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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lag om Skatteförvaltningen och lagstiftning som har samband med den
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL
I denna proposition föreslås att det stiftas
I stället för de nuvarande skatterättelseen ny lag om Skatteförvaltningen, genom nämnderna vid de enskilda skatteverken
vilken den andra fasen av reformen av Skat- inom Skatteförvaltningen föreslås en enda
teförvaltningens förvaltningsstruktur genom- skatterättelsenämnd, som ska vara ett permaförs. Numera finns för beskattningen Skatte- nent organ vars verksamhetsområde omfattar
förvaltningen som lyder under finansministe- hela landet. Nämnden föreslås arbeta uppderiet. Skatteförvaltningens tjänsteområde om- lad på sektioner. Antalet sektioner i nämnden
fattar hela landet.
samt placeringsorter och huvudsakliga uppPå grund av att reformen har genomförts gifter bestäms i Skatteförvaltningens arbetsstegvis föreskrivs det fortfarande i flera skat- ordning och närmare bestämmelser om upptelagar att en viss enhet inom Skatteförvalt- giftsfördelningen mellan sektionerna utfärdas
ningen är behörig organisationsenhet. Den i nämndens arbetsordning. Vid Skatteförvaltbehörighet som anges Skattestyrelsen, skat- ningen inrättas tjänster som ordförande för
teverken och andra enheter med ansvar för skatterättelsenämnden.
beskattning inom Skatteförvaltningen föreDet föreslås också att lagen om centralskatslås ändras till behörighet för myndigheten tenämnden upphävs och att bestämmelserna
Skatteförvaltningen.
om centralskattenämnden tas in i lagen om
Närmare bestämmelser och föreskrifter om Skatteförvaltningen.
Skatteförvaltningens organisation utfärdas
Lagarna avses träda i kraft vid ingången av
genom två förordningar av statsrådet och september 2010. Bestämmelserna om skatteSkatteförvaltningens arbetsordning, som pub- rättelsenämnden tillämpas på den skatterätliceras i författningssamlingen, samt arbets- telsenämnd vid Skatteförvaltningen som inordningar för Skatteförvaltningens enheter leder sin verksamhet den 1 januari 2013.
och organ.
—————
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ALLMÄN MOTIVERING
1 Nuläge
1.1

Skatteförvaltningens förvaltningsstruktur

Inom skatteförvaltningen har förvaltningsstrukturen stegvis förnyats. Fram till december 1993 var skatteförvaltningen en trestegsorganisation, där Skattestyrelsen var centralt
ämbetsverk, länsskatteverken distriktsförvaltningsmyndigheter och skattebyråerna lokalförvaltningsmyndigheter. Efter det övergick man till en förvaltningsstruktur i två
steg så att Skattestyrelsen var centralt ämbetsverk och skatteverken regionalförvaltningsmyndigheter. Myndigheten med namnet
Skatteförvaltningen inledde sin verksamhet
den 1 maj 2008. I detta skede ändrades behörighetsbestämmelserna i skattelagarna endast
i fråga om uppgifter som gäller uppbörd, indrivning och redovisning av skatter. Avsikten
var att revidera bestämmelserna om behörighet i ett senare skede så att de till alla delar
motsvarar de bestämmelser som gäller förvaltningsstrukturen.
I 1 § i lagen om Skatteförvaltningen
(237/2008) föreskrivs att för beskattningen
finns Skatteförvaltningen som lyder under finansministeriet. Skatteförvaltningens tjänsteområde omfattar hela landet. Skatteförvaltningen är således en enda myndighet med nationell behörighet. Enligt 4 § i lagen om
Skatteförvaltningen omfattar Skatteförvaltningen Skattestyrelsen, skatteverk samt andra
enheter. Bestämmelser om enheternas antal,
namn, verksamhetsområden och huvudsakliga uppgifter finns i statsrådets förordning om
enheter
inom
Skatteförvaltningen
(279/2008). Utöver Skattestyrelsen är enheterna inom Skatteförvaltningen Nylands skatteverk, Sydvästra Finlands skatteverk, Sydöstra Finlands skatteverk, Savolax-Karelens
skatteverk, Centrala Finlands skatteverk,
Västra Finlands skatteverk, Norra Finlands
skatteverk, Koncernskattecentralen, Skatteuppbördscentralen och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt. Stödenheterna är
Administrativa tjänster, Datatekniska tjänster
och Produktionstjänster. Från ingången av
2010 bildar Sydvästra Finlands skatteverk

och Västra Finlands skatteverk ett nytt Västra
Finlands skatteverk och Sydöstra Finlands
skatteverk och Savolax-Karelens skatteverk
går samman till Östra Finlands skatteverk. På
grund av Ålands självstyrelsestatus föreskrivs det särskilt i lagen att Ålands skattebyrå ingår i Skatteförvaltningen. Byrån är för
närvarande en verksamhetsenhet inom Sydvästra Finlands skatteverk.
På grund av att reformen har genomförts
stegvis föreskrivs det fortfarande i flera skattelagar att en viss enhet inom Skatteförvaltningen är behörig organisationsenhet. Behörig enhet inom Skatteförvaltningen vid t.ex.
inkomstbeskattningen är enligt 6 § 1 mom. i
lagen
om
beskattningsförfarande
(1558/1995) det skatteverk inom vars område
den skattskyldiges hemkommun finns. Beskattningsbeslut fattas således alltid av det
skatteverk som i lagen fastställts som behörigt skatteverk, även om besluten i sig är
Skatteförvaltningens beslut. Likaså föreskrivs det i olika skattelagar att Skattestyrelsen utfärdar rättsnormer. Enligt t.ex. 64 §
1 mom. i inkomstskattelagen (1535/1992)
ska Skattestyrelsen bestämma beräkningsgrunderna för naturaförmåner. Motsvarande
bestämmelser finns bl.a. i fastighetsskattelagen (654/1992), lagen om skatt på arv och
gåva (378/1940), mervärdesskattelagen
(1501/1993) och lagen om förskottsuppbörd
(1118/1996).
Närmare bestämmelser om Skatteförvaltningens organisation, enheter, uppgifter och
organisering av dem samt om enheternas behörighet och huvudkontor finns i Skatteförvaltningens arbetsordning (634/2008), som
fastställs av Skatteförvaltningens generaldirektör. I arbetsordningarna för Skatteförvaltningens enheter, som fastställs av chefen för
respektive enhet, utfärdas närmare bestämmelser om den interna organiseringen av enheternas verksamhet.

1.2

Främjande av en enhetlig beskattning

Enligt 2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen ska Skatteförvaltningen främja en
riktig och enhetlig beskattning samt utveckla
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Skatteförvaltningens serviceförmåga. För att
öka beskattningens förutsägbarhet och enhetlighet utfärdar Skattestyrelsen med stöd av
det nämnda lagrummet och Skatteförvaltningens arbetsordning anvisningar för förenhetligande av såväl arbetsmetoder som den
materiella beskattningen.
Anvisningar för arbetsmetoder är t.ex. de
anvisningar som gäller val av objekt vid
verkställande av beskattning enligt 26 §
6 mom. i lagen om beskattningsförfarande.
Det är fråga om ett förfarande där skattemyndigheten med hjälp av ett automatiskt
databehandlingssystem väljer ut och prövar
fall som det med hänsyn till ärendets art och
omfattning, lika bemötande av de skattskyldiga samt skattekontrollens behov är motiverat att behandla närmare. Skatteförvaltningen
utfärdar också anvisningar för arbetsmetoderna i samband med organiseringen av arbetsprocesser, tidtabeller och fördelningen av
resurser. Anvisningarna för arbetsmetoder
har främst karaktären av föreskrifter som
gäller ledningen av arbetet och är därför bindande för Skatteförvaltningens enheter och
tjänstemän. Förfaranden enligt anvisningarna
för arbetsmetoder förenhetligar beskattningens slutresultat därför att alla fall behandlas
enligt samma förfaringssätt. Anvisningarna
för arbetsmetoder har inga eller endast få indirekta rättsverkningar för de skatt- och betalningsskyldiga. Harmoniseringsanvisningarna för arbetsmetoder är i regel sekretessbelagda med stöd av 25 § 1 mom. 15 punkten i
lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).
Skatteförvaltningen ger också enheterna

harmoniseringsanvisningar av rekommenderande natur för den materiella beskattningen.

Dessa anvisningar innehåller tillämpningsanvisningar och rekommendationer för tolkningen av skattelagarna. Hit hör t.ex. de årliga allmänna harmoniseringsanvisningarna
för inkomstbeskattningen och andra anvisningar för olika grupper av ärenden, när ändringar av lagstiftningen, rättspraxis eller något annat som kommit fram ger anledning att
utfärda anvisningar. I anvisningarna för den
materiella beskattningen delges de skatt- och
betalningsskyldiga samtidigt Skatteförvaltningens ståndpunkt i frågor som gäller tolkningen av skattelagarna. När en skatt- eller

betalningsskyldig handlar enligt anvisningarna får han eller hon i princip skydd för berättigade förväntningar och således kan inte den
tolkning som tillämpas vid beskattningen
vara strängare än anvisningen. Harmoniseringsanvisningarna för den materiella beskattningen publiceras på Skatteförvaltningens webbsidor.
Skatteförvaltningen har rätt att utfärda allmänna rättsnormer som förpliktar enskilda
och juridiska personer endast med stöd av
noggrant avgränsade lagstadgade bemyndiganden. Därför är harmoniseringsanvisningarna för den immateriella beskattningen inte
juridiskt bindande för Skatteförvaltningens
enheter och tjänstemän. Enligt 6 § i grundlagen (731/1999) är jämlikhet en grundläggande fri- och rättighet och enligt 22 § i den
nämnda lagen ska det allmänna se till att de
grundläggande fri- och rättigheterna tillgodoses. Eftersom det även i 2 § i lagen om Skatteförvaltningen förutsätts att Skatteförvaltningen ska främja en enhetlig beskattning har
harmoniseringsanvisningarna för den materiella beskattningen dock en stor faktisk betydelse.

1.3

Skatterättelsenämnderna

I regel söks ändring i beskattningen i första
hand genom rättelseyrkande. Beslut on rättelseyrkande överklagas till förvaltningsdomstolen och vidare till högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen
beviljar besvärstillstånd. Besvärsförfarandet
varierar beroende på skatteslag.
Vid varje skatteverk och vid Ålands skattebyrå finns en skatterättelsenämnd. Inom rättelsenämnderna finns sammanlagt 25 sektioner. Sektionerna har 19 ordförande med uppgiften som huvudsyssla och fyra ordförande
med uppgiften som bisyssla. Inom inkomstbeskattningen, fastighetsbeskattningen och
arvs- och gåvobeskattningen ska ett rättelseyrkande riktas till skatterättelsenämnden vid
det skatteverk som har verkställt beskattningen. Skatteverket kan avgöra rättelseyrkandet till den del yrkandet godkänns. Skatterättelsenämnden godkänner rättelseyrkandet till den del yrkandet inte godkänns. Förfarandet med rättelsenämnder tillämpas inte
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vid förskottsuppbörd, överlåtelsebeskattning
eller mervärdesbeskattning.
Skatterättelsenämndens mandatperiod är
fem kalenderår. De nuvarande nämndernas
mandatperiod löper ut den 31 december
2012. Vid Skatteförvaltningen finns inga
tjänster som ordförande för skatterättelsenämnden. Skatteförvaltningen utser nämndens ordförande med uppgiften som huvudsyssla eller bisyssla under nämndens mandatperiod. Skatteförvaltningen utser också
medlemmarna i skatterättelsenämnden för en
mandatperiod på fem år. Av nämndens medlemmar är en fjärdedel personer som har föreslagits av Skatteförvaltningen, en fjärdedel
personer som föreslagits av kommunerna och
hälften personer som har föreslagits av olika
skattebetalargrupper. Skatterättelsenämndens
ordförande ska vara väl förtrogen med beskattning och medlemmarna ska vara förtrogna med beskattning. I rättelsenämndens
mindre sammansättning ingår ordförande och
en medlem som representerar skattebetalarna. Nämndens mindre sammansättning kan
avgöra ärenden där skattebeloppet kan ändra
med högst 3 000 euro till följd av rättelseyrkandet.
År 2008 avgjorde rättelsenämnderna över
33 000 ärenden, varav ca 30 000 gällde inkomstbeskattning. Cirka en tredjedel av
ärendena behandlades i rättelsenämndens
mindre sammansättning och cirka en tredjedel i den utökade sammansättningen.
Cirka åtta procent av rättelsenämndens avgöranden överklagades till förvaltningsdomstol. Åren 2004—2008 minskade antalet
ärenden som avgjorts av rättelsenämnden
med ca 10 procent. Under motsvarande tid
minskade antalet besvär som anfördes till
förvaltningsdomstolar på grund av nämndens
avgöranden med ca 40 procent.

samt om sökande av ändring i nämndens beslut.
Centralskattenämnden verkar i anslutning
till Skatteförvaltningen, men är i enlighet
med lagen oberoende av den. Statsrådet utser
centralskattenämndens ordförande och medlemmar. Föredragningen av ärenden handhas
av de sekreterare som centralskattenämnden
har antagit. I praktiken ansvarar Skatteförvaltningen för centralskattenämndens verksamhetsförutsättningar och administrativa
uppgifter.

1.4

Förändringar i skatteförvaltningens omvärld, särskilt den polariserade befolkningsmässiga och ekonomiska utvecklingen, har
lett till att skatteverkens verksamhetsförutsättningar och verksamhetsstrategier har utvecklats i olika riktningar. Statsförvaltningens enheter i Nyland, särskilt enheterna i huvudstadsregionen, verkar i en helt annan miljö än t.ex. enheterna i landets norra och östra
delar. Medborgarnas inkomstbildning och fö-

Centralskattenämnden

Enligt lagen om centralskattenämnden
(535/1996) finns centralskattenämnden i
samband med Skattestyrelsen. Nämnden kan
meddela förhandsavgöranden som gäller beskattningen enligt vad som särskilt föreskrivs
i olika skattelagar. I lagen om centralskattenämnden föreskrivs om centralskattenämndens organisation och förfarandet i nämnden

1.5

Delgivning av förvaltningsdomstolarnas beslut till Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt

Förvaltningsdomstolarna avgör årligen ca
2 800—3 300 sådana besvär över beskattning
där Skatteförvaltningen har varit beslutsfattare på lägre nivå. De regionala förvaltningsdomstolarna sänder sina beslut som tjänstebrev till Skatteförvaltningen och till Enheten
för bevakning av skattetagarnas rätt, som såsom part för skattetagarnas talan. Enheten för
bevakning av skattetagarnas rätt får söka
ändring i förvaltningsdomstolens beslut hos
högsta förvaltningsdomstolen inom en utsatt
tid, som i allmänhet är 60 dagar. I 60 § i förvaltningslagen (434/2003) och 55 § i förvaltningsprocesslagen (586/1996) föreskrivs om
delgivningsförfarandet när besvärstiden är
bunden till delgivningen av beslut. Ett sådant
beslut ska delges parten bevisligen.

2 Bedömning av nuläget
2.1

Skatteförvaltningens förvaltningsstruktur och förändringar i omvärlden
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retagens ekonomiska verksamhet är mångsidigare och mer omfattande i södra Finland
och andra tillväxtcentrum än i regioner på
tillbakagång och således varierar också beskattningens svårighetsgrad från region till
region. Med en viss generalisering kan man
säga att även oegentligheter och aggressiv
skatteplanering koncentrerar sig geografiskt
sett på motsvarande sätt.
Arbetsmängden och kraven på personalens
kompetens varierar vid de olika skatteverken.
Tillgången till kunnig personal och kontinuiteten bland personalen varierar beroende på
region och ort. Inom områden med en minskande befolkning kommer skatteverken inte
att ha några större möjligheter att rekrytera
ny personal under de kommande åren, även
om det t.ex. på flera universitetsorter skulle
finnas tillgång till kunnig personal. I huvudstadsregionen har det däremot tidvis uppstått
svårigheter med att få personal med tillräcklig utbildning och regionen har också den
största personalomsättningen. På grund av
den geografiska organiseringen är det således
inte möjligt att kombinera uppgifternas kvantitet och kvalitet och tillgången till personal
och personalens utbildningsnivå på ett optimalt sätt.
Bestämmelser om Skatteförvaltningens enheters, Skattestyrelsens och skatteverkens
behörighet och uppgifter finns i olika skattelagar. Bestämmelserna tillåter inte att vissa
uppgifter som kräver särskilt kunnande koncentreras till ett eller några verksamhetsställen. Det är inte heller möjligt att överföra beskattningsuppgifter som är oberoende av
kundgränssnitt eller att vidta andra regionaliseringsåtgärder för att jämna ut arbetsmängden mellan ämbetsverken eller på annat sätt
skapa tillräckligt stora kompetenskoncentrationer. De lagstadgade gränserna för skatteverkens behörighet försvårar ledningen och
styrningen av verksamheten och främjar inte
på bästa sätt samarbetet mellan skatteverken
och deras verksamhetsenheter. Den omständigheten att skatteverkens behörighet i huvudsak bestäms enligt en geografisk indelning främjar inte heller en enhetlig beskattning.
Med stöd av 25 § i lagen om Skatteförvaltningen kan Skatteförvaltningen förordna om
överföring av uppgifter till ett annat skatte-

verk, en annan enhet inom Skatteförvaltningen eller en annan skatterättelsenämnd, om
beskattningen kräver särskild sakkunskap eller om överföringen behövs för en jämnare
fördelning av Skatteförvaltningens arbete och
uppgifter. Med stöd av bestämmelsen har
man bl.a. koncentrerat beskattningen av storföretag till Koncernskattecentralen och beskattningen av föreningar och stiftelser till
företagsskattebyråerna vid Savolax-Karelens
och Sydvästra Finlands skatteverk. Bestämmelsen har också möjliggjort en utlokalisering av skatteuppgifter från huvudstadsregionen till andra delar av landet. De överföringar som gjorts med stöd av bestämmelsen är
undantag från bestämmelserna om skatteverkens behörighet. Det är inte ändamålsenligt
att en övergripande och flexibel organisering
av uppgifter och funktioner på nationell nivå
grundar sig på undantagsbestämmelser.
Effektiviteten och produktiviteten i Skatteförvaltningens verksamhet förbättras i enlighet med riktlinjerna för utveckling av den offentliga förvaltningen. Målet är att beskattningsuppgifterna i framtiden ska kunna skötas med mindre personalresurser genom en
ökad automatisering av beskattningsfunktionerna och en ändamålsenlig organisering av
uppgifterna. Detta förutsätter dock också att
man förenklar skattelagstiftningen där det är
möjligt eller åtminstone undviker att göra
den mer invecklad. I statens produktivitetsprogram anges som mål att fram till 2011 ska
antalet årsverken vid Skatteförvaltningen
minska med ca 850 jämfört med nivån 2006.
Det innebär att antalet årsverken minskar
från 6 050 till ca 5 200. En förutsättning för
att verksamheten ska kunna effektiviseras
och resultatet förbättras är att Skatteförvaltningens uppgifter kan organiseras på ett smidigare sätt.

2.2

Skatteverkens självständiga behörighet vid verkställande av beskattningen och anvisningar

Skatteverken har självständig behörighet
vid verkställande av beskattningen. Inom sitt
uppgiftsområde kan de också utfärda harmoniseringsanvisningar för sina enheter och sin
personal. Anvisningarna har i princip kunnat
strida mot de anvisningar som andra skatte-
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verk eller centralledningen har utfärdat. Därför har skatteverkens beslutspraxis kunnat bli
oenhetlig och t.ex. Skattestyrelsen har inte
tillräckligt effektivt kunnat handleda skatteverken i tolkningen av skattelagarna och beslutsfattandet.
Ett centralt mål för reformen av Skatteförvaltningens förvaltningsstruktur är att göra
beskattningen enhetligare. Genom att minska
antalet organisationsnivåer och bilda större
enheter har man främjat uppnåendet av detta
mål, eftersom den materiella och processuella styrningen har kunnat samlas och koncentreras till färre aktörer. Genom att förvaltningsstrukturen ändras så att man övergår
från behörighet för ett visst skatteverk till
riksomfattande behörighet och organiserar
funktionerna enligt kundgrupp samtidigt som
man fortsätter koncentrera styrfunktionerna,
blir beslutspraxis enhetligare och därigenom
främjas tillgodoseendet av de skatt- och betalningsskyldigas grundläggande fri- och rättigheter.

2.3

Skatterättelsenämndens ställning

Genom den reform av skatterättelsenämnderna som trädde i kraft vid ingången av
1999 har de mål som då sattes upp när det
gäller snabbare behandling och ökad sakkunskap uppnåtts i stor utsträckning. De ändringar av bestämmelserna om rättelsenämnden som föreslås i propositionen beror således på behovet av att anpassa nämndens
struktur till ändringen av Skatteförvaltningens förvaltningsstruktur.

2.4

Delgivningen av förvaltningsdomstolarnas beslut

Förvaltningsdomstolarnas beslut har sänts
som vanliga tjänstebrev till Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt, och i olika
skattelagar har det i allmänhet föreskrivits att
besvärstiden för beslutet är 60 dagar. I enskilda fall har det kunna vara oklart från vilken tidpunkt besvärstiden ska räknas. Med
beaktande av 60 § i förvaltningslagen och
55 § i förvaltningsprocesslagen kan det nuvarande delgivningsförfarandet anses vara problematiskt, även om förfarandet i praktiken
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inte har medfört några förluster av rättigheter
för skattetagarna.

3 Målsättning och de viktigaste
förslagen
3.1

Skatteförvaltningens organisation
och regleringen av Skatteförvaltningens interna uppgiftsfördelning

Skatteförvaltningens verksamhetsstrategier
har stegvis ändrats så att man har övergått
från verksamhetsstrategier som grundar sig
på en regional indelning till riksomfattande
verksamhetsstrategier enligt en indelning i
grupper av skattebetalare/kunder. Riksomfattande verksamhetsstrategier som grundar sig
på en indelning i kundgrupper svarar bättre
på de utmaningar som gäller verksamhetens
produktivitet, ekonomi och effektivitet. De
främjar också en enhetlig beskattning. För
organisationen innebär övergången till en
verksamhetsstrategi som grundar sig på
kundgruppering att ansvaret för de funktioner
som gäller samma kundgrupp i regel koncentreras till en viss enhet inom Skatteförvaltningen. Detta betyder att de regionala behöriga skatteverken ersätts med riksomfattande behöriga enheter. Detta innebär också
att när verksamheten vid den nuvarande
Skattestyrelsen upphör omorganiseras de
centraliserade riksomfattande styruppgifterna
så att Skattestyrelsens styruppgifter överförs
till de riksomfattande enheter som bildas.
Avsikten är att enheterna Personbeskattning, Företagsbeskattning och Skatterevision
ska inrättas vid Skatteförvaltningen. Dessa
enheters verksamhetsområde kommer att omfatta hela landet på samma sätt som Skatteuppbördscentralen i egenskap av riksomfattande enhet redan nu sköter skatteuppbörds-,
indrivnings- och redovisningsuppgifter.
Kundbetjäningen på lokal nivå tryggas genom Skatteförvaltningens egna kundserviceställen eller gemensamma serviceställen för
olika förvaltningsområden. Reformen
genomförs stegvis så att i det första skedet
inrättas enheterna Företagsbeskattning och
Skatterevision. Till enhetens Företagsbeskattningen uppgifter hör beskattningen av
aktiebolag och andra samfund, grundkontrollen i anslutning till beskattningen och styr-
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ningen av dessa funktioner. Enheten Skatterevisionen uppgiftsområde omfattar skattegranskning och andra särskilda övervakningsuppgifter samt styrningen av dessa
funktioner. En separat enhet ansvarar för utvecklings- och stöduppgifter i anslutning till
Skatteförvaltningens olika enheters gemensamma tjänster och övervakning. De regionalt organiserade skatteverken fortsätter
med sin verksamhet under en övergångsperi-

od tills de ersätts av enheten Personbeskattning under reformens andra skede. Vid enheten sköts beskattnings- och styruppgifter som
gäller lön- och pensionstagare, gårdsbruksidkare, affärsidkare och yrkesutövare samt personbolag.
Organisationsschemat nedan beskriver den
struktur som eftersträvas för Skatteförvaltningens enheter och organ enligt situationen
den 1 september 2010:

Skatteförvaltningen 1.9.2010

Generaldirektören

Delegation
Ledningens stöd

Skatteförvaltningens
ledningsgrupp

Kommunikation
Interna revisionen
Centralskattenämden

Informationsförvaltningen

Administrativa
tjänster

Gemensamma
tjänster

Skatteuppbörd

Bestämmelser om antal, namn, verksamhetsområden och huvudsakliga uppgifter för
de enheter inom Skatteförvaltningen som lyder direkt under generaldirektören utfärdas
på samma sätt som nu genom förordning av
statsrådet. Vid fastställandet av enheternas
huvudsakliga uppgifter är det inte fråga om
att bestämma om fördelningen av behörighet,
utan om fördelningen av uppgifter inom en
behörig myndighet. Bestämmelserna om
uppgiftsfördelningen i statsrådets förordning
kan således i detta hänseende jämställas med
arbetsordningen. Enligt förslaget kommer
Skatteförvaltningens enheters verksamhetsområde i regel att omfatta hela landet. Under
övergångsperioden grundar sig skatteverkens
verksamhetsområden enligt nuvarande praxis
på en regionindelning.
I statsrådets förordning ska enheternas huvudsakliga uppgiftsområde inte definieras i
detalj. I Skatteförvaltningens arbetsordning
kan man således på ett smidigt sätt fastställa

Skatterevision

Företagsbeskattning

Skatteverken

Nyland
Centrala Finland
Västra Finland
- Östra Finland
- Norra Finland
-

Skatterättelsenämderna
Enheten för
bevakning av
skattetagarnas
rätt

uppgiftsområdet så att det är vidare eller snävare än vad enhetens primära uppgift anges
vara i förordningen och även anvisa enheten
ytterligare uppgifter enligt behov. I och med
att t.ex. uppgifter som gäller beskattningen
av storföretag har samlats till Koncernskattecentralen, som hör till Företagsbeskattningen,
föreskrivs det i Skatteförvaltningens arbetsordning att de skattegranskningsuppgifter
som gäller dessa företag ska skötas av Koncernskattecentralen och inte av Skatterevisionen. I statsrådets förordning beskrivs enheternas uppgiftsområden med begrepp som
härletts ur lagen men är exaktare än dem,
t.ex. verkställande av beskattningen, grundkontroll, skattekontouppgifter och skatteuppbörd. Dessa begrepps konkreta innehåll preciseras i arbetsordningen och begreppens betydelse kan också ändras när arbetsprocesserna utvecklas.
Närmare bestämmelser om Skatteförvaltningens organisation, enheter, uppgifter och
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organiseringen av dem samt huvudkontor utfärdas på samma sätt som nu i Skatteförvaltningens arbetsordning, som publiceras i författningssamlingen. Skattestyrelsens och
skatteverkens lagstadgade behörighet upphör
att gälla och i Skatteförvaltningens arbetsordning föreskrivs det enbart om enheternas
uppgiftsfördelning. I enheternas arbetsordningar utfärdas i sin tur motsvarande bestämmelser om enheternas interna organisation och organisering av uppgifter.
I Skatteförvaltningens arbetsordning föreskrivs om den interna organisationen av de
enheter inom Skatteförvaltningen som lyder
under generaldirektören, med angivande av
de verksamhetsenheter som utövar offentlig
makt, såsom skattebyråerna och deras uppgiftsområde. Uppgiftsområdet framgår ofta
redan av verksamhetsenhetens namn. I Skatteförvaltningens arbetsordning bestäms om
verksamhetsenheterna t.ex. att inom Företagsbeskattningen finns för samfundsbeskattningen Nylands företagsskattebyrå (Helsingfors), Centrala Finlands företagsskattebyrå
(Tammerfors) osv.
I arbetsordningarna för Skatteförvaltningens enheter ska det bestämmas om verksamhetsenheternas interna arbetsfördelning. I Företagsbeskattningens arbetsordning bestäms
t.ex. att uppgifter som gäller samfundens inkomstbeskattning sköts vid alla företagsskattebyråer och att uppgifterna fördelas mellan
företagsskattebyråerna enligt de skattskyldigas hemkommun. I arbetsordningen föreskrivs också att vissa kunder och uppgifter
koncentreras till en eller flera företagsskattebyråer, t.ex. ska beskattningen av storföretag
koncentreras till Koncernskattecentralen på
samma sätt som nu. På motsvarande sätt kan
det i Personbeskattningens arbetsordning föreskrivas att ärenden som gäller arvs- och
gåvoskatt koncentreras till några personskattebyråer eller att uppgifter som gäller beskattningen av personkunder fördelas mellan
skattebyråerna utifrån nationella arbetsregister. Genom bestämmelserna i arbetsordningen kan uppgifterna koncentreras och fördelas
mellan verksamhetsenheterna på ett smidigt
sätt. På basis av bestämmelserna i arbetsordningen definieras och fastställs bestämmelserna om hanteringen av informationssystemen, som samtidigt utgör en detaljerad be-
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skrivning av verksamhetsenheternas arbetsfördelning. Beskrivningen kompletterar den
egentliga arbetsordningen.
Chefen för en enhet kan vid behov genom
arbetsledningsföreskrifter avvika från verksamhetsenheternas arbetsfördelning enligt
den arbetsordning som chefen fastställt för
enheten. Om t.ex. arbetsuppgifterna hopar sig
vid en skattebyrå, kan enhetschefen överföra
uppgifter till andra skattebyråer för en viss
tid.
Den helhet som utgörs av Skatteförvaltningens arbetsordning, Skatteförvaltningens
enheters arbetsordningar och enhetschefens
arbetsledningsföreskrifter möjliggör en flexibel arbetsfördelning, där behoven av specialisering och den rådande arbetssituationen
kan beaktas. På så sätt skapas förutsättningar
för en jämn arbetsfördelning mellan verksamhetsenheterna där specialisering och sakkunskap utnyttjas. Detta främjar också en
korrekt och enhetlig beskattning och förbättrar därigenom de skattskyldigas rättsskydd.
Även om skötseln av beskattningsuppgifterna kan automatiseras i större omfattning
och ordnas på ett flexibelt sätt inom Skatteförvaltningen genom bestämmelserna i arbetsordningen på det sätt som beskrivs ovan,
har de skattskyldiga alltid rätt att få veta vilka tjänstemän och andra personer som har
behandlat deras ärenden. De skattskyldiga
har denna rätt även om det inte föreskrivs uttryckligen. Skatteförvaltningen ska se till att
man utifrån anteckningar i handlingar eller
användningsuppgifter i informationssystemen vid behov kan ta reda på vilka personer
som har deltagit i behandlingen av ett ärende
och vilka tjänstemän som ansvarar för upprättandet och underhållet av informationssystemen. Detta förutsätts också för att det
tjänsteansvar som anges i 118 § i grundlagen
ska uppfyllas.
Genom förordning av statsrådet utfärdas
bestämmelser om personal, tillsättande av
tjänster, behörighetsvillkor och förordnande
av ställföreträdare för generaldirektören, enhetscheferna och den ledande ordföranden
för skatterättelsenämnden. Genom förordning
kan dessutom utfärdas närmare bestämmelser
om den interna förvaltningen inom Skatteförvaltningen samt om de uppgifter som ge-
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neraldirektören och andra chefstjänstemän
har i anslutning till sin chefsställning.

3.2

Skatteförvaltningens föreskrifter och
anvisningar om harmonisering

Som en enda myndighet samlar och ordnar
Skatteförvaltningen funktionerna och ansvaret för styrning så att en del av funktionerna
koncentreras till riksomfattande enheter och
en del till enheter som ansvarar för gemensamma stöduppgifter. Skatteförvaltningen
meddelar på samma sätt som nu föreskrifter
om enhetliga arbetsmetoder som är bindande
för alla enheter och hela personalen. Dessutom utfärdar myndigheten harmoniseringsanvisningar som innehåller tolkningsrekommendationer och tillämpningsanvisningar för
den materiella beskattningen. Skatteverken
meddelar inte längre föreskrifter och anvisningar för de enskilda skatteverken. Om lokal styrning undantagsvis behövs ska man se
till att enhetligheten inte försämras.
Föreskrifterna om arbetsmetoder och anvisningarna om den materiella beskattningen
meddelas på samma sätt som nu av Skatteförvaltningens centralledning eller av någon
annan enhet som ansvarar för styrfunktionerna inom Skatteförvaltningen. Generaldirektören meddelar föreskrifter och anvisningar
som omfattar flera enheters verksamhetsområde eller annars är av principiell eller vittbärande betydelse. En centralisering av styrfunktionerna ökar sakkunskapen om styrning
och på så sätt ökar skattebeslutens förutsägbarhet och enhetlighet.
Skatteförvaltningens rätt att utfärda rättsregler, dvs. rättsnormer som förpliktar enskilda och juridiska personer, grundar sig på
lagstadgade bemyndiganden, där normgivningens objekt och omfattning är noga avgränsade. Skatteförvaltningen har ingen lagstadgad rätt att meddela sådana bindande
förvaltningsinterna föreskrifter om harmonisering av tolkningen av lagar som är förpliktande för Skatteförvaltningens enheter eller
tjänstemän. Om anvisningar med samma innehåll meddelas centralt i hela landet, bidrar
anvisningarna dock i högre grad än nu till att
beskattningen förenhetligas, vilket för sin del
främjar uppnåendet av jämlikhet enligt
grundlagen. Den omständigheten att de enhe-

ter som utför beskattningsuppgifter har riksomfattande verksamhetsområden ökar också
anvisningarnas konkreta betydelse.

3.3

Skatterättelsenämnden

Skatterättelsenämndens organisatoriska ställning
Enligt förslaget i propositionen ska det i
stället för nämnder vid de enskilda skatteverken finnas en enda skatterättelsenämnd inom
Skatteförvaltningen. Denna nämnd ska ha
riksomfattande behörighet. Till skillnad från
nuläget ska nämnden vara ett permanent organ, där det finns ordförandetjänster. Däremot förordnas nämndens medlemmar på
samma sätt som nu för en mandatperiod på
fem kalenderår. Nämnden arbetar uppdelad
på sektioner. På grund av Ålands särskilda
status av självstyre har Åland en egen sektion
i skatterättelsenämnden. De ändringar som
gäller rättelsenämnden genomförs så att fördelarna med det redan nu välfungerande systemet bevaras och genom reformen uppnås
liknande fördelar som genom ändringarna av
Skatteförvaltningens organisatoriska grundstruktur, dvs. större enhetlighet i beslutspraxis, flexiblare verksamhet och bättre resultat.
I lagen om Skatteförvaltningen föreskrivs
om skatterättelsenämndens uppgift. Inom
Skatteförvaltningen finns enligt bestämmelsen en skatterättelsenämnd för behandling av
rättelseyrkanden. Det föreslås inga ändringar
av skatterättelsenämndens uppgifter i sig.
Bestämmelserna om nämndens behörighet
ändras inte i lagen om beskattningsförfarande
eller i andra skattelagar, t.ex. lagen om skatt
på gåva och arv och fastighetsskattelagen.
I lagen föreslås en bestämmelse, enligt vilken den behöriga enheten inom Skatteförvaltningen, i praktiken en skattebyrå, bereder
de ärenden som ska behandlas i rättelsenämnden och ansvarar för att lägga fram förslag till avgöranden för nämnden. Framläggandet av förslag till avgörande innebär i
praktiken att förslag till avgörande som
grundar sig på handlingar ges muntligen på
nämndens möte eller att en handling med
förslag till avgörande skickas till nämnden
för behandling. Det förstnämnda sättet tilllämpas i allmänhet när sektionen samman-
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träder med fem medlemmar närvarande. Förslag till avgörande ges muntligen på mötet
antingen av den tjänsteman vid skattebyrån
som har berett ärendet eller av någon annan
tjänsteman som är insatt i ärendet eller av
ordföranden. Det sistnämnda sättet tillämpas
i allmänhet när ett rättelseyrkande avgörs i en
sammansättning med två medlemmar. I dessa
situationer kommer ordföranden och medlemmen sinsemellan överens om en ändamålsenlig behandling och den tjänsteman vid
skattebyrån som har utarbetat förslaget till
avgörande närvarar i allmänhet inte på mötet.
Skatterättelsenämnden avgör således ett
ärende efter det att den har fått ett förslag till
avgörande, och därför är det inte fråga om ett
sådant föredragningsförfarande som avses i
118 § 2 mom. i grundlagen. Med beaktande
av de ovan beskrivna flexibla och effektiva
förfaranden som har skapats genom praxis, är
det inte ändamålsenligt att övergå till ett
egentligt föredragningsförfarande. I praktiken motsvarar bestämmelserna det nuvarande
förfarandet. Samtidigt förtydligar de dock arbetsfördelningen mellan Skatteförvaltningens
enheter och skatterättelsenämnden.
Skatteförvaltningen ansvarar för att beredningen av ärenden och framläggandet av förslag till avgörande för rättelsenämnden görs
på ett enhetligt sätt i hela landet. Med undantag för ordförandetjänsterna har skatterättelsenämnden ingen egen personal för skötseln
av dessa uppgifter. Inom Skatteförvaltningen,
t.ex. vid den behöriga skattebyrån, kan det
dock finnas anställda som är specialiserade
på dessa uppgifter.
Skatterättelsenämndens självständiga ställning som en separat besvärsinstans vid sidan
av den övriga Skatteförvaltningen betonas
genom att det föreskrivs att skatterättelsenämnden har självständig beslutanderätt vid
fullgörandet av sina uppdrag. I bestämmelsen
avses dock en likadan ställning som tidigare.
Skatterättelsenämndens självständiga ställning innebär också att de föreskrifter om förenhetligande av arbetsmetoderna som Skatteförvaltningen har meddelat för enheterna och
personalen inte är bindande för rättelsenämnden, som är första besvärsinstans, och
att anvisningarna om den materiella beskattningen har samma inverkan som i de högre
besvärsinstanserna. Rättelsenämndens själv-
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ständiga ställning betonas också genom att
man inrättar en tjänst som ledande ordförande för rättelsenämnden och andra ordförandetjänster som behövs.
Även om skatterättelsenämnden föreslås
vara ett riksomfattande organ, ska den inte
utgöra en enhet inom Skatteförvaltningen.
Nämndens administrativa ställning motsvarar
nuläget, där nämnden administrativt sett är
knuten till ett skatteverk. I fortsättningen är
skatterättelsenämnden knuten till Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningens Administrativa tjänster och de lokala enheter inom Skatteförvaltningen som rättelsenämndens sektioner i praktiken är knutna till har hand om
de administrativa stödtjänster som nämnden
behöver.
Sektionerna
Skatterättelsenämnden arbetar uppdelad på
sektioner och således kommer rättelsenämnden inte att sammanträda i en sammansättning där alla medlemmar och ordförande är
närvarande. Skatterättelsenämndens administrativa struktur och organiseringen av
uppgifterna bestäms i lagen om Skatteförvaltningen och definieras närmare i Skatteförvaltningens arbetsordning och skatterättelsenämndens arbetsordning. I ikraftträdandebestämmelsen i lagen om Skatteförvaltningen
föreskrivs att de skatterättelsenämnder vid
skatteverken som är verksamma vid lagens
ikraftträdande fortsätter till utgången av den
nuvarande mandatperioden, dvs. den 31 december 2012. Den nya skatterättelsenämnden
vid Skatteförvaltningen inleder således sin
verksamhet som ett permanent organ från
och med den 1 januari 2013 och mandatperioden för nämndens medlemmar är fem år.
Skatteförvaltningens organisation och enheternas och organens uppgifter kan utformas utifrån en funktionsindelning eller en
områdesindelning, eller enligt en gruppering
av skatt- eller betalningsskyldiga. I praktiken
innebär detta att som en del av Skatteförvaltningens organisation uppdelas nämnden på
sektioner enligt kundgrupper eller regioner så
att även de språkliga aspekterna beaktas. Det
är mest ändamålsenligt att skatterättelsenämndens interna struktur anpassas så väl
som möjligt till Skatteförvaltningens grund-
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organisation och att arbetsfördelningen mellan skatterättelsenämndens sektioner följer
samma principer, vilket möjliggör specialisering även i den första besvärsinstansen. I
nämnden finns det således sektioner som är
specialiserade på personbeskattning och sektioner som är specialiserade på samfundsbeskattning. Detta ökar sakkunskapen och enhetligheten i beslutspraxis. Det kommer dock
att vara möjligt att vid behov även bilda sektioner där uppgifterna sköts utifrån en områdesindelning.
Bestämmelser om sektionernas antal, huvudsakliga uppgifter och placeringsorter ges
i Skatteförvaltningens arbetsordning. I arbetsordningen anges t.ex. i fråga om företagsbeskattningen att för behandlingen av
rättelseyrkanden som gäller företagsbeskattning finns vid skatterättelsenämnden Företagsskattesektion I (placeringsort), Företagsskattesektion II (placeringsort) osv.
Placeringsorten för en sektion är den ort
där sektionen huvudsakligen sammanträder.
Det är nödvändigt att sektionernas placeringsort och huvudsakliga uppgiftsområde
fastställs i Skatteförvaltningens arbetsordning så att intressegrupperna kan föreslå
medlemmar till respektive sektion i anslutning till utnämningsförfarandet för medlemmar i nämnden. Antalet sektioner, den huvudsakliga uppgiftsfördelningen mellan sektionerna och placeringsorten ändras i praktiken inte under den fem år långa mandatperioden för nämndens medlemmar.
I skatterättelsenämndens arbetsordning bestäms mer detaljerat om nämndens verksamhet. I Skatteförvaltningens arbetsordning bestäms om skatterättelsenämndens sektioner
och om den huvudsakliga arbetsfördelningen
mellan sektionerna på en allmän nivå, medan
rättelsenämndens arbetsordning innehåller de
viktigaste bestämmelserna med tanke på det
praktiska arbetet i nämnden. Den ledande
ordföranden för skatterättelsenämnden fastställer arbetsordningen. I arbetsordningen bestäms bl.a. om den konkreta arbetsfördelningen mellan sektionerna, dvs. vilken sektion som sköter vilka ärenden. En bestämmelse i arbetsordningen kan t.ex. vara att det
föreskrivs att Företagsskattesektion I, som är
placerad i Helsingfors, har till uppgift att behandla yrkanden på rättelse i ärenden som

har avgjorts vid Koncernskattecentralen och
alla rättelseyrkanden i hela landet som gäller
prissättning vid interna överlåtelser. På motsvarande sätt kan Företagsskattesektion II i
Tammerfors ha till uppgift att utöver den lokala personbeskattningen behandla rättelseyrkanden som gäller arvs- och gåvobeskattningen på ett större geografiskt område. Genom arbetsordningen kan man således koncentrera uppgifterna enligt ärendegrupp för
att öka sakkunskapen och främja en enhetlig
beslutspraxis. I skatterättelsenämndens arbetsordning bestäms också om arbetsfördelningen mellan ordförandena, dvs. om vem
som är ordförande för vilken sektion och om
ersättararrangemangen och organiseringen av
verksamheten i övrigt. En ordförande kan
vara ordförande i en eller flera sektioner,
men en sektion kan också ha flera ordförande.
Eftersom det endast bestäms om sektionernas huvudsakliga uppgiftsfördelning i Skatteförvaltningens arbetsordning, kan den ledande ordföranden för skatterättelsenämnden bestämma i arbetsordningen eller på något annat sätt förordna om sektionernas uppgifter
så att de är mer eller mindre omfattande än
sektionernas primära uppgift. Det kan vara
nödvändigt för att främja en jämn uppgiftsfördelning, förenhetliga beslutspraxis, behandla ärenden tillsammans, säkerställa sakkunskapen eller av någon annan motsvarande
orsak. Om t.ex. uppgifterna av någon anledning hopar sig vid en sektion, kan det finnas
behov av att överföra ärenden till en annan
sektion för behandling. Likaså om det i samband med beskattningen eller ändringssökande som gäller beskattningen kommer fram en
specifik fråga som berör stora grupper av
skattskyldiga kan det finnas behov av att avvikande från huvudregeln koncentrera alla
sådana ärenden i hela landet till en eller några sektioner för behandling. På så sätt kan
man centralisera sakkunskapen och därmed
skapa en så enhetlig beslutspraxis som möjligt. Nämndens arbetsordning kan t.ex. innehålla en bestämmelse om att avvikande från
den huvudsakliga uppgiftsfördelningen mellan sektionerna ska rättelseyrkanden som
gäller beskattningen av aktiebolag eller aktieägare alltid behandlas i den sektion som
behandlar samfundsbeskattning. På motsva-
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rande sätt kan ärenden, där flera skattelagar
tillämpas samtidigt, behandlas avvikande
från huvudregeln i en viss sektion. Nämndens verksamhet bör organiseras på ett flexibelt sätt så att ärendena behandlas i en så
sakkunnig sammansättning som möjligt,
samtidigt som en enhetlig beslutspraxis tryggas.
Uppgiftsfördelningen mellan rättelsenämndens sektioner inverkar inte på bestämmandet av behörig förvaltningsdomstol, som det
föreskrivs om på samma sätt som nu i respektive skattelag eller i förvaltningsprocesslagen. I enlighet med t.ex. 66 § 1 mom. i
lagen om beskattningsförfarande får besvär
över ett beslut som har meddelats med anledning av ett rättelseyrkande anföras på
samma sätt som nu hos den förvaltningsdomstol till vars domkrets den skattskyldiges
hemkommun hör.
Utnämning av ordförande och förordning av
medlemmar
Vid Skatteförvaltningen inrättas i samband
med reformen av skatterättelsenämnden en
tjänst som ledande ordförande för skatterättelsenämnden och andra ordförandetjänster
som behövs. I praktiken innebär detta att
nämnden blir ett permanent organ, där endast
medlemmarna förordnas för viss tid. Ordförandetjänsterna är vanliga statliga tjänster. En
ordförande kan således utnämnas till ordinarie tjänst eller tjänsteförhållande för viss tid
och vara heltids- eller deltidsanställd. Generaldirektören utser ordförandena när övergångsperioden för reformen går ut, dvs. från
och med den 1 januari 2013. I lagen om Skatteförvaltningen föreskrivs om behörighetsvillkoren för ordförandena.
Den ledande ordföranden leder hela verksamheten vid nämnden genom att fastställa
nämndens arbetsordning och sköta ärenden i
anslutning till nämndens förvaltning i samarbete med Skatteförvaltningens Administrativa tjänster och skattebyråerna. Den ledande
ordföranden ansvarar också för den allmänna
utvecklingen av nämndens verksamhet och
för samarbetet med intressegrupperna. Genom att utfärda arbetsordningsbestämmelser
och andra uppgiftsförordnanden svarar den
ledande ordföranden för den allmänna orga-
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niseringen av rättelsenämndens verksamhet.
Den ledande ordföranden har en administrativ ställning och kan inte blanda sig i beslutspraxis i enskilda avgöranden av ärenden, om
han eller hon inte är ordförande för sektionen
i fråga.
Ordförandena är på samma sätt som nu
ordförande för en eller flera sektioner. Också
den ledande ordföranden ska vara ordförande
för en sektion. Den ledande ordföranden fastställer varje ordförandes uppgifter i arbetsordningen och för löne- och utvecklingssamtal med ordförandena. Generaldirektören för
löne- och utvecklingssamtalen med den ledande ordföranden.
I skatterättelsenämndens och dess sektioners sammansättning och i utnämningsförfarandet för medlemmarna föreslås endast sådana ändringar som är nödvändiga på grund
av omstruktureringen av nämnden. Medlemmarna i skatterättelsenämnden och deras
personliga ersättare utses på samma sätt som
nu för en mandatperiod på fem kalenderår.
Skatteförvaltningens generaldirektör förordnar medlemmarna i rättelsenämnden. Medlemmarna är såsom nu personer som har föreslagits av olika skattebetalargrupper, Skatteförvaltningen och av skattetagarna. På
samma sätt som för närvarande består sektionens sammansättning av ordföranden och
fyra medlemmar. Skatteförvaltningen och
kommunerna föreslår en medlem samt olika
skattebetalargrupper föreslår två medlemmar.
Kommunernas förslag till medlemmar i
nämnden läggs fram av kommunerna och
Finlands Kommunförbund rf. Behörighetsvillkoren för medlemmarna ändras inte. Medlemmarna i sektionen på Åland ska liksom
nu utses från Åland efter det att landskapsregeringen har hörts.

3.4

Bestämmelserna om centralskattenämnden

I propositionen föreslås det att bestämmelserna i lagen om centralskattenämnden överförs i sak oförändrade till lagen om Skatteförvaltningen. På så sätt föreskrivs det i lagen
om Skatteförvaltningen på ett övergripande
sätt om alla enheter och organ inom Skatteförvaltningen. I lagen föreskrivs på motsvarande sätt som i fråga om skatterättelse-
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nämnden och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt att centralskattenämnden har
självständig beslutanderätt vid fullgörandet
av sina uppdrag. De föreslagna ändringarna
ändrar således inte nämndens ställning eller
verksamhet på något sätt.

3.5

Elektronisk delgivning av förvaltningsdomstolarnas beslut

I propositionen föreslås att förvaltningsdomstolarna ska kunna delge beslut till Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt med
hjälp av en elektronisk dataöverföringsmetod. Förslaget grundar sig på promemorian
”Förvaltningsdomstolarnas elektroniska delgivning till Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt” (på finska, justitieministeriets
utlåtanden och utredningar 1:2009), som har
utarbetats av en arbetsgrupp tillsatt av justitieministeriet. Avsikten är att justitieförvaltningen och Skatteförvaltningen tillsammans
ska skapa ett elektroniskt förfarande för delgivning av beslut som omfattas av ett tillräckligt dataskydd. När Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt har fått kännedom
om ett beslut på elektronisk väg skickas en
elektronisk kvittering, som visar den exakta
tidpunkten för delfåendet, till förvaltningsdomstolen. Förvaltningsdomstolarna kan tilllämpa samma förfarande även för att höra
Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt
innan ett ärende avgörs.
Förvaltningsdomstolarna kan skicka beslut
på elektronisk väg även till andra enheter
inom Skatteförvaltningen, t.ex. i samband
med ärenden som gäller förbud mot utsökning till Skatteuppbördscentralen. Det är
dock inte nödvändigt att föreskriva särskilt
om detta förfarande, eftersom det inte finns
någon motsvarande rätt till ändringssökande i
samband med delgivningen av beslut.

4 Propositionens konsekvenser
4.1

Ekonomiska konsekvenser

Genom de föreslagna ändringarna skapas
förutsättningar för att förbättra resultatet för
Skatteförvaltningens verksamhet. De föreslagna åtgärderna möjliggör en omorganisering av uppgifterna på ett ändamålsenligt sätt

på riksomfattande nivå så att funktionerna
samlas, centraliseras och förenklas. Propositionen är således en del av de åtgärder genom
vilka man försöker uppnå de personalminskningsmål som anges för Skatteförvaltningens
del i statens produktivitetsprogram.
Propositionen medför inga betydande merkostnader för Skatteförvaltningen.

4.2

Administrativa konsekvenser

Som en enda myndighet kan Skatteförvaltningen bättre bemöta de utmaningar som en
föränderlig omvärld, kundernas behov och
utvecklingen av skatteprocesserna medför.
Skatteförvaltningens uppgifter kan ordnas på
ett flexiblare och ändamålsenligare sätt utan
geografiska organisationsgränser. Detta blir i
synnerhet möjligt när uppgifter om beskattning tas emot och behandlas eller beskattningsärenden sköts genom användning av
elektroniska nättjänster. Propositionen möjliggör också en regionalisering av funktionerna på ett flexiblare och mer omfattande
sätt än för närvarande.
Reformen har inga konsekvenser för de anställdas tjänstemanna- eller arbetsrättsliga
ställning. Reformen leder inte till personaluppsägningar.
Ändringen av Skatteförvaltningens förvaltningsstruktur eller reformen av rättelsenämnden påverkar inte fastställandet av behörig
förvaltningsdomstol. Det föreslås att bestämmelserna om behörig förvaltningsdomstol i lagen om överlåtelseskatt och fastighetsskattelagen preciseras, men dessa ändringar påverkar endast i ringa mån uppgiftsfördelningen mellan förvaltningsdomstolarna.

4.3

Konsekvenser för de skattskyldiga

Propositionen har inga direkta konsekvenser för medborgarnas och företagens ställning som skatt- eller betalningsskyldiga.
Skatteförvaltningens organisation kan stegvis
utvecklas från den nuvarande modellen med
en geografisk indelning mot en organisation
som grundar sig på de skattskyldigas särdrag.
Detta förbättrar servicen, styrningen och
övervakningen samt ökar beskattningens enhetlighet och förutsägbarhet.
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Skatteförvaltningen ska erbjuda medborgarna och företagen enhetliga servicekanaler
utan geografiska begränsningar. Kunderna
kan sköta sina ärenden vid den skattebyrå
som bestäms enligt hemkommun och därutöver vid vilket verksamhetsställe som helst
inom Skatteförvaltningen. Till de skattskyldigas förfogande ska också finnas riksomfattande telefontjänster och interaktiva tjänster
som tillhandahålls på nätet.
Förvaltningsreformen försämrar inte de
skattskyldigas rättsskydd, eftersom alla enheter inom Skatteförvaltningen ska iaktta samma lagstiftning. För varje medborgares och
företags beskattning ansvarar en viss angiven
enhet inom Skatteförvaltningen och alla har
också möjlighet att få uppgifter om beskattningsbeslut som gäller dem och vid behov
om beslutsgrunderna samt att anhängiggöra
sitt ärende vid önskat verksamhetsställe inom
Skatteförvaltningen. Ärendet kan avgöras vid
verksamhetsstället i fråga eller vid något annat verksamhetsställe enligt vad som bestäms
i Skatteförvaltningens arbetsordning. Om
uppgifter överförs från en verksamhetsenhet
till en annan med stöd av arbetsordningsbestämmelser, informeras den skattskyldige
inte särskilt om uppgiftsöverföringen, eftersom Skatteförvaltningen är en enda myndighet.
Reformen av förvaltningsstrukturen försvagar inte de skatt- och betalningsskyldigas
språkliga rättigheter. I regeringens proposition 148/2007, som gäller den första fasen av
reformen, har man utrett hur kraven i språklagen (423/2003) och den samiska språklagen (1086/2006) beaktas i en förvaltningsstruktur med en enda myndighet. Möjligheten att organisera Skatteförvaltningens funktioner på ett flexibelt sätt i hela landet skapar
bättre förutsättningar att även beakta språkliga aspekter vid organiseringen. Beskattningsuppgifter som gäller svenskspråkiga
kunder kan samlas på nationell nivå till verksamhetsställen som har de bästa förutsättningarna att svara för personalens kunskaper
i svenska. På det sättet har man redan gjort i
samband med centraliseringen av telefontjänsterna. När funktioner omorganiseras
varaktigt eller när det är fråga om varaktiga
uppgiftsöverföringar ordnas de service-,
övervaknings- och handledningsuppgifter
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som gäller svenskspråkiga kunder vid enheter som till sin språkliga fördelning motsvarar den språkliga fördelningen i kundens
hemkommun. Beskattningstjänster för t.ex.
utlänningar kan också centraliseras på regional eller riksomfattande nivå på det sätt som
man redan gjort i fråga om källskattskyldiga.
Reformen av förvaltningsstrukturen påverkar inte heller landskapet Ålands språkliga
eller annan status i förhållande till Skatteförvaltningen. På Åland finns Ålands skattebyrå
och skatterättelsenämndens sektion på Åland.

5 Beredningen av propositionen
Propositionen har beretts vid finansministeriet i samarbete med Skatteförvaltningen.
Genom propositionen slutförs det lagstiftningsprojekt som syftar till en reform av beskattningsförfarandet och av Skatteförvaltningen. Riksdagen har tidigare godkänt de
lagförslag i regeringens proposition
57/2004 rd som ledde till en förenkling av
beskattningsförfarandet bl.a. genom att utomståendes skyldighet att lämna uppgifter
utvidgades. Riksdagen har senare godkänt
lagförslagen i regeringens proposition
91/2005 rd, där bl.a. skattedeklarationsförfarandet i samband med personbeskattningen
förnyades och bestämmelserna om verkställande och rättelse av beskattningen ändrades.
Riksdagen har dessutom godkänt lagförslagen i regeringens proposition 189/2006 rd.
Genom propositionen fick Skattestyrelsen
ökade möjligheter att överföra beskattningsuppgifter från det behöriga skatteverket till
ett annat skatteverk. Senast godkände riksdagen regeringens proposition 148/2007 rd.,
genom vilken Skattestyrelsen och nio skatteverk slogs samman till ämbetsverket Skatteförvaltningen, som administrativt är en enda
myndighet under finansministeriet.
Vid beredningen av propositionen begärdes
utlåtande av följande instanser: justitieministeriet, Högsta förvaltningsdomstolen, Helsingfors förvaltningsdomstol, Tavastehus
förvaltningsdomstol, Åbo förvaltningsdomstol, Rovaniemi förvaltningsdomstol, Dataombudsmannens byrå, Finlands kommunförbund rf, AKAVA rf, Finlands Näringsliv rf,
Centralhandelskammaren, Centralförbundet
för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf,
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Finlands Fackförbunds Centralorganisation
FFC rf, Företagarna i Finland rf, Tjänste-

mannacentralorganisationen FTFC rf och
Skattebetalarnas Centralförbund rf.

DETALJMOTIVERING
1 Lagförslag
1.1
1 kap.

Lag om Skatteförvaltningen

Uppgifter och organisation

I lagens 1 kap. ska det på samma sätt som
för närvarande föreskrivas om Skatteförvaltningen som myndighet och ämbetsverk. I kapitlet föreslås bestämmelser om Skatteförvaltningens organisatoriska ställning, uppgifter, principerna för den interna organisationens utformning, Skatteförvaltningens enheter och organ, arbetsordningar samt uppgivande av sakansvarig enhet.
1 §. Skatteförvaltningen. I paragrafen föreslås bestämmelser om en myndighet med
namnet Skatteförvaltningen och om dess ämbetsdistrikt. Paragrafen motsvarar 1 § i den
gällande lagen.
2 §. Uppgifter. Förutom bestämmelser om
Skatteförvaltningens uppgifter föreslås i paragrafen bestämmelser om bl.a. Skatteförvaltningens plikt att främja en riktig och enhetlig beskattning. Paragrafen motsvarar 2 § i
den gällande lagen.
3 §. Organisationens utformning. Paragrafen motsvarar i huvudsak 3 § i den gällande
lagen. Med stöd av paragrafen kan Skatteförvaltningens organisation och enheternas och
organens uppgifter bestämmas på flera olika
sätt, som nämns i 1 mom. I jämförelse med
den gällande lagen föreslås paragrafen bli
preciserad så, att organens, i praktiken skatterättelsenämndens sektionernas, uppgifter fördelas enligt samma grunder som uppgifterna
vid enheterna inom Skatteförvaltningen. Enheternas och organens verksamhet ska organiseras så att servicetillgången och de språkliga rättigheterna tillgodoses.
4 §. Enheter. I paragrafens 1 mom. föreslås
en bestämmelse om att det vid Skatteförvaltningen finns enheter. Det föreslås att enheterna inte längre ska räknas upp på lagnivå.
Samtidigt föreslås de olika skattelagarna bli
ändrade så, att Skatteförvaltningen fastställs

som den behöriga myndigheten i samtliga berörda lagar. De enheter som avses i paragrafen ska vara direkt underställda generaldirektören. Bestämmelser om antalet enheter och
deras namn, verksamhetsområden och huvudsakliga uppgifter ska på samma sätt som
för närvarande utfärdas genom förordning av
statsrådet. Ett utkast till en förordning av
statsrådet ingår som bilaga i denna proposition.
Paragrafens 2—4 mom. motsvarar bestämmelserna i 4 § i den gällande lagen. Ålands
skattebyrå ska också i fortsättningen sköta
beskattningsuppdrag som rör fysiska personer, företag och sammanslutningar med
hemort på Åland, med undantag för storföretag, vars beskattning verkställs av Koncernskattecentralen. Dessutom föreslås i lagen
särskilda bestämmelser om Koncernskattecentralen. Bestämmelserna behövs eftersom
besvär över Koncernskattecentralens beslut i
enlighet med 35 § ska behandlas i Helsingfors förvaltningsdomstol.
5 §. Organ. Skatteförvaltningens organ är
enligt förslaget centralskattenämnden och
skatterättelsenämnden. Organen är inte enheter inom Skatteförvaltningen. I paragrafen föreslås också bestämmelser om organens uppgifter. Centralskattenämndens uppgift ska
vara att meddela förhandsavgöranden och
skatterättelsenämndens uppgift ska vara att
behandla rättelseyrkanden. Närmare bestämmelser om dessa uppgifter föreslås bli utfärdade i respektive skattelagar, exempelvis lagen om beskattningsförfarande.
I paragrafen föreslås också bestämmelser
om organens självständiga ställning. Avsikten är att centralskattenämnden och skatterättelsenämnden i sina uppgifter ska ha självständig beslutanderätt. Nämnderna kan därmed avgöra de ärenden som de behandlar
oberoende av ställningstagandena i exempelvis Skatteförvaltningens harmoniseringsanvisningar. Varken Skatteförvaltningens generaldirektör eller någon annan tjänsteman vid
Skatteförvaltningen kan heller överta avgö-
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randet av ärenden som behandlas i dessa organ. I administrativt hänseende ska nämnderna emellertid fungera som en del av Skatteförvaltningen, vilket i sin tur innebär att
Skatteförvaltningen sköter frågor som gäller
stödet för och administreringen av den praktiska verksamheten i organen.
Bestämmelser om centralskattenämnden
föreslås i lagens 3 kap. och bestämmelser om
skatterättelsenämnden i lagens 4 kap.

6 §. Skatteförvaltningens och enheternas
arbetsordningar. Det föreslås att det i arbets-

ordningarna för Skatteförvaltningen och för
enheterna inom Skatteförvaltningen ska utfärdas närmare bestämmelser om förvaltningens interna organisation, exempelvis om
uppgifterna och organiseringen av dem och
om verksamhetsområdena. Bestämmelsens
ordalydelse preciseras så, att det i arbetsordningen inte längre föreskrivs om fördelningen av behörighet utan om fördelningen av
uppgifter inom en enda myndighet.
7 §. Information om sakansvarig enhet. I
ett ärende ska Skatteförvaltningen på begäran
av den som saken gäller uppge den enhet eller verksamhetsenhet som är ansvarig i ärendet. Paragrafen motsvarar till denna del 6 § i
den gällande lagen.
I paragrafen behövs inte längre en bestämmelse om inlämnande av en handling motsvarande bestämmelsen i 6 § 2 mom. i den
gällande lagen, eftersom det föreslås att Skatteförvaltningen på en övergripande nivå ska
vara den behöriga myndigheten. På inlämnande av handlingar tillämpas förvaltningslagen, exempelvis lagens 18 § i vilken det
bestäms om ankomstdagen för en handling
till en myndighet. I praktiken innebär detta
att en handling anses vara inlämnad till Skatteförvaltningen inom utsatt tid, om den före
utgången av den utsatta tiden har lämnats in
till någon enhet inom Skatteförvaltningen.
2 kap.

Ledning och avgörande av
ärenden

I kapitlet ska det på samma sätt som för
närvarande föreskrivas om Skatteförvaltningens ledning och utövande av beslutanderätten. I kapitlet ingår bl.a. bestämmelser om
generaldirektörens och enhetschefens utövande av beslutanderätt.
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8 §. Generaldirektören. Bestämmelserna i
paragrafen motsvarar bestämmelserna i 7 och
23 § i den gällande lagen.
Med föreskrifter som utfärdas av generaldirektören enligt 3 mom. ska i detta lagrum på
samma sätt som tidigare avses endast de förpliktande rättsnormer som det i lag har bestämts att Skatteförvaltningen får utfärda.
Sådana rättsnormer är exempelvis de föreskrifter om grunderna för beräkning av ersättning av naturaförmåner och resekostnader
som utfärdas varje år.
Enligt paragrafens 5 mom. kan generaldirektören inte överta avgörandet av ett enskilt
beskattningsärende. Denna reglering gäller
också ärenden som behandlas i centralskattenämnden eller skatteregleringsnämnden.
9 §. Enhetschefernas uppgifter och beslutanderätt. Paragrafen motsvarar 8 § i den
gällande lagen, med undantag för omnämnandet av Skattestyrelsen, som stryks eftersom generaldirektören efter reformen inte
längre direkt leder någon enhet inom Skatteförvaltningen, i detta fall Skattestyrelsen.

10 §. Närmare bestämmelser och föreskrifter. Bestämmelsen om bemyndigande motsvarar i sak 9 § i den gällande lagen, dock
med den kompletteringen att det genom förordning av statsrådet ska kunna utfärdas
närmare bestämmelser också om förordnandet av en suppleant för den ledande ordföranden för skatterättelsenämnden.
3 kap.

Centralskattenämnden

Det föreslås att lagen om centralskattenämnden upphävs, och att bestämmelserna
om centralskattenämnden och det förfarande
som iakttas i nämnden tas in i lagen om Skatteförvaltningen. Bestämmelserna om centralskattenämnden blir också enhetliga i förhållande till bestämmelserna om skatterättelsenämnden och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt, som vardera likaså har självständig beslutanderätt i sina uppgifter och
som vardera redan regleras i den gällande lagen om Skatteförvaltningen.
Med avvikelse från den gällande lagen är
det Skatteförvaltningen som fastställer
arvodena till centralskattenämndens medlemmar på samma sätt som i fråga om medlemmarna i skatterättelsenämnden. Bestäm-
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melser om detta föreslås bli utfärdade genom
förordning av statsrådet.

11 §. Centralskattenämndens sammansättning. Paragrafen motsvarar 2 § i den gällande

lagen, dock ändrad så att som behörighetsvillkor för ordföranden föreskrivs högre högskoleexamen i juridik. I den gällande lagen är
behörighetsvillkoret juris kandidatexamen.
Med högre högskoleexamen i juridik avses
juris magisterexamen eller tidigare avlagda,
motsvarande examina som exempelvis juris
kandidatexamen, samt också juridiska påbyggnadsexamina.
12 §. Beslutsfattande. I paragrafen föreslås
bestämmelser om beslutförhet och om det
förfarande som ska iakttas vid beslutsfattande. Paragrafen motsvarar 3 § i lagen om centralskattenämnden.

13 §. Föredragning och hörande av sakkunniga. Ärenden ska avgöras på föredrag-

ning, och nämnden ska ha rätt att höra sakkunniga. Vid behandlingen av ärendena iakttas bestämmelserna i förvaltningslagen. Paragrafen motsvarar i sak 4 § i lagen om centralskattenämnden.
14 §. Förhandsavgörande. Under de förutsättningar som föreskrivs i paragrafen får
centralskattenämnden meddela förhandsavgöranden som gäller beskattning. Förhandsavgörande meddelas inte, om ärendet har avgjorts genom beslut av en enhet inom Skattestyrelsen eller om ärendet är anhängigt i en
enhet inom Skattestyrelsen. I paragrafen ingår också bestämmelser om när ett förhandsavgörande på yrkande av sökanden ska iakttas med bindande verkan. Paragrafen motsvarar 5 § i lagen om centralskattenämnden.
15 §. Ansökan. Ansökan hos centralskattenämnden ska göras skriftligen. I ansökan ska
läggas fram en specificerad fråga tillsammans med den utredning som behövs. Paragrafen motsvarar 6 § i lagen om centralskattenämnden.
16 §. Ändringssökande. Beslut får överklagas hos högsta domstolen. I ett beslut genom
vilket centralskattenämnden bestämmer att
förhandsavgörande inte meddelas får ändring
dock inte sökas genom besvär. De instanser
som nämns i paragrafen har besvärsrätt. Paragrafen motsvarar 7 § i lagen om centralskattenämnden.

17 §. Förfarandet vid ändringssökande och
verkan av ändringssökande på ärenden som
gäller källskatter. Det föreslås att tiden för
anförande av besvär hos högsta förvaltningsdomstolen ska vara trettio dagar från delfåendet av beslutet. I fall som gäller källskatter
som nämns i paragrafen ska förhandsavgörande emellertid iakttas trots besvär. Paragrafen motsvarar 8 § i lagen om centralskattenämnden.
4 kap.

Skatterättelsenämnden

I kapitlet föreslås bestämmelser om skatterättelsenämnden och om förfarandet i rättelsenämnden. Avsikten är att man i samband
med att man utvecklar Skatteförvaltningens
förvaltningsstruktur ska övergå från systemet
med en rättelsenämnd vid varje skatteverk till
ett system med en enda riksomfattande skatterättelsenämnd. Skatterättelsenämnden ska
vara ett permanent organ och arbeta uppdelad
i sektioner.
18 §. Ordförande. I paragrafen föreslås bestämmelser om att det vid skatterättelsenämnden finns en tjänst som ledande ordförande och tjänster som ordförande. Det föreslås att ordförandena ska vara ordföranden
för sektionerna. Också den ledande ordföranden ska vara ordförande för en sektion.
Enligt 3 mom. ska den ledande ordföranden ansvara för organiseringen och utvecklandet av nämndens verksamhet. Dessutom
ska han eller hon fastställa nämndens arbetsordning. Den ledande ordförandens uppgift
ska därmed vara att sköta den allmänna organiseringen av rättelsenämndens uppgifter.
I paragrafens 4 mom. föreslås en bestämmelse om ordförandenas behörighetsvillkor.
Det föreslås att en ordförande vid skatterättelsenämnden ska ha avlagt högre högskoleexamen och vara väl förtrogen med beskattning. Den ledande ordföranden ska dessutom
ha i praktiken visad ledarförmåga.
19 §. Medlemmar. Det föreslås att medlemmarna i skatterättelsenämnden liksom tidigare ska föreslås av Skatteförvaltningen,
kommunerna och olika skattebetalargrupper.
Kommuner och Finlands kommunförbund rf
ska föreslå de medlemmar som företräder
kommunerna. Kommunerna ska primärt föreslå medlemmar till rättelsenämndens lokala
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sektioner, och Finlands kommunförbund rf
ska liksom tidigare föreslå medlemmar till
sådana nämndesektioner som behandlar riksomfattande ärenden. Skatteförvaltningen utser liksom tidigare medlemmarna och deras
personliga suppleanter för fem kalenderår. I
praktiken beslutar generaldirektören om utnämnandet av medlemmarna.
Avsikten är att Skatteförvaltningen ska begära om förslag till medlemmar i god tid före
nämndemedlemmarnas mandatperiod börjar.
På samma sätt som för närvarande ska medlemmarna i nämndens sektion på Åland förordnas från Åland. Skatteförvaltningen ska
liksom tidigare höra Ålands landskapsregering innan medlemmarna i skatterättelsenämndens sektion på Åland utses.
Om ett uppdrag som medlem i rättelsenämnden ledigförklaras under mandatperioden ska Skatteförvaltningen meddela detta
till den som framställde förslaget, så att den
kan föreslå en ny medlem för den återstående
mandatperioden.
Till behörighetsvillkoren för medlemmarna
i skatterättelsenämnden hör att de ska vara
förtrogna med beskattning. Med detta avses i
detta sammanhang på samma sätt som för
närvarande att de har den kunskap om beskattning som man får genom studier och
praktisk erfarenhet.
20 §. Sektioner. Skatterättelsenämnden arbetar uppdelad i sektioner. Rättelsenämnden
kommer således aldrig att sammanträda i en
sammansättning där samtliga medlemmar
och ordförande är närvarande, eller i någon
annan sammansättning som är större än en
sektion. Bestämmelser om sektionernas antal,
huvudsakliga uppgifter och placeringsorter
utfärdas i Skatteförvaltningens arbetsordning.
Vid rättelsenämnden ska liksom tidigare också finnas en sektion för Åland.
I 2 mom. föreslås bestämmelser om sektionens sammansättning motsvarande bestämmelserna i 10 § 2 mom. i den gällande lagen.
21 §. Beslutförhet. Skatterättelsenämndens
sektion är beslutför när ordföranden och
minst två medlemmar är närvarande. Momentet motsvarar innehållet i 11 § 1 mom. i
den gällande lagen.
I 2 mom. föreslås på samma sätt som för
närvarande bestämmelser om sektionens s.k.
begränsade sammansättning, som består av
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ordföranden och en medlem som företräder
skattebetalarna. Enligt 4 § 3 mom. i den gällande förordningen om Skatteförvaltningen
beslutar skatterättelsenämnden vilka av
nämndens medlemmar som tillsammans med
ordföranden bildar sektionens begränsade
sammansättning. I den nya förordning som
avses bli utfärdad tas ingen sådan bestämmelse in, eftersom avsikten är att ett sådant
beslut inte längre ska fattas. Vardera medlemmen som representerar skattebetalarna
ska kunna ingå i en begränsad sammansättning i enlighet med vad sektionens ordförande och medlemmarna kommer överens om.
22 §. Förfarande. Den berörda enheten
inom Skatteförvaltningen ska bereda de
ärenden som ska behandlas i rättelsenämnden
och lägga fram ett förslag till avgörande inför
nämnden. Förslaget lämnas i praktiken till
nämnden i form av ett skriftligt beslutsförslag, eller på så sätt att den berörda tjänstemannen vid Skatteförvaltningen muntligen
lägger fram förslaget till avgörande vid
nämndens möte. Förslaget till avgörande är
till sin karaktär en sådan handling som avses
i 11 § 2 mom. 3 punkten i lagen om offentlighet i myndigheters verksamhet, och det är
partsoffentligt så snart ärendet har avgjorts i
nämnden. Bestämmelserna om förhandlingssekretess i 23 § i lagen om offentlighet och
sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
tillämpas därmed endast på sådana ärenden
och omständigheter som har framförts vid
den beslutsöverläggning som hålls i samband
med rättelsenämndens ordinarie möte.
I 2 mom. föreslås bestämmelser om att
nämnden har rätt att höra sakkunniga och inhämta utlåtanden av sakkunniga.
Bestämmelserna i 3 och 4 mom. motsvarar
bestämmelserna i 11 § 3 och 4 mom. i den
gällande lagen. Eftersom det förfarande som
ska följas i nämnden är ett förvaltningsförfarande, på vilket förvaltningslagen tillämpas
som en allmän lag, kan nämnden bl.a. förrätta syn eller hålla muntlig förhandling på det
sätt som bestäms i förvaltningslagen. Vid
andra tillfällen får inte parter eller utomstående vara närvarande vid nämndens möten.
23 §. Arbetsordning. I paragrafen bestäms
det att det i skatterättelsenämndens arbetsordning ska ingå närmare bestämmelser om
uppgiftsfördelningen mellan sektionerna,
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ordförandenas uppgiftsfördelning och ersättararrangemang samt organiseringen av verksamheten i övrigt. Eftersom det i Skatteförvaltningens arbetsordning endast bestäms om
antalet sektioner vid skatterättelsenämnden
och deras antal, huvudsakliga uppgifter och
placering, är rättelsenämndens arbetsordning
i praktiken en viktig handling med tanke på
organiseringen av nämndens verksamhet.
5 kap.

Bevakning av skattetagarnas
rätt och annan talan

I kapitlet ska det på samma sätt som för
närvarande föreskrivas om rätten att föra talan i Skatteförvaltningen. Rätten att föra talan indelas enligt förslaget i talan som förs på
skattetagarnas vägnar (24—27 §), talan som
förs i anslutning till skattebrott och vissa
andra brott (28 §) samt annan rätt att föra talan i domstolar, vid olika förrättningar och i
fråga om avtal (29 §). Bestämmelser om rätten att föra talan i egenskap av borgenär finns
i lagen om skatteuppbörd (609/2005).

24 §. Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt och enhetens uppgifter. Enheten

för bevakning av skattetagarnas rätt ska föra
skattetagarnas talan i ärenden som gäller beskattning. Enheten har självständig beslutanderätt i sin rättsbevakningsuppgift. Med undantag för den språkliga ändringen beträffande självständig beslutanderätt motsvarar
bestämmelsen 14 § i den gällande lagen och
den praxis som tillämpas.

25 §. Hörande av Enheten för bevakning av
skattetagarnas rätt innan ett ärende avgörs
samt delgivning av beslut. En enhet inom
Skatteförvaltningen samt centralskattenämnden och skatterättelsenämnden ska kunna bereda för Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt tillfälle att bli hörd innan ett ärende avgörs. Momentet motsvarar 15 § i den
gällande lagen.
I 2 mom. föreslås bestämmelser om att förvaltningsdomstolen kan höra Enheten för bevakning av skattetagarna och delge enheten
ett beslut som domstolen har fattat i ett skattebesvärsärende med hjälp av en elektronisk
dataöverföringsmetod. Som tidpunkt för delgivande av beslutet betraktas den tidpunkt då
enheten har kvitterat mottagandet.

26 §. Särskild skattelättnad. Under de förutsättningar som föreskrivs i paragrafen kan
Skatteförvaltningen helt eller delvis bevilja
befrielse från en skatt eller avgift som tillfaller staten, från samfunds inkomstskatt, från
skatteförhöjning och från dröjsmålspåföljder
och andra påföljder. Kommunen kan på motsvarande sätt bevilja befrielse. I detta fall beviljas befrielse också från kyrkoskatt och den
försäkrades sjukförsäkringspremie. Paragrafen motsvarar 16 § i den gällande lagen.

27 §. Utövande av kommunens, församlingens och Folkpensionsanstaltens rätt att
söka ändring. Kommunens, församlingens
och Folkpensionsanstaltens rätt att söka ändring får utövas av de skatteombud som Finlands kommunförbund rf har utsett för uppgiften, oberoende av Enheten för bevakande
av skattetagarnas rätt. Paragrafen motsvarar
17 § i den gällande lagen.
28 §. Förfarandet i brottmål. Skatteförvaltningen ska ha rätt att på alla skattetagares
vägnar anmäla ett ärende som gäller skattebrott eller något annat brott som hänför sig
till beskattning till förundersökningsmyndigheten och att föra talan i sådana ärenden. Paragrafen motsvarar 18 § i den gällande lagen.
29 §. Förande av talan i övriga fall. Det
föreslås bestämmelser om att Skatteförvaltningen kärar och svarar på statens vägnar
samt bevakar statens rätt och fördel hos domstol, vid skiljeförfarande och hos andra myndigheter. Skatteförvaltningen för också statens talan i fråga om avtal som gäller Skatteförvaltningen. Paragrafen motsvarar 19 § i
den gällande lagen.
6 kap.

Beskattningskostnader

I kapitlet ska det på samma sätt som för
närvarande föreskrivas om beskattningskostnader och om hur de fördelas på de olika
skattetagarna samt om uttagande av beskattningskostnader. 30—32 § i kapitlet motsvarar 20—22 § i den gällande lagen.
7 kap.

Särskilda bestämmelser

I det kapitel i den gällande lagen som omfattar de särskilda bestämmelserna föreskrivs
det också om överföring av uppgifter som
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gäller beskattning. Eftersom det förslås att
Skatteförvaltningen ska vara den behöriga
myndigheten behöver särskilda bestämmelser
om överföring av uppgifter inte längre tas in i
lagen.

33 §. Behandling och avgörande av förvaltningsklagan. Paragrafen motsvarar 23 § i
den gällande lagen.

34 §. Sökande av ändring i Koncernskattecentralens beslut. I beslut av Koncernskattecentralen är Helsingfors förvaltningsdomstol
behörig förvaltningsdomstol. Paragrafen
motsvarar 25 § 4 mom. i den gällande lagen.

35 §. Ikraftträdande och övergångsbestämmelser. Avsikten är att lagen ska träda i
kraft den 1 september 2010. Från och med
detta datum är Skatteförvaltningen behörig
myndighet i alla ärenden som enligt bestämmelser hör till Skatteförvaltningens uppgifter. Detta gäller också ärenden där ett skattebeslut har fattats av exempelvis ett skatteverk
före lagens ikraftträdande. I detta fall behandlas ärendet efter lagens ikraftträdande
som ett ändringsbeskattningsärende i enlighet
med bestämmelserna i den nya lagen.
Enligt 2 mom. upphävs genom lagen om
Skatteförvaltningen lagen om Skatteförvaltningen (237/2008) och lagen om centralskattenämnden (535/1996).
I 3 mom. föreslås bestämmelser som preciserar att de medlemmar i centralskattenämnden som var utsedda vid lagens ikraftträdande får fortsätta i sina uppgifter till utgången
av sin nuvarande mandatperiod.
I 4 och 5 mom. föreslås bestämmelser om
en övergångsperiod som gäller skatterättelsenämnderna. Enligt 4 mom. ska bestämmelserna om skatterättelsenämnden tillämpas på
den skatterättelsenämnd vid Skatteförvaltningen som inleder sin verksamhet den 1 januari 2013.
Enligt 5 mom. ska de nuvarande skatterättelsenämnderna vid de enskilda skatteverken
fortsätta sin verksamhet till slutet av sin
mandatperiod, och på dem tillämpas bestämmelserna i den gällande lagen och förordningen om Skatteförvaltningen. På motsvarande sätt ska Koncernskattecentralen,
som från och med den nya lagens ikraftträdande inte längre är ett skatteverk utan en
verksamhetsenhet inom Företagsbeskattningen, samt nämnderna vid Ålands skatteverk
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fortsätta sin verksamhet till slutet av sin
mandatperiod. Eftersom bestämmelserna om
den behöriga skatterättelsenämnden föreslås
bli upphävda i lagen om beskattningsförfarande är det nödvändigt att ta in motsvarande
reglering i övergångsbestämmelsen i lagen
om Skatteförvaltningen. Den övergångsbestämmelse som gäller skatterättelsenämnderna innebär att de nuvarande rättelsenämndernas ställning, behörighet och uppgifter kvarstår oförändrade till utgången av nämndernas
mandatperiod.
I Skatteförvaltningens arbetsordning kan
det emellertid ingå bestämmelser om uppgifterna vid rättelsenämnderna vid de olika skatteverken eller deras sektioners uppgifter under övergångsperioden, om det är nödvändigt
på grund av ändringar i Skatteförvaltningens
organisation eller för att främja en jämn fördelning av uppgifterna. Eftersom det inom
Skatteförvaltningen från och med den 1 maj
2010 inrättas en enhet vid namn Företagsbeskattning, ska det i Skatteförvaltningens arbetsordning utfärdas bestämmelser om vilka
rättelsenämnder som ska behandla rättelseyrkanden som har framställts med anledning av
företagsskattebyråernas avgöranden. Under
övergångsperioden kan också andra situationer uppstå vid vilka det blir nödvändigt att
utfärda motsvarande bestämmelser.
Som helhet innebär regleringen att den nya
skatterättelsenämnden inleder sin verksamhet
vid ingången av 2013 och att åtgärderna för
att bilda nämnden genomförs 2012.
I 6 mom. föreslås bestämmelser om möjligheten att överföra uppgifter från en enhet
inom Skatteförvaltningen till en annan i en
situation där det genom förordning av statsrådet har bestämts att verksamhetsområdet
för en enhet, i praktiken ett skatteverk, ska
vara regionalt. Uppgifter ska kunna överföras
enligt samma principer som det föreskrivs
om i 25—27 § i den gällande lagen. Överföringen av uppgifter ska regleras i Skatteförvaltningens arbetsordning. I praktiken ska
bestämmelsen tillämpas på regionalisering
eller andra arrangemang som hänför sig till
uppgifter som gäller personbeskattning under
den tid som skatteverken finns kvar och deras verksamhetsområde bestäms på regional
basis. Om exempelvis regionaliseringen av
uppgifter skulle kräva att också skatterättel-
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senämndens behörighet ändras ska detta med
stöd av övergångsbestämmelsens 5 mom. regleras i Skatteförvaltningens arbetsordning. I
det skede som verksamhetsområdet för samtliga enheter inom Skatteförvaltningen som
verkställer beskattning omfattar hela landet,
kan uppgifterna till alla delar regleras i Skatteförvaltningens och dess enheters arbetsordningar.
Enligt 7 mom. får Skatteförvaltningen inrätta, utlysa och tillsätta de tjänster som verkställigheten av lagen förutsätter samt genomföra andra tjänstearrangemang. Bestämmelsen gör det möjligt att exempelvis inrätta och
tillsätta tjänsterna som chef för Företagsbeskattningen och Skatterevisionen redan före
den 1 maj 2010. Skatteförvaltningen får också utfärda arbetsordningen enligt den nya lagen före den 1 maj 2010. Tjänsterna som
ordförande vid rättelsenämnderna inrättas
och tillsätts senast hösten 2012.
Om det annanstans i lag eller förordning
föreskrivs eller i övrigt bestäms att ett skatteverk eller Skattestyrelsen, eller en annan
myndighet eller en del av den som utför sådana beskattningsuppgifter som avses i lagen
om Skatteförvaltningen, är behörig myndighet vid beskattning, ska denna reglering med
stöd av 8 mom. efter lagens ikraftträdande
gälla Skatteförvaltningen. Bestämmelsen innebär att Skatteförvaltningen är behörig
myndighet räknat från lagens ikraftträdande
även i fråga om en uppgift som har föreskrivits för exempelvis ett skatteverk. Uppgiften
får därmed organiseras i enlighet med Skatteförvaltningens arbetsordning på motsvarande
sätt som de uppgifter som har föreskrivits för
Skatteförvaltningen.
I 9 mom. föreslås bestämmelser om att de
beslut, föreskrifter och anvisningar som Skattestyrelsen har meddelat med stöd av bestämmelser om bemyndigande som gällt tidigare ska förbli i kraft enligt vad som bestäms
i dem. Bestämmelsen ska gälla exempelvis
beslut om grunderna för beräkning av naturaförmåner, föreskrifter som gäller förskottsinnehållning samt harmoniseringsanvisningar
som Skatteförvaltningen har meddelat. Även
om Skatteförvaltningens behörighet att meddela ovan nämnda beslut, föreskrifter och
anvisningar upphör när den nya lagen och
statsrådets förordning om enheterna inom

Skatteförvaltningen som utfärdas med stöd
av den träder i kraft, är den föreslagna bestämmelsen om övergångsperioden motiverad på grund av dessa rättsnormers stora antal.
I 10 mom. föreslås en övergångsbestämmelse om behörighetsvillkoren för tjänsterna.
Regleringen gäller rättelsenämndernas ordförande. Den som är ordförande för en rättelsenämnd i slutet av 2012 ska fortfarande ha behörighet för motsvarande tjänst som ordförande i den nya skatterättelsenämnden.
Med stöd av 11 mom. får Skatteförvaltningen vidta åtgärder som verkställigheten av
lagen förutsätter innan lagen träder i kraft.

1.2

Övriga lagar som föreslås bli ändrade i propositionen

Det föreslås att Skatteförvaltningen på ett
heltäckande sätt ska fastställas som den behöriga myndigheten i samtliga lagar som
gäller beskattning. Vad som sägs om skattebyråer, länsskatteverk, skatteverk, Koncernskattecentralen, skatteförvaltningen, Skattestyrelsen eller andra myndigheter inom
Skatteförvaltningen i olika bestämmelser
ändras så att Skatteförvaltningen är den
myndighet som avses. Uppgifter inom beskattningen sköts till vissa delar av exempelvis tullverket. I vissa lagrum är det därför
nödvändigt att utfärda bestämmelser om
skattemyndigheten. I andra fall är det inte
nödvändigt att i en bestämmelse särskilt
nämna den behöriga myndigheten. Det föreslås därför att sådan reglering stryks som
obehövlig. Också bestämmelserna om anmälan eller lämnande av uppgifter till Skatteförvaltningen eller ett skatteverk föreslås bli
ändrade så, att ordalydelsen är ”till Skatteförvaltningen” eller ”hos Skatteförvaltningen”, eftersom anmälan och andra handlingar
och uppgifter kan lämnas till vilken som
helst enhet inom Skatteförvaltningen såvida
inga närmare bestämmelser om frågan har utfärdats med stöd av lag.
Bestämmelserna om bemyndigande preciseras så att de till sin ordalydelse är exaktare
och mer noggrant avgränsade. Namnen på
domstolarna i lag uppdateras så att de motsvarar de namnändringar som har skett.
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I lagarna ändras definitionen av den behöriga myndigheten och bestämmelsernas ordalydelse, vilket föranleds av den nya förvaltningsstrukturen. I paragraferna görs dessutom ändringar av teknisk natur, och de moderniseras så att de motsvarar de ändringar
som redan har gjorts i den övriga lagstiftningen.
De lagar som föreslås bli ändrade är
— inkomstskattelagen (1535/1992)
— lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005)
— lagen om beskattning av inkomst av
näringsverksamhet (360/1968)
— inkomstskattelagen för gårdsbruk
(543/1967)
— lagen om skattelättnader för vissa allmännyttiga samfund (680/1976)
— tonnageskattelagen (476/2002)
— lagen om beskattning av begränsat
skattskyldig för inkomst (627/1978)
— lagen om källskatt för löntagare från utlandet (1551/1995)
— lagen om källskatt på ränteinkomst
(1341/1990)
— sjukförsäkringslagen (1224/2004)
— lagen om skogsvårdsföreningar
(534/1998)
— lagen om undanröjande av internationell
dubbelbeskattning (1552/1995)
— lagen om förskottsuppbörd (1118/1996)
— lagen om temporärt låglönestöd till arbetsgivare (1078/2005)
— lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/1963)
— lagen om ett system för betalningstjänstoch deklarationsservice för småarbetsgivare
(658/2004)
— lagen om beskattningsförfarande
(1558/1995)
— lagen om återbäring i vissa fall av skatt
som betalats på dividend erhållen från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(563/2005)
— lagen om offentlighet och sekretess i
fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999)
— lagen om skatt på arv och gåva
(378/1940)
— lotteriskattelagen (552/1992)
— lagen om skatt för titlar (1388/2001)
— lagen om överlåtelseskatt (931/1996)
— fastighetsskattelagen (654/1992)
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— lagen om hundskatt (590/1979)
— byggskattelagen (54/1977)
— mervärdesskattelagen (1501/1993)
— lagen om skatt på vissa försäkringspremier (664/1966)
— lagen om återbäring av accis på vissa
energiprodukter som använts inom jordbruket (603/2006)
— tullagen (1466/1994)
— lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsbeslut (1209/2006)
— lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995)
— lagen om avgift för tryggande av postförmedling i glesbygden (708/1997)
— lagen om beskattning av anställda vid
Nordiska Investeringsbanken och Nordiska
projektexportfonden (562/1976).
I vissa lagar föreslås, utöver de ändringar
av myndighetsnamnen som anges ovan, följande ändringar:
Lag om värdering av tillgångar vid beskattningen

29 §. Beskattningsvärdet för fastigheters
mark. Bestämmelsen om bemyndigande i pa-

ragrafens 4 mom. preciseras så, att Skatteförvaltningen i enlighet med gällande praxis,
när den fastställer grunderna för beräkningen
av byggnadsmarkens värde per beräkningsenhet, d.v.s. per kvadratmeter markareal eller
per kvadratmeter våningsyta i fråga om
byggrätter, också får begränsa den årliga
stegringen i beskattningsvärdena som föranleds av förändringar i beräkningsgrunderna.
Lag om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

5 §. Det föreslås att paragrafen delas upp i
två moment. I 1 mom. föreslås bestämmelser
om utfärdande av källskattekort, som i praktiken på samma sätt som för närvarande ska
höra till skattebyråns uppgifter. I 2 mom. föreslås bestämmelser om ansökningsförfarandet. Det föreslås att Skatteförvaltningen liksom för närvarande ska utfärda föreskrifter
om ansökningsförfarandet på riksomfattande
nivå.
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24 §. Bestämmelsen om bemyndigande i
3 mom. föreslås bli preciserad så, att Skatteförvaltningen får meddela föreskrifter om
förskottsinnehållningsprocenten och beräkningen av grunderna för förskottsuppbörden i
fråga om begränsat skattskyldiga på motsvarande sätt som föreskrivs i 6 § i lagen om
förskottsuppbörd. I praktiken har man redan
gjort på det sättet.
Lag om beskattningsförfarande

13 §. Närmare bestämmelser om deklarationsskyldigheten. Bestämmelsen om bemyn-

digande att genom förordning föreskriva hurudana verifikationer den som är bokföringseller anteckningsskyldig ska använda eller ge
till andra skattskyldiga föreslås bli struken i
paragrafen såsom onödig. Skatteförvaltningen har utfärdat närmare föreskrifter om deklarationsskyldigheten.
62 §. Rätt till ändringssökande. Till
3 mom. överförs som sådana bestämmelserna
i lagens 81 § om begränsat skattskyldigas rätt
att söka ändring, till den del bestämmelserna
gäller särskild rätt för vederbörande kommun
på Åland att söka ändring.

66 §. Besvär hos förvaltningsdomstolen.

Bestämmelsen om den behöriga förvaltningsdomstolen i gällande 6 § 3 mom. överförs till 1 mom. Om makarna har olika hemkommun ska ändring i rättelsenämndens beslut också framöver sökas hos den förvaltningsdomstol till vars domkrets den äldre
makens hemkommun hör. Om makarna är
lika gamla bestäms förvaltningsdomstolen
enligt det individuella numret. Det individuella numret är en del av den personbeteckning som avses i 2 § i befolkningsdataförordningen (886/1993) och som består av födelsetid, individuellt nummer och kontrollbeteckning. Det individuella numret är ett tresiffrigt tal som är udda för män och jämnt för
kvinnor. Numret används för att särskilja
personer som har samma födelsedatum.
79 §. Överföring av ärenden. I 1 mom. föreskrivs det om överföring av ärenden i situationer där det i samband med behandlingen
av en rättelseyrkan eller ett annat ärende som
gäller ändring av beskattningen eller ett besvärsärende framgår att beskattningen inte
har verkställts på det beskattningsställe som

enligt lag är behörigt att göra det, d.v.s. vid
det rätta skatteverket. Den myndighet som
behandlar ändringsärendet kan då överföra
ärendet på det behöriga skatteverket. Eftersom bestämmelserna om behörighet i fråga
om skatteverken föreslås bli strukna i lagen
och det bestäms att Skatteförvaltningen ska
vara behörig myndighet vid beskattning föreslås det att bestämmelsen upphävs som onödig.
Eftersom Skatteförvaltningen ska vara den
enda behöriga myndigheten vid beskattning,
behandlas ett ärende vid den rätta myndigheten när det behandlas i Skatteförvaltningen.
Det att beskattningen eventuellt har verkställts vid någon annan enhet eller verksamhetsenhet än en sådan som bestäms i statsrådets förordning eller i Skatteförvaltningens
eller dess enhets arbetsordning innebär inte
att fel myndighet har fattat skattebeslutet.
Motsvarande princip kan också tillämpas på
skatterättelsenämnden och dess sektioner.
Det uppstår i regel inget behov av rättsskydd
för den skattskyldige enbart på grund av att
beslutet har fattats på ett sätt som avviker
från den fastställda uppgiftsfördelningen. I
praktiken kan det emellertid röra sig om ett
fel i förfarandet. Detta kan rättas genom det
förfarande om rättelse av sakfel som bestäms
i förvaltningslagens 50 § genom att ett nytt
beslut meddelas i ärendet.

80 §. Beskattningsorten för en begränsat
skattskyldig. Paragrafen föreslås bli upphävd,

eftersom Skatteförvaltningen verkställer beskattningen också i fråga om begränsat skattskyldiga personer. Bestämmelser om vilken
enhet ska verkställa beskattningen för begränsat skattskyldiga ges liksom i fråga om
andra skattskyldiga i Skatteförvaltningens
arbetsordning.

81 §. Ändringssökande på skattetagarnas
vägnar. Paragrafen föreslås bli upphävd. Det

föreslås att Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt ska få söka ändring i beskattningen av begränsat skattskyldiga med stöd
av lagens 62 § 2 mom., på samma sätt som i
fråga om andra skattskyldiga. Bestämmelserna om rätten för vederbörande kommun på
Åland att söka ändring föreslås bli överförda
till lagens 62 § 3 mom.
82 §. Behörig skatterättelsenämnd. Paragrafen föreslås bli upphävd. Bestämmelser
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om den behöriga skatterättelsenämnden under övergångsperioden föreslås i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna i 35 §
5 mom. i lagen om Skatteförvaltningen.
Lagen om skatt på arv och gåva

55 §. Den felaktiga hänvisningen i paragrafens 7 mom. korrigeras så, att hänvisningen
gäller 6 mom.
Lagen om överlåtelseskatt

42 §. Överlåtelse av fastigheter inom utvecklingsområden. Bestämmelsen tillämpas

inte på överlåtelse av fastigheter som har
skett efter år 1997. Den upphävs därför såsom onödig.
47 §. Besvär hos förvaltningsdomstolen. I
paragrafens 1 mom. föreslås en bestämmelse
om den behöriga förvaltningsdomstolen. Enligt den gällande bestämmelsen bestäms den
behöriga förvaltningsdomstolen utifrån placeringsorten för det skatteverk som har fattat
beslutet. Denna grund kan inte i fortsättningen längre användas.
I paragrafen föreslås en bestämmelse om
att Skatteförvaltningens beslut får överklagas
hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets den fastighet som avses i beslutet är belägen. En bestämmelse om att behörigheten
bestäms på basis av den ort där fastigheten är
belägen är naturlig, eftersom också den myndighet som beviljar lagfart på en fastighet,
liksom ändringssökandet i samband med detta, bestäms utifrån den ort där fastigheten
finns. Om Skatteförvaltningens beslut gäller
ett värdepapper ska ändring sökas hos den
förvaltningsdomstol inom vars domkrets den
sammanslutning vars emitterade värdepapper
beslutet gäller har sin hemort. Om Skatteförvaltningens beslut gäller både en fastighet
och värdepapper på så sätt att den ort där fastigheten finns och sammanslutningens hemort ligger inom domkretsen för olika förvaltningsdomstolar, ska den behöriga förvaltningsdomstolen bestämmas på basis av den
ort där fastigheten finns. I situationer där ett
beslut gäller flera fastigheter som är belägna
inom domkretsen för olika förvaltningsdomstolar ska ändring sökas hos Helsingfors för-
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valtningsdomstol. Helsingfors förvaltningsdomstol är den behöriga myndigheten också
när det beslut som överklagas gäller värdepapper som har emitterats av sammanslutningar som har hemort inom domkretsen för
olika förvaltningsdomstolar.
Fastighetsskattelagen

26 §. Sökande av ändring i Skatteförvaltningens och skatterättelsenämndens beslut.I

26 § 1 och 3 mom. i fastighetsskattelagen föreslås det bestämmelser om sökande av ändring i Skatteförvaltningens och skatterättelsenämndens beslut. Ändring i beslut som har
fattats av Skatteförvaltningen ska på samma
sätt som för närvarande sökas hos skatterättelsenämnden. Enligt den gällande regleringen får ändring i skatterättelsenämndens beslut sökas antingen hos den förvaltningsdomstol som bestäms på basis av den kommun
där fastigheten är belägen, eller hos den
domstol som bestäms på basis av den skattskyldiges hemkommun, beroende på om beskattningen har verkställts i den kommun där
fastigheten är belägen eller i den skattskyldiges hemkommun. Eftersom det föreslås att
det vid Skatteförvaltningen ska finnas bara
en enda rättelsenämnd föreslås denna reglering bli ändrad så, att ändring i rättelsenämndens beslut alltid ska sökas hos den
förvaltningsdomstol inom vars domkrets den
skattskyldiges hemkommun är belägen. I fråga om en fastighet som makar äger tillsammans ska beslutet överklagas hos fastighetsdomstolen i den äldre makens hemort. Bestämmelserna motsvarar till denna del det
som bestäms om sökande av ändring i inkomstbeskattningen. Om ovan nämnda grunder inte kan tillämpas, exempelvis för att fastighetens ägare är utlänning, ska ändring sökas hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

2 Närmare bestämmelser och föreskrifter
Utkast till statsrådets förordningar om
Skatteförvaltningen och enheter inom Skatteförvaltningen bifogas till denna proposition.
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3 Ikraftträdande
Lagarna föreslås träda i kraft den 1 september 2010.
Bestämmelserna om skatterättelsenämnden
ska tillämpas från och med den 1 januari
2013. De skatterättelsenämnder som har tillsatts med stöd av den gällande lagen fortsätter sin verksamhet till utgången av sin mandatperiod, alltså till den 31 december 2012.

4 Förhållande till grundlagen
Enligt grundlagens 199 § 2 mom. ska de
allmänna grunderna för statsförvaltningens
organ regleras genom lag om deras uppgifter
omfattar utövning av offentlig makt. Grunderna för statens region- och lokalförvaltning
bestäms också i lag. Med förvaltningens
grunder avses här statens region- och lokalförvaltnings allmänna struktur, till exempel
principerna för den administrativa indelningen och myndighetstyper.
På det sätt som förutsätts i grundlagen ska
det i lagen om Skatteförvaltningen på samma
sätt som för närvarande föreskrivas om grunderna för utformningen av Skatteförvaltningens organisation. Dessa grunder styr uppbyggnaden av Skatteförvaltningens interna
verksamhetsorganisation. Genom en förordning av statsrådet som utfärdas med stöd av
lagen ska det föreskrivas om Skatteförvaltningens enheter, som organiseras enligt dessa
utformningsgrunder.
Frågan om grundlagsenligheten i Skatteförvaltningens förvaltningsstruktur diskuterades när lagen om Skatteförvaltningen stif-

tades. I sitt utlåtande (GrUU 5/2008) i samband med behandlingen av regeringens proposition 148/2007 rd. ansåg grundlagsutskottet att lagen kan stiftas i vanligt lagstiftningsordning. I den del av motiveringen till ställningstagandet som gällde överföringen av
beskattningsuppdrag konstaterade utskottet
bl.a. att det i en reglering där det bestäms att
Skatteförvaltningen har hela landet som ämbetsdistrikt och har rätt att avvika från vad
som föreskrivs om ett för beskattning behörigt skatteverk i någon annan lag de facto inte
handlar om att föra över befogenheter mellan
myndigheterna, utan om en omorganisering
av uppgifter inom en myndighet med hela
landet som sitt distrikt.
Eftersom reformen av förvaltningsstrukturen nu slutförs genom att det föreskrivs att
Skatteförvaltningen är behörig myndighet i
alla de uppgifter som Skatteförvaltningen
sköter, och eftersom man i denna proposition
har beaktat behandlingen av regeringens proposition 148/2007 rd. i riksdagens grundlagsutskott, kan de föreslagna lagarna enligt
regeringens uppfattning stiftas i vanligt lagstiftningsordning. Inte heller det att skatterättelsenämndens organisation blir riksomfattande medför enligt regeringens uppfattning
några oklarheter med tanke på grundlagen. I
propositionen ingår inga ändringar av landskapet Ålands ställning. I landskapet Åland
finns enligt förslaget Ålands skattebyrå och
skatterättelsenämndens sektion på Åland, om
vilka det ska föreskrivas i lag.
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs Riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslag

Lag om Skatteförvaltningen
1 kap.

4§

Uppgifter och organisation

Enheter

1§

Inom Skatteförvaltningen finns det enheter
om vilkas antal, namn, verksamhetsområden
och huvudsakliga uppgifter det föreskrivs
genom förordning av statsrådet.
Bestämmelser om Enheten för bevakning
av skattetagarnas rätt finns i 24 §.
En enhet inom Skatteförvaltningen kan ha
lokala enheter, stödenheter och andra verksamhetsenheter.
Också Ålands skattebyrå och Koncernskattecentralen ingår i Skatteförvaltningen.

Skatteförvaltningen

För beskattningen finns Skatteförvaltningen som lyder under finansministeriet. Skatteförvaltningens tjänsteområde omfattar hela
landet.
2§
Uppgifter

Skatteförvaltningen har till uppgift att
verkställa beskattningen, utöva skattekontroll, uppbära, driva in och redovisa skatter
och avgifter samt bevaka skattetagarnas rätt
enligt vad som föreskrivs särskilt.
Skatteförvaltningen ska främja en riktig
och enhetlig beskattning samt utveckla Skatteförvaltningens förmåga att tillhandlahålla
tjänster.
Skatteförvaltningen ska fullgöra de utrednings-, försöks-, uppföljnings- och planeringsuppgifter samt de andra uppgifter som
finansministeriet ålägger Skatteförvaltningen
eller som Skatteförvaltningen har enligt särskilda bestämmelser eller föreskrifter.
3§
Organisationens utformning

Skatteförvaltningens organisation samt enheternas och organens uppgifter kan utformas utifrån en funktionsindelning eller en
områdesindelning, eller enligt en gruppering
av skatt- eller betalningsskyldiga.
Enheternas och organens verksamhet ska
organiseras så att tillgången på tjänster samt
och de språkliga rättigheterna tillgodoses.

5§
Organ

Inom Skatteförvaltningen finns en centralskattenämnd som meddelar förhandsavgöranden och en skattenämnd som behandlar
rättelseyrkanden. Nämnderna har självständig beslutanderätt vid fullgörandet av sina
uppdrag.
6§
Skatteförvaltningens och enheternas arbetsordningar

I Skatteförvaltningens arbetsordning ges
närmare bestämmelser om Skatteförvaltningens organisation, enheter och uppgifter samt
om organiseringen av dem och om huvudkontoren. I Skatteförvaltningens arbetsordning kan dessutom ges bestämmelser om enheternas interna organisation och verksamhetsenheter, enheternas uppgifter och organiseringen av dem samt om enheternas verksamhetsområden. Skatteförvaltningens arbetsordning publiceras i Finlands författningssamling.
I arbetsordningen för en enhet inom Skatteförvaltningen ges närmare bestämmelser om
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enhetens interna organisation och verksamhetsenheter, enhetens uppgifter och organiseringen av dem samt om enhetens verksamhetsområden.
7§
Information om ärendeansvarig enhet

I ett ärende som gäller beskattning ska
Skatteförvaltningen på begäran av den som
saken gäller uppge den enhet inom Skatteförvaltningen som svarar för ärendet.
2 kap.

Ledning och avgörande av ärenden
8§
Generaldirektör

Skatteförvaltningen leds av en generaldirektör.
Behörighetsvillkor för generaldirektören är
högre högskoleexamen, förtrogenhet med
förvaltningsområdet och i praktiken visad ledarförmåga och ledarerfarenhet.
Generaldirektören beslutar om utfärdandet
av föreskrifter som faller under Skatteförvaltningens behörighet. Generaldirektören
beslutar om utfärdandet av föreskrifter på föredragning av en behörig tjänsteman. Förslaget ska beredas avskilt från sådana förvaltningsbeslut som har samband med tillämpningen av förslaget.
Generaldirektören fastställer Skatteförvaltningens arbetsordning.
Generaldirektören kan överta avgörandet
av ett ärende som enligt 9 § ska avgöras av
en enhet inom Skatteförvaltningen. Generaldirektören kan likväl inte överta avgörandet
av ett enskilt beskattningsärende eller ett i
24—29 § avsett ärende som hänför sig till
bevakningen av skattetagarnas rätt.
9§
Enhetschefernas uppgifter och beslutanderätt

Varje enhet inom Skatteförvaltningen leds
av chefen för enheten.

De ärenden som ankommer på en enhet avgörs av chefen för enheten eller någon annan
tjänsteman enligt vad som föreskrivs i enhetens arbetsordning. Chefen för enheten fastställer enhetens arbetsordning.
10 §
Närmare bestämmelser och föreskrifter

Genom förordning av statsrådet utfärdas
detaljerade bestämmelser om personal, tillsättande av tjänster, behörighetsvillkor och
förordnande av ställföreträdare för generaldirektören, enhetscheferna och den ledande
ordföranden för skatterättelsenämnden.
Genom förordning av statsrådet kan dessutom utfärdas närmare bestämmelser om den
interna förvaltningen inom Skatteförvaltningen samt om de uppgifter som generaldirektören och andra chefstjänstemän har i anslutning till sin chefsställning.
I Skatteförvaltningens och enheternas arbetsordningar bestäms om andra vikariat, om
den interna ledningen och om övriga frågor
som gäller den interna förvaltningen.
3 kap.

Centralskattenämnden
11 §
Centralskattenämndens sammansättning

Centralskattenämnden har en ordförande
och åtta andra medlemmar med en ersättare
för var och en av dem. Statsrådet förordnar
medlemmarna och ersättarna för fem år i sänder.
Statsrådet förordnar en av medlemmarna
till vice ordförande.
Centralskattenämndens ordförande ska ha
avlagt högre högskoleexamen i juridik. Alla
medlemmar i centralskattenämnden ska vara
väl förtrogna med skatteärenden och de ska
företräda mångsidig kännedom om beskattningen.
I nämnden ska Skatteförvaltningen, skattetagarna och de skattskyldiga vara företrädda.
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fått del av beslutet, eller om sökanden är
skattskyldig, sedan han eller hon har yrkat att
beslutet ska iakttas.

Centralskattenämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden såsom ordförande samt minst fem andra medlemmar är
närvarande.
Majoritetens åsikt blir nämndens beslut.
Om rösterna faller lika blir den åsikt beslut
som är förmånligare för den skattskyldige,
eller om denna princip inte kan tillämpas,
den åsikt som ordföranden har omfattat.

Ansökan om meddelande av förhandsavgörande ska göras skriftligen. I ansökan ska den
fråga specificeras i vilken förhandsavgörande
söks och den utredning läggas fram som behövs för att ärendet ska kunna avgöras.

13 §

16 §

Föredragning och hörande av sakkunniga

Ändringssökande

I centralskattenämnden avgörs ärendena på
föredragning. Föredragningen sköts av de
sekreterare som nämnden har anställt.
Nämnden har rätt att höra sakkunniga och
inhämta yttranden av sakkunniga.
Vid behandlingen av ärenden i nämnden
iakttas bestämmelserna i förvaltningslagen
(434/2003).

Ändring i förhandsavgöranden får sökas
genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen.
Förhandsavgörande får överklagas av
1) sökanden,
2) Enheten för bevakning av skattetagarnas
rätt,
3) den kommun som har rätt att anföra besvär över den beskattning som förhandsavgörandet gäller.
I centralskattenämndens beslut genom vilket det har bestämts att förhandsavgörande
inte meddelas får ändring inte sökas genom
besvär.

14 §
Förhandsavgörande

Om det för lagens tillämpning i andra likadana fall eller med hänsyn till enhetligheten i
beskattningspraxis är viktigt att få ett ärende
avgjort eller om det finns något annat synnerligen vägande skäl till detta, kan centralskattenämnden på ansökan meddela förhandsavgörande om beskattningen.
Förhandsavgörande meddelas inte, om
ärendet har avgjorts genom beslut av en enhet inom Skatteförvaltningen eller en ansökan som gäller ärendet är anhängig i en enhet
inom Skatteförvaltningen.
Ett lagakraftvunnet förhandsavgörande som
gäller inkomstskatt eller mervärdesskatt ska
på yrkande av sökanden iakttas med bindande verkan vid den beskattning för vilken det
har meddelats. Avgöranden enligt lagen om
källskatt på ränteinkomst (1341/1990) och
lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978) ska dock den som
är skyldig att uppbära skatt iaktta efter att ha

15 §
Ansökan

17 §
Förfarandet vid ändringssökande och verkan
av ändringssökande på ärenden som gäller
källskatt

Besvärsskriften ska lämnas till högsta förvaltningsdomstolen inom besvärstiden. Besvärstiden är trettio dagar från delfåendet av
beslutet.
Besvär som gäller förhandsavgörande behandlas i brådskande ordning i högsta förvaltningsdomstolen.
Förhandsavgörande enligt lagen om källskatt på ränteinkomst och lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
ska iakttas trots besvär. Beslut som har meddelats på besvär över ett förhandsavgörande
ska den som är skyldig att uppbära skatten
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iaktta räknat från det han eller hon har fått
del av beslutet.
4 kap.

aktören ska kunna föreslå en ny medlem för
den återstående mandatperioden.
Rättelsenämndens medlemmar ska vara
förtrogna med beskattning.

Skatterättelsenämnden

20 §

18 §

Sektioner

Ordförande

Skatterättelsenämnden arbetar uppdelad i
sektioner. Bestämmelser om sektionernas antal, huvudsakliga uppgifter och placeringsorter ingår i Skatteförvaltningens arbetsordning. I rättelsenämnden finns också en sektion för Åland.
Varje sektion har en ordförande och fyra
medlemmar. Av medlemmarna föreslås en av
Skatteförvaltningen, en av kommunerna och
två av olika skattebetalargrupper.

Vid skatterättelsenämnden finns en tjänst
som ledande ordförande och tjänster som
ordförande.
Ordförandena är ordföranden för sektionerna.
Den ledande ordföranden svarar för organiseringen och utvecklandet av rättelsenämndens verksamhet. Den ledande ordföranden
fastställer nämndens arbetsordning.
Behörighetsvillkor för en är högre högskoleexamen och god förtrogenhet med beskattningen. Behörighetsvillkor för den ledande
ordföranden är dessutom i praktiken visad
ledarförmåga.
19 §
Medlemmar

Medlemmarna i skatterättelsenämnden föreslås av Skatteförvaltningen, kommunerna
och olika skattebetalargrupper. Skatteförvaltningen förordnar medlemmarna och deras
personliga ersättare för fem kalenderår.
Skatteförvaltningen ber om förslag till
medlemmar i skatterättelsenämnden av
kommunerna, Finlands Kommunförbund rf
och av de olika skattebetalargrupperna. Förslagen till medlemmar ska lämnas till Skatteförvaltningen i god tid innan medlemmarnas
mandatperiod börjar.
Medlemmarna i nämndens sektion på
Åland förordnas bland personer med hemkommun på Åland. Skatteförvaltningen ska
bereda Ålands landskapsregering tillfälle att
bli hörd innan medlemmarna i sektionen på
Åland förordnas.
Om ett uppdrag som medlem i rättelsenämnden blivit vakant under mandatperioden
informerar Skatteförvaltningen den aktör
som förslagit medlemmen om detta för att

21 §
Beslutförhet

En sektion är beslutför när ordföranden och
minst två medlemmar är närvarande.
Sektionen kan dock, i en sammansättning
med ordföranden och en medlem som företräder skattebetalarna, avgöra ett ärende där
skattebeloppet med anledning av ett rättelseyrkande kan ändras med högst 3 000 euro,
om ordföranden och medlemmen är eniga om
avgörandet.
22 §
Förfarande

Den berörda enheten inom Skatteförvaltningen bereder det ärende som ska behandlas
i rättelsenämnden och lägger fram ett förslag
till avgörande för nämnden.
Skatterättelsenämnden har rätt att höra sakkunniga och inhämta yttranden av sakkunniga.
Om ordföranden eller en medlem har deltagit i ett beskattningsbeslut, får han eller hon
inte behandla ett rättelseyrkande som gäller
ärendet i fråga i skatterättelsenämnden.
På förfarandet i skatterättelsenämnden tilllämpas i övrigt vad som bestäms i förvalt-
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23 §
Arbetsordning

I skatterättelsenämndens arbetsordning ges
närmare föreskrifter om uppgiftsfördelningen
mellan nämndens sektioner, ordförandenas
uppgiftsfördelning och ersättar arrangemang
samt organiseringen av verksamheten i övrigt.
5 kap.

Bevakning av skattetagarnas rätt och annan talan
24 §
Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt
och enhetens uppgifter

Vid Skatteförvaltningen finns Enheten för
bevakning av skattetagarnas rätt. Såsom part
i ärenden som gäller beskattningen för Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt på
det sätt som föreskrivs i denna lag och någon
annanstans i lag.
Enheten för bevakning av skattetagarnas
rätt har till uppgift att bevaka statens, kommunernas, församlingarnas, Folkpensionsanstaltens, skogsvårdsföreningarnas och skogscentralernas rätt vid beskattningen och vid
sökande av ändring i beskattningen och i
andra ärenden som avses i förvaltningslagen
eller i förvaltningsprocesslagen (586/1996)
när enheten anser att
1) det behövs för lagens tillämpning i andra
liknande fall eller för en enhetlig beskattnings- eller rättspraxis,
2) ärendet är ekonomiskt betydelsefullt eller
3) bevakningen av skattetagarnas rätt i övrigt förutsätter det.
Enheten för bevakning av skattetagarnas
rätt har självständig beslutanderätt vid fullgörandet av sin rättsbevakningsuppgift.

33
25 §

Hörande av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt innan ett ärende avgörs samt
delgivning av beslut

Utöver vad som annars föreskrivs i lag beträffande hörande av skattetagare, kan en enhet inom Skatteförvaltningen, centralskattenämnden eller skatterättelsenämnden som
behandlar ett ärende som gäller beskattning,
förhandsbesked, förhandsavgörande eller rättelseyrkande ge Enheten för bevakning av
skattetagarnas rätt tillfälle att bli hörd innan
ärendet avgörs.
Innan ett ärende avgörs kan förvaltningsdomstolen ge Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt tillfälle att lämna ett bemötande eller yttrande, samt delge beslutet med
hjälp av en elektronisk dataöverföringsmetod. Enheten ska utan dröjsmål genom automatisk kvittens eller på annat sätt bekräfta att
den har mottagit det elektroniska dokumentet. Enheten anses ha fått del av beslutet när
den har kvitterat mottagandet.
26 §
Särskild skattelättnad

Skatteförvaltningen kan, på ansökan av den
skatt- eller betalningsskyldige eller utan ansökan, helt eller delvis bevilja befrielse från
en skatt eller avgift som tillfaller staten, från
samfunds inkomstskatt, från skatteförhöjning
och från dröjsmålspåföljder och andra påföljder, om
1) Enheten för bevakning av skattetagarnas
rätt har överklagat beskattningen av en skatteller betalningsskyldig eller ett beslut av en
besvärsinstans, om ärendet lämnar rum för
tolkning och det inte finns någon vedertagen
rättspraxis,
2) ändringssökandet har medfört att den berörda skatt- eller betalningsskyldiga har påförts skatt eller avgift,
3) högsta förvaltningsdomstolen har meddelat beslut i det aktuella ärendet, och
4) det är viktigt att bevilja skattelättnad
med tanke på tryggandet av ett likvärdigt
bemötande av de skatt- eller betalningsskyldiga.
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En kommun kan, med iakttagande av vad
som föreskrivs i 1 mom., bevilja befrielse
från kommunalskatt samt påföljder som gäller kommunalskatt. Om kommunen har beviljat befrielse från kommunalskatt, beviljas
motsvarande befrielse också från kyrkoskatt
och den försäkrades sjukförsäkringspremie.
27 §
Utövande av kommunens, församlingens och
Folkpensionsanstaltens rätt att söka ändring

Kommunens, församlingens och Folkpensionsanstaltens rätt att söka ändring kan utövas av de nämnda skattetagarna och, oberoende av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt, dessutom av de skatteombud vid
enheten som har utsetts för uppgiften. Dessa
skatteombud biträder kommunerna, församlingarna och Folkpensionsanstalten också i
övrigt i frågor som gäller bevakningen av deras rätt.
Finlands Kommunförbund rf utser de skatteombud som avses i 1 mom. på framställning av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt. Ett beslut att utse ett skatteombud
kan återkallas i samma ordning som det har
fattats.
28 §
Förfarandet i brottmål

I fråga om de skatter och avgifter som enligt gällande bestämmelser ska uppbäras av
Skatteförvaltningen har Skatteförvaltningen
rätt att på alla skattetagares vägnar anmäla ett
ärende som gäller skattebrott eller något annat brott som hänför sig till beskattning till
förundersökningsmyndigheten för undersökning och att genom ett ombud som Skatteförvaltningen förordnat föra talan i brottmål
och i ärenden som gäller skadestånd på grund
av brott.
Skatteförvaltningen har dessutom rätt att
anmäla ärenden som gäller bokföringsbrott
till förundersökningsmyndigheten för undersökning.

29 §
Förande av talan i övriga fall

Utöver det som i denna lag och i lagen om
skatteuppbörd (609/2005) föreskrivs om förande av talan, kärar och svarar Skatteförvaltningen på statens vägnar samt bevakar
statens rätt och fördel i ärenden som gäller
Skatteförvaltningen hos domstol, vid skiljeförfarande, hos andra myndigheter och i förrättningar, samt för statens talan i fråga om
avtal som gäller Skatteförvaltningen.
6 kap.

Beskattningskostnader
30 §
Beskattningskostnaderna och deras fördelning

Kostnaderna för beskattningen betalas av
staten. Dessa kostnader utgörs av de omkostnader för Skatteförvaltningen som anges i
den ordinarie statsbudgeten och justeras på
grundval av bokslutet för det föregående året.
Vid beräkningen av kostnaderna beaktas
även de mervärdesskatteutgifter som ansluter
sig till Skatteförvaltningens ovan nämnda utgifter.
Av de årliga kostnader som avses i 1 mom.
tar staten ut sammanlagt 30,8 procent av
kommunerna, sammanlagt 4,7 procent av den
evangelisk-lutherska kyrkans församlingar
och 5,9 procent av Folkpensionsanstalten.
31 §
Beräkning av kommuners och församlingars
andelar

Av kommunernas årliga beskattningskostnader svarar en enskild kommun för ett belopp som fås på följande sätt:
1) med talet 0,3 multipliceras den proportionella andel som summan av den kalkylerade kommunalskatten enligt 3 a § i lagen om
skatteredovisning (532/1998) och kommunens andel av samfundsskatten utgör av motsvarande summa för hela landet, räknad en-
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ligt den beskattning som verkställts under det
föregående året,
2) med talet 0,7 multipliceras den proportionella andel som kommunens invånarantal
vid ingången av året före uppbördsåret utgör
av invånarantalet i hela landet,
3) med summan av de tal som har räknats
ut i enlighet med 1 och 2 punkten multipliceras den i 30 § 2 mom. angivna andel av beskattningskostnaderna som kommunerna tillsammans ska betala.
Av de årliga beskattningskostnaderna för
församlingarna inom den evangelisklutherska kyrkan svarar en enskild församling för ett belopp som fås på följande sätt:
1) med talet 0,3 multipliceras den proportionella andel som summan av den kalkylerade kyrkoskatten och församlingens andel
av samfundsskatten utgör av motsvarande
summa i hela landet, räknad enligt den beskattning som verkställts under det föregående året,
2) med talet 0,7 multipliceras den proportionella andel som antalet i kyrkböckerna vid
ingången av året före uppbördsåret såsom
närvarande antecknade medlemmar i församlingen utgör av antalet såsom närvarande antecknade medlemmar i den evangelisklutherska kyrkan,
3) med summan av de tal som har räknats
ut i enlighet med 1 och 2 punkten multipliceras den i 30 § 2 mom. angivna andel av beskattningskostnaderna som församlingarna
tillsammans ska betala.

35

ett rättelseyrkande hos Skatteförvaltningen. I
beslutet med anledning av rättelseyrkandet
får ändring sökas genom besvär på det sätt
som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen.
7 kap.

Särskilda bestämmelser
33 §
Behandling och avgörande av förvaltningsklagan

32 §

Förvaltningsklagan som har anförts över
Skatteförvaltningens eller dess tjänstemäns
verksamhet avgörs av generaldirektören. I
arbetsordningen kan det bestämmas att en
klagan som har anförts hos en enhet inom
Skatteförvaltningen över enhetens eller dess
tjänstemäns verksamhet avgörs av chefen för
enheten, bortsett från klagan över enhetschefens åtgärder, som avgörs av generaldirektören.
Förvaltningsklagan över åtgärder av generaldirektören, dennes ställföreträdare eller
Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt
och dess tjänstemän avgörs av finansministeriet. En klagan som har anförts hos Enheten
för bevakning av skattetagarnas rätt över dess
tjänstemans åtgärder avgörs dock av chefen
för enheten, bortsett från klagan över enhetschefens åtgärder. Finansministeriet kan överta avgörandet av ett principiellt viktigt klagomålsärende som handläggs inom Skatteförvaltningen.

Uttagande och rättelse av beskattningskostnader

34 §

Skatteförvaltningen tar årligen i samband
med skatteredovisningarna i mars, juni, september och december av de skattetagare som
avses i 30 § 2 mom. ut deras andelar av de
beskattningskostnader som Skatteförvaltningen har fastställt. Kostnadernas storlek
och den enskilda skattetagarens andel av dem
ska anges i det beslut som gäller uttagandet.
Om en skattetagare inte nöjer sig med beslutet, ska skattetagaren under den kalendermånad som följer efter uttagandet framställa

Sökande av ändring i Koncernskattecentralens beslut

I Koncernskattecentralens beslut som gäller
beskattning är Helsingfors förvaltningsdomstol behörig förvaltningsdomstol. I fråga om
rättelseyrkande och ändringssökande tillämpas vad som föreskrivs någon annanstans i
lag.
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35 §

senämndernas eller deras sektioners uppgifter, om det till följd av ändringar i SkatteförIkraftträdande och övergångsbestämmelser valtningens organisation eller för att främja
en jämn fördelning av uppgifterna är nödDenna lag träder i kraft den
20 .
vändigt att ändra det förfarande genom vilket
Genom denna lag upphävs lagen av den 18 rättelsenämndernas uppgifter bestämt.
april 2008 om Skatteförvaltningen
Om verksamhetsområdet för en enhet inom
(237/2008) och lagen av den 26 juli 1996 om Skatteförvaltningen vid denna lags ikraftträcentralskattenämnden (535/1996) jämte änd- dande omfattar något annat område än hela
ringar.
landet, kan det i Skatteförvaltningens arbetsDe söm är ordförande, vice ordförande, ordning bestämmas att uppgifterna ska övermedlemmar och ersättare i centralskatte- föras till en annan enhet inom Skatteförvaltnämnden när denna lag träder i kraft fortsät- ningen, med iakttagande av de bestämmelser
ter i sina uppgifter till utgången av sin man- som gäller vid denna lags ikraftträdande.
datperiod.
Skatteförvaltningen får före ikraftträdandet
Vad som i denna lag bestäms om skatterät- inrätta, utlysa och tillsätta de tjänster som
telsenämnder tillämpas på den skatterättelse- verkställigheten av lagen förutsätter samt fatnämnd vid Skatteförvaltningen som inleder ta andra beslut om behövliga tjänstearrangesin verksamhet den 1 januari 2013.
mang. I fråga om placering, behörighetsvillSkatterättelsenämnderna vid skatteverken, kor och utnämningsförfarandet i fråga om
Koncernskatteverkets skatterättelsenämnd tjänster som hänför sig till verkställigheten
och skatterättelsenämnden vid Ålands skatte- av lagen tillämpas de bestämmelser som gälbyrå, som är verksamma vid denna lags ler vid ikraftträdandet. Skatteförvaltningen
ikraftträdande, fortsätter till utgången av sin får också fastställa den nya Skatteförvaltinnevarande mandatperiod, och på dem till- ningens arbetsordning.
lämpas de bestämmelser som gäller vid denVad som någon annanstans i lagstiftningen
na lags ikraftträdande. Till och med den 31 föreskrivs eller i övrigt bestäms om Skatdecember 2012 ska rättelseyrkanden riktas testyrelsen eller skatteverk eller om andra i
till skatterättelsenämnden vid det skatteverk denna lag avsedda myndigheter som är behösom har verkställt eller som borde ha verk- riga vid beskattning gäller efter denna lags
ställt beskattningen eller som har fastställt ikraftträdande Skatteförvaltningen.
den grund enligt vilken sammanslutningens
De föreskrifter och anvisningar som Skatinkomst och förmögenhet samt förlust och testyrelsen har utfärdat och som gäller vid
skulder fördelas mellan delägarna. Skatterät- denna lags ikraftträdande gäller enligt vad
telsenämnden vid Koncernskattecentralen är som bestäms i dem.
behörig i fråga om de beslut som KoncernDen som vid denna lags ikraftträdande är
skattecentralen fattar och skatterättelsenämn- ordförande i rättelsenämnden är efter ikraftden vid Ålands skatteverk är behörig i fråga trädandet behörig för tjänsten som ordföranom de beslut som Ålands skatteverk fattar. I de i rättelsenämnden.
Skatteförvaltningens arbetsordning kan det
Åtgärder som verkställigheten av lagen föremellertid utfärdas bestämmelser om rättel- utsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.
—————
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2.
Lag
om ändring av inkomstskattelagen
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) 44 § 4 mom., 57 §, 64 §
1 mom., 71 § 2 mom., 73 §, 75 § 2 mom., 76 § 1 mom. 5 punkten, 93 § 2 mom., 116 a §
1 mom. samt 122 § 3 och 4 mom.,
av dem 44 § 4 mom. sådant det lyder i lag 1565/1995, 57 § sådan den lyder i lag 1141/2007,
den finska språkdräkten i 73 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 896/2001, 76 § 1 mom.
5 punkten sådan den lyder i lag 1549/1995, 116 a § 1 mom. sådant det lyder i lag 229/1999
samt 122 § 3 och 4 mom. sådana de lyder i lag 945/1998, som följer:
44 §
Inkomst av renskötsel och dess beräknande

——————————————
Efter att ha hört Skatteförvaltningen fastställer statsrådet varje år senast den 10 december de intäktsgrunder som avses i
2 mom. Renbeteslagsföreningen ska senast
den 31 oktober för statsrådet lägga fram ett
förslag till intäktsgrunder för renskötseln.
57 §
Donationsavdrag

Ett samfund får enligt vad som närmare bestäms genom förordning av statsrådet från sin
inkomst dra av
1) en penningdonation på minst 850 euro
och högst 250 000 euro som gjorts för att
främja vetenskap, konst eller bevarande av
kulturarvet i Finland till en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller till
ett sådant universitet eller en sådan högskola
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som får offentlig finansiering eller en
universitetsfond i anknytning till dessa,
2) en penningdonation på minst 850 euro
och högst 50 000 euro som gjorts för att
främja vetenskap, konst eller bevarande av

kulturarvet i Finland till en av Skatteförvaltningen angiven förening eller stiftelse inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
eller en fond i anknytning till dessa, vars
egentliga uppgift är att understödja vetenskap
eller konst eller bevara kulturarvet i Finland.
Ovan i 1 mom. 2 punkten avsedda av Skatteförvaltningen angivna aktörer ska årligen
till Skatteförvaltningen lämna uppgifter om
de avdragsgilla donationer som de mottagit,
vem som gjort donationerna och för vilket
ändamål donationen använts. Dessutom ska
verksamhetsberättelsen, resultaträkningen
och balansräkningen för det senast avslutade
verksamhetsåret lämnas till Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om hur och när uppgifterna
ska lämnas.
64 §
Naturaförmåner

Naturaförmåner som erhållits av arbetsgivaren är skattepliktig förvärvsinkomst för
den skattskyldige och ska uppskattas till
gängse värde. Skatteförvaltningen bestämmer
årligen beräkningsgrunderna för det gängse
värdet.
——————————————
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71 §

Skattefria resekostnadsersättningar

——————————————
I branscher där arbetstagaren ofta måste
byta arbetsställe på grund av att det för branschen typiska arbetet är kortvarigt anses av
resekostnadsersättningarna för de dagliga resorna mellan bostaden och det särskilda arbetsstället endast kostnadsersättningen för
själva resan vara skattefri inkomst, i det fall
att den skattskyldige inte har någon egentlig
arbetsplats. Om arbetstagaren dock inte har
tillfälle att utnyttja av arbetsgivaren ordnad
arbetsplatsbespisning på ett särskilt arbetsställe eller i dess omedelbara närhet, anses
det dessutom också att en måltidsersättning
som ingår i resekostnadsersättningarna för
dagliga resor mellan bostaden och ett särskilt
arbetsställe ska vara skattefri. Skatteförvaltningen bestämmer årligen beloppet av den
skattefria måltidsersättningen.
——————————————
73 §
Grunderna för och beloppet av skattefria ersättningar

Skatteförvaltningen meddelar årligen på
förhand närmare föreskrifter om grunderna
för och beloppen av skattefria ersättningar
för resekostnader, efter att ha gett kostnadsersättningsdelegationen tillfälle att bli hörd.
Närmare bestämmelser om delegationen utfärdas genom statsrådets förordning.
Utgående från de resekostnadsbelopp som
statens arbetsmarknadsverk räknat ut fastställer Skatteförvaltningen beloppen av skattefria
dagtraktamenten och målstidsersättningar
som arbetsgivaren betalar för arbetsresor.
När inrikesdagtraktamenten fastställs ska en
15 procents andel för inbesparade levnadskostnader dras av från summan. Det på så
sätt uträknade beloppet ska dras av från de
sammanlagda resekostnaderna också när utrikesdagtraktamenten fastställs. Skatteförvaltningen fastställer, i överensstämmelse
med de maximikilometerersättningar som
statens arbetsmarknadsverk har räknat ut, den
skattefria kilometerersättning som ska betalas

till en skattskyldig för arbetsresor som han
eller hon har företagit med fordon som han
eller hon äger eller besitter.
75 §
Skattefria ersättningar till personer som erhåller sjöarbetsinkomst

——————————————
Skatteförvaltningen meddelar årligen närmare föreskrifter om grunderna för och beloppen av skattefria resekostnadsersättningar.
76 §
Vissa skattefria ersättningar i anslutning till
tjänstgöring utomlands

Skattepliktig inkomst är inte
——————————————
5) den skattskyldiges och hans eller hennes
familjemedlemmars flytt- och resekostnader
som beror på annat än i 1—3 punkten avsett
arbete utomlands och som arbetsgivaren betalar samt sådan sedvanlig privat tjänstepersonal och utbildning för barn som arbetsgivaren bekostar där under tiden för arbetet utomlands, samt den del av bostadsförmånen som
överstiger förmånens skäliga värde. Skatteförvaltningen utfärdar närmare bestämmelser
om värdet på en bostadsförmån som erhållits
utomlands.
——————————————
93 §
Kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen

——————————————
Anses något annat än ett allmänt fortskaffningsmedel som billigaste fortskaffningsmedel enligt 1 mom., ska man när avdraget räknas ut beakta den skäliga kostnadsökning
som användningen av fortskaffningsmedlet
för resor mellan bostaden och arbetsplatsen
medför. Skatteförvaltningen ger om årligen
närmare bestämmerlser om beräkningsgrunderna för avdraget.
——————————————
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116 a §

122 §

Periodisering av idrottsinkomst

Inverkan av ägarväxling på rätten att dra av
förluster

Som en idrottsutövares inkomst under skatteåret betraktas inte den del av den inkomst
(idrottsinkomst) han eller hon haft direkt med
anledning av idrottsutövandet som enligt
villkoren i 116 b och 116 c § har betalts till
en sådan riksomfattande träningsfond eller
idrottsutövarfond som finns i anslutning till
en av finansministeriet utsedd stiftelse och
som för varje idrottsutövare årligen ska tillställa Skatteförvaltningen de för beskattningen nödvändiga uppgifterna. Skatteförvaltningen ger närmare bestämmelser om de
uppgifter som ska uppges.
——————————————

——————————————
Utan hinder av 1 och 2 mom. kan Skatteförvaltningen av särskilda skäl på ansökan
bevilja rätt att dra av förlust när det är påkallat med hänsyn till samfundets eller sammanslutningens fortsatta verksamhet.
Aktiebolag och andelslag får dock dra av
förlust med stöd av tillstånd som avses i
3 mom. endast till den del som samfundets
inkomst under skatteåret före förlustavdrag
överskrider beloppet av det koncernbidrag
som samfundet erhållit och som avses i lagen
om koncernbidrag vid beskattningen
(825/1986). Skatteförvaltningen kan på de
grunder som avses i 3 mom. bevilja tillstånd
att dra av hela förlusten, om de i 3 § i lagen
om koncernbidrag vid beskattningen avsedda
villkoren för att ge koncernbidrag har uppfyllts redan före ägarbytet enligt 1 mom.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
—————
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3.
Lag
om ändring av lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 22 december 2005 om värdering av tillgångar vid beskattningen
(1142/2005) 7 § 3 mom., 20 § 3 och 5 mom. samt 29 § 4 mom.,
av dem 7 § 3 mom. och 20 § 3 och 5 mom. sådana de lyder i lag 966/2006, som följer:
7§
Jämförelsevärdet för skog som hör till bolagstillgångarna

——————————————
Skatteförvaltningen fastställer årligen för
varje kommun den genomsnittliga årliga avkastningen per hektar skog så att ändringen
av denna avkastning i jämförelse med den
genomsnittliga nettointäkten i kommunen
skatteåret 2005 motsvarar förändringen i
konsumentprisindexet från september 2005
till september under skatteåret.
——————————————
20 §

tember året före skatteåret till september under skatteåret.
——————————————
Värdet av täckdikad jordbruksmark ökas
med ett av Skatteförvaltningen årligen per
hektar fastställt tilläggsvärde. Detta täckdikningstillägg fastställs så att ändringen av
tillägget i jämförelse med det senast fastställda täckdikningstillägget motsvarar förändringen i konsumentprisindexet från september året före skatteåret till september under
skatteåret.
29 §
Beskattningsvärdet för fastigheters mark

——————————————
Skatteförvaltningen fastställer för beskattningen årligen för varje kommun närmare de
——————————————
grunder enligt vilka beskattningsvärdet för
Skatteförvaltningen fastställer årligen för byggnadsmark ska räknas ut. Skatteförvaltvarje kommun den genomsnittliga årliga av- ningen kan begränsa den årliga höjning av
kastningen per hektar åker så att ändringen i beskattningsvärdena som ändringar i beräkjämförelse med den senast fastställda genom- ningsgrunderna medför.
snittliga årliga avkastningen motsvarar för———
ändringen i konsumentprisindexet från sepDenna lag träder i kraft den
20 .
—————
Värdet av jordbruksmark
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4.
Lag
om ändring av 43 och 55 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 24 juni 1968 om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
(360/1968) 43 § 5 mom. samt 55 § 1 och 2 mom.,
sådana de lyder, 43 § 5 mom. i lag 1539/1992 samt 55 § 1 och 2 mom. i lag 1168/2000, som
följer:
43 §
——————————————
Skatteförvaltningen kan på ansökan av den
skattskyldige av särskilda skäl förlänga den i
1 och 2 mom. angivna tiden med högst tre år.
Om överlåtelsepriset eller vederlaget eller
någon del av det inte heller under den förlängda tiden har dragits av, räknas det icke
avdragna beloppet förhöjt med 40 procent
som skattepliktig inkomst för det skatteår
under vilket avdraget senast borde ha gjorts.

2) ett belopp som motsvarar skillnaden
mellan maximibeloppet av den skattefria kilometerersättning som Skatteförvaltningen
fastställt i det ovan nämnda beslutet och de
utgifter som föranleds av sådana resor i anslutning till näringsverksamheten som en rörelseidkare eller en yrkesutövare gör med en
bil som hör till hans eller hennes privata tillgångar.
Med arbetsresa avses i 1 mom. 1 punkten
en resa som en rörelseidkare eller en yrkesutövare tillfälligt företar i anslutning till näringsverksamheten utanför sitt ordinarie verksamhetsområde. I fråga om avdraget iakttas i
tillämpliga delar grunderna för det beslut
som Skatteförvaltningen utfärdat med stöd av
73 § 2 mom. i inkomstskattelagen.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den
20 .

55 §
En enskild rörelseidkare eller yrkesutövare
får utöver vad som anges i 7 § dra av
1) ett belopp som motsvarar skillnaden
mellan maximibeloppet av skattefria dagtraktamenten för arbetsresor som Skatteförvaltningen fastställt med stöd av 73 § 2 mom. i
inkomstskattelagen och den ökning av levnadskostnaderna som beror på arbetsresor,
och
—————

5.
Lag
om ändring av 10 e § i inkomstskattelagen för gårdsbruk
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i inkomstskattelagen för gårdsbruk av den 15 december 1967 (543/1967) 10 e §
1 och 2 mom., sådana de lyder i lag 1169/2000, som följer:
10 e §
En jordbruksidkare får utöver vad som anges i 6 § dra av

1) ett belopp som motsvarar skillnaden
mellan maximibeloppet av skattefria dagtraktamenten för arbetsresor som Skatteförvalt-
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ningen fastställt med stöd av 73 § 2 mom. i
Med arbetsresa avses i 1 mom. 1 punkten
inkomstskattelagen och den ökning av lev- en resa som en jordbruksidkare tillfälligt fönadskostnaderna som beror på arbetsresor, retar i anslutning till lantbruket utanför sitt
och
ordinarie verksamhetsområde. I fråga om av2) ett belopp som motsvarar skillnaden draget iakttas i tillämpliga delar grunderna
mellan maximibeloppet av den skattefria ki- för det beslut som Skatteförvaltningen utfärlometerersättning som Skatteförvaltningen dat med stöd av 73 § 2 mom. i inkomstskattefastställt i det ovan nämnda beslutet och de lagen.
utgifter som föranleds av sådana resor i an- — — — — — — — — — — — — — —
slutning till lantbruket som en jordbruksidka———
re gör med en bil som hör till hans eller henDenna lag träder i kraft den
20 .
nes privata tillgångar.
—————
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6.
Lag
om ändring av lagen om skattelättnader för vissa allmännyttiga samfund
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 13 augusti 1976 om skattelättnader för vissa allmännyttiga samfund
(680/1976) 4 § 1 mom., det inledande stycket i 7 § 1 mom. samt 8 § 1 mom., sådana de lyder i
lag 567/2004, som följer:
4§
Skatteförvaltningen beviljar lagenliga skattelättnader för viss tid, dock högst fem skatteår i sänder. Innan skattelättnad beviljas ett
nytt sökande samfund eller ett samfund, i
vars situation det har skett en väsentlig förändring, ska Skatteförvaltningen inhämta utlåtande av de allmännyttiga samfundens skattefrihetsnämnd.
——————————————

7§
Skatteförvaltningen ska, räknat från en tidpunkt som den bestämmer, helt eller delvis
återta skattelättnad som beviljats samfund
——————————————

8§
Skattelättnad som beviljats med stöd av
denna lag befriar inte ett samfund från den
deklarationsskyldighet som det utan denna
lättnad skulle ha enligt lagen om beskattningsförfarande (1558/1995). Samfundet ska
dessutom i samband med skattedeklarationen
tillställa Skatteförvaltningen en sådan redogörelse som Skatteförvaltningen bestämmer.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
—————
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7.
Lag
om ändring av 32 § i tonnageskattelagen
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i tonnageskattelagen av den 5 juni 2002 (476/2002) 32 § 1 mom. som följer:
32 §
Verkställande av beskattningen efter återkallande av godkännande som tonnageskattskyldig eller upplösning av bolag

alla de skatteår som omfattas av tonnageskatteperioden. Beskattningen slutförs vid en tidpunkt som Skatteförvaltningen bestämmer,
dock senast före utgången av oktober under
kalenderåret efter det då tonnageskatteperioden upphörde.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den
20 .

Med avvikelse från bestämmelserna i den
övriga lagstiftningen om inkomstbeskattning
verkställs ovan i 24 § avsedd beskattning efter tonnageskatteperiodens upphörande för
—————

8.
Lag
om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen av den 11 augusti 1978 om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978) 12 a § 2 mom., sådant det lyder i lag 856/2005, och
ändras 4 § 2 mom., 5 §, 10 b § 3 mom., 11 § 2 mom., 12 a § 1 och 4 mom., 13 § 6 mom.,
15 § 2 mom., 16 § 2 mom., 17 § 2 mom., 21 § 1, 3, 4 och 6 mom., 23 § 2 mom. och 24 §
3 mom.,
av dem 4 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1242/1988, 5 §, 11 § 2 mom., 12 a § 1 och 4 mom.,
15 § 2 mom., 16 § 2 mom., 17 § 2 mom. samt 21 § 3, 4 och 6 mom. sådana de lyder i nämnda
lag 856/2005, 10 b § 3 mom. sådant det lyder i lag 970/2005, 13 § 6 mom. sådant det lyder i
lag 814/2008, 21 § 1 mom. sådant det lyder i lag 253/2008 samt 24 § 3 mom. sådant det lyder
i lag 1120/1996, som följer:
4§
——————————————
Till lön hänförs inte
1) ersättning som mot verifikat som en trafikidkare utfärdat har betalts för biljett och
fraktavgift samt för andra med dem jämförliga nödvändiga avgifter som hör till den
egentliga färden,

2) ersättning som mot verifikat som en inkvarteringsrörelse har utfärdat eller som mot
annat tillförlitligt verifikat har betalts för logiavgift,
3) dagtraktamente till den del det motsvarar
av Skatteförvaltningen fastställt skattefritt
dagtraktamente i Finland, inte heller
4) av Skatteförvaltningen fastställt skattefritt dagtraktamente eller annan ersättning för
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vistelsekostnader, som har betalts till den
som står i anställningsförhållande till finska
staten och vars egentliga arbetsplats är i utlandet, för resa utanför nämnda arbetsplats.
——————————————
5§
Skatteförvaltningen utfärdar på ansökan ett
källskattekort för en begränsat skattskyldig
för tillämpning av bestämmelserna om källskatt.
Skatteförvaltningen utfärdar föreskrifter
om det förfarande som ska iakttas när ansökan görs och vilka uppgifter som ska framgå
av ansökan.
10 b §
——————————————
Dessutom förutsätts det att den utländska
förvaltaren har sitt hemvist i en stat med vilken Finland har ett avtal för undvikande av
dubbelbeskattning. Vid tidpunkten för utdelningen av dividend ska det även finnas en anteckning om förvaltaren i Skatteförvaltningens register över utländska egendomsförvaltare.
——————————————
11 §
——————————————
Anser en skattskyldig att i källskatt har
uppburits mer än vad som förutsätts i ett internationellt avtal eller att uppbörden av skatten annars har varit felaktig, och har den som
är skyldig att uppbära skatten inte rättat uppbörden, kan den skattskyldige hänskjuta frågan för avgörande till Skatteförvaltningen.
Konstaterar Skatteförvaltningen att ett för
stort belopp har uppburits i källskatt, ska den
bestämma att det överstigande beloppet ska
återbetalas till den skattskyldige. Rättelseyrkande ska göras inom fem kalenderår efter
uppbörden av skatten.
——————————————
12 a §
Skatteförvaltningen meddelar på skriftlig
ansökan av den skattskyldige eller den som
är skyldig att uppbära skatt förhandsavgörande om tillämpningen av ett internationellt
avtal enligt 1 § 3 mom. på uppbörd av källskatt samt om källskatt ska uppbäras eller om
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vad som annars ska iakttas vid uppbörden av
källskatt. Förhandsavgörande meddelas inte,
om centralskattenämnden har avgjort ärendet
eller om ansökan i ärendet är anhängig i centralskattenämnden.
——————————————
Ett ärende som gäller förhandsavgörande
ska behandlas skyndsamt i Skatteförvaltningen, förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen.
13 §
——————————————
Den skattskyldige ska som utredning över
de inkomster och avdrag som avses i 2 mom.
4 punkten för Skatteförvaltningen visa upp
ett intyg utfärdat av skattemyndigheterna i
hemviststaten.
15 §
——————————————
Skatt på den beskattningsbara förvärvsinkomsten vid statsbeskattningen betalas enligt
en progressiv inkomstskatteskala. Den som
är begränsat skattskyldig för hela skatteåret
betalar dessutom skatt på den beskattningsbara inkomsten vid kommunalbeskattningen
enligt en genomsnittlig kommunal inkomstskattesats. Den genomsnittliga kommunala
inkomstskattesatsen utgör medeltalet av de
för kommunerna senast fastställda inkomstskattesatserna, vägt med den beskattningsbara inkomsten vid senaste kommunalbeskattning i respektive kommun, och angivet med
en fjärdedels procentenhets noggrannhet.
Skatten redovisas i sin helhet till staten. Inkomstskattesatsen publiceras årligen i Skatteförvaltningens förteckning över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser,
vilken ingår i författningssamlingen. En
skattskyldig som bott en del av skatteåret i
Finland betalar skatt på den beskattningsbara
inkomsten vid kommunalbeskattningen för
hela skatteåret enligt 130 § i inkomstskattelagen, och skatten redovisas till den skattskyldiges hemkommun.
——————————————
16 §
——————————————
Har källskatt inte uppburits av någon annan
anledning än försummelse hos den som är
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skyldig att uppbära skatt eller i något annat
fall än ett sådant som avses i 9 § 3 mom., tilllämpas på motsvarande sätt 1 mom. i denna
paragraf, dock så att Skatteförvaltningen
ofördröjligen fastställer den skattskyldiges
beskattningsbara inkomst samt debiterar den
skatt som ska betalas på inkomsten.
——————————————
17 §
——————————————
Skatteförvaltningen fattar beslut om att arbetsgivaren eller den i 1 mom. avsedda representanten förordnas att ansvara för skatten. Beslut kan fattas, om den skattskyldige
trots uppmaning inte har betalt skatten och
indrivning av skatten inte kan ske genom
handräckning enligt Rådets direktiv om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar
som har avseende på vissa avgifter, tullar,
skatter och andra åtgärder (76/308/EEG) eller enligt ett internationellt avtal som är bindande för Finland.
——————————————

börd föreskrivs om sökande av ändring i
motsvarande ärenden.
På sökande av ändring i Skatteförvaltningens beslut med stöd av 16 § 2 mom. eller
17 § tillämpas vad som i lagen om förskottsuppbörd föreskrivs om sökande av ändring i
beslut enligt 38 § i nämnda lag. Ändring i
Skatteförvaltningens beslut med anledning av
rättelseyrkande får sökas genom besvär hos
Helsingfors förvaltningsdomstol.
——————————————
Ett avgörande som Skatteförvaltningen har
meddelat med stöd av 12 a § ska iakttas trots
besvär. Den som är skyldig att uppbära skatt
ska iaktta beslut som har meddelats på besvär
över avgörandet räknat från delfåendet av beslutet.
23 §
——————————————
Har begränsat skattskyldig på grund av inkomst, utöver källskatt, erlagt kommunalskatt till en kommun inom landskapet Åland,
återbetalas till honom eller henne av statsmedel på ansökan 40 procent av den källskatt
som uppburits på den till grund för nämnda
kommunalskatt liggande inkomsten. Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter
om källskatt som ska återbetalas.
——————————————

21 §
I Skatteförvaltningens förhandsavgörande
med stöd av 12 a § får ändring sökas hos
Helsingfors förvaltningsdomstol genom besvär inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. I ett beslut genom vilket Skatteförvaltningen har beslutat att inte meddela för24 §
handsavgörande, får ändring inte sökas ge- — — — — — — — — — — — — — —
nom besvär. Besvärsskriften ska inom beSkatteförvaltningen kan meddela närmare
svärstiden tillställas Skatteförvaltningen eller föreskrifter om innehållet i de uppgifter som
Helsingfors förvaltningsdomstol. På statens ska lämnas om begränsat skattskyldiga.
vägnar har Enheten för bevakning av skatte- Dessutom bestämmer Skatteförvaltningen i
tagarnas rätt besvärsrätt. Enhetens besvärstid enlighet med lagen om förskottsuppbörd om
räknas från den tidpunkt då beslutet fattades. beräkningsgrunderna för förskottsinnehåll——————————————
ningsprocenterna och förskottsbetalningen
På sökande av ändring i Skatteförvaltning- för en begränsat skattskyldig som får sådan
ens beslut enligt 11 § 2 mom. och i avgöran- inkomst från Finland som avses i 13 §
den som avser åläggande för den som är 1 mom. 1 och 2 punkten och 16 a § i denna
skyldig att uppbära källskatt att betala skatt lag.
som inte uppburits liksom även i beslut som
———
Skatteförvaltningen fattat om källskattekort
Denna lag träder i kraft den
20 .
tillämpas vad som i lagen om förskottsupp—————
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9.
Lag
om ändring av 4 och 8 § i lagen om källskatt för löntagare från utlandet
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 18 december 1995 om källskatt för löntagare från utlandet
(1551/1995) 4 § och 8 § 1 mom., av dem 4 § sådan den lyder i lag 975/2006, som följer:
4§

8§

Ansökan om tillämpning av lagen

Uppbörd och betalning av skatt, ändringssökande samt uppgiftsskyldighet

Denna lag tillämpas på ansökan av en löntagare från utlandet. Ansökan, i vilken ska
läggas fram utredning över att de förutsättningar som avses i 2 § föreligger, ska göras
skriftligen och lämnas in hos Skatteförvaltningen innan det arbete som avses i denna
lag börjar eller inom 90 dagar från arbetets
början. Om det föreligger förutsättningar för
att tillämpa denna lag, ska Skatteförvaltningen göra en anteckning om beslutet i löntagarens skattekort.

Vid uppbörden och betalningen av källskatt
på löneinkomst, vid övervakningen av uppbörden av skatten samt vid sökande av ändring tillämpas i tillämpliga delar lagen om
förskottsuppbörd. Skatteförvaltningen kan utfärda närmare bestämmelser om uppbörd och
betalning av skatt samt om arbetsgivares årsanmälan och redovisning av skatt.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
—————

10.
Lag
om ändring av lagen om källskatt på ränteinkomst
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen av den 28 december 1990 om källskatt på ränteinkomst (1341/1990) 8 a §
2 mom., sådant det lyder i lag 539/1996, och
ändras 7 §, 8 a § 1 och 5 mom. samt 9, 11—13 och 17 §,
av dem 7 § sådan den lyder i lag 610/2009, 8 a § 1 och 5 mom. sådana de lyder i nämnda lag
539/1996, 11 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1571/1995, 12 och 13 § sådana de lyder i
den sistnämnda lagen och 17 § sådan den lyder i lag 1393/1991 samt i nämnda lagar
1571/1995 och 539/1996, som följer:
7§
Betalning av skatt

Den skatt som räntebetalaren har uppburit
på ränteinkomst ska han eller hon betala till

Skatteförvaltningen senast månaden efter den
under vilken räntan har betalts vid den tidpunkt som föreskrivs i 11 § 1 mom. i skattekontolagen (604/2009).
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8a§

Skatteförvaltningen får på skriftlig ansökan
av räntetagaren eller räntebetalaren meddela
förhandsavgörande som gäller källskatt på
ränteinkomst, om inte centralskattenämnden
har avgjort ärendet eller om en ansökan i
ärendet inte är anhängig i centralskattenämnden.
——————————————
Ett ärende som gäller förhandsavgörande
ska behandlas i brådskande ordning i Skatteförvaltningen, förvaltningsdomstolen och
högsta förvaltningsdomstolen.

ett masskuldebrevslån ska dessutom uppge
villkoren för det lån han eller hon emitterar,
samt en arbetsgivare som betalar ränta på en
deposition i ett intressekontor och ett andelslag som bedriver lånerörelse enligt 18 a § i
lagen om andelslag de kontovillkor som de
iakttar i depositionsverksamheten.
Utan hinder av 1 mom. ska en räntebetalare, som är skyldig att uppbära källskatt på
ränteinkomst, på Skatteförvaltningens uppmaning lämna uppgifter för beskattning eller
skattegranskning eller i ett fullföljdsärende i
fråga om beskattning som gäller en viss
skattskyldig, om uppgifterna framgår av
handlingar som finns hos räntebetalaren eller
som denne annars har i sin besittning.

9§

12 §

Tillsyn

Uppbörd av skatt hos räntetagaren

Skatteförvaltningen ska övervaka att skyldigheten att betala källskatt på ränteinkomst
fullgörs samt att bestämmelserna om skattens
belopp iakttas.

Har källskatt på ränteinkomst inte uppburits för sådan ränteinkomst enligt 3 § som
den som är skyldig att betala källskatten har
erhållit, ska Skatteförvaltningen debitera
källskatten hos räntetagaren. Debitering
verkställs dock inte senare än inom det sjätte
året efter utgången av det kalenderår under
vilket skatten borde ha burits upp. I samband
med debiteringen ska den skattskyldige, med
iakttagande i tillämpliga delar av 56 §
4 mom. och 57 § i lagen om beskattningsförfarande, påföras skattetillägg och skatteförhöjning.

Förhandsavgörande av Skatteförvaltningen

11 §
Skyldighet att lämna uppgifter

Deklarationsskyldigheten enligt lagen om
beskattningsförfarande gäller inte ränteinkomst för vilken källskatt ska betalas enligt
denna lag och inte det kapital på vilket räntan
betalas. Av räntebetalarens bokföring ska
dock tillförlitligt framgå de omständigheter
som är relevanta för uträknande av källskatt
på ränteinkomst. På uppmaning av en behörig tjänsteman vid Skatteförvaltningen ska
räntebetalaren visa de handlingar som behövs
för tillsynen över källskatten på ränteinkomst
samt annan behövlig utredning. Skatteförvaltningen ska dessutom årligen tillställas i
förordning närmare angivna uppgifter om
källskattepliktiga räntor och om den källskatt
som har uppburits för dem samt på uppmaning av Skatteförvaltningen uppgifter om de
skattskyldiga för vilkas i 3 § nämnda räntor
källskatt inte har uppburits samt om de räntor
som har betalts till dem. Den som emitterar

13 §
Debitering av källskatt i samband med rättelse av beskattningen

Har ränteinkomst som avses i 3 § felaktigt
blivit beskattad som skattepliktig inkomst vid
inkomstbeskattningen för den som är skyldig
att betala källskatt på ränteinkomst, ska källskatten, i samband med rättelse av beskattningen som avses i lagen om beskattningsförfarande, av Skatteförvaltningen debiteras den
skattskyldige. Därvid påförs inte skattetillägg
och skatteförhöjning enligt 12 §.
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Sökande av ändring
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När ändring söks i Skatteförvaltningens beslut, tillämpas vad som i lagen om förskottsuppbörd bestäms om sökande av ändring i
motsvarande beslut som gäller förskottsuppbörd.
———
Denna lag träder i kraft den
20 .

Om sökande av ändring i ett beslut genom
vilket räntetagaren har påförts källskatt gäller
vad som i lagen om beskattningsförfarande
bestäms om ändringssökande genom besvär
hos förvaltningsdomstolen.
—————
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11.
Lag
om ändring av sjukförsäkringslagen
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i sjukförsäkringslagen av den 21 december 2004 (1224/2004) 4 kap. 3 § 1 mom.,
15 kap. 13 § 2 mom., 19 kap. 3, 7 och 8 § samt 20 kap. 6 §,
av dem 19 kap. 3 och 7 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 1113/2005 och 20 kap. 6 § sådan den lyder i sistnämnda lag 1113/2005, som följer:
4 kap.

Ersättning för resekostnader
3§
Resor i anslutning till hembesök

I enlighet med vad som annars bestäms i
detta kapitel får en försäkrad ersättning för
resekostnaderna för hembesök som läkare,
tandläkare eller andra yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården enligt denna
lag har gjort hos den försäkrade. Ersättning
för hembesök som yrkesutbildade personer
inom hälso- och sjukvården gjort med egen
bil betalas dock till ett belopp som motsvarar
den skattefria ersättning som årligen fastställs av Skatteförvaltningen.
——————————————
15 kap.

Verkställighet
13 §
Åläggande att genomgå undersökningar

——————————————
Den försäkrade får ersättning för de resekostnader som föranleds av deltagande i undersökningar, så som det bestäms i 4 kap.
Den försäkrade har dessutom rätt att för tiden
för undersökningen få dagtraktamente, nattresepenning och logiersättning. Har den för-

säkrade varit i behov av följeslagare, ersätts
resekostnaderna för denne enligt samma
grunder som i fråga om den försäkrade. Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om ersättning för resekostnader som föranletts av ett åläggande att genomgå undersökningar.
——————————————
19 kap.

Bestämmelser om erhållande och utlämnande av uppgifter
3§
Uppgifter av Skatteförvaltningen

Folkpensionsanstalten har rätt att utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra
begränsningar som gäller erhållande av uppgifter årligen och senast före utgången av
varje kalenderår få uppgifter av Skatteförvaltningen om varje skattskyldigs inkomst
enligt 11 kap. 2 § som har fastställts vid beskattningen för det föregående kalenderåret
samt övriga sådana uppgifter i Skatteförvaltningens besittning som är nödvändiga för
fastställande av arbetsinkomsten samt om utgifter för inkomstens förvärvande enligt
11 kap. 5 §.
För justering av premieprocentsatsen för
sjukförsäkringens sjukvårdspremie har Folkpensionsanstalten och social- och hälsovårdsministeriet dessutom rätt att av Skatte-
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förvaltningen få behövliga statistiska uppgifter om grunden för sjukvårdspremien.

en utredning om att uppgifterna skyddas på
behörigt sätt.

7§

8§

Uppgifter till Skatteförvaltningen för uppbörden av sjukförsäkringspremier och sjukförsäkringsavgifter

Uppgifter till myndigheter

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999) har Folkpensionsanstalten utan
hinder av sekretessbestämmelserna och andra
begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt att till ett ministerium, Skatteförvaltningen och anstalter eller sammanslutningar som har hand om det lagstadgade socialskyddssystemet och som administrerar
socialskyddsförmåner som påverkas av en
förmån enligt denna lag, lämna personbeteckningen och övriga identifieringsuppgifter
i fråga om den som fått förmåner eller ersättningar enligt denna lag, uppgifter om utbetalda förmåner och ersättningar och övriga
därmed jämförbara uppgifter som är nödvändiga för samkörning av personuppgifter för
att utreda brott och missbruk som riktar sig
mot socialskyddet och för någon annan övervakningsåtgärd av engångsnatur, samt till polis- och åklagarmyndigheterna ovan nämnda
uppgifter som är nödvändiga för att utreda
brott och väcka åtal. Uppgifter om hälsotillståndet eller uppgifter som avser att beskriva
grunderna för en persons behov av socialvård
får dock inte utlämnas.

Utan hinder av sekretessbestämmelserna
och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter har
1) Folkpensionsanstalten rätt att för uppbörden av sjukförsäkringens sjukvårdspremie
lämna pensionsanstalterna och Skatteförvaltningen uppgifter om namn, personbeteckning
samt andra identifieringsuppgifter i fråga om
sådana pensionstagare som är bosatta utomlands och på vilka betalningsskyldigheten enligt 18 kap. 6 § tillämpas,
2) Folkpensionsanstalten, social- och hälsovårdsministeriet och Pensionsskyddscentralen rätt att för uppbörden av den försäkrades sjukförsäkringspremie och arbetsgivares
sjukförsäkringsavgift lämna Skatteförvaltningen uppgifter om namn och personbeteckning i fråga om sådana personer som arbetar utomlands och till vilka Folkpensionsanstalten har meddelat ett beslut om tillämpning av lagstiftningen om den bosättningsbaserade sociala tryggheten i Finland eller till
vilka social- och hälsovårdsministeriet eller
Pensionsskyddscentralen på basis av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om social trygghet eller bestämmelserna i någon
20 kap.
överenskommelse om social trygghet har
meddelat ett beslut om tillämpning av den
Särskilda bestämmelser
finska lagstiftningen om social trygghet,
3) pensionsanstalten och Pensionsskydds6§
centralen rätt att för uppbörden av den försäkrades sjukförsäkringspremie och arbetsgiFördelning av beskattningskostnaderna
vares sjukförsäkringsavgift lämna Skatteförvaltningen uppgifter om försäkringslönen.
De kostnader Skatteförvaltningen orsakas
Folkpensionsanstalten har rätt att utan sam- av skötseln av de uppgifter som avses i denna
tycke av den som saken gäller till Skatteför- lag beaktas vid den fördelning av kostnadervaltningen lämna de uppgifter som avses i na som avses i lagen om Skatteförvaltningen
1 mom. 1 och 2 punkten även med hjälp av ( / ).
teknisk anslutning. Innan en teknisk anslut———
ning öppnas ska den som får uppgifter förete
Denna lag träder i kraft den
20 .
—————
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12.
Lag
om ändring av 11 och 13 § i lagen om skogsvårdsföreningar
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 10 juli 1998 om skogsvårdsföreningar (534/1998) 11 § 1 mom. och
13 § 1 mom. som följer:
11 §

13 §

Redovisning av avgifter

Uppbörd av avgifterna

Av de skogsvårdsavgifter som uppbärs
Skatteförvaltningen räknar ut den skogsinom en skogsvårdsförenings verksamhets- vårdsavgift som varje skogsägare ska betala
område redovisas 98 procent till skogsvårds- samt tar ut och redovisar avgifterna.
föreningen och 2 procent till Skatteförvalt———
ningen som ersättning för uppbörden och reDenna lag träder i kraft den
20 .
dovisningen av avgifterna. En skogsvårdsförening kan likväl inte få medlen förrän föreningens verksamhetsområde har fastställts.
——————————————
—————

13.
Lag
om ändring av 9 § i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 18 december 1995 om undanröjande av internationell dubbelbeskattning (1552/1995) 9 § som följer:
9§
Ändring av utländsk skatt

Skatteförvaltningen om ändringen. Om en
sådan ändring inte har beaktats när avräkning
medgavs, ska Skatteförvaltningen rätta debiteringen.
———
Denna lag träder i kraft den
20 .

Om den skatt till en främmande stat som
utgjort grund för avräkning av utländsk skatt
har ändrats, ska den skattskyldige underrätta
—————
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14.
Lag
om ändring av lagen om förskottsuppbörd
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen av den 20 december 1996 om förskottsuppbörd (1118/1996) 24 § 7 mom.
samt 29 och 30 §, av dem 24 § 7 mom. sådant det lyder i lag 1082/2005, och
ändras 2 § 1 mom., 4 § 1 mom., 6 §, 6 a § 3 mom., 10 §, den svenska språkdräkten i rubriken för 18 §, 18 § 1 och 3 mom., 22 § 1 mom., 23 § 3 mom., 24 § 1, 2, 4 och 6 mom., 25 §
2 mom., 26 § 1, 2 och 4 mom., 27 §, 31 § 1 mom., 32 § 1 mom., 33 § 3—6 mom., 35 §, 38 §
1 mom., 39 § 1 och 3 mom., 40 § 1 mom., 41, 42 och 42 a §, det inledande stycket i 44 §
1 mom., 44 § 4 mom., 45 § 1 mom., 47 §, 48 § 1 mom., 49 § 1 och 2 mom., den finska språkdräkten i rubriken för 50 §, 50 § 1 och 3 mom., 52 § 2 mom. samt 53 §,
av dem 2 § 1 mom. sådant det lyder i lag 564/2004, 6 a § 3 mom. och 42 a § sådana de lyder
i nämnda lag 1082/2005, 10 §, 18 § 1 och 3 mom., 23 § 3 mom., 24 § 1, 2, 4 och 6 mom. samt
50 § 1 mom. sådana de lyder i lag 1070/2003, 32 § 1 mom., 33 § 3—6 mom., 38 § 1 mom.,
41 §, det inledande stycket i 44 § 1 mom., 44 § 4 mom., 48 § 1 mom. och 50 § 3 mom. sådana
de lyder i lag 608/2009, 27 § sådan den lyder i lag 478/1998, 42 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 608/2009 samt 45 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1225/2006, som följer:
2§
Verkställande av förskottsuppbörd

Förskottsuppbörden verkställs i form av
förskottsinnehållning. Om så föreskrivs i
denna lag eller om Skatteförvaltningen så bestämmer med stöd av denna lag, verkställs
förskottsuppbörden i form av förskottsbetalning. Skatteförvaltningen kan bestämma att
inkomster om totalt högst 7 000 euro på vilka
förskottsbetalning ska verkställas kan beaktas
vid beräkningen av grunderna för förskottsinnehållningen.
——————————————
4§
Undantag från kravet på motsvarighet

Förskottsinnehållning kan, med de ändringar som Skatteförvaltningen bestämmer,
från ingången av skatteåret högst till utgången av mars verkställas enligt de skattegrunder
som fastställts för det föregående året, om
Skatteförvaltningen av tvingande skäl så bestämmer. Verkningarna av att föregående
skatteårs innehållningsgrunder tillämpas ska

beaktas schematiskt när beräkningsgrunderna
för förskottsuppbörden under skatteåret bestäms.
——————————————
6§
Skatteförvaltningens behörighet

Skatteförvaltningen bestämmer om närmare beräkningsgrunder för förskottsinnehållningen och förskottsbetalningen enligt 3 och
4 § samt om det närmare innehållet i betalarens deklarationsskyldighet och det sätt på
vilket denna skyldighet ska fullgöras, till den
del det inte bestäms om det i denna lag, på
något annat ställe i lagstiftningen eller i förordning.
Skatteförvaltningen bestämmer också
1) innehållet i lönebokföringen och anteckningsskyldigheten, till den del det inte föreskrivs om detta, samt
2) uppdelning av förskottsbetalningen på
rater.
Skatteförvaltningen kan förutom i enskilda
fall dessutom bestämma
1) det sätt på vilket förskottsuppbörden ska
verkställas, om det inte föreskrivs om detta,
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2) förskottsinnehållningsprocenten eller det
sätt på vilket den fastställs, om det inte enligt
5 § föreskrivs genom förordning om detta,
3) vem som är skyldig att verkställa förskottsinnehållning, om en sådan ställföreträdande betalare som avses i 9 § svarar för betalningen, och
4) begränsning av skyldigheten att verkställa förskottsuppbörden och om befrielse
från den av särskilda skäl.

skyldiges yrkande inte har godkänts, kan den
skattskyldige yrka på att få ett överklagbart
beslut. Det beslut som då ges ska motiveras
på det sätt som anges i förvaltningslagen
(434/2003).

6a§

Skatteförvaltningen ska på tjänstens vägnar
eller på ansökan av den skattskyldige återbära förskottsinnehållningen eller förskott, om
det på inkomst eller förmögenhet för vilken
skatt inte ska betalas till dessa delar har verkställts förskottsinnehållning, eller om det för
inkomsten eller förmögenheten vid förskottsbetalningen har betalts skatt som inte har ansetts som betalning av skatt som debiterats
för den skattskyldiges övriga inkomst eller
förmögenhet. Förskottsinnehållningen på lön
för arbete som utförts utomlands återbärs inte
under det år då innehållningen verkställts och
inte heller om det är sannolikt att förskottsinnehållningen överförs till främmande stat
med stöd av ett internationellt avtal.
——————————————

Elektronisk kommunikation och signering

——————————————
Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om på vilket sätt deklarationer och
andra handlingar ska vara certifierade för att
kunna lämnas in på elektronisk väg.
10 §
Bestämmande av innehållningsprocenten

Skatteförvaltningen kan utan att höra den
skattskyldige anteckna storleken av förskottsinnehållningen i procent på betalningsmottagarens skattekort eller överföra uppgiften direkt till den som är skyldig att verkställa förskottsinnehållning.
Som motivering för beslutet meddelar
Skatteförvaltningen den skattskyldige innehållningsprocenten och ger en utredning om
beräkningsgrunderna.
18 §
Bestämmande av ny innehållningsprocent

Skatteförvaltningen kan utan att höra den
skattskyldige bestämma en ny innehållningsprocent för den skattskyldige, om det är uppenbart att innehållningsprocent inte motsvarar det sammanlagda beloppet av skatter och
avgifter som ska påföras den skattskyldige
för skatteåret.
——————————————
Som motivering för beslutet meddelar
Skatteförvaltningen den skattskyldige innehållningsprocenten och ger en utredning om
beräkningsgrunderna. Till den del den skatt-

22 §
Återbäring av förskottsinnehållning eller förskott till den skattskyldige

23 §
Verkställande av förskottsbetalning

——————————————
Är även någon annan än den skattskyldige
med stöd av 52 § i lagen om beskattningsförfarande ansvarig för hela förskottsbeloppet,
ska förskottet debiteras den skattskyldige och
de andra personer som ansvarar för förskottet
solidariskt. På förskottsdebetsedeln ska då
antecknas de personer som ansvarar för förskottet. Om någon anteckning om vem som
ansvarar för förskottet inte har gjorts på förskottsdebetsedeln eller om en annan person
ansvarar för endast en del av förskottet, kan
Skatteförvaltningen, efter att ha hört ovan
nämnda person, vid behov bestämma att han
eller hon tillsammans med den skattskyldige
solidariskt ansvarar för förskottet eller en del
av det.
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24 §
Fastställande, ändring och avlyftande av
skatt som ska betalas vid förskottsbetalning

Skatteförvaltningen kan fastställa den skatt
som ska betalas vid förskottsbetalningen
(förskott) utan att höra den skattskyldige.
Skatteförvaltningen kan ändra förskottet på
tjänstens vägnar utan att höra den skattskyldige eller på yrkande av den skattskyldige,
om förskott inte har fastställts eller om det
har fastställts till ett för stort eller för litet belopp. Yrkande på fastställande av nytt förskott eller avlyftande av förskott får också
göras av den som enligt 23 § 3 mom. ansvarar för förskottet. Den skattskyldige ska höras angående yrkande som framställts av den
som ansvarar för förskottet.
——————————————
Skatteförvaltningen avlyfter förskottet antingen på tjänstens vägnar eller på ansökan.
Förskottet kan avlyftas också efter skatteårets
utgång, dock senast två månader innan beskattningen slutförs.
——————————————
Som motivering för beslutet meddelar
Skatteförvaltningen den skattskyldige förskottsskattens belopp och grunderna för den.
Till den del den skattskyldiges yrkande inte
har godkänts kan den skattskyldige yrka på
att få ett överklagbart beslut. Det beslut som
då ges ska motiveras på det sätt som anges i
förvaltningslagen.
——————————————
25 §
Förskottsuppbördsregistret

——————————————
Skatteförvaltningen inför på ansökan i förskottsuppbördsregistret den som bedriver eller sannolikt kommer att börja bedriva näringsverksamhet, jordbruk eller annan förvärvsverksamhet i fråga om vilken den betalning som erhålls inte ska betraktas som lön
eller som arvode till idrottsman, om något
annat inte följer av 26 § 2 och 3 mom. Skatteförvaltningen kan också utan ansökan infö-
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ra den som bedriver ovan nämnd verksamhet
i förskottsuppbördsregistret.
——————————————
26 §
Avförande ur registret

Skatteförvaltningen avför ur förskottsuppbördsregistret en registrerad som begär det.
Ur registret kan den avföras som inte bedriver näringsverksamhet, jordbruk eller annan
förvärvsverksamhet.
Skatteförvaltningen kan avföra den ur förskottsuppbördsregistret eller vägra den registrering som väsentligen försummar skattebetalningen, bokföringsskyldigheten, den deklarations- eller anteckningsskyldighet som
gäller beskattningen eller sina andra skyldigheter i fråga om beskattningen.
——————————————
Skatteförvaltningen ska i god tid före den
utsatta dagen underrätta den som ska avföras
ur förskottsuppbördsregistret om avförandet
och bereda tillfälle till att en utredning inges,
om avförandet grundar sig på sådana orsaker
som avses i 2 och 3 mom.
27 §
Återinförande i registret

Skatteförvaltningen återinför på ansökan i
förskottsuppbördsregistret den som avförts ur
registret efter att vederbörande har rättat till
de försummelser som legat till grund för avförandet ur registret eller senast ett år efter
avförandet ur registret, om det inte ska anses
uppenbart att försummelserna fortsätter.
31 §
Arbetsgivarregister och anmälningar för registrering

Arbetsgivare och andra betalare antecknas i
Skatteförvaltningens arbetsgivarregister.
——————————————
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32 §

35 §

Periodskattedeklaration

Verifikation till betalningsmottagaren

Den som gör en betalning ska på det sätt
som föreskrivs i skattekontolagen med en periodsskattedeklaration till Skatteförvaltningen anmäla utbetalda löner och andra betalningar samt den förskottsinnehållning som
verkställts på dessa.
——————————————

Betalaren ska ge betalningsmottagaren en
verifikation för kontrollen av de löner som
han eller hon betalt och andra betalningar
som han eller hon gjort till denne under kalenderåret samt av de förskottsinnehållningar
som verkställts på dem. Verifikationen ska
ges senast den 15 januari året efter betalningsåret, om inte Skatteförvaltningen bestämmer något annat. När en anställning
upphör ska arbetsgivaren på löntagarens yrkande ge verifikationen utan dröjsmål.

33 §
Ändringar av deklarationsperioden

——————————————
Om Skatteförvaltningen på något annat sätt
än det som avses i 1 mom. konstaterar att
villkoren enligt 32 § 4 mom. inte uppfylls
under kalenderåret, betraktas som betalarens
deklarationsperiod en kalendermånad från
ingången av kalenderåret i fråga. Skatteförvaltningen utfärdar närmare föreskrifter om
de förutsättningar under vilka de åtgärder
som avses i detta moment inte behöver vidtas.
Skatteförvaltningen kan bestämma att som
deklarationsperiod för en sådan betalare som
väsentligt försummar eller som på grunder
som avses i 26 § 3 mom. eller på motsvarande grunder kan antas väsentligt försumma
sina i 26 § 2 mom. avsedda skyldigheter i
fråga om beskattningen ska i stället för ett
kalenderårskvartal betraktas en kalendermånad från ingången av kalenderåret i fråga.
En betalare vars deklarationsperiod på det
sätt som avses i 2 mom. förkortas mitt under
deklarationsperioden, ska i fråga om den deklarationsperiod som föregick ändringen
lämna in periodskattedeklaration senast den
andra kalendermånaden efter den kalendermånad då den deklaration som avses i
1 mom. har lämnats in, vid den tidpunkt som
föreskrivs i 8 § i skattekontolagen eller vid
en senare tidpunkt som Skatteförvaltningen
bestämmer.
Skatteförvaltningen ska meddela beslut i
ett ärende som avses i 4 mom. och på den
skattskyldiges begäran meddela beslut i ett
ärende som avses i 3 mom.

38 §
Debitering

Har betalaren delvis eller helt underlåtit att
verkställa förskottsinnehållning, ska Skatteförvaltningen debitera det belopp som inte
innehållits, om inte något annat följer av
39 §.
——————————————
39 §
Upphävande av och avstående från debitering

Skatteförvaltningen debiterar inte en förskottsinnehållning som inte har verkställts,
om de skatter och avgifter som ska betalas på
en betalning på vilken förskottsinnehållning
ska verkställas har betalts eller om de inte har
behövt betalas.
——————————————
Om Skatteförvaltningen i fall som avses i 1
och 2 mom. redan har debiterat en förskottsinnehållning som inte har verkställts, upphävs debiteringen på tjänstens vägnar.
——————————————
40 §
Rättelse av beslut som gäller debitering och
av andra beslut

Är Skatteförvaltningens beslut som gäller
debitering eller ett annat beslut som Skatte-
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rättar Skatteförvaltningen beslutet på tjänstens vägnar eller på ansökan till betalarens
fördel senast inom fem år från början av kalenderåret efter det år då beslutet har fattats.
——————————————
41 §
Debitering enligt uppskattning

Om betalaren har försummat att deklarera
förskottsinnehållning eller har deklarerat uppenbart för litet i förskottsinnehållning och
han eller hon trots uppmaning inte har lämnat
de uppgifter som behövs för att verkställa
debitering, uppskattar Skatteförvaltningen
det belopp som ska debiteras.
I samband med en uppmaning som avses i
7 § 4 mom. i skattekontolagen delger Skatteförvaltningen betalaren beloppet av den skatt
som påförs och grunderna för dess påförande
och ger betalaren tillfälle att ge en utredning.
När Skatteförvaltningen uppskattar det belopp som ska debiteras, ska den beakta till
exempel betalarens tidigare verksamhet och
de ändringar som inträffat i den, verksamhetens art och omfattning, antalet löntagare
samt beloppen av tidigare betalda löner och
innehållningar. Om det är möjligt ska Skatteförvaltningen jämföra betalarens verksamhet
med andra som verkar inom samma bransch
och i samma omständigheter.
42 §
Rättelse av debitering enligt uppskattning

Får Skatteförvaltningen efter att ha verkställt debitering enligt uppskattning en tillförlitlig utredning om att beloppet av förskottsinnehållningarna borde vara större än det debiterade beloppet, ska Skatteförvaltningen
debitera det bristande beloppet jämte skatteförhöjningar inom den tid som nämns i 38 §.
Får Skatteförvaltningen efter att ha verkställt debitering enligt uppskattning en tillförlitlig utredning om att beloppet av förskottsinnehållningarna är mindre än det debiterade
beloppet, ska Skatteförvaltningen rätta debiteringen inom fem år från början av året efter
det år då beslutet har fattats.
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Skatteförvaltningen kan också rätta en debitering enligt uppskattning på skriftligt yrkande av betalaren, vilket ska framställas
inom fem år räknat från början av kalenderåret efter debiteringen enligt uppskattning.
42 a §
Närmare bestämmelser om tidsfrister för debitering och rättelse

Debitering och rättelse anses ha skett inom
föreskriven tid, om Skatteförvaltningens beslut har fattats innan tidsfristen löpt ut.
44 §
Skatteförhöjning

Skatteförvaltningen kan höja förskottsinnehållningen
——————————————
Kan skatten inte höjas så som avses ovan,
kan Skatteförvaltningen bestämma att en
skatteförhöjning om högst 15 000 euro ska
betalas. Påförandet av skatteförhöjning förutsätter då att betalaren trots en bevisligen sänd
uppmaning har försummat att lämna in registreringsanmälan eller periodskattedeklaration eller har lämnat in en väsentligen bristfällig eller oriktig deklaration och att försummelsen med avseende på omständigheterna eller annars inte är obetydlig. Skatteförvaltningen kan bestämma att skatteförhöjning ska betalas på grund av grov försummelse av deklarationsskyldigheten även när
den har verkställt debitering genom uppskattning och på grundval av en utredning
som senare tillställts den har rättat debiteringen så att debitering inte verkställs.
——————————————
45 §
Ansökan om och meddelande av förhandsavgörande

Uppkommer det oklarhet om förskottsinnehållning ska verkställas eller om vad som
annars ska iakttas vid verkställandet av förskottsinnehållningen, avgör Skatteförvaltningen ärendet på skriftlig ansökan av betala-

RP 288/2009 rd

58

ren eller betalningsmottagaren (förhandsavgörande). Förhandsavgörandet meddelas för
viss tid, dock högst till utgången av kalenderåret efter meddelandet om avgörandet.
——————————————
47 §

hos den förvaltningsdomstol till vars domkrets betalarens hemkommun hör.
Om det inte finns någon förvaltningsdomstol som med stöd av 1 mom. är behörig i saken, ska besvär anföras hos Helsingfors förvaltningsdomstol.
——————————————

Behandling av ärenden som gäller förhandsavgörande

50 §

Ett ärende som gäller förhandsavgörande
ska behandlas i brådskande ordning i Skatteförvaltningen, förvaltningsdomstolen och
högsta förvaltningsdomstolen.
48 §
Rättelseyrkande till Skatteförvaltningen

Ändring i ett avgörande eller ett beslut som
avses i denna lag får inte sökas genom besvär
förrän anhållan om rättelse av avgörandet eller beslutet har gjorts hos Skatteförvaltningen. Om det är fråga om ett beslut enligt 40
och 42 § som gäller rättelse av debitering, ett
beslut enligt 33 § som gäller överföring eller
om ett förhandsavgörande som avses i 45 §,
är nämnda beslut och förhandsavgöranden
överklagbara utan att ny rättelse yrkas. Rättelseyrkande ska framställas senast inom fem
år från ingången av kalenderåret efter det år
då beslutet har fattats eller ärendet har avgjorts. Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt ska framställa rättelseyrkande inom
60 dagar från den dag då beslutet har fattats
eller ärendet har avgjorts.
——————————————
49 §
Ändringssökande hos förvaltningsdomstolen

En part som är missnöjd med Skatteförvaltningens beslut på ett rättelseyrkande får
söka ändring i det genom besvär hos den förvaltningsdomstol till vars domkrets hans eller
hennes hemkommun hör. Ändring i ett förhandsavgörande som avses i 45 § söks dock

Besvärstid och vissa andra bestämmelser
som gäller besvär

Besvär ska anföras skriftligen och tillställas
Skatteförvaltningen eller förvaltningsdomstolen inom fem år från ingången av året efter
det år då de beslut som föregått Skatteförvaltningens beslut enligt 40 och 42 § samt
rättelsebeslut enligt 48 § har fattats. Besvärstiden är dock alltid minst 60 dagar från delfåendet av rättelsebeslutet. Ett beslut kan delges utan användning av mottagningsbevis,
varvid det anses ha delgivits den sjunde dagen efter det att beslutet lämnades in till posten, om inte något annat visas.
——————————————
Besvär som gäller beslut om ändring av
deklarationsperioden enligt 33 §, förhandsavgörande enligt 45 § och fastställande av
förskottsinnehållningsprocent eller förskott
enligt 48 § ska tillställas Skatteförvaltningen
eller förvaltningsdomstolen inom 30 dagar
efter delfåendet av beslutet. Besvärstiden för
Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt
börjar från den dag då beslutet har fattats.
——————————————
52 §
Behandling av besvär och deras inverkan på
ett anhängigt ärende

——————————————
Beslut som Skatteförvaltningen har fattat
enligt denna lag ska iakttas oavsett rättelseyrkande eller besvär till dess beslutet på yrkandet eller besvären har delgivits. Ett beslut
på rättelseyrkande eller besvär som gäller
förskottsuppbördsregistrering ska tillämpas
från det att betalaren har fått del av beslutet.
——————————————
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tillämpas då 70 och 71 § i lagen om beskattningsförfarande, dock så att besvärstiden i
fråga om beslut som gäller förvaltningsdomstolens förhandsavgörande är 30 dagar från
delfåendet av beslutet.
———
Denna lag träder i kraft den
20 .

Besvär till högsta förvaltningsdomstolen

I förvaltningsdomstolens beslut får ändring
sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen
beviljar besvärstillstånd. På ändringssökande
—————

15.
Lag
om ändring av lagen om temporärt låglönestöd till arbetsgivare
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 22 december 2005 om temporärt låglönestöd till arbetsgivare
(1078/2005) 4 § 1 och 2 mom., 7 § 1 mom. och 12 § som följer:
4§

7§

Hur beviljas stödet

Deklarationsskyldighet

Arbetsgivaren får på eget initiativ låta bli
att till Skatteförvaltningen betala ett belopp
motsvarade stödet av de förskottsinnehållningar som arbetsgivaren har verkställt och
anmält i en övervakningsdeklaration enligt
32 § i lagen om förskottsuppbörd. Om stödbeloppet är större än de förskott som arbetsgivaren har innehållit för samma kalendermånad kan arbetsgivaren dra av den överskjutande delen från ett förskottsinnehållningsbelopp som betalas senare för samma
kalenderår.
När en arbetsgivare inte har dragit av stödet
från förskottsinnehållningarna för ett kalenderår, betalar Skatteförvaltningen det uteblivna stödet till arbetsgivaren. Skatteförvaltningen betalar inget stöd om beloppet
under kalenderåret är lägre än 100 euro. Ingen ränta betalas på beloppet.
——————————————

Arbetsgivaren ska med en övervakningsdeklaration enligt 32 § i lagen om förskottsuppbörd till Skatteförvaltningen anmäla det
belopp som han eller hon låter bli att betala
på grundval av 4 §. Vidare ska arbetsgivaren
med en årsdeklaration med stöd av 15 § i lagen om beskattningsförfarande för Skatteförvaltningen i fråga om varje arbetstagare specificera beloppet på den lön som avses i 2 §
3 mom. och stödbeloppet för varje löneutbetalningsmånad som berättigar till stöd samt
antalet arbetstimmar som arbetstagaren har
utfört de kalendermånader under vilka det
arbete har utförts för vilket den stödberättigande lönen har betalats.
——————————————
12 §
Närmare bestämmelser

Skatteförvaltningen meddelar närmare bestämmelser om de deklarationer som arbetsgivaren ska lämna om låglönestödet.
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
—————
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16.
Lag
om ändring av lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/1963) 5 §
1 mom., 13 § 1, 2 och 4 mom., 13 b § 1 mom. samt 17 § 1 och 5 mom.,
sådana de lyder, 5 § 1 mom. i lag 1119/1996, 13 § 1 mom. i lag 1114/2005, 2 mom. i lag
1263/2006 och 4 mom. i lag 609/2009, 13 b § 1 mom. i nämnda lag 1114/2005 samt 17 §
1 mom. i lag 252/2008 och 5 mom. i lag 613/1978, som följer:
5§
Arbetsgivaren ska betala arbetsgivares socialskyddsavgift till Skatteförvaltningen i
samband med betalningen av förskottsinnehållning och på det sätt som avses i 12 § i lagen om förskottsuppbörd.
——————————————

ses i 3 mom. på det sätt som föreskrivs i 32 §
i lagen om förskottsuppbörd.
13 b §
Skatteförvaltningen ska rätta ett beslut som
den har gett med stöd av 13 a §, om beslutet
innehåller ett räknefel eller ett därmed jämförligt misstag eller om återbetalningen i övrigt konstateras helt eller delvis sakna grund.
——————————————

13 §
En arbetsgivare har rätt att från Skatteförvaltningen få tillbaka en socialskyddsavgift
som har betalts utan grund eller till för högt
17 §
belopp och en socialskyddsavgift som har beNöjer sig den som saken gäller eller Enhetalts på grundval av semesterlön eller semes- ten för bevakning av skattetagarnas rätt inte
terersättning som avses i 14 kap. 1 § i sjuk- med Skatteförvaltningens beslut med stöd av
försäkringslagen.
denna lag, får vederbörande genom besvär
En arbetsgivare som på basis av lön som söka ändring i det hos den förvaltningsdomhan eller hon har betalat på ansökan har fått stol till vilken den betalningsskyldiges hemen dagpenningsförmån enligt sjukförsäk- kommun hör. Innan besvär anförs ska rättelse
ringslagen eller dagpenning enligt en lag- i beslutet yrkas så som avses i 48 § i lagen
stadgad olycksfalls- eller trafikförsäkring el- om förskottsuppbörd. Besvären ska tillställas
ler arbetspension, rehabiliteringspenning el- förvaltningsdomstolen eller Skatteförvaltler invalidpension och därtill hörande rehabi- ningen inom den tid som föreskrivs i 50 § i
literingstillägg enligt arbetspensionslagarna, lagen om förskottsuppbörd.
är berättigad att av Skatteförvaltningen få — — — — — — — — — — — — — —
tillbaka den socialskyddsavgift som arbetsgiBeslutet är verkställbart trots att besvär anvaren har betalat till den del socialskyddsav- förts. Beslut med anledning av besvär ska,
giften motsvarar den dagpenning, pension, även i det fall att besvär anförts över Skatterehabiliteringspenning eller det rehabiliter- förvaltningens i 8 § avsedda avgörande, tillingstillägg som betalats till arbetsgivaren.
lämpas även i fråga om socialskyddsavgift
——————————————
som erlagts eller borde ha erlagts innan beEn arbetsgivare som betalar lön regelbun- slutet gavs.
det eller tillfälligt ska till Skatteförvaltningen
———
lämna in en deklaration över avdrag som avDenna lag träder i kraft den
20 .
—————
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17.
Lag
om ändring av lagen om ett system för betalningstjänst- och deklarationsservice för småarbetsgivare
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 9 juli 2004 om ett system för betalningstjänst- och deklarationsservice
för småarbetsgivare (658/2004) 2 § 3 och 4 mom. samt 3—5 § som följer:
2§
Uppgifter som kan skötas med hjälp av servicesystemet

——————————————
Får arbetsgivarna nya motsvarande förpliktelser eller om arbetsgivarförpliktelserna förändras väsentligt med hänsyn till systemet,
föreskrivs genom förordning av statsrådet om
vilka andra uppgifter, jämställbara med de
förpliktelser som anknyter till de i 1 och
2 mom. avsedda arbetsgivarprestationerna,
som sköts med hjälp av systemet. En sådan
förordning kan utfärdas, om Skatteförvaltningen och de aktörer som har kommit överens om tillhandahållandet av service lägger
fram ett förslag om detta.
Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter och begränsningar i fråga om de i 1
och 2 mom. avsedda uppgifterna, om det tekniska genomförandet av servicesystemet, de
kostnader som uppgifterna föranleder eller
avtalsparternas deltagande eller uteblivande
förutsätter detta. Föreskrifterna och begränsningarna ska vara godkända av de avtalsparter som har avtalat om tillhandahållandet av
service.
3§
Servicesystemet och därtill anslutna uppgifter

Skatteförvaltningen ska administrera ett
sådant system för betalningstjänst- och deklarationsservice för småarbetsgivare som
består av ett informationssystem där varje

serviceanvändare kan föra ett register för
skötsel av i 2 § avsedda uppgifter.
Skatteförvaltningen ska i egenskap av den
som administrerar systemet sköta om att detta fungerar samt trygga datasäkerheten i fråga om informationssystemet och de uppgifter
som registrerats i systemet. Skatteförvaltningen har inte rätt att ur systemet ta fram av
serviceanvändaren registrerade uppgifter i
större omfattning än vad som är nödvändigt
för att administrera systemet och för att garantera datasäkerheten. Skatteförvaltningen
har inte rätt att använda uppgifter i serviceanvändarens register för att sköta andra uppgifter inom Skatteförvaltningen och inte heller rätt att lämna ut av serviceanvändaren registrerade uppgifter, om inte denne har gett
sitt samtycke. Skatteförvaltningen kan avlägsna i registret införda uppgifter då 11 år
har förflutit från det att uppgifterna registrerades i serviceanvändarens register.
Serviceanvändaren svarar i egenskap av registeransvarig för att det register som denne
för med hjälp av systemet är lagenligt. Skatteförvaltningen ska dock se till att de personuppgifter som serviceanvändaren avses registrera och i övrigt behandla med hjälp av systemet är behövliga på det sätt som avses i
bestämmelserna om skydd för personuppgifter.
4§
Förhållande till annan lagstiftning

De uppgifter som serviceanvändaren registrerat i systemet och det register som bildats
av dessa uppgifter utgör inte sådana myndighetshandlingar som omfattas av Skatteför-
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valtningens bestämmanderätt och som avses i om Skatteförvaltningens rätt eller skyldighet
lagen om offentlighet i myndigheternas verk- att lämna ut uppgifter till andra myndigheter
samhet (621/1999). Den som är anställd hos tillämpas inte heller på uppgifter som serSkatteförvaltningen eller som verkar på dess viceanvändaren registrerat i systemet.
uppdrag är skyldig att hemlighålla vad han
eller hon i samband med den tekniska admi5§
nistreringen av systemet fått veta om de uppgifter som serviceanvändaren har infört i reAvgiftsfrihet
gistret. Bestämmelserna i 35 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet gällSkatteförvaltningen tar inte ut någon avgift
er i fråga om brott mot tystnadsplikten.
för användning av service som avses i denna
Vad som på något annat ställe i lag före- lag.
skrivs om myndigheternas rätt att få uppgif———
ter ur Skatteförvaltningens handlingar eller
Denna lag träder i kraft den
20 .
—————
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18.
Lag
om ändring av lagen om beskattningsförfarande
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen av den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/1995) 80—
82 §, sådana de lyder, 80 och 82 § i lag 857/2005 samt 81 § i lag 238/2008,
ändras 6 §, 7 § 8 mom., 8 §, 10 § 1 och 4 mom., 11 §, 11 a § 2 och 3 mom., 12 § 2 mom.,
13 §, 14 § 1 mom., 15 § 2 och 4—8 mom., 15 a §, 16 § 1, 3—11 och 13 mom., 17 § 1—3 och
5—12 mom., 18 § 1—6 och 8 mom., 19 och 20 §, 22 § 3 och 4 mom., 22 a § 1 mom., 23 §,
23 a § 1 och 2 mom., 25 § 2 mom., 26 b § 2 mom., 26 c § 1 mom., 26 e § 1 mom., 39 §, 41 §
4 mom., 48, 49 och 54 §, 55 § 1 mom., 56 § 1 mom., 57 § 2 mom., 60 § 2 mom., 61 §, 62 §
3 mom., 63 § 2 mom., 64 § 2 mom., 66 och 68 §, 70 § 1 och 3 mom., 71 och 73—75 §, 76 §
1 och 4 mom., 77 § 7 mom., 79 §., 85 § 1, 2 och 4—6 mom., 91 och 91 a § samt 93 a §
3 mom.,
av dem 6 § sådan den lyder i lag 505/1998 och i lag 1165/2002, 7 § 8 mom., 10 § 1 och 4
mom. samt 85 § 1 mom. sådana de lyder i lag 1145/2005, 8 och 75 § sådana de lyder i nämnda
lag 505/1998 och i lag 1079/2005, 11 §, 11 a § 2 och 3 mom., 12 § 2 mom., 16 § 3 mom., 18 §
4 mom., 55 § 1 mom., 56 § 1 mom., 57 § 2 mom., 77 § 7 mom. och 93 a § 3 mom. sådana de
lyder i nämnda lag 1079/2005, 13 § sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, 14 §
1 mom., 19, 20, 54 och 61 §, 63 § 2 mom., 76 § 1 och 4 mom. samt 85 § 2, 5 och 6 mom. sådana de lyder i nämnda lag 505/1998, 15 § 2 och 4—8 mom., 16 § 8 och 9 mom., 17 § 1—3
och 5 mom., 22 a § 1 mom., 23 § samt 23 a § 1 och 2 mom. sådana de lyder i lag 565/2004,
15 a §, 17 § 7—9 mom. samt 22 § 3 och 4 mom. sådana de lyder i lag 1224/2006, 16 § 4
mom. sådant det lyder i lag 1122/1996, 16 § 5 och 6 mom. sådana de lyder i lag 1127/1996, 16
§ 7 mom. sådant det lyder i lag 1172/1998, 16 § 10 mom. sådant det lyder i lag 410/2005, 16 §
11 mom. sådant det lyder i lag 1089/2005, 16 § 13 mom. sådant det lyder i lag 947/2008, 17 §
6 mom. sådant det lyder i lag 775/2004, 17 § 10—12 mom. sådana de lyder i lag 1142/2007,
26 b § 2 mom., 26 c § 1 mom. och 26 e § 1 mom. sådana de lyder i lag 1067/2003, 41 § 4
mom. sådant det lyder i lag 907/2001, 62 § 3 mom., 64 § 2 mom., 66 och 73 § samt 85 § 4
mom. sådana de lyder i nämnda lag 238/2008, 79 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda
lag 505/1998 och 91 a § sådan den lyder i lag 1263/2001, som följer:
6§
Myndighet som verkställer beskattningen

Beskattningen verkställs av Skatteförvaltningen.
7§
Skyldighet att lämna in skattedeklaration eller annan deklaration

——————————————
Den skattskyldige ska för beskattningen
lämna in också andra deklarationer som rör

beskattningen än de ovan nämnda. Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om
när och hur deklarationerna ska lämnas in
samt om deklarationsförfarandet i övrigt.
8§
Inlämnande av skattedeklaration eller annan
deklaration

Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om när och hur skattedeklarationen
ska lämnas in samt om deklarationsförfarandet i övrigt. Skatteförvaltningen kan av orsa-
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ker som hänför sig till den skattskyldiges deklarationsmöjlighet eller organiseringen av
skattemyndighetens arbete eller antalet ärenden bestämma att olika skattskyldiga ska
lämna in skattedeklarationen vid olika tider.
Skatteförvaltningen ska på begäran utfärda
ett intyg över att en skattedeklaration eller
annan deklaration har tagits emot.
Skatteförvaltningen kan på begäran förlänga inlämningstiden för en skattedeklaration eller därtill anslutna uppgifter och utredningar eller för en annan deklaration. Beslutet får inte överklagas.
10 §
Innehållet i en skattedeklaration eller annan
deklaration

I en skattedeklaration och dess bilaga eller i
en annan deklaration ska lämnas de uppgifter
som avses i 7 § 1 mom. och utredningar om
dem. Skatteförvaltningen meddelar närmare
föreskrifter om uppgifterna och utredningarna samt på vilket sätt de ska lämnas. Till
skattedeklarationen fogas inga verifikationer,
om Skatteförvaltningen inte bestämmer något
annat av orsaker som hänför sig till skattekontrollen.
——————————————
Skatteförvaltningen kan meddela närmare
föreskrifter om deklarering av tillgångar och
skulder som avses i 2 och 3 mom.
11 §
Tilläggsuppgifter och verifikationer

Den skattskyldige ska på uppmaning av
Skatteförvaltningen eller besvärsinstansen,
med samma skyldigheter som gäller i fråga
om skattedeklarationen, utöver denna lämna
de kompletterande uppgifter och utredningar
samt förete de verifikationer som kan behövas vid beskattningen av den skattskyldige
eller handläggning av överklagande som
gäller beskattningen.

11 a §
Förvaring av verifikationer

——————————————
Förvaringsskyldigheten gäller dock inte verifikationer över uppgifter som skattemyndigheten har antecknat i den förhandsifyllda
skattedeklarationen, om Skatteförvaltningen
inte bestämmer något annat av orsaker som
hänför sig till skattekontrollen. Förvaringsskyldigheten gäller inte heller de verifikationer som har tillställts skattemyndigheten.
Skatteförvaltningen kan begränsa skyldigheten att förvara verifikationer när förvaringsskyldigheten är uppenbart onödig.
12 §
Anteckningsskyldighet

——————————————
Anteckningarna ska basera sig på verifikationer. Den skattskyldige ska förvara anteckningarna och verifikationerna fem år från ingången av året efter det då beskattningen
slutförts. Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om skyldigheten att förvara
anteckningar och verifikationer.
13 §
Närmare stadganden och föreskrifter om deklarationsskyldigheten

Skatteförvaltningen får meddela närmare
föreskrifter om dem som är anteckningsskyldiga samt om anteckningarna och kassaboken.
Skatteförvaltningen kan meddela föreskrifter som begränsar deklarationsskyldigheten.
14 §
Skattegranskning

Den skattskyldige ska på uppmaning av
Skatteförvaltningen, under skatteåret eller
senare, i Finland för granskning uppvisa sin
bokföring och sina anteckningar samt allt det
material och all den egendom som hör till
närings- eller förvärvsverksamheten, liksom
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också övrigt material och övrig egendom,
som kan behövas för hans eller hennes beskattning eller vid behandlingen av en ansökan om ändring i beskattningen.
——————————————
15 §
Utomståendes allmänna skyldighet att lämna
inkomstuppgifter

——————————————
Virkesköpare ska i fråga om leverans- och
rotförsäljning för beskattningen tillställa
Skatteförvaltningen uppgifter om virkessäljarna och försäljningarna.
——————————————
Värdepappersförmedlare som avses i värdepappersmarknadslagen (495/1989), försäkringsbolag som avses i lagen om försäkringsbolag (521/2008), representationer och generalagenter som avses i lagen om utländska
försäkringsbolag (398/1995) samt försäkringsföreningar som avses i lagen om försäkringsföreningar (1250/1987) ska för beskattningen tillställa Skatteförvaltningen behövliga uppgifter om gjorda eller förmedlade värdepappersköp, om handelsparterna samt om
de betalda köpesummorna, samt om teckning
och inlösen av andelar i fondföretag som de
gjort eller förmedlat till den del uppgifterna
inte har lämnats med stöd av 17 § 1 mom.
En i 4 mom. avsedd uppgiftsskyldig ska
också tillställa Skatteförvaltningen behövliga
uppgifter om standardiserade options- och
terminsavtal enligt lagen om handel med
standardiserade optioner och terminer
(772/1988), om sådana derivatavtal enligt
10 kap. 1 a § i värdepappersmarknadslagen
som ska jämställas med standardiserade optioner eller terminer samt om övriga derivatavtal enligt 10 kap. 1 b § i värdepappersmarknadslagen och om avtalsparterna.
En clearingorganisation som avses i värdepappersmarknadslagen och ett optionsföretag
som avses i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer ska tillställa
Skatteförvaltningen för beskattningen behövliga uppgifter om avtal som gäller återköp eller lån av värdepapper i eget kapital och som
organisationen eller företaget har clearat, dividendersättningar som avses i 31 § 5 mom. i
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inkomstskattelagen och som betalas med stöd
av dylika avtal samt om utbetalare och mottagare av sådana dividendersättningar. Värdepappersförmedlare ska också lämna uppgifter som avses i detta moment angående
återköps- och låneavtal som de har ingått för
sina kunders räkning.
Föreståndaren för ett renbeteslag ska för
beskattningen tillställa Skatteförvaltningen
behövliga uppgifter om de renar som renägarna äger.
Skatteförvaltningen kan meddela närmare
föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas och om när och hur detta ska ske eller
begränsa skyldigheten att lämna uppgifter.
15 a §
En utländsk arbetsgivares skyldighet att lämna uppgifter

En utländsk arbetsgivare ska tillställa Skatteförvaltningen för beskattningen behövliga
uppgifter om den uppskattade längden för arbetet och det kalkylerade lönebeloppet för en
hyrd arbetstagare enligt 10 § 4 c-punkten i
inkomstskattelagen samt om den som låter
utföra arbetet, om ett internationellt avtal inte
hindrar att skatt uppbärs på arbetstagarens
lön. Uppgifterna ska tillställas Skatteförvaltningen före utgången av kalendermånaden
efter den månad då arbetet inleddes.
En utländsk arbetsgivare ska årligen tillställa Skatteförvaltningen i 15 § 1 mom. avsedda uppgifter om utbetalda
1) löner enligt 10 § 4 c-punkten i inkomstskattelagen, om ett internationellt avtal inte
hindrar att skatt uppbärs på lönen,
2) andra löner än sådana som avses i
1 punkten, när löntagaren fortgående vistas i
Finland över sex månader.
Med avvikelse från vad som bestäms ovan
ska en företrädare som utsetts enligt 4 a § i
lagen om utstationerade arbetstagare
(1146/1999) tillställa Skatteförvaltningen de
uppgifter som avses i 1 och 2 mom. då den
utländska arbetsgivare som företrädaren företräder inte har införts i förskottsuppbördsregistret.
Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas
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och om när och hur detta ska ske, eller begränsar skyldigheten att lämna uppgifter.
16 §
Utomståendes allmänna skyldighet att lämna
uppgifter om utgifter och avdrag

Arbetsmarknadsorganisationerna och arbetslöshetskassorna ska för beskattningen
tillställa Skatteförvaltningen uppgifter om
medlemsavgifter och kassainbetalningar som
är avdragbara vid beskattningen.
——————————————
Arbetsgivare och andra som betalat ut prestationer ska tillställa Skatteförvaltningen
uppgifter om arbetstagares pensionsavgift,
arbetslöshetsförsäkringspremie samt premier
enligt 96 och 96 a § i inkomstskattelagen
som de har uppburit.
De som betalar invalidpension ska tillställa
Skatteförvaltningen sådana uppgifter om
pensionstagarna och pensionerna som behövs
för beviljande av invalidavdrag.
Kreditinstituten och de finansiella instituten, staten, kommunerna, försäkrings- och
pensionsanstalterna, intressekontoren och arbetsgivarna ska för beskattningen tillställa
Skatteförvaltningen uppgifter om lån som
beviljats skattskyldiga samt om lånens användningssyfte, kapital och ränta.
Kreditinstituten och de finansiella instituten, statskontoret och andra som bedriver
värdepappershandel eller förmedlar värdepapper ska för beskattningen tillställa Skatteförvaltningen uppgifter om eftermarknadsgottgörelser som skattskyldiga har betalt.
Arbetslöshetskassorna, folkpensionsanstalten och arbetskraftsmyndigheterna ska till
Skatteförvaltningen meddela det antal ersättningsdagar under skatteåret för vilket ersättning har betalts enligt de lagar som avses i
93 § 4 mom. i inkomstskattelagen.
Ett aktiebolag ska för beskattningen tillställa Skatteförvaltningen behövliga uppgifter
om sådan återbetalning av delägarlån som
avses i 54 c § i inkomstskattelagen.
Värdepappersföretag som avses i lagen om
värdepappersföretag (922/2007), filialer till
och representationer för utländska värdepappersföretag som avses i lagen om utländska
värdepappersföretags rätt att tillhandahålla

investeringstjänster i Finland (580/1996),
värdepapperscentralen samt kontoförande institut och deras underinstitut vilka avses i lagen om värdeandelssystemet (826/1991),
kreditinstitut som avses i kreditinstitutslagen
(1607/1993), filialer och representationer
som avses i lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland (1608/1993), fondbolag som avses i lagen om placeringsfonder (48/1999) samt filialer till och representationer för utländska
fondbolag som avses i lagen om utländska
fondbolags verksamhet i Finland (225/2004)
ska för beskattningen tillställa Skatteförvaltningen behövliga uppgifter om avgifter som
de tagit ut för förvaltning eller förvaring av
egendom.
Folkpensionsanstalten ska för beviljande av
studielånsavdrag tillställa Skatteförvaltningen behövliga uppgifter om skattskyldiga som
är berättigade till studielånsavdrag, året då en
till avdrag berättigande examen avlades, studielånsavdragets maximibelopp samt de
amorteringar som de till avdrag berättigade
skattskyldiga har gjort på studielånet.
Kommuner och samkommuner som tar ut i
31 § 1 mom. 5 punkten i inkomstskattelagen
nämnda avgifter på förtroendevaldas mötesarvoden ska tillställa Skatteförvaltningen behövliga uppgifter om de uttagna avgifterna.
Den som erhållit sådana avgifter direkt av
den skattskyldige ska tillställa Skatteförvaltningen behövliga uppgifter om avgifterna.
——————————————
Skatteförvaltningen kan meddela närmare
föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas och om när och hur detta ska ske, eller
begränsa skyldigheten att lämna uppgifter.
17 §
Utomståendes allmänna skyldighet att lämna
andra uppgifter

Fondbolag och filialer till eller representationer för utländska fondbolag ska för beskattningen tillställa Skatteförvaltningen behövliga uppgifter om fondandelar i placeringsfonder och andelar i fondföretag som
skattskyldiga äger och om fondandelar i placeringsfonder och andelar i fondföretag som
inlösts hos skattskyldiga. Dessutom ska be-
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hövliga uppgifter lämnas om anskaffningspriset och anskaffningstidpunkten i fråga om
inlösta fondandelar och andelar i fondföretag
samt om de kostnader som har tagits ut i
samband med teckning och inlösen till den
del den uppgiftsskyldige innehar dessa uppgifter.
Värdepapperscentralen ska för beskattningen tillställa Skatteförvaltningen nödvändiga
uppgifter om de värdeandelar som hör till
värdeandelssystemet, vem som äger dem enligt uppgifterna i värdeandelsregistret och
vem som får avkastningen. Ett börsbolag
vars aktier inte hör till värdeandelssystemet
ska lämna Skatteförvaltningen motsvarande
uppgifter ur aktieboken. Har den som sköter
förvaltarregistreringen i värdeandelsregistret
antecknats som ägare av en värdeandel föreligger ingen skyldighet att lämna uppgifter.
Bostadsaktiebolag, fastighetsaktiebolag,
bostadsandelslag och andra samfund vars aktier eller andelar berättigar till innehav av en
viss lägenhet i en byggnad som ägs av samfundet ska för delägarnas eller medlemmarnas beskattning tillställa Skatteförvaltningen
uppgifter om lägenheterna och dessas användning samt om de ersättningar som delägarna eller medlemmarna betalar till bolaget.
——————————————
En finländsk arbetsgivare som sänder en
arbetstagare utomlands samt pensionsanstalten ska tillställa Skatteförvaltningen nödvändiga uppgifter för fastställande av den försäkrades sjukförsäkringspremie. Arbetsgivaren
är uppgiftsskyldig också i det fall att lönen
betalas av ett utländskt moder-, dotter- eller
systerföretag som hör till samma ekonomiska
helhet som arbetsgivaren eller av ett sådant
utländskt företag där den finländska arbetsgivaren har bestämmanderätt.
En arbetsgivare och andra i 54 d § i inkomstskattelagen avsedda försäkringstagare
ska till Skatteförvaltningen lämna uppgifter
om de skattskyldiga för vilkas del de under
skatteåret har betalat premier för en frivillig
individuell pensionsförsäkring. En arbetsgivare ska dessutom till Skatteförvaltningen
lämna uppgifter om de premier för kollektivt
tilläggspensionsskydd som denne har betalat
för varje arbetstagare.
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Var och en som låter utföra arbete med en
hyrd arbetstagare som avses i 10 § 4 cpunkten i inkomstskattelagen ska tillställa
Skatteförvaltningen för beskattningen behövliga uppgifter om det företag som hyrt ut arbetstagaren, om ett internationellt avtal inte
hindrar att skatt uppbärs på arbetstagarens
lön. Dessutom ska uppgifter då lämnas om
den företrädare för företaget som utsetts i enlighet med 4 a § i lagen om utstationerade
arbetstagare. Uppgifterna ska lämnas före utgången av kalendermånaden efter den månad
under vilken företagets första arbetstagare
börjar arbeta för den som låter utföra arbetet.
Förändringar i de ovan nämnda uppgifterna
ska meddelas till Skatteförvaltningen före utgången av den kalendermånad som följer på
förändringen.
Den som gör en betalning på vilken förskottsinnehållning ska verkställas ska tillställa Skatteförvaltningen för beskattningen behövliga uppgifter om betalningsmottagaren
och betalningsslaget när betalaren med stöd
av 17 § 1 mom. i lagen om offentlighet och
sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
(1346/1999) begär sådana uppgifter av Skatteförvaltningen som behövs för att verkställa
förskottsinnehållning. I fråga om pensioner
och därmed jämförbara betalningar ska också
uppges det kalkylerade beloppet av betalningen.
Pensionsanstalten ska tillställa Skatteförvaltningen för beskattningen behövliga uppgifter om hemviststat och medborgarskap för
en begränsat skattskyldig person med pensionsinkomst. Folkpensionsanstalten ska
dessutom tillställa Skatteförvaltningen uppgifter om huruvida personen är försäkrad i
Finland och huruvida Finland svarar för personens sjukvårdskostnader.
Kreditinstitut, filialer och representationer
som avses i lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland (1608/1993), värdepappersföretag, filialer till och representationer för utländska
värdepappersföretag som avses i lagen om
utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland
(580/1996), kontoförande institut och deras
underinstitut och andra förvarare av värdepapper ska för beskattningen tillställa Skatteförvaltningen för beräkning av den skattskyl-
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diges överlåtelsevinst eller överlåtelseförlust
behövliga uppgifter om försäljning eller annan överlåtelse av värdepapper till den del
som den uppgiftsskyldige innehar dessa uppgifter.
Skatteförvaltningen kan meddela närmare
föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas och om när och hur detta ska ske, eller
begränsa skyldigheten att lämna uppgifter.
Ett bolag vars värdepapper på bolagets ansökan eller med dess samtycke har tagits upp
till handel på en sådan reglerad marknad i
Finland eller utomlands som står under myndighetstillsyn ska meddela Skatteförvaltningen att värdepapperen tagits upp till handel
samt om handeln flyttats från en marknad till
en annan och om värdepapperen inte längre
är föremål för handel på marknaden. Detsamma gäller när värdepapperen på bolagets
ansökan eller med dess samtycke tas upp till
sådan multilateral handel i Finland eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som
avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG om marknader för finansiella
instrument och om ändring av rådets direktiv
85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG
samt upphävande av rådets direktiv
93/22/EEG.
——————————————
18 §
Myndigheternas allmänna skyldighet att
lämna uppgifter

De myndigheter som avses i lagen om registerförvaltningen (166/1996) ska för beskattningen tillställa Skatteförvaltningen
uppgifter ur befolkningsdatasystemet.
Den registermyndighet eller lokala myndighet som avses i handelsregisterlagen
(129/1979) ska för beskattningen tillställa
Skatteförvaltningen uppgifter ur handelsregistret.
Den registermyndighet som avses i lagen
om landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem (284/2008) ska för beskattningen tillställa Skatteförvaltningen uppgifter
ur landsbygdsnäringsregistret.
Den registeransvarige enligt lagen om fordonstrafikregistret (541/2003) ska tillställa

Skatteförvaltningen de uppgifter ur datasystemet för vägtrafiken som behövs för beskattningen.
Statliga och kommunala myndigheter ska
för beskattningen tillställa Skatteförvaltningen uppgifter om de fastigheter som de har i
sin besittning, om byggnaderna på dem, om
markens och byggnadernas beskaffenhet
samt om planläggningen och ägarna.
Statliga och kommunala myndigheter samt
andra offentliga samfund ska för beskattningen tillställa Skatteförvaltningen uppgifter
om beviljade närings-, sysselsättnings- och
därmed jämförbara subventioner och understöd samt om mottagarna och de utbetalda
beloppen. Skyldigheten att lämna upplysningar gäller också andra samfund som beviljar subventioner och understöd, då dessa helt
eller delvis finansieras med offentliga medel.
——————————————
Skatteförvaltningen kan meddela närmare
föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas och om när och hur detta ska ske, eller
begränsa skyldigheten att lämna uppgifter.
19 §
Utomståendes särskilda skyldighet att lämna
uppgifter

Var och en ska på uppmaning av Skatteförvaltningen, på basis av namn, bankkontonummer, kontotransaktion eller annan motsvarande identifikation lämna sådana uppgifter som kan behövas för beskattning av någon annan skattskyldig eller behandling av
en ändringsansökan och som framgår av
handlingar som han eller hon har i sin besittning eller annars känner till, om han eller hon
inte enligt lag har rätt att vägra vittna i saken.
Ingen får dock vägra lämna sådana uppgifter
om någon annans ekonomiska ställning som
inverkar på beskattningen.
20 §
Myndigheternas särskilda skyldighet att lämna uppgifter

Statliga och kommunala myndigheter samt
andra offentliga samfund ska på begäran av
Skatteförvaltningen lämna eller för gransk-
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ning förete sådana uppgifter som kan behövas för beskattning eller ändringssökande
och som framgår av handlingar som myndigheten eller det offentliga samfundet har i sin
besittning eller annars känner till, om uppgifterna inte gäller en sak i vilken vittnesmål enligt lag inte får avges. Ingen får dock vägra
lämna sådana uppgifter om någon annans
ekonomiska ställning som inverkar på beskattningen.
Statliga myndigheter ska på uppmaning av
Skatteförvaltningen för beskattningen ge utlåtanden samt göra beräkningar i frågor inom
sitt verksamhetsområde.
22 §
Särskilda bestämmelser om lämnande av
uppgifter

——————————————
De uppgifter som avses i detta kapitel ska
lämnas till Skatteförvaltningen utan hinder
av sekretessbestämmelser och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter.
Skatteförvaltningen kan förordna att den
uppgiftsskyldige ska lämna de uppgifter som
avses i detta kapitel med hjälp av en elektronisk dataöverföringsmetod. En fysisk person
eller ett dödsbo kan inte förpliktas att lämna
uppgifter med hjälp av en elektronisk dataöverföringsmetod. Uppgifterna kan lämnas
med hjälp av en elektronisk dataöverföringsmetod då skyddet av uppgifterna har utretts på det sätt som avses i 32 § 1 mom. i
personuppgiftslagen (523/1999).
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2) den uppgiftsskyldige utan giltig orsak
har lämnat en deklaration, uppgift eller handling för sent, eller
3) den uppgiftsskyldige har lämnat uppgifterna på annat sätt än vad som bestämts av
Skatteförvaltningen och den uppgiftsskyldige
inte har följt en bevisligen sänd uppmaning
att avhjälpa saken.
——————————————
23 §
Granskningsrätt

Skatteförvaltningen har rätt att granska alla
sådana handlingar som ovan i detta kapitel
nämnda uppgifter kan hämtas ur.
23 a §
Ändringssökande

22 a §

Den uppgiftsskyldige får, på det sätt som
föreskrivs
i
förvaltningsprocesslagen
(586/1996), genom besvär söka ändring i sådana beslut av Skatteförvaltningen som gäller skyldighet att lämna i detta kapitel avsedda uppgifter.
I ett beslut av Skatteförvaltningen som
gäller försummelseavgift får den uppgiftsskyldige söka ändring genom skriftligt rättelseyrkande hos den myndighet som fattat beslutet. Rättelseyrkandet ska göras inom fem
år från ingången av kalenderåret efter det år
då beslutet om försummelseavgift har fattats.
Rättelseyrkande får dock alltid framställas
inom 60 dagar från det att den uppgiftsskyldige har fått del av beslutet.
——————————————

Försummelseavgift

25 §

Den uppgiftsskyldige kan åläggas att i försummelseavgift betala högst 2 000 euro, om
1) det finns en mindre bristfällighet eller ett
mindre fel i en deklaration, en annan uppgift
eller en handling som lämnas för fullgörande
av uppgiftsskyldigheten, och den uppgiftsskyldige inte har följt en bevisligen sänd
uppmaning att avhjälpa bristfälligheten eller
felet,

Avgifter

——————————————
Om en statlig eller kommunal myndighet
lämnar ut stora mängder uppgifter i form av
massutlämnande till Skatteförvaltningen, ska
Skatteförvaltningen till myndigheten betala
de kostnader som denna i genomsnitt åsamkas, med undantag av allmänna förvaltningskostnader, kapitalkostnader, hyreskostnader
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för maskiner och anläggningar samt lokalkostnader.
26 b §
Motivering av beslut

——————————————
När avvikelse görs från skattedeklarationen
behöver motiveringen inte finnas i beskattningsbeslutet, utan den ska finnas tillgänglig
hos Skatteförvaltningen. Om bestämmelserna
om beskattning enligt uppskattning, kringgående av skatt, förtäckt dividend, outredd
förmögenhetsökning, internationell förtäckt
vinstöverföring eller skatteförhöjning tillämpas vid avvikelsen från skattedeklarationen,
ska det lagrum som ligger till grund för beslutet antecknas i handlingarna.
——————————————
26 c §
Delgivning

Beskattningsbeslut, beslut med anledning
av rättelseyrkande och andra handlingar ska
delges den skattskyldige. Delgivning ska
dock ske med den skattskyldiges lagliga företrädare eller befullmäktigade, om en företrädare eller befullmäktigad som sköter skatteärenden på den skattskyldiges vägnar har
anmälts som ombud till Skatteförvaltningens
kundregister.
——————————————
26 e §
Andra allmänna bestämmelser

Vid verkställandet av beskattningen beräknar och debiterar Skatteförvaltningen de
skatter och avgifter som avses i denna lag
samt ändrar beskattningen vid behov.
——————————————

39 §
Närmare bestämmelser

Skatteförvaltningen kan meddela närmare
föreskrifter om användning av förskott till
betalning av skatt.
41 §
Uträkning av samfundsränta

——————————————
Vid uträkningen av samfundsränta beaktas
inte en förlängning av inlämningstiden för
skattedeklarationen som beviljats av Skatteförvaltningen.
48 §
Närmare bestämmelser

Skatteförvaltningen kan meddela närmare
föreskrifter om uträkning av samfundsränta,
kvarskatteränta och återbäringsränta.
49 §
Tidpunkten för slutförande av beskattningen

Beskattningen av den skattskyldige slutförs
vid den tidpunkt som Skatteförvaltningen bestämt, dock senast vid utgången av oktober
under det kalenderår som följer efter skatteåret. Beskattningen får slutföras vid olika
tidpunkter för olika skattskyldiga.
54 §
Ändring av beskattningen

Skatteförvaltningen kan ändra beskattningen så som bestäms nedan eller, enligt vad en
besvärsinstans för beskattningen beslutar,
verkställa beskattningen på nytt med beaktande av 6 kap.
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55 §
Rättelse av beskattningen till den skattskyldiges fördel

Om beskattningen innehåller ett fel till
följd av vilket den skattskyldige har påförts
för mycket skatt, rättar Skatteförvaltningen
beskattningen till den skattskyldiges fördel.
——————————————

71

1 mom. angiven persons rättelseyrkande till
den del yrkandet godkänns.
62 §
Rätt till ändringssökande

Om en skattskyldig delvis eller helt och
hållet blivit obeskattad eller annars har undgått föreskriven skatt, kan Skatteförvaltningen rätta beskattningen till den skattskyldiges
nackdel.
——————————————

——————————————
Rätt att söka ändring i ett samfunds eller
samfälld förmåns beskattning har den kommun som är samfundets eller den samfällda
förmånens hemkommun. Om makar har olika
hemkommuner, har vardera makens hemkommun och hemförsamling rätt att på
kommunens och församlingens vägnar söka
ändring i beskattningen av makarna. Har en
person som för hela skatteåret ska beskattas
som begränsat skattskyldig fått inkomster
från landskapet Åland, har den åländska
kommunen i fråga rätt att söka ändring i beskattningen.
——————————————

57 §

63 §

Särskilda bestämmelser om rättelse av beskattningen

Rättelseyrkande till skatterättelsenämnden

56 §
Rättelse av beskattningen till den skattskyldiges nackdel

——————————————
Beskattningen anses ha rättats inom föreskriven tid, om Skatteförvaltningens beslut
om rättelse har fattats innan tidsfristen löpt
ut.

——————————————
Rättelseyrkandet ska riktas till skatterättelsenämnden. Rättelseyrkandet ska tillställas
Skatteförvaltningen inom utsatt tid.
64 §

60 §

Tidsfristen för rättelseyrkande

Överföring till Finland av skatt som betalts
till en annan stat

——————————————
Över Skatteförvaltningens beslut om ändring av beskattningen får rättelseyrkande
utan hinder av den tid som anges i 1 mom.
framställas inom 60 dagar räknat från den
dag då den som har rätt att söka ändring fick
del av beslutet. Beslutet kan delges utan användning av mottagningsbevis, varvid det
anses ha delgivits den sjunde dagen efter det
att beslutet lämnades in till posten, om inte
något annat visas. I fråga om Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt, kommunen,
församlingen och Folkpensionsanstalten räknas tiden dock från det att beslutet fattades.

——————————————
Skatteförvaltningen får meddela närmare
föreskrifter om överföring av skatter.
61 §
Rättelsemyndighet

Skatterättelsenämnden avgör rättelseyrkanden som gäller beskattningen. Skatteförvaltningen kan emellertid avgöra en i 62 §
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66 §

Besvär till förvaltningsdomstolen

Den skattskyldige eller någon annan som
har rätt att söka ändring får över ett beslut
som har meddelats med anledning av ett rättelseyrkande anföra besvär hos den förvaltningsdomstol till vars domkrets den skattskyldiges eller sammanslutningens hemkommun enligt 5 § hör. Om personer på vilka inkomstskattelagens bestämmelser om
makar tillämpas har sin hemkommun inom
domkretsen för olika förvaltningsdomstolar,
ska ändring i rättelsenämndens beslut sökas
hos den förvaltningsdomstol till vars domkrets hemkommunen för den äldre personen
hör. Är personerna lika gamla, är förvaltningsdomstolen för den vars personbeteckning har ett lägre individuellt nummer behörig förvaltningsdomstol. Om ingen förvaltningsdomstol skulle vara behörig att behandla besvären, söks ändring hos Helsingfors
förvaltningsdomstol.
Besvärsskriften ska tillställas förvaltningsdomstolen eller Skatteförvaltningen inom besvärstiden. Skatteförvaltningen ska utan
dröjsmål vidarebefordra den inlämnade besvärsskriften och de handlingar som gäller
beskattningen till förvaltningsdomstolen.
68 §
Behandling av besvär som rättelseyrkande

Besvär som anförs hos förvaltningsdomstolen trots att de borde ha riktats till skatterättelsenämnden som rättelseyrkande, ska behandlas som rättelseyrkande. Då ska beslut
om avvisande av besvären inte fattas.
70 §
Besvär till högsta förvaltningsdomstolen

I förvaltningsdomstolens beslut får ändring
sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen
beviljar besvärstillstånd. Rätt att anföra besvär hos högsta förvaltningsdomstolen har de
som får söka ändring i beskattningen.
——————————————

Besvärstillstånd kan även beviljas så att det
gäller endast en del av det överklagade beslutet av förvaltningsdomstolen.
71 §
Den tid inom vilken besvär till högsta förvaltningsdomstolen ska anföras

Besvär ska anföras inom 60 dagar från delfåendet av förvaltningsdomstolens beslut.
Besvärsskriften, i vilken ansökan om besvärstillstånd ska ingå, ska inom besvärstiden
tillställas högsta förvaltningsdomstolen eller
den förvaltningsdomstol som har fattat beslutet.
73 §
Fastställelse av ändringsgrund

Om någon genom ett beslut på rättelseyrkande eller besvär har förklarats vara skattskyldig eller om ett beskattningsbeslut har
ändrats, ska den myndighet som gör ändringen fastställa ändringsgrunden. En kopia av
högsta förvaltningsdomstolens eller förvaltningsdomstolens ovan nämnda beslut ska
tillställas förvaltningsdomstolen, Skatteförvaltningen, Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt och, om beslutet gäller kommunalbeskattningen, kommunen.
74 §
Omröstning

Om ett ärende avgörs av skatterättelsenämnden, förvaltningsdomstolen eller högsta
förvaltningsdomstolen genom omröstning,
gäller såsom beslut den åsikt som flertalet
ska anses ha omfattat. Vid lika röstetal avgör
den åsikt som är fördelaktigare för den skattskyldige eller, om denna grund inte kan tilllämpas, den åsikt som ordföranden har omfattat.
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75 §

79 §

Följdändring

Överföring av ärenden

Om beskattningen har ändrats på ett sätt
som inverkar på beskattningen för ett annat
skatteår eller på en annan skattskyldigs beskattning, ska Skatteförvaltningen ändra också beskattningen för det sistnämnda skatteåret eller den sistnämnde skattskyldige på ett
mot ändringen svarande sätt (följdändring),
om ändringen inte av någon särskild orsak är
oskälig. Den skattskyldige ska om möjligt
ges möjlighet att bli hörd i ärendet, om detta
inte är uppenbart onödigt.
Skatteförvaltningen kan ändra en skattskyldigs beskattning också i det fall att beskattningen i en annan stat har ändrats på ett
sätt som påverkar beskattningen i Finland.
Skatteförvaltningen kan ändra en skattskyldigs beskattning också i det fall att annan
beskattning av den skattskyldige än den som
verkställts enligt denna lag har ändrats på ett
sätt som påverkar den beskattning som ska
verkställas enligt denna lag.

Om en förvaltningsdomstol vid behandlingen av en ändringsansökan konstaterar att
besvären ankommer på en annan förvaltningsdomstol, ska ärendet hänskjutas till
denna förvaltningsdomstol.
Om högsta förvaltningsdomstolen vid behandlingen av besvär konstaterar att dessa
borde ha behandlats vid en annan förvaltningsdomstol än den som avgjort dem, ska
ärendet överföras till den rätta förvaltningsdomstolen om högsta förvaltningsdomstolen
inte anser sig kunna avgöra ärendet omedelbart.

76 §
Ändring i beskattningen till följd av ändringssökande

Om skatt till följd av ett beslut på en ändringsansökan ska avlyftas eller sänkas, ändrar
Skatteförvaltningen beskattningen och återbär den överbetalda skatten jämte räntepåföljder.
——————————————
Om någon till följd av beslut på en ändringsansökan ska förklaras skattskyldig eller
om skatten ska höjas, ändrar Skatteförvaltningen beskattningen och uppbär den obetalda skatten jämte räntepåföljder.
77 §
Räknande av ränta i ändringssituationer

——————————————
Skatteförvaltningen får meddela närmare
föreskrifter om hur räntorna som avses i denna paragraf ska räknas.

85 §
Sökande av förhandsbesked

Skatteförvaltningen kan på skriftlig ansökan av den skattskyldige eller sammanslutningen i fråga om inkomstskatt meddela besked om hur Skatteförvaltningen kommer att
förfara i det ärende som avses i ansökan (förhandsbesked).
Förhandsbeskedet meddelas för viss tid,
dock högst för det skatteår som utgår senast
under det kalenderår som följer på meddelandet av förhandsbeskedet. Förhandsbesked
meddelas inte, om ansökan i ärendet är anhängig i centralskattenämnden eller om centralskattenämnden har avgjort ärendet.
——————————————
Innan förhandsbeskedet delges sökanden,
ska Skatteförvaltningen inhämta meddelande
av Enheten för bevakning av skattetagarnas
rätt om enheten utnyttjar sin rätt att söka ändring i beskattning som har verkställts så som
avses i förhandsbeskedet. Meddelandet ska
inhämtas och lämnas utan dröjsmål, och anteckning om meddelandet ska göras i beslutet
om förhandsbesked.
Skatteförvaltningen är skyldig att på yrkande av den skattskyldige eller sammanslutningen iaktta förhandsbeskedet när
beskattningen verkställs.
Ändring får inte sökas genom besvär i
Skatteförvaltningens beslut om förhandsbesked.
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91 §
Förstörda handlingar

Om skattedeklarationer eller andra till beskattningen hörande handlingar förstörs, har
Skatteförvaltningen rätt att meddela nödvändiga föreskrifter om nytt fullgörande av deklarationsskyldigheten samt om verkställande av beskattningen.

Har meddelandet inte sänts till Skatteförvaltningen inom den tid som anges i 1 mom.
eller den längre tid som Skatteförvaltningen
har medgivit, får inkomstskattesatsen för det
föregående året iakttas i beskattningen.
Skatteförvaltningen publicerar en förteckning över inkomstskattesatserna i författningssamlingen.
93 a §

91 a §

Elektronisk kommunikation och signering

Meddelande om kommunens och församlingens inkomstskattesats

——————————————
Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om på vilket sätt deklarationer och
andra handlingar ska vara certifierade för att
kunna lämnas in på elektronisk väg.
———
Denna lag träder i kraft den
20 .

En kommun och en församling ska senast
den 17 november året före skatteåret meddela
Skatteförvaltningen vilken inkomstskattesats
som ska tillämpas. Kommunen anger inkomstskattesatsen med en fjärdedels procentenhets noggrannhet.
—————

19.
Lag
om ändring av 8 och 10 § i lagen om återbäring i vissa fall av skatt som betalats på dividend
erhållen från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 15 juli 2005 om återbäring i vissa fall av skatt som betalats på dividend erhållen från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (563/2005) 8 § och 10 § 2 mom.
som följer:
8§

10 §

Behörig myndighet

Ansökan om återbäring

Beslut i ett ärende som gäller återbäring av
skatt fattas av Skatteförvaltningen. Återbäringen ska betalas omedelbart efter det att
beslutet fattats.

——————————————
En skriftlig ansökan ska lämnas till Skatteförvaltningen. Ansökan ska innehålla en utredning om beloppen av dividender enligt 2 §
och den källskatt som uppburits för dividenderna, specificerat per skatteår, samt de dividendutdelande bolagens namn och hemort.
——————————————
———
Denna lag träder ikraft den
20 .
—————
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20.
Lag
om ändring av lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 30 december 1999 om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) 1 § 1 mom., 3 § 2 mom., 10 §, 13 § 1 mom. och 17 § 2—4 mom.,
av dem 17 § 2 och 3 mom. sådana de lyder i lag 1166/2002 samt 17 § 4 mom. sådant det lyder i lag 659/2004, som följer:
1§
Lagens tillämpningsområde

ärende, utan att bestämmelserna om skydd
för personuppgifter och sekretessbeläggning
av handlingar hindrar det.

Denna lag tillämpas på handlingar som
gäller en enskild skattskyldig och som för
verkställande av beskattning har lämnats till
Skatteförvaltningen eller satts upp inom den
(beskattningshandlingar) samt på uppgifterna i sådana handlingar (beskattningsuppgifter). Vad som i denna lag föreskrivs om
skattskyldiga gäller också andra som är skyldiga att lämna deklaration eller uppgifter,
samt sammanslutningar.
——————————————

Skatteförvaltningen kan trots sekretesskyldigheten lämna ut uppgifter ur en bouppteckning som förvaras av Skatteförvaltningen till
den som behöver uppgifterna för att se till
sina intressen, rättigheter eller skyldigheter.
——————————————

3§

17 §

Beskattningsuppgifters offentlighet och rätt
att få uppgifter

Utlämnande av uppgifter för verkställande
av förskottsinnehållning

——————————————
Var och en har rätt att ta del av en offentlig
beskattningshandling som innehas av Skatteförvaltningen enligt vad som bestäms i lagen
om offentlighet i myndigheternas verksamhet, om inte något annat följer av denna lag.

——————————————
Trots sekretessbestämmelserna kan Skatteförvaltningen för verkställande av förskottsinnehållning på alla allmänt skattskyldiga
personers skattepliktiga sociala förmåner, utkomstskyddsförmåner för arbetslösa, försäkringsbaserade prestationer och andra motsvarande förmåner på begäran lämna ut nödvändiga uppgifter till Folkpensionsanstalten, en
arbetslöshetskassa, en försäkringsanstalt eller
någon annan instans som betalar ut sådana
förmåner. Uppgifter som behövs för att verkställa förskottsinnehållning är den skattskyldiges personbeteckning, förskottsinnehållningsprocenter och uppgifter om den inkomstgräns som har bestämts utifrån årsin-

10 §
Användning och behandling av beskattningsuppgifter inom Skatteförvaltningen

Skatteförvaltningen får också för att utföra
andra uppgifter som avses i 2 § i lagen om
Skatteförvaltningen (
/ ) använda och
behandla beskattningsuppgifter som den tagit
emot eller satt upp för ett visst beskattnings-

13 §
Utlämnande av uppgifter i syfte att tillgodose
en enskild persons intressen och rättigheter
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komsterna. Uppgifterna kan lämnas också na har utplånats, om inte något annat följer
med hjälp av teknisk anslutning.
av Skatteförvaltningens föreskrifter.
Uppgifterna kan lämnas ut under förutsättTrots sekretessbestämmelserna kan Skattening att den som begär dem har lagt fram en förvaltningen till serviceanvändare som idengodtagbar utredning över hur användningen tifierats med hjälp av det system för betalav uppgifterna övervakas och hur det säker- ningstjänst- och deklarationsservice för småställs att uppgifterna inte används för något arbetsgivare som är tillgängligt via ett allannat ändamål än verkställande av förskotts- mänt datanät lämna ut sådana uppgifter om
innehållning. Skatteförvaltningen kan till ett de av serviceanvändaren specificerade skattbeslut foga föreskrifter om användning, skyldiga som behövs för att verkställa förövervakning och skydd av uppgifterna. Onö- skottsinnehållning.
diga uppgifter ska utplånas varje år och Skat———
teförvaltningen underrättas om att uppgifterDenna lag träder i kraft den
20 .
—————

21.
Lag
om ändring av lagen om skatt på arv och gåva
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen av den 12 juli 1940 om skatt på arv och gåva (378/1940) 22—24 § och
39 a § 3 mom., sådana de lyder, 22 och 23 § samt 39 a § 3 mom. i lag 507/1998 och 24 § i lag
969/2005, samt
ändras 25 § 3 mom., 28 § 3 mom., 28 a, 29 och 30 §, 31 § 1 och 2 mom., 32 §, 37 § 1 mom.,
38 §, 39 § 2 mom., 39 a § 1 mom., 39 b § 2 mom., 41 a §, 42 § 2 mom., 43 § 2 och 4 mom.,
44 § 1 mom., 45 § 2 mom., 49 §, 50 § 1 mom., 51 § 1 mom., det inledande stycket i 55 §
1 mom., 55 § 7 mom. samt 56 § 1 och 3 mom.,
sådana de lyder, 25 § 3 mom., 28 a, 29 och 30 §, 31 § 1 och 2 mom., 32 §, 37 § 1 mom., 38
§, 39 § 2 mom., 39 a § 1 mom., 39 b § 2 mom., 42 § 2 mom., 49 §, 50 § 1 mom., 51 § 1 mom.,
det inledande stycket i 55 § 1 mom. och 56 § 3 mom. i nämnda lag 507/1998, 28 § 3 mom. i
lag 318/1994, 41 a § i lag 1084/2005, 43 § 2 och 4 mom., 44 § 1 mom. och 45 § 2 mom. i lag
242/2008, 55 § 7 mom. 1144/2005 och 56 § 1 mom. i lag 909/2001, som följer:
25 §
——————————————
Skatteförvaltningen kan på ansökan som en
dödsbodelägare har gjort före verkställandet
av beskattningen, skjuta upp verkställandet
av arvsbeskattningen för viss tid, dock för
högst ett år från utgången av den tid som bestäms för inlämnande av bouppteckningsinstrumentet till Skatteförvaltningen, om
vägande skäl anförs till stöd för ansökan.
Som ett sådant skäl ska bland annat anses
verkställande av arvskifte i ett bo, där verksamheten vid en gårdsbruksenhet eller ett annat företag som ingår i boet fortsätter för
dödsboets eller dess delägares räkning, då det
inte är fråga om en förmögenhetsdel som är

ringa i förhållande till dödsboets sammanlagda tillgångar.
28 §
——————————————
Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om vilka handlingar som ska inges
för verkställandet av beskattningen. Skatteförvaltningen kan också bestämma att de
uppgifter som ska lämnas för arvs- eller gåvobeskattningen ska lämnas på en blankett
som Skatteförvaltningen har fastställt.
28 a §
Försäkringsbolag och andra som betalar ut
förmåner som avses i 7 a eller 18 a § ska
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lämna uppgift om förmånerna till Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen meddelar
närmare föreskrifter om när och hur uppgiften ska lämnas samt om uppgiftens innehåll.
29 §
Bouppteckningsinstrumentet ska inom en
månad från bouppteckningen tillställas Skatteförvaltningen.
Skatteförvaltningen kan underrätta tingsrätten om att förrättandet av bouppteckning har
försummats.
30 §
Skattedeklarationen ska tillställas Skatteförvaltningen inom tre månader från det att
skattskyldigheten har inträtt.
31 §
Skatteförvaltningen verkställer arvs- och
gåvobeskattningen. Skatteförvaltningen rättar
också sådana i 40 eller 41 § avsedda fel som
den observerat.
Beskattningen anses ha blivit verkställd
den dag då Skatteförvaltningen har behandlat
ärendet. Dagen för verkställandet av beskattningen ska framgå av beskattningshandlingarna.
——————————————
32 §
Dödsbodelägare, legattagare och den efterlevande maken, också när denne inte är dödsbodelägare, samt dessas lagliga företrädare,
de som förrättat bouppteckningen och den
som har uppgivit boet eller förestår detta, liksom även gåvogivare och gåvotagare är skyldiga att på uppmaning av Skatteförvaltningen
meddela alla uppgifter och utredningar som
gäller boet eller gåvan samt att för granskning förete alla handlingar som gäller boet
eller gåvan.
37 §
När Skatteförvaltningen har verkställt beskattningen ska den som har debiterats arvseller gåvoskatt tillställas debetsedel och utredning om grunderna för beskattningen samt
anvisningar om hur ändring kan sökas i beskattningen.
——————————————
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38 §
Om det yppar sig nya tillgångar eller skulder i dödsboet efter att arvsbeskattningen har
verkställts, ska en handling innefattande
tillägg eller rättelse enligt 20 kap. 10 § i ärvdabalken tillställas Skatteförvaltningen inom
en månad efter att den upprättats.
När arvsbeskattningen verkställs med stöd
av skattedeklaration ska en skattedeklaration
som upptar de nya tillgångarna och skulderna
tillställas Skatteförvaltningen inom tre månader efter att de har yppat sig i boet.
Om grunderna för arvs- eller gåvobeskattningen i övrigt har förändrats efter verkställandet av beskattningen, är den skattskyldige,
ifall hans arvs- eller gåvoskatt skulle stiga,
skyldig att inom tre månader efter att han har
fått vetskap om orsaken underrätta Skatteförvaltningen om saken, om inte någon annan
delägare eller gåvotagare redan har gjort anmälan.
39 §
——————————————
Om någon som har erhållit egendom med
återgångsvillkor, då villkoret uppfyllts måste
lämna ifrån sig egendomen inom fem år efter
det han erhållit den, ska den skatt som betalts
tidigare återbetalas i den ordning som bestäms i 41 §. Den skattskyldige ska tillställa
Skatteförvaltningen ett meddelande om detta
inom sex månader efter överlämnandet av
egendomen.
39 a §
Skatteförvaltningen får på skriftlig ansökan
meddela förhandsavgörande som gäller arvsoch gåvoskatt.
——————————————
39 b §
——————————————
Ett ärende som gäller förhandsavgörande
ska behandlas i brådskande ordning i Skatteförvaltningen, förvaltningsdomstolen och
högsta förvaltningsdomstolen.
41 a §
Skatterättelse anses ha gjorts inom föreskriven tid, om Skatteförvaltningens beslut
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om rättelsen har fattats innan tidsfristen löpt
ut.
42 §
——————————————
Skatteförvaltningen kan dock avgöra en
skattskyldigs rättelseyrkande som avses i
43 § när det framställda yrkandet godkänns.
43 §
——————————————
Rättelseyrkande som avser skatt på arv och
gåva ska framställas hos skatterättelsenämnden. Rättelseyrkandet ska tillställas Skatteförvaltningen inom föreskriven tid.
——————————————
Över Skatteförvaltningens beslut, som
gäller skatterättelse och beskattning som en
besvärsinstans har återförvisat för att verkställs på nytt, får rättelseyrkande emellertid
trots den tid som anges ovan framställas
inom 60 dagar från den dag då den som är
berättigad att söka ändring fick del av beslutet. Ett beslut kan delges utan användning av
mottagningsbevis, varvid det anses ha delgivits den sjunde dagen efter det att beslutet
lämnades in till posten, om inte något annat
visas. I fråga om Enheten för bevakning av
skattetagarnas rätt räknas tidsfristen från det
att beslutet fattades.
44 §
Med avvikelse från 43 § ska ändring i ett
förhandsavgörande enligt 39 a § sökas genom besvär hos den förvaltningsdomstol
inom vars domkrets arvlåtaren var bosatt vid
sitt frånfälle eller överlåtaren av egendomen
bor. Om ingen förvaltningsdomstol skulle
vara behörig att behandla besvären, söks ändring hos Helsingfors förvaltningsdomstol.
Besvärsrätt har den som ansökt om förhandsavgörandet och Enheten för bevakning av
skattetagarnas rätt. Besvärsskriften ska tillställas förvaltningsdomstolen eller Skatteförvaltningen inom besvärstiden. Skatteförvaltningen ska utan dröjsmål vidarebefordra den
inlämnade besvärsskriften och de handlingar
som gäller beskattningen till förvaltningsdomstolen.
——————————————

45 §
——————————————
Besvärsskriften ska tillställas förvaltningsdomstolen eller Skatteförvaltningen inom besvärstiden. Skatteförvaltningen ska utan
dröjsmål vidarebefordra den inlämnade besvärsskriften och de handlingar som gäller
beskattningen till förvaltningsdomstolen.
——————————————
49 §
Har i ett ärende som gäller beskattning av
arv eller gåva, över vilket rättelseyrkande har
framställts till skatterättelsenämnden eller i
vilket ändring har sökts hos förvaltningsdomstolen, saken till någon del inte varit föremål för prövning eller har vid beskattningen tillämpats oriktiga grunder eller har beskattningen annars i väsentligt avseende blivit oriktigt verkställd, kan ärendet i sin helhet
återförvisas till Skatteförvaltningen eller
skatterättelsenämnden för verkställande av
ny beskattning eller fattande av nytt beslut.
50 §
Har beskattningen ändrats på ett sätt som
inverkar på en annan skattskyldigs beskattning, ska Skatteförvaltningen genom skatterättelse rätta beskattningen även för denne
skattskyldige på ett sätt som motsvarar ändringen (följdändring), om rättelsen inte av
särskilda skäl är oskälig. En följdändring kan
göras även om villkoren för skatterättelse
inte uppfylls.
——————————————
51 §
Har en myndighet genom ett beslut på rättelseyrkande eller besvär förklarat någon
vara skattskyldig eller ändrat ett beslut som
gäller beskattningen, ska den myndighet som
gjort ändringen fastställa grunden för ändringen. En kopia av högsta förvaltningsdomstolens eller förvaltningsdomstolens ovan
nämnda beslut ska sändas till förvaltningsdomstolen och Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen rättar beskattningen på grundval av det beslut som avses ovan, med iakttagande i tillämpliga delar av vad som bestäms
om skatterättelse.
——————————————
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55 §
På ansökan som en skattskyldig gjort hos
Skatteförvaltningen före verkställandet av
beskattningen lämnas en del av arvs- eller
gåvoskatten odebiterad, om
——————————————
Den skattskyldige ska inom tre månader efter en sådan överlåtelse av egendom som avses i 6 mom. göra en anmälan om denna till
Skatteförvaltningen. Vid debiteringen ska
40 § iakttas i tillämpliga delar.
——————————————

skatten är 1 700 euro eller mera och om de
förutsättningar som nämns i 55 § 1 mom. 1
och 2 punkten föreligger, förlängs betalningstiden för denna del av skatten på ansökan som den skattskyldige före beskattningens verkställande gjort hos Skatteförvaltningen.
——————————————
Om den skattskyldige överlåter den huvudsakliga delen av en gårdsbruksenhet, ett annat företag eller en del därav, som avses
ovan, bestämmer Skatteförvaltningen att alla
då ännu obetalda betalningsposter ska uppbä56 §
ras i samband med den följande uppbördsraOm den för en gårdsbruksenhet, ett annat ten.
företag eller en del därav påförda arvs- eller
———
gåvoskattens proportionella andel av hela
Denna lag träder i kraft den
20 .
—————

22.
Lag
om ändring av lotteriskattelagen
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lotteriskattelagen av den 26 juni 1992 (552/1992) 7 §, 8 § 4 mom., 11 § 1 mom.,
12 § 1 mom., 15 § 1 och 4 mom., 16 § 1, 2, 4 och 5 mom. samt 22—24 §,
av dem 11 § 1 mom. sådant det lyder i lag 612/2009, 15 § 1 och 4 mom. samt 16 § 2 och
4 mom. sådana de lyder i lag 544/1996 samt 16 § 1 mom. sådant det lyder i lag 243/2008, som
följer:
7§
Skattemyndigheter

Skatteförvaltningen övervakar att lotteriskatten deklareras och betalas samt utför
andra uppgifter i anslutning till lotteribeskattningen.
8§
Betalning av skatt och deklarationsskyldighet

——————————————
På begäran av Skatteförvaltningen ska den
skattskyldige inlämna en särskild redovis-

ning, av vilken ska framgå de uppgifter som
Skatteförvaltningen bestämmer.
11 §
Debitering enligt uppskattning

Har den skattskyldige låtit bli att deklarera
skatt eller uppenbart har deklarerat för litet i
skatt och har han inte trots uppmaning gett
begärda uppgifter, ska Skatteförvaltningen
uppskatta den skatt som inte deklarerats och
påföra den skattskyldige skatten. Debiteringen ska verkställas inom fem år från utgången
av det kalenderår där den kalendermånad in-
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går för vilken deklarationen borde ha lämnats
in.
——————————————

Har ett räknefel eller något annat med det
jämförbart misstag skett vid debiteringen eller konstateras debiteringen i övrigt vara helt
eller delvis utan grund, ska Skatteförvaltningen rätta debiteringen.
——————————————

tillämpas då 70 och 71 § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995). Tiden för anförande av besvär över förvaltningsdomstolens
förhandsavgörande är dock 30 dagar från delfåendet.
——————————————
I ett beslut genom vilket Skatteförvaltningen har beslutat att inte meddela förhandsavgörande, får ändring inte sökas genom besvär.
Bestämmelserna om grundbesvär i lagen
om verkställighet av skatter och avgifter
(706/2007) tillämpas inte på ärenden som avses i denna lag.

15 §

22 §

Förhandsavgörande

Skyldighet att lämna uppgifter samt granskning av bokföringen

12 §
Rättelse av debitering

Skatteförvaltningen får på skriftlig ansökan
av den som anordnar ett lotteri meddela förhandsavgörande om skyldigheten att betala
lotteriskatt.
——————————————
Ett ärende som gäller förhandsavgörande
ska behandlas i brådskande ordning i Skatteförvaltningen, förvaltningsdomstolen och
högsta förvaltningsdomstolen.
16 §
Ändringssökande

Den som anordnar ett lotteri ska på uppmaning av Skatteförvaltningen lämna uppgifter samt för granskning förete sin bokföring och övriga handlingar som kan behövas
för verkställande av lotteribeskattningen eller
skattegranskningen eller vid behandling av
ansökan om ändring i hans beskattning.
23 §
Myndigheternas skyldighet att lämna uppgifter

Ändring i beslut som Skatteförvaltningen
Den myndighet som beviljar tillstånd att
har fattat med stöd av denna lag får sökas hos anordna lotteri ska underrätta Skatteförvaltförvaltningsdomstolen av den skattskyldige ningen om det tillstånd som meddelats.
och på statens vägnar av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt med iakttagande
24 §
av förvaltningsprocesslagen (586/1996). Besvärstiden är 30 dagar från delfåendet av beNärmare bestämmelser
slutet. Besvärstiden för Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt räknas dock från
Närmare bestämmelser om verkställigheten
dagen för beslutet.
av denna lag utfärdas vid behov genom förI förvaltningsdomstolens beslut får ändring ordning av statsrådet.
sökas genom besvär hos högsta förvaltnings———
domstolen, om högsta förvaltningsdomstolen
Denna lag träder i kraft den
20 .
beviljar besvärstillstånd. På ändringssökande
—————
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23.
Lag
om ändring av lagen om skatt för titlar
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 21 december 2001 om skatt för titlar (1388/2001) 5 § 2 mom., 7 §
2 mom. samt 8 och 9 § som följer:
5§

8§

Betalning av skatten

Återbäring och debitering av skatt på basis
av ändringssökande

——————————————
Skatteförvaltningen utfärdar närmare bestämmelser om betalningen av skatten och
anteckningar som handlingarna ska förses
med samt om andra detaljer som gäller förfarandet.
7§
Rätt till ändringssökande

——————————————
Enheten för bevakning av skattetagarnas
rätt har rätt att anföra besvär på statens vägnar.

Skatt som återbärs på basis av ändringssökande ska av Skatteförvaltningen återbäras
med ränta, och skatt som påförs på basis av
ändringssökande ska av Skatteförvaltningen
påföras med dröjsmålspåföljd.
Om skatt återbärs på basis av ändringssökande, skall föreskriven ränta betalas på
återbäringen från den dag skatten betalades
till och med återbäringsdagen.
9§
Tillämpning av bestämmelserna i lagen om
skatteuppbörd

Vid återbäring av skatt samt uppbörd och
indrivning av skatt som ska betalas till Skatteförvaltningen iakttas bestämmelserna i 22 §
i lagen om skatteuppbörd (609/2005), om
inte något annat bestäms i denna lag eller
med stöd av den.
———
Denna lag träder i kraft den
20 .

—————
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24.
Lag
om ändring av lagen om överlåtelseskatt
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen av den 29 november 1996 om överlåtelseskatt (931/1996) 39 § 2 mom. och
42 § samt
ändras 3 § 2 mom., 11 § 4 mom., 15 a § 3 mom., 25 § 4 mom., 27 § 5 mom., 28 § 1 mom.,
29 § 2 och 3 mom., 30 § 1—3 och 5 mom., 31 § 1 och 3 mom., 32 §, 33 § 1 mom., 34, 35 och
38 §, 39 § 1 och 5 mom., 40 § 1 mom., 41 §, 43 § 1 mom., det inledande stycket i 43 c §
1 mom., 43 c § 5 mom., 44 §, 47 § 1, 3 och 4 mom., 48—50 och 56 § samt 56 b § 3 mom.,
av dem 3 § 2 mom. sådant det lyder i lag 356/1998, 15 a § 3 mom. sådant det lyder i lag
956/2007, 38 § samt 47 § 1, 3 och 4 mom. sådana de lyder i lag 244/2008, det inledande
stycket i 43 c § 1 mom. och 43 c § 5 mom. sådana de lyder i lag 171/2007 samt 56 b § 3 mom.
sådant det lyder i lag 1085/2005, som följer:
3§

15 a §

Skattefrihet enligt internationella avtal

Överlåtelse av värdepapper som är föremål
för offentlig handel

——————————————
Skatt ska inte betalas, om förvärvaren är en
institution inom Europeiska gemenskaperna
som är placerad i Finland och egendomen
förvärvas för institutionens officiella bruk.
En förutsättning för skattefriheten är att en
behörig institution inom Europeiska gemenskaperna har utfärdat ett intyg över att överlåtelsen sker för ovan nämnt ändamål. Ett intyg över överlåtelse av fastighet ska visas
upp för inskrivningsmyndigheten då lagfart
eller inskrivning söks och ett intyg över överlåtelse av aktier ska visas upp för Skatteförvaltningen.
11 §
Skattefrihet för första bostad

——————————————
När förvärvaren söker lagfart eller inskrivning ska ett utlåtande som Skatteförvaltningen utfärdat om förutsättningarna för skattefrihet företes.

——————————————
Om förvärvarens förmedlare eller part i
överlåtelsen är någon annan än en sådan värdepappershandlare som avses i 22 § 3 mom. i
denna lag krävs för skattefrihet att den skattskyldige förvärvaren gör en anmälan enligt
30 § om överlåtelsen inom två månader från
överlåtelsen eller att förmedlaren lämnar årsdeklaration om överlåtelsen till Skatteförvaltningen enligt 15 § 4 mom. i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995).
——————————————
25 §
Skattefrihet för första bostad

——————————————
I fråga om förutsättningarna för skattefrihet
ska förvärvaren inom den tid som anges i
21 § till Skatteförvaltningen lämna en utredning på en blankett som Skatteförvaltningen
fastställer. I de fall som avses i 21 § 3 mom.
ska utredningen ges värdepappershandlaren,
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samband med att överlåtelseavtalet ingås.
27 §
Betalning av skatten

——————————————
Skatteförvaltningen utfärdar närmare bestämmelser om vilken kvitteringsanteckning
som ska göras på handlingen, kvitton som
ska bifogas handlingen samt om övriga detaljer i förfarandet.
28 §
Skattetillägg som ska betalas på eget initiativ

Om skatten betalas på eget initiativ efter att
den tid som angetts för betalning av skatten
har gått ut, ska på skatten samtidigt betalas
skattetillägg från den dag som följer på den
angivna betalningsdagen och fram till betalningsdagen enligt vad som bestäms i lagen
om skattetillägg och förseningsränta
(1556/1995). Betalas skattetillägget inte på
eget initiativ, debiterar Skatteförvaltningen
skattetillägg.
——————————————
29 §
Utredning som ska företes om överlåtelse av
fastighet

——————————————
Är vederlaget för den överlåtna egendomen
annat än pengar eller en penningfordran, ska
sökanden dessutom förete ett utlåtande av
Skatteförvaltningen om vederlagets gängse
värde vid överlåtelsetidpunkten. I de fall som
avses i 4 § 4 mom. ska utlåtande ges om den
överlåtna egendomens gängse värde.
Skatteförvaltningen ger också annars utlåtanden om omständigheter som påverkar
skattens belopp.
——————————————
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30 §

Anmälan om överlåtelse av värdepapper och
byggnader

Den som förvärvar värdepapper ska inom
den tid som anges för betalningen av skatten
till Skatteförvaltningen lämna en utredning
om att skatten är betald samt anmäla överlåtelseobjektet, parterna, köpeskillingen samt
övriga upplysningar och utredningar som
Skatteförvaltningen bestämmer.
Förvärvaren av en byggnad som avses i 5 §
1 mom. 3 punkten ska inom den tid som anges för betalningen av skatten lämna en utredning om att skatten är betald och ge de
uppgifter som nämns i 1 mom. till Skatteförvaltningen.
Anmälan samt övriga uppgifter och utredningar ska lämnas på en blankett som Skatteförvaltningen fastställer, om inte Skatteförvaltningen bestämmer något annat.
——————————————
I de fall som avses i 21 § 3 mom. 3 punkten
lämnas anmälan av fastighetsmäklaren. Skatteförvaltningen utfärdar närmare bestämmelser om när och hur anmälan ska lämnas.
31 §
Redovisnings- och anmälningsplikt för den
som är skyldig att bära upp skatten

En värdepappershandlare ska till Skatteförvaltningen betala den skatt som han har uppburit under en kalendermånad före den 15
dagen i följande kalendermånad samt lämna
in anmälan enligt 30 §. Skatteförvaltningen
utfärdar närmare bestämmelser om när och
hur anmälan ska lämnas.
——————————————
Den som är skyldig att bära upp skatten ska
ge förvärvaren ett intyg över den skatt som
uppburits. Skatteförvaltningen utfärdar närmare bestämmelser om lämnande av intyg.
32 §
Tillsyn

Skatteförvaltningen utövar tillsyn över att
bestämmelserna om skyldighet att betala
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skatt enligt denna lag iakttas. Handlingar
som behövs för tillsynen samt övrig behövlig
utredning ska på begäran företes för Skatteförvaltningen.

Skatteförvaltningen på enhetens begäran fatta
beslut i saken.

33 §

Förhandsavgörande

Debitering

Skatteförvaltningen får på skriftlig ansökan
meddela förhandsavgörande om skyldigheten
att betala överlåtelseskatt samt om skattens
belopp.
——————————————
Ett ärende som gäller förhandsavgörande
ska behandlas i brådskande ordning i Skatteförvaltningen, förvaltningsdomstolen och
högsta förvaltningsdomstolen.

Har skatten inte betalts inom den tid som
anges i 7 eller 21 §, debiterar Skatteförvaltningen skatten samt förhöjning och skattetilllägg av den som är ansvarig för betalningen
av skatten.
——————————————
34 §
Debitering av skatt hos den som är skyldig
att bära upp skatten

Har den som är skyldig att bära upp skatt
inte inom den tid som anges i 31 § betalt den
skatt som han har burit upp av förvärvaren,
ska Skatteförvaltningen inom fem år från utgången av det år under vilket skatten har
uppburits debitera skatten samt förhöjning
och dröjsmålspåföljder av den uppbördsskyldige.
35 §
Debitering enligt uppskattning

Har betalning av skatt eller inbetalning av
uppburen skatt försummats eller är det uppenbart att ett alltför lågt belopp har betalts i
skatt och har den skattskyldige eller den som
ansvarar för skatten trots uppmaning låtit bli
att ge de upplysningar som behövs för debiteringen, ska Skatteförvaltningen debitera
skatten enligt uppskattning så som anges i 33
och 34 §.
38 §
Beslut på begäran av Enheten för bevakning
av skattetagarnas rätt

Anser Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt att en skattskyldig ska påföras
skatt, skattetillägg eller skatteförhöjning, ska

39 §

40 §
Betalning av skatt utan grund

Har någon betalt skatt utan grund eller till
ett för stort belopp, ska Skatteförvaltningen
på ansökan av den som saken gäller återbära
den överbetalda skatten.
——————————————
41 §
Återbäring av skatt med anledning av att gåvoskatt har påförts

Har även gåvoskatt påförts för en överlåtelse för vilken har betalts överlåtelseskatt, ska
Skatteförvaltningen på ansökan återbära den
överbetalda överlåtelseskatten.
43 §
Överlåtelse av fastighet eller värdepapper i
samband med verksamhetsöverlåtelse

Har i de fall som avses i 52 d § i lagen om
beskattning av inkomst av näringsverksamhet
en fastighet eller värdepapper som hör till
den överlåtna verksamheten överlåtits till ett
samfund som har bildats för att fortsätta
verksamheten, ska Skatteförvaltningen på
ansökan återbära den skatt som har betalts på
förvärvet. Har ansökan gjorts och utredning
om att de villkor som nämns ovan är uppfyllda företetts redan innan skatten betalas, kan
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ska betalas. Ett lagakraftvunnet beslut om
detta ska iakttas vid ansökan om lagfart och
inskrivning om sökanden yrkar det.
——————————————
43 c §
Temporär skattefrihet vid vissa strukturarrangemang inom utbildningen

Skatteförvaltningen återbetalar på ansökan
betalad skatt, om
——————————————
Om ansökan har gjorts och utredning har
lämnats om att villkoren för skattefri överlåtelse är uppfyllda redan innan skatten har betalts, kan Skatteförvaltningen besluta att skatt
inte ska betalas.
——————————————
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om att förhandsavgörande inte meddelas får
ändring inte sökas genom besvär. Besvärsskriften ska tillställas Skatteförvaltningen eller förvaltningsdomstolen inom besvärstiden.
——————————————
Över besvär som Enheten för bevakning av
skattetagarnas rätt inlämnat och över besvär
som en part inlämnat ska Skatteförvaltningen
ge respektive motpart tillfälle att inge bemötande och vid behov även genmäle. Besvärsskriften med handlingar, till vilka även Skatteförvaltningens utlåtande ska fogas, ska utan
dröjsmål sändas till förvaltningsdomstolen.
Om Skatteförvaltningen enligt 48 § rättar
sitt beslut enligt det framställda yrkandet,
förfaller besvären. Till den del som Skatteförvaltningen anser att besvären inte ger anledning att rätta beslutet ska den ge sitt utlåtande med anledning av besvären.
48 §

44 §

Rättelse

Återbäring av skatt som har betalts på första
bostad

Konstaterar Skatteförvaltningen med anledning av besvär att dess beslut är felaktigt
till nackdel för den skattskyldige eller för den
som ansvarar för skatten, ska Skatteförvaltningen rätta felet i beslutet och betala tillbaka
den överbetalda skatten eller den skatt som
inte har återburits, om inte saken har avgjorts
genom beslut på besvär.

Om förutsättningarna för skattefrihet enligt
11 eller 25 § uppfylls först efter att skatten
redan har betalts, ska Skatteförvaltningen på
ansökan återbetala skatten. Skatt återbärs
dock inte till högre belopp än vad skatten på
överlåtelsen skulle ha uppgått till vid betalning inom den tid som bestäms i 7 eller 21 §.

49 §

47 §

Besvär hos högsta förvaltningsdomstolen

Besvär hos förvaltningsdomstolen

I förvaltningsdomstolens beslut får ändring
sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen
beviljar besvärstillstånd. Vid sökande av ändring iakttas då 70 och 71 § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995). Tiden för
anförande av besvär över förvaltningsdomstolens beslut om förhandsavgörande är dock
30 dagar från delfåendet.

Ändring i Skatteförvaltningens beslut söks
genom besvär hos den förvaltningsdomstol
inom vars domkrets den fastighet som avses i
beslutet är belägen eller inom vars område
det samfund vars emitterade värdepapper beslutet gäller har sin hemort. Gäller beslutet
både en fastighet och värdepapper, söks ändring hos den förvaltningsdomstol inom vars
domkrets fastigheten är belägen. Kan denna
grund inte användas, ska besvären lämnas till
Helsingfors förvaltningsdomstol. I ett beslut
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50 §

Återbäring eller debitering av skatt med anledning av ändringssökande

När ett beslut som har meddelats med anledning av besvär har vunnit laga kraft ska
Skatteförvaltningen återbära skatten med ränta eller debitera skatten med dröjsmålspåföljder.
56 §
Tillämpning av lagen om skatteuppbörd

betalas till Skatteförvaltningen iakttas bestämmelserna i lagen om skatteuppbörd
(609/2005), om inte något annat bestäms i
denna lag eller med stöd av den.
56 b §
Elektronisk kommunikation och signering

——————————————
Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om på vilket sätt deklarationer och
andra handlingar ska vara certifierade för att
kunna lämnas in på elektronisk väg.
———
Denna lag träder i kraft den
20 .

Vid återbäring av skatt samt uppbörd, indrivning och redovisning av skatt som ska
—————

25.
Lag
om ändring av fastighetsskattelagen
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i fastighetsskattelagen av den 20 juli 1992 (654/1992) 17 och 20 §, sådana de lyder
i lag 506/1998, och
ändras 11 § 4 mom., 14 § 3 mom., 16 och 18 §, 20 a § 1 och 3 mom., 21 § 1 och 4 mom.,
22 §, rubriken för 26 §, 26 § 1 och 3 mom. samt 28 §,
sådana de lyder, 11 § 3 mom. i lag 1026/1999, 14 § 3 mom. och 20 a § 1 och 3 mom. i lag
1131/2005, 16 och 18 §, 21 § 1 och 4 mom., rubriken för 26 § samt 28 § i lag 506/1998, 22 § i
lagarna 1348/1999, 912/2001 och 1069/2003 samt 26 § 1 och 3 mom. i lag 245/2008, som följer:
11 §
Allmän fastighetsskatteprocentsats

——————————————
Kommunen ska meddela fastighetsskatteprocentsatserna till Skatteförvaltningen senast den 17 november året före skatteåret.
Skatteförvaltningen kan förlänga tidsfristen
för meddelandet. Har anmälan inte gjorts
inom utsatt tid, får fastighetsskatteprocentsatsen för det föregående året iakttas i be-

skattningen, dock minst den lägsta skatteprocentsatsen enligt lagen.
14 §
Skatteprocentsatsen för vissa anläggningar

——————————————
Kraftverkets ägare ska lägga fram en utredning om kraftverkets nominella effekt.
Skatteförvaltningen kan utfärda närmare fö-
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samt om när och hur de ska lämnas.
16 §
Den skattskyldiges deklarationsskyldighet

Den skattskyldige ska på uppmaning lämna
Skatteförvaltningen de uppgifter och utredningar som kan behövas för verkställande av
fastighetsbeskattningen eller för ändringssökande. Om den skattskyldiges skyldighet att
lämna uppgifter för verkställande av beskattningen gäller i tillämpliga delar vad som i
2 kap. i lagen om beskattningsförfarande
(1558/1995) bestäms om den skattskyldiges
deklarationsskyldighet.
18 §
Skatteförvaltningens rätt att få uppgifter
samt att utföra granskning

I fråga om Skatteförvaltningens rätt att för
verkställande av fastighetsbeskattning få
uppgifter av utomstående och myndigheter
samt i fråga om rätten att granska dem gäller
i tillämpliga delar vad som i 3 kap. i lagen
om beskattningsförfarande bestäms om utomståendes och myndigheters skyldighet att
lämna uppgifter.
20 a §
Kommunens skyldighet att lämna uppgifter

En kommun som fastställer den skatteprocentsats som avses i 12 a eller 12 b § utreder
samtidigt årligen de byggplatser som avses i
12 a eller 12 b § och meddelar dem samt
andra nödvändiga uppgifter och handlingar
till Skatteförvaltningen för verkställande av
beskattningen och ändringssökande.
——————————————
Skatteförvaltningen kan utfärda närmare
föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas
samt om när och hur de ska lämnas.
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21 §
Förhandsavgörande

Skatteförvaltningen får på skriftlig ansökan
av den skattskyldige meddela förhandsavgörande som gäller fastighetsskatt.
——————————————
Ett ärende som gäller förhandsavgörande
ska behandlas skyndsamt ordning i Skatteförvaltningen, förvaltningsdomstolen och
högsta förvaltningsdomstolen.
22 §
Verkställande av beskattning

Skatteförvaltningen verkställer fastighetsbeskattningen.
Fastighetsskatt påförs inte om beloppet av
den skattskyldiges skatt skulle bli mindre än
17 euro. Fastighetsbeskattningen slutförs vid
den tidpunkt som Skatteförvaltningen bestämt, dock senast vid utgången av kalenderåret.
Fastighetsbeskattningen kan verkställas på
grundval av de uppgifter som finns i Skatteförvaltningen register och som erhållits av
den skattskyldige utan att höra den skattskyldige. I övrigt gäller i fråga om hörande och
motivering i tillämpliga delar vad som bestäms om detta i lagen om beskattningsförfarande.
26 §
Sökande av ändring i Skatteförvaltningens
och skatterättelsenämndens beslut

Den som är skattskyldig enligt denna lag
eller den som är ansvarig för betalningen av
skatten liksom även Enheten för bevakning
av skattetagarnas rätt eller den kommun där
fastigheten är belägen får söka ändring i beskattningen genom skriftligt rättelseyrkande.
Rättelseyrkandet framställs hos skatterättelsenämnden. Ändring i ett beslut på ett rättelseyrkande söks genom besvär hos den förvaltningsdomstol till vars domkrets den
skattskyldiges hemkommun hör. Om personer på vilka inkomstskattelagens bestämmelser om makar tillämpas har sin hemkommun
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inom domkretsen för olika förvaltningsdom- lämpas, ska besvären lämnas till Helsingfors
stolar, söks ändring i skatterättelsenämndens förvaltningsdomstol. Besvärsrätt har den som
beslut hos den förvaltningsdomstol inom vars ansökt om förhandsavgörandet, Enheten för
domkrets den äldre av dessa personer har sin bevakning av skattetagarnas rätt och den
hemkommun. Är personerna lika gamla, är kommun där fastigheten är belägen. Besvärsförvaltningsdomstolen för den vars personbe- skriften ska tillställas förvaltningsdomstolen
teckning har ett lägre invididuellt nummer eller Skatteförvaltningen inom besvärstiden.
behörig förvaltningsdomstol. Kan nämnda Besvären ska anföras inom 30 dagar från delgrunder inte tillämpas, ska besvären lämnas fåendet av förhandsavgörandet. För Enheten
till Helsingfors förvaltningsdomstol.
för bevakning av skattetagarnas rätt och
——————————————
kommunen beräknas tidsfristen från det att
Ändring i ett förhandsavgörande enligt beslutet fattades.
21 § söks genom besvär hos den förvalt- — — — — — — — — — — — — — —
ningsdomstol till vars domkrets den skattskyldiges hemkommun hör. Om personer på
28 §
vilka inkomstskattelagens bestämmelser om
makar tillämpas har sin hemkommun inom
Skatteuppbörd
domkretsen för olika förvaltningsdomstolar,
söks ändring i ett förhandsavgörande hos den
Uppbörd, indrivning och återbäring av fasförvaltningsdomstol inom vars domkrets den tighetsskatt verkställs enligt bestämmelserna
äldre av makarna har sin hemkommun. Är i lagen om skatteuppbörd (609/2005) eller
personerna lika gamla, är förvaltningsdom- enligt vad som bestäms med stöd av den.
stolen för den vars personbeteckning har ett
———
lägre individuellt nummer behörig förvaltDenna lag träder i kraft den
20 .
ningsdomstol. Kan nämnda grunder inte till—————

26.
Lag
om ändring av 12 § i lagen om hundskatt
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 29 juni 1979 om hundskatt (590/1979) 12 § 1 och 3 mom., sådana de
lyder, det förstnämnda i lag 264/1989 och det sistnämnda i lag 1570/1995, som följer:
12 §
I förvaltningsdomstolens beslut får ändring
Över kommunstyrelsens eller en i instruk- sökas genom besvär hos högsta förvaltningstionen nämnd tjänsteinnehavares beslut med domstolen, om högsta förvaltningsdomstolen
anledning av rättelseanspråk får besvär anfö- beviljar besvärstillstånd. På ändringssökande
ras inom 30 dagar från delfåendet hos den tillämpas då 70 och 71 § i lagen om beskattförvaltningsdomstol inom vars domkrets ningsförfarande (1558/1995).
kommunen finns. I övrigt ska vid ändrings———
sökande iakttas förvaltningsprocesslagen
Denna lag träder i kraft den
20 .
(586/1996).
——————————————
—————
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27.
Lag
om ändring av mervärdesskattelagen
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 (1501/1993) 13 c § 5 mom. och
203 §, sådana de lyder, 13 c § 5 mom. i lag 1486/1994 och 203 § i lag 700/1994, samt
ändras 13 a § 1 mom., 26 f §, 72 k § 1 och 4 mom., 128 § 1 och 2 mom., 130 § 4 mom.,
130 a § 5 mom., 133 c § 1 mom., 133 f § 1—3 mom., 133 g § 1 och 4 mom., 133 h § 1 och
5 mom., 133 k § 2 mom., 133 n § 2 mom., 133 o §, 133 s § 1 mom., 147 § 3 mom., 149 c §
1 mom., 157 och 158 §, 162 c § 1 och 3—6 mom., 164 §, 165 § 1 mom., 167 §, 168 § 1 mom.,
168 a § 1 mom., 169 § 1 mom., 170 § 1 mom., 170 a och 171 §, 171 a § 2 mom., 173 §
1 mom., 173 a § 1 mom., 174 § 1 mom., 174 a och 175 §, 176 § 1 och 2 mom., 177 § 1 och
2 mom., 179 § 2 mom., 180 § 2 mom., 182 § 4 mom., 185 §, 188 § 5 mom., 188 a § 1 mom.,
189 §, 190 § 1, 4 och 5 mom., 192 § 1 mom., 193 § 1 mom., 193 a §, 194 § 1—3 mom., 195 §,
198 § 1, 3 och 4 mom., 201 och 206 §, 209 § 2 mom., 209 e §, 209 h § 10 punkten och
209 m §,
av dem 13 a § 1 mom. sådant det lyder i lag 1265/1997, 26 f §, 133 c § 1 mom. och 174 a §
sådana de lyder i lag 1486/1994, 72 k § 1 och 4 mom. och 128 § 1 och 2 mom. sådana de lyder
i lag 1767/1995, 130 § 4 mom. och 130 a § 5 mom. sådana de lyder i lag 1457/2001, 133 f §
1—3 mom., 133 g § 1 och 4 mom., 133 h § 1 och 5 mom. och 133 o § sådana de lyder i lag
971/2002, 133 k § 2 mom., 169 § 1 mom., 193 § 1 mom. och 194 § 1 mom. sådana de lyder i
lag 246/2008, 133 n § 2 mom., 133 s § 1 mom., 147 § 3 mom., 149 c § 1 mom., 162 c § 1 och
3—6 mom., 164 §, 165 § 1 mom., 176 § 1 och 2 mom., 177 § 1 och 2 mom., 179 § 2 mom.,
180 § 2 mom., 182 § 4 mom., 185 §, 188 a § 1 mom., 192 § 1 mom. samt 206 och 209 e § sådana de lyder i lag 605/2009, 158 § och 168 § 1 mom. sådana de lyder i lag 1123/1996,
168 a § 1 mom. sådant det lyder i lag 915/2001, 170 § 1 mom., 171 § samt 171 a § 2 mom. sådana de lyder i lag 350/1995, 170 a §, 209 h § 10 punkten och 209 m § sådana de lyder i lag
1061/2007, 173 a § 1 mom. sådant det lyder i lag 1103/2006, 175 § sådan den lyder i lag
377/1994 och i nämnda lag 246/2008, 188 § 5 mom. sådant det lyder i lag 377/1994, 190 § 1,
4 och 5 mom. sådana de lyder i lag 542/1996, 193 a § sådan den lyder i lag 1072/2003, 195 §,
198 § 1 och 3 mom. samt 201 och 206 § sådana de lyder i nämnda lag 700/1994, 198 § 4
mom. sådant det lyder i lag 1381/1997 samt 209 § 2 mom. och 209 e § sådana de lyder i lag
325/2003, som följer:
13 a §
Skatteförvaltningen kan på ansökan av två
eller flera näringsidkare bestämma att dessa
när lagen tillämpas ska behandlas som en
enda näringsidkare (skattskyldighetsgrupp).
Näringsidkarna ska ha sin hemort eller ett
fast driftställe i Finland.
——————————————
26 f §
Skatteförvaltningen beslutar på ansökan av
en sådan köpare som avses i 26 c § 2 mom.
2 punkten att köparens förvärv ska betraktas

som gemenskapsinterna förvärv, även om
förvärvens värde inte överstiger det belopp
som nämns i lagrummet i fråga.
72 k §
Tillstånd till hållande av skattefritt lager
beviljas av Skatteförvaltningen på ansökan. I
tillståndsbeslutet fastställs villkoren för hållande av lagret. Skatteförvaltningen kan kräva att en säkerhet ska ställas för betalning av
skatt.
——————————————
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Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om villkoren för hållande av lagret.
128 §
Ansökan om skatteåterbäring ska lämnas
till utrikesministeriet för varje kvartal under
kalenderåret och senast inom ett år efter betalningsdagen för den faktura som bifogas
ansökan. Utrikesministeriet fastställer att sökanden på basis av ömsesidighet, sökandens
ställning samt ändamålet med varan eller
tjänsten har rätt till skatteåterbäring. Skatteförvaltningen kontrollerar övriga förutsättningar för återbäring och återbär skatten.
Skatteförvaltningen bestämmer närmare
vilka uppgifter som ska ingå i ansökan och
vilka handlingar som ska fogas till ansökan.
——————————————
130 §
——————————————
Kommunerna ska för Skatteförvaltningen
uppge de sammanlagda skatteåterbäringarna
för kalenderåret enligt 1 mom. senast före utgången av den andra månaden efter kalenderåret till den del uppgifter inte har uppgetts
tidigare. Med stöd av 6 § 2 mom. får avdrag
för den skatt som ska betalas under kalenderåret göras från det uppgivna beloppet.
130 a §
——————————————
Kommunerna ska för Skatteförvaltningen
uppge de sammanlagda återbäringarna av
kalkylerad skatt som med stöd av 1 och
2 mom. återbärs. Dessa uppgifter ska ges för
kalenderåret senast före utgången av den
andra månaden efter kalenderåret till den del
uppgifter inte har uppgetts tidigare.
133 c §
Om återbäring enligt 133 a och 133 b § ska
ansökas skriftligt hos Skatteförvaltningen.
Ansökan ska göras inom ett år från utgången
av det kalenderår under vilket rätten till skatteåterbäring uppkom.
——————————————
133 f §
En skattskyldig som inte är etablerad inom
gemenskapen och som väljer Finland som
registreringsmedlemsstat ska på elektronisk

väg till Skatteförvaltningen göra anmälan om
att i 133 d § avsedd verksamhet inleds.
Skatteförvaltningen ska på elektronisk väg
underrättas om ändringar av de uppgifter som
lämnats i inledningsanmälan samt om att
verksamheten upphör eller ändras så att den
skattskyldige inte längre är berättigad att använda den särskilda ordningen.
Skatteförvaltningen utfärdar närmare bestämmelser om de uppgifter som ska lämnas
i anmälan om att verksamheten inleds samt
om sättet för att lämna de uppgifter som avses i 1 och 2 mom.
——————————————
133 g §
En i 133 f § 1 mom. avsedd skattskyldig införs i ett identifieringsregister och tilldelas ett
individuellt identifieringsnummer. Skatteförvaltningen meddelar på elektronisk väg den
skattskyldige identifieringsnumret.
——————————————
Skatteförvaltningen underrättar på elektronisk väg en i 1 mom. avsedd skattskyldig om
registrering som avses i denna paragraf, om
avregistrering och om att vederbörande, med
avvikelse från anmälan, inte införts i registret
eller inte avregistrerats.
133 h §
En skattskyldig som inte är etablerad inom
gemenskapen och vars registreringsmedlemsstat är Finland ska på elektronisk väg
avge skattedeklaration för varje skatteperiod
oberoende av om elektroniska tjänster har
sålts under skatteperioden eller inte. Deklarationen ska avges till Skatteförvaltningen.
——————————————
Skatteförvaltningen utfärdar närmare bestämmelser om sättet för att avge de elektroniska deklarationer som avses i 1 mom.
——————————————
133 k §
——————————————
På begäran ska i 1 mom. avsedda uppgifter
på elektronisk väg ställas till Skatteförvaltningens förfogande, om Finland är registreringsmedlemsstat eller konsumtionsmedlemsstat. Skatteförvaltningen utfärdar närma-
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——————————————
133 n §
——————————————
Om en skattskyldig som använder den särskilda ordningen inte kan göra sådana avdrag
som avses i 78 § till fullt belopp när den skatt
som ska redovisas till Finland för en skatteperiod beräknas, ska det oavdragna beloppet
hänföras till följande skatteperioder. Skatteförvaltningen återbär efter räkenskapsperiodens utgång på ansökan eller på basis av någon annan inlämnad utredning den skatt som
inte avdragits för räkenskapsperioden. Om
den skattskyldige efter räkenskapsperiodens
utgång har fått den oavdragna skatten som
återbäring, får den inte dras av under följande
räkenskapsperioder.
133 o §
Skatteförvaltningen handlägger ärenden
angående skattskyldiga som använder den
särskilda ordningen.
133 s §
Skatteförvaltningen ger en skattskyldig
som använder den särskilda ordningen ett
meddelande om obetald skatt som denne deklarerat och som ska betalas till Finland.
——————————————
147 §
——————————————
En skattskyldig vars skatteperiod förkortas
på det sätt som avses i 162 c § 2 mom. mitt
under en skatteperiod, ska betala den skatt
som ska redovisas för den del av skatteperioden som föregick ändringen senast den andra
kalendermånaden efter den kalendermånad
då den deklaration som avses i 162 c §
1 mom. har lämnats in, vid den tidpunkt som
föreskrivs i 11 § 1 mom. i skattekontolagen,
eller vid en senare tidpunkt som Skatteförvaltningen bestämmer.
149 c §
Har en skattskyldig fått för stor lättnad på
grund av felaktiga eller bristfälliga uppgifter
som han lämnat, ska Skatteförvaltningen be-
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stämma att den skattskyldige ska betala det
överstora belopp som han fått till godo inom
tre år från utgången av den räkenskapsperiod
som lättnaden avser.
——————————————
157 §
Skatteförvaltningen utövar allmän tillsyn
över beskattningen.
Skatteförvaltningen har till uppgift att påföra och återbära skatt, övervaka betalningen
av skatt och sköta skatteuppbörden.
Skatteförvaltningen avgör frågor som gäller rätten till återbäring enligt 122 § och sköter övriga uppgifter i anslutning till återbäringen.
——————————————
158 §
Ärenden som gäller en skattskyldig, en
skattskyldighetsgrupp som avses i 13 a § eller en renbeteslagsgrupp som avses i 13 c §
behandlas av Skatteförvaltningen.
162 c §
Den skattskyldige ska utan dröjsmål underrätta Skatteförvaltningen om att de villkor
som föreskrivs i 162 a § 2—4 mom. sannolikt inte kommer att uppfyllas under kalenderåret eller följande kalenderår.
——————————————
Om Skatteförvaltningen på något annat sätt
än vad som avses i 1 mom. konstaterar att
villkoren enligt 162 a § 2—4 mom. inte uppfylls under kalenderåret, betraktas som den
skattskyldiges skatteperiod från ingången av
kalenderåret i fråga en skatteperiod som motsvarar de korrekta uppgifterna. Skatteförvaltningen utfärdar närmare föreskrifter om de
förutsättningar under vilka de åtgärder som
avses i detta moment inte behöver vidtas.
Skatteförvaltningen kan bestämma att som
skatteperiod för en sådan skattskyldig som
väsentligt försummar eller som på grunder
som avses i 26 § 3 mom. i lagen om förskottsuppbörd eller på motsvarande grunder
kan antas väsentligt försumma sina skyldigheter enligt 26 § 2 mom. i lagen om förskottsuppbörd i fråga om beskattningen betraktas i stället för ett kalenderår eller kalenderårskvartal en kalendermånad från ingången av kalenderåret i fråga.
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En skattskyldig vars skatteperiod förkortas
mitt under en skatteperiod på det sätt som avses i 2 mom. ska lämna in skattedeklaration
för den del av skatteperioden som föregick
ändringen senast den andra kalendermånaden
efter den kalendermånad då den anmälan
som avses i 1 mom. har lämnats in, vid den
tidpunkt som föreskrivs i 8 § i skattekontolagen och med iakttagande av det förfarande
som föreskrivs i 7 § i samma lag, eller vid en
senare tidpunkt som Skatteförvaltningen bestämmer.
Skatteförvaltningen ska meddela beslut i
ett ärende som avses i 4 mom. och på den
skattskyldiges begäran beslut i ett ärende
som avses i 3 mom.
164 §
Skattedeklarationen och sammandragsdeklarationen lämnas till Skatteförvaltningen.
En sammandragsdeklaration som har lämnats på något annat sätt än på elektronisk väg
anses vara inlämnad när den har kommit in
till Skatteförvaltningen på det sätt som föreskrivs i 18 § i förvaltningslagen (434/2003).
En sammandragsdeklaration som har lämnats på elektronisk väg anses vara inlämnad
när den har kommit in till Skatteförvaltningen på det sätt som föreskrivs i 10 § i lagen
om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003).
165 §
Den som är deklarationsskyldig ska underteckna de deklarationer enligt 162 e § och
andra handlingar som är avsedda för Skatteförvaltningen. Ett samfunds deklarationer
och handlingar ska vara undertecknade av
personer som har rätt att teckna firman.
——————————————
167 §
Skatteförvaltningen ska på begäran ge ett
intyg över att en handling har tagits emot.
168 §
Den som har underlåtit att inom föreskriven tid lämna in skattedeklaration eller sammandragsdeklaration eller som har lämnat in
en bristfällig deklaration ska på uppmaning

av Skatteförvaltningen fullgöra sin skyldighet.
——————————————
168 a §
Om en skattskyldig utan giltig orsak har
underlåtit att lämna in en sammandragsdeklaration eller har lämnat in en ofullständig eller
felaktig deklaration, kan Skatteförvaltningen
ålägga den skattskyldige att i försummelseavgift betala minst 80 och högst 1 700 euro.
——————————————
169 §
Den skattskyldige ska på uppmaning av
Skatteförvaltningen för granskning i Finland
visa upp sin bokföring och sina anteckningar
samt allt det material och all den egendom
som hör till verksamheten och annat material
och annan egendom som kan behövas för
hans beskattning eller vid behandlingen av
ändringssökande som gäller hans beskattning.
——————————————
170 §
Var och en ska på uppmaning av Skatteförvaltningen på basis av namn, bankkontonummer, kontotransaktion eller annan motsvarande identifikation lämna sådana uppgifter som kan behövas för beskattning av någon annan skattskyldig eller behandling av
en ändringsansökan och som framgår av
handlingar som han har i sin besittning eller
som han annars känner till, om han inte enligt lag har rätt att vägra vittna i saken. Ingen
får dock vägra lämna sådana uppgifter om
någon annans ekonomiska ställning som inverkar på beskattningen.
——————————————
170 a §
Den som säljer investeringsguld ska på
uppmaning av Skatteförvaltningen visa upp i
209 o § avsett material för granskning och
lämna uppgifter om det.
171 §
Statliga och kommunala myndigheter samt
andra offentliga samfund ska på begäran av
Skatteförvaltningen lämna eller för granskning förete sådana uppgifter som kan behö-
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och som framgår av handlingar som myndigheten eller det offentliga samfundet har i sin
besittning eller annars känner till, om uppgifterna inte gäller en sak i vilken vittnesmål enligt lag inte får avges. Ingen får dock vägra
lämna sådana uppgifter om någon annans
ekonomiska ställning som inverkar på beskattningen.
171 a §
——————————————
Om en statlig eller kommunal myndighet
lämnar ut omfattande uppgifter i form av
massutlämnande till Skatteförvaltningen, ska
Skatteförvaltningen till myndigheten betala
de kostnader som denna i genomsnitt åsamkas, med undantag av allmänna förvaltningskostnader, kapitalkostnader, hyreskostnader
för maskiner och anläggningar samt lokalkostnader.
173 §
Skatteförvaltningen inför den skattskyldige
i registret från den tidpunkt då den skattepliktiga rörelsen inleds. Den skattskyldige
kan likväl införas i registret redan från den
tidpunkt då han börjar skaffa varor och tjänster för en skattepliktig rörelse.
——————————————
173 a §
En förutsättning för att en ansökan enligt
12 § 2 mom. ska godkännas är att det utses
ett av Skatteförvaltningen godkänt ombud
med hemort i Finland, om utlänningen inte
har sin hemort eller ett fast driftställe i en annan medlemsstat eller i en stat med vilken
Finland har ett sådant rättsligt instrument för
ömsesidigt bistånd mellan myndigheter som
till sitt tillämpningsområde motsvarar rådets
direktiv 76/308/EEG om ömsesidigt bistånd
för indrivning av fordringar som har avseende på vissa avgifter, tullar, skatter och andra
åtgärder och rådets förordning (EG) nr
1798/2003 om administrativt samarbete i
fråga om mervärdesskatt och om upphävande
av förordning (EEG) nr 218/92. Skatteverket
kan därtill kräva att det ställs säkerhet för att
skatten betalas.
——————————————
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174 §
Skatteförvaltningen avför den skattskyldige
ur registret från den tidpunkt då den skattepliktiga rörelsen har upphört. Den skattepliktiga rörelsen kan anses fortsätta så länge som
näringsidkaren eller konkursförvaltningen
säljer rörelsetillgångar som näringsidkaren
har anskaffat. Om konkursförvaltningen dock
självständigt fortsätter med näringsidkarens
rörelse, ska näringsidkarens skattskyldighet
alltid anses ha upphört senast när han försattes i konkurs.
——————————————
174 a §
Ett beslut som Skatteförvaltningen fattat
med stöd av 26 f § är i kraft under den tid
köparen uppgett, minst två kalenderår.
175 §
Skatteförvaltningen ska underrätta den
skattskyldige om att han införts i eller avförts
ur registret, om bildande eller upplösning av
skattskyldighetsgrupp enligt 13 a § samt om
att han inte, med avvikelse från anmälan eller
ansökan, har införts i registret eller avförts ur
det eller en skattskyldighetsgrupp inte har
bildats eller upplösts.
På begäran av den som saken gäller eller av
Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt
ska Skatteförvaltningen meddela beslut i registerärenden samt i ärenden som gäller bildande eller upplösning av en skattskyldighetsgrupp.
176 §
Skatteförvaltningen ska med avvikelse från
skattedeklarationen, eller om skattedeklaration saknas, påföra den skatt som har uppgetts till ett för litet belopp som ska betalas
eller till ett för stort belopp som ska återbäras.
Någon skatt påförs inte om saken har avgjorts tidigare genom Skatteförvaltningens
beslut. Om ett ärende lämnar rum för tolkning eller är oklart och om den skattskyldige
har handlat i god tro i enlighet med myndighetens praxis eller anvisningar, ska ärendet
till denna del avgöras till den skattskyldiges
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fördel, om inte särskilda skäl föranleder annat.
——————————————

som senare tillställts den har rättat beslutet så
att skatt inte påförs.
——————————————

177 §
Har den skattskyldige låtit bli att deklarera
skatt helt eller uppenbart deklarerat för lite i
skatt och har han inte trots uppmaning lämnat uppgifter som behövs för påförande av
skatt, ska Skatteförvaltningen påföra skatten
enligt uppskattning.
I samband med en uppmaning enligt 7 § 4
mom. i skattekontolagen delger Skatteförvaltningen den skattskyldige uppgifter om
det uppskattade beloppet av den skatt som
påförs och grunderna för påförandet av den
och ger den skattskyldige tillfälle att avge
förklaring.
——————————————

185 §
Anser Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt att en skattskyldig ska påföras
skatt eller skatteförhöjning ska Skatteförvaltningen på enhetens begäran fatta ett beslut i
saken till vilket besvärsanvisning fogats.

179 §
——————————————
Skatten anses ha påförts inom föreskriven
tid, om Skatteförvaltningens beslut därom
har fattats innan tidsfristen löpt ut.
180 §
——————————————
Skatten ska påföras inom ett år från utgången av det kalenderår då bouppteckningen inlämnades till Skatteförvaltningen. Skatten kan inte påföras om den tidsfrist som avses i 179 § har löpt ut.
182 §
——————————————
Kan skatten inte höjas så som avses ovan,
kan Skatteförvaltningen bestämma att en
skatteförhöjning om högst 15 000 euro ska
betalas. Påförandet av skatteförhöjning förutsätter då att den skattskyldige trots en bevisligen sänd uppmaning har försummat att
lämna in registreringsanmälan eller skattedeklaration eller har lämnat in en väsentligen
bristfällig eller oriktig anmälan eller deklaration och att försummelsen med avseende på
omständigheterna eller annars inte är obetydlig. Skatteförvaltningen kan bestämma att
skatteförhöjning ska betalas på grund av grov
försummelse av deklarationsskyldigheten
också när den har påfört skatten genom uppskattning och på grundval av en utredning

188 §
——————————————
De personer som är ansvariga för skatten
ska antecknas i Skatteförvaltningens beslut.
Har en person eller näringsidkare som avses i
2 eller 3 mom. och som är ansvarig för skatten inte antecknats i beslutet, ska Skatteförvaltningen efter att ha hört personen eller
näringsidkaren i fråga bestämma att han ansvarar för betalningen av skatten solidariskt
med den skattskyldige.
188 a §
Skatteförvaltningen ger en skattskyldig
som avses i 147 § 2 mom. ett meddelande om
obetald skatt som denne deklarerat.
——————————————
189 §
Skatteförvaltningen ger handledning i ärenden som gäller mervärdesbeskattningen.
190 §
Är saken viktig för sökanden, ska Skatteförvaltningen på skriftlig ansökan meddela
ett förhandsavgörande om hur lagen ska tilllämpas på hans transaktion. Förhandsavgörande meddelas inte, om centralskattenämnden har avgjort ärendet eller om ansökan i
ärendet är anhängig i centralskattenämnden.
——————————————
Ett ärende som gäller förhandsavgörande
ska behandlas skyndsamt i Skatteförvaltningen, förvaltningsdomstol och högsta förvaltningsdomstolen.
Förhandsavgörande som gäller skatten på
import av en vara meddelas av Tullstyrelsen.
Om meddelande av förhandsavgörande och
om dess giltighetstid gäller i tillämpliga delar
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vad som bestäms om förhandsavgörande som
Skatteförvaltningen meddelat.
192 §
Konstaterar Skatteförvaltningen på ansökan
av den skattskyldige, med anledning av besvär eller annars, att dess beslut är felaktigt
till nackdel för den skattskyldige, ska Skatteförvaltningen rätta felet i beslutet och den
skattskyldige har rätt att som återbäring få
skatt som på grund av felet påförts till för
högt belopp eller skatt som enligt beslutet
inte återbärs, om inte ärendet har avgjorts
genom beslut på besvär.
——————————————
193 §
Ändring i beslut om mervärdesbeskattning
som Skatteförvaltningen har fattat med stöd
av denna lag söks genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvär anförs på
statens vägnar av Enheten för bevakning av
skattetagarnas rätt. Besvärsskriften ska tillställas Skatteförvaltningen inom besvärstiden.
——————————————
193 a §
Beslut som gäller beskattningen och andra
handlingar ska delges den skattskyldige.
Delgivning ska dock ske med den skattskyldiges lagliga företrädare eller befullmäktigade, om en företrädare eller befullmäktigad
som sköter skatteärenden på den skattskyldiges vägnar har anmälts som ombud till Skatteförvaltningens kundregister.
194 §
Skatteförvaltningen ska i fråga om besvär
som Enheten för bevakning av skattetagarnas
rätt har anfört ge den skattskyldige, och i fråga om besvär som en skattskyldig har anfört,
Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt,
tillfälle att bemöta besvären samt att vid behov lämna ett genmäle.
Rättar Skatteförvaltningen så som avses i
192 § sitt beslut enligt den skattskyldiges yrkande, förfaller besvären.
Till den del Skatteförvaltningen anser att
det yrkande som den skattskyldige har framställt i sina besvär inte ger anledning till rättelse av beslutet, ska Skatteförvaltningen ge

95

utlåtande över besvären och ge den skattskyldige tillfälle att inom utsatt tid bemöta
utlåtandet.
——————————————
195 §
Förvaltningsdomstolen kan överföra delgivningen av sina beslut på Skatteförvaltningen.
198 §
I förvaltningsdomstolens beslut får ändring
sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen
beviljar besvärstillstånd.
——————————————
Besvärstillstånd kan beviljas även så att det
gäller endast en del av det överklagade beslutet av förvaltningsdomstolen.
Besvär ska anföras inom 60 dagar från delfåendet av förvaltningsdomstolens beslut.
Besvärsskriften ska inom besvärstiden tillställas högsta förvaltningsdomstolen eller
Helsingfors förvaltningsdomstol.
201 §
Av högsta förvaltningsdomstolens beslut
ska ett exemplar ges ändringssökanden, och
dessutom ska kopior av beslutet i två eller, då
ändring sökts på statens vägnar, i tre exemplar tillställas Helsingfors förvaltningsdomstol.
206 §
Har förvaltningsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen med anledning av ändringssökande ansett någon vara skattskyldig
eller höjt skattens belopp eller minskat det
belopp som en skattskyldig har varit berättigad att få som återbäring, ska en kopia av beslutet tillställas Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen ska utan dröjsmål bestämma en
efterbetalningstid för betalningen av skatten
och delge den skattskyldige beslutet.
209 §
——————————————
En skattskyldig som inte är bokföringsskyldig ska föra sådana anteckningar att de
uppgifter som behövs för fastställande av
skatten kan fås ur dem. Anteckningarna ska
basera sig på daterade och numrerade verifi-
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kationer med beaktande av vad som i denna
lag bestäms om verifikationer. Närmare bestämmelser om anteckningarna utfärdas genom beslut av Skatteförvaltningen.

10) andra uppgifter som föreskrivs av Skatteförvaltningen som behövs för att bestämma
rattigheten eller skyldigheten för överlåtaren
eller mottagaren att justera avdrag.

209 e §
I samband med granskning eller återbäring
eller påförande av skatt kan Skatteförvaltningen godkänna ett avdrag som gjorts trots
att den skattskyldige inte har någon faktura,
utredning eller annan verifikation som motsvarar kraven i lagen, om den skattskyldige
på annat sätt förmår visa att han är berättigad
till avdrag på basis av 102, 102 a, 102 c, 103,
106 eller 111—113 §.

209 m §
Med avvikelse från 209 j § 3 mom. och
209 l § ska den som är skattskyldig förvara
fakturor och verifikationer som anknyter till
en fastighetsinvestering samt utredningar
som avses i 103 § 2 mom., 209 g och 209 i §
i 13 år från utgången av det kalenderår under
vilket justeringsperioden har börjat. Efter den
tid som anges i 209 j § 3 mom. kan fakturorna och verifikationerna ersättas med en utredning varav framgår de uppgifter som före209 h §
skrivs av Skatteförvaltningen och som beAv den utredning som avses i 209 g § ska hövs för att bestämma rättigheten eller skylframgå:
digheten att justera avdrag.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
—————

28.
Lag
om ändring av byggskattelagen
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i byggskattelagen av den 14 januari 1977 (54/1977) 7 §, 11 § 1 mom., 12 § 1 mom.,
13 § 1 mom., 14 § 1 mom., 15, 17–20 och 27 §,
av dem 7 §, 12 § 1 mom., 18, 19 och 27 § sådana de lyder i lag 924/1991, 11 § 1 mom. sådant det lyder i lag 296/1983 och 17 § sådan den lyder i nämnda lag 924/1991 och i lag
710/1994, som följer:
7§
Skatteförvaltningen kan på ansökan meddela förhandsbesked om huruvida byggande
enligt byggnadsritningarna är skattepliktigt
eller inte. Förhandsbesked ska iakttas som
bindande, om byggnaden uppförs så som anges i ansökan om förhandsbesked.
Skatteförvaltningen kan meddela förhandsbesked även om huruvida byggandet har inletts. Sökanden ska vid behov foga byggnadsmyndighetens utlåtande om de vidtagna
byggnadsåtgärderna till ansökningshandlingarna.

Om förhandsbesked som avses i 1 mom.
har meddelats utan fastställda byggnadsritningar, ska sökanden tillställa Skatteförvaltningen ritningarna inom en månad efter det
att byggnadslovet har vunnit laga kraft.
11 §
Den som under en beskattningsperiod låter
uppföra eller för egen räkning uppför sådana
byggnader eller byggnadsutrymmen som
nämns i 4 § 2 mom. och vilkas uppförande
enligt beslut av statsrådet är skattepliktigt
under beskattningsperioden, är skyldig att till
Skatteförvaltningen lämna skattedeklaration
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på en av Skatteförvaltningen fastställd blankett. Samma skyldighet har den som låter
uppföra eller uppför en byggnad eller byggnadsutrymmen för vilka skatt inte ska betalas
enligt bestämmelsen om byggnadskostnaderna i 5 § 1 mom.
——————————————
12 §
Skatteförvaltningen ska utan dröjsmål fatta
beslut om fastställande av byggskatten.
——————————————
13 §
När byggarbetet avslutats, ska den skattskyldige tillställa Skatteförvaltningen en utredning om byggnadskostnadernas slutliga
belopp (skatteutredning). Skatteförvaltningen
bestämmer om det hur utredningen tillställs.
——————————————
14 §
Om byggnadskostnadernas slutliga belopp
med minst 20 procent överstiger det belopp
som lagts till grund för fastställande av skatten, ska Skatteförvaltningen rätta beskattningen och påföra den skattskyldige en skatt
som motsvarar kostnadsskillnaden och på
denna skatt en ränta som motsvarar ett årligt
skattetillägg på 20 procent, räknat från ingången av det kvartal som följer efter det då
byggnadsarbetena inleddes fram till den utsatta betalningsdagen.
——————————————
15 §
Skatteförvaltningen ska uppskatta byggnadskostnadernas belopp, om den skattskyldige, trots uppmaning, försummar att lämna
deklaration eller skatteutredning eller dessa
är så bristfälliga att de inte ens efter rättelse
kan läggas till grund för beskattningen.
Om det byggkostnadsbelopp som uppges i
skattedeklarationen med hänsyn till byggnadens volym, byggnadssättet eller byggnadernas beskaffenhet bör anses vara uppenbart
för lågt, har Skatteförvaltningen, sedan den
skattskyldige getts tillfälle att bli hörd i saken, rätt att fastställa byggnadskostnadernas
belopp enligt uppskattning.
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17 §
Den skattskyldige och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt har rätt att inom
trettio dagar från delfåendet söka ändring i
ett beslut av Skatteförvaltningen enligt denna
lag hos den förvaltningsdomstol inom vars
område byggskatten har påförts eller borde
ha blivit påförd.Förvaltningsdomstolen ska
behandla besvären syndsamt.
Ändring i förvaltningsdomstolens beslut får
sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen
beviljar besvärstillstånd. På ändringssökande
tillämpas då 70 och 71 § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995). Besvär anförs
på statens vägnar av Enheten för bevakning
av skattetagarnas rätt.
18 §
I denna lag avsedd skatt, skatteförhöjning
och ränta som motsvarar skattetillägg ska betalas i en rat till Skatteförvaltningen. Har betalningen inte erlagts inom föreskriven tid,
ska för skatt och skatteförhöjning bestämmas
dröjsmålspåföljder enligt lagen om skattetilllägg och förseningsränta (1556/1995). Vid
uppbörd av byggskatt iakttas i övrigt i tilllämpliga delar vad som i lagen om skatteuppbörd (609/2005) och lagen om beskattningsförfarande bestäms om skatteuppbörd.
19 §
Var och en ska på uppmaning av Skatteförvaltningen lämna sådana uppgifter som behövs för fastställande av byggskatt och som
framgår av handlingar i hans besittning eller
som han annars har kännedom om.
20 §
Den myndighet som beviljar byggnadslov
ska genast då beskattningsperioden börjat
tillställa Skatteförvaltningen uppgifter om
sådana beslut om byggnadslov som getts före
beskattningsperiodens början och som avser
byggande som enligt nämnda myndighets anteckningar inte hade påbörjats före beskattningsperiodens början. Den myndighet som
beviljar byggnadslov ska sända uppgifter till
Skatteförvaltningen om sådana beslut om
byggnadslov som utfärdats under beskattningsperioden.
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Den myndighet som utövar tillsyn över
byggandet ska på begäran av Skatteförvaltningen för tillämpningen av denna lag förrätta syn som behövs samt lämna utredning och
avge utlåtande i saken.

27 §
Skatteförvaltningen har hand om den allmänna ledningen av bestämmande och debitering av byggskatt.
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
—————

29.
Lag
om ändring av 2 § i lagen om skatt på vissa försäkringspremier
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 20 december 1966 om skatt på vissa försäkringspremier (664/1966)
2 § 3 mom., sådant det lyder i lag 399/1995, som följer:
2§
med hemort i Finland. Skatteförvaltningen
——————————————
kan som förutsättning för att godkänna repreEtt utländskt EES-försäkringsbolag som sentanten kräva att säkerhet ställs för skattehär i landet fritt tillhandahåller försäkrings- betalningen. På representanten tillämpas
tjänster enligt vad som särskilt bestäms om 173 a § i mervärdesskattelagen (1501/1993).
saken, ska för betalningen av skatten ha en
———
av Skatteförvaltningen godkänd representant
Denna lag träder i kraft den
20 .
—————

RP 288/2009 rd

99

30.
Lag
om ändring av lagen om återbäring av accis på vissa energiprodukter som använts inom
jordbruket
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 21 juli 2006 om återbäring av accis på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket (603/2006) 3 § 1 mom., 6 § 1, 4 och 5 mom., 10 § 1 mom., 11 § 1 och
2 mom., 12 § 1, 2 och 5 mom., 13 och 14 §, rubriken för 15 §, 15 § 2 mom. och 16 § 1 mom.,
av dem 12 § 1 mom. sådant det lyder i lag 919/2008 och 12 § 2 mom. sådant det lyder i lag
247/2008, som följer:
3§
Behöriga myndigheter

Skatteförvaltningen har hand om accisåterbäring och om tillsynen i anslutning till accisåterbäring.
——————————————
6§
Ansökan om accisåterbäring

Ansökan om accisåterbäring ska göras
skriftligen hos Skatteförvaltningen. Ansökan
ska göras genom en skattedeklaration för
jordbruket eller på någon annan blankett som
Skatteförvaltningen har fastställt.
——————————————
Ansökan ska lämnas in inom den tid som
anges i denna paragraf, även om Skatteförvaltningen på sökandens begäran har förlängt
inlämningstiden för skattedeklarationen med
stöd av 8 § 3 mom. i lagen om beskattningsförfarande.
Skatteförvaltningen utfärdar närmare föreskrifter om hur ansökan ska lämnas in och
om ansökningsförfarandet i övrigt.
10 §
Rättelse till sökandens nackdel

Om accis har återburits till sökanden till ett
för stort belopp på grund av ett skriv- eller
räknefel eller ett med det jämförbart misstag

eller på grund av att sökanden har lämnat
bristfälliga, vilseledande eller oriktiga uppgifter, ska Skatteförvaltningen rätta sitt beslut, om inte ärendet avgjorts genom ett beslut med anledning av besvär.
——————————————
11 §
Rättelseyrkande

Ändring i ett beslut om accisåterbäring, i
ett beslut i ett annat ärende eller i ett beslut i
ett ärende som avses i 10 § får sökas skriftligen genom rättelseyrkande hos Skatteförvaltningen.
Konstaterar Skatteförvaltningen på grund
av ett rättelseyrkande eller av någon annan
anledning att accis har återburits till för litet
belopp eller inte alls, ska Skatteförvaltningen
rätta sitt beslut om återbäring, om inte ärendet avgjorts genom ett beslut med anledning
av besvär. Rättelseyrkandet ska framställas
inom tre år från utgången av kalenderåret efter det år för vilket återbäring söks.
——————————————
12 §
Ändringssökande

I beslut som Skatteförvaltningen fattat på
grund av ett rättelseyrkande får ändring sökas
genom besvär hos den förvaltningsdomstol i
vars domkrets sökanden har sin hemkommun
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i enlighet med 5 § i lagen om beskattningsförfarande. Om personer på vilka inkomstskattelagens bestämmelser om makar tillämpas har sin hemkommun inom domkretsen
för olika förvaltningsdomstolar, söks ändring
hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets den äldre av dessa personer har sin
hemkommun. Är personerna lika gamla, är
förvaltningsdomstolen för den vars personbeteckning har ett lägre individuellt nummer
behörig förvaltningsdomstol. Om ingen förvaltningsdomstol skulle vara behörig att behandla besvären, söks ändring hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Ändring ska sökas
skriftligen, och besvärsskriften ska inom den
besvärstid som nämns i 4 mom. i denna paragraf tillställas förvaltningsdomstolen eller
Skatteförvaltningen.
Enheten för bevakning av skattetagarnas
rätt har besvärsrätt på statens vägnar i Skatteförvaltningens beslut.
——————————————
Besvär som riktats till förvaltningsdomstolen men som borde ha anförts hos Skatteförvaltningen som ett rättelseyrkande, ska behandlas som ett rättelseyrkande. Då ska beslut om avvisande av besvären inte fattas.
——————————————
13 §
Skyldighet att lämna uppgifter

Den som bedriver yrkesmässigt jordbruk
ska på uppmaning av Skatteförvaltningen eller besvärsinstansen, utöver de uppgifter som
ska lämnas i ansökan, lämna de kompletterande uppgifter och utredningar samt uppvisa
de verifikationer som kan behövas vid behandlingen av ansökan eller av ett överklagande som gäller beslutet om accisåterbäring.
14 §
Uppgifternas offentlighet

På de uppgifter enligt denna lag som behandlas inom Skatteförvaltningen tillämpas
det som i 4 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

(1346/1999) föreskrivs om sekretessbelagda
beskattningsuppgifter.
15 §
Lämnande av uppgifter till Skatteförvaltningen och vissa andra myndigheter

——————————————
Jord- och skogsbruksministeriet, tullmyndigheterna, arbetskrafts- och näringscentralerna och länsstyrelsen på Åland har trots
sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter rätt
att av Skatteförvaltningen få de uppgifter om
mottagarna av återbäring och om återbäringsbeloppen och grunderna för återbäring,
som behövs för återbäring av accis som avses
i denna lag och för den anknytande tillsynen.
De individualiserings- och kontaktuppgifter
som ministeriet och de nämnda myndigheterna har rätt att få i fråga om mottagare av
återbäring är namn, personbeteckning eller
organisationsnummer och den adress till
driftstället som anmälts till Skatteförvaltningen.
16 §
Skatteförvaltningens och vissa andra myndigheters rätt att lämna uppgifter på eget initiativ

Om det finns anledning att misstänka att en
sökande inte hade haft rätt till stöd som avses
i 2 § 2—5 punkten i denna lag kan Skatteförvaltningen trots sekretessbestämmelserna på
eget initiativ lämna jord- och skogsbruksministeriet, tullmyndigheterna och arbetskraftsoch näringscentralerna nödvändiga uppgifter
som gäller mottagare av accisåterbäring enligt denna lag och beviljad accisåterbäring
och som hänför sig till tillsynen över riktigheten i återbäringen, för att ministeriet och de
nämnda myndigheterna ska kunna fullgöra
den tillsynsskyldighet som enligt lag eller
förordning ingår i deras arbetsuppgifter. Individualiserings- och kontaktuppgifter som
kan lämnas i fråga om mottagare av återbäring är namn, personbeteckning eller organi-
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sationsnummer och den adress till driftstället
———
som anmälts till Skatteförvaltningen.
Denna lag träder i kraft den
——————————————
—————
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31.
Lag
om ändring av 28 § i tullagen
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i tullagen av den 29 december 1994 (1466/1994) 28 § 1 mom. 1 punkten som följer:
28 §
manslutningar ur register som gäller passageUtan hinder av sekretessbestämmelserna rare och fordons personal, samt ur Skatteförhar tullmyndigheten rätt att, även med hjälp valtningens och fordonsförvaltningens regisav en teknisk anslutning, få uppgifter som ter även för beskattning och indrivning,
behövs för skötseln av tullverkets åligganden — — — — — — — — — — — — — —
enligt överenskommelse med den registeran———
svarige
Denna lag träder i kraft den
20 .
1) för förekommande och undersökning av
tullbrott uppgifter av samfund och sam—————

32.
Lag
om ändring av 1 § i lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsbeslut
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 22 december 2006 om grunderna för avgifter för vissa förhandsbeslut
(1209/2006) 1 § 1 mom. som följer:
1§
Tillämpningsområde

centralskattenämnden samt annat förhandsbesked eller förhandsavgörande som ansökts
hos Skatteförvaltningen.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den
20 .

Denna lag tillämpas på ansökningar som
behandlas av Skatteförvaltningen och som
gäller förhandsavgöranden som ansökts hos
—————
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33.
Lag
om ändring av 2 § i lagen om skattetillägg och förseningsränta
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 18 december 1995 om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995)
2 § 2 mom. som följer:
2§

eller den som ansvarar för skatten är skyldig
att själv beräkna och på den lagstadgade betalningsdagen betala till Skatteförvaltningen
eller annan myndighet som uppbär skatt.
———
Denna lag träder i kraft den
20 .

Skattetillägg

——————————————
Med skatt som ska betalas på eget initiativ
avses skatt eller avgift som den skattskyldige
—————

34.
Lag
om ändring av lagen om avgift för tryggande av postförmedling i glesbygden
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 24 juli 1997 om avgift för tryggande av postförmedling i glesbygden
(708/1997) 5—7 §, 8 § 2 mom., 9 § 1 mom., 10 §, 11 § 1 mom., 15 § 1 och 3 mom. samt 16
och 18 § som följer:
5§
Myndigheter som administrerar avgiften

Skatteförvaltningen övervakar att den avgift som avses i denna lag deklareras och betalas samt utför andra uppgifter i anslutning
till de avgifter som tas ut för att trygga postförmedlingen i glesbygden.
6§
Betalning av avgiften

Avgiften ska betalas till Skatteförvaltningen enligt summan av försäljningspriserna på
den postservice som överlåts under en kalendermånad senast den sista dagen den andra

månad som följer efter kalendermånaden.
Om denna dag infaller på en helgdag eller en
lördag, får avgiften betalas den första vardagen därefter.
7§
Anmälningsskyldighet

Den betalningsskyldige ska för övervakning av betalningen avge en deklaration till
Skatteförvaltningen.
Skatteförvaltningen
meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas, tidpunkten för när
uppgifterna ska lämnas och hur uppgifterna
ska ges.
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8§

15 §

Rättelse av fel

Rättelse

——————————————
Om den betalningsskyldige inte har gjort
en sådan rättelse som avses i 1 mom., återbetalar Skatteförvaltningen på ansökan den
överbetalda avgiften. Ansökan ska lämnas in
till Skatteförvaltningen inom tre år från utgången av det kalenderår, som den kalendermånad hänför sig till för vilken den betalningsskyldige har betalt en överstor avgift.

Konstaterar Skatteförvaltningen på ansökan
av den betalningsskyldige, med anledning av
besvär eller annars, att dess beslut är felaktigt
till nackdel för den betalningsskyldige, ska
Skatteförvaltningen rätta felet i beslutet och
till den betalningsskyldige återbära på grund
av felet överbetald avgift eller avgift som
inte har återburits, om inte ärendet har avgjorts genom beslut på besvär.
——————————————
Rättar Skatteförvaltningen sitt beslut enligt
den betalningsskyldiges yrkande, förfaller
sådana besvär som nämns i 16 §. Till den del
Skatteförvaltningen anser att det yrkande
som den betalningsskyldige har framställt i
sina besvär inte ger anledning till rättelse av
beslutet, ska Skatteförvaltningen ge utlåtande
över besvären och utan dröjsmål sända de
handlingar som har tillkommit vid behandlingen av ärendet till förvaltningsdomstolen.

9§
Förhandsavgörande

Skatteförvaltningen kan på ansökan meddela den betalningsskyldige ett förhandsavgörande om hur denna lag ska tillämpas.
——————————————
10 §
Debitering

Om avgiften inte har betalts inom den tid
som anges i 6 §, ska Skatteförvaltningen debitera den obetalda avgiften hos den betalningsskyldige. Debiteringen ska verkställas
inom tre år från utgången av det kalenderår
som den kalendermånad, för vilken avgiften
skulle betalas, hänför sig till.
11 §
Debitering enligt uppskattning

Om den betalningsskyldige har låtit bli att
betala avgiften inom den tid som bestäms i 6
§ eller om han uppenbart har betalt en alltför
liten avgift och inte trots uppmaning har gett
de uppgifter som behövs för debiteringen,
ska Skatteförvaltningen verkställa den i 10 §
angivna debiteringen enligt uppskattning.
——————————————

16 §
Ändringssökande

Ändring i beslut som Skatteförvaltningen
har fattat med stöd av denna lag söks genom
besvär hos förvaltningsdomstolen. Besvärsrätt har på skattetagarnas vägnar Enheten för
bevakning av skattetagarnas rätt. På ändringssökande tillämpas förvaltningsprocesslagen (586/1996).
Ändring i förvaltningsdomstolens beslut får
sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen
beviljar besvärstillstånd. I fråga om ändringssökande iakttas då 70 och 71 § i lagen om
beskattningsförfarande.
I ett beslut genom vilket Skatteförvaltningen har beslutat att inte meddela förhandsavgörande, får ändring inte sökas genom besvär.
Vad som i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007) bestäms om
grundbesvär tillämpas inte på ärenden som
avses i denna lag.
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18 §

Skyldighet att lämna uppgifter och granskning av bokföringen

för granskning framlägga sin bokföring samt
andra handlingar och annan egendom, som
kan behövas för att verkställa debitering,
granska avgifter eller behandla besvär.
———
Denna lag träder i kraft den
20 .

Den betalningsskyldige ska på uppmaning
av Skatteförvaltningen lämna uppgifter samt
—————

35.
Lag
om ändring av lagen om beskattning av anställda vid Nordiska Investeringsbanken och Nordiska projektexportfonden
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 29 juni 1976 om beskattning av anställda vid Nordiska Investeringsbanken och Nordiska projektexportfonden (562/1976) 5 § 1 mom., 6 §, 7 § 2 mom., 10 §
1 mom. och 11 §,
av dem 5 § 1 mom., 6 § och 10 § 1 mom. sådana de lyder i lag 1030/1978, som följer:
5§
De belopp som har uppburits i slutlig löneskatt ska betalas till Skatteförvaltningen senast den 10 dagen i den kalendermånad som
följer närmast efter uppbörden. I fråga om
uppbördsförfarandet i övrigt gäller i tillämpliga delar vad som i lagen om beskattning av
begränsat skattskyldig för inkomst
(627/1978) eller med stöd av den bestäms om
uppbörd av källskatt.
——————————————
6§
Anser den skattskyldige att en slutlig löneskatt har uppburits felaktigt, och har Nordiska Investeringsbanken inte rättat uppbörden,
kan den skattskyldige föra saken till Skatteförvaltningen för avgörande. Rättelseyrkande
ska göras senast under det kalenderår som
följer närmast efter uppbörden av skatten.
Finner Skatteförvaltningen att i slutlig löneskatt har uppburits ett för stort belopp, ska
Skatteförvaltningen bestämma att det överstigande beloppet ska återbetalas till den
skattskyldige.

7§
——————————————
Yrkande som nämns i 1 mom. ska göras
skriftligen i skattedeklarationen för det kalenderår under vilket löneinkomsten har erhållits. Skattedeklarationen ska lämnas till
Skatteförvaltningen. Har skattedeklarationen
inte lämnats i rätt tid, ska yrkandet förkastas.
10 §
Den som är missnöjd med ett beslut som
Skatteförvaltningen gett med stöd av 6 § får
anföra besvär över beslutet hos Helsingfors
förvaltningsdomstol inom trettio dagar från
den dag då han fick del av beslutet, nämnda
dag oräknad. Besvärsskriften ska tillställas
nämnda förvaltningsdomstol. Besvärstiden
för Enheten för bevakning av skattetagarnas
rätt räknas från dagen för beslutet.
——————————————
11 §
I förvaltningsdomstolens utslag med anledning av besvär, som avses i denna lag, får
ändring sökas hos högsta förvaltningsdomstolen. Besvärsrätt på statens vägnar äger
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Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt.
Om ändringssökande gäller i övrigt vad som
i lagen om beskattningsförfarande

(1558/1995) bestäms om sökande av ändring
i förvaltningsdomstolens utslag.
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
—————

Helsingfors den 29 januari 2010

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister Jyrki Katainen
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Bilaga
Parallelltext

2.
Lag
om ändring av inkomstskattelagen
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) 44 § 4 mom., 57 §, 64 §
1 mom., 71 § 2 mom., 73 §, 75 § 2 mom., 76 § 1 mom. 5 punkten, 93 § 2 mom., 116 a §
1 mom. samt 122 § 3 och 4 mom.,
av dem 44 § 4 mom. sådant det lyder i lag 1565/1995, 57 § sådan den lyder i lag 1141/2007,
den finska språkdräkten i 73 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 896/2001, 76 § 1 mom.
5 punkten sådan den lyder i lag 1549/1995, 116 a § 1 mom. sådant det lyder i lag 229/1999
samt 122 § 3 och 4 mom. sådana de lyder i lag 945/1998, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

44 §

44 §

Inkomst av renskötsel och dess beräknande

Inkomst av renskötsel och dess beräknande

——————————————
Statsrådet fastställer, efter att ha hört skattestyrelsen, varje år senast den 10 december
de intäktsgrunder som avses i 2 mom. Renbeteslagsföreningen skall senast den 31 oktober
för statsrådet lägga fram ett förslag till intäktsgrunder för renskötseln.

——————————————
Efter att ha hört Skatteförvaltningen fastställer statsrådet varje år senast den 10 december de intäktsgrunder som avses i
2 mom. Renbeteslagsföreningen ska senast
den 31 oktober för statsrådet lägga fram ett
förslag till intäktsgrunder för renskötseln.

57 §

57 §

Donationsavdrag

Donationsavdrag

Ett samfund får enligt vad som närmare bestäms genom förordning av statsrådet från sin
inkomst dra av
1) en penningdonation på minst 850 euro
och högst 250 000 euro som gjorts för att
främja vetenskap, konst eller bevarande av
kulturarvet i Finland till en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller till
ett sådant universitet eller en sådan högskola
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som får offentlig finansiering eller en
universitetsfond i anknytning till dessa,
2) en penningdonation på minst 850 euro
och högst 50 000 euro som gjorts för att främ-

Ett samfund får enligt vad som närmare bestäms genom förordning av statsrådet från sin
inkomst dra av
1) en penningdonation på minst 850 euro
och högst 250 000 euro som gjorts för att
främja vetenskap, konst eller bevarande av
kulturarvet i Finland till en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller till
ett sådant universitet eller en sådan högskola
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som får offentlig finansiering eller en
universitetsfond i anknytning till dessa,
2) en penningdonation på minst 850 euro
och högst 50 000 euro som gjorts för att
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ja vetenskap, konst eller bevarande av kulturarvet i Finland till en av Skattestyrelsen angiven förening eller stiftelse inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet eller en fond i
anknytning till dessa, vars egentliga uppgift
är att understödja vetenskap eller konst eller
bevara kulturarvet i Finland.
Ovan i 1 mom. 2 punkten avsedda av Skattestyrelsen angivna aktörer ska årligen till
Skattestyrelsen lämna uppgifter om de avdragsgilla donationer som de mottagit, vem
som gjort donationerna och för vilket ändamål donationen använts. Till Skattestyrelsen
ska dessutom lämnas verksamhetsberättelsen,
resultaträkningen och balansräkningen för det
senast avslutade verksamhetsåret. Skattestyrelsen meddelar närmare föreskrifter om
hur och när uppgifterna ska lämnas.

främja vetenskap, konst eller bevarande av
kulturarvet i Finland till en av Skatteförvaltningen angiven förening eller stiftelse inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
eller en fond i anknytning till dessa, vars
egentliga uppgift är att understödja vetenskap
eller konst eller bevara kulturarvet i Finland.
Ovan i 1 mom. 2 punkten avsedda av Skatteförvaltningen angivna aktörer ska årligen
till Skatteförvaltningen lämna uppgifter om
de avdragsgilla donationer som de mottagit,
vem som gjort donationerna och för vilket
ändamål donationen använts. Dessutom ska
verksamhetsberättelsen, resultaträkningen
och balansräkningen för det senast avslutade
verksamhetsåret lämnas till Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om hur och när uppgifterna ska
lämnas.

64 §

64 §

Naturaförmåner

Naturaförmåner

Naturaförmåner som erhållits av arbetsgivaren är skattepliktig förvärvsinkomst för den
skattskyldige och skall uppskattas till gängse
värde enligt vad skattestyrelsen årligen närmare bestämmer.

Naturaförmåner som erhållits av arbetsgivaren är skattepliktig förvärvsinkomst för
den skattskyldige och ska uppskattas till
gängse värde. Skatteförvaltningen bestämmer

——————————————

——————————————

årligen beräkningsgrunderna för det gängse
värdet.

71 §

71 §

Skattefria resekostnadsersättningar

Skattefria resekostnadsersättningar

——————————————
I branscher där arbetstagaren ofta måste byta arbetsställe på grund av att det för branschen typiska arbetet är kortvarigt anses av
resekostnadsersättningarna för de dagliga resorna mellan bostaden och det särskilda arbetsstället endast kostnadsersättningen för
själva resan vara skattefri inkomst, i det fall
att den skattskyldige inte har någon egentlig
arbetsplats. Om arbetstagaren dock inte har
tillfälle att utnyttja av arbetsgivaren ordnad
arbetsplatsbespisning på ett särskilt arbetsställe eller i dess omedelbara närhet, anses det
enligt vad skattestyrelsen årligen närmare be-

——————————————
I branscher där arbetstagaren ofta måste
byta arbetsställe på grund av att det för branschen typiska arbetet är kortvarigt anses av
resekostnadsersättningarna för de dagliga resorna mellan bostaden och det särskilda arbetsstället endast kostnadsersättningen för
själva resan vara skattefri inkomst, i det fall
att den skattskyldige inte har någon egentlig
arbetsplats. Om arbetstagaren dock inte har
tillfälle att utnyttja av arbetsgivaren ordnad
arbetsplatsbespisning på ett särskilt arbetsställe eller i dess omedelbara närhet, anses
det dessutom också att en måltidsersättning
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stämmer att dessutom också i resekostnadsersättningarna för dagliga resor mellan bostaden och ett särskilt arbetsställe ingående måltidsersättning skall vara skattefri.
——————————————

som ingår i resekostnadsersättningarna för
dagliga resor mellan bostaden och ett särskilt
arbetsställe ska vara skattefri. Skatteförvalt-

ningen bestämmer årligen beloppet av den
skattefria måltidsersättningen.

——————————————

73 §

73 §

Grunderna för och beloppet av skattefria ersättningar

Grunderna för och beloppet av skattefria ersättningar

Skattestyrelsen meddelar årligen på förhand
närmare föreskrifter om grunderna för och
beloppen av skattefria ersättningar, efter att
ha berett kostnadsersättningsdelegationen tillfälle att bli hörd. Närmare stadganden om delegationen utfärdas genom förordning.
Skattestyrelsen fastställer beloppen av skattefria dagtraktamenten och måltidsersättningar som arbetsgivaren betalar för arbetsresor,
utgående från de av statens arbetsmarknadsverk uträknade resekostnadsbeloppen. När inrikesdagtraktamenten fastställs skall från
summan dras av en 15 procents andel för inbesparade levnadskostnader. Det sålunda uträknade beloppet skall dras av från de sammanlagda resekostnaderna också när utrikesdagtraktamenten fastställs. Skattestyrelsen
fastställer, i överensstämmelse med de maximikilometerersättningar som statens arbetsmarknadsverk har räknat ut, den skattefria kilometerersättning som skall betalas till en
skattskyldig för arbetsresor som denne har företagit med fordon som han äger eller besitter.

Skatteförvaltningen meddelar årligen på
förhand närmare föreskrifter om grunderna
för och beloppen av skattefria ersättningar
för resekostnader, efter att ha gett kostnadsersättningsdelegationen tillfälle att bli hörd.
Närmare bestämmelser om delegationen utfärdas genom statsrådets förordning.
Utgående från de resekostnadsbelopp som
statens arbetsmarknadsverk räknat ut fastställer Skatteförvaltningen beloppen av skattefria
dagtraktamenten och målstidsersättningar
som arbetsgivaren betalar för arbetsresor.
När inrikesdagtraktamenten fastställs ska en
15 procents andel för inbesparade levnadskostnader dras av från summan. Det på så
sätt uträknade beloppet ska dras av från de
sammanlagda resekostnaderna också när utrikesdagtraktamenten fastställs. Skatteförvaltningen fastställer, i överensstämmelse
med de maximikilometerersättningar som
statens arbetsmarknadsverk har räknat ut, den
skattefria kilometerersättning som ska betalas
till en skattskyldig för arbetsresor som han
eller hon har företagit med fordon som han
eller hon äger eller besitter.

75 §

75 §

Skattefria ersättningar till personer som erhåller sjöarbetsinkomst

Skattefria ersättningar till personer som erhåller sjöarbetsinkomst

——————————————
——————————————
Skattestyrelsen meddelar årligen närmare Skatteförvaltningen meddelar årligen närföreskrifter om grunderna för och beloppen mare föreskrifter om grunderna för och beav skattefria resekostnadsersättningar.
loppen av skattefria resekostnadsersättningar.
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76 §

76 §

Vissa skattefria ersättningar i anslutning till
tjänstgöring utomlands

Vissa skattefria ersättningar i anslutning till
tjänstgöring utomlands

Skattepliktig inkomst är inte
——————————————
5) den skattskyldiges och hans familjemedlemmars flytt- och resekostnader som beror
på annat än i 1—3 punkten avsett arbete utomlands och som arbetsgivaren betalar samt
sådan sedvanlig privat tjänstepersonal och utbildning för barn som arbetsgivaren bekostar
där under tiden för arbetet utomlands, samt
den del av bostadsförmånen som överstiger
förmånens skäliga värde, enligt vad som skattestyrelsen närmare bestämmer.

Skattepliktig inkomst är inte
——————————————
5) den skattskyldiges och hans eller hennes
familjemedlemmars flytt- och resekostnader
som beror på annat än i 1—3 punkten avsett
arbete utomlands och som arbetsgivaren betalar samt sådan sedvanlig privat tjänstepersonal och utbildning för barn som arbetsgivaren bekostar där under tiden för arbetet utomlands, samt den del av bostadsförmånen som
överstiger förmånens skäliga värde. Skatte-

——————————————

——————————————

förvaltningen utfärdar närmare bestämmelser om värdet på en bostadsförmån som erhållits utomlands.

93 §

93 §

Kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen

Kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen

——————————————
Anses något annat än ett allmänt fortskaffningsmedel som billigaste fortskaffningsmedel enligt 1 mom., räknas avdraget ut så som
skattestyrelsen årligen närmare bestämmer
med beaktande av den skäliga kostnadsökning som användningen av fortskaffningsmedlet för resor mellan bostaden och arbetsplatsen medför.

——————————————
Anses något annat än ett allmänt fortskaffningsmedel som billigaste fortskaffningsmedel enligt 1 mom., ska man när avdraget räknas ut beakta den skäliga kostnadsökning
som användningen av fortskaffningsmedlet
för resor mellan bostaden och arbetsplatsen
medför. Skatteförvaltningen ger årligen när-

——————————————

——————————————

mare bestämmelser om beräkningsgrunderna
för avdraget.

116 a §

116 a §

Periodisering av idrottsinkomst

Periodisering av idrottsinkomst

Som en idrottsutövares inkomst under skatteåret betraktas inte den del av den inkomst
(idrottsinkomst) han eller hon haft direkt med
anledning av idrottsutövandet som enligt villkoren i 116 b och 116 c § har betalts till en
sådan riksomfattande träningsfond eller idrottsutövarfond som finns i anslutning till en
av finansministeriet utsedd stiftelse och som

Som en idrottsutövares inkomst under skatteåret betraktas inte den del av den inkomst
(idrottsinkomst) han eller hon haft direkt med
anledning av idrottsutövandet som enligt
villkoren i 116 b och 116 c § har betalts till
en sådan riksomfattande träningsfond eller
idrottsutövarfond som finns i anslutning till
en av finansministeriet utsedd stiftelse och
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för varje idrottsutövare årligen skall tillställa
skatteförvaltningen de för beskattningen nödvändiga uppgifterna på det sätt som skattestyrelsen bestämmer.
——————————————

som för varje idrottsutövare årligen ska tillställa Skatteförvaltningen de för beskattningen nödvändiga uppgifterna. Skatteförvalt-

ningen ger närmare bestämmelser om de
uppgifter som ska uppges.

——————————————

122 §

122 §

Inverkan av ägarväxling på rätten att dra av
förluster

Inverkan av ägarväxling på rätten att dra av
förluster

——————————————
Utan hinder av 1 och 2 mom. kan det skatteverk som verkställer beskattningen av särskilda skäl, när det är påkallat med hänsyn till
samfundets eller sammanslutningens fortsatta
verksamhet, på ansökan bevilja rätt att dra av
förlust.
Aktiebolag och andelslag får dock avdra
förlust med stöd av tillstånd som avses i
3 mom. endast till den del som samfundets
inkomst under skatteåret före förlustavdrag
överskrider beloppet av det koncernbidrag
som samfundet erhållit och som avses i lagen
om koncernbidrag vid beskattningen
(825/1986). Skatteverket kan på de grunder
som avses i 3 mom. bevilja tillstånd att dra av
hela förlusten, om de i 3 § lagen om koncernbidrag vid beskattningen avsedda villkoren
för att ge koncernbidrag har uppfyllts redan
före ägarbytet enligt 1 mom.
——————————————

——————————————
Utan hinder av 1 och 2 mom. kan Skatteförvaltningen av särskilda skäl på ansökan
bevilja rätt att dra av förlust när det är påkallat med hänsyn till samfundets eller sammanslutningens fortsatta verksamhet.
Aktiebolag och andelslag får dock dra av
förlust med stöd av tillstånd som avses i
3 mom. endast till den del som samfundets
inkomst under skatteåret före förlustavdrag
överskrider beloppet av det koncernbidrag
som samfundet erhållit och som avses i lagen
om koncernbidrag vid beskattningen
(825/1986). Skatteförvaltningen kan på de
grunder som avses i 3 mom. bevilja tillstånd
att dra av hela förlusten, om de i 3 § i lagen
om koncernbidrag vid beskattningen avsedda
villkoren för att ge koncernbidrag har uppfyllts redan före ägarbytet enligt 1 mom.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den

———

20 .
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3.
Lag
om ändring av lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 22 december 2005 om värdering av tillgångar vid beskattningen
(1142/2005) 7 § 3 mom., 20 § 3 och 5 mom. samt 29 § 4 mom.,
av dem 7 § 3 mom. och 20 § 3 och 5 mom. sådana de lyder i lag 966/2006, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

7§

7§

Jämförelsevärdet för skog som hör till bolagstillgångarna

Jämförelsevärdet för skog som hör till bolagstillgångarna

——————————————
Skattestyrelsen fastställer årligen för varje
kommun den genomsnittliga årliga avkastningen per hektar skog så att ändringen av
denna avkastning i jämförelse med den genomsnittliga nettointäkten i kommunen skatteåret 2005 motsvarar förändringen i konsumentprisindexet från september 2005 till september under skatteåret.
——————————————

——————————————
Skatteförvaltningen fastställer årligen för
varje kommun den genomsnittliga årliga avkastningen per hektar skog så att ändringen
av denna avkastning i jämförelse med den
genomsnittliga nettointäkten i kommunen
skatteåret 2005 motsvarar förändringen i
konsumentprisindexet från september 2005
till september under skatteåret.
——————————————

20 §

20 §

Värdet av jordbruksmark

Värdet av jordbruksmark

——————————————
Skattestyrelsen fastställer årligen för varje
kommun den genomsnittliga årliga avkastningen per hektar åker så att ändringen i jämförelse med den senast fastställda genomsnittliga årliga avkastningen motsvarar förändringen i konsumentprisindexet från september
året före skatteåret till september under skatteåret.
——————————————
Värdet av täckdikad jordbruksmark ökas
med ett av Skattestyrelsen årligen per hektar
fastställt tilläggsvärde. Detta täckdikningstilllägg fastställs så att ändringen av tilllägget i
jämförelse med det senast fastställda täckdikningstillägget motsvarar förändringen i konsumentprisindexet från september året före

——————————————
Skatteförvaltningen fastställer årligen för
varje kommun den genomsnittliga årliga avkastningen per hektar åker så att ändringen i
jämförelse med den senast fastställda genomsnittliga årliga avkastningen motsvarar förändringen i konsumentprisindexet från september året före skatteåret till september under skatteåret.
——————————————
Värdet av täckdikad jordbruksmark ökas
med ett av Skatteförvaltningen årligen per
hektar fastställt tilläggsvärde. Detta täckdikningstillägg fastställs så att ändringen av
tillägget i jämförelse med det senast fastställda täckdikningstillägget motsvarar förändringen i konsumentprisindexet från septem-
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Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

skatteåret till september under skatteåret.

ber året före skatteåret till september under
skatteåret.

29 §

29 §

Beskattningsvärdet för fastigheters mark

Beskattningsvärdet för fastigheters mark

——————————————
Skattestyrelsen fastställer för beskattningen
årligen för varje kommun närmare de grunder
enligt vilka beskattningsvärdet för byggnadsmark skall räknas ut.

——————————————
Skatteförvaltningen fastställer för beskattningen årligen för varje kommun närmare de
grunder enligt vilka beskattningsvärdet för
byggnadsmark ska räknas ut. Skatteförvalt-

ningen kan begränsa den årliga höjning av
beskattningsvärdena som ändringar i beräkningsgrunderna medför.

———

Denna lag träder i kraft den

———

20 .

4.
Lag
om ändring av 43 och 55 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 24 juni 1968 om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
(360/1968) 43 § 5 mom. samt 55 § 1 och 2 mom.,
sådana de lyder, 43 § 5 mom. i lag 1539/1992 samt 55 § 1 och 2 mom. i lag 1168/2000, som
följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

43 §
——————————————
Länsskatteverket i det län där den skattskyldige har sin hemort kan på ansökan av
denne av särskilda skäl förlänga den i 1 och
2 mom. angivna tiden med högst tre år. Om
överlåtelsepriset eller vederlaget eller någon
del därav inte heller under den förlängda tiden har dragits av, räknas det icke avdragna
beloppet förhöjt med 40 procent som skattepliktig inkomst för det skatteår under vilket
avdraget senast borde ha gjorts.

43 §
——————————————
Skatteförvaltningen kan på ansökan av den
skattskyldige av särskilda skäl förlänga den i
1 och 2 mom. angivna tiden med högst tre år.
Om överlåtelsepriset eller vederlaget eller
någon del av det inte heller under den förlängda tiden har dragits av, räknas det icke
avdragna beloppet förhöjt med 40 procent
som skattepliktig inkomst för det skatteår
under vilket avdraget senast borde ha gjorts.

55 §
En enskild rörelseidkare eller yrkesutövare

55 §
En enskild rörelseidkare eller yrkesutövare

Gällande lydelse

RP 288/2009 rd

113

Föreslagen lydelse

får utöver vad som anges i 7 § dra av
1) ett belopp som motsvarar skillnaden mellan maximibeloppet av skattefria dagtraktamenten för arbetsresor som skattestyrelsen
fastställt med stöd av 73 § 2 mom. inkomstskattelagen och den ökning av levnadskostnaderna som beror på arbetsresor, och
2) ett belopp som motsvarar skillnaden mellan maximibeloppet av den skattefria kilometerersättning som skattestyrelsen fastställt i
det ovan nämnda beslutet och de utgifter som
föranleds av sådana resor i anslutning till näringsverksamheten som en rörelseidkare eller
en yrkesutövare gör med en bil som hör till
hans privata tillgångar.
Med arbetsresa avses i 1 mom. 1 punkten
en resa som en rörelseidkare eller en yrkesutövare tillfälligt företar i anslutning till näringsverksamheten utanför sitt ordinarie verksamhetsområde. I fråga om avdraget iakttas i
tillämpliga delar grunderna för det beslut som
skattestyrelsen utfärdat med stöd av 73 §
2 mom. inkomstskattelagen.
——————————————

får utöver vad som anges i 7 § dra av
1) ett belopp som motsvarar skillnaden
mellan maximibeloppet av skattefria dagtraktamenten för arbetsresor som Skatteförvaltningen fastställt med stöd av 73 § 2 mom. i
inkomstskattelagen och den ökning av levnadskostnaderna som beror på arbetsresor,
och
2) ett belopp som motsvarar skillnaden
mellan maximibeloppet av den skattefria kilometerersättning som Skatteförvaltningen
fastställt i det ovan nämnda beslutet och de
utgifter som föranleds av sådana resor i anslutning till näringsverksamheten som en rörelseidkare eller en yrkesutövare gör med en
bil som hör till hans eller hennes privata tillgångar.
Med arbetsresa avses i 1 mom. 1 punkten
en resa som en rörelseidkare eller en yrkesutövare tillfälligt företar i anslutning till näringsverksamheten utanför sitt ordinarie verksamhetsområde. I fråga om avdraget iakttas i
tillämpliga delar grunderna för det beslut
som Skatteförvaltningen utfärdat med stöd av
73 § 2 mom. i inkomstskattelagen.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den

———

20 .

5.
Lag
om ändring av 10 e § i inkomstskattelagen för gårdsbruk
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i inkomstskattelagen för gårdsbruk av den 15 december 1967 (543/1967) 10 e §
1 och 2 mom., sådana de lyder i lag 1169/2000, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

10 e §
En jordbruksidkare får utöver vad som anges i 6 § dra av
1) ett belopp som motsvarar skillnaden mellan maximibeloppet av skattefria dagtraktamenten för arbetsresor som skattestyrelsen
fastställt med stöd av 73 § 2 mom. inkomstskattelagen och den ökning av levnadskost-

10 e §
En jordbruksidkare får utöver vad som anges i 6 § dra av
1) ett belopp som motsvarar skillnaden
mellan maximibeloppet av skattefria dagtraktamenten för arbetsresor som Skatteförvaltningen fastställt med stöd av 73 § 2 mom. i
inkomstskattelagen och den ökning av lev-
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Gällande lydelse
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naderna som beror på arbetsresor, och
2) ett belopp som motsvarar skillnaden mellan maximibeloppet av den skattefria kilometerersättning som skattestyrelsen fastställt i
det ovan nämnda beslutet och de utgifter som
föranleds av sådana resor i anslutning till
lantbruket som en jordbruksidkare gör med
en bil som hör till hans privata tillgångar.
Med arbetsresa avses i 1 mom. 1 punkten
en resa som en jordbruksidkare tillfälligt företar i anslutning till lantbruket utanför sitt ordinarie verksamhetsområde. I fråga om avdraget iakttas i tillämpliga delar grunderna för
det beslut som skattestyrelsen utfärdat med
stöd av 73 § 2 mom. inkomstskattelagen.
——————————————

nadskostnaderna som beror på arbetsresor,
och
2) ett belopp som motsvarar skillnaden
mellan maximibeloppet av den skattefria kilometerersättning som Skatteförvaltningen
fastställt i det ovan nämnda beslutet och de
utgifter som föranleds av sådana resor i anslutning till lantbruket som en jordbruksidkare gör med en bil som hör till hans eller hennes privata tillgångar.
Med arbetsresa avses i 1 mom. 1 punkten
en resa som en jordbruksidkare tillfälligt företar i anslutning till lantbruket utanför sitt
ordinarie verksamhetsområde. I fråga om avdraget iakttas i tillämpliga delar grunderna
för det beslut som Skatteförvaltningen utfärdat med stöd av 73 § 2 mom. i inkomstskattelagen.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den

———

20 .

6.
Lag
om ändring av lagen om skattelättnader för vissa allmännyttiga samfund
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 13 augusti 1976 om skattelättnader för vissa allmännyttiga samfund
(680/1976) 4 § 1 mom., det inledande stycket i 7 § 1 mom. samt 8 § 1 mom., sådana de lyder i
lag 567/2004, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

4§
Ett av Skattestyrelsen förordnat skatteverk
beviljar lagenliga skattelättnader för viss tid,
dock högst fem skatteår i sänder. Innan skattelättnad beviljas ett nytt sökande samfund eller ett samfund, i vars situation det har skett
en väsentlig förändring, skall skatteverket inhämta utlåtande av de allmännyttiga samfundens skattefrihetsnämnd.
——————————————

telättnader för viss tid, dock högst fem skatteår i sänder. Innan skattelättnad beviljas ett
nytt sökande samfund eller ett samfund, i
vars situation det har skett en väsentlig förändring, ska Skatteförvaltningen inhämta utlåtande av de allmännyttiga samfundens skattefrihetsnämnd.
——————————————

7§
Skatteverket skall, räknat från en tidpunkt

Skatteförvaltningen ska, räknat från en tid-

4§

Skatteförvaltningen beviljar lagenliga skat-

7§
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som det bestämmer, helt eller delvis återta punkt som den bestämmer, helt eller delvis
skattelättnad som beviljats samfund
återta skattelättnad som beviljats samfund
——————————————
——————————————
8§
Skattelättnad som beviljats med stöd av
denna lag befriar inte ett samfund från den
deklarationsskyldighet som det utan denna
lättnad skulle ha enligt lagen om beskattningsförfarande (1558/1995). Samfundet
skall dessutom i samband med skattedeklarationen tillställa skatteverket en sådan redogörelse som det skatteverk som beviljat skattelättnaden bestämmer. Ett annat skatteverk

8§
Skattelättnad som beviljats med stöd av
denna lag befriar inte ett samfund från den
deklarationsskyldighet som det utan denna
lättnad skulle ha enligt lagen om beskattningsförfarande (1558/1995). Samfundet ska
dessutom i samband med skattedeklarationen
tillställa Skatteförvaltningen en sådan redogörelse som Skatteförvaltningen bestämmer.

——————————————

——————————————
———

kan föreslå det skatteverk som beviljat skattelättnaden att skattelättnaden skall återtas.

Denna lag träder i kraft den

———

20 .

7.
Lag
om ändring av 32 § i tonnageskattelagen
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i tonnageskattelagen av den 5 juni 2002 (476/2002) 32 § 1 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

32 §

32 §

Verkställande av beskattningen efter återkallande av godkännande som tonnageskattskyldig eller upplösning av bolag

Verkställande av beskattningen efter återkallande av godkännande som tonnageskattskyldig eller upplösning av bolag

Med avvikelse från bestämmelserna i den
övriga lagstiftningen om inkomstbeskattning
verkställs ovan i 24 § avsedd beskattning efter tonnageskatteperiodens upphörande för
alla de skatteår som omfattas av tonnageskatteperioden. Beskattningen slutförs vid en av
Skattestyrelsen fastställd tidpunkt, dock senast före utgången av oktober under kalenderåret efter tonnageskatteperiodens upphörande.
——————————————

Med avvikelse från bestämmelserna i den
övriga lagstiftningen om inkomstbeskattning
verkställs ovan i 24 § avsedd beskattning efter tonnageskatteperiodens upphörande för
alla de skatteår som omfattas av tonnageskatteperioden. Beskattningen slutförs vid en tidpunkt som Skatteförvaltningen bestämmer,
dock senast före utgången av oktober under
kalenderåret efter det då tonnageskatteperiodens upphörde.
——————————————
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Gällande lydelse
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———

Denna lag träder i kraft den

———

20 .

8.
Lag
om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen av den 11 augusti 1978 om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978) 12 a § 2 mom., sådant det lyder i lag 856/2005, och
ändras 4 § 2 mom., 5 §, 10 b § 3 mom., 11 § 2 mom., 12 a § 1 och 4 mom., 13 § 6 mom.,
15 § 2 mom., 16 § 2 mom., 17 § 2 mom., 21 § 1, 3, 4 och 6 mom., 23 § 2 mom. och 24 §
3 mom.,
av dem 4 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1242/1988, 5 §, 11 § 2 mom., 12 a § 1 och 4 mom.,
15 § 2 mom., 16 § 2 mom., 17 § 2 mom. samt 21 § 3, 4 och 6 mom. sådana de lyder i nämnda
lag 856/2005, 10 b § 3 mom. sådant det lyder i lag 970/2005, 13 § 6 mom. sådant det lyder i
lag 814/2008, 21 § 1 mom. sådant det lyder i lag 253/2008 samt 24 § 3 mom. sådant det lyder
i lag 1120/1996, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

4§
——————————————
Till lön hänförs inte
1) ersättning som mot verifikat som en trafikidkare utfärdat har betalts för biljett och
fraktavgift samt för andra med dem jämförliga nödvändiga avgifter som hör till den
egentliga färden,
2) ersättning som mot verifikat som en härbärgeringsrörelse har utfärdat eller mot annat
tillförlitligt verifikat har betalts för logiavgift,
3) dagtraktamente till den del det motsvarar
av skattestyrelsen fastställt skattefritt dagtraktamente i Finland, inte heller
4) av skattestyrelsen fastställt skattefritt
dagtraktamente eller annan ersättning för vistelsekostnader, som har betalts till den som
står i anställningsförhållande till finska staten
och vars egentliga arbetsplats är i utlandet,
för resa utanför nämnda arbetsplats.
——————————————

4§
——————————————
Till lön hänförs inte
1) ersättning som mot verifikat som en trafikidkare utfärdat har betalts för biljett och
fraktavgift samt för andra med dem jämförliga nödvändiga avgifter som hör till den
egentliga färden,
2) ersättning som mot verifikat som en inkvarteringsrörelse har utfärdat eller som mot
annat tillförlitligt verifikat har betalts för logiavgift,
3) dagtraktamente till den del det motsvarar
av Skatteförvaltningen fastställt skattefritt
dagtraktamente i Finland, inte heller
4) av Skatteförvaltningen fastställt skattefritt dagtraktamente eller annan ersättning för
vistelsekostnader, som har betalts till den
som står i anställningsförhållande till finska
staten och vars egentliga arbetsplats är i utlandet, för resa utanför nämnda arbetsplats.
——————————————

5§
Skatteverket utfärdar på ansökan ett käll-

Skatteförvaltningen utfärdar på ansökan ett

5§

Gällande lydelse
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skattekort för en begränsat skattskyldig för
tillämpning av bestämmelserna om källskatt.
Skattestyrelsen utfärdar föreskrifter om det
förfarande som skall iakttas när ansökan görs
och vilka uppgifter som skall framgå av ansökan.

källskattekort för en begränsat skattskyldig
för tillämpning av bestämmelserna om källskatt.
Skatteförvaltningen utfärdar föreskrifter om
det förfarande som ska iakttas när ansökan
görs och vilka uppgifter som ska framgå av
ansökan.

10 b §
——————————————
Dessutom förutsätts att den utländska förvaltaren har sitt hemvist i en stat med vilken
Finland har ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning. Vid tidpunkten för utdelningen av dividend skall det även finnas en anteckning om förvaltaren i skatteförvaltningens register över utländska egendomsförvaltare.
——————————————

10 b §
——————————————
Dessutom förutsätts det att den utländska
förvaltaren har sitt hemvist i en stat med vilken Finland har ett avtal för undvikande av
dubbelbeskattning. Vid tidpunkten för utdelningen av dividend ska det även finnas en anteckning om förvaltaren i Skatteförvaltningens register över utländska egendomsförvaltare.
——————————————

11 §
——————————————
Anser en skattskyldig att i källskatt har
uppburits mer än vad som förutsätts i ett internationellt avtal eller att uppbörden av skatten annars har varit felaktig, och har den som
är skyldig att uppbära skatten inte rättat uppbörden, kan den skattskyldige hänskjuta frågan för avgörande till det skatteverk inom
vars tjänsteområde hemkommunen för den
som är skyldig att uppbära skatten är belägen
eller, om denne inte har någon hemkommun
här, till Nylands skatteverk. Finner skatteverket att i källskatt har uppburits ett för stort belopp, skall skatteverket bestämma att det
överstigande beloppet skall återbetalas till
den skattskyldige. Rättelseyrkande skall göras
inom fem kalenderår efter uppbörden av skatten.
——————————————

11 §
——————————————
Anser en skattskyldig att i källskatt har
uppburits mer än vad som förutsätts i ett internationellt avtal eller att uppbörden av skatten annars har varit felaktig, och har den som
är skyldig att uppbära skatten inte rättat uppbörden, kan den skattskyldige hänskjuta frågan för avgörande till Skatteförvaltningen.
Konstaterar Skatteförvaltningen att ett för
stort belopp har uppburits i källskatt, ska den
bestämma att det överstigande beloppet ska
återbetalas till den skattskyldige. Rättelseyrkande ska göras inom fem kalenderår efter
uppbörden av skatten.

12 a §
Skatteverket meddelar på skriftlig ansökan
av den skattskyldige eller den som är skyldig
att uppbära skatt förhandsavgörande om tillämpningen av ett internationellt avtal enligt
1 § 3 mom. på uppbörd av källskatt samt om
källskatt skall uppbäras eller om vad som annars skall iakttas vid uppbörden av källskatt.

——————————————
12 a §

Skatteförvaltningen meddelar på skriftlig

ansökan av den skattskyldige eller den som
är skyldig att uppbära skatt förhandsavgörande om tillämpningen av ett internationellt avtal enligt 1 § 3 mom. på uppbörd av källskatt
samt om källskatt ska uppbäras eller om vad
som annars ska iakttas vid uppbörden av

118

Gällande lydelse

RP 288/2009 rd

Föreslagen lydelse

Förhandsavgörande meddelas inte, om centralskattenämnden har avgjort ärendet eller
om ansökan i ärendet är anhängig i centralskattenämnden.

källskatt. Förhandsavgörande meddelas inte,
om centralskattenämnden har avgjort ärendet
eller om ansökan i ärendet är anhängig i centralskattenämnden.
Förhandsavgörande meddelas av det skat- (2 mom. upphävs)

teverk där den som är skyldig att uppbära
källsktt har sin hemort eller, om denna inte
har hemort i Finland, av Nylands skatteverk.

——————————————
Ett ärende som gäller förhandsavgörande
skall behandlas i brådskande ordning i skatteverket, förvaltningsdomstolen eller högsta
förvaltningsdomstolen.

——————————————
Ett ärende som gäller förhandsavgörande
ska behandlas syndsamt i Skatteförvaltningen, förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen.

13 §
——————————————
Den skattskyldige ska för skatteverket visa
upp ett intyg utfärdat av skattemyndigheterna
i hemviststaten om att sådan källskatt som avses i 1 mom. 3 punkten inte gottgörs i hemviststaten. Den skattskyldige ska för skatteverket visa upp ett motsvarande intyg över de
inkomster och avdrag som avses i 2 mom. 4
punkten.

13 §
——————————————
Den skattskyldige ska som utredning över
de inkomster och avdrag som avses i 2 mom.
4 punkten för Skatteförvaltningen visa upp
ett intyg utfärdat av skattemyndigheterna i
hemviststaten.

15 §
——————————————
Skatt på den beskattningsbara förvärvsinkomsten vid statsbeskattningen betalas enligt
en progressiv inkomstskatteskala. Den som är
begränsat skattskyldig för hela skatteåret betalar dessutom skatt på den beskattningsbara
inkomsten vid kommunalbeskattningen enligt
en genomsnittlig kommunal inkomstskattesats. Den genomsnittliga kommunala inkomstskattesatsen utgör medeltalet av de för
kommunerna senast fastställda inkomstskattesatserna, vägt med den beskattningsbara inkomsten vid senaste kommunalbeskattning i
respektive kommun, och angivet med en fjärdedels procentenhets noggrannhet. Skatten
redovisas i sin helhet till staten. Inkomstskattesatsen publiceras årligen i Skattestyrelsens
förteckning över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser, vilken ingår i
författningssamlingen. En skattskyldig som
bott en del av skatteåret i Finland betalar skatt
på den beskattningsbara inkomsten vid kommunalbeskattningen för hela skatteåret enligt
130 § i inkomstskattelagen, och skatten redo-

15 §
——————————————
Skatt på den beskattningsbara förvärvsinkomsten vid statsbeskattningen betalas enligt
en progressiv inkomstskatteskala. Den som
är begränsat skattskyldig för hela skatteåret
betalar dessutom skatt på den beskattningsbara inkomsten vid kommunalbeskattningen
enligt en genomsnittlig kommunal inkomstskattesats. Den genomsnittliga kommunala
inkomstskattesatsen utgör medeltalet av de
för kommunerna senast fastställda inkomstskattesatserna, vägt med den beskattningsbara inkomsten vid senaste kommunalbeskattning i respektive kommun, och angivet med
en fjärdedels procentenhets noggrannhet.
Skatten redovisas i sin helhet till staten. Inkomstskattesatsen publiceras årligen i Skatteförvaltningens förteckning över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser,
vilken ingår i författningssamlingen. En
skattskyldig som bott en del av skatteåret i
Finland betalar skatt på den beskattningsbara
inkomsten vid kommunalbeskattningen för
hela skatteåret enligt 130 § i inkomstskatte-

Gällande lydelse
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——————————————

lagen, och skatten redovisas till den skattskyldiges hemkommun.
——————————————

16 §
——————————————
Har källskatt inte uppburits av någon annan
anledning än försummelse hos den som är
skyldig att uppbära skatt eller i något annat
fall än ett sådant som avses i 9 § 3 mom., tillämpas på motsvarande sätt 1 mom. i denna
paragraf, dock så att Nylands skatteverk ofördröjligen fastställer den skattskyldiges beskattningsbara inkomst samt debiterar den
skatt som skall betalas på inkomsten.
——————————————

16 §
——————————————
Har källskatt inte uppburits av någon annan
anledning än försummelse hos den som är
skyldig att uppbära skatt eller i något annat
fall än ett sådant som avses i 9 § 3 mom., tilllämpas på motsvarande sätt 1 mom. i denna
paragraf, dock så att Skatteförvaltningen
ofördröjligen fastställer den skattskyldiges
beskattningsbara inkomst samt debiterar den
skatt som ska betalas på inkomsten.
——————————————

17 §
——————————————
Nylands skatteverk fattar beslut om att arbetsgivaren eller den i 1 mom. avsedda representanten förordnas att ansvara för skatten.
Beslut kan fattas, om den skattskyldige trots
uppmaning inte har betalt skatten och indrivning av skatten inte kan ske genom handräckning enligt Rådets direktiv om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som har avseende på vissa avgifter, tullar, skatter och
andra åtgärder (76/308/EEG) eller enligt ett
internationellt avtal som är bindande för Finland.
——————————————

17 §
——————————————
Skatteförvaltningen fattar beslut om att arbetsgivaren eller den i 1 mom. avsedda representanten förordnas att ansvara för skatten. Beslut kan fattas, om den skattskyldige
trots uppmaning inte har betalt skatten och
indrivning av skatten inte kan ske genom
handräckning enligt Rådets direktiv om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar
som har avseende på vissa avgifter, tullar,
skatter och andra åtgärder (76/308/EEG) eller
enligt ett internationellt avtal som är bindande för Finland.
——————————————

21 §
I skatteverkets förhandsavgörande med stöd
av 12 a § får ändring sökas hos Helsingfors
förvaltningsdomstol genom besvär inom 30
dagar från delfåendet av beslutet. I ett beslut
som skatteverket fattat om att förhandsavgörande inte meddelas får ändring inte sökas
genom besvär. Besvärsskriften ska inom besvärstiden tillställas skatteverket eller Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvär på statens vägnar anförs av Enheten för bevakning
av skattetagarnas rätt. Enhetens besvärstid
räknas från den tidpunkt då beslutet fattades.

21 §
I Skatteförvaltningens förhandsavgörande
med stöd av 12 a § får ändring sökas hos
Helsingfors förvaltningsdomstol genom besvär inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. I ett beslut genom vilket Skatteförvaltningen har beslutat att inte meddela förhandsavgörande, får ändring inte sökas genom besvär. Besvärsskriften ska inom besvärstiden tillställas Skatteförvaltningen eller
Helsingfors förvaltningsdomstol. På statens
vägnar har Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt besvärsrätt. Enhetens besvärstid
räknas från den tidpunkt då beslutet fattades.
——————————————
——————————————
På sökande av ändring i skatteverkets beslut På sökande av ändring i Skatteförvaltning-
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Föreslagen lydelse
ens beslut enligt 11 § 2 mom. och i avgöran-

På sökande av ändring i Nylands skatteverks beslut med stöd av 16 § 2 mom. eller 17
§ tillämpas vad som i lagen om förskottsuppbörd föreskrivs om sökande av ändring i beslut enligt 38 § i nämnda lag. Ändring i skatteverkets beslut med anledning av rätttelseyrkande får sökas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol.
——————————————
Ett avgörande som skatteverket har meddelat med stöd av 12 a § skall iakttas trots besvär. Den som är skyldig att uppbära skatt
skall iaktta beslut som har meddelats på besvär över avgörandet räknat från delfåendet
av beslutet.

den som avser åläggande för den som är
skyldig att uppbära källskatt att betala skatt
som inte uppburits liksom även i beslut som
Skatteförvaltningen fattat om källskattekort
tillämpas vad som i lagen om förskottsuppbörd föreskrivs om sökande av ändring i
motsvarande ärenden.
På sökande av ändring i Skatteförvaltningens beslut med stöd av 16 § 2 mom. eller
17 § tillämpas vad som i lagen om förskottsuppbörd föreskrivs om sökande av ändring i
beslut enligt 38 § i nämnda lag. Ändring i
Skatteförvaltningens beslut med anledning av
rättelseyrkande får sökas genom besvär hos
Helsingfors förvaltningsdomstol.
——————————————
Ett avgörande som Skatteförvaltningen har
meddelat med stöd av 12 a § ska iakttas trots
besvär. Den som är skyldig att uppbära skatt
ska iaktta beslut som har meddelats på besvär
över avgörandet räknat från delfåendet av beslutet.

23 §
——————————————
Har begränsat skattskyldig på grund av inkomst, utöver källskatt, erlagt kommunalskatt
till kommun inom landskapet Åland, återbetalas till honom av statsmedel på ansökan 40
procent av den källskatt som uppburits på den
till grund för nämnda kommunalskatt liggande inkomsten. På skattestyrelsen ankommer
att utfärda härav föranledda närmare bestämmelser.
——————————————

23 §
——————————————
Har begränsat skattskyldig på grund av inkomst, utöver källskatt, erlagt kommunalskatt till en kommun inom landskapet Åland,
återbetalas till honom eller henne av statsmedel på ansökan 40 procent av den källskatt
som uppburits på den till grund för nämnda
kommunalskatt liggande inkomsten. Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter
om källskatt som ska återbetalas.
——————————————

24 §
24 §
——————————————
——————————————
Skattestyrelsen kan meddela närmare be- Skatteförvaltningen kan meddela närmare
stämmelser om innehållet i de uppgifter som föreskrifter om innehållet i de uppgifter som
skall lämnas om begränsat skattskyldiga.
ska lämnas om begränsat skattskyldiga.

Dessutom bestämmer Skatteförvaltningen i
enlighet med lagen om förskottsuppbörd om
beräkningsgrunderna för förskottsinnehållningsprocenterna och förskottsbetalningen
för en begränsat skattskyldig som får sådan
inkomst från Finland som avses i 13 §
1 mom. 1 och 2 punkten och 16 a § i denna
lag.
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———

Denna lag träder i kraft den

———

20 .

9.
Lag
om ändring av 4 och 8 § i lagen om källskatt för löntagare från utlandet
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 18 december 1995 om källskatt för löntagare från utlandet
(1551/1995) 4 § och 8 § 1 mom., av dem 4 § sådan den lyder i lag 975/2006, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

4§

4§

Ansökan om tillämpning av lagen

Ansökan om tillämpning av lagen

Denna lag tillämpas på ansökan av en löntagare från utlandet. Ansökan, i vilken skall
läggas fram utredning över att de förutsättningar som avses i 2 § föreligger, skall göras
skriftligen och lämnas in hos skatteverket före det arbete som avses i denna lag börjar eller inom 90 dagar från arbetets början. Om
det föreligger förutsättningar för att tillämpa
denna lag, skall skatteverket göra en anteckning om beslutet i löntagarens skattekort.

Denna lag tillämpas på ansökan av en löntagare från utlandet. Ansökan, i vilken ska
läggas fram utredning över att de förutsättningar som avses i 2 § föreligger, ska göras
skriftligen och lämnas in hos Skatteförvaltningen innan det arbete som avses i denna
lag börjar eller inom 90 dagar från arbetets
början. Om det föreligger förutsättningar för
att tillämpa denna lag, ska Skatteförvaltningen göra en anteckning om beslutet i löntagarens skattekort.

8§

8§

Uppbörd och betalning av skatt, ändringssökande samt uppgiftsskyldighet

Uppbörd och betalning av skatt, ändringssökande samt uppgiftsskyldighet

Vid uppbörden och betalningen av källskatt
på löneinkomst, vid övervakningen av uppbörden av skatten samt vid sökande av ändring tillämpas i tillämpliga delar lagen om
förskottsuppbörd. Skattestyrelsen kan utfärda
närmare stadganden om uppbörd och betalning av skatt samt om arbetsgivares årsanmälan och redovisning av skatt.
——————————————

Vid uppbörden och betalningen av källskatt
på löneinkomst, vid övervakningen av uppbörden av skatten samt vid sökande av ändring tillämpas i tillämpliga delar lagen om
förskottsuppbörd. Skatteförvaltningen kan utfärda närmare bestämmelser om uppbörd och
betalning av skatt samt om arbetsgivares årsanmälan och redovisning av skatt.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den

———

20 .
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10.
Lag
om ändring av lagen om källskatt på ränteinkomst
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen av den 28 december 1990 om källskatt på ränteinkomst (1341/1990) 8 a §
2 mom., sådant det lyder i lag 539/1996, och
ändras 7§, 8 a § 1 och 5 mom. samt 9, 11—13 och 17 §,
av dem 7 § sådan den lyder i lag 610/2009, 8 a § 1 och 5 mom. sådana de lyder i nämnda lag
539/1996, 11 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1571/1995, 12 och 13 § sådana de lyder i
den sistnämnda lagen och 17 § sådan den lyder i lag 1393/1991 samt i nämnda lagar
1571/1995 och 539/1996, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

7§

7§

Betalning av skatt

Betalning av skatt

Den skatt som räntebetalaren har uppburit
på ränteinkomst ska han betala senast månaden efter den under vilken räntan har betalts
vid den tidpunkt som föreskrivs i 11 §
1 mom. i skattekontolagen (604/2009).

Den skatt som räntebetalaren har uppburit
på ränteinkomst ska han eller hon betala till
Skatteförvaltningen senast månaden efter den
under vilken räntan har betalts vid den tidpunkt som föreskrivs i 11 § 1 mom. i skattekontolagen (604/2009).

8a§

8a§

Förhandsavgörande av länsskatteverket

Förhandsavgörande av Skatteförvaltningen

Länsskatteverket får på skriftlig ansökan av
räntetagaren eller räntebetalaren meddela förhandsavgörande som gäller källskatt på ränteinkomst, om inte centralskattenämnden har
avgjort ärendet eller om en ansökan i ärendet
inte är anhängig i centralskattenämnden.

Skatteförvaltningen får på skriftlig ansökan
av räntetagaren eller räntebetalaren meddela
förhandsavgörande som gäller källskatt på
ränteinkomst, om inte centralskattenämnden
har avgjort ärendet eller om en ansökan i
ärendet inte är anhängig i centralskattenämnden.
Förhandsavgörande meddelas av länsskat- (2 mom. upphävs)

teverket i det län inom vars område räntebetalarens hemkommun finns.

——————————————
Ett ärende som gäller förhandsavgörande
skall behandlas i brådskande ordning i länsskatteverket, länsrätten och högsta förvaltningsdomstolen.

——————————————
Ett ärende som gäller förhandsavgörande
ska behandlas i brådskande ordning i Skatteförvaltningen, förvaltningsdomstolen och
högsta förvaltningsdomstolen.
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9§

9§

Tillsyn

Tillsyn

Länsskatteverket i det län inom vars äm- Skatteförvaltningen ska övervaka att skylbetsområde räntebetalarens hemkommun digheten att betala källskatt på ränteinkomst
finns skall övervaka att skyldigheten att beta- fullgörs samt att bestämmelser om skattens
la källskatt på ränteinkomst fullgörs samt att belopp iakttas.
stadgandena om skattens belopp iakttas.
11 §

11 §

Skyldighet att lämna uppgifter

Skyldighet att lämna uppgifter

Deklarationsskyldigheten enligt lagen om
beskattningsförfarande gäller inte ränteinkomst för vilken källskatt skall betalas enligt
denna lag och inte det kapital på vilket räntan
betalas. Av räntebetalarens bokföring skall
dock tillförlitligt framgå de omständigheter
som är relevanta för uträknande av källskatt
på ränteinkomst. På uppmaning av en behörig
tjänsteman vid länsskatteverket skall räntebetalaren visa de handlingar som behövs för tillsynen över källskatten på ränteinkomst samt
annan behövlig utredning. Länsskatteverket
skall dessutom årligen tillställas i förordning
närmare angivna uppgifter om källskattepliktiga räntor och om den källskatt som har uppburits för dem samt på uppmaning av verket
uppgifter om de skattskyldiga för vilkas i 3 §
nämnda räntor källskatt inte har uppburits
samt om de räntor som har betalts till dem.
Den som emitterar ett masskuldebrevslån
skall dessutom uppge villkoren för det lån
han emitterar, samt en arbetsgivare som betalar ränta på en deposition i ett intressekontor
och ett andelslag som bedriver lånerörelse enligt 18 a § lagen om andelslag de kontovillkor
som de iakttar i depositionsverksamheten.

Deklarationsskyldigheten enligt lagen om
beskattningsförfarande gäller inte ränteinkomst för vilken källskatt ska betalas enligt
denna lag och inte det kapital på vilket räntan
betalas. Av räntebetalarens bokföring ska
dock tillförlitligt framgå de omständigheter
som är relevanta för uträknande av källskatt
på ränteinkomst. På uppmaning av en behörig tjänsteman vid Skatteförvaltningen ska
räntebetalaren visa de handlingar som behövs
för tillsynen över källskatten på ränteinkomst
samt annan behövlig utredning. Skatteförvaltningen ska dessutom årligen tillställas i
förordning närmare angivna uppgifter om
källskattepliktiga räntor och om den källskatt
som har uppburits för dem samt på uppmaning av Skatteförvaltningen uppgifter om de
skattskyldiga för vilkas i 3 § nämnda räntor
källskatt inte har uppburits samt om de räntor
som har betalts till dem. Den som emitterar
ett masskuldebrevslån ska dessutom uppge
villkoren för det lån han eller hon emitterar,
samt en arbetsgivare som betalar ränta på en
deposition i ett intressekontor och ett andelslag som bedriver lånerörelse enligt 18 a § i
lagen om andelslag de kontovillkor som de
iakttar i depositionsverksamheten.
Utan hinder av 1 mom. ska en räntebetalare, som är skyldig att uppbära källskatt på
ränteinkomst, på Skatteförvaltningens uppmaning lämna uppgifter för beskattning eller
skattegranskning eller i ett fullföljdsärende i
fråga om beskattning som gäller en viss
skattskyldig, om uppgifterna framgår av

Utan hinder av 1 mom. skall en räntebetalare, som är skyldig att uppbära källskatt på
ränteinkomst, på länsskatteverkets uppmaning lämna uppgifter för beskattning eller
skattegranskning eller i ett fullföljdsärende i
fråga om beskattning som gäller en viss skattskyldig, om uppgifterna framgår av handling-
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ar som finns hos räntebetalaren eller som handlingar som finns hos räntebetalaren eller
denne annars har i sin besittning.
som denne annars har i sin besittning.
12 §

12 §

Uppbörd av skatt hos räntetagaren

Uppbörd av skatt hos räntetagaren

Har källskatt på ränteinkomst inte uppburits
för sådan ränteinkomst enligt 3 § som den
som är skyldig att betala källskatten har erhållit, skall det länsskatteverk inom vars tjänsteområde räntetagarens hemkommun är belägen påföra räntetagaren källskatten. Har rän-

Har källskatt på ränteinkomst inte uppburits för sådan ränteinkomst enligt 3 § som
den som är skyldig att betala källskatten har
erhållit, ska Skatteförvaltningen källskatten
hos räntetagaren. Debitering verkställs dock
inte senare än inom det sjätte året efter utgången av det kalenderår under vilket skatten
borde ha burits upp. I samband med debiteringen ska den skattskyldige, med iakttagande i tillämpliga delar av 56 § 4 mom. och
57 § i lagen om beskattningsförfarande, påföras skattetillägg och skatteförhöjning.

tetagaren inte hemkommun i Finland, verkställer Nylands länsskatteverk debiteringen.

Debitering verkställs dock inte senare än
inom det sjätte året efter utgången av det kalenderår under vilket skatten borde ha burits
upp. I samband med debiteringen skall den
skattskyldige, med iakttagande i tillämpliga
delar av vad lagen om beskattningsförfarande
stadgar om efterbeskattning, påföras skattetillägg och skatteförhöjning.
13 §

13 §

Debitering av källskatt i samband med skatte- Debitering av källskatt i samband med rättelrättelse
se av beskattningen

Har ränteinkomst som avses i 3 § felaktigt
blivit beskattad som skattepliktig inkomst vid
inkomstbeskattningen för den som är skyldig
att betala källskatt på ränteinkomst, skall källskatten, i samband med skatterättelse som avses i lagen om beskattningsförfarande, av
länsskatteverket debiteras den skattskyldige.
Därvid påförs inte skattetillägg och skatteförhöjning enligt 12 §.

Har ränteinkomst som avses i 3 § felaktigt
blivit beskattad som skattepliktig inkomst vid
inkomstbeskattningen för den som är skyldig
att betala källskatt på ränteinkomst, ska källskatten, i samband med rättelse av beskattningen som avses i lagen om beskattningsförfarande, av Skatteförvaltningen debiteras den
skattskyldige. Därvid påförs inte skattetillägg
och skatteförhöjning enligt 12 §.

17 §

17 §

Ändringssökande

Sökande av ändring

Om sökande av ändring i ett beslut genom Om sökande av ändring i ett beslut genom
vilket räntetagaren har påförts källskatt gäller vilket räntetagaren har påförts källskatt gäller
vad lagen om beskattningsförfarande stadgar vad som i lagen om beskattningsförfarande
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om ändringssökande genom besvär till länsrätten.
När ändring söks i länsskatteverkets beslut,
tillämpas vad lagen om förskottsuppbörd
stadgar om sökande av ändring i motsvarande
beslut som gäller förskottsuppbörd.

bestäms om ändringssökande genom besvär
hos förvaltningsdomstolen.
När ändring söks i Skatteförvaltningens beslut, tillämpas vad som bestäms i lagen om
förskottsuppbörd om sökande av ändring i
motsvarande beslut som gäller förskottsuppbörd.
———
Denna lag träder i kraft den

———

20 .

11.
Lag
om ändring av sjukförsäkringslagen
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i sjukförsäkringslagen av den 21 december 2004 (1224/2004) 4 kap. 3 § 1 mom.,
15 kap. 13 § 2 mom., 19 kap. 3, 7 och 8 § samt 20 kap. 6 §,
av dem 19 kap. 3 och 7 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 1113/2005 och 20 kap. 6 § sådan den lyder i sistnämnda lag 1113/2005, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

4 kap.

4 kap.

Ersättning för resekostnader

Ersättning för resekostnader

3§

3§

Resor i anslutning till hembesök

Resor i anslutning till hembesök

I enlighet med vad som annars bestäms i
detta kapitel får en försäkrad ersättning för
resekostnaderna för hembesök som läkare,
tandläkare eller andra yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården enligt denna
lag har gjort hos den försäkrade. Ersättning
för hembesök som yrkesutbildade personer
inom hälso- och sjukvården gjort med egen
bil betalas dock till ett belopp som motsvarar
den skattefria ersättning som årligen fastställs
av Skattestyrelsen.
——————————————

I enlighet med vad som annars bestäms i
detta kapitel får en försäkrad ersättning för
resekostnaderna för hembesök som läkare,
tandläkare eller andra yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården enligt denna
lag har gjort hos den försäkrade. Ersättning
för hembesök som yrkesutbildade personer
inom hälso- och sjukvården gjort med egen
bil betalas dock till ett belopp som motsvarar
den skattefria ersättning som årligen fastställs
av Skatteförvaltningen.
——————————————
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15 kap.

15 kap.

Verkställighet

Verkställighet

13 §

13 §

Åläggande att genomgå undersökningar

Åläggande att genomgå undersökningar

——————————————
Den försäkrade får ersättning för de resekostnader som föranleds av deltagande i undersökningar, så som bestäms i 4 kap. Den
försäkrade har dessutom rätt att för tiden för
undersökningen få dagtraktamente, nattresepenning och logiersättning enligt bestämmelserna i Skattestyrelsens beslut om skattefria
ersättningar för resekostnader. Har den försäkrade varit i behov av följeslagare, ersätts
resekostnaderna för denne enligt samma
grunder som i fråga om den försäkrade.

——————————————
Den försäkrade får ersättning för de resekostnader som föranleds av deltagande i undersökningar, så som det bestäms i 4 kap.
Den försäkrade har dessutom rätt att för tiden
för undersökningen få dagtraktamente, nattresepenning och logiersättning. Har den försäkrade varit i behov av följeslagare, ersätts
resekostnaderna för denne enligt samma
grunder som i fråga om den försäkrade. Skat-

——————————————

——————————————

teförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om ersättning för resekostnader som föranletts av ett åläggande att genomgå undersökningar.

19 kap.

19 kap.

Bestämmelser om erhållande och utlämnande av uppgifter

Bestämmelser om erhållande och utlämnande av uppgifter

3§

3§

Uppgifter av skatteförvaltningen

Uppgifter av Skatteförvaltningen

Folkpensionsanstalten har rätt att utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra
begränsningar som gäller erhållande av uppgifter årligen och senast före utgången av varje kalenderår få uppgifter av skatteförvaltningen om varje skattskyldigs inkomst enligt
11 kap. 2 § som har fastställts vid beskattningen för det föregående kalenderåret samt
övriga sådana uppgifter i skatteförvaltningens
besittning som är nödvändiga för fastställande
av arbetsinkomsten samt om utgifter för inkomstens förvärvande enligt 11 kap. 5.

Folkpensionsanstalten har rätt att utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra
begränsningar som gäller erhållande av uppgifter årligen och senast före utgången av
varje kalenderår få uppgifter av Skatteförvaltningen om varje skattskyldigs inkomst
enligt 11 kap. 2 § som har fastställts vid beskattningen för det föregående kalenderåret
samt övriga sådana uppgifter i Skatteförvaltningens besittning som är nödvändiga för
fastställande av arbetsinkomsten samt om utgifter för inkomstens förvärvande enligt
11 kap. 5 §.
För justering av premieprocentsatsen för
sjukförsäkringens sjukvårdspremie har Folkpensionsanstalten och social- och hälsovårdsministeriet dessutom rätt att av Skatte-

För justering av premieprocentsatsen för
sjukförsäkringens sjukvårdspremie har Folkpensionsanstalten och social- och hälsovårdsministeriet dessutom rätt att av skatte-
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förvaltningen få behövliga statistiska uppgif- förvaltningen få behövliga statistiska uppgifter om grunden för sjukvårdspremien.
ter om grunden för sjukvårdspremien.
7§

7§

Uppgifter till skatteförvaltningen för uppbörden av sjukförsäkringspremier och sjukförsäkringsavgifter

Uppgifter till Skatteförvaltningen för uppbörden av sjukförsäkringspremier och sjukförsäkringsavgifter

Utan hinder av sekretessbestämmelserna
och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter har
1) Folkpensionsanstalten rätt att för uppbörden av sjukförsäkringens sjukvårdspremie
lämna pensionsanstalterna och skatteförvaltningen uppgifter om namn, personbeteckning
samt andra identifieringsuppgifter i fråga om
sådana pensionstagare som är bosatta utomlands och på vilka betalningsskyldigheten enligt 18 kap. 6 § tillämpas,
2) Folkpensionsanstalten, social- och hälsovårdsministeriet och Pensionsskyddscentralen
rätt att för uppbörden av den försäkrades
sjukförsäkringspremie och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift lämna skatteförvaltningen
uppgifter om namn och personbeteckning i
fråga om sådana personer som arbetar utomlands och till vilka Folkpensionsanstalten har
meddelat ett beslut om tillämpning av lagstiftningen om den bosättningsbaserade sociala tryggheten i Finland eller till vilka socialoch hälsovårdsministeriet eller Pensionsskyddscentralen på basis av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om social trygghet eller bestämmelserna i någon överenskommelse om social trygghet har meddelat
ett beslut om tillämpning av den finska lagstiftningen om social trygghet,
3) pensionsanstalten och Pensionsskyddscentralen rätt att för uppbörden av den försäkrades sjukförsäkringspremie och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift lämna skatteförvaltningen uppgifter om försäkringslönen.
Folkpensionsanstalten har rätt att utan samtycke av den som saken gäller till skatteförvaltningen lämna de uppgifter som avses i
1 mom. 1 och 2 punkten även med hjälp av
teknisk anslutning. Innan en teknisk anslutning öppnas skall den som får uppgifter förete
en utredning om att uppgifterna skyddas på

Utan hinder av sekretessbestämmelserna
och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter har
1) Folkpensionsanstalten rätt att för uppbörden av sjukförsäkringens sjukvårdspremie
lämna pensionsanstalterna och Skatteförvaltningen uppgifter om namn, personbeteckning
samt andra identifieringsuppgifter i fråga om
sådana pensionstagare som är bosatta utomlands och på vilka betalningsskyldigheten enligt 18 kap. 6 § tillämpas,
2) Folkpensionsanstalten, social- och hälsovårdsministeriet och Pensionsskyddscentralen rätt att för uppbörden av den försäkrades sjukförsäkringspremie och arbetsgivares
sjukförsäkringsavgift lämna Skatteförvaltningen uppgifter om namn och personbeteckning i fråga om sådana personer som arbetar utomlands och till vilka Folkpensionsanstalten har meddelat ett beslut om tillämpning av lagstiftningen om den bosättningsbaserade sociala tryggheten i Finland eller till
vilka social- och hälsovårdsministeriet eller
Pensionsskyddscentralen på basis av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om social trygghet eller bestämmelserna i någon
överenskommelse om social trygghet har
meddelat ett beslut om tillämpning av den
finska lagstiftningen om social trygghet,
3) pensionsanstalten och Pensionsskyddscentralen rätt att för uppbörden av den försäkrades sjukförsäkringspremie och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift lämna Skatteförvaltningen uppgifter om försäkringslönen.
Folkpensionsanstalten har rätt att utan samtycke av den som saken gäller till Skatteförvaltningen lämna de uppgifter som avses i
1 mom. 1 och 2 punkten även med hjälp av
teknisk anslutning. Innan en teknisk anslutning öppnas ska den som får uppgifter förete
en utredning om att uppgifterna skyddas på
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behörigt sätt.

behörigt sätt.
8§

8§

Uppgifter till myndigheter

Uppgifter till myndigheter

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999) har Folkpensionsanstalten utan
hinder av sekretessbestämmelserna och andra
begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt att till ett ministerium, skatteförvaltningen och anstalter eller sammanslutningar som har hand om det lagstadgade socialskyddssystemet och som administrerar socialskyddsförmåner som påverkas av en förmån enligt denna lag, lämna personbeteckningen och övriga identifieringsuppgifter i
fråga om den som fått förmåner eller ersättningar enligt denna lag, uppgifter om utbetalda förmåner och ersättningar och övriga därmed jämförbara uppgifter som är nödvändiga
för samkörning av personuppgifter för att utreda brott och missbruk som riktar sig mot
socialskyddet och för någon annan övervakningsåtgärd av engångsnatur, samt till polisoch åklagarmyndigheterna ovan nämnda
uppgifter som är nödvändiga för att utreda
brott och väcka åtal. Uppgifter om hälsotillståndet eller uppgifter som avser att beskriva
grunderna för en persons behov av socialvård
får dock inte utlämnas.

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999) har Folkpensionsanstalten utan
hinder av sekretessbestämmelserna och andra
begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt att till ett ministerium, Skatteförvaltningen och anstalter eller sammanslutningar som har hand om det lagstadgade socialskyddssystemet och som administrerar
socialskyddsförmåner som påverkas av en
förmån enligt denna lag, lämna personbeteckningen och övriga identifieringsuppgifter
i fråga om den som fått förmåner eller ersättningar enligt denna lag, uppgifter om utbetalda förmåner och ersättningar och övriga
därmed jämförbara uppgifter som är nödvändiga för samkörning av personuppgifter för
att utreda brott och missbruk som riktar sig
mot socialskyddet och för någon annan övervakningsåtgärd av engångsnatur, samt till polis- och åklagarmyndigheterna ovan nämnda
uppgifter som är nödvändiga för att utreda
brott och väcka åtal. Uppgifter om hälsotillståndet eller uppgifter som avser att beskriva
grunderna för en persons behov av socialvård
får dock inte utlämnas.

20 kap.

20 kap.

Särskilda bestämmelser

Särskilda bestämmelser

6§

6§

Fördelning av beskattningskostnaderna

Fördelning av beskattningskostnaderna

De kostnader skatteförvaltningen orsakas
av skötseln av de uppgifter som avses i denna
lag beaktas vid den fördelning av kostnaderna
som avses i 11 § i lagen om skatteförvaltningen (1557/1995).

De kostnader Skatteförvaltningen orsakas
av skötseln av de uppgifter som avses i denna
lag beaktas vid den fördelning av kostnaderna som avses i lagen om Skatteförvaltningen
( / ).
———
Denna lag träder i kraft den

———

20 .
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om ändring av 11 och 13 § i lagen om skogsvårdsföreningar
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 10 juli 1998 om skogsvårdsföreningar (534/1998) 11 § 1 mom. och
13 § 1 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

11 §

11 §

Redovisning av avgifter

Redovisning av avgifter

Av de skogsvårdsavgifter som uppbärs
inom en skogsvårdsförenings verksamhetsområde redovisas 98 procent till skogsvårdsföreningen och 2 procent till skatteförvaltningen som ersättning för uppbörden och redovisningen av avgifterna. En skogsvårdsförening kan likväl inte få medlen förrän föreningens verksamhetsområde har fastställts.
——————————————

Av de skogsvårdsavgifter som uppbärs
inom en skogsvårdsförenings verksamhetsområde redovisas 98 procent till skogsvårdsföreningen och 2 procent till Skatteförvaltningen som ersättning för uppbörden och redovisningen av avgifterna. En skogsvårdsförening kan likväl inte få medlen förrän föreningens verksamhetsområde har fastställts.
——————————————

13 §

13 §

Uppbörd av avgifterna

Uppbörd av avgifterna

Den myndighet som ansvarar för beskatt- Skatteförvaltningen räknar ut den skogsningen räknar ut den skogsvårdsavgift som vårdsavgift som varje skogsägare ska betala
varje skogsägare skall betala samt uppbär och samt tar ut och redovisar avgifterna.
redovisar avgifterna.
——————————————
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den

———

20 .
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13.
Lag
om ändring av 9 § i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 18 december 1995 om undanröjande av internationell dubbelbeskattning (1552/1995) 9 § som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

9§

9§

Ändring av utländsk skatt

Ändring av utländsk skatt

Om den skatt till en främmande stat som
utgjort grund för avräkning av utländsk skatt
har ändrats, skall den skattskyldige underrätta
länsskatteverket om ändringen. Om en sådan
ändring inte har beaktats när avräkning medgavs, skall länsskatteverket rätta debiteringen.

Om den skatt till en främmande stat som
utgjort grund för avräkning av utländsk skatt
har ändrats, ska den skattskyldige underrätta
Skatteförvaltningen om ändringen. Om en
sådan ändring inte har beaktats när avräkning
medgavs, ska Skatteförvaltningen rätta debiteringen.
———
Denna lag träder i kraft den

———

20 .
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14.
Lag
om ändring av lagen om förskottsuppbörd
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen av den 20 december 1996 om förskottsuppbörd (1118/1996) 24 § 7 mom.
samt 29 och 30 §, av dem 24 § 7 mom. sådant det lyder i lag 1082/2005, och
ändras 2 § 1 mom., 4 § 1 mom., 6 §, 6 a § 3 mom., 10 §, den svenska språkdräkten i rubriken för 18 §, 18 § 1 och 3 mom., 22 § 1 mom., 23 § 3 mom., 24 § 1, 2, 4 och 6 mom., 25 §
2 mom., 26 § 1, 2 och 4 mom., 27 §, 31 § 1 mom., 32 § 1 mom., 33 § 3—6 mom., 35 §, 38 §
1 mom., 39 § 1 och 3 mom., 40 § 1 mom., 41, 42 och 42 a §, det inledande stycket i 44 §
1 mom., 44 § 4 mom., 45 § 1 mom., 47 §, 48 § 1 mom., 49 § 1 och 2 mom., den finska språkdräkten i rubriken för 50 §, 50 § 1 och 3 mom., 52 § 2 mom. samt 53 §,
av dem 2 § 1 mom. sådant det lyder i lag 564/2004, 6 a § 3 mom. och 42 a § sådana de lyder
i nämnda lag 1082/2005, 10 §, 18 § 1 och 3 mom., 23 § 3 mom., 24 § 1, 2, 4 och 6 mom. samt
50 § 1 mom. sådana de lyder i lag 1070/2003, 32 § 1 mom., 33 § 3—6 mom., 38 § 1 mom.,
41 §, det inledande stycket i 44 § 1 mom., 44 § 4 mom., 48 § 1 mom. och 50 § 3 mom. sådana
de lyder i lag 608/2009, 27 § sådan den lyder i lag 478/1998, 42 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 608/2009 samt 45 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1225/2006, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

2§

2§

Verkställande av förskottsuppbörd

Verkställande av förskottsuppbörd

Förskottsuppbörden verkställs i form av
förskottsinnehållning. Om så föreskrivs i
denna lag eller om Skattestyrelsen så bestämmer med stöd av denna lag, verkställs
förskottsuppbörden i form av förskottsbetalning. Skattestyrelsen kan bestämma att inkomster om totalt högst 7 000 euro på vilka
skall verkställas förskottsbetalning kan beaktas vid beräkningen av grunderna för förskottsinnehållningen.
——————————————

Förskottsuppbörden verkställs i form av
förskottsinnehållning. Om så föreskrivs i
denna lag eller om Skatteförvaltningen så bestämmer med stöd av denna lag, verkställs
förskottsuppbörden i form av förskottsbetalning. Skatteförvaltningen kan bestämma att
inkomster om totalt högst 7 000 euro på vilka
förskottsbetalning ska verkställas kan beaktas
vid beräkningen av grunderna för förskottsinnehållningen.
——————————————

4§

4§

Undantag från kravet på motsvarighet

Undantag från kravet på motsvarighet

Förskottsinnehållning kan, med de ändringar som skattestyrelsen bestämmer, från ingången av skatteåret högst till utgången av
mars verkställas enligt de skattegrunder som
fastställts för det föregående året, om skattestyrelsen av särskilda skäl så bestämmer.

Förskottsinnehållning kan, med de ändringar som Skatteförvaltningen bestämmer,
från ingången av skatteåret högst till utgången av mars verkställas enligt de skattegrunder
som fastställts för det föregående året, om
Skatteförvaltningen av tvingande skäl så be-
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Verkningarna av att föregående skatteårs innehållningsgrunder tillämpas beaktas schematiskt när beräkningsgrunderna för förskottsuppbörden under skatteåret bestäms.
——————————————

stämmer. Verkningarna av att föregående
skatteårs innehållningsgrunder tillämpas ska
beaktas schematiskt när beräkningsgrunderna
för förskottsuppbörden under skatteåret bestäms.
——————————————

6§

6§

Skattestyrelsens behörighet

Skatteförvaltningens behörighet

Skattestyrelsen bestämmer om beräkningsgrunderna för förskottsinnehållningen och
förskottsbetalningen enligt 3 och 4 § samt om
det närmare innehållet i betalarens deklarationsskyldighet och det sätt på vilket denna
skyldighet skall fullgöras, till den del därom
inte stadgas i denna lag, på annat ställe i lagstiftningen eller i förordning.
Skattestyrelsen bestämmer också
1) innehållet i lönebokföringen och anteckningsskyldigheten, till den del det inte stadgas
om detta, samt
2) uppdelning av förskottsbetalningen på
rater.
Skattestyrelsen kan förutom i enskilda fall
dessutom bestämma
1) det sätt på vilket förskottsuppbörden
skall verkställas, om det inte stadgas om detta,
2) förskottsinnehållningsprocenten eller det
sätt på vilket den fastställs, om det inte enligt
5 § stadgas genom förordning om detta,
3) vem som är skyldig att verkställa förskottsinnehållning, om en sådan ställföreträdande betalare som avses i 9 § svarar för betalningen, och
4) begränsning av skyldigheten att verkställa förskottsuppbörden och om befrielse från
den av särskilda skäl.

Skatteförvaltningen bestämmer om närmare
beräkningsgrunder för förskottsinnehållningen och förskottsbetalningen enligt 3 och 4 §
samt om det närmare innehållet i betalarens
deklarationsskyldighet och det sätt på vilket
denna skyldighet ska fullgöras, till den del
det inte bestäms om det i denna lag, på något
annat ställe i lagstiftningen eller i förordning.
Skatteförvaltningen bestämmer också
1) innehållet i lönebokföringen och anteckningsskyldigheten, till den del det inte föreskrivs om detta, samt
2) uppdelning av förskottsbetalningen på
rater.
Skatteförvaltningen kan förutom i enskilda
fall dessutom bestämma
1) det sätt på vilket förskottsuppbörden ska
verkställas, om det inte föreskrivs om detta,

Skattestyrelsen meddelar vid behov anvisningar samt närmare bestämmelser om tilllämpningen av denna lag och av förordningen om förskottsuppbörd.

2) förskottsinnehållningsprocenten eller det
sätt på vilket den fastställs, om det inte enligt
5 § föreskrivs genom förordning om detta,
3) vem som är skyldig att verkställa förskottsinnehållning, om en sådan ställföreträdande betalare som avses i 9 § svarar för betalningen, och
4) begränsning av skyldigheten att verkställa förskottsuppbörden och om befrielse från
den av särskilda skäl.
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6a§

6a§

Elektronisk kommunikation och signering

Elektronisk kommunikation och signering

——————————————
Skattestyrelsen meddelar närmare föreskrifter om på vilket sätt deklarationer och andra
handlingar skall vara certifierade för att kunna lämnas in på elektronisk väg.

——————————————
Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om på vilket sätt deklarationer och
andra handlingar ska vara certifierade för att
kunna lämnas in på elektronisk väg.

10 §

10 §

Fastställande av innehållningsprocenten

Bestämmande av innehållningsprocenten

Skatteverket kan utan att höra den skattskyldige anteckna storleken av förskottsinnehållningen i procent på betalningsmottagarens
skattekort eller överföra uppgiften direkt till
den som är skyldig att verkställa förskottsinnehållning.
Som motivering för beslutet meddelar skatteverket den skattskyldige innehållningsprocenten och ger en utredning om beräkningsgrunderna.

Skatteförvaltningen kan utan att höra den
skattskyldige anteckna storleken av förskottsinnehållningen i procent på betalningsmottagarens skattekort eller överföra uppgiften direkt till den som är skyldig att verkställa förskottsinnehållning.
Som motivering för beslutet meddelar Skatteförvaltningen den skattskyldige innehållningsprocenten och ger en utredning om beräkningsgrunderna.

18 §

18 §

Fastställande av ny innehållningsprocent

Bestämmande av ny innehållningsprocent

Skatteförvaltningen kan utan att höra den
skattskyldige bestämma en ny innehållningsprocent för den skattskyldige, om det är uppenbart att innehållningsprocent inte motsvarar det sammanlagda beloppet av skatter och
avgifter som ska påföras den skattskyldige
skatteverk än det inom vars tjänsteområde för skatteåret.

Skatteverket kan utan att höra den skattskyldige fastställa en ny innehållningsprocent
för den skattskyldige, om det är uppenbart att
den inte motsvarar det sammanlagda beloppet
av skatter och avgifter som skall påföras den
skattskyldige för skatteåret. Också ett annat
den skattskyldiges hemkommun är belägen är
på yrkande av den skattskyldige behörig i
frågan.

——————————————
Som motivering för beslutet meddelar skatteverket den skattskyldige innehållningsprocenten och ger en utredning om beräkningsgrunderna. Till den del den skattskyldiges yrkande inte har godkänts kan den skattskyldige
yrka ett överklagbart beslut. Det beslut som
då ges motiveras på det sätt som förvaltnings-

——————————————
Som motivering för beslutet meddelar Skatteförvaltningen den skattskyldige innehållningsprocenten och ger en utredning om beräkningsgrunderna. Till den del den skattskyldiges yrkande inte har godkänts, kan den
skattskyldige yrka på att få ett överklagbart
beslut. Det beslut som då ges ska motiveras
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lagen (434/2003) förutsätter.
22 §

på det sätt som anges i förvaltningslagen
(434/2003).
22 §

Återbäring av förskottsinnehållning eller för- Återbäring av förskottsinnehållning eller förskott till den skattskyldige
skott till den skattskyldige

Det länsskatteverk som verkställer den
skattskyldiges beskattning skall på tjänstens
vägnar eller på ansökan av den skattskyldige
återbära förskottsinnehållningen eller förskott, om på inkomst eller förmögenhet för
vilken skatt inte skall betalas till dessa delar
har verkställts förskottsinnehållning, eller om
för inkomsten eller förmögenheten vid förskottsbetalningen har betalts skatt som inte
har ansetts som betalning av skatt som debiterats för den skattskyldiges övriga inkomst eller förmögenhet. Förskottsinnehållningen på
lön för arbete som utförts utomlands återbärs
inte, under det år då innehållningen verkställts och inte heller om det är sannolikt att
förskottsinnehållningen överförs till främmande stat med stöd av ett internationellt avtal.
——————————————

Skatteförvaltningen ska på tjänstens vägnar
eller på ansökan av den skattskyldige återbära förskottsinnehållningen eller förskott, om
det på inkomst eller förmögenhet för vilken
skatt inte ska betalas till dessa delar har verkställts förskottsinnehållning, eller om det för
inkomsten eller förmögenheten vid förskottsbetalningen har betalts skatt som inte har ansetts som betalning av skatt som debiterats
för den skattskyldiges övriga inkomst eller
förmögenhet. Förskottsinnehållningen på lön
för arbete som utförts utomlands återbärs inte
under det år då innehållningen verkställts och
inte heller om det är sannolikt att förskottsinnehållningen överförs till främmande stat
med stöd av ett internationellt avtal.

23 §

23 §

Verkställande av förskottsbetalning

Verkställande av förskottsbetalning

——————————————
Är även någon annan än den skattskyldige
med stöd av 52 § lagen om beskattningsförfarande ansvarig för hela förskottsbeloppet,
skall förskottet debiteras den skattskyldige
och de andra personer som ansvarar för förskottet solidariskt. På förskottsdebetsedeln
skall då antecknas de personer som ansvarar
för förskottet. Om någon anteckning om vem
som ansvarar för förskottet inte har gjorts på
förskottsdebetsedeln eller om en annan person ansvarar för endast en del av förskottet,
kan det skatteverk där debiteringen har skett,
efter att ha hört ovan nämnda person, vid behov bestämma att han eller hon tillsammans
med den skattskyldige solidariskt ansvarar för
förskottet eller en del av det.

——————————————
Är även någon annan än den skattskyldige
med stöd av 52 § i lagen om beskattningsförfarande ansvarig för hela förskottsbeloppet,
ska förskottet debiteras den skattskyldige och
de andra personer som ansvarar för förskottet
solidariskt. På förskottsdebetsedeln ska då
antecknas de personer som ansvarar för förskottet. Om någon anteckning om vem som
ansvarar för förskottet inte har gjorts på förskottsdebetsedeln eller om en annan person
ansvarar för endast en del av förskottet, kan
Skatteförvaltningen, efter att ha hört ovan
nämnda person, vid behov bestämma att han
eller hon tillsammans med den skattskyldige
solidariskt ansvarar för förskottet eller en del
av det.

——————————————
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24 §

24 §

Fastställande, ändring och avlyftande av
skatt som skall betalas vid förskottsbetalning

Fastställande, ändring och avlyftande av
skatt som ska betalas vid förskottsbetalning

Det skattverk som verkställer beskattningen
kan fastställa den skatt som skall betalas vid
förskottsbetalningen (förskott) utan att höra
den skattskyldige.
Skatteverket kan ändra förskottet på tjänstens vägnar utan att höra den skattskyldige eller på yrkande av den skattskyldige, om förskott inte har fastställts eller om det har fastställts till ett för stort eller för litet belopp.
Yrkande på fastställande av nytt förskott eller
avlyftande av förskott får också göras av den
som enligt 23 § 3 mom. ansvarar för förskottet. Den skattskyldige skall höras angående
yrkande som framställts av den som ansvarar
för förskottet.
——————————————
Skatteverket avlyfter förskottet antingen på
tjänstens vägnar eller på ansökan. Förskottet
kan avlyftas också efter skatteårets utgång,
dock senast två månader innan beskattningen
slutförs.
——————————————
Som motivering för beslutet meddelar skatteverket den skattskyldige förskottsskattens
belopp och grunderna för den. Till den del
den skattskyldiges yrkande inte har godkänts
kan den skattskyldige yrka ett överklagbart
beslut. Det beslut som då ges motiveras på
det sätt som förvaltningslagen förutsätter.

Skatteförvaltningen kan fastställa den skatt
som ska betalas vid förskottsbetalningen
(förskott) utan att höra den skattskyldige.
Skatteförvaltningen kan ändra förskottet på
tjänstens vägnar utan att höra den skattskyldige eller på yrkande av den skattskyldige,
om förskott inte har fastställts eller om det
har fastställts till ett för stort eller för litet belopp. Yrkande på fastställande av nytt förskott eller avlyftande av förskott får också
göras av den som enligt 23 § 3 mom. ansvarar för förskottet. Den skattskyldige ska höras
angående yrkande som framställts av den
som ansvarar för förskottet.

——————————————
Skatteförvaltningen avlyfter förskottet antingen på tjänstens vägnar eller på ansökan.
Förskottet kan avlyftas också efter skatteårets
utgång, dock senast två månader innan beskattningen slutförs.
——————————————
Som motivering för beslutet meddelar Skatteförvaltningen den skattskyldige förskottsskattens belopp och grunderna för den. Till
den del den skattskyldiges yrkande inte har
godkänts kan den skattskyldige yrka på att få
ett överklagbart beslut. Det beslut som då ges
ska motiveras på det sätt som anges i förvaltningslagen.
Även ett annat skatteverk än det som verk- (7 mom. upphävs)

ställer beskattningen är på yrkande av den
skattskyldige behörigt i ett ärende som gäller
fastställande, ändring och avlyftande av skatt
som skall betalas vid förskottsbetalning.

25 §

25 §

Förskottsuppbördsregistret

Förskottsuppbördsregistret

——————————————
——————————————
Länsskatteverket inför på ansökan i för- Skatteförvaltningen inför på ansökan i förskottsuppbördsregistret den som bedriver el- skottsuppbördsregistret den som bedriver eller sannolikt kommer att börja bedriva när- ler sannolikt kommer att börja bedriva när-

RP 288/2009 rd

136

Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

ingsverksamhet, jordbruk eller annan förvärvsverksamhet i fråga om vilken den betalning som erhålls inte skall betraktas som lön
eller som arvode till idrottsman, om något
annat inte följer av 26 § 2 och 3 mom. Länsskatteverket kan också utan ansökan införa
den som bedriver ovan nämnd verksamhet i
förskottsuppbördsregistret.
——————————————

ingsverksamhet, jordbruk eller annan förvärvsverksamhet i fråga om vilken den betalning som erhålls inte ska betraktas som lön
eller som arvode till idrottsman, om något
annat inte följer av 26 § 2 och 3 mom. Skatteförvaltningen kan också utan ansökan införa
den som bedriver ovan nämnd verksamhet i
förskottsuppbördsregistret.
——————————————

26 §

26 §

Avförande ur registret

Avförande ur registret

Länsskatteverket avför ur förskottsuppbördsregistret en registrerad som begär det.
Ur registret kan den avföras som inte bedriver
näringsverksamhet, jordbruk eller annan förvärvsverksamhet.
Länsskatteverket kan avföra den ur förskottsuppbördsregistret eller vägra den registrering som väsentligen försummar skattebetalningen, bokföringsskyldigheten, den deklarations- eller anteckningsskyldighet som gäller beskattningen eller sina andra skyldigheter
i fråga om beskattningen.
——————————————
Länsskatteverket skall i god tid före den utsatta dagen underrätta den som skall avföras
ur förskottsuppbördsregistret om avförandet
och bereda tillfälle till att en utredning inges,
om avförandet grundar sig på sådana orsaker
som avses i 2 och 3 mom.

Skatteförvaltningen avför ur förskottsuppbördsregistret en registrerad som begär det.
Ur registret kan den avföras som inte bedriver näringsverksamhet, jordbruk eller annan
förvärvsverksamhet.
Skatteförvaltningen kan avföra den ur förskottsuppbördsregistret eller vägra den registrering som väsentligen försummar skattebetalningen, bokföringsskyldigheten, den deklarations- eller anteckningsskyldighet som
gäller beskattningen eller sina andra skyldigheter i fråga om beskattningen.
——————————————
Skatteförvaltningen ska i god tid före den
utsatta dagen underrätta den som ska avföras
ur förskottsuppbördsregistret om avförandet
och bereda tillfälle till att en utredning inges,
om avförandet grundar sig på sådana orsaker
som avses i 2 och 3 mom.

27 §

27 §

Återinförande i registret

Återinförande i registret

Skatteverket återinför på ansökan i förskottsuppbördsregistret den som avförts ur
registret efter att vederbörande har rättat till
de försummelser som legat till grund för avförandet ur registret eller senast ett år efter
avförandet ur registret, om det inte skall anses
uppenbart att försummelserna fortsätter.

Skatteförvaltningen återinför på ansökan i
förskottsuppbördsregistret den som avförts ur
registret efter att vederbörande har rättat till
de försummelser som legat till grund för avförandet ur registret eller senast ett år efter
avförandet ur registret, om det inte ska anses
uppenbart att försummelserna fortsätter.
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29 §

29 §

Behörigt länsskatteverk i frågor som gäller
förskottsuppbördsregistrering

Behörigt länsskatteverk i frågor som gäller
förskottsuppbördsregistrering

Det länsskatteverk inom vars tjänsteområde
den som är införd i registret eller den som
ansöker om registrering har sin hemkommun
avgör ärenden som gäller förskottsuppbördsregistrering. Om den som är införd i registret
eller den som ansöker om registrering inte
har hemkommun i Finland, behandlar Nylands länsskatteverk ärendet.

(upphävs)

30 §

30 §

Behörigt länsskatteverk

Behörigt länsskatteverk

De ärenden i denna lag som berör en betalare hör till det länsskatteverks uppgifter
inom vars verksamhetsområde betalaren har
sin hemkommun enligt lagen om beskattningsförfarande. Om hemkommunen ändras
under kalenderåret, och den nya hemkommunen finns inom ett annat länsskatteverks verksamhetsområde, är det länsskatteverk som
var behörigt före flyttningen behörigt till kalenderårets utgång.
Om inte något annat följer av 13 § lagen
om skatteförvaltningen (1557/1995), kan
länsskatteverken komma överens om sin behörighet med avseende på betalaren med avvikelse från vad som här stadgas, om det är
nödvändigt för att betalningsövervakningen
skall kunna genomföras. Betalaren skall underrättas om beslutet, om det är nödvändigt
med tanke på fullgörandet av deklarationsskyldigheten, för ändringssökande eller av
någon annan orsak.

(upphävs)

31 §

31 §

Arbetsgivarregister och anmälningar för registrering

Arbetsgivarregister och anmälningar för registrering

Arbetsgivare och andra betalare antecknas i Arbetsgivare och andra betalare antecknas i
länsskatteverkets arbetsgivarregister.
Skatteförvaltningens arbetsgivarregister.
——————————————
——————————————
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32 §

32 §

Periodskattedeklaration

Periodskattedeklaration

Den som gör en betalning ska på det sätt
som föreskrivs i skattekontolagen med en periodsskattedeklaration till skatteverket anmäla
utbetalda löner och andra betalningar samt
den förskottsinnehållning som verkställts på
dessa.
——————————————

Den som gör en betalning ska på det sätt
som föreskrivs i skattekontolagen med en periodsskattedeklaration till Skatteförvaltningen
anmäla utbetalda löner och andra betalningar
samt den förskottsinnehållning som verkställts på dessa.
——————————————

33 §

33 §

Ändringar av deklarationsperioden

Ändringar av deklarationsperioden

——————————————
Om skatteverket på något annat sätt än det
som avses i 1 mom. konstaterar att villkoren
enligt 32 § 4 mom. inte uppfylls under kalenderåret, betraktas som betalarens deklarationsperiod en kalendermånad från ingången
av kalenderåret i fråga. Skatteförvaltningen
utfärdar närmare föreskrifter om de förutsättningar under vilka de åtgärder som avses i
detta moment inte behöver vidtas.

——————————————
Om Skatteförvaltningen på något annat sätt
än det som avses i 1 mom. konstaterar att
villkoren enligt 32 § 4 mom. inte uppfylls
under kalenderåret, betraktas som betalarens
deklarationsperiod en kalendermånad från
ingången av kalenderåret i fråga. Skatteförvaltningen utfärdar närmare föreskrifter om
de förutsättningar under vilka de åtgärder
som avses i detta moment inte behöver vidtas.
Skatteförvaltningen kan bestämma att som
deklarationsperiod för en sådan betalare som
väsentligt försummar eller som på grunder
som avses i 26 § 3 mom. eller på motsvarande grunder kan antas väsentligt försumma
sina i 26 § 2 mom. avsedda skyldigheter i
fråga om beskattningen ska i stället för ett
kalenderårskvartal betraktas en kalendermånad från ingången av kalenderåret i fråga.
En betalare vars deklarationsperiod på det
sätt som avses i 2 mom. förkortas mitt under
deklarationsperioden, ska i fråga om den deklarationsperiod som föregick ändringen
lämna in periodskattedeklaration senast den
andra kalendermånaden efter den kalendermånad då den deklaration som avses i
1 mom. har lämnats in, vid den tidpunkt som
föreskrivs i 8 § i skattekontolagen eller vid
en senare tidpunkt som Skatteförvaltningen
bestämmer.
Skatteförvaltningen ska meddela beslut i ett
ärende som avses i 4 mom. och på den skattskyldiges begäran meddela beslut i ett ärende

Skatteverket kan bestämma att som deklarationsperiod för en sådan betalare som väsentligt försummar eller som på grunder som avses i 26 § 3 mom. eller på motsvarande grunder kan antas väsentligt försumma sina i 26 §
2 mom. avsedda skyldigheter i fråga om beskattningen ska i stället för ett kalenderårskvartal betraktas en kalendermånad från ingången av kalenderåret i fråga.
En betalare vars deklarationsperiod på det
sätt som avses i 2 mom. förkortas mitt under
deklarationsperioden, ska i fråga om den deklarationsperiod som föregick ändringen
lämna in periodskattedeklaration senast den
andra kalendermånaden efter den kalendermånad då den deklaration som avses i 1 mom.
har lämnats in, vid den tidpunkt som föreskrivs i 8 § i skattekontolagen eller vid en senare tidpunkt som skatteverket bestämmer.
Skatteverket ska meddela beslut i ett ärende
som avses i 4 mom. och på den skattskyldiges
begäran meddela beslut i ett ärende som avses
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i 3 mom.

som avses i 3 mom.
35 §

35 §

Verifikation till betalningsmottagaren

Verifikation till betalningsmottagaren

Betalaren skall ge betalningsmottagaren en
verifikation för kontrollen av de löner som
han betalt och andra betalningar som han
gjort till denne under kalenderåret samt av de
förskottsinnehållningar som verkställts på
dem. Verifikationen skall ges senast den 15
januari året efter betalningsåret, om inte skattestyrelsen bestämmer något annat. När en
anställning upphör skall arbetsgivaren på löntagarens yrkande ge verifikationen utan
dröjsmål.

Betalaren ska ge betalningsmottagaren en
verifikation för kontrollen av de löner som
han eller hon betalt och andra betalningar
som han eller hon gjort till denne under kalenderåret samt av de förskottsinnehållningar
som verkställts på dem. Verifikationen ska
ges senast den 15 januari året efter betalningsåret, om inte Skatteförvaltningen bestämmer något annat. När en anställning
upphör ska arbetsgivaren på löntagarens yrkande ge verifikationen utan dröjsmål.

38 §

38 §

Debitering

Debitering

Har betalaren delvis eller helt underlåtit att Har betalaren delvis eller helt underlåtit att
verkställa förskottsinnehållning, ska skatte- verkställa förskottsinnehållning, ska Skatteverket debitera det belopp som inte innehål- förvaltningen debitera det belopp som inte
lits, om inte något annat följer av 39 §.
innehållits, om inte något annat följer av
39 §.
——————————————
——————————————
39 §

39 §

Upphävande av och avstående från debitering

Upphävande av och avstående från debitering

Länsskatteverket debiterar inte en förskottsinnehållning som inte har verkställts, om de
skatter och avgifter som skall betalas på en
betalning på vilken förskottsinnehållning
skall verkställas har betalts eller om de inte
har behövt betalas.
——————————————
Om länsskatteverket i fall som avses i 1 och
2 mom. redan har debiterat en förskottsinnehållning som inte har verkställts, upphävs debiteringen på tjänstens vägnar.
——————————————

Skatteförvaltningen debiterar inte en förskottsinnehållning som inte har verkställts,
om de skatter och avgifter som ska betalas på
en betalning på vilken förskottsinnehållning
ska verkställas har betalts eller om de inte har
behövt betalas.
——————————————
Om Skatteförvaltningen i fall som avses i 1
och 2 mom. redan har debiterat en förskottsinnehållning som inte har verkställts, upphävs debiteringen på tjänstens vägnar.
——————————————
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40 §

40 §

Rättelse av beslut som gäller debitering och
av andra beslut

Rättelse av beslut som gäller debitering och
av andra beslut

Är länsskatteverkets beslut som gäller debitering eller ett annat beslut som länsskatteverket fattat enligt denna lag oriktigt, rättar
länsskatteverket beslutet på tjänstens vägnar
eller på ansökan till betalarens fördel senast
inom fem år från början av kalenderåret efter
det år då beslutet har fattats.
——————————————

Är Skatteförvaltningens beslut som gäller
debitering eller ett annat beslut som Skatteförvaltningen fattat enligt denna lag oriktigt,
rättar Skatteförvaltningen beslutet på tjänstens vägnar eller på ansökan till betalarens
fördel senast inom fem år från början av kalenderåret efter det år då beslutet har fattats.
——————————————

41 §

41 §

Debitering enligt uppskattning

Debitering enligt uppskattning

Skatteverket uppskattar det belopp som ska
debiteras om betalaren har försummat att deklarera förskottsinnehållning eller har deklarerat uppenbart för litet i förskottsinnehållning och han trots uppmaning inte har lämnat
de uppgifter som behövs för att verkställa debitering.
I samband med en uppmaning som avses i
7 § 4 mom. i skattekontolagen delger skatteverket betalaren beloppet av den skatt som
påförs och grunderna för dess påförande och
ger betalaren tillfälle att ge en utredning. När
skatteverket uppskattar det belopp som ska
debiteras ska det beakta till exempel betalarens tidigare verksamhet och de ändringar
som inträffat i den, verksamhetens art och
omfattning, antalet löntagare samt beloppen
av tidigare betalda löner och innehållningar.
Om det är möjligt ska skatteverket jämföra
betalarens verksamhet med andra som verkar
inom samma bransch och under likartade omständigheter.

Om betalaren har försummat att deklarera
förskottsinnehållning eller har deklarerat uppenbart för litet i förskottsinnehållning och
han eller hon trots uppmaning inte har lämnat
de uppgifter som behövs för att verkställa
debitering, uppskattar Skatteförvaltningen det
belopp som ska debiteras.
I samband med en uppmaning som avses i
7 § 4 mom. i skattekontolagen delger Skatteförvaltningen betalaren beloppet av den skatt
som påförs och grunderna för dess påförande
och ger betalaren tillfälle att ge en utredning.
När Skatteförvaltningen uppskattar det belopp som ska debiteras, ska den beakta till
exempel betalarens tidigare verksamhet och
de ändringar som inträffat i den, verksamhetens art och omfattning, antalet löntagare
samt beloppen av tidigare betalda löner och
innehållningar. Om det är möjligt ska Skatteförvaltningen jämföra betalarens verksamhet
med andra som verkar inom samma bransch
och i samma omständigheter.

42 §

42 §

Rättelse av debitering enligt uppskattning

Rättelse av debitering enligt uppskattning

Får skatteverket efter att ha verkställt debi- Får Skatteförvaltningen efter att ha verktering enligt uppskattning en tillförlitlig ut- ställt debitering enligt uppskattning en tillförredning om att beloppet av förskottsinnehåll- litlig utredning om att beloppet av förskottsningarna borde vara större än det debiterade innehållningarna borde vara större än det de-
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beloppet, ska skatteverket debitera det bristande beloppet jämte skatteförhöjningar inom
den tid som nämns i 38 §.
Får skatteverket efter att ha verkställt debitering enligt uppskattning en tillförlitlig utredning om att beloppet av förskottsinnehållningarna är mindre än det debiterade beloppet, ska skatteverket rätta debiteringen inom
fem år från början av året efter det år då beslutet har fattats.
Länsskatteverket kan också rätta en debitering enligt uppskattning på skriftligt yrkande
av betalaren, vilket skall framställas inom
fem år räknat från början av kalenderåret efter
debiteringen enligt uppskattning.

biterade beloppet, ska Skatteförvaltningen
debitera det bristande beloppet jämte skatteförhöjningar inom den tid som nämns i 38 §.
Får Skatteförvaltningen efter att ha verkställt debitering enligt uppskattning en tillförlitlig utredning om att beloppet av förskottsinnehållningarna är mindre än det debiterade
beloppet, ska Skatteförvaltningen rätta debiteringen inom fem år från början av året efter
det år då beslutet har fattats.
Skatteförvaltningen kan också rätta en debitering enligt uppskattning på skriftligt yrkande av betalaren, vilket ska framställas
inom fem år räknat från början av kalenderåret efter debiteringen enligt uppskattning.

42 a §

42 a §

Närmare bestämmelser om tidsfrister för debitering och rättelse

Närmare bestämmelser om tidsfrister för debitering och rättelse

Debitering och rättelse anses ha skett inom Debitering och rättelse anses ha skett inom
föreskriven tid, om skatteverkets beslut har föreskriven tid, om Skatteförvaltningens befattats innan tidsfristen löpt ut.
slut har fattats innan tidsfristen löpt ut.
44 §

44 §

Skatteförhöjning

Skatteförhöjning

Skatteverket kan höja förskottsinnehållningen
——————————————
Kan skatten inte höjas så som avses ovan,
kan skatteverket bestämma att en skatteförhöjning om högst 15 000 euro ska betalas. Påförandet av skatteförhöjning förutsätter då att
betalaren trots en bevisligen sänd uppmaning
har försummat att lämna in registreringsanmälan eller periodskattedeklaration eller har
lämnat in en väsentligen bristfällig eller oriktig deklaration och att försummelsen med avseende på omständigheterna eller annars inte
är obetydlig. Skatteverket kan bestämma att
skatteförhöjning ska betalas på grund av grov
försummelse av deklarationsskyldigheten
även när det har verkställt debitering genom
uppskattning och på grundval av en utredning
som senare tillställts det har rättat debitering-

Skatteförvaltningen kan höja förskottsinnehållningen
——————————————
Kan skatten inte höjas så som avses ovan,
kan Skatteförvaltningen bestämma att en
skatteförhöjning om högst 15 000 euro ska
betalas. Påförandet av skatteförhöjning förutsätter då att betalaren trots en bevisligen sänd
uppmaning har försummat att lämna in registreringsanmälan eller periodskattedeklaration eller har lämnat in en väsentligen bristfällig eller oriktig deklaration och att försummelsen med avseende på omständigheterna eller annars inte är obetydlig. Skatteförvaltningen kan bestämma att skatteförhöjning
ska betalas på grund av grov försummelse av
deklarationsskyldigheten även när den har
verkställt debitering genom uppskattning och
på grundval av en utredning som senare till-
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en så att debitering inte verkställs.
——————————————

ställts den har rättat debiteringen så att debitering inte verkställs.
——————————————

45 §

45 §

Ansökan om och meddelande av förhandsavgörande

Ansökan om och meddelande av förhandsavgörande

Uppkommer det oklarhet om förskottsinnehållning skall verkställas eller om vad som
annars skall iakttas vid verkställandet av förskottsinnehållningen, avgörs ärendet på
skriftlig ansökan av betalaren eller betalningsmottagaren av det skatteverk inom vars

Uppkommer det oklarhet om förskottsinnehållning ska verkställas eller om vad som
annars ska iakttas vid verkställandet av förskottsinnehållningen, avgör Skatteförvaltningen ärendet på skriftlig ansökan av betalaren eller betalningsmottagaren (förhandsavtjänsteområde betalarens hemkommun finns görande). Förhandsavgörandet meddelas för
eller, om denne inte har hemkommun i Fin- viss tid, dock högst till utgången av kalenland, av Nylands skatteverk (förhandsavgö- deråret efter meddelandet om avgörandet.
rande). Förhandsavgörandet meddelas för
viss tid, dock högst till utgången av kalenderåret efter meddelandet om avgörandet.
——————————————
——————————————
47 §

47 §

Behandling av ärenden som gäller förhandsavgörande

Behandling av ärenden som gäller förhandsavgörande

Ett ärende som gäller förhandsavgörande Ett ärende som gäller förhandsavgörande
skall behandlas i brådskande ordning i läns- ska behandlas i brådskande ordning i Skatteskatteverket, länsrätten och högsta förvalt- förvaltningen, förvaltningsdomstolen och
ningsdomstolen.
högsta förvaltningsdomstolen.
48 §

48 §

Rättelseyrkande till skatteverket

Rättelseyrkande till Skatteförvaltningen

Ändring i ett avgörande eller ett beslut som
avses i denna lag får inte sökas genom besvär
förrän anhållan om rättelse av avgörandet eller beslutet har gjorts hos behörigt skatteverk.
Om det är fråga om ett beslut enligt 40 och 42
§ som gäller rättelse av debitering, ett beslut
enligt 33 § som gäller överföring eller om ett
förhandsavgörande som avses i 45 §, är
nämnda beslut och förhandsavgöranden överklagbara utan att ny rättelse yrkas. Rättelseyrkande ska framställas senast fem år från ingången av kalenderåret efter det år då beslutet

Ändring i ett avgörande eller ett beslut som
avses i denna lag får inte sökas genom besvär
förrän anhållan om rättelse av avgörandet eller beslutet har gjorts hos Skatteförvaltningen. Om det är fråga om ett beslut enligt 40
och 42 § som gäller rättelse av debitering, ett
beslut enligt 33 § som gäller överföring eller
om ett förhandsavgörande som avses i 45 §,
är nämnda beslut och förhandsavgöranden
överklagbara utan att ny rättelse yrkas. Rättelseyrkande ska framställas senast inom fem
år från ingången av kalenderåret efter det år
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har fattats eller ärendet har avgjorts. Enheten
för bevakning av skattetagarnas rätt ska framställa rättelseyrkande inom 60 dagar från den
dag då beslutet har fattats eller ärendet har
avgjorts.
——————————————

då beslutet har fattats eller ärendet har avgjorts. Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt ska framställa rättelseyrkande inom
60 dagar från den dag då beslutet har fattats
eller ärendet har avgjorts.
——————————————

49 §

49 §

Ändringssökande hos förvaltningsdomstolen

Ändringssökande hos förvaltningsdomstolen

En part som är missnöjd med länsskatteverkets beslut på ett rättelseyrkande får söka
ändring i det genom besvär hos den länsrätt
till vars domkrets hans hemkommun hör. Ändring i ett förhandsavgörande som avses i
45 § söks dock hos den länsrätt till vars domkrets betalarens hemkommun hör.

En part som är missnöjd med Skatteförvaltningens beslut på ett rättelseyrkande får

50 §

50 §

Besvärstid och vissa andra bestämmelser som
gäller besvär

Besvärstid och vissa andra bestämmelser
som gäller besvär

söka ändring i det genom besvär hos den förvaltningsdomstol till vars domkrets hans eller
hennes hemkommun hör. Ändring i ett förhandsavgörande som avses i 45 § söks dock
hos den förvaltningsdomstol till vars domkrets betalarens hemkommun hör.
Om det inte finns någon länsrätt som med Om det inte finns någon förvaltningsdomstöd av 1 mom. är behörig, skall besvär anfö- stol som med stöd av 1 mom. är behörig i saras hos länsrätten i Nylands län.
ken, ska besvär anföras hos Helsingfors förvaltningsdomstol.
——————————————
——————————————

Besvär skall anföras skriftligen och tillställas skatteverket eller förvaltningsdomstolen
inom fem år från ingången av året efter det år
då de beslut som föregått skatteverkets beslut
enligt 40 och 42 § samt rättelsebeslut enligt
48 § har fattats. Besvärstiden är dock alltid
minst 60 dagar från delfåendet av rättelsebeslutet. Beslutet kan delges utan mottagningsbevis, varvid det anses ha delgivits den sjunde dagen efter det att beslutet har lämnats in
till posten, om inte något annat visas.
——————————————
Besvär som gäller beslut om ändring av deklarationsperioden enligt 33 §, förhandsavgörande enligt 45 § och fastställande av förskottsinnehållningsprocent eller förskott enligt 48 § ska tillställas skatteverket eller förvaltningsdomstolen inom 30 dagar efter delfåendet av beslutet. Besvärstiden för Enheten

Besvär ska anföras skriftligen och tillställas

Skatteförvaltningen eller förvaltningsdomsto-

len inom fem år från ingången av året efter
det år då de beslut som föregått Skatteförvaltningens beslut enligt 40 och 42 § samt
rättelsebeslut enligt 48 § har fattats. Besvärstiden är dock alltid minst 60 dagar från delfåendet av rättelsebeslutet. Ett beslut kan delges utan användning av mottagningsbevis,
varvid det anses ha delgivits den sjunde dagen efter det att beslutet lämnades in till posten, om inte något annat visas.
——————————————
Besvär som gäller beslut om ändring av
deklarationsperioden enligt 33 §, förhandsavgörande enligt 45 § och fastställande av
förskottsinnehållningsprocent eller förskott
enligt 48 § ska tillställas Skatteförvaltningen
eller förvaltningsdomstolen inom 30 dagar
efter delfåendet av beslutet. Besvärstiden för
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för bevakning av skattetagarnas rätt börjar Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt
från den dag då beslutet har fattats.
börjar från den dag då beslutet har fattats.
——————————————
——————————————
52 §

52 §

Behandling av besvär och deras inverkan på
ett anhängigt ärende

Behandling av besvär och deras inverkan på
ett anhängigt ärende

——————————————
Beslut som länsskatteverket har fattat enligt
denna lag skall iakttas oavsett rättelseyrkande
eller besvär till dess beslutet på yrkandet eller
besvären har delgivits. Ett beslut på rättelseyrkande eller besvär som gäller förskottsuppbördsregistrering skall tillämpas från det att
betalaren har fått del av beslutet.
——————————————

——————————————
Beslut som Skatteförvaltningen har fattat
enligt denna lag ska iakttas oavsett rättelseyrkande eller besvär till dess beslutet på yrkandet eller besvären har delgivits. Ett beslut
på rättelseyrkande eller besvär som gäller
förskottsuppbördsregistrering ska tillämpas
från det att betalaren har fått del av beslutet.
——————————————

53 §

53 §

Besvär till högsta förvaltningsdomstolen

Besvär till högsta förvaltningsdomstolen

I länsrättens beslut får ändring sökas genom
besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om
högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. På ändringssökande tillämpas
då 70 och 71 § lagen om beskattningsförfarande, dock så att besvärstiden i fråga om
beslut som gäller länsrättens förhandsavgörande är 30 dagar från delfåendet av beslutet.

I förvaltningsdomstolens beslut får ändring
sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen
beviljar besvärstillstånd. På ändringssökande
tillämpas då 70 och 71 § i lagen om beskattningsförfarande, dock så att besvärstiden i
fråga om beslut som gäller förvaltningsdomstolens förhandsavgörande är 30 dagar från
delfåendet av beslutet.
———
Denna lag träder i kraft den

———

20 .
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om ändring av lagen om temporärt låglönestöd till arbetsgivare
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 22 december 2005 om temporärt låglönestöd till arbetsgivare
(1078/2005) 4 § 1 och 2 mom., 7 § 1 mom. och 12 § som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

4§

4§

Hur beviljas stödet

Hur beviljas stödet

Arbetsgivaren får på eget initiativ låta bli
att till skatteförvaltningen betala ett belopp
motsvarande stödet av de förskottsinnehållningar som arbetsgivaren har verkställt och
anmält i en övervakningsdeklaration enligt
32 § i lagen om förskottsuppbörd. Om stödbeloppet är större än de förskott som arbetsgivaren har innehållit för samma kalendermånad kan han dra av den överskjutande delen
från ett förskottsinnehållningsbelopp som betalas senare för samma kalenderår.
När en arbetsgivare inte har dragit av stödet
från förskottsinnehållningarna för ett kalenderår betalar skatteförvaltningen det uteblivna
stödet till arbetsgivaren. Skatteförvaltningen
betalar inget stöd om beloppet under kalenderåret är lägre än 100 euro. Ingen ränta betalas på beloppet.
——————————————

Arbetsgivaren får på eget initiativ låta bli
att till Skatteförvaltningen betala ett belopp
motsvarade stödet av de förskottsinnehållningar som arbetsgivaren har verkställt och
anmält i en övervakningsdeklaration enligt
32 § i lagen om förskottsuppbörd. Om stödbeloppet är större än de förskott som arbetsgivaren har innehållit för samma kalendermånad kan arbetsgivaren dra av den överskjutande delen från ett förskottsinnehållningsbelopp som betalas senare för samma
kalenderår.
När en arbetsgivare inte har dragit av stödet
från förskottsinnehållningarna för ett kalenderår, betalar Skatteförvaltningen det uteblivna stödet till arbetsgivaren. Skatteförvaltningen betalar inget stöd om beloppet under
kalenderåret är lägre än 100 euro. Ingen ränta
betalas på beloppet.
——————————————

7§

7§

Deklarationsskyldighet

Deklarationsskyldighet

Arbetsgivaren skall med en övervakningsdeklaration enligt 32 § i lagen om förskottsuppbörd till skatteförvaltningen anmäla det
belopp som han låter bli att betala på grundval av 4 §. Vidare skall arbetsgivaren med en
årsdeklaration med stöd av 15 § i lagen om
beskattningsförfarande för skatteförvaltningen i fråga om varje arbetstagare specificera
beloppet på den lön som avses i 2 § 3 mom.

Arbetsgivaren ska med en övervakningsdeklaration enligt 32 § i lagen om förskottsuppbörd till Skatteförvaltningen anmäla det belopp som han eller hon låter bli att betala på
grundval av 4 §. Vidare ska arbetsgivaren
med en årsdeklaration med stöd av 15 § i lagen om beskattningsförfarande för Skatteförvaltningen i fråga om varje arbetstagare specificera beloppet på den lön som avses i 2 §
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och stödbeloppet för varje löneutbetalningsmånad som berättigar till stöd samt antalet
arbetstimmar som arbetstagaren har utfört de
kalendermånader under vilka det arbete har
utförts för vilket den stödberättigande lönen
har betalats.
——————————————

3 mom. och stödbeloppet för varje löneutbetalningsmånad som berättigar till stöd samt
antalet arbetstimmar som arbetstagaren har
utfört de kalendermånader under vilka det
arbete har utförts för vilket den stödberättigande lönen har betalats.
——————————————

12 §

12 §

Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser

Skattestyrelsen meddelar närmare bestäm- Skatteförvaltningen meddelar närmare bemelser om de deklarationer som arbetsgivaren stämmelser om de deklarationer som arbetsskall lämna om låglönestödet.
givaren ska lämna om låglönestödet.
———
Denna lag träder i kraft den

———

20 .

16.
Lag
om ändring av lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/1963) 5 §
1 mom., 13 § 1, 2 och 4 mom., 13 b § 1 mom. samt 17 § 1 och 5 mom.,
sådana de lyder, 5 § 1 mom. i lag 1119/1996, 13 § 1 mom. i lag 1114/2005, 2 mom. i lag
1263/2006 och 4 mom. i lag 609/2009, 13 b § 1 mom. i nämnda lag 1114/2005 samt 17 §
1 mom. i lag 252/2008 och 5 mom. i lag 613/1978, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

5§
Arbetsgivaren skall betala arbetsgivares socialskyddsavgift till länsskatteverket i samband med betalningen av förskottsinnehållning och på det sätt som avses i 12 § lagen
om förskottsuppbörd.
——————————————

5§
Arbetsgivaren ska betala arbetsgivares socialskyddsavgift till Skatteförvaltningen i
samband med betalningen av förskottsinnehållning och på det sätt som avses i 12 § i lagen om förskottsuppbörd.
——————————————

13 §
En arbetsgivare har rätt att från skatteverket
få tillbaka en socialskyddsavgift som har betalts utan grund eller till för högt belopp och
en socialskyddsavgift som har betalts på
grundval av semesterlön eller semesterersätt-

13 §
En arbetsgivare har rätt att från Skatteförvaltningen få tillbaka en socialskyddsavgift
som har betalts utan grund eller till för högt
belopp och en socialskyddsavgift som har betalts på grundval av semesterlön eller semes-

Gällande lydelse
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ning som avses i 14 kap. 1 § i sjukförsäkringslagen.
En arbetsgivare som på basis av lön som
han har betalat på ansökan har fått en dagpenningsförmån enligt sjukförsäkringslagen
eller dagpenning enligt en lagstadgad olycksfalls- eller trafikförsäkring eller arbetspension, rehabiliteringspenning eller invalidpension och därtill hörande rehabiliteringstillägg
enligt arbetspensionslagarna, är berättigad att
av skatteverket få tillbaka den socialskyddsavgift som arbetsgivaren har betalat till den
del socialskyddsavgiften motsvarar den dagpenning, pension, rehabiliteringspenning eller
det rehabiliteringstillägg som betalats till arbetsgivaren.
——————————————
En arbetsgivare som betalar lön regelbundet
eller tillfälligt ska till skatteverket lämna in en
deklaration över avdrag som avses i 3 mom.
på det sätt som föreskrivs i 32 § i lagen om
förskottsuppbörd.

147

Föreslagen lydelse

terersättning som avses i 14 kap. 1 § i sjukförsäkringslagen.
En arbetsgivare som på basis av lön som
han eller hon har betalat på ansökan har fått
en dagpenningsförmån enligt sjukförsäkringslagen eller dagpenning enligt en lagstadgad olycksfalls- eller trafikförsäkring eller arbetspension, rehabiliteringspenning eller invalidpension och därtill hörande rehabiliteringstillägg enligt arbetspensionslagarna,
är berättigad att av Skatteförvaltningen få
tillbaka den socialskyddsavgift som arbetsgivaren har betalat till den del socialskyddsavgiften motsvarar den dagpenning, pension,
rehabiliteringspenning eller det rehabiliteringstillägg som betalats till arbetsgivaren.
——————————————
En arbetsgivare som betalar lön regelbundet eller tillfälligt ska till Skatteförvaltningen
lämna in en deklaration över avdrag som avses i 3 mom. på det sätt som föreskrivs i 32 §
i lagen om förskottsuppbörd.

13 b §
Skatteverket skall rätta ett beslut som det
har gett med stöd av 13 a §, om beslutet innehåller ett räknefel eller ett därmed jämförligt
misstag eller om återbetalningen i övrigt konstateras helt eller delvis sakna grund.
——————————————

den har gett med stöd av 13 a §, om beslutet
innehåller ett räknefel eller ett därmed jämförligt misstag eller om återbetalningen i övrigt konstateras helt eller delvis sakna grund.
——————————————

17 §
Nöjer sig den som saken gäller eller Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt inte
med skatteverkets beslut med stöd av denna
lag, får vederbörande genom besvär söka ändring i det hos den förvaltningsdomstol till vilket den betalningsskyldiges hemkommun hör.
Innan besvär anförs ska rättelse i beslutet yrkas så som avses i 48 § i lagen om förskottsuppbörd. Besvären ska tillställas förvaltningsdomstolen eller skatteverket inom den
tid som föreskrivs i 50 § i lagen om förskottsuppbörd.
——————————————
Beslut är verkställbart oaktat besvär däröver
anförts. Beslut med anledning av besvär skall,
även i det fall, att besvär anförts över länsskatteverkets i 8 § avsedda avgörande, tillämpas även i fråga om socialskyddsavgift, som

17 §
Nöjer sig den som saken gäller eller Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt inte
med Skatteförvaltningens beslut med stöd av
denna lag, får vederbörande genom besvär
söka ändring i det hos den förvaltningsdomstol till vilken den betalningsskyldiges hemkommun hör. Innan besvär anförs ska rättelse
i beslutet yrkas så som avses i 48 § i lagen
om förskottsuppbörd. Besvären ska tillställas
förvaltningsdomstolen eller Skatteförvaltningen inom den tid som föreskrivs i 50 § i
lagen om förskottsuppbörd.
——————————————
Beslutet är verkställbart trots att besvär anförts. Beslut med anledning av besvär ska,
även i det fall att besvär anförts över Skatteförvaltningens i 8 § avsedda avgörande, tilllämpas även i fråga om socialskyddsavgift

13 b §

Skatteförvaltningen ska rätta ett beslut som
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erlagts eller hade bort erläggas innan beslutet som erlagts eller borde ha erlagts innan begavs.
slutet gavs.
———
Denna lag träder i kraft den

———

20 .

17.
Lag
om ändring av lagen om ett system för betalningstjänst- och deklarationsservice för småarbetsgivare
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 9 juli 2004 om ett system för betalningstjänst- och deklarationsservice
för småarbetsgivare (658/2004) 2 § 3 och 4 mom. samt 3—5 § som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

2§

2§

Uppgifter som kan skötas med hjälp av servicesystemet

Uppgifter som kan skötas med hjälp av servicesystemet

——————————————
Får arbetsgivarna nya motsvarande förpliktelser eller om arbetsgivarförpliktelserna förändras väsenligt med hänsyn till systemet, föreskrivs genom förordning av statsrådet om
vilka andra uppgifter, jämställbara med de
förpliktelser som anknyter till de i 1 och 2
mom. avsedda arbetsgivarprestationerna, som
sköts med hjälp av systemet. En sådan förordning kan utfärdas, om Skattestyrelsen och
de aktörer som har kommit överens om tillhandahållandet av service lägger fram ett förslag om detta.
Skattestyrelsen utfärdar närmare föreskrifter och begränsningar i fråga om de i 1 och
2 mom. avsedda uppgifterna, om det tekniska
genomförandet av servicesystemet, de kostnader som uppgifterna föranleder eller avtalsparternas deltagande eller uteblivande förutsätter detta. Föreskrifterna och begränsningarna skall vara godkända av de avtalsparter
som har avtalat om tillhandahållandet av service.

——————————————
Får arbetsgivarna nya motsvarande förpliktelser eller om arbetsgivarförpliktelserna förändras väsentligt med hänsyn till systemet,
föreskrivs genom förordning av statsrådet om
vilka andra uppgifter, jämställbara med de
förpliktelser som anknyter till de i 1 och
2 mom. avsedda arbetsgivarprestationerna,
som sköts med hjälp av systemet. En sådan
förordning kan utfärdas, om Skatteförvaltningen och de aktörer som har kommit överens om tillhandahållandet av service lägger
fram ett förslag om detta.
Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter och begränsningar i fråga om de i 1
och 2 mom. avsedda uppgifterna, om det tekniska genomförandet av servicesystemet, de
kostnader som uppgifterna föranleder eller
avtalsparternas deltagande eller uteblivande
förutsätter detta. Föreskrifterna och begränsningarna ska vara godkända av de avtalsparter som har avtalat om tillhandahållandet av
service.
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3§

3§

Servicesystemet och därtill anslutna uppgifter

Servicesystemet och därtill anslutna uppgifter

Skattestyrelsen skall administrera ett sådant
system för betalningstjänst- och deklarationsservice för småarbetsgivare som består av ett
informationssystem där varje serviceanvändare kan föra ett register för skötsel av i 2 § avsedda uppgifter.
Skattestyrelsen skall i egenskap av den som
administrerar systemet sköta om att detta
fungerar samt trygga datasäkerheten i fråga
om informationssystemet och de uppgifter
som registrerats i systemet. Skattestyrelsen
har inte rätt att ur systemet ta fram av serviceanvändaren registrerade uppgifter i större
omfattning än vad som är nödvändigt för att
administrera systemet och för att garantera
datasäkerheten. Skattestyrelsen har inte rätt
att använda uppgifter i serviceanvändarens
register för att sköta andra uppgifter inom
skatteförvaltningen och inte heller rätt att
lämna ut av serviceanvändaren registrerade
uppgifter, om inte denne har gett sitt samtycke. Skattestyrelsen kan avlägsna i registret
införda uppgifter då 11 år har förflutit från
det att uppgifterna registrerades i serviceanvändarens register.
Serviceanvändaren svarar i egenskap av registeransvarig för att det register som denne
för med hjälp av systemet är lagenligt. Skattestyrelsen skall dock se till att de personuppgifter som serviceanvändaren avses registrera
och i övrigt behandla med hjälp av systemet
är behövliga på det sätt som avses i bestämmelserna om skydd för personuppgifter.

Skatteförvaltningen ska administrera ett sådant system för betalningstjänst- och deklarationsservice för småarbetsgivare som består
av ett informationssystem där varje serviceanvändare kan föra ett register för skötsel av
i 2 § avsedda uppgifter.
Skatteförvaltningen ska i egenskap av den
som administrerar systemet sköta om att detta fungerar samt trygga datasäkerheten i fråga om informationssystemet och de uppgifter
som registrerats i systemet. Skatteförvaltningen har inte rätt att ur systemet ta fram av
serviceanvändaren registrerade uppgifter i
större omfattning än vad som är nödvändigt
för att administrera systemet och för att garantera datasäkerheten. Skatteförvaltningen
har inte rätt att använda uppgifter i serviceanvändarens register för att sköta andra uppgifter inom Skatteförvaltningen och inte heller rätt att lämna ut av serviceanvändaren registrerade uppgifter, om inte denne har gett
sitt samtycke. Skatteförvaltningen kan avlägsna i registret införda uppgifter då 11 år
har förflutit från det att uppgifterna registrerades i serviceanvändarens register.
Serviceanvändaren svarar i egenskap av registeransvarig för att det register som denne
för med hjälp av systemet är lagenligt. Skatteförvaltningen ska dock se till att de personuppgifter som serviceanvändaren avses registrera och i övrigt behandla med hjälp av systemet är behövliga på det sätt som avses i
bestämmelserna om skydd för personuppgifter.

4§

4§

Förhållande till annan lagstiftning

Förhållande till annan lagstiftning

De uppgifter som serviceanvändaren registrerat i systemet och det register som bildats
av dessa uppgifter utgör inte sådana myndighetshandlingar som omfattas av skatteförvaltningens bestämmanderätt och som avses i lagen om offentlighet i myndigheternas verk-

De uppgifter som serviceanvändaren registrerat i systemet och det register som bildats
av dessa uppgifter utgör inte sådana myndighetshandlingar som omfattas av Skatteförvaltningens bestämmanderätt och som avses i
lagen om offentlighet i myndigheternas verk-
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samhet (621/1999). Den som är anställd hos
Skattestyrelsen, eller som verkar på dess uppdrag är skyldig att hemlighålla vad han i
samband med den tekniska administreringen
av systemet fått veta om de uppgifter som
serviceanvändaren har infört i registret. Bestämmelserna i 35 § i lagen om offentlighet i
myndigheternas verksamhet gäller i fråga om
brott mot tystnadsplikten.
Vad som på något annat ställe i lag föreskrivs om myndigheternas rätt att få uppgifter
ur Skattestyrelsens handlingar eller om Skattestyrelsens rätt eller skyldighet att lämna ut
uppgifter till andra myndigheter, tillämpas inte heller på uppgifter som serviceanvändaren
registrerat i systemet.

samhet (621/1999). Den som är anställd hos
Skatteförvaltningen eller som verkar på dess
uppdrag är skyldig att hemlighålla vad han
eller hon i samband med den tekniska administreringen av systemet fått veta om de uppgifter som serviceanvändaren har infört i registret. Bestämmelserna i 35 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet gäller i fråga om brott mot tystnadsplikten.
Vad som på något annat ställe i lag föreskrivs om myndigheternas rätt att få uppgifter ur Skatteförvaltningens handlingar eller
om Skatteförvaltningens rätt eller skyldighet
att lämna ut uppgifter till andra myndigheter
tillämpas inte heller på uppgifter som serviceanvändaren registrerat i systemet.

5§

5§

Avgiftsfrihet

Avgiftsfrihet

Skattestyrelsen tar inte ut någon avgift för Skatteförvaltningen tar inte ut någon avgift
användning av i denna lag avsedd service.
för användning av service som avses i denna
lag.
———
Denna lag träder i kraft den

———

20 .
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18.
Lag
om ändring av lagen om beskattningsförfarande
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen av den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/1995) 80—
82 §, sådana de lyder, 80 och 82 § i lag 857/2005 samt 81 § i lag 238/2008,
ändras 6 §, 7 § 8 mom., 8 §, 10 § 1 och 4 mom., 11 §, 11 a § 2 och 3 mom., 12 § 2 mom.,
13 §, 14 § 1 mom., 15 § 2 och 4—8 mom., 15 a §, 16 § 1, 3—11 och 13 mom., 17 § 1—3 och
5—12 mom., 18 § 1—6 och 8 mom., 19 och 20 §, 22 § 3 och 4 mom., 22 a § 1 mom., 23 §,
23 a § 1 och 2 mom., 25 § 2 mom., 26 b § 2 mom., 26 c § 1 mom., 26 e § 1 mom., 39 §, 41 §
4 mom., 48, 49 och 54 §, 55 § 1 mom., 56 § 1 mom., 57 § 2 mom., 60 § 2 mom., 61 §, 62 §
3 mom., 63 § 2 mom., 64 § 2 mom., 66 och 68 §, 70 § 1 och 3 mom., 71 och 73—75 §, 76 §
1 och 4 mom., 77 § 7 mom., 79 §, 85 § 1, 2 och 4—6 mom., 91 och 91 a § samt 93 a §
3 mom.,
av dem 6 § sådan den lyder i lag 505/1998 och i lag 1165/2002, 7 § 8 mom., 10 § 1 och 4
mom. samt 85 § 1 mom. sådana de lyder i lag 1145/2005, 8 och 75 § sådana de lyder i nämnda
lag 505/1998 och i lag 1079/2005, 11 §, 11 a § 2 och 3 mom., 12 § 2 mom., 16 § 3 mom., 18 §
4 mom., 55 § 1 mom., 56 § 1 mom., 57 § 2 mom., 77 § 7 mom. och 93 a § 3 mom. sådana de
lyder i nämnda lag 1079/2005, 13 § sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, 14 §
1 mom., 19, 20, 54 och 61 §, 63 § 2 mom., 76 § 1 och 4 mom. samt 85 § 2, 5 och 6 mom. sådana de lyder i nämnda lag 505/1998, 15 § 2 och 4—8 mom., 16 § 8 och 9 mom., 17 § 1—3
och 5 mom., 22 a § 1 mom., 23 § samt 23 a § 1 och 2 mom. sådana de lyder i lag 565/2004,
15 a §, 17 § 7—9 mom. samt 22 § 3 och 4 mom. sådana de lyder i lag 1224/2006, 16 §
4 mom. sådant det lyder i lag 1122/1996, 16 § 5 och 6 mom. sådana de lyder i lag 1127/1996,
16 § 7 mom. sådant det lyder i lag 1172/1998, 16 § 10 mom. sådant det lyder i lag 410/2005,
16 § 11 mom. sådant det lyder i lag 1089/2005, 16 § 13 mom. sådant det lyder i lag 947/2008,
17 § 6 mom. sådant det lyder i lag 775/2004, 17 § 10—12 mom. sådana de lyder i lag
1142/2007, 26 b § 2 mom., 26 c § 1 mom. och 26 e § 1 mom. sådana de lyder i lag 1067/2003,
41 § 4 mom. sådant det lyder i lag 907/2001, 62 § 3 mom., 64 § 2 mom., 66 och 73 § samt
85 § 4 mom. sådana de lyder i nämnda lag 238/2008, 79 § sådan den lyder delvis ändrad i
nämnda lag 505/1998 och 91 a § sådan den lyder i lag 1263/2001, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

6§

6§

Myndighet som verkställer beskattningen

Myndighet som verkställer beskattningen

Beskattningen verkställs av det skatteverk Beskattningen verkställs av Skatteförvaltinom vars område den skattskyldiges hem- ningen.
kommun finns.
Det skatteverk inom vars område en sammanslutnings hemkommun finns skall fastställa den grund enligt vilken sammanslutningens
inkomst och förmögenhet samt förlust och
skulder fördelas mellan delägarna.
Om personer på vilka inkomstskattelagens
bestämmelser om makar tillämpas har hem-
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kommuner inom olika skatteverks områden,
verkställs beskattningen av det skatteverk
inom vars område den äldre av dessa personer har sin hemkommun. Är båda lika gamla,
bestäms det behöriga skatteverket enligt vems
personbeteckning som har det lägre individuella numret. Beskattningen verkställs enligt
inkomstskattesatsen i personens hemkommun.
Skatteverken anses omfatta också skattebyråerna och övriga filialer inom sitt verksamhetsområde.

7§

7§

Skyldighet att lämna in skattedeklaration eller annan deklaration

Skyldighet att lämna in skattedeklaration eller annan deklaration

——————————————
Den skattskyldige skall för beskattningen
lämna in också andra deklarationer som rör
beskattningen än de ovan nämnda. Skattestyrelsen utfärdar närmare föreskrifter om
när och hur deklarationerna skall lämnas in
samt om deklarationsförfarandet i övrigt.

——————————————
Den skattskyldige ska för beskattningen
lämna in också andra deklarationer som rör
beskattningen än de ovan nämnda. Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om
när och hur deklarationerna ska lämnas in
samt om deklarationsförfarandet i övrigt.

8§

8§

Inlämning av skattedeklaration eller annan
deklaration

Inlämnande av skattedeklaration eller annan
deklaration

Skattestyrelsen meddelar närmare föreskrifter om när och hur skattedeklarationen skall
lämnas in samt om deklarationsförfarandet i
övrigt. Skattestyrelsen kan av orsaker som
hänför sig till den skattskyldiges deklarationsmöjlighet eller organiseringen av skattemyndighetens arbete eller antalet ärenden
bestämma att olika skattskyldiga skall lämna
in skattedeklarationen vid olika tider.
Skatteverket skall på begäran utfärda ett intyg över att en skattedeklaration eller annan
deklaration har tagits emot.
Skatteverket kan på begäran förlänga inlämningstiden för en skattedeklaration eller
därtill anslutna uppgifter och utredningar eller
för en annan deklaration. I beslutet får ändring inte sökas.

Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om när och hur skattedeklarationen
ska lämnas in samt om deklarationsförfarandet i övrigt. Skatteförvaltningen kan av orsaker som hänför sig till den skattskyldiges deklarationsmöjlighet eller organiseringen av
skattemyndighetens arbete eller antalet ärenden bestämma att olika skattskyldiga ska
lämna in skattedeklarationen vid olika tider.
Skatteförvaltningen ska på begäran utfärda
ett intyg över att en skattedeklaration eller
annan deklaration har tagits emot.
Skatteförvaltningen kan på begäran förlänga inlämningstiden för en skattedeklaration eller därtill anslutna uppgifter och utredningar eller för en annan deklaration. Beslutet får inte överklagas.
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10 §

10 §

Innehållet i en skattedeklaration eller annan
deklaration

Innehållet i en skattedeklaration eller annan
deklaration

I en skattedeklaration och dess bilaga eller i
en annan deklaration skall lämnas de uppgifter som avses i 7 § 1 mom. och utredningar
om dem. Skattestyrelsen utfärdar närmare föreskrifter om uppgifterna och utredningarna
samt på vilket sätt de skall lämnas. Till skattedeklarationen fogas inga verifikationer, om
Skattestyrelsen inte bestämmer något annat
av orsaker som hänför sig till skattekontrollen.
——————————————
Skattestyrelsen kan utfärda närmare föreskrifter om deklarering av tillgångar och
skulder som avses i 2 och 3 mom.

I en skattedeklaration och dess bilaga eller i
en annan deklaration ska lämnas de uppgifter
som avses i 7 § 1 mom. och utredningar om
dem. Skatteförvaltningen meddelar närmare
föreskrifter om uppgifterna och utredningarna samt på vilket sätt de ska lämnas. Till
skattedeklarationen fogas inga verifikationer,
om Skatteförvaltningen inte bestämmer något
annat av orsaker som hänför sig till skattekontrollen.
——————————————
Skatteförvaltningen kan meddela närmare
föreskrifter om deklarering av tillgångar och
skulder som avses i 2 och 3 mom.

11 §

11 §

Tilläggsuppgifter och verifikationer

Tilläggsuppgifter och verifikationer

Den skattskyldige skall på uppmaning av
Skattestyrelsen, skatteverket eller besvärsinstansen, med samma skyldigheter som gäller i
fråga om skattedeklarationen, utöver denna
lämna de kompletterande uppgifter och utredningar samt förete de verifikationer som
kan behövas vid beskattningen av den skattskyldige eller handläggning av överklagande
som gäller beskattningen.

Den skattskyldige ska på uppmaning av

Skatteförvaltningen eller besvärsinstansen,

med samma skyldigheter som gäller i fråga
om skattedeklarationen, utöver denna lämna
de kompletterande uppgifter och utredningar
samt förete de verifikationer som kan behövas vid beskattningen av den skattskyldige
eller handläggning av överklagande som
gäller beskattningen.

11 a §

11 a §

Förvaring av verifikationer

Förvaring av verifikationer

——————————————
Förvaringsskyldigheten gäller dock inte verifikationer över uppgifter som skattemyndigheten har antecknat i den förhandsifyllda
skattedeklarationen, om Skattestyrelsen inte
bestämmer något annat av orsaker som hänför
sig till skattekontrollen. Förvaringsskyldigheten gäller inte heller de verifikationer som har
tillställts skattemyndigheten.
Skattestyrelsen kan begränsa skyldigheten
att förvara verifikationer när förvaringsskyl-

——————————————
Förvaringsskyldigheten gäller dock inte verifikationer över uppgifter som skattemyndigheten har antecknat i den förhandsifyllda
skattedeklarationen, om Skatteförvaltningen
inte bestämmer något annat av orsaker som
hänför sig till skattekontrollen. Förvaringsskyldigheten gäller inte heller de verifikationer som har tillställts skattemyndigheten.
Skatteförvaltningen kan begränsa skyldigheten att förvara verifikationer när förva-
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digheten är uppenbart onödig.

ringsskyldigheten är uppenbart onödig.

12 §

12 §

Anteckningsskyldighet

Anteckningsskyldighet

——————————————
Anteckningarna skall basera sig på verifikationer. Den skattskyldige skall förvara anteckningarna och verifikationerna fem år från
ingången av året efter det då beskattningen
slutförts. Skattestyrelsen meddelar närmare
föreskrifter om skyldigheten att förvara anteckningar och verifikationer.

——————————————
Anteckningarna ska basera sig på verifikationer. Den skattskyldige ska förvara anteckningarna och verifikationerna fem år från ingången av året efter det då beskattningen
slutförts. Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om skyldigheten att förvara
anteckningar och verifikationer.

13 §

13 §

Närmare stadganden och föreskrifter om deklarationsskyldigheten

Närmare föreskrifter om deklarationsskyldigheten

Skattestyrelsen får meddela närmare före- Skatteförvaltningen får meddela närmare
skrifter om dem som är anteckningsskyldiga föreskrifter om dem som är anteckningsskylsamt om anteckningarna och kassaboken.
diga samt om anteckningarna och kassaboken.
Skattestyrelsen kan meddela föreskrifter Skatteförvaltningen kan meddela föreskrifsom begränsar deklarationsskyldigheten.
ter som begränsar deklarationsskyldigheten.
14 §

14 §

Skattegranskning

Skattegranskning

Den skattskyldige skall på uppmaning av
skattestyrelsen eller skatteverket, under skatteåret eller senare, i Finland för granskning
uppvisa sin bokföring och sina anteckningar
samt allt det material och all den egendom
som hör till närings- eller förvärvsverksamheten, liksom också övrigt material och övrig
egendom, som kan behövas för hans beskattning eller vid behandlingen av en ansökan om
ändring i beskattningen.
——————————————

Den skattskyldige ska på uppmaning av

Skatteförvaltningen, under skatteåret eller se-

nare, i Finland för granskning uppvisa sin
bokföring och sina anteckningar samt allt det
material och all den egendom som hör till
närings- eller förvärvsverksamheten, liksom
också övrigt material och övrig egendom,
som kan behövas för hans eller hennes beskattning eller vid behandlingen av en ansökan om ändring i beskattningen.
——————————————
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15 §

15 §

Utomståendes allmänna skyldighet att lämna
inkomstuppgifter

Utomståendes allmänna skyldighet att lämna
inkomstuppgifter

——————————————
Virkesköpare skall i fråga om leverans- och
rotförsäljning för beskattningen tillställa skatteförvaltningen uppgifter om virkessäljarna
och försäljningarna.
——————————————
Värdepappersförmedlare som avses i värdepappersmarknadslagen (495/1989), försäkringsbolag som avses i lagen om försäkringsbolag (1062/1979), representationer och generalagenter som avses i lagen om utländska
försäkringsbolag (398/1995) samt försäkringsföreningar som avses i lagen om försäkringsföreningar (1250/1987) skall för beskattningen tillställa skatteförvaltningen behövliga uppgifter om gjorda eller förmedlade
värdepappersköp, om handelsparterna samt
om de betalda köpesummorna, samt om teckning och inlösen av andelar i fondföretag som
de gjort eller förmedlat till den del uppgifterna inte har lämnats med stöd av 17 § 1 mom.
En i 4 mom. avsedd uppgiftsskyldig skall
också tillställa skatteförvaltningen behövliga
uppgifter om standardiserade options- och
terminsavtal enligt lagen om handel med
standardiserade optioner och terminer
(772/1988), om sådana derivatavtal enligt 10
kap. 1 a § i värdepappersmarknadslagen som
skall jämställas med standardiserade optioner
eller terminer samt om övriga derivatavtal enligt 10 kap. 1 b § i värdepappersmarknadslagen och om avtalsparterna.
En clearingorganisation som avses i värdepappersmarknadslagen och ett optionsföretag
som avses i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer skall tillställa
skatteförvaltningen för beskattningen behövliga uppgifter om avtal som gäller återköp eller lån av värdepapper i eget kapital och som
organisationen eller företaget har clearat, dividendersättningar som avses i 31 § 5 mom. i
inkomstskattelagen och som betalas med stöd
av dylika avtal samt om utbetalare och mottagare av sådana dividendersättningar. Uppgifter som avses i detta moment skall också en
värdepappersförmedlare lämna angående

——————————————
Virkesköpare ska i fråga om leverans- och
rotförsäljning för beskattningen tillställa
Skatteförvaltningen uppgifter om virkessäljarna och försäljningarna.
——————————————
Värdepappersförmedlare som avses i värdepappersmarknadslagen (495/1989), försäkringsbolag som avses i lagen om försäkringsbolag (521/2008), representationer och generalagenter som avses i lagen om utländska
försäkringsbolag (398/1995) samt försäkringsföreningar som avses i lagen om försäkringsföreningar (1250/1987) ska för beskattningen tillställa Skatteförvaltningen behövliga uppgifter om gjorda eller förmedlade värdepappersköp, om handelsparterna samt om
de betalda köpesummorna, samt om teckning
och inlösen av andelar i fondföretag som de
gjort eller förmedlat till den del uppgifterna
inte har lämnats med stöd av 17 § 1 mom.
En i 4 mom. avsedd uppgiftsskyldig ska
också tillställa Skatteförvaltningen behövliga
uppgifter om standardiserade options- och
terminsavtal enligt lagen om handel med
standardiserade optioner och terminer
(772/1988), om sådana derivatavtal enligt
10 kap. 1 a § i värdepappersmarknadslagen
som ska jämställas med standardiserade optioner eller terminer samt om övriga derivatavtal enligt 10 kap. 1 b § i värdepappersmarknadslagen och om avtalsparterna.
En clearingorganisation som avses i värdepappersmarknadslagen och ett optionsföretag
som avses i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer ska tillställa
Skatteförvaltningen för beskattningen behövliga uppgifter om avtal som gäller återköp eller lån av värdepapper i eget kapital och som
organisationen eller företaget har clearat, dividendersättningar som avses i 31 § 5 mom. i
inkomstskattelagen och som betalas med stöd
av dylika avtal samt om utbetalare och mottagare av sådana dividendersättningar. Värdepappersförmedlare ska också lämna uppgifter som avses i detta moment angående
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återköps- och låneavtal som han har ingått för
sina kunders räkning.
Föreståndare för renbeteslag skall för beskattningen tillställa skatteförvaltningen behövliga uppgifter om de renar som renägarna
äger.
Skattestyrelsen kan meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som skall lämnas
och om när och hur detta skall ske, eller begränsa skyldigheten att lämna uppgifter.

återköps- och låneavtal som de har ingått för
sina kunders räkning.
Föreståndaren för ett renbeteslag ska för
beskattningen tillställa Skatteförvaltningen
behövliga uppgifter om de renar som renägarna äger.
Skatteförvaltningen kan meddela närmare
föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas och om när och hur detta ska ske eller
begränsa skyldigheten att lämna uppgifter.

15 a §

15 a §

En utländsk arbetsgivares skyldighet att lämna uppgifter

En utländsk arbetsgivares skyldighet att lämna uppgifter

En utländsk arbetsgivare skall tillställa skatteförvaltningen för beskattningen behövliga
uppgifter om den uppskattade längden för arbetet och det kalkylerade lönebeloppet för en
hyrd arbetstagare enligt 10 § 4 c-punkten i
inkomstskattelagen samt om den som låter utföra arbetet, om ett internationellt avtal inte
hindrar att skatt uppbärs på arbetstagarens
lön. Uppgifterna skall tillställas före utgången
av kalendermånaden efter den då arbetet inleddes.
En utländsk arbetsgivare skall årligen tillställa skatteförvaltningen i 15 § 1 mom. avsedda uppgifter om utbetalda
1) löner enligt 10 § 4 c-punkten i inkomstskattelagen, om ett internationellt avtal inte
hindrar att skatt uppbärs på lönen,
2) andra löner än sådana som avses i 1
punkten, när löntagaren fortgående vistas i
Finland över sex månader.
Med avvikelse från vad som bestäms ovan
skall en företrädare som utsetts enligt 4 a § i
lagen om utstationerade arbetstagare
(1146/1999) tillställa skatteförvaltningen de
uppgifter som avses i 1 och 2 mom. då den
utländska arbetsgivare som företrädaren företräder inte har införts i förskottsuppbördsregistret.
Skattestyrelsen meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter som skall lämnas och
om när och hur detta skall ske, eller begränsar
skyldigheten att lämna uppgifter.

En utländsk arbetsgivare ska tillställa Skatteförvaltningen för beskattningen behövliga

uppgifter om den uppskattade längden för arbetet och det kalkylerade lönebeloppet för en
hyrd arbetstagare enligt 10 § 4 c-punkten i
inkomstskattelagen samt om den som låter
utföra arbetet, om ett internationellt avtal inte
hindrar att skatt uppbärs på arbetstagarens
lön. Uppgifterna ska tillställas Skatteförvaltningen före utgången av kalendermånaden
efter den månad då arbetet inleddes.
En utländsk arbetsgivare ska årligen tillställa Skatteförvaltningen i 15 § 1 mom. avsedda uppgifter om utbetalda
1) löner enligt 10 § 4 c-punkten i inkomstskattelagen, om ett internationellt avtal inte
hindrar att skatt uppbärs på lönen,
2) andra löner än sådana som avses i
1 punkten, när löntagaren fortgående vistas i
Finland över sex månader.
Med avvikelse från vad som bestäms ovan
ska en företrädare som utsetts enligt 4 a § i
lagen om utstationerade arbetstagare
(1146/1999) tillställa Skatteförvaltningen de
uppgifter som avses i 1 och 2 mom. då den
utländska arbetsgivare som företrädaren företräder inte har införts i förskottsuppbördsregistret.
Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas
och om när och hur detta ska ske, eller begränsar skyldigheten att lämna uppgifter.
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16 §

16 §

Utomståendes allmänna skyldighet att lämna
uppgifter om utgifter och avdrag

Utomståendes allmänna skyldighet att lämna
uppgifter om utgifter och avdrag

Arbetsmarknadsorganisationerna och arbetslöshetskassorna skall för beskattningen
tillställa skatteförvaltningen uppgifter om
medlemsavgifter och kassainbetalningar som
är avdragbara vid beskattningen.
——————————————
Arbetsgivare och andra som betalat ut prestationer skall tillställa skatteförvaltningen
uppgifter om arbetstagares pensionsavgift,
arbetslöshetsförsäkringspremie samt premier
enligt 96 och 96 a § i inkomstskattelagen som
de har uppburit.
De som betalar invalidpension skall tillställa skatteförvaltningen sådana uppgifter om
pensionstagarna och pensionerna som behövs
för beviljande av invalidavdrag.
Kreditinstituten och de finansiella instituten, staten, kommunerna, försäkrings- och
pensionsanstalterna, intressekontoren och arbetsgivarna skall för beskattningen tillställa
skatteförvaltningen uppgifter om lån som beviljats skattskyldiga samt om lånens användningssyfte, kapital och ränta.
Kreditinstituten och de finansiella instituten, statskontoret och andra som bedriver
värdepappershandel eller förmedlar värdepapper skall för beskattningen tillställa skatteförvaltningen uppgifter om eftermarknadsgottgörelser som skattskyldiga har betalt.
Arbetslöshetskassorna, folkpensionsanstalten och arbetskraftsmyndigheterna skall till
skatteförvaltningen meddela det antal ersättningsdagar under skatteåret för vilket har betalts ersättning enligt de lagar som avses i
93 § 4 mom. inkomstskattelagen.
Ett aktiebolag skall för beskattningen tillställa skatteförvaltningen behövliga uppgifter
om sådan återbetalning av delägarlån som avses i 54 c § i inkomstskattelagen.
Värdepappersföretag som avses i lagen om
värdepappersföretag (579/1996), filialer till
och representationer för utländska värdepappersföretag som avses i lagen om utländska
värdepappersföretags rätt att tillhandahålla
investeringstjänster i Finland (580/1996),
värdepapperscentralen samt kontoförande in-

Arbetsmarknadsorganisationerna och arbetslöshetskassorna ska för beskattningen
tillställa Skatteförvaltningen uppgifter om
medlemsavgifter och kassainbetalningar som
är avdragbara vid beskattningen.
——————————————
Arbetsgivare och andra som betalat ut prestationer ska tillställa Skatteförvaltningen
uppgifter om arbetstagares pensionsavgift,
arbetslöshetsförsäkringspremie samt premier
enligt 96 och 96 a § i inkomstskattelagen
som de har uppburit.
De som betalar invalidpension ska tillställa
Skatteförvaltningen sådana uppgifter om
pensionstagarna och pensionerna som behövs
för beviljande av invalidavdrag.
Kreditinstituten och de finansiella instituten, staten, kommunerna, försäkrings- och
pensionsanstalterna, intressekontoren och arbetsgivarna ska för beskattningen tillställa
Skatteförvaltningen uppgifter om lån som
beviljats skattskyldiga samt om lånens användningssyfte, kapital och ränta.
Kreditinstituten och de finansiella instituten, statskontoret och andra som bedriver
värdepappershandel eller förmedlar värdepapper ska för beskattningen tillställa Skatteförvaltningen uppgifter om eftermarknadsgottgörelser som skattskyldiga har betalt.
Arbetslöshetskassorna, folkpensionsanstalten och arbetskraftsmyndigheterna ska till
Skatteförvaltningen meddela det antal ersättningsdagar under skatteåret för vilket ersättning har betalts enligt de lagar som avses i
93 § 4 mom. i inkomstskattelagen.
Ett aktiebolag ska för beskattningen tillställa Skatteförvaltningen behövliga uppgifter
om sådan återbetalning av delägarlån som
avses i 54 c § i inkomstskattelagen.
Värdepappersföretag som avses i lagen om
värdepappersföretag (922/2007), filialer till
och representationer för utländska värdepappersföretag som avses i lagen om utländska
värdepappersföretags rätt att tillhandahålla
investeringstjänster i Finland (580/1996),
värdepapperscentralen samt kontoförande in-
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stitut och deras underinstitut vilka avses i lagen om värdeandelssystemet (826/1991), kreditinstitut som avses i kreditinstitutslagen
(1607/1993, filialer och representationer som
avses i lagen om utländska kreditinstituts och
finansiella instituts verksamhet i Finland
(1608/1993), fondbolag som avses i lagen om
placeringsfonder (48/1999) samt filialer till
och representationer för utländska fondbolag
som avses i lagen om utländska fondbolags
verksamhet i Finland (225/2004) skall för beskattningen tillställa skatteförvaltningen behövliga uppgifter om avgifter som de tagit ut
för förvaltning eller förvaring av egendom.
Folkpensionsanstalten skall för beviljande
av studielånsavdrag tillställa skatteförvaltningen behövliga uppgifter om skattskyldiga
som är berättigade till studielånsavdrag, året
då en till avdrag berättigande examen avlades, studielånsavdragets maximibelopp samt
de amorteringar som de till avdrag berättigade skattskyldiga har gjort på studielånet.
Kommuner och samkommuner som tar ut i
31 § 1 mom. 5 punkten i inkomstskattelagen
nämnda avgifter på förtroendevaldas mötesarvoden skall tillställa skatteförvaltningen
behövliga uppgifter om de uttagna avgifterna.
Den som erhållit sådana avgifter direkt av den
skattskyldige skall tillställa skatteförvaltningen behövliga uppgifter om avgifterna.
——————————————
Skattestyrelsen får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som skall lämnas
och om när och hur detta skall ske, eller begränsa skyldigheten att lämna uppgifter.

stitut och deras underinstitut vilka avses i lagen om värdeandelssystemet (826/1991),
kreditinstitut som avses i kreditinstitutslagen
(121/2007), filialer och representationer som
avses i lagen om utländska kreditinstituts och
finansiella instituts verksamhet i Finland
(1608/1993), fondbolag som avses i lagen om
placeringsfonder (48/1999) samt filialer till
och representationer för utländska fondbolag
som avses i lagen om utländska fondbolags
verksamhet i Finland (225/2004) ska för beskattningen tillställa Skatteförvaltningen behövliga uppgifter om avgifter som de tagit ut
för förvaltning eller förvaring av egendom.
Folkpensionsanstalten ska för beviljande av
studielånsavdrag tillställa Skatteförvaltningen
behövliga uppgifter om skattskyldiga som är
berättigade till studielånsavdrag, året då en
till avdrag berättigande examen avlades, studielånsavdragets maximibelopp samt de
amorteringar som de till avdrag berättigade
skattskyldiga har gjort på studielånet.
Kommuner och samkommuner som tar ut i
31 § 1 mom. 5 punkten i inkomstskattelagen
nämnda avgifter på förtroendevaldas mötesarvoden ska tillställa Skatteförvaltningen behövliga uppgifter om de uttagna avgifterna.
Den som erhållit sådana avgifter direkt av
den skattskyldige ska tillställa Skatteförvaltningen behövliga uppgifter om avgifterna.
——————————————
Skatteförvaltningen kan meddela närmare
föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas och om när och hur detta ska ske, eller
begränsa skyldigheten att lämna uppgifter.

17 §

17 §

Utomståendes allmänna skyldighet att lämna
andra uppgifter

Utomståendes allmänna skyldighet att lämna
andra uppgifter

Fondbolag och filialer till eller representationer för utländska fondbolag skall för beskattningen tillställa skatteförvaltningen behövliga uppgifter om fondandelar i placeringsfonder och andelar i fondföretag som
skattskyldiga äger och om fondandelar i placeringsfonder och andelar i fondföretag som
inlösts hos skattskyldiga. Dessutom skall behövliga uppgifter lämnas om anskaffningspriset och anskaffningstidpunkten i fråga om in-

Fondbolag och filialer till eller representationer för utländska fondbolag ska för beskattningen tillställa Skatteförvaltningen behövliga uppgifter om fondandelar i placeringsfonder och andelar i fondföretag som
skattskyldiga äger och om fondandelar i placeringsfonder och andelar i fondföretag som
inlösts hos skattskyldiga. Dessutom ska behövliga uppgifter lämnas om anskaffningspriset och anskaffningstidpunkten i fråga om
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lösta fondandelar och andelar i fondföretag
samt om de kostnader som har tagits ut i
samband med teckning och inlösen till den
del den uppgiftsskyldige innehar dessa uppgifter.
Värdepapperscentralen skall för beskattningen tillställa skatteförvaltningen nödvändiga uppgifter om de värdeandelar som hör
till värdeandelssystemet, vem som äger dem
enligt uppgifterna i värdeandelsregistret och
vem som får avkastningen. Ett börsbolag vars
aktier inte hör till värdeandelssystemet skall
lämna skatteförvaltningen motsvarande uppgifter ur aktieboken. Har den som sköter förvaltarregistreringen i värdeandelsregistret antecknats som ägare av en värdeandel föreligger ingen skyldighet att lämna uppgifter.
Bostadsaktiebolag, fastighetsaktiebolag,
bostadsandelslag och andra samfund vars aktier eller andelar berättigar till innehav av en
viss lägenhet i en byggnad som ägs av samfundet, skall för delägarnas eller medlemmarnas beskattning tillställa skatteförvaltningen
uppgifter om lägenheterna och dessas användning samt om de ersättningar som delägarna eller medlemmarna betalar till bolaget.
——————————————
En finländsk arbetsgivare som sänder en
arbetstagare utomlands samt pensionsanstalten skall tillställa skatteförvaltningen nödvändiga uppgifter för fastställande av den försäkrades sjukförsäkringspremie. Arbetsgivaren är uppgiftsskyldig också i det fall att lönen betalas av ett utländskt moder-, dotter- eller systerföretag som hör till samma ekonomiska helhet som arbetsgivaren eller av ett
sådant utländskt företag där den finländska
arbetsgivaren har bestämmanderätt.
En arbetsgivare och andra i 54 d § avsedda
försäkringstagare skall till skatteförvaltningen
lämna uppgifter om de skattskyldiga för vilkas del de under skatteåret har betalat premier
för en frivillig individuell pensionsförsäkring.
En arbetsgivare skall dessutom till skatteförvaltningen lämna uppgifter om de premier för
kollektivt tilläggspensionsskydd som denne
har betalat för varje arbetstagare.
Var och en som låter utföra arbete med en
hyrd arbetstagare som avses i 10 § 4 cpunkten i inkomstskattelagen skall tillställa
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inlösta fondandelar och andelar i fondföretag
samt om de kostnader som har tagits ut i
samband med teckning och inlösen till den
del den uppgiftsskyldige innehar dessa uppgifter.
Värdepapperscentralen ska för beskattningen tillställa Skatteförvaltningen nödvändiga
uppgifter om de värdeandelar som hör till
värdeandelssystemet, vem som äger dem enligt uppgifterna i värdeandelsregistret och
vem som får avkastningen. Ett börsbolag vars
aktier inte hör till värdeandelssystemet ska
lämna Skatteförvaltningen motsvarande uppgifter ur aktieboken. Har den som sköter förvaltarregistreringen i värdeandelsregistret antecknats som ägare av en värdeandel föreligger ingen skyldighet att lämna uppgifter.
Bostadsaktiebolag, fastighetsaktiebolag,
bostadsandelslag och andra samfund vars aktier eller andelar berättigar till innehav av en
viss lägenhet i en byggnad som ägs av samfundet ska för delägarnas eller medlemmarnas beskattning tillställa Skatteförvaltningen
uppgifter om lägenheterna och dessas användning samt om de ersättningar som delägarna eller medlemmarna betalar till bolaget.
——————————————
En finländsk arbetsgivare som sänder en
arbetstagare utomlands samt pensionsanstalten ska tillställa Skatteförvaltningen nödvändiga uppgifter för fastställande av den försäkrades sjukförsäkringspremie. Arbetsgivaren
är uppgiftsskyldig också i det fall att lönen
betalas av ett utländskt moder-, dotter- eller
systerföretag som hör till samma ekonomiska
helhet som arbetsgivaren eller av ett sådant
utländskt företag där den finländska arbetsgivaren har bestämmanderätt.
En arbetsgivare och andra i 54 d § i inkomstskattelagen avsedda försäkringstagare
ska till Skatteförvaltningen lämna uppgifter
om de skattskyldiga för vilkas del de under
skatteåret har betalat premier för en frivillig
individuell pensionsförsäkring. En arbetsgivare ska dessutom till Skatteförvaltningen
lämna uppgifter om de premier för kollektivt
tilläggspensionsskydd som denne har betalat
för varje arbetstagare.
Var och en som låter utföra arbete med en
hyrd arbetstagare som avses i 10 § 4 cpunkten i inkomstskattelagen ska tillställa
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skatteförvaltningen för beskattningen behövliga uppgifter om det företag som hyrt ut arbetstagaren, om ett internationellt avtal inte
hindrar att skatt uppbärs på arbetstagarens
lön. Det skall då dessutom tillställas uppgifter
om den företrädare för företaget som utsetts i
enlighet med 4 a § i lagen om utstationerade
arbetstagare. Uppgifterna skall tillställas före
utgången av kalendermånaden efter den under
vilken företagets första arbetstagare börjar arbeta för den som låter utföra arbetet. Förändringar i de ovan nämnda uppgifterna skall
meddelas till skatteförvaltningen före utgången av den kalendermånad som följer på förändringen.
Den som gör en betalning på vilken förskottsinnehållning skall verkställas skall tillställa skatteförvaltningen för beskattningen
behövliga uppgifter om betalningsmottagaren
och betalningsslaget när betalaren med stöd
av 17 § 1 mom. i lagen om offentlighet och
sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
(1346/1999) begär sådana uppgifter av skatteförvaltningen som behövs för att verkställa
förskottsinnehållning. I fråga om pensioner
och därmed jämförbara betalningar skall också uppges det kalkylerade beloppet av betalningen.
Pensionsanstalten skall tillställa skatteförvaltningen för beskattningen behövliga uppgifter om hemviststat och medborgarskap för
en begränsat skattskyldig person med pensionsinkomst. Folkpensionsanstalten skall
dessutom tillställa skatteförvaltningen uppgifter om huruvida personen är försäkrad i Finland och huruvida Finland svarar för personens sjukvårdskostnader.
Kreditinstitut, filialer och representationer
som avses i lagen om utländska kreditinstituts
och finansiella instituts verksamhet i Finland
(1608/1993), värdepappersföretag, filialer till
och representationer för utländska värdepappersföretag som avses i lagen om utländska
värdepappersföretags rätt att tillhandahålla
investeringstjänster i Finland (580/1996),
kontoförande institut och deras underinstitut
och andra förvarare av värdepapper ska för
beskattningen tillställa skatteförvaltningen för
beräkning av den skattskyldiges överlåtelsevinst eller överlåtelseförlust behövliga uppgifter om försäljning eller annan överlåtelse
av värdepapper till den del som den uppgifts-

Föreslagen lydelse
Skatteförvaltningen för beskattningen behövliga uppgifter om det företag som hyrt ut arbetstagaren, om ett internationellt avtal inte
hindrar att skatt uppbärs på arbetstagarens
lön. Dessutom ska uppgifter då lämnas om
den företrädare för företaget som utsetts i enlighet med 4 a § i lagen om utstationerade arbetstagare. Uppgifterna ska lämnas före utgången av kalendermånaden efter den månad
under vilken företagets första arbetstagare
börjar arbeta för den som låter utföra arbetet.
Förändringar i de ovan nämnda uppgifterna
ska meddelas till Skatteförvaltningen före utgången av den kalendermånad som följer på
förändringen.
Den som gör en betalning på vilken förskottsinnehållning ska verkställas ska tillställa Skatteförvaltningen för beskattningen behövliga uppgifter om betalningsmottagaren
och betalningsslaget när betalaren med stöd
av 17 § 1 mom. i lagen om offentlighet och
sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
(1346/1999) begär sådana uppgifter av Skatteförvaltningen som behövs för att verkställa
förskottsinnehållning. I fråga om pensioner
och därmed jämförbara betalningar ska också
uppges det kalkylerade beloppet av betalningen.
Pensionsanstalten ska tillställa Skatteförvaltningen för beskattningen behövliga uppgifter om hemviststat och medborgarskap för
en begränsat skattskyldig person med pensionsinkomst. Folkpensionsanstalten ska
dessutom tillställa Skatteförvaltningen uppgifter om huruvida personen är försäkrad i
Finland och huruvida Finland svarar för personens sjukvårdskostnader.
Kreditinstitut, filialer och representationer
som avses i lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland (1608/1993), värdepappersföretag, filialer till och representationer för utländska
värdepappersföretag som avses i lagen om
utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland
(580/1996), kontoförande institut och deras
underinstitut och andra förvarare av värdepapper ska för beskattningen tillställa Skatteförvaltningen för beräkning av den skattskyldiges överlåtelsevinst eller överlåtelseförlust
behövliga uppgifter om försäljning eller annan överlåtelse av värdepapper till den del
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skyldige innehar dessa uppgifter.
Skattestyrelsen kan meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som skall lämnas
och om när och hur detta skall ske, eller begränsa skyldigheten att lämna uppgifter.
Ett bolag vars värdepapper på bolagets ansökan eller med dess samtycke har tagits upp
till handel på en sådan reglerad marknad i
Finland eller utomlands som står under myndighetstillsyn ska meddela skatteförvaltningen att värdepapperen tagits upp till handel
samt om handeln flyttats från en marknad till
en annan och om värdepapperen inte längre är
föremål för handel på marknaden. Detsamma
gäller när värdepapperen på bolagets ansökan
eller med dess samtycke tas upp till sådan
multilateral handel i Finland eller Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet som avses i
Europaparlamentets och rådets direktiv
2004/39/EG om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv
85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG
samt upphävande av rådets direktiv
93/22/EEG.
——————————————

som den uppgiftsskyldige innehar dessa uppgifter.
Skatteförvaltningen kan meddela närmare
föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas och om när och hur detta ska ske, eller
begränsa skyldigheten att lämna uppgifter.
Ett bolag vars värdepapper på bolagets ansökan eller med dess samtycke har tagits upp
till handel på en sådan reglerad marknad i
Finland eller utomlands som står under myndighetstillsyn ska meddela Skatteförvaltningen att värdepapperen tagits upp till handel
samt om handeln flyttats från en marknad till
en annan och om värdepapperen inte längre
är föremål för handel på marknaden. Detsamma gäller när värdepapperen på bolagets
ansökan eller med dess samtycke tas upp till
sådan multilateral handel i Finland eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som
avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG om marknader för finansiella
instrument och om ändring av rådets direktiv
85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG
samt upphävande av rådets direktiv
93/22/EEG.
——————————————

18 §

18 §

Myndigheternas allmänna skyldighet att lämna uppgifter

Myndigheternas allmänna skyldighet att
lämna uppgifter

De myndigheter som avses i lagen om folkbokföringsförvaltningen (76/84) skall för beskattningen tillställa skatteförvaltningen uppgifter ur befolkningsdatasystemet.
Den registermyndighet eller lokala myndighet som avses i handelsregisterlagen
(129/79) skall för beskattningen tillställa skatteförvaltningen uppgifter ur handelsregistret.

De myndigheter som avses i lagen om registerförvaltningen (166/1996) ska för beskattningen tillställa Skatteförvaltningen

uppgifter ur befolkningsdatasystemet.
Den registermyndighet eller lokala myndighet som avses i handelsregisterlagen
(129/1979) ska för beskattningen tillställa
Skatteförvaltningen uppgifter ur handelsregistret.
Den registermyndighet som avses i lagen Den registermyndighet som avses i lagen
om landsbygdsnäringsregistret (1515/94) om landsbygdsnäringsförvaltningens inforskall för beskattningen tillställa skatteförvalt- mationssystem (284/2008) ska för beskattningen uppgifter ur landsbygdsnäringsre- ningen tillställa Skatteförvaltningen uppgifter
ur landsbygdsnäringsregistret.
gistret.
Den registeransvarige enligt lagen om for- Den registeransvarige enligt lagen om fordonstrafikregistret (541/2003) skall tillställa donstrafikregistret (541/2003) ska tillställa
skatteförvaltningen de uppgifter ur datasy- Skatteförvaltningen de uppgifter ur datasystemet för vägtrafiken som behövs för be- stemet för vägtrafiken som behövs för be-
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skattningen.
Statliga och kommunala myndigheter skall
för beskattningen tillställa skatteförvaltningen
uppgifter om de fastigheter som de har i sin
besittning, om byggnaderna på dem, om markens och byggnadernas beskaffenhet samt om
planläggningen och ägarna.
Statliga och kommunala myndigheter samt
andra offentliga samfund skall för beskattningen tillställa skatteförvaltningen uppgifter
om beviljade närings-, sysselsättnings- och
därmed jämförbara subventioner och understöd samt om mottagarna och de utbetalda beloppen. Skyldigheten att lämna upplysningar
gäller också andra samfund som beviljar subventioner och understöd, då dessa helt eller
delvis finansieras med offentliga medel.
——————————————
Skattestyrelsen kan meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som skall lämnas
och om när och hur detta skall ske, eller begränsa skyldigheten att lämna uppgifter.

skattningen.
Statliga och kommunala myndigheter ska
för beskattningen tillställa Skatteförvaltningen uppgifter om de fastigheter som de har i
sin besittning, om byggnaderna på dem, om
markens och byggnadernas beskaffenhet
samt om planläggningen och ägarna.
Statliga och kommunala myndigheter samt
andra offentliga samfund ska för beskattningen tillställa Skatteförvaltningen uppgifter
om beviljade närings-, sysselsättnings- och
därmed jämförbara subventioner och understöd samt om mottagarna och de utbetalda
beloppen. Skyldigheten att lämna upplysningar gäller också andra samfund som beviljar subventioner och understöd, då dessa helt
eller delvis finansieras med offentliga medel.
——————————————
Skatteförvaltningen kan meddela närmare
föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas och om när och hur detta ska ske, eller
begränsa skyldigheten att lämna uppgifter.

19 §

19 §

Utomståendes särskilda skyldighet att lämna
uppgifter

Utomståendes särskilda skyldighet att lämna
uppgifter

Var och en skall på uppmaning av skattestyrelsen eller skatteverket, på basis av
namn, bankkontonummer, kontotransaktion
eller annan motsvarande identifikation lämna
sådana uppgifter som kan behövas för beskattning av någon annan skattskyldig eller
behandling av en ändringsansökan och som
framgår av handlingar som han har i sin besittning eller annars känner till, om han inte
enligt lag har rätt att vägra vittna i saken. Ingen får dock vägra lämna sådana uppgifter om
någon annans ekonomiska ställning som inverkar på beskattningen.

Var och en ska på uppmaning av Skatteförvaltningen, på basis av namn, bankkonto-

20 §

20 §

Myndigheternas särskilda skyldighet att lämna uppgifter

Myndigheternas särskilda skyldighet att lämna uppgifter

nummer, kontotransaktion eller annan motsvarande identifikation lämna sådana uppgifter som kan behövas för beskattning av någon annan skattskyldig eller behandling av
en ändringsansökan och som framgår av
handlingar som han eller hon har i sin besittning eller annars känner till, om han eller hon
inte enligt lag har rätt att vägra vittna i saken.
Ingen får dock vägra lämna sådana uppgifter
om någon annans ekonomiska ställning som
inverkar på beskattningen.

Statliga och kommunala myndigheter samt Statliga och kommunala myndigheter samt
andra offentliga samfund skall på begäran av andra offentliga samfund ska på begäran av
skattestyrelsen eller skatteverket lämna eller Skatteförvaltningen lämna eller för gransk-
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för granskning förete sådana uppgifter som
kan behövas för beskattning eller ändringssökande och som framgår av handlingar som
myndigheten eller det offentliga samfundet
har i sin besittning eller annars känner till, om
uppgifterna inte gäller en sak i vilken vittnesmål enligt lag inte får avges. Ingen får
dock vägra lämna sådana uppgifter om någon
annans ekonomiska ställning som inverkar på
beskattningen.
Statliga myndigheter skall på uppmaning av
skattestyrelsen eller skatteverket för beskattningen ge utlåtanden samt göra beräkningar i
frågor inom sitt verksamhetsområde.

ning förete sådana uppgifter som kan behövas för beskattning eller ändringssökande och
som framgår av handlingar som myndigheten
eller det offentliga samfundet har i sin besittning eller annars känner till, om uppgifterna
inte gäller en sak i vilken vittnesmål enligt
lag inte får avges. Ingen får dock vägra lämna sådana uppgifter om någon annans ekonomiska ställning som inverkar på beskattningen.
Statliga myndigheter ska på uppmaning av
Skatteförvaltningen för beskattningen ge utlåtanden samt göra beräkningar i frågor inom
sitt verksamhetsområde.

22 §

22 §

Särskilda bestämmelser om lämnande av
uppgifter

Särskilda bestämmelser om lämnande av
uppgifter

——————————————
De uppgifter som avses i detta kapitel skall
lämnas till skatteförvaltningen utan hinder av
sekretessbestämmelser och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter.
Skattestyrelsen kan förordna att den uppgiftsskyldige skall lämna de uppgifter som
avses i detta kapitel med hjälp av en elektronisk dataöverföringsmetod. En fysisk person
eller ett dödsbo kan inte förpliktas att lämna
uppgifter med hjälp av en elektronisk dataöverföringsmetod. Uppgifterna kan lämnas
med hjälp av en elektronisk dataöverföringsmetod då skyddet av uppgifterna har utretts
på det sätt som avses i 32 § 1 mom. i personuppgiftslagen (523/1999).

——————————————
De uppgifter som avses i detta kapitel ska
lämnas till Skatteförvaltningen utan hinder av
sekretessbestämmelser och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter.
Skatteförvaltningen kan förordna att den
uppgiftsskyldige ska lämna de uppgifter som
avses i detta kapitel med hjälp av en elektronisk dataöverföringsmetod. En fysisk person
eller ett dödsbo kan inte förpliktas att lämna
uppgifter med hjälp av en elektronisk dataöverföringsmetod. Uppgifterna kan lämnas
med hjälp av en elektronisk dataöverföringsmetod då skyddet av uppgifterna har utretts på det sätt som avses i 32 § 1 mom. i
personuppgiftslagen (523/1999).

22 a §

22 a §

Försummelseavgift

Försummelseavgift

Den uppgiftsskyldige kan åläggas att i försummelseavgift betala högst 2 000 euro, om
1) det finns en mindre bristfällighet eller ett
mindre fel i en deklaration, en annan uppgift
eller en handling som lämnas för fullgörande
av uppgiftsskyldigheten, och den uppgiftsskyldige inte har följt en bevisligen sänd
uppmaning att avhjälpa bristfälligheten eller
felet,

Den uppgiftsskyldige kan åläggas att i försummelseavgift betala högst 2 000 euro, om
1) det finns en mindre bristfällighet eller ett
mindre fel i en deklaration, en annan uppgift
eller en handling som lämnas för fullgörande
av uppgiftsskyldigheten, och den uppgiftsskyldige inte har följt en bevisligen sänd
uppmaning att avhjälpa bristfälligheten eller
felet,
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2) den uppgiftsskyldige utan giltig orsak
har lämnat en deklaration, uppgift eller handling för sent, eller
3) den uppgiftsskyldige har lämnat uppgifterna på annat sätt än vad som bestämts av
Skattestyrelsen och den uppgiftsskyldige inte
har följt en bevisligen sänd uppmaning att
avhjälpa saken.
——————————————

2) den uppgiftsskyldige utan giltig orsak
har lämnat en deklaration, uppgift eller handling för sent, eller
3) den uppgiftsskyldige har lämnat uppgifterna på annat sätt än vad som bestämts av
Skatteförvaltningen och den uppgiftsskyldige
inte har följt en bevisligen sänd uppmaning
att avhjälpa saken.
——————————————

23 §

23 §

Granskningsrätt

Granskningsrätt

Skattestyrelsen och skatteverket har rätt att Skatteförvaltningen har rätt att granska alla
granska alla sådana handlingar som ovan i sådana handlingar som ovan i detta kapitel
detta kapitel nämnda uppgifter kan hämtas ur. nämnda uppgifter kan hämtas ur.
23 a §

23 a §

Sökande av ändring

Ändringssökande

Den uppgiftsskyldige får, på det sätt som
föreskrivs
i
förvaltningsprocesslagen
(586/1996), genom besvär söka ändring i sådana beslut av Skattestyrelsen eller skatteverket som gäller skyldighet att lämna i detta kapitel avsedda uppgifter.
I ett beslut av Skattestyrelsen eller skatteverket som gäller försummelseavgift får den
uppgiftsskyldige söka ändring genom skriftligt rättelseyrkande hos den myndighet som
fattat beslutet. Rättelseyrkandet skall göras
inom fem år från ingången av kalenderåret efter det år då beslutet om försummelseavgift
har fattats. Rättelseyrkande får dock alltid
framställas inom 60 dagar från det att den
uppgiftsskyldige har fått del av beslutet.
——————————————

Den uppgiftsskyldige får, på det sätt som
föreskrivs
i
förvaltningsprocesslagen
(586/1996), genom besvär söka ändring i sådana beslut av Skatteförvaltningen som gäller
skyldighet att lämna i detta kapitel avsedda
uppgifter.
I ett beslut av Skatteförvaltningen som
gäller försummelseavgift får den uppgiftsskyldige söka ändring genom skriftligt rättelseyrkande hos den myndighet som fattat beslutet. Rättelseyrkandet ska göras inom fem
år från ingången av kalenderåret efter det år
då beslutet om försummelseavgift har fattats.
Rättelseyrkande får dock alltid framställas
inom 60 dagar från det att den uppgiftsskyldige har fått del av beslutet.
——————————————

25 §

25 §

Avgifter

Avgifter

——————————————
Om en statlig eller kommunal myndighet
lämnar ut stora mängder uppgifter i form av
massutlämnande till skatteförvaltningen, skall
skatteförvaltningen till myndigheten betala de

——————————————
Om en statlig eller kommunal myndighet
lämnar ut stora mängder uppgifter i form av
massutlämnande till Skatteförvaltningen, ska
Skatteförvaltningen till myndigheten betala
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kostnader som denna i genomsnitt åsamkas,
med undantag av allmänna förvaltningskostnader, kapitalkostnader, hyreskostnader för
maskiner och anläggningar samt lokalkostnader.

de kostnader som denna i genomsnitt åsamkas, med undantag av allmänna förvaltningskostnader, kapitalkostnader, hyreskostnader
för maskiner och anläggningar samt lokalkostnader.

26 b §

26 b §

Motivering av beslut

Motivering av beslut

——————————————
När avvikelse görs från skattedeklarationen
behöver motiveringen inte finnas i beskattningsbeslutet, utan den skall finnas tillgänglig
hos skatteverket. Om vid avvikelsen från
skattedeklarationen tillämpas bestämmelserna
om beskattning enligt uppskattning, kringgående av skatt, förtäckt dividend, outredd förmögenhetsökning, internationell förtäckt
vinstöverföring eller skatteförhöjning, skall i
handlingarna antecknas det lagrum som ligger
till grund för beslutet.
——————————————

——————————————
När avvikelse görs från skattedeklarationen
behöver motiveringen inte finnas i beskattningsbeslutet, utan den ska finnas tillgänglig
hos Skatteförvaltningen. Om bestämmelserna
om beskattning enligt uppskattning, kringgående av skatt, förtäckt dividend, outredd
förmögenhetsökning, internationell förtäckt
vinstöverföring eller skatteförhöjning tillämpas vid avvikelsen från skattedeklarationen,
ska det lagrum som ligger till grund för beslutet antecknas i handlingarna.
——————————————

26 c §

26 c §

Delgivning

Delgivning

Beskattningsbeslut, beslut med anledning
av rättelseyrkande och andra handlingar skall
delges den skattskyldige. Delgivning skall
dock ske med den skattskyldiges lagliga företrädare eller befullmäktigade, om en företrädare eller befullmäktigad som sköter skatteärenden på den skattskyldiges vägnar har anmälts som ombud till skatteförvaltningens
kundregister.
——————————————

Beskattningsbeslut, beslut med anledning
av rättelseyrkande och andra handlingar ska
delges den skattskyldige. Delgivning ska
dock ske med den skattskyldiges lagliga företrädare eller befullmäktigade, om en företrädare eller befullmäktigad som sköter skatteärenden på den skattskyldiges vägnar har
anmälts som ombud till Skatteförvaltningens
kundregister.
——————————————

26 e §

26 e §

Andra allmänna bestämmelser

Andra allmänna bestämmelser

Vid verkställandet av beskattningen beräknar och debiterar skatteverket de skatter och
avgifter som avses i denna lag samt ändrar
beskattningen vid behov.
——————————————

Vid verkställandet av beskattningen beräknar och debiterar Skatteförvaltningen de skatter och avgifter som avses i denna lag samt
ändrar beskattningen vid behov.
——————————————
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39 §

39 §

Närmare föreskrifter

Närmare bestämmelser

Skattestyrelsen kan meddela närmare före- Skatteförvaltningen kan meddela närmare
skrifter om användning av förskott till betal- föreskrifter om användning av förskott till
ning av skatt.
betalning av skatt.
41 §

41 §

Uträkning av samfundsränta

Uträkning av samfundsränta

——————————————
——————————————
Vid uträkningen av samfundsränta beaktas Vid uträkningen av samfundsränta beaktas
inte av skatteverket beviljad förlängning av inte en förlängning av inlämningstiden för
inlämningstiden för skattedeklarationen.
skattedeklarationen som beviljats av Skatteförvaltningen.
48 §

48 §

Närmare föreskrifter

Närmare bestämmelser

Skattestyrelsen kan meddela närmare före- Skatteförvaltningen kan meddela närmare
skrifter om uträkning av samfundsränta, kvar- föreskrifter om uträkning av samfundsränta,
skatteränta och återbäringsränta.
kvarskatteränta och återbäringsränta.
49 §

49 §

Tidpunkten för slutförande av beskattningen

Tidpunkten för slutförande av beskattningen

Beskattningen av den skattskyldige slutförs
vid den tidpunkt som skattestyrelsen bestämt,
dock senast vid utgången av oktober under
det kalenderår som följer efter skatteåret. Beskattningen får slutföras vid olika tidpunkter
för olika skattskyldiga.

Beskattningen av den skattskyldige slutförs
vid den tidpunkt som Skatteförvaltningen bestämt, dock senast vid utgången av oktober
under det kalenderår som följer efter skatteåret. Beskattningen får slutföras vid olika
tidpunkter för olika skattskyldiga.

54 §

54 §

Ändring av beskattningen

Ändring av beskattningen

Skatteverket kan ändra beskattningen så
som bestäms nedan eller, enligt vad en besvärsinstans för beskattningen beslutar, verkställa beskattningen på nytt med beaktande av
6 kap.

Skatteförvaltningen kan ändra beskattningen så som bestäms nedan eller, enligt vad en
besvärsinstans för beskattningen beslutar,
verkställa beskattningen på nytt med beaktande av 6 kap.
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55 §

55 §

Rättelse av beskattningen till den skattskyldiges fördel

Rättelse av beskattningen till den skattskyldiges fördel

Om beskattningen innehåller ett fel till följd
av vilket den skattskyldige har påförts för
mycket skatt, rättar skatteverket beskattningen till den skattskyldiges fördel.
——————————————

Om beskattningen innehåller ett fel till
följd av vilket den skattskyldige har påförts
för mycket skatt, rättar Skatteförvaltningen
beskattningen till den skattskyldiges fördel.
——————————————

56 §

56 §

Rättelse av beskattningen till den skattskyldiges nackdel

Rättelse av beskattningen till den skattskyldiges nackdel

Om en skattskyldig delvis eller helt och hål- Om en skattskyldig delvis eller helt och
let blivit obeskattad eller annars har undgått hållet blivit obeskattad eller annars har undföreskriven skatt, kan skatteverket rätta be- gått föreskriven skatt, kan Skatteförvaltningskattningen till den skattskyldiges nackdel.
en rätta beskattningen till den skattskyldiges
nackdel.
——————————————
——————————————
57 §

57 §

Särskilda bestämmelser om rättelse av beskattningen

Särskilda bestämmelser om rättelse av beskattningen

——————————————
——————————————
Beskattningen anses ha rättats inom före- Beskattningen anses ha rättats inom föreskriven tid, om skatteverkets beslut om rätt- skriven tid, om Skatteförvaltningens beslut
telse har fattats innan tidsfristen löpt ut.
om rättelse har fattats innan tidsfristen löpt
ut.
60 §

60 §

Överföring till Finland av skatt som betalts
till en annan stat

Överföring till Finland av skatt som betalts
till en annan stat

——————————————
——————————————
Skattestyrelsen får meddela närmare före- Skatteförvaltningen får meddela närmare
föreskrifter om överföring av skatter.
skrifter om överföring av skatter.
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61 §

61 §

Rättelsemyndighet

Rättelsemyndighet

Skatterättelsenämnden avgör rättelseyrkanden som gäller beskattningen. Skatteverket
kan emellertid avgöra en i 62 § 1 mom. angiven persons rättelseyrkande till den del yrkandet godkänns.

Skatterättelsenämnden avgör rättelseyrkanden som gäller beskattningen. Skatteförvaltningen kan emellertid avgöra en i 62 §
1 mom. angiven persons rättelseyrkande till
den del yrkandet godkänns.

62 §

62 §

Rätt till ändringssökande

Rätt till ändringssökande

——————————————
Rätt att söka ändring i ett samfunds eller
samfälld förmåns beskattning har den kommun som är samfundets eller den samfällda
förmånens hemkommun. Om makar har olika
hemkommuner, har båda makars hemkommun och hemförsamling rätt att på kommunens och församlingens vägnar söka ändring i
beskattningen av makarna.

——————————————
Rätt att söka ändring i ett samfunds eller
samfälld förmåns beskattning har den kommun som är samfundets eller den samfällda
förmånens hemkommun. Om makar har olika
hemkommuner, har vardera makens hemkommun och hemförsamling rätt att på
kommunens och församlingens vägnar söka
ändring i beskattningen av makarna. Har en

——————————————

——————————————

person som för hela skatteåret ska beskattas
som begränsat skattskyldig fått inkomster
från landskapet Åland, har den åländska
kommunen i fråga rätt att söka ändring i beskattningen.

63 §

63 §

Rättelseyrkande till skatterättelsenämnden

Rättelseyrkande till skatterättelsenämnden

——————————————
——————————————
Rättelseyrkandet skall riktas till skatterät- Rättelseyrkandet ska riktas till skatterätteltelsenämnden vid det skatteverk som har senämnden. Rättelseyrkandet ska tillställas
verkställt eller som borde ha verkställt be- Skatteförvaltningen inom utsatt tid.
skattningen eller som har fastställt den grund
enligt vilken sammanslutningens inkomst och
förmögenhet samt förlust och skulder fördelas
mellan delägarna. Rättelseyrkandet skall

inom utsatt tid tillställas skatteverket i fråga.
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64 §

64 §

Tidsfristen för rättelseyrkande

Tidsfristen för rättelseyrkande

——————————————
Över skatteverkets beslut om ändring av
beskattningen får utan hinder av den tid som
anges i 1 mom. framställas rättelseyrkande
inom 60 dagar räknat från den dag då den
som har rätt att söka ändring fick del av beslutet. Beslutet kan delges utan användning
av mottagningsbevis, varvid det anses ha delgivits den sjunde dagen efter det att beslutet
lämnades in till posten, om inte något annat
visas. I fråga om Enheten för bevakning av
skattetagarnas rätt, kommunen, församlingen
och Folkpensionsanstalten räknas tiden dock
från det att beslutet fattades.

——————————————
Över Skatteförvaltningens beslut om ändring av beskattningen får rättelseyrkande utan
hinder av den tid som anges i 1 mom. framställas inom 60 dagar räknat från den dag då
den som har rätt att söka ändring fick del av
beslutet. Beslutet kan delges utan användning
av mottagningsbevis, varvid det anses ha
delgivits den sjunde dagen efter det att beslutet lämnades in till posten, om inte något annat visas. I fråga om Enheten för bevakning
av skattetagarnas rätt, kommunen, församlingen och Folkpensionsanstalten räknas tiden dock från det att beslutet fattades.

66 §

66 §

Besvär till förvaltningsdomstolen

Besvär till förvaltningsdomstolen

Den skattskyldige eller någon annan som
har rätt att söka ändring får över ett beslut
som har meddelats med anledning av ett rättelseyrkande anföra besvär hos den förvaltningsdomstol till vars domkrets den skattskyldiges eller sammanslutningens hemkommun enligt 5 § hör. Om personer på vilka inkomstskattelagens bestämmelser om makar
tillämpas har sin hemkommun inom domkretsen för olika förvaltningsdomstolar, ska ändring i rättelsenämndens beslut sökas hos den
förvaltningsdomstol till vars domkrets hemkommunen för den av makarna hör enligt vilken det behöriga skatteverket bestäms med
stöd av 6 § 3 mom. Om ingen förvaltningsdomstol skulle vara behörig att behandla besvären, söks ändring hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Den skattskyldige eller någon annan som
har rätt att söka ändring får över ett beslut
som har meddelats med anledning av ett rättelseyrkande anföra besvär hos den förvaltningsdomstol till vars domkrets den skattskyldiges eller sammanslutningens hemkommun enligt 5 § hör. Om personer på vilka
inkomstskattelagens bestämmelser om makar
tillämpas har sin hemkommun inom domkretsen för olika förvaltningsdomstolar, ska
ändring i rättelsenämndens beslut sökas hos
den förvaltningsdomstol till vars domkrets
hemkommunen för den äldre personen hör.

Besvärsskriften ska tillställas förvaltningsdomstolen eller skatteverket inom besvärstiden. Skatteverket ska utan dröjsmål vidarebefordra den inlämnade besvärsskriften och de
handlingar som ligger till grund för beskattningen till förvaltningsdomstolen.

Är personerna lika gamla, är förvaltningsdomstolen för den vars personbeteckning har
ett lägre individuellt nummero behörig förvaltningsdomstol. Om ingen förvaltnings-

domstol skulle vara behörig att behandla besvären, söks ändring hos Helsingfors förvaltningsdomstol.
Besvärsskriften ska tillställas förvaltningsdomstolen eller Skatteförvaltningen inom besvärstiden. Skatteförvaltningen ska utan
dröjsmål vidarebefordra den inlämnade besvärsskriften och de handlingar som gäller
beskattningen till förvaltningsdomstolen.
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68 §

68 §

Behandling av besvär som rättelseyrkande

Behandling av besvär som rättelseyrkande

Besvär som anförs till länsrätten trots att de
borde ha riktats till skatterättelsenämnden
som rättelseyrkande, skall behandlas som rättelseyrkande. Därvid skall inte fattas beslut
om att lämna besvären utan prövning.

Besvär som anförs hos förvaltningsdomstolen trots att de borde ha riktats till skatterät-

70 §

70 §

Besvär till högsta förvaltningsdomstolen

Besvär till högsta förvaltningsdomstolen

I länsrättens beslut får ändring sökas genom
besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om
högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Rätt att anföra besvär hos högsta förvaltningsdomstolen har de som får söka
ändring i beskattningen.
——————————————
Besvärstillstånd kan beviljas även så att det
gäller endast en del av det överklagade länsrättsbeslutet.

I förvaltningsdomstolens beslut får ändring
sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen
beviljar besvärstillstånd. Rätt att anföra besvär hos högsta förvaltningsdomstolen har de
som får söka ändring i beskattningen.
——————————————
Besvärstillstånd kan även beviljas så att det
gäller endast en del av det överklagade beslutet av förvaltningsdomstolen.

71 §

71 §

Den tid inom vilken besvär till högsta förvaltningsdomstolen skall anföras

Den tid inom vilken besvär till högsta förvaltningsdomstolen ska anföras

Besvär skall anföras inom 60 dagar från
delfåendet av länsrättens beslut. Besvärsskriften, i vilken ansökan om besvärstillstånd skall
ingå, skall inom besvärstiden tillställas högsta
förvaltningsdomstolen eller den länsrätt som
har fattat beslutet.

Besvär ska anföras inom 60 dagar från delfåendet av förvaltningsdomstolens beslut.
Besvärsskriften, i vilken ansökan om besvärstillstånd ska ingå, ska inom besvärstiden
tillställas högsta förvaltningsdomstolen eller
den förvaltningsdomstol som har fattat beslutet.

73 §

73 §

Fastställelse av ändringsgrund

Fastställelse av ändringsgrund

Om någon genom ett beslut på rättelseyrkande eller besvär har förklarats vara skattskyldig eller om ett beskattningsbeslut har
ändrats, ska den myndighet som gör ändringen fastställa ändringsgrunden. En kopia av
högsta förvaltningsdomstolens eller förvalt-

Om någon genom ett beslut på rättelseyrkande eller besvär har förklarats vara skattskyldig eller om ett beskattningsbeslut har
ändrats, ska den myndighet som gör ändringen fastställa ändringsgrunden. En kopia av
högsta förvaltningsdomstolens eller förvalt-

telsenämnden som rättelseyrkande, ska behandlas som rättelseyrkande. Då ska beslut
om avvisande av besvären inte fattas.
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ningsdomstolens ovan nämnda beslut ska tillställas förvaltningsdomstolen, Skatteförvaltningens ifrågavarande enhet, Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt och, om beslutet gäller kommunalbeskattningen, kommunen.

ningsdomstolens ovan nämnda beslut ska tillställas förvaltningsdomstolen, Skatteförvaltningen, Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt och, om beslutet gäller kommunalbeskattningen, kommunen.

74 §

74 §

Omröstning

Omröstning

Om ett ärende avgörs av skatterättelsenämnden, länsrätten eller högsta domstolen
genom omröstning, gäller såsom beslut den
åsikt som flertalet skall anses ha omfattat.
Vid lika röstetal avgör den åsikt som är fördelaktigare för den skattskyldige eller, om
denna grund inte kan tillämpas, den åsikt som
ordföranden har omfattat.

Om ett ärende avgörs av skatterättelsenämnden, förvaltningsdomstolen eller högsta
förvaltningsdomstolen genom omröstning,
gäller såsom beslut den åsikt som flertalet
ska anses ha omfattat. Vid lika röstetal avgör
den åsikt som är fördelaktigare för den skattskyldige eller, om denna grund inte kan tilllämpas, den åsikt som ordföranden har omfattat.

75 §

75 §

Följdändring

Följdändring

Om beskattningen har ändrats på ett sätt
som inverkar på beskattningen för ett annat
skatteår eller på en annan skattskyldigs beskattning, skall skatteverket ändra också beskattningen för det sistnämnda skatteåret eller
den sistnämnde skattskyldige på ett mot ändringen svarande sätt (följdändring), om ändringen inte av någon särskild orsak är oskälig.
Den skattskyldige skall om möjligt beredas
möjlighet att bli hörd i ärendet, om detta inte
är uppenbart onödigt.
Skatteverket kan ändra en skattskyldigs beskattning också i det fall att beskattningen i
en annan stat har ändrats på ett sätt som påverkar beskattningen i Finland.
Skatteverket kan ändra en skattskyldigs beskattning också i det fall att annan beskattning av den skattskyldige än den som verkställts enligt denna lag har ändrats på ett sätt
som påverkar den beskattning som skall verkställas enligt denna lag.

Om beskattningen har ändrats på ett sätt
som inverkar på beskattningen för ett annat
skatteår eller på en annan skattskyldigs beskattning, ska Skatteförvaltningen ändra också beskattningen för det sistnämnda skatteåret eller den sistnämnde skattskyldige på ett
mot ändringen svarande sätt (följdändring),
om ändringen inte av någon särskild orsak är
oskälig. Den skattskyldige ska om möjligt
ges möjlighet att bli hörd i ärendet, om detta
inte är uppenbart onödigt.
Skatteförvaltningen kan ändra en skattskyldigs beskattning också i det fall att beskattningen i en annan stat har ändrats på ett sätt
som påverkar beskattningen i Finland.
Skatteförvaltningen kan ändra en skattskyldigs beskattning också i det fall att annan beskattning av den skattskyldige än den som
verkställts enligt denna lag har ändrats på ett
sätt som påverkar den beskattning som ska
verkställas enligt denna lag.
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76 §

76 §

Ändring i beskattningen till följd av ändringssökande

Ändring i beskattningen till följd av ändringssökande

Om skatt till följd av ett beslut på en änd- Om skatt till följd av ett beslut på en ändringsansökan skall avlyftas eller sänkas, änd- ringsansökan ska avlyftas eller sänkas, ändrar
rar skatteverket beskattningen och återbär den Skatteförvaltningen beskattningen och återöverbetalda skatten jämte räntepåföljder.
bär den överbetalda skatten jämte räntepåföljder.
——————————————
——————————————
Om någon till följd av beslut på en änd- Om någon till följd av beslut på en ändringsansökan skall förklaras skattskyldig eller ringsansökan ska förklaras skattskyldig eller
skatten höjas, ändrar skatteverket beskatt- om skatten ska höjas, ändrar Skatteförvaltningen och uppbär den obetalda skatten jämte ningen beskattningen och uppbär den obetalräntepåföljder.
da skatten jämte räntepåföljder.
77 §

77 §

Räknande av ränta i ändringssituationer

Räknande av ränta i ändringssituationer

——————————————
——————————————
Skattestyrelsen får meddela närmare före- Skatteförvaltningen får meddela närmare
skrifter om hur räntorna som avses i denna föreskrifter om hur räntorna som avses i denparagraf skall räknas.
na paragraf ska räknas.
79 §

79 §

Överföring av ärenden

Överföring av ärenden

Om det vid ändring i beskattningen eller
behandling av en ändringsansökan framgår
att beskattningen inte har verkställts på rätt
beskattningsort skall myndigheten, om den
inte anser sig kunna avgöra ärendet omedelbart, överföra ärendet till det skatteverk som
borde ha verkställt beskattningen.

Om länsrätten vid behandlingen av en änd- Om en förvaltningsdomstol vid behandringsansökan konstaterar att besvären an- lingen av en ändringsansökan konstaterar att
kommer på länsrätten i ett annat län, skall besvären ankommer på en annan förvaltningsdomstol, ska ärendet hänskjutas till
ärendet hänskjutas till denna länsrätt.
denna förvaltningsdomstol.
Om högsta förvaltningsdomstolen vid be- Om högsta förvaltningsdomstolen vid behandlingen av besvär konstaterar att dessa handlingen av besvär konstaterar att dessa
borde ha behandlats vid en annan länsrätt än borde ha behandlats vid en annan förvaltden som avgjort dem, skall ärendet överföras ningsdomstol än den som avgjort dem, ska
till den rätta länsrätten om högsta förvalt- ärendet överföras till den rätta förvaltningsningsdomstolen inte anser sig kunna avgöra domstolen om högsta förvaltningsdomstolen
inte anser sig kunna avgöra ärendet omedelärendet omedelbart.
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bart.
80 §

80 §

Beskattningsorten för en begränsat skattskyldig

Beskattningsorten för en begränsat skattskyldig

Nylands skatteverk verkställer beskattningen av en person som skall beskattas som begränsat skattskyldig för hela skatteåret. Om
inkomsten för en begränsat skattskyldig härrör från landskapet Åland, skall beskattningen dock verkställas av Ålands skattebyrå vid
Sydvästra Finlands skatteverk.

(upphävs)

81 §

81 §

Ändringssökande på skattetagarnas vägnar

Ändringssökande på skattetagarnas vägnar

Rätt att söka ändring i beskattningen av en
person som ska beskattas som begränsat
skattskyldig för hela skatteåret har Enheten
för bevakning av skattetagarnas rätt eller, om
beskattningen har verkställts av Ålands skattebyrå vid Sydvästra Finlands skatteverk, vederbörande kommun på Åland.

(upphävs)

82 §

82 §

Behörig skatterättelsenämnd

Behörig skatterättelsenämnd

Rättelseyrkande som gäller beskattningen
av en person som skall beskattas som begränsat skattskyldig för hela skatteåret skall göras
till skatterättelsenämnden vid Nylands eller,
om beskattningen har verkställts av Ålands
skattebyrå vid Sydvästra Finlands skatteverk,
till skatterättelsenämnden vid Ålands skattebyrå vid Sydvästra Finlands skatteverk.

(upphävs)

85 §

85 §

Sökande av förhandsbesked hos skatteverket

Sökande av förhandsbesked

Skatteverket kan på skriftlig ansökan av Skatteförvaltningen kan på skriftlig ansöden skattskyldige eller sammanslutningen i kan av den skattskyldige eller sammanslutfråga om inkomstskatt meddela besked om ningen i fråga om inkomstskatt meddela behur skatteverket kommer att förfara i det sked om hur Skatteförvaltningen kommer att
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ärende som avses i ansökan (förhandsbe- förfara i det ärende som avses i ansökan (försked).
handsbesked).
Förhandsbeskedet meddelas av det skatte- Förhandsbeskedet meddelas för viss tid,
verk som verkställer beskattningen. För- dock högst för det skatteår som utgår senast
handsbeskedet meddelas för viss tid, dock under det kalenderår som följer på meddehögst för det skatteår som utgår senast under landet av förhandsbeskedet. Förhandsbesked
det kalenderår som följer på meddelandet av meddelas inte, om ansökan i ärendet är anförhandsbeskedet. Förhandsbesked meddelas hängig i centralskattenämnden eller om ceninte, om ansökan i ärendet är anhängig i cen- tralskattenämnden har avgjort ärendet.
tralskattenämnden eller om centralskattenämnden har avgjort ärendet.
——————————————
——————————————
Innan förhandsbeskedet delges sökanden, Innan förhandsbeskedet delges sökanden,
ska skatteverket inhämta meddelande av En- ska Skatteförvaltningen inhämta meddelande
heten för bevakning av skattetagarnas rätt om av Enheten för bevakning av skattetagarnas
enheten utnyttjar sin rätt att söka ändring i rätt om enheten utnyttjar sin rätt att söka ändbeskattning som har verkställts så som avses i ring i beskattning som har verkställts så som
förhandsbeskedet. Meddelandet ska inhämtas avses i förhandsbeskedet. Meddelandet ska
och lämnas utan dröjsmål, och anteckning om inhämtas och lämnas utan dröjsmål, och anmeddelandet ska göras i beslutet om för- teckning om meddelandet ska göras i beslutet
handsbesked.
om förhandsbesked.
Skatteverket är skyldigt att på yrkande av Skatteförvaltningen är skyldig att på yrkanden skattskyldige eller sammanslutningen de av den skattskyldige eller sammanslutiaktta förhandsbeskedet när beskattningen ningen iaktta förhandsbeskedet när beskattverkställs.
ningen verkställs.
Ändring får inte sökas genom besvär i skat- Ändring får inte sökas genom besvär i
teverkets beslut om förhandsbesked.
Skatteförvaltningens beslut om förhandsbesked.
91 §

91 §

Förstörda handlingar

Förstörda handlingar

Om skattedeklarationer eller andra till beskattningen hörande handlingar förstörs, har
skattestyrelsen rätt att meddela nödvändiga
föreskrifter om nytt fullgörande av deklarationsskyldigheten samt om verkställande av
beskattningen.

Om skattedeklarationer eller andra till beskattningen hörande handlingar förstörs, har
Skatteförvaltningen rätt att meddela nödvändiga föreskrifter om nytt fullgörande av deklarationsskyldigheten samt om verkställande
av beskattningen.

91 a §

91 a §

Meddelande om kommunens och församlingens inkomstskattesats

Meddelande om kommunens och församlingens inkomstskattesats

En kommun och en församling skall senast
den 17 november året före skatteåret meddela
skattestyrelsen vilken inkomstskattesats som
skall tillämpas. Kommunen anger inkomstskattesatsen med en fjärdedels procentenhets

En kommun och en församling ska senast
den 17 november året före skatteåret meddela
Skatteförvaltningen vilken inkomstskattesats
som ska tillämpas. Kommunen anger inkomstskattesatsen med en fjärdedels procent-
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noggrannhet.
Har meddelandet inte sänts till skattestyrelsen inom den tid som anges i 1 mom. eller
den längre tid som skattestyrelsen har medgivit, får inkomstskattesatsen för det föregående året iakttas i beskattningen.
En förteckning över inkomstskattesatserna
publiceras i författningssamlingen.

enhets noggrannhet.
Har meddelandet inte sänts till Skatteförvaltningen inom den tid som anges i 1 mom.
eller den längre tid som Skatteförvaltningen
har medgivit, får inkomstskattesatsen för det
föregående året iakttas i beskattningen.
Skatteförvaltningen publicerar en förteckning över inkomstskattesatserna i författningssamlingen.

93 a §

93 a §

Elektronisk kommunikation och signering

Elektronisk kommunikation och signering

——————————————
Skattestyrelsen meddelar närmare föreskrifter om på vilket sätt deklarationer och andra
handlingar skall vara certifierade för att kunna lämnas in på elektronisk väg.

——————————————
Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om på vilket sätt deklarationer och
andra handlingar ska vara certifierade för att
kunna lämnas in på elektronisk väg.
———
Denna lag träder i kraft den

———

20 .

19.
Lag
om ändring av 8 och 10 § i lagen om återbäring i vissa fall av skatt som betalats på dividend
erhållen från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 15 juli 2005 om återbäring i vissa fall av skatt som betalats på dividend erhållen från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (563/2005) 8 § och 10 § 2 mom.
som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

8§

8§

Behörig myndighet

Behörig myndighet

Beslut i ett ärende som gäller återbäring av Beslut i ett ärende som gäller återbäring av
skatt fattas av det skatteverk som är behörigt skatt fattas av Skatteförvaltningen. Återbäenligt 6 § i lagen om beskattningsförfarande ringen ska betalas omedelbart efter det att be(1558/1995) eller av något annat skatteverk slutet fattats.
som Skattestyrelsen förordnar. Återbäringen
skall betalas omedelbart efter det att beslutet
fattats.

RP 288/2009 rd

176

Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

10 §

10 §

Ansökan om återbäring

Ansökan om återbäring

——————————————
En skriftlig ansökan skall lämnas till det
skatteverk som verkställt beskattningen. Ansökan skall innehålla en utredning om beloppen av dividender enligt 2 § och den källskatt
som uppburits för dividenderna, specificerat
per skatteår, samt de dividendutdelande bolagens namn och hemort.
——————————————

——————————————
En skriftlig ansökan ska lämnas till Skatteförvaltningen. Ansökan ska innehålla en utredning om beloppen av dividender enligt 2 §
och den källskatt som uppburits för dividenderna, specificerat per skatteår, samt de dividendutdelande bolagens namn och hemort.
——————————————
———

Denna lag träder ikraft den

———

20 .

20.
Lag
om ändring av lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 30 december 1999 om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) 1 § 1 mom., 3 § 2 mom., 10 §, 13 § 1 mom. och 17 § 2—4 mom.,
av dem 17 § 2 och 3 mom. sådana de lyder i lag 1166/2002 samt 17 § 4 mom. sådant det lyder i lag 659/2004, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

1§

1§

Lagens tillämpningsområde

Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på handlingar som
gäller en enskild skattskyldig och som för
verkställande av beskattning har lämnats till
skatteförvaltningen eller satts upp inom den
(beskattningshandlingar) samt på uppgifterna
i sådana handlingar (beskattningsuppgifter).
Vad som i denna lag föreskrivs om skattskyldiga gäller också andra som är skyldiga att
lämna deklaration eller uppgifter, samt sammanslutningar.
——————————————

Denna lag tillämpas på handlingar som
gäller en enskild skattskyldig och som för
verkställande av beskattning har lämnats till
Skatteförvaltningen eller satts upp inom den
(beskattningshandlingar) samt på uppgifterna
i sådana handlingar (beskattningsuppgifter).
Vad som i denna lag föreskrivs om skattskyldiga gäller också andra som är skyldiga att
lämna deklaration eller uppgifter, samt sammanslutningar.
——————————————
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3§

3§

Beskattningsuppgifters offentlighet och rätt
att få uppgifter

Beskattningsuppgifters offentlighet och rätt
att få uppgifter

——————————————
Var och en har rätt att ta del av en offentlig
beskattningshandling som innehas av skatteförvaltningen enligt vad som bestäms i lagen
om offentlighet i myndigheternas verksamhet,
om inte något annat följer av denna lag.

——————————————
Var och en har rätt att ta del av en offentlig
beskattningshandling som innehas av Skatteförvaltningen enligt vad som bestäms i lagen
om offentlighet i myndigheternas verksamhet, om inte något annat följer av denna lag.

10 §

10 §

Användning och behandling av beskattningsuppgifter inom skatteförvaltningen

Användning och behandling av beskattningsuppgifter inom Skatteförvaltningen

Skatteförvaltningen får också för att utföra
andra uppgifter som avses i 2 § lagen om
skatteförvaltningen (1557/1995) använda och
behandla beskattningsuppgifter som den tagit
emot eller satt upp för ett visst beskattningsärende, utan att bestämmelserna om skydd för
personuppgifter och sekretessbeläggning av
handlingar hindrar det.

Skatteförvaltningen får också för att utföra
andra uppgifter som avses i 2 § i lagen om
Skatteförvaltningen ( / ) använda och behandla beskattningsuppgifter som den tagit
emot eller satt upp för ett visst beskattningsärende, utan att bestämmelserna om skydd
för personuppgifter och sekretessbeläggning
av handlingar hindrar det.

13 §

13 §

Utlämnande av uppgifter i syfte att tillgodose Utlämnande av uppgifter i syfte att tillgodose
en enskild persons intressen och rättigheter
en enskild persons intressen och rättigheter

Skatteförvaltningen kan utan hinder av sekretesskyldigheten lämna ut uppgifter ur en
bouppteckning som förvaras av skatteförvaltningen till den som behöver uppgifterna för
att se till sina intressen, rättigheter eller skyldigheter.
——————————————

Skatteförvaltningen kan trots sekretesskyldigheten lämna ut uppgifter ur en bouppteckning som förvaras av Skatteförvaltningen till
den som behöver uppgifterna för att se till
sina intressen, rättigheter eller skyldigheter.

17 §

17 §

——————————————

Utlämnande av uppgifter för verkställande av Utlämnande av uppgifter för verkställande av
förskottsinnehållning
förskottsinnehållning

——————————————
——————————————
Utan hinder av sekretessbestämmelserna Trots sekretessbestämmelserna kan Skattekan Skattestyrelsen för verkställande av för- förvaltningen för verkställande av förskottsskottsinnehållning på alla allmänt skattskyl- innehållning på alla allmänt skattskyldiga

178
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diga personers skattepliktiga sociala förmåner, utkomstskyddsförmåner för arbetslösa,
försäkringsbaserade prestationer och andra
motsvarande förmåner på begäran lämna ut
nödvändiga uppgifter till Folkpensionsanstalten, en arbetslöshetskassa, en försäkringsanstalt eller någon annan instans som betalar ut
sådana förmåner. Uppgifter som behövs för
verkställande av förskottsinnehållning är den
skattskyldiges personbeteckning, förskottsinnehållningsprocenter och uppgifter om den
inkomstgräns som har bestämts utifrån årsinkomsterna. Uppgifterna kan lämnas också
med hjälp av teknisk anslutning.
Uppgifterna kan lämnas ut under förutsättning att den som begär dem har lagt fram en
godtagbar utredning över hur användningen
av uppgifterna övervakas och hur det säkerställs att uppgifterna inte används för något
annat ändamål än verkställande av förskottsinnehållning. Skattestyrelsen kan till ett beslut foga föreskrifter om användning, övervakning och skydd av uppgifterna. Onödiga
uppgifter skall utplånas varje år och Skattestyrelsen underrättas om att uppgifterna har
utplånats, om inte något annat följer av Skattestyrelsens föreskrifter.
Utan hinder av sekretessbestämmelserna
kan Skattestyrelsen till serviceanvändare som
identifierats med hjälp av det via ett allmänt
datanät tillgängliga systemet för betalningstjänst- och deklarationsservice för småarbetsgivare lämna ut sådana uppgifter om av serviceanvändaren specificerade skattskyldiga som
behövs för verkställande av förskottsinnehållning.

personers skattepliktiga sociala förmåner, utkomstskyddsförmåner för arbetslösa, försäkringsbaserade prestationer och andra motsvarande förmåner på begäran lämna ut nödvändiga uppgifter till Folkpensionsanstalten, en
arbetslöshetskassa, en försäkringsanstalt eller
någon annan instans som betalar ut sådana
förmåner. Uppgifter som behövs för att verkställa förskottsinnehållning är den skattskyldiges personbeteckning, förskottsinnehållningsprocenter och uppgifter om den inkomstgräns som har bestämts utifrån årsinkomsterna. Uppgifterna kan lämnas också
med hjälp av teknisk anslutning.
Uppgifterna kan lämnas ut under förutsättning att den som begär dem har lagt fram en
godtagbar utredning över hur användningen
av uppgifterna övervakas och hur det säkerställs att uppgifterna inte används för något
annat ändamål än verkställande av förskottsinnehållning. Skatteförvaltningen kan till ett
beslut foga föreskrifter om användning,
övervakning och skydd av uppgifterna. Onödiga uppgifter ska utplånas varje år och Skatteförvaltningen underrättas om att uppgifterna har utplånats, om inte något annat följer
av Skatteförvaltningens föreskrifter.
Trots sekretessbestämmelserna kan Skatteförvaltningen till serviceanvändare som identifierats med hjälp av det system för betalningstjänst- och deklarationsservice för småarbetsgivare som är tillgängligt via ett allmänt datanät lämna ut sådana uppgifter om
de av serviceanvändaren specificerade skattskyldiga som behövs för att verkställa förskottsinnehållning.
———
Denna lag träder i kraft den

———

20 .
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21.
Lag
om ändring av lagen om skatt på arv och gåva
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen av den 12 juli 1940 om skatt på arv och gåva (378/1940) 22—24 § och
39 a § 3 mom.,
sådana de lyder, 22 och 23 § samt 39 a § 3 mom. i lag 507/1998 och 24 § i lag 969/2005,
samt
ändras 25 § 3 mom., 28 § 3 mom., 28 a, 29 och 30 §, 31 § 1 och 2 mom., 32 §, 37 § 1 mom.,
38 §, 39 § 2 mom., 39 a § 1 mom., 39 b § 2 mom., 41 a §, 42 § 2 mom., 43 § 2 och 4 mom.,
44 § 1 mom., 45 § 2 mom., 49 §, 50 § 1 mom., 51 § 1 mom., det inledande stycket i 55 §
1 mom., 55 § 7 mom. samt 56 § 1 och 3 mom.,
sådana de lyder, 25 § 3 mom., 28 a, 29 och 30 §, 31 § 1 och 2 mom., 32 §, 37 § 1 mom.,
38 §, 39 § 2 mom., 39 a § 1 mom., 39 b § 2 mom., 42 § 2 mom., 49 §, 50 § 1 mom., 51 §
1 mom., det inledande stycket i 55 § 1 mom. och 56 § 3 mom. i nämnda lag 507/1998, 28 §
3 mom. i lag 318/1994, 41 a § i lag 1084/2005, 43 § 2 och 4 mom., 44 § 1 mom. och 45 §
2 mom. i lag 242/2008, 55 § 7 mom. 1144/2005 samt 56 § 1 mom. i lag 909/2001, som följer:
Gällande lydelse
22 §
Arvsbeskattningen verkställs av det skatteverk inom vars område arvlåtaren vid sitt
frånfälle var stadigvarande bosatt.
Om egendom övergår till två eller flera
personer så att den, sedan den enas rätt till
den upphört, övergår till en annan, skall dock
det skatteverk inom vars område den förra
mottagaren är eller vid sitt frånfälle var bosatt verkställa beskattningen av den senare
mottagaren.

Föreslagen lydelse

(upphävs)

23 §
Gåvobeskattningen verkställs av det skatteverk inom vars område gåvogivaren var bosatt vid skattskyldighetens inträde.

(upphävs)

24 §
Om 22 eller 23 § inte kan tilllämpas, verkställs arvs- och gåvobeskattningen av Nylands skatteverk.

(upphävs)

22 §

23 §

24 §

25 §
25 §
——————————————
——————————————
Skatteverket kan på ansökan som en döds- Skatteförvaltningen kan på ansökan som en
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bodelägare har gjort före verkställandet av
beskattningen, uppskjuta verkställandet av
arvsbeskattningen för viss tid, dock för högst
ett år från utgången av den tid som bestäms
för inlämnande av bouppteckningsinstrumentet till skatteverket, om vägande skäl anförs
till stöd för ansökan. Som ett sådant skäl skall
bland annat anses verkställande av arvskifte i
ett bo, där verksamheten vid en gårdsbruksenhet eller ett annat företag som ingår i boet
fortsätter för dödsboets eller dess delägares
räkning, då det inte är fråga om en i förhållande till dödsboets sammanlagda tillgångar
ringa förmögenhetsdel.

dödsbodelägare har gjort före verkställandet
av beskattningen, skjuta upp verkställandet
av arvsbeskattningen för viss tid, dock för
högst ett år från utgången av den tid som bestäms för inlämnande av bouppteckningsinstrumentet till Skatteförvaltningen, om
vägande skäl anförs till stöd för ansökan.
Som ett sådant skäl ska bland annat anses
verkställande av arvskifte i ett bo, där verksamheten vid en gårdsbruksenhet eller ett annat företag som ingår i boet fortsätter för
dödsboets eller dess delägares räkning, då det
inte är fråga om en förmögenhetsdel som är
ringa i förhållande till dödsboets sammanlagda tillgångar.

28 §
——————————————
Skattestyrelsen meddelar närmare föreskrifter om vilka handlingar som skall inges för
verkställandet av beskattningen. Skattestyrelsen kan också bestämma att de uppgifter som
skall lämnas för arvs- eller gåvobeskattningen
skall lämnas på en blankett som skattestyrelsen har fastställt.

28 §
——————————————
Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om vilka handlingar som ska inges
för verkställandet av beskattningen. Skatteförvaltningen kan också bestämma att de
uppgifter som ska lämnas för arvs- eller gåvobeskattningen ska lämnas på en blankett
som Skatteförvaltningen har fastställt.

28 a §
Försäkringsbolag och annan utbetalare av
förmåner som avses i 7 a eller 18 a § skall
lämna uppgift om förmånerna till skatteverket
i den avlidnes eller gåvotagarens hemkommun. Skattestyrelsen meddelar närmare föreskrifter om tidpunkten när och sättet för hur
uppgiften skall lämnas samt om uppgiftens
innehåll.

28 a §
Försäkringsbolag och andra som betalar ut
förmåner som avses i 7 a eller 18 a § ska
lämna uppgift om förmånerna till Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen meddelar
närmare föreskrifter om när och hur uppgiften ska lämnas samt om uppgiftens innehåll.

29 §
Bouppteckningsinstrumentet skall inom en
månad från bouppteckningen tillställas det
behöriga skatteverket.
Skatteverket kan underrätta tingsrätten om
att förrättandet av bouppteckning har försummats.

29 §
Bouppteckningsinstrumentet ska inom en
månad från bouppteckningen tillställas Skatteförvaltningen.
Skatteförvaltningen kan underrätta tingsrätten om att förrättandet av bouppteckning har
försummats.

30 §
30 §
Skattedeklarationen skall tillställas det be- Skattedeklarationen ska tillställas Skattehöriga skatteverket inom tre månader från det förvaltningen inom tre månader från det att
att skattskyldigheten har inträtt.
skattskyldigheten har inträtt.
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31 §
Skatteverket verkställer arvs- och gåvobeskattningen. Skatteverket rättar också sådana
i 40 § eller 41 § nämnda fel som det observerat.
Beskattningen anses ha blivit verkställd den
dag då skatteverket har behandlat ärendet.
Dagen för verkställandet av beskattningen
skall framgå av beskattningshandlingarna.
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31 §

Skatteförvaltningen verkställer arvs- och
gåvobeskattningen. Skatteförvaltningen rättar

——————————————

också sådana i 40 eller 41 § avsedda fel som
den observerat.
Beskattningen anses ha blivit verkställd
den dag då Skatteförvaltningen har behandlat
ärendet. Dagen för verkställandet av beskattningen ska framgå av beskattningshandlingarna.
——————————————

32 §
Dödsbodelägare, legattagare och den efterlevande maken, också när denne inte är dödsbodelägare, samt dessas lagliga företrädare,
de som förrättat bouppteckningen och den
som har uppgivit boet eller förestår detta, liksom även gåvogivare och gåvotagare är skyldiga att på uppmaning av behörig tjänsteman
vid skatteverket eller skattestyrelsen meddela
alla uppgifter och utredningar som berör boet
eller gåvan samt att för granskning förete alla
handlingar som gäller boet eller gåvan.

32 §
Dödsbodelägare, legattagare och den efterlevande maken, också när denne inte är dödsbodelägare, samt dessas lagliga företrädare,
de som förrättat bouppteckningen och den
som har uppgivit boet eller förestår detta, liksom även gåvogivare och gåvotagare är skyldiga att på uppmaning av Skatteförvaltningen
meddela alla uppgifter och utredningar som
gäller boet eller gåvan samt att för granskning förete alla handlingar som gäller boet eller gåvan.

37 §
När skatteverket har verkställt beskattningen skall den som har debiterats arvs- eller gåvoskatt tillställas debetsedel och utredning
om grunderna för beskattningen samt anvisningar om hur ändring kan sökas i beskattningen.
——————————————

37 §
När Skatteförvaltningen har verkställt beskattningen ska den som har debiterats arvseller gåvoskatt tillställas debetsedel och utredning om grunderna för beskattningen samt
anvisningar om hur ändring kan sökas i beskattningen.
——————————————

38 §
Om det yppar sig nya tillgångar eller skulder i dödsboet efter att arvsbeskattningen har
verkställts, skall en handling innefattande
tillägg eller rättelse enligt 20 kap. 10 § ärvdabalken tillställas skatteverket inom en månad
efter att den upprättats.
När arvsbeskattningen verkställs med stöd
av skattedeklaration skall en skattedeklaration
som upptar de nya tillgångarna och skulderna
tillställas skatteverket inom tre månader efter
att de har yppat sig i boet.
Om grunderna för arvs- eller gåvobeskatt-

38 §
Om det yppar sig nya tillgångar eller skulder i dödsboet efter att arvsbeskattningen har
verkställts, ska en handling innefattande
tillägg eller rättelse enligt 20 kap. 10 § i ärvdabalken tillställas Skatteförvaltningen inom
en månad efter att den upprättats.
När arvsbeskattningen verkställs med stöd
av skattedeklaration ska en skattedeklaration
som upptar de nya tillgångarna och skulderna
tillställas Skatteförvaltningen inom tre månader efter att de har yppat sig i boet.
Om grunderna för arvs- eller gåvobeskatt-
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ningen i övrigt har förändrats efter verkställandet av beskattningen, är den skattskyldige,
ifall hans arvs- eller gåvoskatt skulle stiga,
skyldig att inom tre månader efter att han har
fått vetskap om orsaken underrätta skatteverket om saken, om inte någon annan delägare
eller gåvotagare redan har gjort anmälan.

ningen i övrigt har förändrats efter verkställandet av beskattningen, är den skattskyldige,
ifall hans arvs- eller gåvoskatt skulle stiga,
skyldig att inom tre månader efter att han har
fått vetskap om orsaken underrätta Skatteförvaltningen om saken, om inte någon annan
delägare eller gåvotagare redan har gjort anmälan.

39 §
——————————————
Om någon som har erhållit egendom med
återgångsvillkor, då villkoret uppfyllts måste
lämna ifrån sig egendomen inom fem år efter
det han erhållit den, skall den skatt som betalts tidigare återbetalas i den ordning som
bestäms i 41 §. Den skattskyldige skall tillställa skatteverket ett meddelande om detta
inom sex månader efter överlämnandet av
egendomen.

39 §
——————————————
Om någon som har erhållit egendom med
återgångsvillkor, då villkoret uppfyllts måste
lämna ifrån sig egendomen inom fem år efter
det han erhållit den, ska den skatt som betalts
tidigare återbetalas i den ordning som bestäms i 41 §. Den skattskyldige ska tillställa
Skatteförvaltningen ett meddelande om detta
inom sex månader efter överlämnandet av
egendomen.

39 a §
39 a §
Skatteverket får på skriftlig ansökan med- Skatteförvaltningen får på skriftlig ansökan
dela förhandsavgörande som gäller arvs- och meddela förhandsavgörande som gäller arvsgåvoskatt.
och gåvoskatt.
——————————————
——————————————
Förhandsavgörandet meddelas av det skat- (3 mom. upphävs)
teverk inom vars område överlåtaren av
egendomen bor eller inom vars område arvlåtaren stadigvarande bodde vid sin död. Om
inte nämnda bestämmelser kan tillämpas,
meddelas förhandsavgörandet av det skatteverk som avses i 24 §.

39 b §
——————————————
Ett ärende som gäller förhandsavgörande
skall behandlas i brådskande ordning i skatteverket, länsrätten och högsta förvaltningsdomstolen.

39 b §
——————————————
Ett ärende som gäller förhandsavgörande
ska behandlas i brådskande ordning i Skatteförvaltningen, förvaltningsdomstolen och
högsta förvaltningsdomstolen.

41 a §
41 a §
Skatterättelse anses ha gjorts inom föreskri- Skatterättelse anses ha gjorts inom föreven tid, om skatteverkets beslut om rättelsen skriven tid, om Skatteförvaltningens beslut
har fattats innan tidsfristen löpt ut.
om rättelsen har fattats innan tidsfristen löpt
ut.
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42 §
42 §
——————————————
——————————————
Skatteverket kan dock avgöra en skattskyl- Skatteförvaltningen kan dock avgöra en
digs rättelseyrkande som avses i 43 § när det skattskyldigs rättelseyrkande som avses i
framställda yrkandet godkänns.
43 § när det framställda yrkandet godkänns.
43 §
43 §
——————————————
——————————————
Rättelseyrkande som avser skatt på arv och Rättelseyrkande som avser skatt på arv och
gåva ska framställas hos skatterättelsenämn- gåva ska framställas hos skatterättelsenämnden vid det skatteverk som har verkställt be- den. Rättelseyrkandet ska tillställas Skatteskattningen eller som borde ha verkställt be- förvaltningen inom föreskriven tid.
skattningen. Rättelseyrkandet ska tillställas
skatteverket inom föreskriven tid.
——————————————
——————————————
Över skatteverkets beslut, som gäller skat- Över Skatteförvaltningens beslut, som gällterättelse och beskattning som en besvärsin- er skatterättelse och beskattning som en bestans har återförvisat för nytt verkställande, svärsinstans har återförvisat för att verkstälfår rättelseyrkande dock utan hinder av den lande, får rättelseyrkande emellertid trots den
tid som anges ovan framställas inom 60 dagar tid som anges ovan framställas inom 60 dafrån den dag då den som är berättigad att söka gar från den dag då den som är berättigad att
ändring fick del av beslutet. Beslutet kan del- söka ändring fick del av beslutet. Ett beslut
ges utan användning av mottagningsbevis, kan delges utan användning av mottagningsvarvid det anses ha delgivits den sjunde da- bevis, varvid det anses ha delgivits den sjungen efter det att beslutet lämnades in till pos- de dagen efter det att beslutet lämnades in till
ten, om inte något annat visas. I fråga om En- posten, om inte något annat visas. I fråga om
heten för bevakning av skattetagarnas rätt Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt
räknas tidsfristen från det att beslutet fattades. räknas tidsfristen från det att beslutet fattades.
44 §
Med avvikelse från 43 § ska ändring i ett
förhandsavgörande enligt 39 a § sökas genom
besvär hos den förvaltningsdomstol inom vars
domkrets arvlåtaren var bosatt vid sitt frånfälle eller överlåtaren av egendomen bor. Om
ingen förvaltningsdomstol skulle vara behörig
att behandla besvären, söks ändring hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsrätt har
den som ansökt om förhandsavgörandet och
Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt.
Besvärsskriften ska tillställas förvaltningsdomstolen eller skatteverket inom besvärstiden. Skatteverket ska utan dröjsmål vidarebefordra den inlämnade besvärsskriften och de
handlingar som gäller beskattningen till förvaltningsdomstolen.
——————————————

44 §
Med avvikelse från 43 § ska ändring i ett
förhandsavgörande enligt 39 a § sökas genom besvär hos den förvaltningsdomstol
inom vars domkrets arvlåtaren var bosatt vid
sitt frånfälle eller överlåtaren av egendomen
bor. Om ingen förvaltningsdomstol skulle
vara behörig att behandla besvären, söks ändring hos Helsingfors förvaltningsdomstol.
Besvärsrätt har den som ansökt om förhandsavgörandet och Enheten för bevakning av
skattetagarnas rätt. Besvärsskriften ska tillställas förvaltningsdomstolen eller Skatteförvaltningen inom besvärstiden. Skatteförvaltningen ska utan dröjsmål vidarebefordra den
inlämnade besvärsskriften och de handlingar
som gäller beskattningen till förvaltningsdomstolen.
——————————————
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45 §
——————————————
Besvärsskriften ska tillställas förvaltningsdomstolen eller skatteverket inom besvärstiden. Skatteverket ska utan dröjsmål vidarebefordra den inlämnade besvärsskriften och de
handlingar som gäller beskattningen till förvaltningsdomstolen.
——————————————

45 §
——————————————
Besvärsskriften ska tillställas förvaltningsdomstolen eller Skatteförvaltningen inom besvärstiden. Skatteförvaltningen ska utan
dröjsmål vidarebefordra den inlämnade besvärsskriften och de handlingar som gäller
beskattningen till förvaltningsdomstolen.
——————————————

49 §
Har i ett ärende som gäller beskattning av
arv eller gåva, över vilket rättelseyrkande har
framställts till skatterättelsenämnden eller i
vilket ändring har sökts hos länsrätten, saken
till någon del inte varit föremål för prövning
eller har vid beskattningen tillämpats oriktiga
grunder eller har beskattningen annars i väsentligt avseende blivit oriktigt verkställd,
kan ärendet i sin helhet återförvisas till skatteverket eller skatterättelsenämnden för verkställande av ny beskattning eller fattande av
nytt beslut.

49 §
Har i ett ärende som gäller beskattning av
arv eller gåva, över vilket rättelseyrkande har
framställts till skatterättelsenämnden eller i
vilket ändring har sökts hos förvaltningsdomstolen, saken till någon del inte varit föremål
för prövning eller har vid beskattningen tilllämpats oriktiga grunder eller har beskattningen annars i väsentligt avseende blivit
oriktigt verkställd, kan ärendet i sin helhet
återförvisas till Skatteförvaltningen eller
skatterättelsenämnden för verkställande av
ny beskattning eller fattande av nytt beslut.

50 §
Har beskattningen ändrats på ett sätt som
inverkar på en annan skattskyldigs beskattning, skall skatteverket genom skatterättelse
rätta beskattningen även för denne skattskyldige på ett sätt som motsvarar ändringen
(följdändring), om rättelsen inte av särskilda
skäl är oskälig. En följdändring kan göras
även om villkoren för skatterättelse inte uppfylls.
——————————————

50 §
Har beskattningen ändrats på ett sätt som
inverkar på en annan skattskyldigs beskattning, ska Skatteförvaltningen genom skatterättelse rätta beskattningen även för denne
skattskyldige på ett sätt som motsvarar ändringen (följdändring), om rättelsen inte av
särskilda skäl är oskälig. En följdändring kan
göras även om villkoren för skatterättelse
inte uppfylls.
——————————————

51 §
Har en myndighet genom ett beslut på rättelseyrkande eller besvär förklarat någon vara
skattskyldig eller ändrat ett beslut som gäller
beskattningen, skall den myndighet som gjort
ändringen fastställa grunden för ändringen.
En kopia av högsta förvaltningsdomstolens
eller länsrättens ovan nämnda beslut skall
sändas till länsrätten och skatteverket. Skatteverket rättar beskattningen på grundval av det
beslut som avses ovan, med iakttagande i tilllämpliga delar av vad som bestäms om skatte-

51 §
Har en myndighet genom ett beslut på rättelseyrkande eller besvär förklarat någon vara
skattskyldig eller ändrat ett beslut som gäller
beskattningen, ska den myndighet som gjort
ändringen fastställa grunden för ändringen.
En kopia av högsta förvaltningsdomstolens
eller förvaltningsdomstolens ovan nämnda
beslut ska sändas till förvaltningsdomstolen
och Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen
rättar beskattningen på grundval av det beslut
som avses ovan, med iakttagande i tillämpli-
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——————————————

ga delar av vad som bestäms om skatterättelse.
——————————————

55 §
På ansökan som en skattskyldig gjort hos
skatteverket före verkställandet av beskattningen lämnas en del av arvs- eller gåvoskatten odebiterad, om
——————————————
Den skattskyldige skall inom tre månader
efter en sådan överlåtelse av egendom som
avses i 4 mom. göra en anmälan om denna till
skatteverket. Vid debiteringen skall 40 § iakttas i tillämpliga delar.
——————————————

55 §
På ansökan som en skattskyldig gjort hos
Skatteförvaltningen före verkställandet av
beskattningen lämnas en del av arvs- eller
gåvoskatten odebiterad, om
——————————————
Den skattskyldige ska inom tre månader efter en sådan överlåtelse av egendom som avses i 6 mom. göra en anmälan om denna till
Skatteförvaltningen. Vid debiteringen ska
40 § iakttas i tillämpliga delar.
——————————————

56 §
Om den för en gårdsbruksenhet, ett annat
företag eller en del därav påförda arvs- eller
gåvoskattens proportionella andel av hela
skatten är 1 700 euro eller mera och om de
förutsättningar som nämns i 55 § 1 mom. 1
och 2 punkten föreligger, förlängs betalningstiden för denna del av skatten på ansökan som
den skattskyldige före beskattningens verkställande gjort hos skatteverket.

56 §
Om den för en gårdsbruksenhet, ett annat
företag eller en del därav påförda arvs- eller
gåvoskattens proportionella andel av hela
skatten är 1 700 euro eller mera och om de
förutsättningar som nämns i 55 § 1 mom. 1
och 2 punkten föreligger, förlängs betalningstiden för denna del av skatten på ansökan som den skattskyldige före beskattningens verkställande gjort hos Skatteförvaltningen.
——————————————
Om den skattskyldige överlåter den huvudsakliga delen av en gårdsbruksenhet, ett annat företag eller en del därav, som avses
ovan, bestämmer Skatteförvaltningen att alla
då ännu obetalda betalningsposter ska uppbäras i samband med den följande uppbördsraten.
———

——————————————
Om den skattskyldige överlåter den huvudsakliga delen av en gårdsbruksenhet, ett annat
företag eller en del därav, som avses ovan,
bestämmer skatteverket att alla härvid ännu
obetalda betalningsposter skall uppbäras i
samband med den följande uppbördsraten.

Denna lag träder i kraft den

———
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22.
Lag
om ändring av lotteriskattelagen
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lotteriskattelagen av den 26 juni 1992 (552/1992) 7 §, 8 § 4 mom., 11 § 1 mom.,
12 § 1 mom., 15 § 1 och 4 mom., 16 § 1, 2, 4 och 5 mom. samt 22—24 §,
av dem 11 § 1 mom. sådant det lyder i lag 612/2009, 15 § 1 och 4 mom. samt 16 § 2 och
4 mom. sådana de lyder i lag 544/1996 samt 16 § 1 mom. sådant det lyder i lag 243/2008, som
följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

7§

7§

Skattemyndigheter

Skattemyndigheter

Skattestyrelsen utövar allmän tillsyn över Skatteförvaltningen övervakar att lottelotteribeskattningen.
riskatten deklareras och betalas samt utför
andra uppgifter i anslutning till lotteribeskattningen.
Länsskatteverket fastställer lotteriskatten,
övervakar skattebetalningen samt meddelar
förhandsbesked och uppbär skatten.
Ärenden som gäller en skattskyldig behandlas av det länsskatteverk inom vars verksamhetsområde den skattskyldige har sin hemkommun enligt beskattningslagen (482/1958).
Om den skattskyldige inte har hemkommun i
Finland, behandlas ärendet av Nylands länsskatteverk.

8§

8§

Betalning av skatt och deklarationsskyldighet Betalning av skatt och deklarationsskyldighet

——————————————
På begäran av länsskatteverket skall den
skattskyldige inlämna en särskild redovisning, av vilken skall framgå de uppgifter som
skattestyrelsen bestämmer.

——————————————
På begäran av Skatteförvaltningen ska den
skattskyldige inlämna en särskild redovisning, av vilken ska framgå de uppgifter som
Skatteförvaltningen bestämmer.
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11 §

11 §

Debitering enligt uppskattning

Debitering enligt uppskattning

Har den skattskyldige underlåtit att deklarera skatt eller uppenbart har deklarerat för litet
i skatt och har han inte trots uppmaning gett
begärda uppgifter, ska skatteverket uppskatta
den skatt som inte deklarerats och påföra den
skattskyldige skatten. Debiteringen ska verkställas inom fem år från utgången av det kalenderår där den kalendermånad ingår för vilken deklarationen borde ha lämnats in.

Har den skattskyldige låtit bli att deklarera
skatt eller uppenbart har deklarerat för litet i
skatt och har han inte trots uppmaning gett
begärda uppgifter, ska Skatteförvaltningen
uppskatta den skatt som inte deklarerats och
påföra den skattskyldige skatten. Debiteringen ska verkställas inom fem år från utgången
av det kalenderår där den kalendermånad ingår för vilken deklarationen borde ha lämnats
in.
——————————————

——————————————
12 §

12 §

Rättelse av debitering

Rättelse av debitering

Har ett räknefel eller något annat därmed
jämförbart misstag skett vid debiteringen eller
konstateras debiteringen i övrigt vara helt eller delvis utan grund, skall länsskatteverket
rätta debiteringen.
——————————————

Har ett räknefel eller något annat med det
jämförbart misstag skett vid debiteringen eller konstateras debiteringen i övrigt vara helt
eller delvis utan grund, ska Skatteförvaltningen rätta debiteringen.
——————————————

15 §

15 §

Förhandsavgörande

Förhandsavgörande

Länsskatteverket får på skriftlig ansökan av
den som anordnar ett lotteri meddela förhandsavgörande om skyldigheten att betala
lotteriskatt.
——————————————
Ett ärende som gäller förhandsavgörande
skall behandlas i brådskande ordning i länsskatteverket, länsrätten och högsta förvaltningsdomstolen.

Skatteförvaltningen får på skriftlig ansökan
av den som anordnar ett lotteri meddela förhandsavgörande om skyldigheten att betala
lotteriskatt.
——————————————
Ett ärende som gäller förhandsavgörande
ska behandlas i brådskande ordning i Skatteförvaltningen, förvaltningsdomstolen och
högsta förvaltningsdomstolen.

16 §

16 §

Ändringssökande

Ändringssökande

Ändring i beslut som skatteverket har fattat Ändring i beslut som Skatteförvaltningen
med stöd av denna lag får sökas hos förvalt- har fattat med stöd av denna lag får sökas hos
ningsdomstolen av den skattskyldige och på förvaltningsdomstolen av den skattskyldige
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statens vägnar av Enheten för bevakning av
skattetagarnas rätt med iakttagande av förvaltningsprocesslagen (586/1996). Besvärstiden är 30 dagar från delfåendet av beslutet.
Besvärstiden för Enheten för bevakning av
skattetagarnas rätt räknas dock från dagen för
beslutet.
I länsrättens beslut får ändring sökas genom
besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om
högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. På ändringssökande tilllämpas
då 70 och 71 § lagen om beskattningsförfarande (1558/1995). Tiden för anförande av
besvär över länsrättens beslut om förhandsavgörande är dock 30 dagar från delfåendet.

och på statens vägnar av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt med iakttagande
av förvaltningsprocesslagen (586/1996). Besvärstiden är 30 dagar från delfåendet av beslutet. Besvärstiden för Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt räknas dock från
dagen för beslutet.
I förvaltningsdomstolens beslut får ändring
sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen
beviljar besvärstillstånd. På ändringssökande
tillämpas då 70 och 71 § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995). Tiden för anförande av besvär över förvaltningsdomstolens
förhandsavgörande är dock 30 dagar från delfåendet.
——————————————
——————————————
I ett beslut genom vilket länsskatteverket I ett beslut genom vilket Skatteförvaltninghar beslutat att inte meddela förhandsavgö- en har beslutat att inte meddela förhandsavrande, får ändring inte sökas genom besvär.
görande, får ändring inte sökas genom besvär.
Vad lagen om indrivning av skatter och av- Bestämmelserna om grundbesvär i lagen
gifter i utsökningsväg (307/61) stadgar om om verkställighet av skatter och avgifter
grundbesvär tillämpas inte på ärenden som (706/2007) stadgar om grundbesvär tillämpas
avses i denna lag.
inte på ärenden som avses i denna lag.
22 §

22 §

Skyldighet att lämna uppgifter samt granskning av bokföringen

Skyldighet att lämna uppgifter samt granskning av bokföringen

Den som anordnar ett lotteri skall på uppmaning av en behörig tjänsteman vid länsskatteverket eller skattestyrelsen lämna uppgifter samt för granskning förete sin bokföring och övriga handlingar som kan behövas
för verkställande av lotteribeskattningen eller
skattegranskningen eller vid behandling av
ansökan om ändring i hans beskattning.

Den som anordnar ett lotteri ska på uppmaning av Skatteförvaltningen lämna uppgifter
samt för granskning förete sin bokföring och
övriga handlingar som kan behövas för verkställande av lotteribeskattningen eller skattegranskningen eller vid behandling av ansökan om ändring i hans beskattning.

23 §

23 §

Myndigheternas skyldighet att lämna uppgifter

Myndigheternas skyldighet att lämna uppgifter

Myndighet, som beviljar tillstånd att anord- Den myndighet som beviljar tillstånd att
na lotteri skall underrätta det länsskatteverk anordna lotteri ska underrätta Skatteförvaltsom avses i 7 § 3 mom. om meddelat till- ningen om det tillstånd som meddelats.
stånd.
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24 §

24 §

Närmare stadganden

Närmare bestämmelser

Närmare stadganden om verkställigheten av Närmare bestämmelser om verkställigheten
denna lag utfärdas vid behov genom förord- av denna lag utfärdas vid behov genom förning.
ordning av statsrådet.
———
Denna lag träder i kraft den

———

20 .

23.
Lag
om ändring av lagen om skatt för titlar
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 21 december 2001 om skatt för titlar (1388/2001) 5 § 2 mom., 7 §
2 mom. samt 8 och 9 § som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

5§

5§

Betalning av skatten

Betalning av skatten

——————————————
Skattestyrelsen utfärdar närmare bestämmelser om betalningen av skatten och anteckningar som handlingarna skall förses med
samt om andra detaljer som gäller förfarandet.

——————————————
Skatteförvaltningen utfärdar närmare bestämmelser om betalningen av skatten och
anteckningar som handlingarna ska förses
med samt om andra detaljer som gäller förfarandet.

7§

7§

Rätt till ändringssökande

Rätt till ändringssökande

——————————————
——————————————
Skatteombudet har rätt att anföra besvär på Enheten för bevakning av skattetagarnas
statens vägnar.
rätt har rätt att anföra besvär på statens vägnar.
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8§

Återbäring och debitering av skatt på basis
av ändringssökande

Återbäring och debitering av skatt på basis
av ändringssökande

Skatt som återbärs på basis av ändringssökande skall av skatteverket återbäras jämte
ränta, och skatt som påförs på basis av ändringssökande skall av skatteverket påföras
jämte dröjsmålspåföljd.
Om skatt återbärs på basis av ändringssökande, skall ränta enligt förordningen om
skatteuppbörd (903/1978) betalas på återbäringen från den dag skatten betalades fram till
återbäringsdagen.

Skatt som återbärs på basis av ändringssökande ska av Skatteförvaltningen återbäras
med ränta, och skatt som påförs på basis av
ändringssökande ska av Skatteförvaltningen
påföras med dröjsmålspåföljd.
Om skatt återbärs på basis av ändringssökande, skall föreskriven ränta betalas på återbäringen från den dag skatten betalades till
och med återbäringsdagen.

9§

9§

Tillämpning av bestämmelserna i lagen om
skatteuppbörd

Tillämpning av bestämmelserna i lagen om
skatteuppbörd

Vid återbäring av skatt samt uppbörd och
indrivning av skatt som skall betalas till skatteverket iakttas bestämmelserna i lagen om
skatteuppbörd (611/1978), om inte något annat bestäms i denna lag eller med stöd av den.

Vid återbäring av skatt samt uppbörd och
indrivning av skatt som ska betalas till Skatteförvaltningen iakttas bestämmelserna i 22 §
i lagen om skatteuppbörd (609/2005), om
inte något annat bestäms i denna lag eller
med stöd av den.
———
Denna lag träder i kraft den

———

20 .
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24.
Lag
om ändring av lagen om överlåtelseskatt
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen av den 29 november 1996 om överlåtelseskatt (931/1996) 39 § 2 mom. och
42 § samt
ändras 3 § 2 mom., 11 § 4 mom., 15 a § 3 mom., 25 § 4 mom., 27 § 5 mom., 28 § 1 mom.,
29 § 2 och 3 mom., 30 § 1—3 och 5 mom., 31 § 1 och 3 mom., 32 §, 33 § 1 mom., 34, 35 och
38 §, 39 § 1 och 5 mom., 40 § 1 mom., 41 §, 43 § 1 mom., det inledande stycket i 43 c §
1 mom., 43 c § 5 mom., 44 §, 47 § 1, 3 och 4 mom., 48—50 och 56 § samt 56 b § 3 mom.,
av dem 3 § 2 mom. sådant det lyder i lag 356/1998, 15 a § 3 mom. sådant det lyder i lag
956/2007, 38 § samt 47 § 1, 3 och 4 mom. sådana de lyder i lag 244/2008, det inledande
stycket i 43 c § 1 mom. och 43 c § 5 mom. sådana de lyder i lag 171/2007 samt 56 b § 3 mom.
sådant det lyder i lag 1085/2005, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

3§

3§

Skattefrihet enligt internationella avtal

Skattefrihet enligt internationella avtal

——————————————
Skatt skall inte betalas, om förvärvaren är
en institution inom Europeiska gemenskaperna som är placerad i Finland och egendomen
förvärvas för institutionens officiella bruk. En
förutsättning för skattefriheten är att en behörig institution inom Europeiska gemenskaperna har utfärdat ett intyg över att överlåtelsen sker för ovan nämnt ändamål. Ett intyg
över överlåtelse av fastighet skall visas upp
för inskrivningsmyndigheten då lagfart eller
inskrivning söks och ett intyg över överlåtelse
av aktier skall visas upp för Nylands skatteverk.

——————————————
Skatt ska inte betalas, om förvärvaren är en
institution inom Europeiska gemenskaperna
som är placerad i Finland och egendomen
förvärvas för institutionens officiella bruk.
En förutsättning för skattefriheten är att en
behörig institution inom Europeiska gemenskaperna har utfärdat ett intyg över att överlåtelsen sker för ovan nämnt ändamål. Ett intyg över överlåtelse av fastighet ska visas
upp för inskrivningsmyndigheten då lagfart
eller inskrivning söks och ett intyg över överlåtelse av aktier ska visas upp för Skatteförvaltningen.

11 §

11 §

Skattefrihet för första bostad

Skattefrihet för första bostad

——————————————
När förvärvaren söker lagfart eller inskrivning skall han förete ett utlåtande som länsskatteverket för det område inom vilket hans
hemkommun är belägen utfärdat om förutsättningarna för skattefrihet.

——————————————
När förvärvaren söker lagfart eller inskrivning ska ett utlåtande som Skatteförvaltningen utfärdat om förutsättningarna för skattefrihet företes.
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15 a §

15 a §

Överlåtelse av värdepapper som är föremål
för offentlig handel

Överlåtelse av värdepapper som är föremål
för offentlig handel

——————————————
Om förvärvarens förmedlare eller part i
överlåtelsen är någon annan än en sådan värdepappershandlare som avses i 22 § 3 mom. i
denna lag krävs för skattefrihet att den skattskyldige förvärvaren gör en anmälan enligt
30 § om överlåtelsen inom två månader från
överlåtelsen eller att förmedlaren lämnar årsdeklaration om överlåtelsen till skatteförvaltningen enligt 15 § 4 mom. i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995).
——————————————

——————————————
Om förvärvarens förmedlare eller part i
överlåtelsen är någon annan än en sådan värdepappershandlare som avses i 22 § 3 mom. i
denna lag krävs för skattefrihet att den skattskyldige förvärvaren gör en anmälan enligt
30 § om överlåtelsen inom två månader från
överlåtelsen eller att förmedlaren lämnar årsdeklaration om överlåtelsen till Skatteförvaltningen enligt 15 § 4 mom. i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995).
——————————————

25 §

25 §

Skattefrihet för första bostad

Skattefrihet för första bostad

——————————————
Angående förutsättningarna för skattefrihet
skall förvärvaren inom den tid som 21 § stadgar till det länsskatteverk inom vars område
hans hemkommun är belägen lämna utredning på en blankett som skattestyrelsen fastställer. 1 de fall som avses i 21 § 3 mom.
skall utredningen ges värdepappershandlaren,
auktionsförrättaren eller fastighetsmäklaren i
samband med att överlåtelseavtalet ingås.

——————————————
I fråga om förutsättningarna för skattefrihet
ska förvärvaren inom den tid som anges i
21 § till Skatteförvaltningen lämna en utredning på en blankett som Skatteförvaltningen
fastställer. I de fall som avses i 21 § 3 mom.
ska utredningen ges värdepappershandlaren,
auktionsförrättaren eller fastighetsmäklaren i
samband med att överlåtelseavtalet ingås.

27 §

27 §

Betalning av skatten

Betalning av skatten

——————————————
Skattestyrelsen utfärdar närmare bestämmelser om vilken kvitteringsanteckning som
skall göras på handlingen, kvitton som skall
bifogas handlingen samt om övriga detaljer i
förfarandet.

——————————————
Skatteförvaltningen utfärdar närmare bestämmelser om vilken kvitteringsanteckning
som ska göras på handlingen, kvitton som
ska bifogas handlingen samt om övriga detaljer i förfarandet.
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28 §

28 §

Skattetillägg som skall betalas på eget initiativ

Skattetillägg som ska betalas på eget initiativ

Om skatten betalas på eget initiativ efter att
den för betalningen av skatten stadgade tiden
har gått ut, skall på skatten samtidigt betalas
skattetillägg från den dag som följer på den
stadgade betalningsdagen och fram till betalningsdagen enligt vad lagen om skattetillägg
och förseningsränta (1556/1995) stadgar. Betalas skattetillägget inte på eget initiativ, debiterar länsskatteverket skattetillägg.
——————————————

Om skatten betalas på eget initiativ efter att
den tid som angetts för betalning av skatten
har gått ut, ska på skatten samtidigt betalas
skattetillägg från den dag som följer på den
angivna betalningsdagen och fram till betalningsdagen enligt vad som bestäms i lagen
om skattetillägg och förseningsränta
(1556/1995). Betalas skattetillägget inte på
eget initiativ, debiterar Skatteförvaltningen
skattetillägg.
——————————————

29 §

29 §

Utredning som skall företes om överlåtelse av
fastighet

Utredning som ska företes om överlåtelse av
fastighet

——————————————
Är vederlaget för den överlåtna egendomen
annat än pengar eller en penningfordran, skall
sökanden dessutom förete ett utlåtande av
länsskatteverket för den kommun där fastigheten är belägen, angående vederlagets gängse värde vid överlåtelsetidpunkten. I de fall
som avses i 4 § 4 mom. skall utlåtande ges
om den överlåtna egendomens gängse värde.
Länsskatteverket ger också annars utlåtanden om omständigheter som påverkar skattens belopp.
——————————————

——————————————
Är vederlaget för den överlåtna egendomen
annat än pengar eller en penningfordran, ska
sökanden dessutom förete ett utlåtande av
Skatteförvaltningen om vederlagets gängse
värde vid överlåtelsetidpunkten. I de fall som
avses i 4 § 4 mom. ska utlåtande ges om den
överlåtna egendomens gängse värde.
Skatteförvaltningen ger också annars utlåtanden om omständigheter som påverkar
skattens belopp.
——————————————

30 §

30 §

Anmälan om överlåtelse av värdepapper och
byggnader

Anmälan om överlåtelse av värdepapper och
byggnader

Den som förvärvar värdepapper skall inom
den tid som stadgas för betalningen av skatten
förete utredning om att skatten är betald samt
anmäla överlåtelseobjektet, parterna, köpeskillingen samt övriga upplysningar och utredningar som skattestyrelsen bestämmer till
det länsskatteverk inom vars område hans
hemkommun är belägen.
Förvärvaren av en byggnad som avses i 5 §

Den som förvärvar värdepapper ska inom
den tid som anges för betalningen av skatten
till Skatteförvaltningen lämna en utredning
om att skatten är betald samt anmäla överlåtelseobjektet, parterna, köpeskillingen samt
övriga upplysningar och utredningar som
Skatteförvaltningen bestämmer.
Förvärvaren av en byggnad som avses i 5 §
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1 mom. 3 punkten skall inom den tid som
stadgas för betalningen av skatten förete utredning om att skatten är betald och ge de
uppgifter som nämns i 1 mom. till det länsskatteverk inom vars område byggnaden är
belägen.
Anmälan samt övriga uppgifter och utredningar skall lämnas på en av skattestyrelsen
fastställd blankett, om inte skattestyrelsen bestämmer annat.
——————————————
I de fall som avses i 21 § 3 mom. 3 punkten
lämnas anmälan av fastighetsmäklaren inom
den tid och på det sätt som skattestyrelsen föreskriver.

1 mom. 3 punkten ska inom den tid som anges för betalningen av skatten lämna en utredning om att skatten är betald och ge de
uppgifter som nämns i 1 mom. till Skatteförvaltningen.

31 §

31 §

Redovisnings- och anmälningsplikt för den
som är skyldig att bära upp skatten

Redovisnings- och anmälningsplikt för den
som är skyldig att bära upp skatten

En värdepappershandlare skall till länsskatteverket betala den skatt som han har uppburit
under en kalendermånad före den 15 dagen i
följande kalendermånad och lämna in anmälan enligt 30 §, inom den tid och på det sätt
som skattestyrelsen föreskriver.

En värdepappershandlare ska till Skatteförvaltningen betala den skatt som han har upp-

Anmälan samt övriga uppgifter och utredningar ska lämnas på en blankett som Skatteförvaltningen fastställer, om inte Skatteförvaltningen bestämmer något annat.
——————————————
I de fall som avses i 21 § 3 mom. 3 punkten
lämnas anmälan av fastighetsmäklaren. Skat-

teförvaltningen utfärdar närmare bestämmelser om när och hur anmälan ska lämnas.

burit under en kalendermånad före den 15
dagen i följande kalendermånad samt lämna
in anmälan enligt 30 §. Skatteförvaltningen
utfärdar närmare bestämmelser om när och
hur anmälan ska lämnas.

——————————————
——————————————
Den som är skyldig att bära upp skatten Den som är skyldig att bära upp skatten ska
skall ge förvärvaren ett intyg över uppburen ge förvärvaren ett intyg över den skatt som
skatt, enligt vad skattestyrelsen bestämmer.
uppburits. Skatteförvaltningen utfärdar närmare bestämmelser om lämnande av intyg.

32 §

32 §

Tillsyn

Tillsyn

Länsskatteverket utövar tillsyn över att
stadgandena om skyldighet att betala skatt enligt denna lag iakttas. Handlingar som behövs
för tillsynen samt övrig behövlig utredning
skall på begäran företes för länsskatteverket.

Skatteförvaltningen utövar tillsyn över att
bestämmelserna om skyldighet att betala
skatt enligt denna lag iakttas. Handlingar som
behövs för tillsynen samt övrig behövlig utredning ska på begäran företes för Skatteförvaltningen.
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33 §

33 §

Debitering

Debitering

Har skatten inte betalts inom den tid som
stadgas i 7 eller 21 §, debiterar länsskatteverket skatten jämte förhöjning och skattetillägg
av den som är ansvarig för betalningen av
skatten.
——————————————

Har skatten inte betalts inom den tid som
anges i 7 eller 21 §, debiterar Skatteförvaltningen skatten samt förhöjning och skattetilllägg av den som är ansvarig för betalningen
av skatten.
——————————————

34 §

34 §

Debitering av skatt hos den som är skyldig att
bära upp skatten

Debitering av skatt hos den som är skyldig
att bära upp skatten

Har den som är skyldig att bära upp skatt
inte inom den tid som 31 § stadgar betalt den
skatt som han har burit upp av förvärvaren,
skall länsskatteverket inom fem år från utgången av det år under vilket skatten har
uppburits debitera skatten jämte förhöjning
och dröjsmålspåföljder av den uppbördsskyldige.

Har den som är skyldig att bära upp skatt
inte inom den tid som anges i 31 § betalt den
skatt som han har burit upp av förvärvaren,
ska Skatteförvaltningen inom fem år från utgången av det år under vilket skatten har
uppburits debitera skatten samt förhöjning
och dröjsmålspåföljder av den uppbördsskyldige.

35 §

35 §

Debitering enligt uppskattning

Debitering enligt uppskattning

Har betalning av skatt eller inbetalning av
uppburen skatt försummats eller är det uppenbart att ett alltför lågt belopp har betalts i
skatt och har den skattskyldige eller den som
ansvarar för skatten trots uppmaning underlåtit att ge de upplysningar som behövs för debiteringen, skall länsskatteverket debitera
skatten enligt uppskattning så som 33 och
34 § stadgar.

Har betalning av skatt eller inbetalning av
uppburen skatt försummats eller är det uppenbart att ett alltför lågt belopp har betalts i
skatt och har den skattskyldige eller den som
ansvarar för skatten trots uppmaning låtit bli
att ge de upplysningar som behövs för debiteringen, ska Skatteförvaltningen debitera skatten enligt uppskattning så som anges i 33 och
34 §.

38 §

38 §

Beslut på begäran av Enheten för bevakning
av skattetagarnas rätt

Beslut på begäran av Enheten för bevakning
av skattetagarnas rätt

Om Enheten för bevakning av skattetagar- Anser Enheten för bevakning av skattetanas rätt anser att en skattskyldig ska påföras garnas rätt att en skattskyldig ska påföras
skatt, skattetillägg eller skatteförhöjning, ska skatt, skattetillägg eller skatteförhöjning, ska
skatteverket på enhetens begäran fatta beslut i Skatteförvaltningen på enhetens begäran fatta
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saken.

beslut i saken.
39 §

39 §

Förhandsavgörande

Förhandsavgörande

Länsskatteverket får på skriftlig ansökan Skatteförvaltningen får på skriftlig ansökan
meddela förhandsavgörande om skyldigheten meddela förhandsavgörande om skyldigheten
att betala överlåtelseskatt samt om skattens att betala överlåtelseskatt samt om skattens
belopp.
belopp.
Förhandsavgörandet meddelas av det läns- (2 mom. upphävs)
skatteverk inom vars område sökandens hemkommun är belägen eller, om sökanden inte
har hemkommun i Finland, av Nylands länsskatteverk.

——————————————
Ett ärende som gäller förhandsavgörande
skall behandlas i brådskande ordning i länsskatteverket, länsrätten och högsta förvaltningsdomstolen.

——————————————
Ett ärende som gäller förhandsavgörande
ska behandlas i brådskande ordning i Skatteförvaltningen, förvaltningsdomstolen och
högsta förvaltningsdomstolen.

40 §

40 §

Betalning av skatt utan grund

Betalning av skatt utan grund

Har någon betalt skatt utan grund eller till
ett för stort belopp, skall länsskatteverket på
ansökan av den som saken gäller återbära den
överbetalda skatten.
——————————————

Har någon betalt skatt utan grund eller till
ett för stort belopp, ska Skatteförvaltningen
på ansökan av den som saken gäller återbära
den överbetalda skatten.
——————————————

41 §

41 §

Återbäring av skatt med anledning av att gåvoskatt har påförts

Återbäring av skatt med anledning av att gåvoskatt har påförts

Har även gåvoskatt påförts för en överlåtel- Har även gåvoskatt påförts för en överlåtelse för vilken har betalts överlåtelseskatt, skall se för vilken har betalts överlåtelseskatt, ska
länsskatteverket på ansökan återbära den Skatteförvaltningen på ansökan återbära den
överbetalda överlåtelseskatten.
överbetalda överlåtelseskatten.
42 §

42 §

Överlåtelse av fastigheter inom utvecklingsområden

Överlåtelse av fastigheter inom utvecklingsområden

Länsskatteverket betalar på ansökan tillbaka skatt som har betalts för överlåtelse av en

(upphävs)

RP 288/2009 rd

Gällande lydelse

197

Föreslagen lydelse

fastighet inom det utvecklingsområde som avses i lagen om höjda avskrivningar på investeringar inom utvecklingsområdet (1262/93).
För att skatten skall betalas tillbaka förutsätts att fastigheten under åren 1994—1997
har överlåtits till en skattskyldig som har
skaffat den för en ny produktionsinrättning
eller ett nytt turistföretag som avses i nämnda
lag eller för utvidgning av produktionsinrättningen eller turistföretaget. Besitts lägenheterna i en ny byggnad på fastigheten sedan de
har blivit färdiga huvudsakligen av inrättningar eller företag som bedriver produktion
enligt nämnda lag, återbärs skatt som har betalts på överlåtelsen även till ett i 10 § 10
punkten inkomstskattelagen avsett företag eller andelslag som ansöker därom.
Skatt betalas tillbaka dock endast för den
del av köpeskillingen som hänför sig till
byggnader vilka behövs i produktionen eller
turistföretagsverksamheten samt till tomtmarken för dessa byggnader, enligt vad som
framgår av ett intyg av länsskatteverket för
den kommun där fastigheten är belägen.
Ansökan skall göras inom tre år från det att
skatten betalades.

43 §

43 §

Överlåtelse av fastighet eller värdepapper i
samband med verksamhetsöverlåtelse

Överlåtelse av fastighet eller värdepapper i
samband med verksamhetsöverlåtelse

Har i de fall som avses i 52 d § lagen om
beskattning av inkomst av näringsverksamhet
fastighet eller värdepapper som hör till den
överlåtna verksamheten överlåtits till ett samfund som har bildats för att fortsätta verksamheten, skall länsskatteverket på ansökan
återbära den skatt som har betalts på förvärvet. Har ansökan gjorts och utredning om att
ovan nämnda villkor är uppfyllda företetts redan innan skatten betalas, kan länsskatteverket besluta att ingen skatt skall betalas. Ett lagakraftvunnet beslut härom skall iakttas vid
ansökan om lagfart och inskrivning om sökanden yrkar det.
——————————————

Har i de fall som avses i 52 d § i lagen om
beskattning av inkomst av näringsverksamhet
en fastighet eller värdepapper som hör till
den överlåtna verksamheten överlåtits till ett
samfund som har bildats för att fortsätta
verksamheten, ska Skatteförvaltningen på ansökan återbära den skatt som har betalts på
förvärvet. Har ansökan gjorts och utredning
om att de villkor som nämns ovan är uppfyllda företetts redan innan skatten betalas, kan
Skatteförvaltningen besluta att ingen skatt
ska betalas. Ett lagakraftvunnet beslut om
detta ska iakttas vid ansökan om lagfart och
inskrivning om sökanden yrkar det.
——————————————
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43 c §

43 c §

Temporär skattefrihet vid vissa strukturarrangemang inom utbildningen

Temporär skattefrihet vid vissa strukturarrangemang inom utbildningen

Skatteverket återbetalar på ansökan betalad
skatt, om
——————————————
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.
——————————————

Skatteförvaltningen återbetalar på ansökan
betalad skatt, om
——————————————
Om ansökan har gjorts och utredning har
lämnats om att villkoren för skattefri överlåtelse är uppfyllda redan innan skatten har betalts, kan Skatteförvaltningen besluta att skatt
inte ska betalas.
——————————————

44 §

44 §

Återbäring av skatt som har betalts på första
bostad

Återbäring av skatt som har betalts på första
bostad

Om förutsättningarna för skattefrihet enligt
11 eller 25 § uppfylls först efter att skatten
redan har betalts, skall länsskatteverket på ansökan återbetala skatten. Skatt återbärs dock
inte till högre belopp än vad skatten på överlåtelsen skulle ha uppgått till vid betalning
inom den tid som 7 eller 21 § stadgar.

Om förutsättningarna för skattefrihet enligt
11 eller 25 § uppfylls först efter att skatten
redan har betalts, ska Skatteförvaltningen på
ansökan återbetala skatten. Skatt återbärs
dock inte till högre belopp än vad skatten på
överlåtelsen skulle ha uppgått till vid betalning inom den tid som bestäms i 7 eller 21 §.

47 §

47 §

Besvär hos förvaltningsdomstolen

Besvär hos förvaltningsdomstolen

Ändring i skatteverkets beslut söks genom
besvär hos den förvaltningsdomstol till vars
domkrets skatteverket hör. I ett beslut genom
vilket en ansökan om förhandsavgörande har
avslagits får ändring inte sökas genom besvär.
Besvärsskriften ska tillställas skatteverket eller förvaltningsdomstolen inom besvärstiden.

Ändring i Skatteförvaltningens beslut söks
genom besvär hos den förvaltningsdomstol
inom vars domkrets den fastighet som avses i

——————————————

beslutet är belägen eller inom vars område
det samfund vars emitterade värdepapper beslutet gäller har sin hemort. Gäller beslutet
både en fastighet och värdepapper, söks ändring hos den förvaltningsdomstol inom vars
domkrets fastigheten är belägen. Kan denna
grund inte användas, ska besvären lämnas
till Helsingfors förvaltningsdomstol. I ett be-

slut om att förhandsavgörande inte meddelas
får ändring inte sökas genom besvär. Besvärsskriften ska tillställas Skatteförvaltningen eller förvaltningsdomstolen inom besvärstiden.
——————————————
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Över besvär som Enheten för bevakning av
skattetagarnas rätt inlämnat och över besvär
som en part inlämnat ska skatteverket bereda
respektive motpart tillfälle att inge bemötande
och vid behov även genmäle. Besvärsskriften
jämte handlingar, till vilka även skatteverkets
utlåtande ska fogas, ska utan dröjsmål sändas
till förvaltningsdomstolen.
Om skatteverket enligt 48 § rättar sitt beslut
enligt det framställda yrkandet, förfaller besvären. Till den del som skatteverket anser att
besvären inte ger anledning att rätta beslutet
ska det ge sitt utlåtande med anledning av besvären.

Över besvär som Enheten för bevakning av
skattetagarnas rätt inlämnat och över besvär
som en part inlämnat ska Skatteförvaltningen
ge respektive motpart tillfälle att inge bemötande och vid behov även genmäle. Besvärsskriften med handlingar, till vilka även Skatteförvaltningens utlåtande ska fogas, ska utan
dröjsmål sändas till förvaltningsdomstolen.
Om Skatteförvaltningen enligt 48 § rättar
sitt beslut enligt det framställda yrkandet,
förfaller besvären. Till den del som Skatteförvaltningen anser att besvären inte ger anledning att rätta beslutet ska den ge sitt utlåtande med anledning av besvären.

48 §

48 §

Rättelse

Rättelse

Konstaterar länsskatteverket med anledning
av besvär att dess beslut är felaktigt till nackdel för den skattskyldige eller för den som
ansvarar för skatten, skall länsskatteverket
rätta felet i beslutet och betala tillbaka den
överbetalda skatten eller den skatt som inte
har återburits, om inte saken har avgjorts genom beslut på besvär.

Konstaterar Skatteförvaltningen med anledning av besvär att dess beslut är felaktigt
till nackdel för den skattskyldige eller för den
som ansvarar för skatten, ska Skatteförvaltningen rätta felet i beslutet och betala tillbaka
den överbetalda skatten eller den skatt som
inte har återburits, om inte saken har avgjorts
genom beslut på besvär.

49 §

49 §

Besvär hos högsta förvaltningsdomstolen

Besvär hos högsta förvaltningsdomstolen

I länsrättens beslut får ändring sökas genom
besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om
högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Vid sökande av ändring iakttas
vad 70 och 71 § lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) stadgar. Besvär över länsrättens beslut beträffande ett förhandsavgörande får dock anföras inom 30 dagar från
delfåendet.

I förvaltningsdomstolens beslut får ändring
sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen
beviljar besvärstillstånd. Vid sökande av ändring iakttas då 70 och 71 § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995). Tiden för
anförande av besvär över förvaltningsdomstolens beslut om förhandsavgörande är dock
30 dagar från delfåendet.

50 §

50 §

Återbäring eller debitering av skatt med anledning av ändringssökande

Återbäring eller debitering av skatt med anledning av ändringssökande

När ett beslut som har meddelats med an- När ett beslut som har meddelats med anledning av besvär har vunnit laga kraft skall ledning av besvär har vunnit laga kraft ska
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länsskatteverket återbära skatten jämte ränta Skatteförvaltningen återbära skatten med räneller debitera skatten jämte dröjsmålspåfölj- ta eller debitera skatten med dröjsmålspåföljder.
der.
56 §

56 §

Tillämpning av lagen om skatteuppbörd

Tillämpning av lagen om skatteuppbörd

Angående återbäring av skatt samt uppbörd,
indrivning och redovisning av skatt som skall
betalas till länsskatteverket iakttas stadgandena i lagen om skatteuppbörd (611/1978), om
inte något annat stadgas i denna lag eller med
stöd av den.

Vid återbäring av skatt samt uppbörd, indrivning och redovisning av skatt som ska
betalas till Skatteförvaltningen iakttas bestämmelserna i lagen om skatteuppbörd
(609/2005), om inte något annat bestäms i
denna lag eller med stöd av den.

56 b §

56 b §

Elektronisk kommunikation och signering

Elektronisk kommunikation och signering

——————————————
Skattestyrelsen meddelar närmare föreskrifter om på vilket sätt deklarationer och andra
handlingar skall vara certifierade för att kunna lämnas in på elektronisk väg.

——————————————
Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om på vilket sätt deklarationer och
andra handlingar ska vara certifierade för att
kunna lämnas in på elektronisk väg.
———
Denna lag träder i kraft den

———

20 .
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25.
Lag
om ändring av fastighetsskattelagen
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i fastighetsskattelagen av den 20 juli 1992 (654/1992) 17 och 20 §, sådana de lyder
i lag 506/1998, och
ändras 11 § 4 mom., 14 § 3 mom., 16 och 18 §, 20 a § 1 och 3 mom., 21 § 1 och 4 mom.,
22 §, rubriken för 26 §, 26 § 1 och 3 mom. samt 28 §,
sådana de lyder, 11 § 3 mom. i lag 1026/1999, 14 § 3 mom. och 20 a § 1 och 3 mom. i lag
1131/2005, 16 och 18 §, 21 § 1 och 4 mom., rubriken för 26 § samt 28 § i nämnda lag
506/1998, 22 § i lagarna 1348/1999, 912/2001 och 1069/2003 samt 26 § 1 och 3 mom. i lag
245/2008, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

11 §

11 §

Allmän fastighetsskatteprocentsats

Allmän fastighetsskatteprocentsats

——————————————
Kommunen skall meddela fastighetsskatteprocentsatserna till Skattestyrelsen senast den
17 november året före skatteåret. Skattestyrelsen kan förlänga tidsfristen för meddelandet. Har anmälan inte gjorts inom utsatt
tid, får fastighetsskatteprocentsatsen för det
föregående året iakttas i beskattningen, dock
minst den lägsta skatteprocentsatsen enligt
lagen.

——————————————
Kommunen ska meddela fastighetsskatteprocentsatserna till Skatteförvaltningen senast den 17 november året före skatteåret.
Skatteförvaltningen kan förlänga tidsfristen
för meddelandet. Har anmälan inte gjorts
inom utsatt tid, får fastighetsskatteprocentsatsen för det föregående året iakttas i beskattningen, dock minst den lägsta skatteprocentsatsen enligt lagen.

14 §

14 §

Skatteprocentsatsen för vissa anläggningar

Skatteprocentsatsen för vissa anläggningar

——————————————
Kraftverkets ägare skall lägga fram en utredning om kraftverkets nominella effekt.
Skattestyrelsen utfärdar närmare föreskrifter
om de uppgifter som skall lämnas samt om
när och hur de skall lämnas.

——————————————
Kraftverkets ägare ska lägga fram en utredning om kraftverkets nominella effekt.
Skatteförvaltningen kan utfärda närmare föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas
samt om när och hur de ska lämnas.

16 §

16 §

Den skattskyldiges deklarationsskyldighet

Den skattskyldiges deklarationsskyldighet

Den skattskyldige skall på uppmaning läm-

Den skattskyldige ska på uppmaning lämna
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na skatteverket de uppgifter och utredningar
som kan behövas för verkställande av fastighetsbeskattningen eller för ändringssökande.
Om den skattskyldiges skyldighet att lämna
uppgifter för verkställande av beskattningen
gäller i tillämpliga delar vad som i 2 kap. lagen om beskattningsförfarande (1558/1995)
bestäms om den skattskyldiges deklarationsskyldighet.

Skatteförvaltningen de uppgifter och utred-

17 §

17 §

Skatteverkets skyldighet att lämna uppgifter

Skatteverkets skyldighet att lämna uppgifter

Om en fastighet är belägen inom tjänsteområdet för något annat skatteverk än det som
verkställer beskattningen, skall skatteverket i
den kommun där fastigheten är belägen lämna de för verkställandet av beskattningen behövliga uppgifterna till det skatteverk som
verkställer beskattningen.

ningar som kan behövas för verkställande av
fastighetsbeskattningen eller för ändringssökande. Om den skattskyldiges skyldighet att
lämna uppgifter för verkställande av beskattningen gäller i tillämpliga delar vad som i
2 kap. i lagen om beskattningsförfarande
(1558/1995) bestäms om den skattskyldiges
deklarationsskyldighet.

(upphävs)

18 §

18 §

Skatteverkets rätt att få uppgifter samt att utföra granskning

Skatteförvaltningens rätt att få uppgifter
samt att utföra granskning

I fråga om skatteverkets rätt att för verkställande av fastighetsbeskattning få uppgifter av
utomstående och myndigheter samt i fråga
om rätten att granska dem gäller i tillämpliga
delar vad som i 3 kap. lagen om beskattningsförfarande bestäms om utomståendes och
myndigheters skyldighet att lämna uppgifter.

I fråga om Skatteförvaltningens rätt att för
verkställande av fastighetsbeskattning få
uppgifter av utomstående och myndigheter
samt i fråga om rätten att granska dem gäller
i tillämpliga delar vad som i 3 kap. i lagen
om beskattningsförfarande bestäms om utomståendes och myndigheters skyldighet att
lämna uppgifter.

20 §

20 §

Myndighet som verkställer beskattningen

Myndighet som verkställer beskattningen

Beskattningen verkställs av skatteverket.
Skattestyrelsen bestämmer hur verkställandet
av beskattningen fördelas mellan olika skatteverk.

(upphävs)
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20 a §

20 a §

Kommunens skyldighet att lämna uppgifter

Kommunens skyldighet att lämna uppgifter

En kommun som fastställer den skatteprocentsats som avses i 12 a eller 12 b § utreder
samtidigt årligen de byggplatser som avses i
12 a eller 12 b § och meddelar dem samt andra nödvändiga uppgifter och handlingar till
skatteverket för verkställande av beskattningen och ändringssökande.
——————————————
Skattestyrelsen utfärdar närmare föreskrifter om de uppgifter som skall lämnas samt
om när och hur de skall lämnas.

En kommun som fastställer den skatteprocentsats som avses i 12 a eller 12 b § utreder
samtidigt årligen de byggplatser som avses i
12 a eller 12 b § och meddelar dem samt
andra nödvändiga uppgifter och handlingar
till Skatteförvaltningen för verkställande av
beskattningen och ändringssökande.
——————————————
Skatteförvaltningen kan utfärda närmare
föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas
samt om när och hur de ska lämnas.

21 §

21 §

Förhandsavgörande

Förhandsavgörande

Skatteverket får på skriftlig ansökan av den Skatteförvaltningen får på skriftlig ansökan
skattskyldige meddela förhandsavgörande av den skattskyldige meddela förhandsavgösom gäller fastighetsskatt. Förhandsavgöran- rande som gäller fastighetsskatt.
det meddelas av det skatteverk som verkställer beskattningen.

——————————————
Ett ärende som gäller förhandsavgörande
skall behandlas i brådskande ordning i skatteverket, länsrätten och högsta förvaltningsdomstolen.

——————————————
Ett ärende som gäller förhandsavgörande
ska behandlas skyndsamt i Skatteförvaltningen, förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen.

22 §

22 §

Verkställande av beskattning

Verkställande av beskattning

När skatteverket verkställer beskattningen
beräknar och debiterar det fastighetsskatten.
Fastighetsskatt påförs inte om beloppet av
den skattskyldiges skatt skulle bli mindre än
17 euro. Fastighetsbeskattningen slutförs vid
den tidpunkt som skattestyrelsen bestämt,
dock senast vid utgången av kalenderåret.
Skatteverket kan verkställa den ordinarie
fastighetsbeskattningen på grundval av de
uppgifter som finns i skatteförvaltningens register och som erhållits av den skattskyldige
utan att höra den skattskyldige. I övrigt gäller
angående hörande och motivering i tillämpliga delar vad som bestäms därom i lagen om

Skatteförvaltningen verkställer fastighetsbeskattningen.
Fastighetsskatt påförs inte om beloppet av
den skattskyldiges skatt skulle bli mindre än
17 euro. Fastighetsbeskattningen slutförs vid
den tidpunkt som Skatteförvaltningen bestämt, dock senast vid utgången av kalenderåret.
Fastighetsbeskattningen kan verkställas på
grundval av de uppgifter som finns i Skatteförvaltningen register och som erhållits av
den skattskyldige utan att höra den skattskyldige. I övrigt gäller i fråga om hörande och
motivering i tillämpliga delar vad som be-
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beskattningsförfarande.

stäms om detta i lagen om beskattningsförfarande.

26 §

26 §

Sökande av ändring i skatteverkets och skatterättelsenämndens beslut

Sökande av ändring i Skatteförvaltningens
och skatterättelsenämndens beslut

Den som är skattskyldig enligt denna lag eller den som är ansvarig för betalningen av
skatten liksom även Enheten för bevakning
av skattetagarnas rätt eller den kommun där
fastigheten är belägen får söka ändring i beskattningen genom skriftligt rättelseyrkande.
Rättelseyrkandet framställs hos skatterättelsenämnden vid det skatteverk som har eller
som borde ha verkställt beskattningen. Ändring i ett beslut på ett rättelseyrkande söks
genom besvär hos den förvaltningsdomstol

Den som är skattskyldig enligt denna lag
eller den som är ansvarig för betalningen av
skatten liksom även Enheten för bevakning
av skattetagarnas rätt eller den kommun där
fastigheten är belägen får söka ändring i beskattningen genom skriftligt rättelseyrkande.
Rättelseyrkandet framställs hos skatterättelsenämnden. Ändring i ett beslut på ett rättelseyrkande söks genom besvär hos den förvaltningsdomstol till vars domkrets den
skattskyldiges hemkommun hör. Om personer på vilka inkomstskattelagens bestämmelser om makar tillämpas har sin hemkommun
inom domkretsen för olika förvaltningsdomstolar, söks ändring i skatterättelsenämndens
beslut hos den förvaltningsdomstol inom vars
domkrets den äldre av dessa personer har sin
hemkommun. Är personerna lika gamla, är

inom vars domkrets fastigheten är belägen eller, om beskattningen har verkställts i den
skattskyldiges hemkommun, hos den förvaltningsdomstol till vars domkrets den skatt-

skyldiges hemkommun hör. Om personer på
vilka inkomstskattelagens bestämmelser om
makar tillämpas har sin hemkommun inom
domkretsen för olika förvaltningsdomstolar,
söks ändring i skatterättelsenämndens beslut
hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets den make har sin hemkommun enligt
vilken behörigt skatteverk bestäms med stöd
av 6 § 3 mom. i lagen om beskattningsförfarande.
——————————————
Ändring i ett förhandsavgörande enligt 21 §
söks genom besvär hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets fastigheten är belägen eller, om beskattningen verkställs i den
skattskyldiges hemkommun, hos den förvaltningsdomstol till vars domkrets den skattskyldiges hemkommun hör. Om personer på
vilka inkomstskattelagens bestämmelser om
makar tilllämpas har sin hemkommun inom
domkretsen för olika förvaltningsdomstolar,
söks ändring i ett förhandsavgörande hos den
förvaltningsdomstol inom vars domkrets den
make har sin hemkommun enligt vilken behörigt skatteverk bestäms med stöd av 6 §
3 mom. i lagen om beskattningsförfarande.
Besvärsrätt har den som ansökt om förhandsavgörandet, Enheten för bevakning av skatte-

förvaltningsdomstolen för den vars personbeteckning har ett lägre individuellt nummer
behörig förvaltningsdomstol. Kan nämnda
grunder inte tillämpas, ska besvären lämnas
till Helsingfors förvaltningsdomstol.

——————————————
Ändring i ett förhandsavgörande enligt
21 § söks genom besvär hos den förvaltningsdomstol till vars domkrets den skattskyldiges hemkommun hör. Om personer på
vilka inkomstskattelagens bestämmelser om
makar tillämpas har sin hemkommun inom
domkretsen för olika förvaltningsdomstolar,
söks ändring i ett förhandsavgörande hos den
förvaltningsdomstol inom vars domkrets den
äldre av makarna har sin hemkommun. Är
personerna lika gamla, är förvaltningsdomstolen för den vars personbeteckning har ett
lägre individuellt nummer behörig förvaltningsdomstol. Kan nämnda grunder inte tilllämpas, ska besvären lämnas till Helsingfors
förvaltningsdomstol. Besvärsrätt har den som

ansökt om förhandsavgörandet, Enheten för
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tagarnas rätt och den kommun där fastigheten
är belägen. Besvärsskriften ska tillställas förvaltningsdomstolen eller skatteverket inom
besvärstiden. Besvären ska anföras inom 30
dagar från delfåendet av förhandsavgörandet.
För Enheten för bevakning av skattetagarnas
rätt och kommunen beräknas tidsfristen från
det att beslutet fattades.
——————————————

bevakning av skattetagarnas rätt och den
kommun där fastigheten är belägen. Besvärsskriften ska tillställas förvaltningsdomstolen
eller Skatteförvaltningen inom besvärstiden.
Besvären ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av förhandsavgörandet. För Enheten
för bevakning av skattetagarnas rätt och
kommunen beräknas tidsfristen från det att
beslutet fattades.
——————————————

28 §

28 §

Skatteuppbörd

Skatteuppbörd

Uppbörd, indrivning och återbäring av fas- Uppbörd, indrivning och återbäring av fastighetsskatt verkställs enligt bestämmelserna i tighetsskatt verkställs enligt bestämmelserna
lagen om skatteuppbörd (611/1978) eller en- i lagen om skatteuppbörd (609/2005) eller
ligt vad som bestäms med stöd av den. Upp- enligt vad som bestäms med stöd av den.
bördsmyndighet är det skatteverk som har
debiterat fastighetsskatten.

———

Denna lag träder i kraft den

———

20 .

26.
Lag
om ändring av 12 § i lagen om hundskatt
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 29 juni 1979 om hundskatt (590/1979) 12 § 1 och 3 mom., sådana de
lyder, det förstnämnda i lag 264/1989 och det sistnämnda i lag 1570/1995, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

12 §
Över kommunstyrelsens eller i instruktionen nämnd tjänsteinnehavares beslut med anledning av rättelseanspråk får besvär anföras
inom 30 dagar från delfåendet hos den länsrätt inom vars domkrets kommunen finns. I
övrigt skall vid ändringssökande iakttas lagen
om ändringssökande i förvaltningsärenden
(154/1950).
——————————————
I länsrättens beslut får ändring sökas genom
besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om

12 §
Över kommunstyrelsens eller en i instruktionen nämnd tjänsteinnehavares beslut med
anledning av rättelseanspråk får besvär anföras inom 30 dagar från delfåendet hos den
förvaltningsdomstol inom vars domkrets
kommunen finns. I övrigt ska vid ändringssökande iakttas förvaltningsprocesslagen
(586/1996).
——————————————
I förvaltningsdomstolens beslut får ändring
sökas genom besvär hos högsta förvaltnings-

206

Gällande lydelse

RP 288/2009 rd

Föreslagen lydelse

högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. På ändringssökande tilllämpas
då 70 och 71 § lagen om beskattningsförfarande (1558/1995).

domstolen, om högsta förvaltningsdomstolen
beviljar besvärstillstånd. På ändringssökande
tillämpas då 70 och 71 § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995).
———
Denna lag träder i kraft den

———

20 .

27.
Lag
om ändring av mervärdesskattelagen
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 (1501/1993) 13 c § 5 mom. och
203 §, sådana de lyder, 13 c § 5 mom. i lag 1486/1994 och 203 § i lag 700/1994, samt
ändras 13 a § 1 mom., 26 f §, 72 k § 1 och 4 mom., 128 § 1 och 2 mom., 130 § 4 mom.,
130 a § 5 mom., 133 c § 1 mom., 133 f § 1—3 mom., 133 g § 1 och 4 mom., 133 h § 1 och
5 mom., 133 k § 2 mom., 133 n § 2 mom., 133 o §, 133 s § 1 mom., 147 § 3 mom., 149 c §
1 mom., 157 och 158 §, 162 c § 1 och 3—6 mom., 164 §, 165 § 1 mom., 167 §, 168 § 1 mom.,
168 a § 1 mom., 169 § 1 mom., 170 § 1 mom., 170 a och 171 §, 171 a § 2 mom., 173 §
1 mom., 173 a § 1 mom., 174 § 1 mom., 174 a och 175 §, 176 § 1 och 2 mom., 177 § 1 och
2 mom., 179 § 2 mom., 180 § 2 mom., 182 § 4 mom., 185 §, 188 § 5 mom., 188 a § 1 mom.,
189 §, 190 § 1, 4 och 5 mom., 192 § 1 mom., 193 § 1 mom., 193 a §, 194 § 1—3 mom., 195 §,
198 § 1, 3 och 4 mom., 201 och 206 §, 209 § 2 mom., 209 e §, 209 h § 10 punkten och
209 m §,
av dem 13 a § 1 mom. sådant det lyder i lag 1265/1997, 26 f §, 133 c § 1 mom. och 174 a §
sådana de lyder i lag 1486/1994, 72 k § 1 och 4 mom. samt 128 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i lag 1767/1995, 130 § 4 mom. och 130 a § 5 mom. sådana de lyder i lag 1457/2001,
133 f § 1—3, 133 g § 1 och 4 mom., 133 h § 1 och 5 mom. och 133 o § sådana de lyder i lag
971/2002, 133 k § 2 mom., 169 § 1 mom., 193 § 1 mom. och 194 § 1 mom. sådana de lyder i
lag 246/2008, 133 n § 2 mom., 133 s § 1 mom., 147 § 3 mom., 149 c § 1 mom., 162 c § 1 och
3—6 mom., 164 §, 165 § 1 mom., 176 § 1 och 2 mom., 177 § 1 och 2 mom., 179 § 2 mom.,
180 § 2 mom., 182 § 4 mom., 185 §, 188 a § 1 mom., 192 § 1 mom. samt 206 och 209 e § sådana de lyder i lag 605/2009, 158 § och 168 § 1 mom. sådana de lyder i lag 1123/1996,
168 a § 1 mom. sådant det lyder i lag 915/2001, 170 § 1 mom., 171 § samt 171 a § 2 mom. sådana de lyder i lag 350/1995, 170 a §, 209 h § 10 punkten och 209 m § sådana de lyder i lag
1061/2007, 173 a § 1 mom. sådant det lyder i lag 1103/2006, 175 § sådan den lyder i lag
377/1994 och i nämnda lag 246/2008, 188 § 5 mom. sådant det lyder i lag 377/1994, 190 § 1,
4 och 5 mom. sådana de lyder i lag 542/1996, 193 a § sådan den lyder i lag 1072/2003, 195 §,
198 § 1 och 3 mom. samt 201 och 206 § sådana de lyder i nämnda lag 700/1994, 198 § 4
mom. sådant det lyder i lag 1381/1997 och 209 § 2 mom. och 209 e § sådana de lyder i lag
325/2003, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

13 a §
13 a §
Länsskatteverket kan på ansökan av två el- Skatteförvaltningen kan på ansökan av två
ler flera näringsidkare bestämma att dessa när eller flera näringsidkare bestämma att dessa
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lagen tilllämpas skall behandlas som en enda
näringsidkare (skattskyldighetsgrupp). Näringsidkarna skall ha sin hemort eller ett fast
driftställe i Finland.
——————————————

207

Föreslagen lydelse

när lagen tillämpas ska behandlas som en
enda näringsidkare (skattskyldighetsgrupp).
Näringsidkarna ska ha sin hemort eller ett
fast driftställe i Finland.
——————————————

13 c §
——————————————

13 c §
——————————————
Ärenden som gäller en renbeteslagsgrupp (5 mom. upphävs)

ska behandlas av det skatteverk inom vars
verksamhetsområde renbeteslaget har sin
hemort.

——————————————

26 f §
Länsskatteverket beslutar på ansökan av en
sådan köpare som avses i 26 c § 2 mom. 2
punkten att köparens förvärv skall betraktas
som gemenskapsinterna förvärv, även om
förvärvens värde inte överstiger det belopp
som nämns i lagrummet i fråga.

——————————————
26 f §

Skatteförvaltningen beslutar på ansökan av

en sådan köpare som avses i 26 c § 2 mom.
2 punkten att köparens förvärv ska betraktas
som gemenskapsinterna förvärv, även om
förvärvens värde inte överstiger det belopp
som nämns i lagrummet i fråga.

72 k §
Tillstånd till hållande av skattefritt lager
beviljas av länsskatteverket på ansökan. I tillståndsbeslutet fastställs villkoren för hållande
av lagret. Länsskatteverket kan kräva att en
säkerhet skall ställas för betalning av skatt.

72 k §
Tillstånd till hållande av skattefritt lager
beviljas av Skatteförvaltningen på ansökan. I
tillståndsbeslutet fastställs villkoren för hållande av lagret. Skatteförvaltningen kan kräva att en säkerhet ska ställas för betalning av
skatt.
——————————————
——————————————
Skattestyrelsen meddelar närmare föreskrif- Skatteförvaltningen meddelar närmare föter om villkoren för hållande av lagret.
reskrifter om villkoren för hållande av lagret.
128 §
Ansökan om skatteåterbäring skall lämnas
till utrikesministeriet för varje kvartal under
kalenderåret och senast inom ett år efter betalningsdagen för den faktura som bifogas ansökan. Utrikesministeriet fastställer att sökanden på basis av ömsesidighet, sökandens
ställning samt ändamålet med varan eller
tjänsten har rätt till skatteåterbäring. Nylands
länsskatteverk kontrollerar övriga förutsättningar för återbäring och återbär skatten.
Skattestyrelsen bestämmer närmare vilka
uppgifter som skall ingå i ansökan och vilka
handlingar som skall fogas till ansökan.
——————————————

128 §
Ansökan om skatteåterbäring ska lämnas
till utrikesministeriet för varje kvartal under
kalenderåret och senast inom ett år efter betalningsdagen för den faktura som bifogas
ansökan. Utrikesministeriet fastställer att sökanden på basis av ömsesidighet, sökandens
ställning samt ändamålet med varan eller
tjänsten har rätt till skatteåterbäring. Skatteförvaltningen kontrollerar övriga förutsättningar för återbäring och återbär skatten.
Skatteförvaltningen bestämmer närmare
vilka uppgifter som ska ingå i ansökan och
vilka handlingar som ska fogas till ansökan.
——————————————
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130 §
——————————————
Kommunerna skall för skatteverket uppge
de sammanlagda skatteåterbäringarna för kalenderåret enligt 1 mom. senast före utgången
av den andra månaden efter kalenderåret till
den del uppgifter inte har uppgetts tidigare.
Med stöd av 6 § 2 mom. får avdrag för den
skatt som skall betalas under kalenderåret göras från det uppgivna beloppet

130 §
——————————————
Kommunerna ska för Skatteförvaltningen
uppge de sammanlagda skatteåterbäringarna
för kalenderåret enligt 1 mom. senast före utgången av den andra månaden efter kalenderåret till den del uppgifter inte har uppgetts
tidigare. Med stöd av 6 § 2 mom. får avdrag
för den skatt som ska betalas under kalenderåret göras från det uppgivna beloppet.

130 a §
——————————————
Kommunerna skall för skatteverket uppge
de sammanlagda återbäringarna av kalkylerad
skatt som med stöd av 1 och 2 mom. återbärs.
Dessa uppgifter skall ges för kalenderåret senast före utgången av den andra månaden efter kalenderåret till den del uppgifter inte har
uppgetts tidigare.

130 a §
——————————————
Kommunerna ska för Skatteförvaltningen
uppge de sammanlagda återbäringarna av
kalkylerad skatt som med stöd av 1 och
2 mom. återbärs. Dessa uppgifter ska ges för
kalenderåret senast före utgången av den
andra månaden efter kalenderåret till den del
uppgifter inte har uppgetts tidigare.

133 c §
133 c §
Om återbäring enligt 133 a och 133 b § Om återbäring enligt 133 a och 133 b § ska
skall ansökas skriftligt hos länsskatteverket. ansökas skriftligt hos Skatteförvaltningen.
Är den som ansöker om återbäring inte skatt- Ansökan ska göras inom ett år från utgången
skyldig, görs ansökan till länsskatteverket i av det kalenderår under vilket rätten till skatNylands län. Ansökan skall göras inom ett år teåterbäring uppkom.
från utgången av det kalenderår under vilket
rätten till skatteåterbäring uppkom.
——————————————
——————————————
133 f §
En skattskyldig som inte är etablerad inom
gemenskapen och som väljer Finland som registreringsmedlemsstat skall på elektronisk
väg till det skatteverk som avses i 133 o §
göra anmälan om att i 133 d § avsedd verksamhet inleds.
Skatteverket skall på elektronisk väg underrättas om ändringar av de uppgifter som lämnats i inledningsanmälan samt om att verksamheten upphör eller ändras så att den skattskyldige inte längre är berättigad att använda
den särskilda ordningen.
Skattestyrelsen utfärdar närmare bestämmelser om de uppgifter som skall lämnas i
anmälan om att verksamheten inleds samt om

133 f §
En skattskyldig som inte är etablerad inom
gemenskapen och som väljer Finland som
registreringsmedlemsstat ska på elektronisk
väg till Skatteförvaltningen göra anmälan om
att i 133 d § avsedd verksamhet inleds.
Skatteförvaltningen ska på elektronisk väg
underrättas om ändringar av de uppgifter som
lämnats i inledningsanmälan samt om att
verksamheten upphör eller ändras så att den
skattskyldige inte längre är berättigad att använda den särskilda ordningen.
Skatteförvaltningen utfärdar närmare bestämmelser om de uppgifter som ska lämnas i
anmälan om att verksamheten inleds samt om
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sättet för att lämna de uppgifter som avses i 1 sättet för att lämna de uppgifter som avses i 1
och 2 mom.
och 2 mom.
——————————————
——————————————
133 g §
En i 133 f § 1 mom. avsedd skattskyldig införs i ett identifieringsregister och tilldelas ett
individuellt identifieringsnummer. Skatteverket meddelar på elektronisk väg den skattskyldige identifieringsnumret.
——————————————
Skatteverket underrättar på elektronisk väg
i 1 mom. avsedd skattskyldig om registrering
som avses i denna paragraf, om avregistrering
och om att vederbörande, med avvikelse från
anmälan, inte införts i registret eller inte avregistrerats.

133 g §
En i 133 f § 1 mom. avsedd skattskyldig införs i ett identifieringsregister och tilldelas ett
individuellt identifieringsnummer. Skatteförvaltningen meddelar på elektronisk väg den
skattskyldige identifieringsnumret.
——————————————
Skatteförvaltningen underrättar på elektronisk väg en i 1 mom. avsedd skattskyldig om
registrering som avses i denna paragraf, om
avregistrering och om att vederbörande, med
avvikelse från anmälan, inte införts i registret
eller inte avregistrerats.

133 h §
En skattskyldig som inte är etablerad inom
gemenskapen och vars registreringsmedlemsstat är Finland skall på elektronisk väg avge
skattedeklaration för varje skatteperiod oberoende av om elektroniska tjänster har sålts
under skatteperioden eller inte. Deklarationen
skall avges till det skatteverk som nämns i
133 o §.
——————————————
Skattestyrelsen utfärdar närmare bestämmelser om sättet för att avge de elektroniska deklarationer som avses i 1 mom.
——————————————

133 h §
En skattskyldig som inte är etablerad inom
gemenskapen och vars registreringsmedlemsstat är Finland ska på elektronisk väg avge
skattedeklaration för varje skatteperiod oberoende av om elektroniska tjänster har sålts
under skatteperioden eller inte. Deklarationen
ska avges till Skatteförvaltningen.
——————————————
Skatteförvaltningen utfärdar närmare bestämmelser om sättet för att avge de elektroniska deklarationer som avses i 1 mom.
——————————————

133 k §
——————————————
På begäran ska i 1 mom. avsedda uppgifter
på elektronisk väg ställas till Skattestyrelsens
eller skatteverkets förfogande, om Finland är
registreringsmedlemsstat eller konsumtionsmedlemsstat. Skattestyrelsen utfärdar närmare bestämmelser om sättet att avge dessa elektroniska uppgifter.
——————————————

133 k §
——————————————
På begäran ska i 1 mom. avsedda uppgifter
på elektronisk väg ställas till Skatteförvaltningens förfogande, om Finland är registreringsmedlemsstat eller konsumtionsmedlemsstat. Skatteförvaltningen utfärdar närmare bestämmelser om hur elektroniska uppgifter ska lämnas.
——————————————

133 n §
133 n §
——————————————
——————————————
Om en skattskyldig som använder den sär- Om en skattskyldig som använder den särskilda ordningen inte kan göra sådana avdrag skilda ordningen inte kan göra sådana avdrag
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som avses i 78 § till fullt belopp när den skatt
som ska redovisas till Finland för en skatteperiod beräknas, ska det oavdragna beloppet
hänföras till följande skatteperioder. Skatteverket återbär efter räkenskapsperiodens utgång på ansökan eller på basis av någon annan inlämnad utredning den skatt som inte
avdragits för räkenskapsperioden. Om den
skattskyldige efter räkenskapsperiodens utgång har fått den oavdragna skatten som återbäring, får den inte dras av under följande räkenskapsperioder.
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som avses i 78 § till fullt belopp när den skatt
som ska redovisas till Finland för en skatteperiod beräknas, ska det oavdragna beloppet
hänföras till följande skatteperioder. Skatteförvaltningen återbär efter räkenskapsperiodens utgång på ansökan eller på basis av någon annan inlämnad utredning den skatt som
inte avdragits för räkenskapsperioden. Om
den skattskyldige efter räkenskapsperiodens
utgång har fått den oavdragna skatten som
återbäring, får den inte dras av under följande
räkenskapsperioder.

133 o §
133 o §
Det skatteverk som Skattestyrelsen be- Skatteförvaltningen handlägger ärenden
stämmer handlägger ärenden angående skatt- angående skattskyldiga som använder den
skyldiga som använder den särskilda ord- särskilda ordningen.
ningen.
133 s §
Skatteverket ger en skattskyldig som använder den särskilda ordningen ett meddelande om obetald skatt som denne deklarerat och
som ska betalas till Finland.
——————————————

som använder den särskilda ordningen ett
meddelande om obetald skatt som denne deklarerat och som ska betalas till Finland.
——————————————

147 §
——————————————
En skattskyldig vars skatteperiod förkortas
på det sätt som avses i 162 c § 2 mom. mitt
under en skatteperiod, ska betala den skatt
som ska redovisas för den del av skatteperioden som föregick ändringen senast den andra
kalendermånaden efter den kalendermånad då
den deklaration som avses i 162 c § 1 mom.
har lämnats in, vid den tidpunkt som föreskrivs i 11 § 1 mom. i skattekontolagen, eller
vid en senare tidpunkt som skatteverket bestämmer.

147 §
——————————————
En skattskyldig vars skatteperiod förkortas
på det sätt som avses i 162 c § 2 mom. mitt
under en skatteperiod, ska betala den skatt
som ska redovisas för den del av skatteperioden som föregick ändringen senast den andra
kalendermånaden efter den kalendermånad
då den deklaration som avses i 162 c §
1 mom. har lämnats in, vid den tidpunkt som
föreskrivs i 11 § 1 mom. i skattekontolagen,
eller vid en senare tidpunkt som Skatteförvaltningen bestämmer.

149 c §
Kan vid beräkningen av den skatt som ska
redovisas för en skatteperiod sådant avdrag
som avses i 10 kap. eller 78 eller 80 § inte göras till fullt belopp, har den skattskyldige rätt
att få den skatt som inte avdragits för skatteperioden som återbäring.

149 c §
Har en skattskyldig fått för stor lättnad på
grund av felaktiga eller bristfälliga uppgifter
som han lämnat, ska Skatteförvaltningen bestämma att den skattskyldige ska betala det
överstora belopp som han fått till godo inom
tre år från utgången av den räkenskapsperiod

133 s §

Skatteförvaltningen ger en skattskyldig
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——————————————
157 §
Skattestyrelsen utövar allmän tillsyn över
beskattningen.
Länsskatteverket har till uppgift att påföra
och återbära skatt, övervaka betalningen av
skatt och sköta skatteuppbörden.
Nylands länsskatteverk avgör frågor som
gäller rätten till återbäring enligt 122 § och
sköter övriga uppgifter i anslutning till återbäringen.
——————————————

211

Föreslagen lydelse

som lättnaden avser.
——————————————
157 §

Skatteförvaltningen utövar allmän tillsyn

över beskattningen.

Skatteförvaltningen har till uppgift att påföra och återbära skatt, övervaka betalningen
av skatt och sköta skatteuppbörden.
Skatteförvaltningen avgör frågor som gäller
rätten till återbäring enligt 122 § och sköter
övriga uppgifter i anslutning till återbäringen.

——————————————

158 §
158 §
Ärenden som gäller en skattskyldig behand- Ärenden som gäller en skattskyldig, en
las av det länsskatteverk inom vars verksam- skattskyldighetsgrupp som avses i 13 a § elhetsområde den skattskyldige har sin hem- ler en renbeteslagsgrupp som avses i 13 c §
kommun. Som hemkommun anses den kom- behandlas av Skatteförvaltningen.
mun där den skattskyldige enligt lagen om
beskattningsförfarande (1558/95) skall påföras statsskatt. Om hemkommunen ändras under kalenderåret, och den nya hemkommunen
finns inom ett annat länsskatteverks verksamhetsområde, är det länsskatteverk som var behörigt före flyttningen behörigt till kalenderårets utgång.
Om något annat inte följer av 13 § lagen om
skatteförvaltningen, kan länsskatteverken
komma överens om sin behörighet med avseende på den skattskyldige med avvikelse från
1 mom., om det är nödvändigt för att betalningsövervakningen skall kunna genomföras.
Den skattskyldige skall underrättas om beslutet, om detta är nödvändigt med tanke på fullgörandet av deklarationsskyldigheten, för
ändringssökandet eller av någon annan orsak.
Ärenden som gäller en skattskyldighetsgrupp enligt 13 a § behandlas av det länsskatteverk inom vars verksamhetsområde en näringsidkare enligt 13 § har sin hemkommun.
162 c §
162 c §
Den skattskyldige ska utan dröjsmål under- Den skattskyldige ska utan dröjsmål underrätta skatteverket om de villkor som före- rätta Skatteförvaltningen om att de villkor
skrivs i 162 a § 2—4 mom. sannolikt inte som föreskrivs i 162 a § 2—4 mom. sannokommer att uppfyllas under kalenderåret eller likt inte kommer att uppfyllas under kalen-

212

Gällande lydelse

RP 288/2009 rd

Föreslagen lydelse

följande kalenderår.
——————————————
Om skatteverket på något annat sätt än vad
som avses i 1 mom. konstaterar att villkoren
enligt 162 a § 2—4 mom. inte uppfylls under
kalenderåret, betraktas som den skattskyldiges skatteperiod från ingången av kalenderåret i fråga en skatteperiod som motsvarar de
korrekta uppgifterna. Skatteförvaltningen utfärdar närmare föreskrifter om de förutsättningar under vilka de åtgärder som avses i
detta moment inte behöver vidtas.
Skatteverket kan bestämma att som skatteperiod för en sådan skattskyldig som väsentligt försummar eller som på grunder som avses i 26 § 3 mom. i lagen om förskottsuppbörd eller på motsvarande grunder kan antas
väsentligt försumma sina skyldigheter enligt
26 § 2 mom. i lagen om förskottsuppbörd i
fråga om beskattningen betraktas i stället för
ett kalenderår eller kalenderårskvartal en kalendermånad från ingången av kalenderåret i
fråga.
En skattskyldig vars skatteperiod förkortas
mitt under en skatteperiod på det sätt som avses i 2 mom. ska lämna in skattedeklaration
för den del av skatteperioden som föregick
ändringen senast den andra kalendermånaden
efter den kalendermånad då den anmälan som
avses i 1 mom. har lämnats in, vid den tidpunkt som föreskrivs i 8 § i skattekontolagen
och med iakttagande av det förfarande som
föreskrivs i 7 § i samma lag, eller vid en senare tidpunkt som skatteverket bestämmer.

deråret eller följande kalenderår.
——————————————
Om Skatteförvaltningen på något annat sätt
än vad som avses i 1 mom. konstaterar att
villkoren enligt 162 a § 2—4 mom. inte uppfylls under kalenderåret, betraktas som den
skattskyldiges skatteperiod från ingången av
kalenderåret i fråga en skatteperiod som motsvarar de korrekta uppgifterna. Skatteförvaltningen utfärdar närmare föreskrifter om de
förutsättningar under vilka de åtgärder som
avses i detta moment inte behöver vidtas.
Skatteförvaltningen kan bestämma att som
skatteperiod för en sådan skattskyldig som
väsentligt försummar eller som på grunder
som avses i 26 § 3 mom. i lagen om förskottsuppbörd eller på motsvarande grunder
kan antas väsentligt försumma sina skyldigheter enligt 26 § 2 mom. i lagen om förskottsuppbörd i fråga om beskattningen betraktas i stället för ett kalenderår eller kalenderårskvartal en kalendermånad från ingången av kalenderåret i fråga.
En skattskyldig vars skatteperiod förkortas
mitt under en skatteperiod på det sätt som avses i 2 mom. ska lämna in skattedeklaration
för den del av skatteperioden som föregick
ändringen senast den andra kalendermånaden
efter den kalendermånad då den anmälan
som avses i 1 mom. har lämnats in, vid den
tidpunkt som föreskrivs i 8 § i skattekontolagen och med iakttagande av det förfarande
som föreskrivs i 7 § i samma lag, eller vid en
senare tidpunkt som Skatteförvaltningen bestämmer.
Skatteverket ska meddela beslut i ett ärende Skatteförvaltningen ska meddela beslut i ett
som avses i 4 mom. och på den skattskyldiges ärende som avses i 4 mom. och på den skattbegäran beslut i ett ärende som avses i 3 skyldiges begäran beslut i ett ärende som avmom.
ses i 3 mom.
164 §
Skattedeklarationen och sammandragsdeklarationen lämnas till det skatteverk som avses i 158 §.
En sammandragsdeklaration som har lämnats på något annat sätt än på elektronisk väg
anses vara inlämnad när den har kommit in
till skatteverket på det sätt som föreskrivs i
18 § i förvaltningslagen (434/2003).
En sammandragsdeklaration som har lämnats på elektronisk väg anses vara inlämnad

164 §
Skattedeklarationen och sammandragsdeklarationen lämnas till Skatteförvaltningen.
En sammandragsdeklaration som har lämnats på något annat sätt än på elektronisk väg
anses vara inlämnad när den har kommit in
till Skatteförvaltningen på det sätt som föreskrivs i 18 § i förvaltningslagen (434/2003).
En sammandragsdeklaration som har lämnats på elektronisk väg anses vara inlämnad
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när den har kommit in till skatteverket på det
sätt som föreskrivs i 10 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003).

när den har kommit in till Skatteförvaltningen på det sätt som föreskrivs i 10 § i lagen
om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003).

165 §
Den som är deklarationsskyldig ska underteckna de deklarationer enligt 162 e § och
andra handlingar som är avsedda för skattemyndigheten. Ett samfunds deklarationer och
handlingar ska vara undertecknade av personer som har rätt att teckna firman.
——————————————

165 §
Den som är deklarationsskyldig ska underteckna de deklarationer enligt 162 e § och
andra handlingar som är avsedda för Skatteförvaltningen. Ett samfunds deklarationer
och handlingar ska vara undertecknade av
personer som har rätt att teckna firman.
——————————————

167 §
167 §
Länsskatteverket skall på begäran ge ett in- Skatteförvaltningen ska på begäran ge ett
tyg över att en handling har tagits emot.
intyg över att en handling har tagits emot.
168 §
Den som har underlåtit att inom föreskriven
tid lämna in skattedeklaration eller sammandragsdeklaration eller som har lämnat in en
bristfällig deklaration skall på uppmaning av
länsskatteverket fullgöra sin skyldighet.
——————————————

168 §
Den som har underlåtit att inom föreskriven tid lämna in skattedeklaration eller sammandragsdeklaration eller som har lämnat in
en bristfällig deklaration ska på uppmaning
av Skatteförvaltningen fullgöra sin skyldighet.
——————————————

168 a §
Om en skattskyldig utan giltig orsak har
underlåtit att lämna in en sammandragsdeklaration eller har lämnat in en ofullständig eller
felaktig deklaration, kan länsskatteverket
ålägga den skattskyldige att i försummelseavgift betala minst 80 och högst 1 700 euro.
——————————————

168 a §
Om en skattskyldig utan giltig orsak har
underlåtit att lämna in en sammandragsdeklaration eller har lämnat in en ofullständig eller
felaktig deklaration, kan Skatteförvaltningen
ålägga den skattskyldige att i försummelseavgift betala minst 80 och högst 1 700 euro.
——————————————

169 §
Den skattskyldige ska på uppmaning av
Skattestyrelsen eller ett skatteverk för
granskning i Finland visa upp sin bokföring
och sina anteckningar samt allt det material
och all den egendom som hör till verksamheten och annat material och annan egendom
som kan behövas för hans beskattning eller
vid behandlingen av ändringssökande som
gäller hans beskattning.
——————————————

169 §
Den skattskyldige ska på uppmaning av
Skatteförvaltningen för granskning i Finland
visa upp sin bokföring och sina anteckningar
samt allt det material och all den egendom
som hör till verksamheten och annat material
och annan egendom som kan behövas för
hans beskattning eller vid behandlingen av
ändringssökande som gäller hans beskattning.
——————————————
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170 §
Var och en skall på uppmaning av skattestyrelsen eller länsskatteverket på basis av
namn, bankkontonummer, kontotransaktion
eller annan motsvarande identifikation lämna
uppgifter som kan behövas för beskattning av
annan skattskyldig eller ändringssökande och
som framgår av handlingar som han har i sin
besittning eller som han annars känner till,
om han inte enligt lag har rätt att vägra att
avge vittnesmål i saken. Ingen får dock vägra
att ge sådana uppgifter om någon annans
ekonomiska ställning som inverkar på beskattningen.
——————————————

Föreslagen lydelse

170 §
Var och en ska på uppmaning av Skatteförvaltningen på basis av namn, bankkontonummer, kontotransaktion eller annan motsvarande identifikation lämna sådana uppgifter som kan behövas för beskattning av någon annan skattskyldig eller behandling av
en ändringsansökan och som framgår av
handlingar som han har i sin besittning eller
som han annars känner till, om han inte enligt
lag har rätt att vägra vittna i saken. Ingen får
dock vägra lämna sådana uppgifter om någon
annans ekonomiska ställning som inverkar på
beskattningen.
——————————————

170 a §
170 a §
Den som säljer investeringsguld ska på Den som säljer investeringsguld ska på
uppmaning av Skattestyrelsen eller ett skatte- uppmaning av Skatteförvaltningen visa upp i
verk visa upp i 209 o § avsett material för 209 o § avsett material för granskning och
granskning och lämna uppgifter om det.
lämna uppgifter om det.
171 §
Statliga och kommunala myndigheter samt
andra offentliga samfund skall på begäran av
skattestyrelsen eller länsskatteverket lämna
eller för granskning förete sådana uppgifter
som kan behövas för beskattning eller handläggning av ett ärende som gäller ändringssökande och som framgår av handlingar som
myndigheten eller det offentliga samfundet
har i sin besittning eller som de annars känner
till, om uppgifterna inte gäller en sak i vilken
vittnesmål enligt lag inte får avges. Ingen får
dock vägra att ge sådana uppgifter om någon
annans ekonomiska ställning som inverkar på
beskattningen.

171 §
Statliga och kommunala myndigheter samt
andra offentliga samfund ska på begäran av
Skatteförvaltningen lämna eller för granskning förete sådana uppgifter som kan behövas för beskattning eller ändringssökande och
som framgår av handlingar som myndigheten
eller det offentliga samfundet har i sin besittning eller annars känner till, om uppgifterna
inte gäller en sak i vilken vittnesmål enligt
lag inte får avges. Ingen får dock vägra lämna sådana uppgifter om någon annans ekonomiska ställning som inverkar på beskattningen.

171 a §
——————————————
Om någon statlig eller kommunal myndighet lämnar ut omfattande uppgifter i form av
massutlämnande till skatteförvaltningen, ersätter skatteförvaltningen myndigheten för de
utgifter som i genomsnitt åsamkats myndigheten, med undantag för kostnader för den
allmänna förvaltningen och kapitalkostnader

171 a §
——————————————
Om en statlig eller kommunal myndighet
lämnar ut omfattande uppgifter i form av
massutlämnande till Skatteförvaltningen, ska
Skatteförvaltningen till myndigheten betala
de kostnader som denna i genomsnitt åsamkas, med undantag av allmänna förvaltningskostnader, kapitalkostnader, hyreskostnader
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samt hyreskostnader för maskiner och an- för maskiner och anläggningar samt lokalläggningar och lokalkostnader.
kostnader.
173 §
Länsskatteverket inför den skattskyldige i
registret från den tidpunkt då den skattepliktiga rörelsen inleds. Den skattskyldige kan
likväl införas i registret redan från den tidpunkt då han börjar skaffa varor och tjänster
för en skattepliktig rörelse.
——————————————

i registret från den tidpunkt då den skattepliktiga rörelsen inleds. Den skattskyldige kan
likväl införas i registret redan från den tidpunkt då han börjar skaffa varor och tjänster
för en skattepliktig rörelse.
——————————————

173 a §
En förutsättning för att en ansökan enligt 12
§ 2 mom. skall godkännas är att det utses ett
av skatteverket godkänt ombud med hemort i
Finland, om utlänningen inte har sin hemort
eller ett fast driftställe i en annan medlemsstat
eller i en stat med vilken Finland har ett sådant rättsligt instrument för ömsesidigt bistånd mellan myndigheter som till sitt tilllämpningsområde motsvarar rådets direktiv
76/308/EEG om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som har avseende på
vissa avgifter, tullar, skatter och andra åtgärder och rådets förordning (EG) nr 1798/2003
om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt och om upphävande av förordning (EEG) nr 218/92. Skatteverket kan därtill kräva att det ställs säkerhet för att skatten
betalas.
——————————————

173 a §
En förutsättning för att en ansökan enligt
12 § 2 mom. ska godkännas är att det utses
ett av Skatteförvaltningen godkänt ombud
med hemort i Finland, om utlänningen inte
har sin hemort eller ett fast driftställe i en annan medlemsstat eller i en stat med vilken
Finland har ett sådant rättsligt instrument för
ömsesidigt bistånd mellan myndigheter som
till sitt tillämpningsområde motsvarar rådets
direktiv 76/308/EEG om ömsesidigt bistånd
för indrivning av fordringar som har avseende på vissa avgifter, tullar, skatter och andra
åtgärder och rådets förordning (EG) nr
1798/2003 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt och om upphävande av
förordning (EEG) nr 218/92. Skatteverket
kan därtill kräva att det ställs säkerhet för att
skatten betalas.
——————————————

174 §
Länsskatteverket avför den skattskyldige ur
registret från den tidpunkt då den skattepliktiga rörelsen har upphört. Den skattepliktiga
rörelsen kan anses fortsätta så länge som näringsidkaren eller konkursförvaltaren säljer rörelsetillgångar som näringsidkaren har anskaffat. Om konkursförvaltningen dock självständigt fortsätter med näringsidkarens rörelse, skall näringsidkarens skattskyldighet alltid
anses ha upphört senast när han försattes i
konkurs.
——————————————

173 §

Skatteförvaltningen inför den skattskyldige

174 §

Skatteförvaltningen avför den skattskyldige

ur registret från den tidpunkt då den skattepliktiga rörelsen har upphört. Den skattepliktiga rörelsen kan anses fortsätta så länge som
näringsidkaren eller konkursförvaltningen
säljer rörelsetillgångar som näringsidkaren
har anskaffat. Om konkursförvaltningen dock
självständigt fortsätter med näringsidkarens
rörelse, ska näringsidkarens skattskyldighet
alltid anses ha upphört senast när han försattes i konkurs.
——————————————
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174 a §
174 a §
Ett beslut som länsskatteverket fattat med Ett beslut som Skatteförvaltningen fattat
stöd av 26 f § är i kraft under den tid köparen med stöd av 26 f § är i kraft under den tid
uppgett, minst två kalenderår.
köparen uppgett, minst två kalenderår.
175 §
Länsskatteverket skall underrätta den skattskyldige om att han införts i eller avförts ur
registret, om bildande eller upplösning av
skattskyldighetsgrupp enligt 13 a § samt om
att han inte, med avvikelse från anmälan eller
ansökan, har införts i registret eller avförts ur
det eller en skattskyldighetsgrupp inte har
bildats eller upplösts.
På begäran av den som saken gäller eller av
Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt
ska skatteverket meddela beslut i registerärenden samt i ärenden som gäller bildande
eller upplösning av en skattskyldighetsgrupp.
176 §
Skatteverket ska med avvikelse från skattedeklarationen, eller om skattedeklaration saknas, påföra den skatt som har uppgetts till ett
för litet belopp som ska betalas eller till ett
för stort belopp som ska återbäras.

175 §

Skatteförvaltningen ska underrätta den

skattskyldige om att han införts i eller avförts
ur registret, om bildande eller upplösning av
skattskyldighetsgrupp enligt 13 a § samt om
att han inte, med avvikelse från anmälan eller
ansökan, har införts i registret eller avförts ur
det eller en skattskyldighetsgrupp inte har
bildats eller upplösts.
På begäran av den som saken gäller eller av
Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt
ska Skatteförvaltningen meddela beslut i registerärenden samt i ärenden som gäller bildande eller upplösning av en skattskyldighetsgrupp.
176 §

Skatteförvaltningen ska med avvikelse från

——————————————

skattedeklarationen, eller om skattedeklaration saknas, påföra den skatt som har uppgetts till ett för litet belopp som ska betalas
eller till ett för stort belopp som ska återbäras.
Någon skatt påförs inte om saken har avgjorts tidigare genom Skatteförvaltningens
beslut. Om ett ärende lämnar rum för tolkning eller är oklart och om den skattskyldige
har handlat i god tro i enlighet med myndighetens praxis eller anvisningar, ska ärendet
till denna del avgöras till den skattskyldiges
fördel, om inte särskilda skäl föranleder annat.
——————————————

177 §
Har den skattskyldige underlåtit att deklarera skatt helt eller uppenbart deklarerat för lite
i skatt och har han inte trots uppmaning lämnat uppgifter som för behövs för påförande av
skatt, ska skatteverket påföra skatten enligt
uppskattning.
I samband med en uppmaning enligt 7 §
4 mom. i skattekontolagen delger skatteverket

177 §
Har den skattskyldige låtit bli att deklarera
skatt helt eller uppenbart deklarerat för lite i
skatt och har han inte trots uppmaning lämnat
uppgifter som behövs för påförande av skatt,
ska Skatteförvaltningen påföra skatten enligt
uppskattning.
I samband med en uppmaning enligt 7 §
4 mom. i skattekontolagen delger Skatteför-

Någon skatt påförs inte om saken har avgjorts tidigare genom skatteverkets beslut.
Om ett ärende lämnar rum för tolkning eller
är oklart och om den skattskyldige har handlat i god tro i enlighet med myndighetens
praxis eller anvisningar, ska ärendet till denna
del avgöras till den skattskyldiges fördel, om
inte särskilda skäl föranleder annat.

Gällande lydelse

RP 288/2009 rd
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valtningen den skattskyldige uppgifter om

det uppskattade beloppet av den skatt som
påförs och grunderna för påförandet av den
och ger den skattskyldige tillfälle att avge
förklaring.
——————————————

179 §
179 §
——————————————
——————————————
Skatten anses ha påförts inom föreskriven Skatten anses ha påförts inom föreskriven
tid, om skatteverkets beslut därom har fattats tid, om Skatteförvaltningens beslut därom har
innan tidsfristen löpt ut.
fattats innan tidsfristen löpt ut.
180 §
——————————————
Skatten ska påföras inom ett år från utgången av det kalenderår då bouppteckningen inlämnades till skatteverket. Skatten kan inte
påföras om den tidsfrist som avses i 179 § har
löpt ut.

180 §
——————————————
Skatten ska påföras inom ett år från utgången av det kalenderår då bouppteckningen inlämnades till Skatteförvaltningen. Skatten kan inte påföras om den tidsfrist som avses i 179 § har löpt ut.

182 §
——————————————
Kan skatten inte höjas så som avses ovan,
kan skatteverket bestämma att en skatteförhöjning om högst 15 000 euro ska betalas. Påförandet av skatteförhöjning förutsätter då att
den skattskyldige trots en bevisligen sänd
uppmaning har försummat att lämna in registreringsanmälan eller skattedeklaration eller
har lämnat in en väsentligen bristfällig eller
oriktig deklaration och att försummelsen med
avseende på omständigheterna eller annars
inte är obetydlig. Skatteverket kan bestämma
att skatteförhöjning ska betalas på grund av
grov försummelse av deklarationsskyldigheten också när det har påfört skatten genom
uppskattning och på grundval av en utredning
som senare tillställts det har rättat beslutet så
att skatt inte påförs.

182 §
——————————————
Kan skatten inte höjas så som avses ovan,
kan Skatteförvaltningen bestämma att en
skatteförhöjning om högst 15 000 euro ska
betalas. Påförandet av skatteförhöjning förutsätter då att den skattskyldige trots en bevisligen sänd uppmaning har försummat att
lämna in registreringsanmälan eller skattedeklaration eller har lämnat in en väsentligen
bristfällig eller oriktig anmälan eller deklaration och att försummelsen med avseende på
omständigheterna eller annars inte är obetydlig. Skatteförvaltningen kan bestämma att
skatteförhöjning ska betalas på grund av grov
försummelse av deklarationsskyldigheten
också när den har påfört skatten genom uppskattning och på grundval av en utredning
som senare tillställts den har rättat beslutet så
att skatt inte påförs.
——————————————

——————————————

185 §
185 §
Anser Enheten för bevakning av skatteta- Anser Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt att en skattskyldig ska påföras garnas rätt att en skattskyldig ska påföras
skatt eller skatteförhöjning ska skatteverket skatt eller skatteförhöjning ska Skatteförvaltpå enhetens begäran fatta ett beslut i saken till ningen på enhetens begäran fatta ett beslut i
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vilket besvärsanvisning fogats.

saken till vilket besvärsanvisning fogats.

188 §
——————————————
De personer som är ansvariga för skatten
skall antecknas i länsskatteverkets beslut. Har
en person eller näringsidkare som avses i 2
eller 3 mom. och som är ansvarig för skatten
inte antecknats i beslutet, skall länsskatteverket efter att ha hört personen eller näringsidkaren i fråga bestämma att han ansvarar för
betalningen av skatten solidariskt med den
skattskyldige.

188 §
——————————————
De personer som är ansvariga för skatten
ska antecknas i Skatteförvaltningens beslut.
Har en person eller näringsidkare som avses i
2 eller 3 mom. och som är ansvarig för skatten inte antecknats i beslutet, ska Skatteförvaltningen efter att ha hört personen eller
näringsidkaren i fråga bestämma att han ansvarar för betalningen av skatten solidariskt
med den skattskyldige.

188 a §
188 a §
Skatteverket ger en skattskyldig som avses i Skatteförvaltningen ger en skattskyldig
147 § 2 mom. ett meddelande om obetald som avses i 147 § 2 mom. ett meddelande om
skatt som denne deklarerat.
obetald skatt som denne deklarerat.
——————————————
——————————————
189 §
189 §
Länsskatteverket ger handledning i ärenden Skatteförvaltningen ger handledning i ärensom gäller mervärdesbeskattningen.
den som gäller mervärdesbeskattningen.
190 §
Är saken viktig för sökanden, skall länsskatteverket på skriftlig ansökan meddela ett
förhandsavgörande om hur lagen skall tillämpas på hans transaktion. Förhandsavgörande
meddelas inte, om centralskattenämnden har
avgjort ärendet eller om ansökan i ärendet är
anhängig i centralskattenämnden.
——————————————
Ett ärende som gäller förhandsavgörande
skall behandlas i brådskande ordning i länsskatteverket, länsrätten i Nylands län och
högsta förvaltningsdomstolen.
Förhandsavgörande som gäller skatten på
import av en vara meddelas av tullstyrelsen.
Om meddelande av förhandsavgörande och
om dess giltighetstid gäller i tillämpliga delar
vad som stadgas om förhandsavgörande som
länsskatteverket meddelat.

190 §
Är saken viktig för sökanden, ska Skatteförvaltningen på skriftlig ansökan meddela
ett förhandsavgörande om hur lagen ska tilllämpas på hans transaktion. Förhandsavgörande meddelas inte, om centralskattenämnden har avgjort ärendet eller om ansökan i
ärendet är anhängig i centralskattenämnden.
——————————————
Ett ärende som gäller förhandsavgörande
ska behandlas skyndsamt i Skatteförvaltningen, förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen.
Förhandsavgörande som gäller skatten på
import av en vara meddelas av Tullstyrelsen.
Om meddelande av förhandsavgörande och
om dess giltighetstid gäller i tillämpliga delar
vad som bestäms om förhandsavgörande som
Skatteförvaltningen meddelat.

192 §
192 §
Konstaterar skatteverket på ansökan av den Konstaterar Skatteförvaltningen på ansökan
skattskyldige, med anledning av besvär eller av den skattskyldige, med anledning av be-
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annars, att dess beslut är felaktigt till nackdel
för den skattskyldige, ska skatteverket rätta
felet i beslutet och den skattskyldige har rätt
att som återbäring få skatt som på grund av
felet påförts till för högt belopp eller skatt
som enligt beslutet inte återbärs, om inte
ärendet har avgjorts genom beslut på besvär.
——————————————
193 §
Ändring i beslut om mervärdesbeskattning
som skatteverket har fattat med stöd av denna
lag söks genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvär anförs på statens
vägnar av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt. Besvärsskriften ska tillställas
skatteverket inom besvärstiden.
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svär eller annars, att dess beslut är felaktigt
till nackdel för den skattskyldige, ska Skatteförvaltningen rätta felet i beslutet och den
skattskyldige har rätt att som återbäring få
skatt som på grund av felet påförts till för
högt belopp eller skatt som enligt beslutet
inte återbärs, om inte ärendet har avgjorts
genom beslut på besvär.
——————————————

——————————————

193 §
Ändring i beslut om mervärdesbeskattning
som Skatteförvaltningen har fattat med stöd
av denna lag söks genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvär anförs på
statens vägnar av Enheten för bevakning av
skattetagarnas rätt. Besvärsskriften ska tillställas Skatteförvaltningen inom besvärstiden.
——————————————

193 a §
Beslut som gäller beskattningen och andra
handlingar skall delges den skattskyldige.
Delgivning ske med den skattskyldiges lagliga företrädare eller befullmäktigade, om en
företrädare eller befullmäktigad som sköter
skatteärenden på den skatteskyldiges vägnar
har anmälts som ombud till skatteförvaltningens kundregister.

193 a §
Beslut som gäller beskattningen och andra
handlingar ska delges den skattskyldige.
Delgivning ska dock ske med den skattskyldiges lagliga företrädare eller befullmäktigade, om en företrädare eller befullmäktigad
som sköter skatteärenden på den skattskyldiges vägnar har anmälts som ombud till Skatteförvaltningens kundregister.

194 §
Skatteverket ska i fråga om besvär som Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt har
anfört ge den skattskyldige, och i fråga om
besvär som en skattskyldig har anfört, Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt, tillfälle att bemöta besvären samt att vid behov
avge genmäle.
Rättar länsskatteverket så som avses i 192 §
sitt beslut enligt den skattskyldiges yrkande,
förfaller besvären.
Till den del länsskatteverket anser att det
yrkande som den skattskyldige har framställt
i sina besvär inte ger anledning till rättelse av
beslutet, skall länsskatteverket ge utlåtande
över besvären och bereda den skattskyldige
tillfälle att inom utsatt tid bemöta utlåtandet.

194 §

Skatteförvaltningen ska i fråga om besvär

som Enheten för bevakning av skattetagarnas
rätt har anfört ge den skattskyldige, och i fråga om besvär som en skattskyldig har anfört,
Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt,
tillfälle att bemöta besvären samt att vid behov lämna ett genmäle.
Rättar Skatteförvaltningen så som avses i
192 § sitt beslut enligt den skattskyldiges yrkande, förfaller besvären.
Till den del Skatteförvaltningen anser att
det yrkande som den skattskyldige har framställt i sina besvär inte ger anledning till rättelse av beslutet, ska Skatteförvaltningen ge
utlåtande över besvären och ge den skattskyldige tillfälle att inom utsatt tid bemöta
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utlåtandet.
——————————————

195 §
195 §
Länsrätten kan överföra delgivningen av Förvaltningsdomstolen kan överföra delsina beslut på länsskatteverket.
givningen av sina beslut på Skatteförvaltningen.
198 §
I länsrättens utslag får ändring sökas genom
besvär hos högsta förvaltningsdomstolen om
högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.
——————————————
Besvärstillstånd kan beviljas även så att det
gäller endast en del av det överklagade länsrättsutslaget.
Besvär skall anföras inom 60 dagar från
delfåendet av länsrättens utslag. Besvärsskriften skall inom besvärstiden tillställas högsta
förvaltningsdomstolen eller länsrätten i Nylands län.

198 §
I förvaltningsdomstolens beslut får ändring
sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen
beviljar besvärstillstånd.
——————————————
Besvärstillstånd kan beviljas även så att det
gäller endast en del av det överklagade beslutet av förvaltningsdomstolen.
Besvär ska anföras inom 60 dagar från delfåendet av förvaltningsdomstolens beslut.
Besvärsskriften ska inom besvärstiden tillställas högsta förvaltningsdomstolen eller
Helsingfors förvaltningsdomstol.

201 §
Av högsta förvaltningsdomstolens beslut
skall ett exemplar ges ändringssökanden, och
dessutom skall kopior av beslutet i två eller,
då ändring har sökts på statens vägnar, i tre
exemplar tillställas länsrätten i Nylands län.

201 §
Av högsta förvaltningsdomstolens beslut
ska ett exemplar ges ändringssökanden, och
dessutom ska kopior av beslutet i två eller, då
ändring sökts på statens vägnar, i tre exemplar tillställas Helsingfors förvaltningsdomstol.

203 §
Om det under handläggningen av besvär
observeras att beslut om påförande eller
återbäring av skatt inte har fattats av rätt
länsskatteverk, skall länsrätten eller högsta
förvaltningsdomstolen, såvida den inte anser
sig kunna avgöra ärendet omedelbart, överföra det till det behöriga länsskatteverket.

206 §
Har förvaltningsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen med anledning av ändringssökande ansett någon vara skattskyldig
eller höjt skattens belopp eller minskat det belopp som en skattskyldig har varit berättigad
att få som återbäring, ska en kopia av beslutet

(upphävs)

203 §

206 §
Har förvaltningsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen med anledning av ändringssökande ansett någon vara skattskyldig
eller höjt skattens belopp eller minskat det
belopp som en skattskyldig har varit berättigad att få som återbäring, ska en kopia av be-
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tillställas skatteverket. Detta ska utan dröjsmål bestämma en efterbetalningstid för betalningen av skatten och delge den skattskyldige
beslutet.

slutet tillställas Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen ska utan dröjsmål bestämma en
efterbetalningstid för betalningen av skatten
och delge den skattskyldige beslutet.

209 §
——————————————
En skattskyldig som inte är bokföringsskyldig skall föra sådana anteckningar att de uppgifter som behövs för fastställande av skatten
kan fås ur dem. Anteckningarna skall basera
sig på daterade och numrerade verifikationer
med beaktande av vad som i denna lag bestäms om verifikationer. Närmare bestämmelser om anteckningarna utfärdas genom beslut
av skattestyrelsen.

209 §
——————————————
En skattskyldig som inte är bokföringsskyldig ska föra sådana anteckningar att de
uppgifter som behövs för fastställande av
skatten kan fås ur dem. Anteckningarna ska
basera sig på daterade och numrerade verifikationer med beaktande av vad som i denna
lag bestäms om verifikationer. Närmare bestämmelser om anteckningarna utfärdas genom beslut av Skatteförvaltningen.

209 e §
I samband med granskning eller återbäring
eller påförande av skatt kan skatteverket godkänna ett avdrag som gjorts trots att den
skattskyldige inte har någon faktura, utredning eller annan verifikation som motsvarar
kraven i lagen, om den skattskyldige på annat
sätt förmår visa att han är berättigad till avdrag på basis av 102, 102 a, 102 c, 103, 106
eller 111—113 §.

209 e §
I samband med granskning eller återbäring
eller påförande av skatt kan Skatteförvaltningen godkänna ett avdrag som gjorts trots
att den skattskyldige inte har någon faktura,
utredning eller annan verifikation som motsvarar kraven i lagen, om den skattskyldige
på annat sätt förmår visa att han är berättigad
till avdrag på basis av 102, 102 a, 102 c, 103,
106 eller 111—113 §.

209 h §
Av den utredning som avses i 209 g § ska
framgå:
——————————————
10) andra uppgifter som föreskrivs av Skattestyrelsen som behövs för att bestämma rattigheten eller skyldigheten för överlåtaren eller mottagaren att justera avdrag.

209 h §
Av den utredning som avses i 209 g § ska
framgå:
——————————————
10) andra uppgifter som föreskrivs av Skatteförvaltningen som behövs för att bestämma
rattigheten eller skyldigheten för överlåtaren
eller mottagaren att justera avdrag.

209 m §
Med avvikelse från 209 j § 3 mom. och 209
l § ska den som är skattskyldig förvara fakturor och verifikationer som anknyter till en
fastighetsinvestering samt utredningar som
avses i 103 § 2 mom., 209 g och 209 i § i 13
år från utgången av det kalenderår under vilket justeringsperioden har börjat. Efter den tid
som anges i 209 j § 3 mom. kan fakturorna
och verifikationerna ersättas med en utredning varav framgår de uppgifter som före-

209 m §
Med avvikelse från 209 j § 3 mom. och
209 l § ska den som är skattskyldig förvara
fakturor och verifikationer som anknyter till
en fastighetsinvestering samt utredningar
som avses i 103 § 2 mom., 209 g och 209 i §
i 13 år från utgången av det kalenderår under
vilket justeringsperioden har börjat. Efter den
tid som anges i 209 j § 3 mom. kan fakturorna och verifikationerna ersättas med en utredning varav framgår de uppgifter som före-
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skrivs av Skattestyrelsen och som behövs för skrivs av Skatteförvaltningen och som beatt bestämma rättigheten eller skyldigheten att hövs för att bestämma rättigheten eller skyljustera avdrag.
digheten att justera avdrag.
———
Denna lag träder i kraft den

———

20 .

28.
Lag
om ändring av byggskattelagen
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i byggskattelagen av den 14 januari 1977 (54/1977) 7 §, 11 § 1 mom., 12 § 1 mom.,
13 § 1 mom., 14 § 1 mom., 15, 17—20 och 27 §,
av dem 7 §, 12 § 1 mom., 18, 19 och 27 § sådana de lyder i lag 924/1991, 11 § 1 mom. sådant det lyder i lag 296/1983 och 17 § sådan den lyder i nämnda lag 924/1991 och i lag
710/1994, som följer:
Gällande lydelse

7§
Skattebyrån kan på ansökan meddela förhandsbesked om byggande enligt byggnadsritningarna är skattepliktigt eller inte. Förhandsbesked skall iakttas som bindande, om
byggnaden uppförs så som anges i ansökan
om förhandsbesked.
Skattebyrån kan meddela förhandsbesked
även om huruvida byggandet har inletts. Sökanden skall vid behov foga byggnadsmyndighetens utlåtande om de vidtagna byggnadsåtgärderna till ansökningshandlingarna.
Om förhandsbesked som avses i 1 mom.
har meddelats utan fastställda byggnadsritningar, skall sökanden tillställa skattebyrån
ritningarna inom en månad efter det byggnadslovet har vunnit laga kraft.
11 §
Den som under beskattningsperiod låter
uppföra eller för egen räkning uppför sådana i
4 § 2 mom. nämnda byggnader eller byggnadsutrymmen vilkas uppförande enligt beslut av statsrådet är skattepliktigt under beskattningsperioden, är skyldig att till skattebyrån i det skattedistrikt inom vilket bygg-
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7§

Skatteförvaltningen kan på ansökan medde-

la förhandsbesked om huruvida byggande enligt byggnadsritningarna är skattepliktigt eller inte. Förhandsbesked ska iakttas som bindande, om byggnaden uppförs så som anges i
ansökan om förhandsbesked.
Skatteförvaltningen kan meddela förhandsbesked även om huruvida byggandet har inletts. Sökanden ska vid behov foga byggnadsmyndighetens utlåtande om de vidtagna
byggnadsåtgärderna till ansökningshandlingarna.
Om förhandsbesked som avses i 1 mom.
har meddelats utan fastställda byggnadsritningar, ska sökanden tillställa Skatteförvaltningen ritningarna inom en månad efter det
att byggnadslovet har vunnit laga kraft.
11 §
Den som under en beskattningsperiod låter
uppföra eller för egen räkning uppför sådana
byggnader eller byggnadsutrymmen som
nämns i 4 § 2 mom. och vilkas uppförande
enligt beslut av statsrådet är skattepliktigt
under beskattningsperioden, är skyldig att till
Skatteförvaltningen lämna skattedeklaration
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nadsplatsen ligger avge skattedeklaration,
varvid blankett som fastställts av skattestyrelsen skall användas. Samma skyldighet har
den som låter uppföra eller uppför byggnad
eller byggnadsutrymme, för vilket skatt inte
skall betalas enligt stadgandet om byggnadskostnaderna i 5 § 1 mom.
——————————————
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på en av Skatteförvaltningen fastställd blankett. Samma skyldighet har den som låter
uppföra eller uppför en byggnad eller byggnadsutrymmen för vilka skatt inte ska betalas
enligt bestämmelsen om byggnadskostnaderna i 5 § 1 mom.
——————————————

12 §
12 §
Skattebyrån skall utan dröjsmål fatta beslut Skatteförvaltningen ska utan dröjsmål fatta
om fastställande av byggskatten.
beslut om fastställande av byggskatten.
——————————————
——————————————
13 §
Sedan bygge blivit färdigt, skall skattskyldig på blankett som fastställts av skattestyrelsen tillställa skattebyrån utredning om byggnadskostnadernas slutliga belopp (skatteutredning).
——————————————
14 §
Om byggnadskostnadernas slutliga belopp
med minst 20 procent överstiger det belopp
som lagts till grund vid fastställandet av skatten, skall skattebyrån rätta beskattningen och
påföra den skattskyldige en skatt, som motsvarar kostnadsskillnaden, och på denna skatt
en ränta, som motsvarar ett årligt skattetillägg
på 20 procent, räknat från ingången av kvartalet näst efter det då bygget inleddes, till utsatt betalningsdag.
——————————————
15 §
Skattebyrån skall uppskatta byggnadskostnadernas belopp, om den skattskyldige, trots
uppmaning, försummar att avgiva deklaration
eller skatteutredning eller dessa är så bristfälliga att de icke ens efter rättelse kan läggas
till grund för beskattningen.
Om i skattedeklaration uppgivet byggnadskostnadsbelopp med hänsyn till byggnadens
volym, byggnadssättet eller byggnadernas beskaffenhet bör anses uppenbart för lågt, har

13 §
När byggarbetet avslutats, ska den skattskyldige tillställa Skatteförvaltningen en utredning om byggnadskostnadernas slutliga
belopp (skatteutredning). Skatteförvaltningen
bestämmer om hur utredningen tillställs.

——————————————
14 §
Om byggnadskostnadernas slutliga belopp
med minst 20 procent överstiger det belopp
som lagts till grund för fastställande av skatten, ska Skatteförvaltningen rätta beskattningen och påföra den skattskyldige en skatt
som motsvarar kostnadsskillnaden och på
denna skatt en ränta som motsvarar ett årligt
skattetillägg på 20 procent, räknat från ingången av det kvartal som följer efter det då
byggnadsarbetena inleddes fram till den utsatta betalningsdagen.
——————————————
15 §

Skatteförvaltningen ska uppskatta bygg-

nadskostnadernas belopp, om den skattskyldige, trots uppmaning, försummar att lämna
deklaration eller skatteutredning eller dessa
är så bristfälliga att de inte ens efter rättelse
kan läggas till grund för beskattningen.
Om det byggkostnadsbelopp som uppges i
skattedeklarationen med hänsyn till byggnadens volym, byggnadssättet eller byggnadernas beskaffenhet bör anses vara uppenbart
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skattebyrån, sedan den skattskyldige beretts
tillfälle att bli hörd i saken, rätt att fastställa
byggnadskostnadernas belopp enligt uppskattning.

för lågt, har Skatteförvaltningen, sedan den
skattskyldige getts tillfälle att bli hörd i saken, rätt att fastställa byggnadskostnadernas
belopp enligt uppskattning.

17 §
Den skattskyldige och länsskatteverket har
rätt att inom trettio dagar från delfåendet söka
ändring i ett beslut av skattebyrån enligt denna lag hos länsrätten i det län där byggskatten
har påförts eller borde ha blivit påförd. Länsrätten skall behandla besvären i brådskande
ordning.

17 §
Den skattskyldige och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt har rätt att inom
trettio dagar från delfåendet söka ändring i ett
beslut av Skatteförvaltningen enligt denna lag
hos den förvaltningsdomstol inom vars område byggskatten har påförts eller borde ha
blivit påförd. Förvaltningsdomstolen ska behandla besvären skyndsamt.
Ändring i förvaltningsdomstolens beslut får
sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen
beviljar besvärstillstånd. På ändringssökande
tillämpas då 70 och 71 § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995). Besvär anförs
på statens vägnar av Enheten för bevakning
av skattetagarnas rätt.

Ändring i länsrättens utslag får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar
besvärstillstånd. På ändringssökande tilllämpas då 96 § beskattningslagen. Besvär anförs
på statens vägnar av skattestyrelsen.

18 §
I denna lag nämnd skatt, skatteförhöjning
och ränta som motsvarar skattetillägg skall
betalas i en rat till länsskatteverket. Har betalningen inte erlagts inom föreskriven tid,
skall beträffande skatt och skatteförhöjning
bestämmas dröjsmålspåföljder enligt lagen
om dröjsmålsränta och restavgift på skatt
(145/1976). Vid uppbörd av byggskatt iakttas
i övrigt i tillämpliga delar vad som i lagen om
skatteuppbörd (611/1978) och i beskattningslagen (482/1958) samt med stöd av dem stadgas om skatteuppbörd.

18 §
I denna lag avsedd skatt, skatteförhöjning
och ränta som motsvarar skattetillägg ska betalas i en rat till Skatteförvaltningen. Har betalningen inte erlagts inom föreskriven tid,
ska för skatt och skatteförhöjning bestämmas
dröjsmålspåföljder enligt lagen om skattetilllägg och förseningsränta (1556/1995). Vid
uppbörd av byggskatt iakttas i övrigt i tilllämpliga delar vad som i lagen om skatteuppbörd (609/2005) och lagen om beskattningsförfarande bestäms om skatteuppbörd.

19 §
Var och en skall på uppmaning av skattebyrån lämna sådana uppgifter som behövs för
fastställande av byggskatt och som framgår
av handlingar i hans besittning eller som han
annars har kännedom om.

19 §
Var och en ska på uppmaning av Skatteförvaltningen lämna sådana uppgifter som behövs för fastställande av byggskatt och som
framgår av handlingar i hans besittning eller
som han annars har kännedom om.

20 §
20 §
Myndighet som beviljar byggnadslov skall, Den myndighet som beviljar byggnadslov
så snart beskattningsperiod begynt, tillställa ska genast då beskattningsperioden börjat
vederbörande skattebyrå uppgifter om sådana tillställa Skatteförvaltningen uppgifter om
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före beskattningsperiodens ingång givna beslut om byggnadslov, vilka avser byggande
som enligt sagda myndighets anteckningar
icke hade påbörjats före beskattningsperiodens ingång. Angående beslut om byggnadslov som utfärdats under beskattningsperiodens lopp skall den myndighet som beviljar
byggnadslov sända uppgifter till skattebyrån.
Myndighet som utövar tillsyn över byggandet skall på begäran av skattebyrån verkställa
för tillämpningen av denna lag nödig syn
samt lämna utredning och avgiva utlåtande i
saken.

sådana beslut om byggnadslov som getts före
beskattningsperiodens början och som avser
byggande som enligt nämnda myndighets anteckningar inte hade påbörjats före beskattningsperiodens början. Den myndighet som
beviljar byggnadslov ska sända uppgifter till
Skatteförvaltningen om sådana beslut om
byggnadslov som utfärdats under beskattningsperioden.
Den myndighet som utövar tillsyn över
byggandet ska på begäran av Skatteförvaltningen för tillämpningen av denna lag förrätta syn som behövs samt lämna utredning och
avge utlåtande i saken.

27 §
27 §
Skattestyrelsen skall utöva den allmänna Skatteförvaltningen har hand om den allledningen i fråga om bestämmande och debi- männa ledningen av bestämmande och debitering av byggskatt.
tering av byggskatt.
———
Denna lag träder i kraft den

———

20 .

29.
Lag
om ändring av 2 § i lagen om skatt på vissa försäkringspremier
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 20 december 1966 om skatt på vissa försäkringspremier (664/1966)
2 § 3 mom., sådant det lyder i lag 399/1995, som följer:
Gällande lydelse
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2§
——————————————
Ett utländskt EES-försäkringsbolag som här
i landet fritt tillhandahåller försäkringstjänster
enligt vad som särskilt stadgas om saken,
skall för betalningen av skatten ha en av länsskatteverket godkänd representant med hemort i Finland. Länsskatteverket kan såsom
förutsättning för att godkänna representanten
kräva att säkerhet ställs för skattebetalningen.
På representanten tillämpas 173 a § mervärdesskattelagen (1501/1993).

2§
——————————————
Ett utländskt EES-försäkringsbolag som
här i landet fritt tillhandahåller försäkringstjänster enligt vad som särskilt bestäms om
saken, ska för betalningen av skatten ha en av
Skatteförvaltningen godkänd representant
med hemort i Finland. Skatteförvaltningen
kan som förutsättning för att godkänna representanten kräva att säkerhet ställs för skattebetalningen. På representanten tillämpas
173 a § i mervärdesskattelagen (1501/1993).
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———

Denna lag träder i kraft den

———

20 .

30.
Lag
om ändring av lagen om återbäring av accis på vissa energiprodukter som använts inom
jordbruket
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 21 juli 2006 om återbäring av accis på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket (603/2006) 3 § 1 mom., 6 § 1, 4 och 5 mom., 10 § 1 mom., 11 § 1 och
2 mom., 12 § 1, 2 och 5 mom., 13 och 14 §, rubriken för 15 §, 15 § 2 mom. och 16 § 1 mom.,
av dem 12 § 1 mom. sådant det lyder i lag 919/2008 och 12 § 2 mom. sådant det lyder i lag
247/2008, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

3§

3§

Behöriga myndigheter

Behöriga myndigheter

För accisåterbäring enligt denna lag och för Skatteförvaltningen har hand om accisåterden anknytande tillsynen ansvarar det skatte- bäring och om tillsynen i anslutning till acverk som enligt 6 § i lagen om beskattnings- cisåterbäring.
förfarande verkställer sökandens inkomstbeskattning.
——————————————
——————————————
6§

6§

Ansökan om accisåterbäring

Ansökan om accisåterbäring

Ansökan om accisåterbäring skall göras
skriftligen och ansökan tillställas det skatteverk som sökanden enligt 8 § i lagen om beskattningsförfarande skall lämna in skattedeklarationen till. Ansökan skall göras genom
en skattedeklaration för jordbruket eller på
någon annan blankett som Skattestyrelsen har
fastställt.
——————————————
Ansökan skall lämnas in inom den tid som
anges i denna paragraf, även om skatteverket
på sökandens begäran har förlängt inlämningstiden för skattedeklarationen med stöd
av 8 § 3 mom. i lagen om beskattningsförfa-

Ansökan om accisåterbäring ska göras
skriftligen hos Skatteförvaltningen. Ansökan
ska göras genom en skattedeklaration för
jordbruket eller på någon annan blankett som
Skatteförvaltningen har fastställt.
——————————————
Ansökan ska lämnas in inom den tid som
anges i denna paragraf, även om Skatteförvaltningen på sökandens begäran har förlängt
inlämningstiden för skattedeklarationen med
stöd av 8 § 3 mom. i lagen om beskattnings-
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rande.
förfarande.
Skattestyrelsen utfärdar närmare föreskrif- Skatteförvaltningen utfärdar närmare företer om hur ansökan skall lämnas in och om skrifter om hur ansökan ska lämnas in och
ansökningsförfarandet i övrigt.
om ansökningsförfarandet i övrigt.
10 §

10 §

Rättelse till sökandens nackdel

Rättelse till sökandens nackdel

Om accis har återburits till sökanden till ett
för stort belopp på grund av ett skriv- eller
räknefel eller ett därmed jämförbart misstag
eller på grund av att sökanden har lämnat
bristfälliga, vilseledande eller oriktiga uppgifter, skall skatteverket rätta sitt beslut, om inte
ärendet avgjorts genom ett beslut med anledning av besvär.
——————————————

Om accis har återburits till sökanden till ett
för stort belopp på grund av ett skriv- eller
räknefel eller ett med det jämförbart misstag
eller på grund av att sökanden har lämnat
bristfälliga, vilseledande eller oriktiga uppgifter, ska Skatteförvaltningen rätta sitt beslut, om inte ärendet avgjorts genom ett beslut med anledning av besvär.
——————————————

11 §

11 §

Rättelseyrkande

Rättelseyrkande

Ändring i ett beslut om accisåterbäring, i ett
beslut i ett annat ärende eller i ett beslut ett
ärende som avses i 10 § får sökas skriftligen
genom rättelseyrkande hos det skatteverk i
vars beslut ändring söks.
Konstaterar skatteverket på grund av ett rättelseyrkande eller av någon annan anledning
att accis har återburits till för litet belopp eller
inte alls, skall skatteverket rätta sitt beslut om
återbäring, om inte ärendet avgjorts genom ett
beslut med anledning av besvär. Rättelseyrkandet skall framställas inom tre år från utgången av kalenderåret efter det år för vilket
återbäring söks.
——————————————

Ändring i ett beslut om accisåterbäring, i
ett beslut i ett annat ärende eller i ett beslut i
ett ärende som avses i 10 § får sökas skriftligen genom rättelseyrkande hos Skatteförvaltningen.
Konstaterar Skatteförvaltningen på grund
av ett rättelseyrkande eller av någon annan
anledning att accis har återburits till för litet
belopp eller inte alls, ska Skatteförvaltningen
rätta sitt beslut om återbäring, om inte ärendet avgjorts genom ett beslut med anledning
av besvär. Rättelseyrkandet ska framställas
inom tre år från utgången av kalenderåret efter det år för vilket återbäring söks.
——————————————

12 §

12 §

Ändringssökande

Ändringssökande

I beslut som skatteverket fattat på grund av
ett rättelseyrkande får ändring sökas genom
besvär hos den förvaltningsdomstol i vars
domkrets sökanden har sin hemkommun i enlighet med 5 § i lagen om beskattningsförfarande. Om personer på vilka inkomstskattela-

I beslut som Skatteförvaltningen fattat på
grund av ett rättelseyrkande får ändring sökas
genom besvär hos den förvaltningsdomstol i
vars domkrets sökanden har sin hemkommun
i enlighet med 5 § i lagen om beskattningsförfarande. Om personer på vilka inkomst-
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gens bestämmelser om makar tillämpas har
sin hemkommun inom domkretsen för olika
förvaltningsdomstolar, söks ändring hos den
förvaltningsdomstol inom vars domkrets den
make har sin hemkommun enligt vilken behörigt skatteverk bestäms med stöd av 6 §
3 mom. i lagen om beskattningsförfarande.
Om ingen förvaltningsdomstol är behörig att
behandla besvären, söks ändring hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Ändring ska sökas
skriftligen, och besvärsskriften ska inom den
besvärstid som nämns i 4 mom. i denna paragraf tillställas förvaltningsdomstolen eller
skatteverket.

skattelagens bestämmelser om makar tillämpas har sin hemkommun inom domkretsen
för olika förvaltningsdomstolar, söks ändring
hos den förvaltningsdomstol inom vars dom-

13 §

13 §

Skyldighet att lämna uppgifter

Skyldighet att lämna uppgifter

Den som bedriver yrkesmässigt jordbruk
skall på uppmaning av Skattestyrelsen, skatteverket eller besvärsinstansen, utöver de
uppgifter som skall lämnas i ansökan, lämnade kompletterande uppgifter och utredningar
samt uppvisa de verifikationer som kan behövas vid behandlingen av ansökan eller av ett
överklagande som gäller beslutet om accisåterbäring.

Den som bedriver yrkesmässigt jordbruk
ska på uppmaning av Skatteförvaltningen eller besvärsinstansen, utöver de uppgifter som
ska lämnas i ansökan, lämna de kompletterande uppgifter och utredningar samt uppvisa
de verifikationer som kan behövas vid behandlingen av ansökan eller av ett överklagande som gäller beslutet om accisåterbäring.

14 §

14 §

Uppgifternas offentlighet

Uppgifternas offentlighet

På de uppgifter enligt denna lag som behandlas inom skatteförvaltningen tillämpas
det som i 4 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
(1346/1999) föreskrivs om sekretessbelagda

På de uppgifter enligt denna lag som behandlas inom Skatteförvaltningen tillämpas
det som i 4 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
(1346/1999) föreskrivs om sekretessbelagda

krets den äldre av dessa personer har sin
hemkommun. Är personerna lika gamla,är
förvaltningsdomstolen för den vars personbeteckning har ett lägre individuellt nummer
behörig förvaltningsdomstol. Om ingen för-

valtningsdomstol skulle vara behörig att behandla besvären, söks ändring hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Ändring ska sökas
skriftligen, och besvärsskriften ska inom den
besvärstid som nämns i 4 mom. i denna paragraf tillställas förvaltningsdomstolen eller
Skatteförvaltningen.
Enheten för bevakning av skattetagarnas Enheten för bevakning av skattetagarnas
rätt har besvärsrätt på statens vägnar i skatte- rätt har besvärsrätt på statens vägnar i Skatteverkets beslut.
förvaltningens beslut.
——————————————
——————————————
Besvär som riktats till förvaltningsdomstolen
Besvär som riktats till förvaltningsdomstomen som borde ha anförts hos skatteverket
len men som borde ha anförts hos Skatteförsom ett rättelseyrkande, skall behandlas som valtningen som ett rättelseyrkande, ska beett rättelseyrkande. Då skall beslut om avvi- handlas som ett rättelseyrkande. Då ska besande av besvären inte fattas.
slut om avvisande av besvären inte fattas.
——————————————
——————————————
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beskattningsuppgifter.

beskattningsuppgifter.

15 §

15 §

Lämnande av uppgifter till skatteförvaltningen och vissa andra myndigheter

Lämnande av uppgifter till Skatteförvaltningen och vissa andra myndigheter

——————————————
Jord- och skogsbruksministeriet, tullmyndigheterna, arbetskrafts- och näringscentralerna och länsstyrelsen på Åland har utan
hinder av sekretessbestämmelserna och andra
begränsningar som gäller erhållande av uppgifter rätt att av skatteförvaltningen få de
uppgifter om mottagarna av återbäring och
om återbäringsbeloppen och grunderna för
återbäring, som behövs för återbäring av accis
som avses i denna lag och för den anknytande
tillsynen. De individualiserings- och kontaktuppgifter som ministeriet och de nämnda
myndigheterna har rätt att få i fråga om mottagare av återbäring är namn, personbeteckning eller organisationsnummer och den
adress till driftstället som anmälts till skatteförvaltningen.

——————————————
Jord- och skogsbruksministeriet, tullmyndigheterna, arbetskrafts- och näringscentralerna och länsstyrelsen på Åland har trots
sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter rätt
att av Skatteförvaltningen få de uppgifter om
mottagarna av återbäring och om återbäringsbeloppen och grunderna för återbäring,
som behövs för återbäring av accis som avses
i denna lag och för den anknytande tillsynen.
De individualiserings- och kontaktuppgifter
som ministeriet och de nämnda myndigheterna har rätt att få i fråga om mottagare av
återbäring är namn, personbeteckning eller
organisationsnummer och den adress till
driftstället som anmälts till Skatteförvaltningen.

16 §

16 §

Skatteförvaltningens och vissa andra mynSkatteförvaltningens och vissa andra myndigheters rätt att lämna uppgifter på eget ini- digheters rätt att lämna uppgifter på eget initiativ
tiativ

Om det finns anledning att misstänka att en
sökande inte hade haft rätt till stöd som avses
i 2 § 2—5 punkten i denna lag kan skatteförvaltningen utan hinder av sekretessbestämmelserna på eget initiativ lämna jord- och
skogsbruksministeriet, tullmyndigheterna och
arbetskrafts- och näringscentralerna nödvändiga uppgifter som gäller mottagare av accisåterbäring enligt denna lag och beviljad accisåterbäring och som hänför sig till tillsynen
över riktigheten i återbäringen, för att ministeriet och de nämnda myndigheterna skall
kunna fullgöra den tillsynsskyldighet som enligt lag eller förordning ingår i deras arbetsuppgifter. Individualiserings- och kontaktuppgifter som kan lämnas i fråga om mottagare av återbäring är namn, personbeteckning
eller organisationsnummer och den adress till

Om det finns anledning att misstänka att en
sökande inte hade haft rätt till stöd som avses
i 2 § 2—5 punkten i denna lag kan Skatteförvaltningen trots sekretessbestämmelserna på
eget initiativ lämna jord- och skogsbruksministeriet, tullmyndigheterna och arbetskraftsoch näringscentralerna nödvändiga uppgifter
som gäller mottagare av accisåterbäring enligt denna lag och beviljad accisåterbäring
och som hänför sig till tillsynen över riktigheten i återbäringen, för att ministeriet och de
nämnda myndigheterna ska kunna fullgöra
den tillsynsskyldighet som enligt lag eller
förordning ingår i deras arbetsuppgifter. Individualiserings- och kontaktuppgifter som
kan lämnas i fråga om mottagare av återbäring är namn, personbeteckning eller organisationsnummer och den adress till driftstället
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driftstället som anmälts till skatteförvaltning- som anmälts till Skatteförvaltningen.
en.
——————————————
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den

———

20 .

31.
Lag
om ändring av 28 § i tullagen
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i tullagen av den 29 december 1994 (1466/1994) 28 § 1 mom. 1 punkten som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

28 §
Utan hinder av sekretessbestämmelserna
har tullmyndigheten rätt att, även med hjälp
av en teknisk anslutning, få uppgifter som
behövs för skötseln av tullverkets åligganden
enligt överenskommelse med den registeransvarige
1) för förekommande och undersökning av
tullbrott uppgifter av samfund och sammanslutningar ur register som gäller passagerare och fordons personal, samt ur skatteförvaltningens och fordonsförvaltningens register även för beskattning och indrivning,
——————————————

28 §
Utan hinder sekretessbestämmelserna har
tullmyndigheten rätt att, även med hjälp av
en teknisk anslutning, få uppgifter som behövs för skötseln av tullverkets åligganden
enligt överenskommelse med den registeransvarige
1) för förekommande och undersökning av
tullbrott uppgifter av samfund och sammanslutningar ur register som gäller passagerare och fordons personal, samt ur Skatteförvaltningens och fordonsförvaltningens register även för beskattning och indrivning,
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den

———

20 .

RP 288/2009 rd

231

32.
Lag
om ändring av 1 § i lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsbeslut
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 22 december 2006 om grunderna för avgifter för vissa förhandsbeslut
(1209/2006) 1 § 1 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

1§

1§

Tillämpningsområde

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på ansökningar som
behandlas av skatteförvaltningen och som
gäller förhandsavgöranden enligt 5 § i lagen
om centralskattenämnden (535/1996) samt
annat förhandsbesked eller förhandsavgörande som ansökts hos en myndighet inom skatteförvaltningen.
——————————————

Denna lag tillämpas på ansökningar som
behandlas av Skatteförvaltningen och som
gäller förhandsavgöranden som ansökts hos
centralskattenämnden samt annat förhandsbesked eller förhandsavgörande som ansökts
hos Skatteförvaltningen.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den

———

20 .

33.
Lag
om ändring av 2 § i lagen om skattetillägg och förseningsränta
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 18 december 1995 om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995)
2 § 2 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

2§

2§

Skattetillägg

Skattetillägg

——————————————
——————————————
Med skatt som skall betalas på eget initiativ Med skatt som ska betalas på eget initiativ
avses skatt eller avgift som den skattskyldige avses skatt eller avgift som den skattskyldige
eller den som ansvarar för skatten är skyldig eller den som ansvarar för skatten är skyldig
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att själv beräkna och på den lagstadgade be- att själv beräkna och på den lagstadgade betalningsdagen betala till länsskatteverket eller talningsdagen betala till Skatteförvaltningen
annan myndighet som uppbär skatt.
eller annan myndighet som uppbär skatt.
———
Denna lag träder i kraft den

———

20 .

34.
Lag
om ändring av lagen om avgift för tryggande av postförmedling i glesbygden
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 24 juli 1997 om avgift för tryggande av postförmedling i glesbygden
(708/1997) 5—7 §, 8 § 2 mom., 9 § 1 mom., 10 §, 11 § 1 mom., 15 § 1 och 3 mom. samt 16
och 18 § som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

5§

5§

Myndigheter som administrerar avgiften

Myndigheter som administrerar avgiften

Skattestyrelsen har till uppgift att utöva
allmän tillsyn över betalningen av den avgift
som avses i denna lag.
Länsskatteverket har till uppgift att övervaka betalningen av avgiften, fastställa avgiften
samt meddela ett förhandsavgörande och
uppbära avgiften.
Ärenden som gäller en betalningsskyldig
behandlas av det länsskatteverk inom vars
verksamhetsom-råde den betalningsskyldige
har sin hemkommun enligt lagen om beskattningsförfarande (1558/1995). Om den betalningsskyldige inte har hemkommun i Finland
behandlas ärendet av Nylands länsskatteverk.

Skatteförvaltningen övervakar att den avgift som avses i denna lag deklareras och betalas samt utför andra uppgifter i anslutning
till de avgifter som tas ut för att trygga postförmedlingen i glesbygden.

6§

6§

Betalning av avgiften

Betalning av avgiften

Avgiften skall betalas till länsskatteverket
enligt summan av försäljningspriserna på den
post-service som överlåts under en kalendermånad senast den sista dagen den andra månad som följer efter kalen-dermånaden. Om

Avgiften ska betalas till Skatteförvaltningen enligt summan av försäljningspriserna på

den postservice som överlåts under en kalendermånad senast den sista dagen den andra
månad som följer efter kalendermånaden.

RP 288/2009 rd

Gällande lydelse

233

Föreslagen lydelse

denna dag infaller på en helgdag eller en lör- Om denna dag infaller på en helgdag eller en
dag, får avgiften betalas den första var-dagen lördag, får avgiften betalas den första vardadärefter.
gen därefter.
7§

7§

Anmälningsskyldighet

Anmälningsskyldighet

Den betalningsskyldige skall för övervakning av betalningen avge en deklaration till
länsskat-teverket. Skattestyrelsen meddelar
närmare föreskrifter om vilka uppgifter som
skall lämnas, tidpunkten för när uppgifterna
skall lämnas och hur uppgifterna skall ges.

Den betalningsskyldige ska för övervakning av betalningen avge en deklaration till
Skatteförvaltningen.
Skatteförvaltningen
meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas, tidpunkten för när
uppgifterna ska lämnas och hur uppgifterna
ska ges.

8§

8§

Rättelse av fel

Rättelse av fel

——————————————
Om den betalningsskyldige inte har gjort en
sådan rättelse som avses i 1 mom., återbetalar
länsskatte-verket på ansökan den överbetalda
avgiften. Ansökan skall inlämnas till länsskatte-verket inom tre år från utgången av det
kalenderår, som den kalendermånad hänför
sig till för vilken den betalningsskyldige har
betalt en överstor avgift.

——————————————
Om den betalningsskyldige inte har gjort
en sådan rättelse som avses i 1 mom., återbetalar Skatteförvaltningen på ansökan den
överbetalda avgiften. Ansökan ska lämnas in
till Skatteförvaltningen inom tre år från utgången av det kalenderår, som den kalendermånad hänför sig till för vilken den betalningsskyldige har betalt en överstor avgift.

9§

9§

Förhandsavgörande

Förhandsavgörande

Länsskatteverket kan på ansökan meddela Skatteförvaltningen kan på ansökan meddeden betalningsskyldige ett förhandsavgörande la den betalningsskyldige ett förhandsavgörande om hur denna lag ska tillämpas.
om hur den-na lag skall tillämpas.
——————————————
——————————————
10 §

10 §

Debitering

Debitering

Om avgiften inte har betalts inom den tid
som stadgas i 6 §, skall länsskatteverket debitera den obe-talda avgiften hos den betalningsskyldige. Debiteringen skall verkställas
inom tre år från utgången av det kalenderår

Om avgiften inte har betalts inom den tid
som anges i 6 §, ska Skatteförvaltningen debitera den obetalda avgiften hos den betalningsskyldige. Debiteringen ska verkställas
inom tre år från utgången av det kalenderår
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som den kalendermånad, för vilken avgiften som den kalendermånad, för vilken avgiften
skulle erläggas, hänför sig till.
skulle betalas, hänför sig till.
11 §

11 §

Debitering enligt uppskattning

Debitering enligt uppskattning

Om den betalningsskyldige underlåtit att
betala avgiften inom den tid som bestäms i
6 § eller om han uppenbart har betalt en alltför liten avgift och inte trots uppmaning givit
de uppgifter som behövs för debiteringen,
skall länsskatteverket verkställa den i 10 §
angivna debiteringen enligt uppskattning.

Om den betalningsskyldige har låtit bli att
betala avgiften inom den tid som bestäms i
6 § eller om han uppenbart har betalt en alltför liten avgift och inte trots uppmaning har
gett de uppgifter som behövs för debiteringen, ska Skatteförvaltningen verkställa den i
10 § angivna debiteringen enligt uppskattning.
——————————————

——————————————
15 §

15 §

Rättelse

Rättelse

Konstaterar länsskatteverket på ansökan av
den betalningsskyldige, med anledning av besvär eller annars, att dess beslut är felaktigt
till nackdel för den betalningsskyldige, skall
länsskatteverket rätta felet i beslutet och till
den betalningsskyldige återbära på grund av
felet överbetald avgift eller avgift som inte
har återburits, om inte ärendet har avgjorts
genom beslut på besvär.
——————————————
Rättar länsskatteverket sitt beslut enligt den
betalningsskyldiges yrkande, förfaller sådana
besvär som nämns i 16 §. Till den del länsskatteverket anser att det yrkande som den
betalningsskyldige har fram-ställt i sina besvär inte ger anledning till rättelse av beslutet,
skall länsskatteverket ge utlåtande över besvären och uysn dröjsmål sända de handlingar
som har tillkommit vid behandlingen av
ärendet till länsrätten.

Konstaterar Skatteförvaltningen på ansökan
av den betalningsskyldige, med anledning av
besvär eller annars, att dess beslut är felaktigt
till nackdel för den betalningsskyldige, ska
Skatteförvaltningen rätta felet i beslutet och
till den betalningsskyldige återbära på grund
av felet överbetald avgift eller avgift som inte
har återburits, om inte ärendet har avgjorts
genom beslut på besvär.
——————————————
Rättar Skatteförvaltningen sitt beslut enligt
den betalningsskyldiges yrkande, förfaller
sådana besvär som nämns i 16 §. Till den del
Skatteförvaltningen anser att det yrkande
som den betalningsskyldige har framställt i
sina besvär inte ger anledning till rättelse av
beslutet, ska Skatteförvaltningen ge utlåtande
över besvären och utan dröjsmål sända de
handlingar som har tillkommit vid behandlingen av ärendet till förvaltningsdomstolen.

16 §

16 §

Ändringssökande

Ändringssökande

Ändring i beslut som länsskatteverket har Ändring i beslut som Skatteförvaltningen
fattat med stöd av denna lag söks genom be- har fattat med stöd av denna lag söks genom
svär hos läns-rätten. Besvärsrätt har på statens besvär hos förvaltningsdomstolen. Besvärs-
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vägnar skatteombudet vid länsskatteverket. rätt har på skattetagarnas vägnar Enheten för
På ändringssökande tillämpas förvaltnings- bevakning av skattetagarnas rätt. På ändprocesslagen (586/1996).
ringssökande tillämpas förvaltningsprocesslagen (586/1996).
Ändring i länsrättens beslut får sökas ge- Ändring i förvaltningsdomstolens beslut får
nom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen sökas genom besvär hos högsta förvaltningsom högsta förvaltningsdomstolen beviljas be- domstolen, om högsta förvaltningsdomstolen
svärstillstånd. I fråga om ändringssökande beviljar besvärstillstånd. I fråga om ändringsiakttas härvid 70 och 71 § lagen om beskatt- sökande iakttas då 70 och 71 § i lagen om
ningsförfarande.
beskattningsförfarande.
I länsskatteverkets beslut om att ett för- I ett beslut genom vilket Skatteförvaltninghandsavgörande inte meddelas får ändring in- en har beslutat att inte meddela förhandsavte sökas genom besvär.
görande, får ändring inte sökas genom besvär.
Vad som i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007) bestäms om
grundbesvär tillämpas inte på ärenden som
avses i denna lag.
18 §

18 §

Skyldighet att lämna uppgifter och granskning av bokföringen

Skyldighet att lämna uppgifter och granskning av bokföringen

Den betalningsskyldige skall på uppmaning
av skattestyrelsen, länsskatteverket eller skatteombudet lämna uppgifter samt för granskning framlägga sin bokföring samt andra
handlingar och annan egen-dom, som kan behövas för att verkställa debitering, granska
avgifter eller behandla besvär.

Den betalningsskyldige ska på uppmaning
av Skatteförvaltningen lämna uppgifter samt
för granskning framlägga sin bokföring samt
andra handlingar och annan egendom, som
kan behövas för att verkställa debitering,
granska avgifter eller behandla besvär.
———
Denna lag träder i kraft den

———

20 .
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35.
Lag
om ändring av lagen om beskattning av anställda vid Nordiska Investeringsbanken och Nordiska projektexportfonden
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 29 juni 1976 om beskattning av anställda vid Nordiska Investeringsbanken och Nordiska projektexportfonden (562/1976) 5 § 1 mom., 6 §, 7 § 2 mom., 10 §
1 mom. och 11 §,
av dem 5 § 1 mom., 6 § och 10 § 1 mom. sådana de lyder i lag 1030/1978, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

5§
De belopp som har uppburits i slutlig löneskatt skall erläggas på Nylands länsskatteverks postgirokon-to senast den 10 dagen i
den kalendermånad som följer närmast efter
uppbörden. Angående uppbörds-förfarandet
gäller i övrigt i tillämpliga delar vad i lagen
om beskattning av begränsat skattskyldig för
inkomst och förmögenhet (627/1978) eller
med stöd av den är stadgat om uppbörd av
källskatt.
——————————————

5§
De belopp som har uppburits i slutlig löneskatt ska betalas till Skatteförvaltningen senast den 10 dagen i den kalendermånad som
följer närmast efter uppbörden. I fråga om
uppbördsförfarandet i övrigt gäller i tillämpliga delar vad som i lagen om beskattning av
begränsat skattskyldig för inkomst
(627/1978) eller med stöd av den bestäms om
uppbörd av källskatt.

6§
Anser skattskyldig att uppbörd av slutlig
löneskatt har varit felaktig, och har Nordiska
Investeringsbanken icke rättat uppbörden, kan
den skattskyldige hänskjuta saken till Nylands länsskatteverk för avgörande. Rättelseyrkande skall göras senast under det kalenderår som följer närmast efter uppbörden av
skatten.
Finner Nylands länsskatteverk att i slutlig
löneskatt uppburits ett för stort belopp, skall
det förordna att vad som har uppburits till ett
för stort belopp skall återbetalas till den skattskyldige.

6§
Anser den skattskyldige att en slutlig löneskatt har uppburits felaktigt, och har Nordiska Investeringsbanken inte rättat uppbörden,
kan den skattskyldige föra saken till Skatteförvaltningen för avgörande. Rättelseyrkande
ska göras senast under det kalenderår som
följer närmast efter uppbörden av skatten.
Finner Skatteförvaltningen att i slutlig löneskatt har uppburits ett för stort belopp, ska
Skatteförvaltningen bestämma att det överstigande beloppet ska återbetalas till den
skattskyldige.

——————————————

7§
7§
——————————————
——————————————
Yrkande som nämnes i 1 mom. skall göras Yrkande som nämns i 1 mom. ska göras
skriftligt i skattedeklarationen för det kalen- skriftligen i skattedeklarationen för det kaderår under vilket löneinkomsten uppburits. lenderår under vilket löneinkomsten har er-

Gällande lydelse
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Skattedeklarationen skall ingivas till skatte- hållits. Skattedeklarationen ska lämnas till
byrå som avses i 34 § be-skattningslagen. Har Skatteförvaltningen. Har skattedeklarationen
skattedeklarationen icke avgivits i rätt tid, inte lämnats i rätt tid, ska yrkandet förkastas.
skall yrkandet förkastas. Yrkandet kan även
under det kalenderår som avses i detta moment framställas hos skattedirektören i Helsingfors den skattedistrikt. Skattedirektören
skall härvid i den skattskyldiges skattebok
göra anteckning om yrkandet.

10 §
Den som är missnöjd med beslut som Nylands länsskatteverk med stöd av 6 § givit får
anföra besvär över beslutet skriftligen hos
länsrätten i Nylands län inom trettio dagar
från den dag då han fick del av beslutet, sagda dag oräknad. Besvärsskriften skall tillställas länsrätten. För beskattningsombud, som
avses i beskattningslagen, räknas besvärstiden
från den dag beslutet fattades.
——————————————

10 §
Den som är missnöjd med ett beslut som
Skatteförvaltningen gett med stöd av 6 § får
anföra besvär över beslutet hos Helsingfors
förvaltningsdomstol inom trettio dagar från
den dag då han fick del av beslutet, nämnda
dag oräknad. Besvärsskriften ska tillställas
nämnda förvaltningsdomstol. Besvärstiden
för Enheten för bevakning av skattetagarnas
rätt räknas från dagen för beslutet.
——————————————

11 §
I länsrätts utslag med anledning av besvär,
som avses i denna lag, får ändring sökas hos
högsta förvaltningsdomstolen. På statens
vägnar äger i beskattningslagen avsett prövningsombud besvärsrätt. Om ändringssökande gäller i övrigt vad i beskattningslagen är
stadgat at om sökande av ändring i länsrätts
utslag.

11 §
I förvaltningsdomstolens utslag med anledning av besvär, som avses i denna lag, får
ändring sökas hos högsta förvaltningsdomstolen. Besvärsrätt på statens vägnar äger

Enheten för bevakning av skattetagarnas
rätt. Om ändringssökande gäller i övrigt vad
som i lagen om beskattningsförfarande
(1558/1995) bestäms om sökande av ändring
i förvaltningsdomstolens utslag.

———

Denna lag träder i kraft den

———

20 .
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Bilaga 2
Förordningsutkast

Statsrådets förordning
om Skatteförvaltningen
—————
I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet, föreskrivs
med stöd av 10 § 1 och 2 mom. i lagen av den 2010 om Skatteförvaltningen ( / ) och 8 §
2 mom. i statstjänstemannalagen av den 19 augusti 1994 (750/1994), sådant det lyder i lag
281/2000:
1§
Generaldirektörens uppgifter och utövande
av beslutanderätt

När generaldirektören leder Skatteförvaltningens verksamhet och ekonomi svarar han
eller hon för att de ordnas på ett ändamålsenligt sätt och ger resultat samt särskilt för att
resultatmålen nås liksom även för rapportering om verksamheten och ekonomin. Generaldirektören ska följa utvecklingen inom
Skatteförvaltningens ansvarsområde och vidta åtgärder för att genomföra nödvändiga reformer och förbättringar.
Utöver det som föreskrivs någon annanstans i lagstiftningen beslutar generaldirektören
1) om Skatteförvaltningens allmänna riktlinjer för verksamheten och detaljerade resultatmål för Skatteförvaltningens verksamhet
och ekonomi utifrån de resultatmål som finansministeriet fastställt,
) om Skatteförvaltningens verksamhetsoch ekonomiplan samt budgetförslag, och,
3) om andra ärenden som är vittsyftande
och av principiell betydelse för Skatteförvaltningen.
Generaldirektören undertecknar Skatteförvaltningens bokslut och de handlingar som
hänför sig till det.
2§
Resultatansvar för enhetscheferna inom Skatteförvaltningen

Enhetscheferna svarar inför generaldirektören för att de resultatmål som ställts upp för

enheten nås och för att den verksamhet och
ekonomi som de leder sköts på ett ändamålsenligt sätt och ger resultat. Enhetscheferna
ska följa den allmänna utvecklingen i den
verksamhet som de leder och ta initiativ till
att genomföra nödvändiga reformer och förbättringar.
3§
Skatteförvaltningens delegation

Inom Skatteförvaltningen finns en delegation som stöder ämbetsverkets strategiska
planering och behandlar riktlinjerna för Skatteförvaltningens verksamhet och dess utveckling. Delegationen består av generaldirektören och högst sju andra medlemmar, av vilka
en medlem är en person som Skatteförvaltningens personal har utsett inom sig. Finansministeriet utser på framställning av
Skatteförvaltningen de övriga medlemmarna
i delegationen för en viss tid, dock för högst
fyra år.
4§
Samarbetsgruppen vid Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt

Vid Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt finns en samarbetsgrupp som stöder
rättsbevakningen och som behandlar riktlinjerna för rättsbevakningen och dess utveckling samt samarbetet mellan olika skattetagare och enheten i samband med rättsbevakningen.
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Samarbetsgruppen har en ordförande och
högst sex andra medlemmar, som utses av finansministeriet på framställning av Skatteförvaltningen för en viss tid, dock högst fyra
år. Av medlemmarna ska två vara utsedda av
Finlands Kommunförbund rf.
5§
Utnämning av chefen för Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt

Innan chefen för Enheten för bevakning av
skattetagarnas rätt utnämns, ska Skatteförvaltningen inhämta utlåtande om sökandena
av Finlands Kommunförbud rf.
6§
Resultatmål för bevakningen av skattetagarnas rätt

Som en del av Skatteförvaltningens resultatmål ställer finansministeriet årligen, efter
att ha hört samarbetsgruppen vid Enheten för
bevakning av skattetagarnas rätt, upp resultatmål, anslag och andra resurser för Enheten
för bevakning av skattetagarnas rätt.
7§
Rapportering om bevakningen av skattetagarnas rätt

Enheten för bevakning av skattetagarnas
rätt ska för samarbetsgruppen vid Enheten
för bevakning av skattetagarnas rätt årligen
utarbeta en berättelse över sin rättsbevakningsverksamhet.
Enheten för bevakning av skattetagarnas
rätt ska dessutom på begäran av en kommun,
församling eller Folkpensionsanstalten lämna
uppgifter om den rättsbevakningsverksamhet
som gäller skattetagaren i fråga.
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8§

Placering av tjänster och tjänstledighet

Skatteförvaltningen fattar, förutom i fråga
om generaldirektörstjänsten, beslut om inrättande, överföring och indragning av tjänster
inom Skatteförvaltningen.
Skatteförvaltningen fattar också de beslut
som
enligt
statstjänstemannalagen
(750/1994), statstjänstemannaförordningen
(971/1994) och lagen om statens tjänstekollektivavtal (644/1970) ska fattas av behörigt
ämbetsverk.
9§
Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor för en chef för en enhet
inom Skatteförvaltningen är högre högskoleexamen och god förtrogenhet med tjänstens
uppgiftsområde, i praktiken visad ledarförmåga och ledarerfarenhet.
Behörighetsvillkor för en chef för en verksamhetsenhet är högre högskoleexamen, förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och i
praktiken visad ledarförmåga.
10 §
Utnämning

Statsrådet utnämner generaldirektören. Finansministeriet förordnar en ställföreträdare
för generaldirektören på framställning av generaldirektören.
Generaldirektören utnämner enhetscheferna inom Skatteförvaltningen och förordnar
en ställföreträdare för chefen på framställning av denne. Respektive enhetschef inom
Skatteförvaltningen utnämner övriga tjänstemän och anställer personal i arbetsavtalsförhållande, om inte någon annan tjäsnteman
vid enheten har denna behörighet enligt arbetsordningen för enheten.
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Generaldirektören utnämner den ledande
ordföranden och de övriga ordförandena vid
skatterättelsenämnden. Generaldirektören förordnar en ställföreträdare för den ledande
ordföranden på framställning av den ledande
ordföranden.
11 §
Fastställande av lönerna för arbetsgivartjänstemän

Generaldirektören fastställer lönerna för de
arbetsgivartjänstemän som avses i 10 § i förordningen om statens tjänstekollektivavtal
(1203/1987).
12 §
Arvoden

Skatteförvaltningen bestämmer grunderna
för arvoden och resekostnadsersättningar till
ordföranden, medlemmarna, sekreterarna, de
sakkunniga och de tjänstemän som handhar

föredragningen av beslutsförslaget i centralskattenämnden, skatterättelsenämnden, Skatteförvaltningens delegation och samarbetsgruppen vid Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt.
13 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 20 .
Med avvikelse från 4 § 2 mom. ska den
första mandatperioden för samarbetsgruppen
vid Enheten för bevakning av skattetagarnas
rätt sträcka sig från den 1 maj 2008 till och
med den 31 december 2010. Skattestyrelsens
delegation, i den sammansättning den har när
förordningen träder i kraft, fortsätter som
Skatteförvaltningens delegation till och med
den 31 december 2010.
Den som när denna förordning träder i kraft
innehar en tjänst vid Skatteförvaltningen är
efter ikraftträdandet alltjämnt behörig för
tjänsten och för andra motsvarande tjänster
inom Skatteförvaltningen.
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Bilaga 3
Förordningsutkast

Statsrådets förordning
om enheter inom Skatteförvaltningen
—————
I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet, föreskrivs
med stöd av 4 § 1 mom. i lagen av den 20 om Skatteförvaltningen ( / ):
1§

3§

Tillämpningsområde

Företagsbeskattning

I denna förordning föreskrivs om enheterna
inom Skatteförvaltningen, deras antal, namn,
verksamhetsområden och huvudsakliga uppgifter.

För verkställande och grundkontroll av
samfundsbeskattningen finns enheten Företagsbeskattning med hela landet som verksamhetsområde.

2§

4§

Skatteverken

Skattegranskning

För verkställande och grundkontroll av
personbeskattningen finns
1) Nylands skatteverk, vars verksamhetsområde omfattar landskapen Östra Nyland
och Nyland,
2) Östra Finlands skatteverk, vars verksamhetsområde omfattar landskapen Södra
Karelen, Södra Savolax, Kymmenedalen,
Norra Karelen och Norra Savolax,
3) Västra Finlands skatteverk, vars verksamhetsområde omfattar landskapen Åland,
Södra Österbotten, Mellersta Österbotten,
Österbotten, Satakunta och Egentliga Finland,
4) Centrala Finlands skatteverk, vars verksamhetsområde omfattar landskapen Egentliga Tavastland, Mellersta Finland, PäijänneTavastland och Birkaland,
5) Norra Finlands skatteverk, vars verksamhetsområde omfattar landskapen Kajanaland, Lappland och Norra Österbotten.

För specialövervakning finns enheten Skattegranskning med hela landet som verksamhetsområde.
5§
Skatteuppbörd

För uppbörd, indrivning och redovisning av
skatter och avgifter och för skattekontotjänsten finns enheten Skatteuppbörd med hela
landet som verksamhetsområde.
6§
Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt

Verksamhetsområdet för Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt är hela landet.
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7§
Gemensamma tjänster

För Skatteförvaltningens gemensamma
uppgifter med att utveckla tjänste- och kontrollfunktionerna inom beskattningen finns
enheten Gemensamma tjänster med hela landet som verksamhetsområde.
8§
Informationsförvaltning

För Skatteförvaltningens gemensamma tilllämpnings-, produktions- och datatekniska
uppgifter samt dataservicceuppgifter finns
Informationsförvaltning med hela landet som
verksamhetsområde.
9§
Administrativa tjänster

För Skatteförvaltningens gemensamma
uppgifter inom personaladministration, ekonomiförvaltning och allmän förvaltning finns
enheten Administrativa tjänster med hela
landet som verksamhetsområde.
10 §
Ledningens stöd

För Skatteförvaltningens gemensamma
uppgifter i fråga om stabsorgan, planering,

uppföljning och säkerhet samt för beredning
och föredragning föreskrifter som generaldirektören ska meddela samt för andra juridiska specialsakkunniguppdrag finns enheten
Ledningens stöd med hela landet som verksamhetsområde.
11 §
Kommunikation

För Skatteförvaltningens strategiska kommunikation och för Skatteförvaltningens övriga gemensamma uppgifter inom kommunikation finns Kommunikation med hela landet
som verksamhetsområde.
12 §
Intern revision

För Skatteförvaltningens gemensamma
uppgifter inom intern revision finns enheten
Intern revision med hela landet som verksamhetsområde.
13 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 20 .
Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

