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1181/2016
Lag
om ändring av lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som
använts inom jordbruket
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts
inom jordbruket (603/2006) 3 § 2 mom. och
ändras 15 § och 16 § 1 mom., sådana de lyder, 15 § i lagarna 1440/2009 och 532/2010
och 16 § 1 mom. i lag 532/2010, som följer:
15 §
Lämnande av uppgifter till Skatteförvaltningen och visa andra myndigheter
Skatteförvaltningen har trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som
gäller erhållande av uppgifter rätt att av jord- och skogsbruksministeriet, närings-, trafikoch miljöcentralerna och Statens ämbetsverk på Åland få de uppgifter om stödtyper enligt
2 § 2—5 punkten som beviljats en sökande och om datum för betalning av stöd, som behövs för återbäring av punktskatt som avses i denna lag och för den anknytande tillsynen.
De individualiserings- och kontaktuppgifter som Skatteförvaltningen har rätt att få i fråga
om sökande är namn, personbeteckning eller organisationsnummer och den adress som
anmälts till myndigheterna.
Jord- och skogsbruksministeriet, närings-, trafik- och miljöcentralerna och Statens ämbetsverk på Åland har trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller
erhållande av uppgifter rätt att av Skatteförvaltningen få de uppgifter om återbäringsbeloppen och grunderna för återbäring som behövs för återbäring av punktskatt 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 kan Skatteförvaltningen trots sekretessbestämmelserna på eget initiativ lämna jord- och skogsbruksministeriet samt närings-, trafik- och miljöcentralerna
behövliga uppgifter som gäller mottagare av återbäring av punktskatt enligt denna lag och
beviljad återbäring av punktskatt 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. IndividualiseringsRP 159/2016
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RSv 178/2016
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och kontaktuppgifter som kan lämnas i fråga om mottagare av återbäring är namn, personbeteckning eller organisationsnummer och den adress till driftstället som anmälts till Skatteförvaltningen.
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Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
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