan skatten har betalats, kan skatteverket besluta att 
skatt inte skall betalas. 

 
Paragraf 43 b § har tillfogats genom lag 171/2007 och gäller temporärt fr.o.m. 23.2.2007.  
 
43 c § (9.2.2007/171)   
Temporär skattefrihet vid vissa strukturarrangemang inom utbildningen 
 
Skatteverket återbetalar på ansökan betalad skatt, om 
 
1) en kommun, en samkommun, ett privat samfund eller en privat stiftelse under 2007–

2012 överlåter en fastighet som den äger till en förening, en stiftelse eller ett privat 
aktiebolag mot aktier i det som bedriver verksamhet enligt tillstånd som avses i 
yrkeshögskolelagen (351/2003) och enligt tillstånd att ordna utbildning som avses i 
lagen om yrkesutbildning (630/1998) samt i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning 
(631/1998), eller 

 
2) en kommun eller samkommun överlåter en fastighet som varit i skolväsendets an-

vändning enligt 43 b § för användning i enlighet med 1 punkten i detta moment till 
en där avsedd förvärvare, 
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En förutsättning för att skatten skall återbetalas är att den överlåtna fastigheten i huvudsak 
används för verksamhet för vilken mottagaren, samt i de situationer som avses i 1 mom. 
1 punkten även överlåtaren, har fått tillstånd enligt 1 mom. av statsrådet. En ytterligare 
förutsättning är att kostnaderna för den verksamhet som ordnas i fastigheten kan räknas 
till de kostnader som används som grund för statsandelen i enlighet med 19 och 20 § i la-
gen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998) eller att en an-
ordnare av grundläggande yrkesutbildning enligt 19 § i nämnda lag använder fastigheten i 
huvudsak för yrkesinriktad tilläggsutbildning enligt lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning 
eller för arbetskraftspolitisk vuxenutbildning enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice 
(1295/2002). 
 
Skattefriheten gäller på motsvarande sätt överlåtelse av aktier i ett bolag som ägs av en 
kommun, en samkommun, ett privat samfund eller en privat stiftelse och som äger och be-
sitter fastigheter till ett mottagande bolag eller en mottagande förening eller stiftelse, om 
fastigheterna i huvudsak används för ett ändamål enligt 2 mom. eller om aktierna medför 
rätt att besitta en lägenhet som används för ett ändamål enligt 2 mom. 
 
Ansökan om skatteåterbäring skall göras inom ett år från det att skatten betalades. Till an-
sökan skall fogas en utredning om användningen av fastigheten före och efter överlåtelsen. 
Till ansökan skall dessutom fogas ett utlåtande av undervisningsministeriet om att villkoren 
för skattefrihet är uppfyllda. 
 
Om ansökan har gjorts och utredning har lämnats om att villkoren för skattefri överlåtelse 
är uppfyllda redan innan skatten har betalats, kan skatteverket besluta att skatt inte skall 
betalas. 
 
Återburen skatt eller skatt som inte betalats skall betalas, om fastighetens eller lägen-
hetens användning ändras innan fem år har förflutit från överlåtelsen eller om de aktier 
som medför rätt att besitta fastigheten eller lägenheten inom nämnda tid överlåts vidare till 
någon annan mottagare än en sådan som avses i 1 mom. 1 punkten för att användas för 
ett ändamål enligt 2 mom. Skatt behöver dock inte betalas på grundval av att användning-
en ändrats när ägaren är ett aktiebolag som ägs av en kommun eller samkommun och fas-
tigheten eller lägenheten tas i användning för ett ändamål som avses i 43 b §. Skatten 
skall betalas inom sex månader från överlåtelsen eller från den tidpunkt då användningen 
av fastigheten eller lägenheten har ändrats. 
 
Paragraf 43 c har tillfogats genom lag 171/2007 och gäller temporärt fr.o.m. 23.2.2007. 
 


