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Beskattning
Anvisningar för år 2018-2019
Enligt inkomstskattelagen (1535/92, 82§) är stipendier och andra understöd som har erhållits för
studier eller vetenskaplig forskning eller för konstnärlig verksamhet samt pris som har utdelats
som erkänsla för vetenskaplig, konstnärlig eller allmännyttig verksamhet skattepliktig inkomst
under vissa förutsättningar.
Skatteplikten beror dels på vem som beviljar stipendiet, understödet eller priset, dels på det
utbetalda beloppet enligt följande:
1. Stipendier, studiebidrag och andra understöd samt pris som erhållits från staten, en kommun
eller något annat offentligrättsligt samfund eller från Nordiska rådet är inte skattepliktig inkomst.
2. Stipendier, studiebidrag och andra understöd samt pris som erhållits från en stiftelse eller fond
eller t. ex. en registrerad förening eller ett aktiebolag är skattepliktig inkomst till den del det
sammanlagda beloppet av dem – inklusive stipendier, studiebidrag och andra understöd samt pris
som beviljats av samfund som nämns i punkt 1 – efter avdrag av utgifterna för inkomstens
förvärvande eller bibehållande överstiger det årliga beloppet av ett statligt konstnärsstipendium,
som är 20 461,72 euro under år 2018.
Stipendiemottagaren ska följa lagstiftningen om beskattning; närmare upplysningar om
beskattningen ges av skattemyndigheterna. Stipendier ska uppges i beskattningen, om beloppen
överskrider ovan nämnda gräns för skattefrihet. Ett skattepliktigt stipendium ska uppges som
inkomst under det år då stipendiet kunde lyftas. Om stipendiemottagaren vill dra av utgifter för
inkomstens förvärvande (t.ex. resor, litteratur, kostnader för arbetsrum eller anskaffning av
utrustning) för den del som överskrider gränsen för skattefrihet, ska en utredning över avdragen
tillställas skattemyndigheterna. Om stipendiet används för att anställa extra arbetskraft, är
stipendiemottagaren även ansvarig för de normala skyldigheter som åligger en arbetsgivare.
Enligt skattestyrelsens beslut (1052/2003) ska den som utbetalar ett stipendium underrätta
skatteförvaltningen om stipendier och understöd som utbetalas till fysiska personer. Stipendier
ska anmälas om minst 1 000 euro utbetalas till en och samma person under ett och samma år.
I anmälan ska nämnas bland annat stipendiemottagarens namn, personbeteckning, adress,
stipendiets användningsändamål samt utbetalat belopp. Stipendiaten meddelar utbetalaren sin
personbeteckning senast då man avtalar om hur stipendiet ska utbetalas. Till den del det inte är
frågan om ett personligt stipendium, utan ett stipendium som använts för anställning av extra
arbetskraft, utrustning e.d., är stipendiemottagaren skyldig att för sin del sörja för att
skattemyndigheterna får en utredning över användningen av stipendiet.
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Observera att bestämmelserna gällande beskattning kan ändras och att tolkningen av
bestämmelserna i viss mån kan variera. Jubileumsfonden kan därför inte ansvara för att dessa
uppgifter är korrekta eller ge mer detaljerade råd om beskattning. Vid minsta oklarhet är det skäl
att vända sig direkt till skattemyndigheterna (www.vero.fi).
Stipendiemottagarens social- och pensionsskydd
Från och med år 2009 ordnas stipendiemottagarens pensionsskydd i enlighet med lagen om
pension för lantbruksföretagare. Försäkringsinrättning är Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
LPA. Utöver pensionen har de försäkrade rätt till inkomstrelaterat socialskydd. I försäkringen ingår
även olycksfallsförsäkring.
Enligt lagen är försäkringen obligatorisk under följande förutsättningar:
Försäkringsskyldigheten gäller samtliga i Finland bosatta stipendiemottagare som har fått ett i
Finland beviljat arbetsstipendium år 2009 eller senare. Stipendiet ska vara avsett för minst fyra
månaders konstnärlig eller vetenskaplig verksamhet i Finland och uppgå till minst 1300,00 euro,
vilket motsvarar en årsinkomst på 3 900,00 euro (nivån år 2019). Under vissa förutsättningar
gäller försäkringsskyldigheten även verksamhet som bedrivs utomlands med stöd av stipendium
samt utlänningars verksamhet i Finland med stöd av stipendium.
Det är stipendiemottagaren som är skyldig att teckna försäkring. Stipendiemottagaren ska alltså
själv kontakta LPA. Stipendiebeviljaren är endast skyldig att informera om försäkringsskyldigheten.
Skyldigheten att teckna försäkring gäller såväl personliga stipendier som stipendier beviljade för
arbete i en arbetsgrupp.
Personer under 18 år eller över 68 år och personer som får ålderspension kan inte teckna
försäkring. Försäkringsskyldigheten gäller inte för stipendier som är avsedda för studier med sikte
på grundexamen och inte heller för stipendier som endast är avsedda för täckande av
omkostnader, såsom resestipendier.
De lagstadgade försäkringspremierna uppgår till 11-14 procent av stipendiebeloppet.
Försäkringsavgifterna kan i alla fall till största del dras av i beskattningen.
Stipendiemottagare som betalat LFöPL-försäkringsavgift bör observera att de ska betala
sjukvårdsavgift och dagpenningspremie i samband med eskattningen även om de inte betalar skatt
för stipendiet.
Närmare information på LPA:s webbplats.
Observera att bestämmelserna gällande pensionsförsäkring och socialskydd kan ändras och att
tolkningen av bestämmelserna i viss mån kan variera. Jubileumsfonden ansvarar därför inte för att
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de uppgifter som har lämnats här är korrekta. Vid minsta oklarhet är det skäl att vända sig direkt
till LPA.
Skatter och kostnader för hjälppersonal
Om stipendiemottagaren anställer extra arbetskraft ska man beakta att arbetsgivaren, dvs.
stipendiemottagaren, svarar för ordnandet av socialskyddsavgifter, pensions-, olycksfalls- och
arbetslöshetsförsäkring och semesterförmåner samt för utbetalning av lön och semesterpremie
samt för förskottsinnehållning.
Om stipendiemottagaren anlitar en självständig företagare (t.ex. en översättare eller ett privat
laboratorium) för arbetet, är det inte frågan om anställd extra arbetskraft. Företagaren får
ersättning för de utförda arbetsprestationerna och svarar själv för sina anställdas socialskydd och
andra arbetsgivarskyldigheter som ansluter till arbetsförhållandet.
Närmare information
Närmare upplysningar ges på www.vero.fi och www.tyoelake.fi. En nyttig webbplats för små
arbetsgivare är www.palkka.fi.
Pensionsskyddscentralen och pensionsförsäkringsbolagen ger närmare information om
arbetspensionsavgifterna. Information om olycksfallsförsäkring samt om
arbetslöshetsförsäkringspremie för anställda och arbetsgivare ges av de skadeförsäkringsbolag
som erbjuder dessa försäkringar.
Observera att bestämmelserna gällande beskattning och socialskydd kan ändras och att tolkningen
av bestämmelserna i viss mån kan variera. Jubileumsfonden kan därför inte ansvara för att dessa
uppgifter är korrekta eller ge mer detaljerade råd om beskattning. Vid minsta oklarhet är det skäl
att vända sig direkt till skattemyndigheterna eller försäkringsbolaget.
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