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Varför finansieras Yle med offentliga medel?
En viktig del av Yles allmännyttiga uppdrag består av produktion och utveckling av det
inhemska programutbudet, vilket tryggar den finska kulturens och de finländska språkens
ställning och främjar förmedling av finländska produktioner också till andra länder.
Yle erbjuder också program inom sådana ämnesområden som det skulle vara ekonomiskt
olönsamt att uppmärksamma på kommersiella grunder. Exempel på sådana program är många
regionala program, program för minoriteter och specialgrupper samt undervisnings- och
andaktsprogram. Genom att Yles verksamhet tryggas kan varje finländare oavsett boningsort
och levnadsnivå ta del av Yles tjänster.
Varför ska jag betala Yle-skatt?
Den nya Yle-skatten ersätter den nuvarande tv-avgiften från och med början av år 2013. Med
skatten finansieras Yles tv- och radiotjänster samt webbinnehåll. Det är motiverat att bredda
betalningsbasen eftersom de innehållstjänster som Yle producerar i praktiken når alla
finländare i olika former. Yles utbud ingår i de allmännyttiga tjänster som samhället erbjuder
medborgarna med hjälp av skattemedel.
Varför ska vi övergå från tv-avgift till Yle-skatt?
Tv-avgiften är knuten till innehav av en tv-mottagare, vilket inte längre motsvarar dagens
mediebruk. Yle har också ett brett utbud av tjänster i till exempel radion och på webben. Den
nya modellen är också mer kostnadseffektiv och den lättar betalningsbördan för
låginkomsttagare och enpersonshushåll.
Vem vinner på förändringen?
Förändringen medför en lättare betalningsbörda för sådana hushåll som nu betalar tv-avgift
och där det bor en betalningsskyldig person (till exempel ensamboende eller ensamstående
föräldrar). Också för låginkomsttagare blir betalningsbördan lättare. De som har de allra lägsta
inkomsterna befrias helt från skatten.
Hur påverkar Yle-skatten Yles programutbud?
Med hjälp av Yle-skatten får vi tillräckliga medel för att trygga Yles nuvarande programutbud.
Förändringen påverkar inte programmens innehåll.
Blir Yle regeringens mediekanal när skatten tas i bruk?
Nej. Yle är ett företag som står under riksdagens tillsyn och styrning. Företagets högsta
beslutande och övervakande organ är också i fortsättningen förvaltningsrådet, som utnämns
av riksdagen.
Hur skiljer sig Yle-skatten från tv-avgiften?
Tv-avgiften betalas för användning av en tv-mottagare och den är hushållsspecifik. År 2012 är
tv-avgiften för ett år 252,75 euro. Yle-skatten är personlig och betalas av vuxna oberoende av
om man använder en tv-apparat. Skatten är inkomstrelaterad och blir högst 140 euro.
Hur räknas Yle-skatten ut?
Skatten utgör 0,68 procent av en persons sammanlagda förvärvs- och kapitalinkomst. Som
avdrag beaktas utgifter för inkomstens förvärvande. Skatten är högst 140 euro, och skatt som

underskrider 50 euro tas inte ut.
För en företagare kan skatten beräknas utgående från FöPL- eller LföPL-arbetsinkomsten, om
den är högre än förvärvs- och kapitalinkomsterna.
Hur tas Yle-skatten ut?
Yle-skatten tas liksom inkomstskatten ut genom förskottsuppbörd. Skatten beaktas när
förskottsinnehållningen fastställs.
I vår familj finns tre vuxna personer med egen inkomst. Måste alla betala Yle-skatt?
Ja, om inkomstgränsen för Yle-skatten överskrids. Tröskelnivån där skatten tas ut är just nu
cirka 7 350 euro. Vid den nedre gränsen blir skattebeloppet 50 euro. Skattebeloppet ökar med
inkomsten så att den blir högst 140 euro när inkomsten överskrider cirka 20 590 euro.
Vad händer om jag inte har någon inkomst?
Om du inte har någon inkomst behöver du inte betala Yle-skatt.
Jag är arbetslös. Gäller Yle-skatten mig?
Ja, om din skattepliktiga inkomst överskrider inkomstgränsen för Yle-skatten (cirka 7 350 euro
per år). Vid den nedre gränsen blir skattebeloppet 50 euro.
Jag är pensionär och har ingen löneinkomst. Gäller Yle-skatten mig?
Ja, om din skattepliktiga inkomst överskrider inkomstgränsen för Yle-skatten (cirka 7 350 euro
per år). Vid den nedre gränsen blir skattebeloppet 50 euro.
Jag bor på ålderdomshem och har inte hittills behövt betala tv-avgift. Gäller
Yleskatten även mig?
Ja, om din skattepliktiga inkomst överskrider inkomstgränsen för Yle-skatten (cirka 7 350 euro
per år). Då blir skattebeloppet över 50 euro.
Betalas Yle-skatt också för sociala förmåner, såsom barnbidrag, utkomststöd eller
bostadsbidrag?
Nej.
Jag är studerande. Måste jag betala Yle-skatt?
Ja, om din skattepliktiga inkomst överskrider inkomstgränsen för Yle-skatten (cirka 7 350 euro
per år). Vid den nedre gränsen blir skattebeloppet 50 euro.
Jag bor utomlands. Gäller Yle-skatten mig?
Bara om du i inkomstbeskattningen anses bo i Finland, dvs. du är allmänt skattskyldig, och din
skattepliktiga inkomst i Finland överskrider inkomstgränsen för Yle-skatten (cirka 7 350 euro
per år).
Jag tittar eller lyssnar inte på Yles program. Måste jag ändå betala Yle-skatt?
Ja, skyldigheten att betala Yle-skatt gäller alla vuxna inkomsttagare. Skattebeloppet beror på
inkomstens storlek. Skattskyldigheten beror inte på om man äger en tv-apparat eller använder
sig av Yles tjänster. Yles utbud ingår i de samhällsnyttiga tjänster som erbjuds medborgarna
med hjälp av skattemedel.

Måste hörsel- och synskadade eller personer som saknar tv-apparat betala Yle-skatt?
Yle-skatten gäller alla och bestäms utgående från inkomsten. Skatten ska finansiera hela Yles
verksamhet, inte bara tv-kanalerna utan också radiokanalerna och webbtjänsterna. Yle har en
i lag föreskriven skyldighet att erbjuda tjänster för alla på lika villkor, också hörsel- och
synskadade.
Ska företag betala Yle-skatt?
Samfund som bedriver näringsverksamhet eller jordbruk påförs en graderad Yle-skatt som
baseras på verksamhetens omsättning eller motsvarande avkastning. Samfundens
rundradioskatt ska basera sig på den beskattningsbara inkomsten så att skattebeloppet är 140
euro, om den beskattningsbara inkomsten överstiger 50 000 euro. För den överstigande delen
uppbärs 0,35 procent skatt så att skattebeloppet är högst 3 000 euro per år.
Ska rörelseidkare och yrkesutövare betala Yle-skatt?
Yle-skatten tas inte ut för verksamhet som utövas av enskilda rörelseidkare eller yrkesutövare
eller personer som driver jordbruk, eftersom företagaren då skulle betala dubbel Yle-skatt:
först företagets Yle-skatt utgående från näringsverksamhetens eller jordbrukets inkomst och
sedan den personliga Yle-skatten baserad på förvärvs- och kapitalinkomsten från företagseller
jordbruksinkomsten. På samma grunder påförs Yle-skatten varken
näringssammanslutningar – de viktigaste är öppna bolag och kommanditbolag – eller
skattesammanslutningar.
Betalar vi tv-avgift ännu under 2012?
Ja, tv-avgiften ska betalas till och med slutet av 2012. Om tv-avgiftens betalningsperiod
omfattar en del av år 2013 kommer Kommunikationsverket att returnera den del av avgiften
som gäller år 2013.
Görs det tv-avgiftskontroller under 2012?
Ja, tv-avgiftskontrollanterna gör sina vanliga kontroller till och med slutet av 2012. Adresser
där man inte har gjort någon anmälan om innehav av tv-mottagare kontrolleras.
Var kan jag få ytterligare information om hur jag ska betala tv-avgiften i år?
Uppbörden av tv-avgiften sköts av Kommunikationsverket. Mer information om tv-avgiften
finns på Kommunikationsverkets webbplats. (länk http://www.tv-maksu.fi/sv/index.html)
När får jag närmare uppgifter om hur stor Yle-skatten blir?
Närmare uppgifter om Yle-skattens storlek får vi efter att lagen om Yle-skatten träder i kraft, i
praktiken i slutet av 2012.

