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Herr Minister,

1. FÖRFARANDE

(1) Den 5 mars 2009 anmälde de finländska myndigheterna förslaget till lag ”om 
skattelättnad för vissa aktiebolag som hyr ut bostäder” för att därigenom bringa 
klarhet i rättsläget. Kommissionen begärde närmare upplysningar i skrivelser av 
den 4 maj 2009, 27 juli 2009 och 25 november 2009. De finländska myndigheterna 
tillhandahöll de begärda upplysningarna genom skrivelser av den 10 juni 2009, 
29 september och 22 december 2009. Den 22 februari 2010 kompletterade de 
finländska myndigheterna sitt svar av den 22 december 2009 med ytterligare 
tillägg. Den 31 mars 2010 översände kommissionen en slutlig förfrågan om 
närmare upplysningar till de finländska myndigheterna, som besvarades med två 
skrivelser av den 9 respektive 20 april 2010. De finländska myndigheterna lämnade 
ytterligare klargöranden i ett e-brev den 22 april 2010.

(2) Den 16 juni 2009 möttes företrädare för kommissionen och finländska 
myndighetspersoner i Bryssel för att dryfta de föreslagna anmälda åtgärderna.

2. BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN

Syftet med den anmälda åtgärden

(3) Enligt det anmälda lagförslaget skulle stiftelser för investeringar i fast egendom 
(Real Estate Investment Trusts – REIT) tillåtas i Finland. Dessa s.k. REIT-bolag 
skulle få formen av aktiebolag och befrias från samfundskatt så länge som de 
uppfyller de föreskrivna villkoren.

(4) Det närmare syftet med den anmälda åtgärden är att uppmuntra investeringar på 
hyresbostadsmarknaden i Finland och därigenom öka tillgången på hyreslägenheter 
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till rimliga priser. Enligt de finländska myndigheterna finns en betydande 
efterfrågan på mindre bostäder till rimlig hyra i vissa delar av Finland där behoven 
för närvarande inte tillgodoses av marknaden. Syfte med att tillåta REIT-bolag 
med förmånliga skattevillkor är därför att uppmuntra ytterligare byggnation, främja 
investeringar i hyresbostäder och åtgärda ett konstaterat marknadsmisslyckande i 
landets tillväxtområden.

(5) Enligt de finländska myndigheterna är undantaget från samfundskatt ett sätt att 
eliminera den dubbelbeskattning som annars drabbar REIT-bolag och indirekt även 
aktieägarna. Sådan dubbelbeskattning är det största hindret för att locka till sig 
investeringar från individer som enbart betalar skatt på vinster från de egna 
direktinvesteringar i fastigheter.

(6) De finländska myndigheterna understryker vidare att byggnationen av
hyresbostäder på senare år inte har givit någon ekonomisk vinst, då 
hyresintäkterna inte varit tillräckligt höga i förhållande till byggkostnaderna.
Avkastningen på investeringar på hyresmarknaden var fastighetsmarknadens 
lägsta. Detta beror huvudsakligen på att högre hyra kan tas ut för kommersiella 
fastigheter (i genomsnitt dubbelt så mycket som för hyreslägenheter, dvs. 14 euro 
mot 28 euro i Helsingfors), på utländska placerare som numera verkar på 
marknaden, låga räntor och nya finansieringsmetoder som möjliggör god 
avkastning och därmed gör att investeringarna i huvudsakligen affärs- och 
kontorsfastigheter blir mer lönsamma till nackdel för investeringar i hyresbostäder.

(7) De finländska myndigheterna hävdar att REIT-bolagen kommer att bli särskilt 
intressanta för privatpersoner. Med en marknadsandel på 60 procent är denna 
grupp för närvarande den allra största gruppen placerare på marknaden för 
hyresbostäder. Att privatpersoner föredrar placeringar i hyresbostäder beror delvis 
på att marknaden är öppen för insyn och bekant för dessa personer, att 
prisupplysningar är lättillgängliga och att privatpersoner kan fatta välgrundade 
investeringsbeslut utifrån egen kunskap. Dessa faktorer sänker privatpersoners 
förväntningar på avkastningen jämfört med investeringar som innebär risker vilka 
en privatperson inte kan bedöma på motsvarande sätt. Institutionella placerare har 
nyligen dragit sig tillbaka från hyresmarknaden av de ovannämnda skälen. För 
privatpersoner uppvägs emellertid den lägre lönsamheten av flera andra fördelar 
med REIT-bolag:

– De stabila vinsterna (till följd av kravet att dela ut stora delar av vinstmedlen).

– Spridningen av ägandet (börsintroduktionen kräver storskalighet).

– Likviditeten (möjligheten att investera i hyresbostäder med ett mindre kapital).

– Bättre skydd för minoriteter till följd av gällande aktiebolagsbestämmelser.

– Bättre förvaltning (REIT-bolaget sköter även förvaltningen av hyresrelaterad 
verksamhet medan privatpersoner som äger sina bostäderna direkt också 
måste ansvara för all egendomsförvaltning).

(8) Enligt de finländska myndigheterna lider dagens strukturer för investeringar i 
fastigheter av vissa brister som har gjort dem oattraktiva, särskilt för privata 
investerare. Exempelvis anses kommanditbolagsstrukturer enbart attraktiva för 
långsiktiga institutionella placerare, eftersom små placerare uppfattar frånvaron av 
en andrahandsmarknad som en avgörande negativ faktor. Öppna 
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fastighetsplaceringsfonder har dessutom bara funnits sedan maj 2007. Hittills har 
emellertid inte en enda fastighetsfond försökt verka utifrån de förhållandevis 
restriktiva villkoren i lagen om värdepappersfonder. Detta beror främst på 
bristande kommersiellt intresse för ett instrument som inte kan förvaltas inifrån.

(9) De finländska myndigheterna sluter sig till att ett REIT-system kommer att fylla 
detta tomrum i och med att privatpersoner kommer att kunna placera i fastigheter 
genom ett kollektivt placeringssystem, utan att gå miste om förmånen att få 
vinsterna beskattade enbart i egenskap av placerare.

Villkor för att bilda ett REIT-bolag

(10) Enligt de finska myndigheterna har man vid utarbetandet av den anmälda åtgärden 
använt sig av en modell för REIT-bolag som redan har införts i ett antal länder i 
världen, också inom EU (i Nederländerna, Belgien, Grekland, Frankrike, 
Bulgarien, Storbritannien, Italien, Tyskland, Litauen och Spanien). I dessa länder 
är REIT-systemet inriktat på hyresbostadsbolag och inte på fastighetshandel. Den 
principiella utgångspunkten för REIT-bolagen är att ge placerare möjligheten att 
investera i en portfölj med fastigheter som om de ägde dem direkt. Ett utmärkande 
drag för ett REIT-bolag är att det varken omfattas av samfundskatt eller tvånget 
att omedelbart dela ut vinstmedel till aktieägarna. Således är det enbart delägarna 
som påförs skatt. Syftet är att undanröja beskattning som på ett olämpligt sätt 
påverkar valet mellan direkta respektive indirekta fastighetsplaceringar.

(11) De finländska REIT-bolagen har följande huvudegenskaper:

• Rättslig grund: Finlands riksdag antog lagförslaget den 24 april 2009 (lag nr 
244/2009) och REIT-systemet trädde i kraft den i januari 2009. För att lagen 
faktiskt ska kunna tillämpas krävs emellertid att den först godkänns av 
kommissionen. Alla regler som gäller fastighetsfonder gäller också REIT-
bolagen.

• Bolagsform: Ett REIT-bolag ska vara ett offentlig noterat aktiebolag med 
skatterättslig hemvist i Finland. Enligt förslaget ska bolagets aktier vara 
föremål för handel på en reglerad marknad eller föremål för multilateral handel 
inom tre år efter skattefrihetsperiodens början.

• Aktieinnehav: En enskild delägares ägarandel ska begränsas till högst 9,99 
procent av aktiekapitalet.

• Spridning av vinsten: Bolaget ska dela ut minst 90 procent av 
räkenskapsperiodens vinst i form av vinstutdelning. Företaget ska emellertid 
kunna lämna härutöver 30 procent av den föreskrivna vinstutdelningen 
outdelad för att användas för anskaffning av bostadstillgångar. Om det 
outdelade beloppet inte under de följande sju räkenskapsperioderna används 
för anskaffning av nyproducerade bostäder, ska bolaget åläggas en avgift som 
motsvarar tio procent1 av det oanvända beloppet.

  

1 Enligt motiveringen till lagförslaget ska avgiften motsvara den ränteförlust som förorsakats av att 
inkomstskatt inte tagits ut på inkomster beräknade utifrån en årlig räntesats på 5 %.
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• Tillåten verksamhet: Ett REIT-bolags verksamhet bara omfatta uthyrning av 
bostadslägenheter och sådan sedvanlig disponents- och underhållsverksamhet 
som ansluter sig till hyresverksamheten (förvaltning och underhåll av 
hyresfastighet). Det är inte tillåtet för ett REIT-bolag att bedriva 
byggföretagsverksamhet men det får bedriva byggherreverksamhet för egen 
räkning (uthyrningsverksamhet).

• Tillgångarnas struktur: Minst 80 procent av bolagets tillgångar ska bestå av 
följande typer tillgångar: a) fastigheter som i huvudsak används för boende, b) 
aktier i ett bostadsaktiebolag; eller c) aktier i något annat ömsesidigt 
fastighetsbolag som berättigar till besittning av en bostad. REIT-bolagets 
skulder får inte överstiga 80 procent av det totala värdet av bolagets 
tillgångar.

• Bostadshyrornas minimiandel av inkomsten: Bostadshyrornas andel ska 
utgöra minst 80 procent av bolagets alla inkomster (till vilken räknas inte 
bostadstillgångarnas överlåtelsepriser).

• Fastighetshandel och fastighetsutveckling: ett REIT-bolag får överlåta 
bostadstillgångar som bolaget har ägt i minst fem år, eller om tio år har 
förflutit sedan fastigheten togs i bruk, samt om egendomen har utvecklats av 
REIT-bolaget självt fem år efter det att utvecklingsarbetet avslutats. Om dessa 
villkor inte uppfylls, åläggs bolaget att betala ett belopp som motsvarar 26 
procent av differensen mellan överlåtelsepriset och den anskaffningsutgift som 
inte har avskrivits vid beskattningen. Om bolaget under skatteåret överlåter 
tillgångar till ett värde som överskrider tio procent åläggs bolaget att betala ett 
belopp som motsvarar 26 procent vid beskattningen.

• Beskattning vid tillträde till eller utträde ur ett REIT-bolag: Ett företag som 
redan är verksamt på hyresbostadsmarknaden kan omvandla sig till eller 
ansluta sig ett REIT-bolag. Av skatterättsliga skäl ska samtliga tillgångar i ett 
sådant företag avyttras och återförvärvas till sitt marknadsvärde när företaget 
tillträder systemet. De outdelade vinstmedlen ska beskattas under det 
räkenskapsår som föregår skattefrihetsperioden. Vid utträde ur ett REIT-
bolag verkställs beskattning av alla outdelade vinstmedel, också 
återinvesterade vinstmedel, med iakttagande av bestämmelserna om 
inkomstbeskattning.

• Beskattning av utdelade vinstmedel: När samtliga ovanstående generella 
villkor är uppfyllda undantas ett REIT-bolag från den allmänna 
samfundsskatten (med en standardskattesats på 26 procent). Vinstmedel som 
betalas ut av ett REIT-bolag till en inhemsk enskild aktieägare ska till fullo 
beskattas enligt den tillämpliga skattesatsen för kapitalinkomst med 
28 procent, vilket innebär att det normala undantaget på 30 procent av 
vinstutdelningen inte är tillämpligt2. Utdelningen omfattas av en källskatt på 
28 procent som ska gottgöras vid beskattningen av aktieägaren.
Vinstutdelningen till inhemska aktieägare i bolaget skall till fullo beskattas 
enligt standardskattesatsen 26 procent för bolag utan uttagande av källskatt.

  

2 Se beräkningen i punkt 18.
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Är det fråga om utdelning till utländska aktieägare, omfattas vinstutdelningen 
av en källskatt på 28 procent, om inte annat följer av tillämpliga skatteavtal.

Stödmottagare

(12) De finländska myndigheterna förväntar sig att färre än tio bolag kommer att 
ansluta sig till REIT-systemet.

Stödbelopp och budget

(13) Vad gäller den minskning som skattefriheten medför i fråga om samfundsskattens 
belopp kan den, enligt de finländska myndigheterna, antas underskrida 10 miljoner 
euro per år. Systemet kommer att finansieras genom statsbudgeten.

Varaktighet

(14) Det anmälda systemet är inte begränsat i fråga om sin varaktighet.

Överlappning med andra statliga stödordningar

(15) De finländska myndigheterna har bekräftat att stödet inte kan kumuleras med stöd 
från andra lokala, regionala eller nationella stödordningar eller 
gemenskapsstödordningar för att täcka samma stödberättigande kostnader.

3. SVAR FRÅN DE FINLÄNDSKA MYNDIGHETERNA ANGÅENDE EN ÅTGÄRD SOM 
INTE UTGÖR STÖD

(16) De finländska myndigheterna anser att ett REIT-bolag och dess aktieägare i 
skatterättsligt hänseende kan jämföras med ett kooperativ och dess medlemmar, 
samt att behandlingen av bolagets skattefrihet kan motiveras av systemets karaktär 
eller allmänna struktur.

(17) De finländska myndigheterna menar att skattefriheten gör att enskilda personers 
placeringar i ett REIT-bolag kan jämställas med direktinvesteringar i fastigheter 
som görs av en placerare eller genom en ”skatterättsligt transparent” 
investeringsform, såsom en kollektivt ägd fastighetsfond eller ett 
”kommanditbolag”. Detta skulle kunna jämföras med en investering i ett företag 
där vinstmedlen är föremål för dubbelbeskattning, första genom påläggande av 
samfundskatt för företaget och sedan genom aktieägarna påförs inkomstskatt efter 
vinstutdelningen. Enligt de finländska myndigheterna skulle effekten av den 
dubbelbeskattning som blir resultatet minskas, eftersom en enskild aktieägare i 
Finland endast betalar skatt på 70 procent av de medel som erhållits i samband 
med vinstutdelningen (skattelättnad för aktieägare).

(18) I nedanstående tabell från de finländska myndigheterna ges en överblick över den 
totala beskattningen av investeringar i fastigheter beroende på 
investeringsinstrument:

Investeringsinstru
ment Aktiebolag REIT-bolag

Investeringsfond 
eller 

kommanditbola
g

Direktinvestering 
i fastigheter
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Inkomst från 
fastigheten 100 100 100 100

Samfundskatt 26 0 0 0

Vinstutdelning 74 100 100

Del av inkomst som 
kan beskattas 51,8 [70%] 100 [100%] 100 100

Inkomstskatt (28 %) 14,504 28 28 28

Inkomst efter skatt 59,496 72 72 72

Sammanlagt 
skattetryck 40,504 28 28 28

(19) I sitt svar av den 9 april 2010 hävdade de finländska myndigheterna vidare att 
möjligheten att skapa skattebefriade reserver på högst 30 procent av de årliga 
vinsterna (se punkt 11 ovan) kunde ses som motiverat av strukturen i det 
nuvarande skattesystemet, eftersom skattskyldiga företag enligt finsk 
skattelagstiftning har möjlighet att skapa en avdragsgill reserv med stöd i lagen om 
bostadshusreservering vid beskattningen (lag nr 846/1986) – den s.k. 
bostadshusreserveringen.

(20) Dessutom menar de finländska myndigheterna att den skattebefriade reserven på 
30 procent av bolagets vinst kan betraktas som ett investeringsstöd förenligt med 
artikel 107.3 c) i EUF-fördraget. I detta sammanhang hänvisar de finländska 
myndigheterna till kommissionens beslut N 40/2003 – SE – ”Åtgärder för att 
främja byggande av mindre hyresbostäder och studentbostäder”.

(21) Skulle kommissionen anse att inget av ovanstående argument motiverar den 
skattebefriade reserven, klargör de finländska myndigheterna i sitt svar av den 9 
och den 20 april 2010 att ”om det av kommissionens beslut om anmälan av REIT-
systemet som statligt stöd tydligt framgår att den inte kan betrakta ovannämnda 
bestämmelse som förenlig med den inre marknaden, vill finansministeriet klargöra 
att bestämmelsen inte kommer att genomföras. ”3

4. BEDÖMNING AV ÅTGÄRDEN

Förekomst av stöd

(22) Enligt artikel 107.1 i EUF-fördraget är ”stöd som ges av en medlemsstat eller med 
hjälp av statliga medel, av vilket slag det än är, som snedvrider eller hotar att 
snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion, 

  

3 Enligt de finländska myndigheterna skulle detta i praktiken äga rum ”genom att ett nytt lagförslag 
läggs fram, men utan bestämmelsen om skattebefrielse för 30 procent av vinsten”.
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oförenligt med den gemensamma marknaden i den utsträckning det påverkar 
handeln mellan medlemsstaterna.”

(23) För att kunna klassificeras som statligt stöd måste en åtgärd därför uppfylla 
följande fyra villkor: 1) stödet ska beviljas med statliga medel, 2) det ska ge 
företag en ekonomisk fördel, 3) fördelen ska vara selektiv och den ska snedvrida 
eller hota att snedvrida konkurrensen, 4) åtgärden ska påverka handeln inom 
gemenskapen.

(24) Genom att undanta REIT-bolag från vanlig samfundsskatt har de finländska 
myndigheterna avstått från rätten att påföra dessa bolag samfundsskatt. Men detta 
undantag ger REIT-bolagen en ekonomisk fördel. Eftersom denna förmån beviljas 
genom att staten avstår från att ta ut skatt som skulle ha kommit statsbudgeten till 
godo, är det en förmån som beviljas genom utnyttjande av statliga medel. Eftersom 
fördelen kan förbättra stödmottagarnas situation jämfört med konkurrenter i andra 
medlemsstater, kan den också påverka handeln mellan medlemsstaterna.

(25) Kommissionen noterar att endast aktiebolag vilka är registrerade som REIT-bolag 
och uppfyller de villkor som gäller för de anmälda åtgärderna kan komma i 
åtnjutande av undantaget från samfundsskatt. Eftersom aktiebolag betalar 
samfundskatt enligt det allmänna skattesystemets regler, utgör undantaget från 
samfundskatt för aktiebolag som är registrerade som REIT-bolag ett undantag från 
det allmänna skattesystemet och därför förefaller åtgärden vid första anblicken 
vara selektiv. 

(26) Eftersom de finländska myndigheterna hävdar att skatteundantaget till förmån för 
REIT-bolagen är motiverad av skattesystemets karaktär och att det därför inte rör 
sig om någon stödåtgärd, utreds selektivitetsfrågan närmare nedan.

Selektivitet grundad på systemets karaktär eller struktur

(27) Enligt artikel 107.1 i EUF-fördraget är statligt stöd som ”gynnar vissa företag eller 
viss produktion” selektivt stöd. För att avgöra om en åtgärd är selektiv är det 
enligt kommissionens etablerade beslutspraxis4 och fasta rättspraxis lämpligt att 
undersöka huruvida denna åtgärd, inom ramen för ett visst rättssystem, utgör en 
fördel för vissa företag i jämförelse med andra som befinner sig i en motsvarande 
rättslig eller faktisk situation5.

(28) Enligt likaledes väl etablerad rättspraxis avser inte begreppet statligt stöd statliga 
stödåtgärder som gör åtskillnad mellan företag och som därför, vid första 
anblicken, är selektiva när denna åtskillnad beror på karaktären och den allmänna 
strukturen i det system som det utgör en del av6. 

  

4 Kommissionens meddelande om tillämpningen av bestämmelserna om statligt stöd på åtgärder som 
omfattar direkt beskattning av företag (EGT C 384, 10.12.1998, punkt 16).

5 Mål C-409/00, Spanien mot kommissionen (REG 2003, s. I-1487), punkt 47 Mål C-88/03, Portugal 
mot kommissionen, REG, s. I-7115, punkt 54. De förenade målen C-428/06 – C-434/06 UGT-Rioja 
och andra (REG 2008, s. I-6747, punkt 46, mål C-487/06 P British Aggregates Association mot 
kommissionen (REG 2008, s. I-0000, punkt 82).

6 Se bl.a. mål C-143/99 Adria-Wien Pipeline och Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke (REG 2001, 
s. I-8365), punkt 42, Portugal mot kommissionen, a.a., punkt 52 samt British Aggregates Association 
mot kommissionen, a.a., punkt 83.
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(29) Med avseende på detta fastställs det i kommissionens meddelande om 
tillämpningen av reglerna om statligt stöd på åtgärder som omfattar direkt 
beskattning av företag (nedan kallat meddelandet)7 att ”vinstskatt inte kan tas ut 
om det inte finns någon vinst. Det kan således vara motiverat med hänsyn till 
skattesystemets art att företag som saknar vinstsyfte, såsom till exempel stiftelser 
och föreningar, särskilt undantas från vinstskatt om de i praktiken inte kan gå med 
vinst. Det kan dessutom vara motiverat av skattesystemets karaktär att kooperativ 
som delar ut sina vinster till sina medlemmar inte beskattas på kooperativnivå om 
skatten tas ut av medlemmarna.”

(30) Med hänvisning till ovanstående meddelande från kommissionen och hävdar de 
finländska myndigheterna att det faktum att REIT-bolag inte kommer att beskattas 
på företagsnivå utan på aktieägarnivå, där 90 procent av vinstmedlen kommer att 
delas ut, motiveras av det finländska skattesystemets utformning och övergripande 
struktur. 

(31) Vad gäller den skatterättsliga behandlingen av reserver som skapats av REIT-
bolagen, kan de lämna 10 procent av sin årliga vinst outdelad och placera 
ytterligare 30 procent av sin årliga vinst i en reserv för återinvestering i nya 
hyresbostäder.

a) Skattebefriade reserver (10 procent av den årliga vinsten) 

(32) Vad gäller de reserver som består av högst 10 procent av de årliga vinsterna, 
noterar kommissionen att REIT-bolagens möjlighet att lämna sådana vinster 
outdelade inte är tidsbegränsade. Som en följd därav kommer beskattningen av 
sådana outdelade vinster inte att beskattas förrän utdelningen till aktieägarna har 
ägt rum. Ett sådant uppskov med beskattningen motiveras visserligen av REIT-
bolagens behov av tillräcklig självfinansiering. Om ett REIT-bolag vore skyldigt att 
dela ut hela sin vinst till aktieägarna, skulle detta underminera kassaflödeskraven, 
då fastighetsbolag vanligen bygger sin verksamhet på omfattande lånefinansiering, 
varför REIT-bolag löper risken att råka ut för svag likviditet i ett läge med 
begränsade möjligheter till lånefinansiering.

b) Skattebefriade reserver (30 procent av den årliga vinsten) 

(33) Vad gäller de reserver som består av högst 30 procent av de årliga vinsterna, 
motiveras ett sådant undantag, tvärtemot vad de finländska myndigheterna vill 
göra gällande, inte av det finländska skattesystemets struktur. Kommissionen 
noterar särskilt att enligt lagen om bostadshusreservering vid beskattningen (lag nr 
846/1986) kan ett företag dra av utgifter som föranleds av uppförande, användning 
och underhåll av samt reparationsbyggande på ett eget bostadshus samt av 
underhåll och användning av tomt i anslutning till ett eget bostadshus. Vidare är 
maximibeloppet av en bostadshusreservering 68 euro per kvadratmeter av ytan i 
den bostadsbyggnad som ägs av bolaget. Kommissionen noterar att eftersom den 
s.k. bostadshusreserveringen enbart gäller utgifter som föranleds av uppförande, 
användning och underhåll av samt reparationsbyggande på ett eget bostadshus som 
ägs av bolaget och inte, som i fallet med den skattebefriade reserven för 30 
procent av ett REIT-bolags vinst, möjligheten att återinvestera i nya 

  

7 Se fotnot 4.
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hyresbostäder, är dessa två åtgärder inte jämförbara. Därför kan inte lagen om 
bostadshusreservering vid beskattningen av den skattebefriade anföras som 
motivering för att reserven för 30 procent av bolagets vinst skulle vara förenlig 
med det finländska skattesystemets struktur.

(34) Inte heller kan kommissionen godta argumentet att den skattebefriade reserven på 
30 procent av bolagets vinst kan betraktas som ett investeringsstöd förenligt med 
artikel 107.3 c) i EUF-fördraget. Möjligheten att återinvestera 30 procent av den 
årliga obeskattade vinsten ger REIT-bolagen en fördel som andra investerare, 
exempelvis enskilda individer, inte har tillgång till. Enskilda investerare och andra 
skattskyldiga investerare kan enbart investera redan beskattade vinster. Dessutom 
utgör ett REIT-bolags möjligheter att ackumulera sådana reserver under en 
sjuårsperiod ännu en oproportionerlig fördel, jämfört med alla andra investerare på 
fastighetsmarknaden, vilkas reserver inte omfattas av samma skatterättsliga 
behandling. I det avseendet kommer en skattebefriad reserv på 30 procent av den 
årliga vinsten att påverka handelsvillkoren på ett sätt som står i strid med det 
allmänna intresset. De finländska myndigheternas argument att en faktisk 
begränsning av ackumuleringen av kapitalreserver (se punkt 11) inte ändrar 
någonting i det faktum att ett REIT-bolag, när sjuårsperioden har löpt ut, kan 
åberopa denna bestämmelse för att öka storleken på sin hyresbostadsportfölj i 
absoluta tal genom att återinvestera dessa reserver samtidigt som det uppfyller 
kravet att högst 20 procent av dess tillgångar består av kapitalreserver.

(35) I detta avseende noterar kommissionen de finländska myndigheternas åtagande att 
efterleva reglerna för statligt stöd genom att inte genomföra den ovannämnda 
bestämmelsen om ett trettioprocentigt skatteundantag, om kommissionen skulle 
finna att en sådan bestämmelse inte är förenlig med reglerna för statligt stöd.

(36) Mot bakgrund av ovanstående åtagande med avseende på att bestämmelsen om ett 
trettioprocentigt skatteundantag inte är tillämplig, anser kommissionen att 
undantagandet av REIT-bolagen från samfundskatten förutsatt att minst 
90 procent av de årliga vinsterna delas ut till aktieägarna verkligen motiveras av 
behovet av att jämställa en investering i ett REIT-bolag med en direktinvestering i 
fastigheter som görs av en enskild investerare eller genom en skatterättsligt 
transparent investeringsform, såsom ett kommanditbolag eller en kollektiv 
fastighetsplaceringsfond. Som de finländska myndigheterna har visat (se tabellen i 
punkt 18), omfattas den utdelade vinsten från sådana investeringar av finländsk 
inkomstskatt på 28 procent och påförs endast aktieägaren eller investeraren. I 
skatterättsligt hänseende behandlas REIT-bolagen på samma sätt som 
direktinvesteringar som görs av en investerare eller andra jämförbara skatterättsligt 
transparenta investeringsformer inom det finländska skattesystemet.

(37) Av de skäl som anges ovan anser kommissionen därför att undantaget från 
samfundskatt för REIT-bolag motiveras av det finländska skattesystemets 
generella utformning.

Den rättsliga och faktiska situationen kan inte jämföras med andra aktiebolag 

(38) Slutligen noterar kommissionen att förslaget om undantag från samfundskatt för 
REIT-bolag inte innebär någon differentiering i förhållande till andra aktiebolag.
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(39) Eftersom aktiebolag inte är skatterättsligt transparenta, befinner sig just dessa 
bolag i en rättslig och faktisk situation som inte kan jämföras med ett REIT-bolag.
De typer av verksamhet som ett REIT-bolag kan ägna sig åt är, som framgår av 
oavnstående, i själva verket strikt begränsade till investeringar i hyresbostäder och 
förvaltning av dessa. Minst 80 procent av bolagets tillgångar ska bestå av 
fastigheter som i huvudsak används för boende och minst 80 procent av bolagets 
bruttoinkomster ska bestå av hyresinkomster. Ett REIT-bolag får vidare bara 
överlåta bostadstillgångar som bolaget har ägt i minst fem år, eller om minst tio år 
har förflutit sedan fastigheten togs i bruk.

Förenlighet med den fria etableringsrätten och kapitalets fria rörlighet

(40) Enligt de planerade åtgärderna ska olika skattesatser tillämpas på utdelningen av 
vinst till aktieägare beroende på deras skatterättsliga hemvist: utdelningen till 
inhemska aktieägare omfattas inte av källskatt, medan utdelning till aktieägare i 
andra medlemsstater är föremål för en källskatt på 28 procent. Aktieägare med 
hemvist i Finland påförs finländsk samfundskatt på 26 procent på den 
beskattningsbara inkomsten, inklusive utdelningen. Bolagsskatten för aktieägare 
med hemvist i Finland tas ut i ett senare skede än källskatten, som tas ut vid källan 
i samband med vinstutdelningen. Detta tycks vara fråga om diskriminering på 
grund av aktieägarnas bostadsort, vilket i så fall strider emot den fria 
etableringsrätten enligt artikel 49 i EUF-fördraget och kapitalets fria rörlighet 
enligt artikel 63 i EUF-fördraget samt att sådan diskriminering inte kan motiveras 
med hänvisning till det större allmänna intresset. De finländska myndigheterna 
konstaterar att de ifrågasatta diskriminerande bestämmelserna strukits i samband 
med nyligen genomförda ändringar i den finländska skattelagstiftningen och att 
överträdelseförfarandet därför saknar grund.

(41) Kommissionen har redan översänt ett motiverat yttrande till Finland enligt artikel 
258 EUF-fördraget angående bristande förenlighet med EU-lagstiftningen 
avseende vissa finländska bestämmelser om beskattning av utdelning som utbetalas 
till pensionsfonder med annan hemvist än Finland8. Detta kommer också att 
påverka den ovannämnda skatterättsliga behandlingen av utdelning som utbetalas 
till aktieägare som inte har sin hemvist i Finland, vad gäller bestämmelsernas 
förenlighet med EU-lagstiftningen. Detta beslut påverkar inte ovannämnda
skatterättsliga behandling och dess förenlighet med EU-lagstiftningen och inte 
heller dess bristande förenlighet med fördragets bestämmelser.

5. BESLUT

Kommissionen har följaktligen beslutat

- att mot bakgrund av de finländska myndigheternas åtagande att inte genomföra 
skatteundantaget för reserver på 30 procent av den årliga vinsten utgör den 
anmälda åtgärden inte något stöd.

Om denna skrivelse innehåller konfidentiella uppgifter som inte bör offentliggöras, 
uppmanas Ni att informera kommissionen om detta inom femton arbetsdagar räknat från 

  

8 Se IP/09/1018.
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dagen för mottagandet av skrivelsen. Om kommissionen inte har mottagit en motiverad 
begäran inom den föreskrivna tidsfristen, kommer den att anse att Ni har lämnat Ert 
samtycke till att denna skrivelse i sin helhet meddelas till tredje part och offentliggörs på 
det språk som är giltigt på följande webbadress:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sv.htm

Er begäran ska sändas med rekommenderat brev eller fax till:

Europeiska kommissionen
Generaldirektoratet för konkurrens
State Aid Greffe
Rue Josef II 70
1049 Bruxelles/Brussel
Fax (32-2) 296 12 42

Högaktningfullt

På kommissionens vägnar

Joaquin ALMUNIA
Vice ordförande för kommissionen


