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AVGIFTSTABELL 

över skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer 

Prestation 
 
1) Centralskattenämndens förhandsavgörande, om sökanden är  

— en fysisk person, ett dödsbo, en samfälld förmån eller en 
beskattningssammanslutning och förhandsavgörandet gäller annan 
beskattning en sådan som avses nedan 

 
 
 505 euro 

— en fysisk person, ett dödsbo, en samfälld förmån eller en närings-
sammanslutning och förhandsavgörandet gäller inkomstbeskattningen 
av gårdsbruk eller beskattning av inkomst från näringsverksamhet eller 
mervärdesbeskattning i anslutning till dessa eller då sökanden är en an-
nan skattskyldig 

 
 
 
 
 1 345 euro 

Om givandet av förhandsavgörande förutsätter att synnerligen omfattande 
utredning görs uppbärs med avvikelse från ovan 
Med omfattande utredning avses ett arbete som kräver minst 30 timmar ex-
pertarbete. 

 
 2 018 euro 

För ett ärende i vilket centralskattenämnden beslutar att inte meddela för-
handsavgörande, att inte uppta ansökan till prövning eller att avskriva ären-
det uppbärs en behandlingsavgift 

 
 
 50 euro 

2) Annat förhandsbesked eller förhandsavgörande av en myndighet inom 
skatteförvaltningen 

 

Förhandsbesked, om sökanden är  

— en fysisk person, ett dödsbo, en samfälld förmån eller en 
beskattningssammanslutning och förhandsbeskedet gäller annan 
beskattning en sådan som avses nedan 

 
 
 202 euro 

— en fysisk person, ett dödsbo, en samfälld förmån eller en närings-
sammanslutning och förhandsbeskedet gäller inkomstbeskattning av 
gårdsbruk eller beskattning av inkomst från näringsverksamhet eller då 
sökanden är en annan skattskyldig 

 
 
 
 673 euro 

Om givandet av förhandsbesked förutsätter att synnerligen omfattande ut-
redning görs uppbärs med avvikelse från ovan 
Med omfattande utredning avses ett arbete som kräver minst 30 timmar ex-
pertarbete. 

 
 1 345 euro 

Andra förhandsavgöranden  

— då förhandsavgörandet gäller mervärdesbeskattning  135 euro 

— då förhandsavgörandet gäller arvs- eller gåvobeskattning, fastig-
hetsbeskattning, överlåtelsebeskattning eller lotteribeskattning 

 
 202 euro 
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— då förhandsavgörandet gäller förskottsuppbörd, arbetsgivares social-
skyddsavgift,  

 
 67 euro 

— källskatt för begränsad skattskyldig eller källskatt på ränteinkomst  135 euro 

— andra förhandsavgöranden  202 euro 

För ett ärende i vilket en myndighet inom skatteförvaltningen beslutar att 
inte meddela förhandsbesked eller förhandsavgörande, att inte uppta ansö-
kan till prövning eller att avskriva ärendet uppbärs en behandlingsavgift på 

 
 
 50 euro 

3) Beslut om sådan namngivning som avses i 2 och 3 § inkomstskatteför-
ordningen 

 
 202 euro 

4) Beslut om skattelättnad för allmännyttiga samfund  202 euro 

5) Beslut om rätt att dra av förlust i inkomstbeskattningen  202 euro 

6) Beslut i enlighet med 5 a § lagen om gottgörelse för bolagskatt 
(1232/1988) om avdrag av oanvända gottgörelser i inkomstbeskattningen, i 
enlighet med 6 d § om rätt att beakta dividendöverskott i inkomstbeskatt-
ningen och i enlighet med 8 § om rätt att beakta skatteöverskott 

 
 
 
 202 euro 

7) Tillstånd till hållande av skattefritt lager enligt 72 k § 
mervärdesskattelagen (1501/1993) som beviljas av skatteverk 

 
 202 euro 

8) Skattestyrelsens beslut som gäller tillstånd att använda 
beskattningsuppgifter samt om att inte ge tillstånd att använda uppgifter 

 
 336 euro 

9) Lämnande av beskattningsuppgifter som avses i 1 § 8 punkten i 
finansministeriets förordning per dokument 

 

— intyg  8,40 euro 

— avskrift av eller utdrag ur beskattningsuppgifter 
riktigheten bestyrkt för den senare 
dock minst 

0,5 euro/sida 
 1 euro/sida 
 5 euro 

— om arbetet tar över ½ h, uppbärs för lämnande av uppgifter  38 euro/h 

— vid masslämnande av uppgifter i form av kopior uppbärs utöver den 
tidsbaserade avgiften för arbete 

 
3,35 cent/sida 

10) Lämnande av beskattningsuppgifter som avses i 1 § 8 punkten i 
finansministeriets förordning i maskinellt läsbar form 

 

För lämnande av beskattningsuppgifter i maskinellt läsbar form uppbärs en 
avgift enligt prestationens självkostnadsvärde, som fastställs enligt följande: 

 

— lämnande av uppgifter per behandlad enhet 2,23 cent/enhet 

— lämnande av beskattningsuppgifter för fastställnings- eller 
planeringsarbete de kostnader som förorsakas skatteförvaltningen 
enligt prestationens självkostnadsvärde 
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11) Andra offentligrättsliga prestationer inom skatteförvaltningen som av-
ses i 1 § finansministeriets förordning och som inte specificerats i avgiftsta-
bellen 

 

Prestationens pris bestäms på basis av de totala kostnader som produktionen 
av prestationen medfört. Om inte annat bestämts uppbärs för det expertarbe-
te inom skatteförvaltningen som utförts för att genomföra prestationen 

 
 
 84 euro/h 

och som självkostnadspris för kontorsarbete  38 euro/h 

 
 
 
 
 
 
 


