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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lag om ändring av 8 § i skattekontolagen
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås att det till skat- naden. Enligt förslaget ska tidsfristerna förtekontolagen fogas ett bemyndigande enligt längas under de månader då helgdagar medvilket Skatteförvaltningen kan senarelägga för att tiden för att lämna in deklarationen
dagen för inlämnande av periodskattedekla- inte kan anses vara rimlig.
rationer på papper så att deklarationen kan
Lagen avses träda i kraft så snart som möjlämnas in senare än den sjunde dagen i må- ligt.
—————
MOTIVERING
1

Nuläge

Den skattskyldige ska för varje period lämna in en periodskattedeklaration över de skatter och avgifter som ska betalas på eget iniativ. Bestämmelser om perioderna finns i respektive skattelag. Perioden är i allmänhet en
kalendermånad, dvs. den löper ut den sista
dagen i en kalendermånad. En elektronisk
periodskattedeklaration ska med vissa undantag lämnas in senast den allmänna förfallodagen, som är den tolfte dagen, månaden efter perioden eller, om den inte är en bankdag,
därpå följande bankdag. Andra än elektroniska periodskattedeklarationer ska ha kommit
in till Skatteförvaltningen senast den sjunde
dagen i kalendermånaden eller, om det är en
helgdag, därpå följande vardag. Orsaken till
att det fastställs en kortare tidsfrist för andra
än elektroniska periodskattedeklarationer är
att deklarationerna måste omvandlas till elektronisk form för fortsatt behandling. Förfallodagen för betalning av skatter är för alla
den 12 dagen i månaden, och efter det anvisas betalningarna olika skatteslag på basis av
deklarationerna. Om deklarationen inte har
registrerats på skattekontot i tid, kan den inte
tas med i den redovisning till skattetagarna
för månaden i fråga. Redovisningen ska göras före den 28 dagen i månaden.
Tidsfristen för att lämna in andra än elektroniska deklarationer, dvs. mellan den sista
dagen i den föregående månaden och den sista inlämningsdagen, är vanligen fyra eller
fem vardagar, som i allmänhet också är ar294927

betsdagar. Fyra vardagar har ansetts vara en
tillräckligt lång tid, eftersom de som lämnar
in sin deklaration på papper huvudsakligen är
småarbetsgivare som har färre uppgifter att
deklarera än de som använder elektroniska
kanaler. Utöver veckoslut kan dock helgdagar, såsom nyårsdagen och trettondagen, eller påskhelgen infalla i början av månaden,
vilket innebär att tidsfristen för att lämna in
deklarationen endast är två eller tre vardagar.
Detta kommer att vara fallet bl.a. under två
månader 2010, tre månader 2011 och två
månader 2012. En deklaration som har
skickats per post är framme hos Skatteförvaltningen först följande vardag, vilket minskar antalet dagar som står till förfogande så
att det kan vara svårt att iaktta tidsfristen.
Om periodens skatt inte har deklarerats i tid,
påför Skatteförvaltningen en förseningsavgift
enligt en årlig räntesats på 20 procent för det
skattebelopp som har deklarerats för sent,
dock så att det högsta beloppet är 15 000
euro per skatteslag.
2

Den föreslagna ändringen

Det föreslås att till skattekontolagens
(604/2009) 8 §, som gäller fristerna för periodskattedeklarationen, fogas ett nytt 3 mom.,
där det föreskrivs att Skatteförvaltningen senarelägger dagen för inlämnande av andra än
elektroniska periodskattedeklarationer de
månader då färre än fyra vardagar som ska
betraktas som arbetsdagar infaller mellan den
sjunde dagen i månaden och den sista dagen i

2

RP 282/2009 rd

den föregående månaden. Skatteförvaltningen ska senast före utgången av det föregående året fatta beslut om avvikande förfallodagar under året, så att tiden för att lämna in
deklarationen är minst fyra vardagar.
Om tidpunkten för den sista inlämningsdagen för deklarationer på papper senareläggs
så att den alltid är t.ex. den tionde dagen i
månaden förkortas tiden för optisk avläsning
från sex dagar till två dagar. Detta är tekniskt
möjligt, men ökar avsevärt Skatteförvaltningens kostnader och medför också en betydande risk att man upprepade gånger inte har
hunnit behandla alla deklarationer för redovisningen till skattetagarna. Därför föreslås
det att tidsfristen ska förlängas vid behov endast i fråga om vissa månader.
3

Propositionens konsekvenser

Den tid som reserverats för optisk avläsning av periodskattedeklarationerna i syfte
att säkerställa tillsynen över periodskattedeklarationerna och registreringarna på skattekontona liksom även av att skattemedlen redovisas i rätt tid förkortas de månader då dagen för inlämnande av deklarationen har se-

narelagts. Detta kommer att öka kostnaderna
med uppskattningsvis 16 800 euro per senarelagts månad.
En förlängning av tidsfristen säkerställer att
företagarna har tillräckligt med tid för att
lämna in deklarationen också de månader då
både veckoslut och heldagar infaller under de
första sju dagarna i månaden.
4

Ikraftträdande

Lagen föreslås träda i kraft så snart som
möjligt.
Enligt förslaget ska beslut om senareläggning av föreskrivna dagar meddelas årligen
före utgången av det föregående året. På
grund av den tid som behövs för att behandla
propositionen i riksdagen och stadfästa lagen
är det troligen inte möjligt att meddela beslut
som gäller 2010 på förhand, och därför föreskrivs det i ikraftträdandebestämmelsen att
beslut som gäller 2010 kan fattas under det
året.
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs Riksdagen följande lagförslag:
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3
Lagförslag

Lag
om ändring av 8 § i skattekontolagen

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till 8 § i skattekontolagen av den 7 augusti 2009 (604/2009) ett nytt 3 mom. som följer:
8§
Inlämningsdag för periodskattedeklarationen

att tiden för att lämna in deklarationen omfattar minst fyra vardagar. Beslut om senareläggning av föreskrivna dagar meddelas kalenderårsvis före utgången av det föregående
kalenderåret.
———
Denna lag träder i kraft den 20 .
Med avvikelse från 8 § 3 mom. kan beslut
som gäller år 2010 fattas under år 2010.

——————————————
Om färre än fyra vardagar som ska betraktas som arbetsdagar infaller mellan den sjunde dagen i månaden och den sista dagen i den
föregående månaden, ska Skatteförvaltningen
senarelägga dagen för inlämnande av andra
än elektroniska periodskattedeklarationer så
———
Helsingfors den 22 januari 2010
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