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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i skattekontolagen och vissa andra lagar angående beskattningen samt temporär ändring av mervärdesskattelagen, lagen om förskottsuppbörd och lotteriskattelagen
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Det föreslås att ikraftträdandebestämmel- phävdes när skattekontolagen sftiftades. De
sen i skattekontolagen samt i vissa andra temporära lagarna ska vara i kraft till utskattelagar som utfärdats i samband med den gången av år 2009.
ändras. Enligt propositionen ska lagarna, som
Lagarna avses träda i kraft så snart som
trädde i kraft i augusti 2009, tillämpas först möjligt.
från ingången av år 2010. Det föreslås dessuDet föreslås också preciseringar av tektom att till mervärdeskattelagen, i lagen om niska natur i skattekontolagen och i lagen om
förskottsuppbörd och i lotteriskattelagen ska källskatt på ränteinkomst, som avses träda i
fogas temporärt de bestämmelser, som up- kraft vid ingången av år 2010.
—————
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MOTIVERING

1

Nuläge och föreslagna ändringar

Avsikten är att det förfarande som gäller
betalning, deklaration och återbäring av skatter som ska betalas på eget initiativ förnyas
vid ingången av år 2010. I samband med
stiftandet av skattekontolagen (604/2009)
ändrades flera andra skattelagar för att de ska
motsvara det nya förfarandet. Ändringar
gjordes i mervärdesskattelagen (1501/1993),
lagen om skatt på vissa försäkringspremier
(664/1966), lagen om skatteredovisning
(532/1998), lagen om förskottsuppbörd
(1118/1996), lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/1963), lagen om källskatt
på ränteinkomst (1341/1990), lagen om
beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
(627/1978),
lotteriskattelagen
(552/1992), lagen om
skatteuppbörd
(609/2005), lagen om skattetillägg och
förseningsränta (1556/1995) samt lagen om
offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999).
Lagarna stadfästes den 7 augusti 2009 och
lagarna trädde i kraft den 14 augusti 2009.
Enligt ikraftträdandebestämmelserna ska lagarna också tillämpas från och med den
dagen då lagarna träder i kraft. Avsikten var
dock att skattekontoförfarandet tas i bruk
först den 1 januari 2010. Det är inte ens möjligt i praktiken att tillämpa bestämmelser om
före det.
I denna proposition föreslås ikraftträdandebestämmelserna ändras så, att lagarna ska
tillämpas från och med den 1 januari 2010 i
stället den dagen lagarna trädde i kraft. Före
den 1 januari 2010 ska lagarna tillämpas sådana de lydde före lagändringarna av den 14
augusti 2009 fram till det att lagändringarna
börjar tillämpas.
I samband med stiftandet av skattekontolagen upphävdes de lagrum som blev onödiga.
Det föreslås att de införs temporärt på nytt
och att de ska gälla till och med den 31 december 2009. Till mervärdesskattelagen fogas således temporärt en ny 148 §, som gäller
tidsfrister angående den tid när skatten anses

vara betald. I 183 § ska ingå bestämmelser
om skattetillägg samt i 187 § om skatt som
ska återbäras och ränta som ska betalas på
den. I 39 § 6 mom. i lagen om förskottsuppbörd ska föreskrivas om ränta på ett belopp som ska återbäras på grund av att betalningsskyldigheten eller debiteringen upphävts eller nedsatts, i 42 § 4 mom. om ränta
på grund av rättelse av debitering enligt uppskattning och i 43 § om skattetillägg. Till 8 §
i lotteriskattelagen fogas ett nytt 2 mom. som
gäller tidsfrister för betalning av lotteriskatt
och till lagen fogas en ny 10 § som gäller
debitering av skatt, en ny 14 § som gäller
tillämpning av lagen om skatteuppbörd och
en ny 17 § som gäller ränta på skatt som ska
återbäras.
I lagen om källskatt på ränteinkomst 7 §
stadgas om betalning av skatt. För tydlighets
skull till paragrafen fogas bestämmelsen
angående deklaration. Till 7 § i skattekontolagen föreslås en precisering till laghänvisningen.
2

Propositionens konsekvenser

Det uppskattas att eftersom den ovanliga
situationen blir kortvarig har den inga betydande ekonomiska eller administrativa konsekvenser för de skattskyldiga eller skattetagarna.
3

Beredningen av propositionen

Propositionen har beretts vid finansministeriet.
4

Ikraftträdande

Lagarna föreslås träda i kraft så snart som
möjligt, dock så att 7 § 2 mom. i skattekontolagen och 7 § i lagen om källskatt på ränteinkomst föreslås träda i kraft den 1 januari
2010.
Med stöd av vad som anförts ovan
föreläggs Riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslag

1.
Lag
om ändring av 7 och 51 § i skattekontolagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i skattekontolagen av den 7 augusti 2009 (604/2009) 7 § 2 mom. och 51 § 2—
4 mom. som följer:
7§

Lagen tillämpas på det sätt som föreskrivs
nedan även på skatt som ska deklareras, betalas och återbäras för en skatteperiod eller peInlämndande av periodskattedeklaration
riod som gått ut före den 1 januari 2010 och
——————————————
på dröjsmålspåföljder som påförts för den,
Den deklarationsskyldige ska underteckna om skatten debiteras den 1 januari 2010 eller
periodskattedeklarationen. En periodskat- därefter eller om beslutet om återbäring av
tedeklaration som lämnas in på elektronisk skatt fattas den 1 januari 2010 eller därefter.
väg ska certifieras på det sätt som anges i laDebiterad skatt enligt 3 mom. och dröjsgen om stark autentisering och elektroniska målspåföljd som påförts för den bokförs som
signaturer (617/2009) på avancerad elektron- förpliktelse på skattekonto på den förfallodag
isk signatur eller på något annat godtagbart som bestämts vid debiteringen. På skatten
sätt. Skatteförvaltningen utfärdar närmare ska betalas dröjsmålsränta enligt denna lag
föreskrifter om med hjälp av vilka elektron- räknat från den 1 januari 2010, dock tidigast
iska förfaranden och certifierings- eller iden- från den betalningsdag för skatten som företifieringsmetoder periodskattedeklaration kan skrivs i skattelagen i fråga. På skatt som boklämnas in på elektronisk väg.
förts som förpliktelse på skattekontot tilläm——————————————
pas i tillämpliga delar även andra bestämmelser i denna lag. Förseningsavgift påförs dock
51 §
inte för skatten.
——————————————
Ikraftträdande
———
Denna lag träder i kraft den
20 , dock
——————————————
så att 7 § 2 mom. träder i kraft den 1 januari
Lagen tillämpas på skatt som ska dek- 2010.
lareras, betalas och återbäras för perioder
Lagens 51 § 2—4 mom. tillämpas redan
som går ut den 1 januari 2010 och därefter.
från och med den 14 augusti 2009.
—————
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2.
Lag
om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 7 augusti 2009 om ändring av mervärdesskattelagen (605/2009) 2—
15 mom. ikraftträdandebestämmelsen som följer:
——————————————
2. Lagen tillämpas på skatt som ska deklareras, betalas och återbäras för en skatteperiod som börjar den 1 januari 2010 eller
därefter och för den skatteperiod som avses i
13 c § 4 mom. och som går ut efter den 1
januari 2010.
3. På skatt som ska deklareras, betalas eller
återbäras för en skatteperiod som går ut före
den 1 januari 2010 tillämpas alltjämt de
bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet
om inte något annat föreskrivs nedan.
4. De 148 § 1 och 2 mom. som gäller vid
ikraftträdandet tillämpas inte på ett belopp
som den skatteskyldige har betalat in som betalning för skatt efter den 1 mars 2010 och
148 § 3 mom. tillämpas inte på skatt beträffande vilken beslut om skattens påförande
fattas den 1 januari 2010 eller därefter.
5. En skattskyldig har rätt att dra av ett belopp enligt den 149 § som gäller vid ikraftträdandet vilket inte dragits av för den sista
skatteperioden som gick ut före den 1 januari
2010 för den skatteperiod som börjar den 1
januari 2010. Om den skattskyldige har fått
skatt som inte dragits av som återbäring med
stöd av 149 § eller 6 mom. i denna ikraftträdandebestämmelse, får den inte dras av för
den skatteperiod som börjar den 1 januari
2010.
6. En skattskyldig vars räkenskapsperiod
med stöd av 208 a § ändras till ett kalenderår
den 1 januari 2010 har rätt att som återbäring
få ett belopp enligt den 149 § som gäller vid
ikraftträdandet och som inte dragits av för
den sista skatteperiod som gick ut före den 1
januari 2010. Återbäringen betalas på basis
av ansökan eller någon annan utredning och
på den tillämpas i tillämpliga delar de
bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

7. Lagens 149 b—149 d § tillämpas på en
räkenskapsperiod som går ut den 1 januari
2010 eller därefter.
8. En skattskyldig vars räkenskapsperiod
med stöd av 208 a § ändras den 1 januari
2010 till ett kalenderår har rätt att efter den 1
januari 2010 få den lättnad som avses i
149 a § för den räkenskapsperiod enligt bokföringslagen som går ut den 1 januari 2010
eller därefter av den skatt som ska redovisas
för de kalendermånader före den 1 januari
2010 som ingår i räkenskapsperioden i fråga.
På lättnaden tillämpas i tillämpliga delar de
bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.
När bestämmelserna om lättnad tillämpas betraktas som räkenskapsperiod de kalendermånader före den 1 januari 2010 som ingår i
räkenskapsperioden enligt bokföringslagen.
9. En skattskyldig vars räkenskapsperiod
den 1 januari 2010 ändras från ett kalenderår
enligt 208 a § till en räkenskapsperiod enligt
bokföringslagen har rätt att få den lättnad
som avses i 149 a § för den räkenskapsperiod
enligt bokföringslagen som går ut efter den 1
januari 2010 av den skatt som ska redovisas
för de kalendermånader efter den 1 januari
2010 som ingår i räkenskapsperioden i fråga.
När bestämmelserna om lättnad tillämpas betraktas som räkenskapsperiod de kalendermånader efter den 1 januari 2010 som ingår i
räkenskapsperioden enligt bokföringslagen.
10. Som skatteperiod för en sådan skattskyldig vars skatteperiod är en skatteperiod
som avses i 162 a § 2—4 mom. betraktas
enligt ansökan dock räknat från den 1 januari
2010 den kortare skatteperiod som avses i
nämnda lagrum, förutsatt att den skattskyldige har gjort en ansökan om detta inom
tre månader efter den 1 januari 2010.
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11. Om en skattedeklaration som gäller 1 januari 2010 fattas den 1 januari 2010 eller
skatt som ska betalas för en skatteperiod som därefter, betalas ränta enligt det 187 §
har gått ut före den 1 januari 2010 kommer in 2 mom. som gäller vid ikraftträdandet till den
till skatteverket efter den 1 mars 2010, påför dag då beslutet om den skatt som ska återskatteverket den skattskyldige den skatt han bäras fattas.
deklarerat.
15. En skattskyldig som har deklarerat
12. Den 182 § 1 mom. 1 punkt som gäller skatt som ska betalas för en kalendermånad
vid ikraftträdandet tillämpas inte på skatt som gått ut före den 1 januari 2010 till för
som ska redovisas för en skatteperiod som högt belopp eller skatt som ska avdras till för
har gått ut före den 1 januari 2010 som inte lågt belopp, får korrigera felet genom att dra
har betalats inom föreskriven tid eller som av den skatt som deklarerats till för högt beuppenbarligen har betalts till för lågt belopp, lopp under räkenskapsperioden för skatten
om skatten har påförts den 1 januari 2010 för den skatteperiod som börjar den 1 januari
eller därefter.
2010 eller därefter. Om den skattskyldiges
13. Om ett beslut om påförande av skatt räkenskapsperiod ändras den 1 januari 2010
som gäller skatt som ska betalas för en skat- till kalenderår enligt 208 a §, kan korrigerinteperiod som gått ut före den 1 januari 2010 gen göras under den räkenskapsperiod som
fattas den 1 januari 2010 eller därefter, ska tillämpas från den 1 januari 2010.
beräknas skattetillägg enligt det 183 §
———
3 mom. som gäller vid ikraftträdandet på
Denna lag träder i kraft den
20 .
skatten till den 31 december 2009.
Lagen tillämpas redan från och med den 14
14. Om ett beslut om skatt som ska åter- augusti 2009.
bäras för en skatteperiod som gått ut före den
—————
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3.
Lag
om temporär ändring av mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut
fogas temporärt till mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 (1501/1993) nya 148,
183 och 187 §, i stället för den 148, 183 och 187 § som upphävts genom lag 605/2009, som
följer:
148 §
Skatt som har betalts efter den tid som
anges i 147 § 1 mom., dock senast inom ett
år efter räkenskapsperiodens utgång, anses
vara betald för den kalendermånad för vilken
den skattskyldige har uppgett den som betald
eller för vilken han annars skall anses ha betalt den.
Skatt som har betalts efter den tid som
anges i 147 § 3 mom., dock senast under det
kalenderår, under vilket skatten enligt 178 §
2 mom. skall påföras, anses vara betald för
det kalenderår för vilket den skattskyldige i
sin skattedeklaration har uppgett den som
betald eller för vilken han ska anses ha betalt
den.
Om skatt som nämns i 1 eller 2 mom. har
debiterats eller om skatten betalas efter den
tid som 1 eller 2 mom. föresriver, används
det betalda beloppet för betalning av obetald
debiterad skatt, skatteförhöjning och skattetillägg samt för dröjsmålsränta, restavgift
och förseningsränta som tas ut.

Skattetillägg som nämns i 1 och 2 mom.
beräknas så som lagen om skattetillägg och
förseningsränta föreskriver. Av särskilda skäl
kan myndigheten dock beräkna skattetillägget från en senare tidpunkt än den angivna.
Bestäms skatten helt eller delvis enligt uppskattning för en längre period än en kalendermånad eller är det inte på något annat sätt
utan oskäligt extra arbete möjligt att reda ut
för vilken månad skatten har blivit obetald,
kan begynnelsetidpunkten för uträknandet av
skattetillägget uppskattas med beaktande av
den obetalda skattens sannolika fördelning på
de olika månaderna.
Om skatten har bestämts till följd av besvär
som anförts på statens vägnar eller ska till
staten indrivas skatt som den skattskyldige
redan har betalt men som har återburits till
honom, är skattetillägget lika stort som den
ränta som nämns i 22 § i lagen om skatteuppbörd (609/2005).

187 §
Skatt som ska återbäras till en skattskyldig
183 §
ska betalas utan dröjsmål.
Betalar den skattskyldige efter den tid som
På skatt som ska återbäras betalas ränta
anges i 147 § skatt som ska redovisas för en enligt 22 § i lagen om skatteuppbörd. Räntan
skatteperiod utan debitering, ska han i sam- löper från utgången av den andra kalenderband därmed på eget initiativ betala skat- månaden efter räkenskapsperioden eller, då
tetillägg.
det är fråga om skatt som den skattskyldige
Har den skattskyldige inte betalt skatten har betalt först efter nämnda tidpunkt, från
som ska redovisas för en skatteperiod inom betalningsdagen.
den tid som anges i 147 §, ska skattetillägg
———
påföras för den obetalda skatten. SkatDenna lag träder i kraft den
20 och
tetillägg påförs också skatt som betalts efter gäller till och med den 31 december 2009 .
ovan nämnda tid, om den skattskyldige inte
Lagen tillämpas redan från och med den 14
har betalt skattetillägg så som avses i 1 mom.
augusti 2009.
—————

RP 129/2009 rd

9

4.
Lag
om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 5 och 6 § i lagen om skatt
på vissa försäkringspremier

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 7 augusti 2009 om ändring av 5 och 6 § i lagen om skatt på vissa
försäkringspremier (606/2009) 2 och 3 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer:
——————————————
vid ikraftträdandet, om inte annat föreskrivs i
Lagen tillämpas på skatt som ska dek- någon annan lag.
lareras och betalas för en kalendermånad som
———
börjar den 1 januari 2010 eller därefter.
Denna lag träder i kraft den
20 .
På skatt som ska deklareras och betalas för
Lagen tillämpas redan från och med den 14
en kalendermånad som gått ut före 1 januari augusti 2009.
2010 tillämpas de bestämmelser som gäller
—————
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5.
Lag
om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om skatteuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 7 augusti 2009 om ändring av lagen om skatteuppbörd (607/2009)
ikraftträdandebestämmelsen 2 mom. som följer:
——————————————
———
På redovisning för skatteår 2009 och i tillDenna lag träder i kraft den
20 .
lämpliga delar skatteår före det tillämpas beLagen tillämpas redan från och med den 14
stämmelser som gäller vid ikraftträdandet.
augusti 2009.
—————
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6.
Lag
om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om förskottsuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 7 augusti 2009 om ändring av lagen om förskottsuppbörd (608/2009)
2—8 mom. som följer:
——————————————
Lagen tillämpas på en betalning som ska
deklareras och göras för en kalendermånad
som börjar den 1 januari 2010 eller därefter
och på den förskottsinnehållning som verkställs på den.
På en betalning som ska deklareras och
göras för en kalendermånad som gått ut före
den 1 januari 2010 och på förskottsinnehållning som verkställs på den tillämpas de
bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet,
om inte något annat föreskrivs nedan eller
någon annanstans i lag.
Som deklarationsperiod för en sådan betalare vars deklarationsperiod enligt 32 §
4 mom. är ett kalenderårskvartal betraktas
dock på basis av ansökan från den 1 januari
2010 en kalendermånad, förutsatt att den
skattskyldige har gjort ansökan inom tre månader från den 1 januari 2010 och att villkoren i 33 b § är uppfyllda.
Om övervakningsdeklaration som gäller
förskottsinnehållning som ska betalas för en
kalendermånad som gått ut före den 1 januari
2010 kommer in till skatteverket efter den 1
mars 2010, debiterar skatteverket den förskottsinnehållning som betalaren uppgett.

Den 44 § 1 mom. 1 punkt som gäller vid
ikraftträdandet tillämpas inte på förskottsinnehållning som ska betalas för en kalendermånad som gått ut före den 1 januari 2010
och som inte har betalts inom föreskriven tid
eller som uppenbart har betalts till ett för lågt
belopp, om förskottsinnehållningen har debiterats den 1 januari 2010 eller därefter.
Om ett beslut om debitering av förskottsinnehållning som ska betalas för en kalendermånad som gått ut före den 1 januari 2010
fattas den 1 januari 2010 eller därefter,
beräknas på förskottsinnehållningen skattetillägg enligt den 43 § som gäller vid ikraftträdandet till den 31 december 2009.
Om ett beslut om förskottsinnehållning
som ska återbäras för en kalendermånad som
gått ut före den 1 januari 2010 fattas den 1
januari 2010 eller därefter, betalas ränta
enligt den 39 § 6 mom. och 42 § 4 mom. som
gäller vid ikraftträdandet till den dag då beslutet om förskottsinnehållning som ska återbäras fattas.
———
Denna lag träder i kraft den 20 .
Lagen tillämpas redan från och med den 14
augusti 2009.

—————
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7.
Lag
om temporär ändring av lagen om förskottsuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut
fogas temporärt till 39 § i lagen av den 20 december 1996 om förskottsuppbörd (1118/1996)
ett nytt 6 mom., till 42 § ett nytt 4 mom. och till lagen en ny 43 §, i stället för det 6 mom., det
4 mom. och den 43 § som upphävts genom lag 608/2009, som följer:
39 §
Upphävande av och avstående från debitering
——————————————
I ränta på ett belopp som ska återbäras på
grund av att betalningsskyldigheten eller
debiteringen upphävts eller nedsatts betalas
det belopp som avses i 22 § i lagen om skatteuppbörd från betalningsdagen till återbäringsdagen.
——————————————
42 §
Rättelse av debitering enligt uppskattning
——————————————
På ett belopp som ska återbäras på grund
av rättelse av debitering enligt uppskattning
betalas i ränta det belopp som avses i 22 § i
lagen om skatteuppbörd från betalningsdagen
till återbäringsdagen.
43 §
Skattetillägg

innehållningen ska åläggas att förutom det
försummade beloppet betala skattetillägg så
som 3 § i lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995) föreskriver. Skattetillägget beräknas i samband med försummelse att både verkställa förskottsinnehållning och betala den från dagen efter den
betalningsdag enligt 12 § om vilken föreskrivs genom förordning.
Det ska bestämmas att skattetillägget ska
betalas, trots att det belopp som inte hade innehållits eller betalts redan har erlagts. Det
kan bestämmas att skattetillägg ska betalas
även när debitering inte påförs av särskilda
skäl som avses i 39 § 2 mom. Med avvikelse
från 3 § i lagen om skattetillägg och förseningsränta beräknas skattetillägget då till utgången av året efter det kalenderår då förskottsinnehållningen borde ha verkställts.
Skatteverket kan av särskilda skäl beräkna
skattetillägget från en senare tidpunkt än den
ovan angivna.
Om debitering inte verkställts därför att
försummelsen är obetydlig, debiteras inget
skattetillägg.
———
Denna lag träder i kraft den 20 och gäller
till och med den 31 december 2009.
Lagen tillämpas redan från och med den 14
augusti 2009.

En betalare som har försummat att verkställa förskottsinnehållning eller att betala
—————
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8.
Lag
om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 10 och 13 § i lagen om
arbetsgivares socialskyddsavgift

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 7 augusti 2009 om ändring av 10 och 13 § i lagen om arbetsgivares
socialskyddsavgift (609/2009) 2—4 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer:
——————————————
gått ut före den 1 januari 2010 verkställs den
Lagen tillämpas på socialskyddsavgift som 1 januari 2010 eller därefter, beräknas på soska betalas för en kalendermånad som börjar cialskyddsavgiften skattetillägg enligt det
den 1 januari 2010 eller därefter.
10 § 3 mom. som gäller vid ikraftträdandet
På socialskyddsavgift som ska betalas för till den 31 december 2009.
en kalendermånad som gått ut före den 1
———
januari 2010 tillämpas de bestämmelser som
Denna lag träder i kraft den
20 .
gäller vid ikraftträdandet, om inte annat föreLagen tillämpas redan från och med den 14
skrivs nedan eller i någon annan lag.
augusti 2009.
Om debiteringen av socialskyddsavgift
som ska betalas för en kalendermånad som
—————
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9.
Lag
om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om källskatt på
ränteinkomst

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 7 augusti 2009 om ändring av lagen om källskatt på ränteinkomst
(610/2009) 2—4 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer:
——————————————
Lagen tillämpas på skatt som uppburits på
ränteinkomst den 1 januari 2010 eller därefter.
På skatt som uppburits på ränteinkomst
före den 1 januari 2010 tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet,
om inte något annat föreskrivs nedan eller i
någon annan lag.

Om källskatt som ska uppbäras på ränta
som betalats före den 1 januari 2010 debiteras den 1 januari 2010 eller därefter,
beräknas på skatten skattetillägg enligt det
16 § 2 mom. som gäller vid ikraftträdandet
till den 31 december 2009.
———
Denna lag träder i kraft den 20 .
Lagen tillämpas redan från och med den 14
augusti 2009.
—————
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10.
Lag
om ändring av 7 § lagen om källskatt på ränteinkomst

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 28 december 1990 om källskatt på ränteinkomst 7 §, sådan den lyder i
lag 610/2009, som följer:
7§

skattekontolagen (604/2009). Uppgifter om
skatt ska lämnas in med periodskattedeklaration så som föreskrivs i skattekontolagen.
Deklarering och betalning av skatt
———
Den skatt som räntebetalaren har uppburit
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.
på ränteinkomst ska han deklarera och betala
Lagen tillämpas på skatt som tas ut på ränsenast månaden efter den under vilken räntan tainkomst den dag lagen träder i kraft eller
har betalts vid den tidpunkt som föreskrivs i därefter.
—————
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11.
Lag
om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 11 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till ikraftträdandebestämmelsen i lagen av den 7 augusti 2009 om ändring av 11 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (611/2009) ett nytt 2 mom. som följer:
——————————————
———
Lagens 11 § 1 mom. sådan den gäller vid
Denna lag träder i kraft den
20 .
ikraftträdandet tillämpas till och med den 31
Lagen tillämpas redan från och med den 14
december 2009.
augusti 2009.
—————
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12.
Lag
om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lotteriskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 7 augusti 2009 om ändring av lotteriskattelagen (612/2009) 2—
6 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer:
——————————————
gått ut före den 1 januari 2010 fattas den 1
Lagen tillämpas på lotteriskatt som ska be- januari 2010 eller därefter, beräknas på skattalas för en kalendermånad som börjar den 1 ten skattetillägg enligt det 10 § 1 mom. som
januari 2010 eller därefter.
gäller vid ikraftträdandet till den 31 decemPå lotteriskatt som ska betalas för en kal- ber 2009.
endermånad som gått ut före den 1 januari
Om ett beslut som gäller lotteriskatt som
2010 tillämpas de bestämmelser som gäller ska återbäras för en kalendermånad som gått
vid ikraftträdandet om inte något annat före- ut före den 1 januari 2010 fattas den 1 januari
skrivs nedan.
2010 eller därefter, betalas ränta enligt den
Om en deklaration som gäller lotteriskatt 17 § som gäller vid ikraftträdandet till den
som ska betalas för en kalendermånad som dag då beslutet om den lotteriskatt som ska
gått ut före den 1 januari 2010 kommer in till återbäras fattas.
skatteverket efter den 1 mars 2010, debiterar
———
skatteverket den skatt som den skattskyldige
Denna lag träder i kraft den
20 .
deklarerat.
Lagen tillämpas redan från och med den 14
Om ett beslut om debitering av lotteriskatt augusti 2009.
som ska betalas för en kalendermånad som
—————
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13.
Lag
om temporär ändring av lotteriskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut
fogas temporärt till 8 § i lotteriskattelagen av den 26 juni 1992 (552/1992) ett nytt 2 mom.
och till lagen nya 10, 14 och 17 §, i stället för det 2 mom. och den 10, 14 och 17 § som upphävts genom lag 612/2009, som följer:
8§
Betalning av skatt och redovisningsskyldighet

Debiteringen skall verkställas senast inom
det femte året efter utgången av det kalenderår under vilket skatten borde ha betalt.
14 §

——————————————
Den som anordnar ett annat lotteri än ett
varulotteri skall betala lotteriskatten för en
kalendermånad senast den första dagen i den
andra månaden efter kalendermånaden. Den
som anordnar ett varulotteri ska betala lotteriskatten senast den första dagen i den tredje
månaden efter kalendermånaden. Är den
ovan avsedda dagen en helgdag eller lördag,
får skatten betalas den första vardagen
därefter.
——————————————
10 §
Debitering av skatt

Tillämpning av lagen om skatteuppbörd
Vid uppbörd, indrivning och återbäring av
lotteriskatt iakttas lagen om skatteuppbörd
(609/2005), om inte något annat föreskrivs i
denna lag eller med stöd av den.
17 §
Ränta på skatt som ska återbäras
Om lotteriskatt återbärs på grund av rättelse av debiteringen eller ändringssökande, ska
på den skatt som ska återbäras betalas ränta
enlig 22 § i lagen om skatteuppbörd från betalningsdagen till återbetalningsdagen.
———
Denna lag träder i kraft den
20 och
gäller till och med den 31 december 2009.
Lagen tillämpas redan från och med den 14
augusti 2009.

Om lotteriskatten inte har betalts inom utsatt tid eller om den har betalts efter utsatt
tid, ska skatteverket påföra den skattskyldige
den skatt som inte har betalts och skattetillägg på den, enligt lagen om skattetillägg
och förseningsränta (1556/1995).
—————
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14.
Lag
om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om skatteuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till ikraftträdandebestämmnelsen i lagen av den 7 augusti 2009 om ändring av lagen
om skatteuppbörd (613/2009) ett nytt 2 mom. som följer:
——————————————
———
Bestämmelser som gäller vid ikraftDenna lag träder i kraft den
20 .
trädandet tillämpas till och med den 31 deLagen tillämpas redan från och med den 14
cember 2009.
augusti 2009.
—————
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15.
Lag
om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 1 § i lagen om skattetillägg och förseningsränta

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till ikraftträdandebestämmelsen i lagen av den 7 augusti 2009 om ändring av 1 § lagen
om skattetillägg och förseningsränta (614/2009) ett nytt 2 mom. som följer:
——————————————
———
Lagens 1 § 1 mom. sådan den gäller vid
Denna lag träder i kraft den
20 .
ikraftträdandet tillämpas till och med den 31
Lagen tillämpas redan från och med den 14
december 2009.
augusti 2009.
—————
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16.
Lag
om ändring av ikraftträdandebestämmselsen i en lag om ändring av 21 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till ikraftträdandebestämmelsen i lagen av den 7 augusti 2009 om ändring av 21 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (615/2009) ett nytt 2 mom.
som följer:
——————————————
———
Lagens 21 § sådan den gäller vid ikraftträDenna lag träder i kraft den
20 .
dandet tillämpas till och med den 31 decemLagen tillämpas redan från och med den 14
ber 2009.
augusti 2009.
—————
Helsingfors den 11 september 2009
Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister Jyrki Katainen
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Bilaga
Parallelltext

1.
Lag
om ändring av 7 och 51 § i skattekontolagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i skattekontolagen av den 7 augusti 2009 (604/2009) 7 § 2 mom. och 51 § 2—
4 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
7§

7§

Inlämnande av periodskattedeklaration

Inlämnande av periodsskattedeklaration

——————————————
Den deklarationsskyldige ska underteckna
periodskattedeklarationen. En periodskattedeklaration som lämnas in på elektronisk
väg ska certifieras på det sätt som anges i
18 § i lagen om elektroniska signaturer
(14/2003) eller på något annat godtagbart sätt.
Skatteförvaltningen utfärdar närmare föreskrifter om med hjälp av vilka elektroniska
förfaranden och certifierings- eller identifieringsmetoder periodskattedeklaration kan
lämnas in på elektronisk väg.

——————————————
Den deklarationsskyldige ska underteckna
periodskattedeklarationen. En periodskattedeklaration som lämnas in på elektronisk väg
ska certifieras på det sätt som anges i lagen
om stark autentisering och elektroniska signaturer (617/2009) på avancerad elektronisk
signatur eller på något annat godtagbart sätt.
Skatteförvaltningen utfärdar närmare föreskrifter om med hjälp av vilka elektroniska
förfaranden och certifierings- eller identifieringsmetoder periodskattedeklaration kan
lämnas in på elektronisk väg.
——————————————

——————————————
51 §

51 §

Ikraftträdande

Ikraftträdande

——————————————
Lagen tillämpas på skatt som ska deklareras, betalas och återbäras för perioder som går
ut den dag då lagen träder i kraft och därefter.
Lagen tillämpas på det sätt som föreskrivs
nedan även på skatt som ska deklareras, betalas och återbäras för en skatteperiod eller period som gått ut före lagens ikraftträdande
och på dröjsmålspåföljder som påförts för
den, om skatten debiteras den dag då lagen
träder i kraft eller därefter eller om beslutet
om återbäring av skatt fattas den dag då lagen
träder i kraft eller därefter.

——————————————
Lagen tillämpas på skatt som ska deklareras, betalas och återbäras för perioder som
går ut den 1 januari 2010 och därefter.
Lagen tillämpas på det sätt som föreskrivs
nedan även på skatt som ska deklareras, betalas och återbäras för en skatteperiod eller period som gått ut före den 1 januari 2010 och
på dröjsmålspåföljder som påförts för den,
om skatten debiteras den 1 januari 2010 eller
därefter eller om beslutet om återbäring av
skatt fattas den 1 januari 2010 eller därefter.

Gällande lydelse
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Debiterad skatt enligt 3 mom. och dröjsmålspåföljd som påförts för den bokförs som
förpliktelse på skattekonto på den förfallodag
som bestämts vid debiteringen. På skatten ska
betalas dröjsmålsränta enligt denna lag räknat
från dagen för ikraftträdandet, dock tidigast
från den betalningsdag för skatten som föreskrivs i skattelagen i fråga. På skatt som bokförts som förpliktelse på skattekontot tillämpas i tillämpliga delar även andra bestämmelser i denna lag. Förseningsavgift påförs dock
inte för skatten.
——————————————

23

Debiterad skatt enligt 3 mom. och dröjsmålspåföljd som påförts för den bokförs som
förpliktelse på skattekonto på den förfallodag
som bestämts vid debiteringen. På skatten
ska betalas dröjsmålsränta enligt denna lag
räknat från den 1 januari 2010, dock tidigast
från den betalningsdag för skatten som föreskrivs i skattelagen i fråga. På skatt som bokförts som förpliktelse på skattekontot tillämpas i tillämpliga delar även andra bestämmelser i denna lag. Förseningsavgift påförs dock
inte för skatten.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Lagen tillämpas redan från och med den 14
augusti 2009.
———

2.
Lag
om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av mervärdeskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 7 augusti 2009 om ändring av mervärdeskattelagen (605/2009) 2—
15 mom. ikraftträdandebestämmelsen som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

——————————————
2. Lagen tillämpas på skatt som ska deklareras, betalas och återbäras för en skatteperiod som börjar den dag då lagen träder i kraft
eller därefter och för den skatteperiod som
avses i 13 c § 4 mom. och som går ut efter lagens ikraftträdande.
3. På skatt som ska deklareras, betalas eller
återbäras för en skatteperiod som går ut före
denna lags ikraftträdande tillämpas alltjämt
de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet om inte något annat föreskrivs nedan.
4. De 148 § 1 och 2 mom. som gäller vid
ikraftträdandet tillämpas inte på ett belopp
som den skatteskyldige har betalat in som betalning för skatt efter den 1 mars 2010 och
148 § 3 mom. tillämpas inte på skatt beträffande vilken beslut om skattens påförande
fattas den dag då lagen träder i kraft eller dä-

——————————————
2. Lagen tillämpas på skatt som ska deklareras, betalas och återbäras för en skatteperiod som börjar den 1 januari 2010 eller därefter och för den skatteperiod som avses i
13 c § 4 mom. och som går ut efter den 1 januari 2010.
3. På skatt som ska deklareras, betalas eller
återbäras för en skatteperiod som går ut före
den 1 januari 2010 tillämpas alltjämt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet om
inte något annat föreskrivs nedan.
4. De 148 § 1 och 2 mom. som gäller vid
ikraftträdandet tillämpas inte på ett belopp
som den skatteskyldige har betalat in som betalning för skatt efter den 1 mars 2010 och
148 § 3 mom. tillämpas inte på skatt beträffande vilken beslut om skattens påförande
fattas den 1 januari 2010 eller därefter.
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refter.
5. En skattskyldig har rätt att dra av ett belopp enligt den 149 § som gäller vid ikraftträdandet vilket inte dragits av för den sista skatteperioden som gick ut före ikraftträdandet
för den skatteperiod som börjar den dag då
lagen träder i kraft. Om den skattskyldige har
fått skatt som inte dragits av som återbäring
med stöd av 149 § eller 6 mom. i denna ikraftträdandebestämmelse, får den inte dras av
för den skatteperiod som börjar den dag då
lagen träder i kraft.
6. En skattskyldig vars räkenskapsperiod
med stöd av 208 a § ändras till ett kalenderår
när lagen träder i kraft har rätt att som återbäring få ett belopp enligt den 149 § som gäller
vid ikraftträdandet och som inte dragits av för
den sista skatteperiod som gick ut före ikraftträdandet. Återbäringen betalas på basis av ansökan eller någon annan utredning och på den
tillämpas i tillämpliga delar de bestämmelser
som gäller vid ikraftträdandet.
7. Lagens 149 b—149 d § tillämpas på en
räkenskapsperiod som går ut den dag då lagen
träder i kraft eller därefter.
8. En skattskyldig vars räkenskapsperiod
med stöd av 208 a § ändras till ett kalenderår
har rätt att efter ikraftträdandet få den lättnad
som avses i 149 a § för den räkenskapsperiod
enligt bokföringslagen som går ut den dag då
lagen träder i kraft eller därefter av den skatt
som ska redovisas för de kalendermånader före lagens ikraftträdande som ingår i räkenskapsperioden i fråga. På lättnaden tillämpas i
tillämpliga delar de bestämmelser som gäller
vid ikraftträdandet. När bestämmelserna om
lättnad tillämpas betraktas som räkenskapsperiod de kalendermånader före ikraftträdandet
som ingår i räkenskapsperioden enligt bokföringslagen.
9. En skattskyldig vars räkenskapsperiod
när lagen träder i kraft ändras från ett kalenderår enligt 208 a § till en räkenskapsperiod
enligt bokföringslagen har rätt att få den lättnad som avses i 149 a § för den räkenskapsperiod enligt bokföringslagen som går ut
efter lagens ikraftträdande av den skatt som
ska redovisas för de kalendermånader efter
lagens ikraftträdande som ingår i räkenskapsperioden i fråga. När bestämmelserna om
lättnad tillämpas betraktas som räkenskapsperiod de kalendermånader efter lagens ikraft-

5. En skattskyldig har rätt att dra av ett belopp enligt den 149 § som gäller vid ikraftträdandet vilket inte dragits av för den sista
skatteperioden som gick ut före den 1 januari
2010 för den skatteperiod som börjar den 1
januari 2010. Om den skattskyldige har fått
skatt som inte dragits av som återbäring med
stöd av 149 § eller 6 mom. i denna ikraftträdandebestämmelse, får den inte dras av för
den skatteperiod som börjar den 1 januari
2010.
6. En skattskyldig vars räkenskapsperiod
med stöd av 208 a § ändras till ett kalenderår
den 1 januari 2010 har rätt att som återbäring
få ett belopp enligt den 149 § som gäller vid
ikraftträdandet och som inte dragits av för
den sista skatteperiod som gick ut före den 1
januari 2010. Återbäringen betalas på basis
av ansökan eller någon annan utredning och
på den tillämpas i tillämpliga delar de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.
7. Lagens 149 b—149 d § tillämpas på en
räkenskapsperiod som går ut den 1 januari
2010 eller därefter.
8. En skattskyldig vars räkenskapsperiod
med stöd av 208 a § ändras den 1 januari
2010 till ett kalenderår har rätt att efter den 1
januari 2010 få den lättnad som avses i
149 a § för den räkenskapsperiod enligt bokföringslagen som går ut den 1 januari 2010
eller därefter av den skatt som ska redovisas
för de kalendermånader före den 1 januari
2010 som ingår i räkenskapsperioden i fråga.
På lättnaden tillämpas i tillämpliga delar de
bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.
När bestämmelserna om lättnad tillämpas betraktas som räkenskapsperiod de kalendermånader före den 1 januari 2010 som ingår i
räkenskapsperioden enligt bokföringslagen.
9. En skattskyldig vars räkenskapsperiod
den 1 januari 2010 ändras från ett kalenderår
enligt 208 a § till en räkenskapsperiod enligt
bokföringslagen har rätt att få den lättnad
som avses i 149 a § för den räkenskapsperiod
enligt bokföringslagen som går ut efter den 1
januari 2010 av den skatt som ska redovisas
för de kalendermånader efter den 1 januari
2010 som ingår i räkenskapsperioden i fråga.
När bestämmelserna om lättnad tillämpas betraktas som räkenskapsperiod de kalendermånader efter den 1 januari 2010 som ingår i
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trädande som ingår i räkenskapsperioden
enligt bokföringslagen.
10. Som skatteperiod för en sådan skattskyldig vars skatteperiod är en skatteperiod
som avses i 162 a § 2—4 mom. betraktas
enligt ansökan dock räknat från den dag då
lagen träder i kraft den kortare skatteperiod
som avses i nämnda lagrum, förutsatt att den
skattskyldige har gjort en ansökan om detta
inom tre månader efter lagens ikraftträdande.
11. Om en skattedeklaration som gäller
skatt som ska betalas för en skatteperiod som
har gått ut före lagens ikraftträdande kommer
in till skatteverket efter den 1 mars 2010,
påför skatteverket den skattskyldige den skatt
han deklarerat.
12. Den 182 § 1 mom. 1 punkt som gäller
vid ikraftträdandet tillämpas inte på skatt som
ska redovisas för en skatteperiod som har gått
ut före lagens ikraftträdande och som inte har
betalats inom föreskriven tid eller som uppenbarligen har betalts till för lågt belopp, om
skatten har påförts den dag då lagen träder i
kraft eller därefter.
13. Om ett beslut om påförande av skatt
som gäller skatt som ska betalas för en skatteperiod som gått ut före lagens ikraftträdande fattas den dag då lagen träder i kraft
eller därefter, beräknas skattetillägg enligt det
183 § 3 mom. som gäller vid ikraftträdandet
på skatten till den 31 december 2009.
14. Om ett beslut om skatt som ska återbäras för en skatteperiod som gått ut före lagens ikraftträdande fattas den dag då lagen
träder i kraft eller därefter, betalas ränta enligt
det 187 § 2 mom. som gäller vid ikraftträdandet till den dag då beslutet om den skatt
som ska återbäras fattas.
15. En skattskyldig som har deklarerat skatt
som ska betalas för en kalendermånad som
gått ut före lagens ikraftträdande till för högt
belopp eller skatt som ska avdras till för lågt
belopp, får korrigera felet genom att dra av
den skatt som deklarerats till för högt belopp
under räkenskapsperioden för skatten för den
skatteperiod som börjar den dag lagen träder i
kraft eller därefter. Om den skattskyldiges räkenskapsperiod ändras när lagen träder i kraft
till kalenderår enligt 208 a §, kan korrigeringen göras under den räkenskapsperiod som
ska tillämpas från lagens ikraftträdande.
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räkenskapsperioden enligt bokföringslagen.
10. Som skatteperiod för en sådan skattskyldig vars skatteperiod är en skatteperiod
som avses i 162 a § 2—4 mom. betraktas
enligt ansökan dock räknat från den 1 januari
2010 den kortare skatteperiod som avses i
nämnda lagrum, förutsatt att den skattskyldige har gjort en ansökan om detta inom
tre månader efter den 1 januari 2010.
11. Om en skattedeklaration som gäller
skatt som ska betalas för en skatteperiod som
har gått ut före den 1 januari 2010 kommer
in till skatteverket efter den 1 mars 2010,
påför skatteverket den skattskyldige den skatt
han deklarerat.
12. Den 182 § 1 mom. 1 punkt som gäller
vid ikraftträdandet tillämpas inte på skatt
som ska redovisas för en skatteperiod som
har gått ut före den 1 januari 2010 som inte
har betalats inom föreskriven tid eller som
uppenbarligen har betalts till för lågt belopp,
om skatten har påförts den 1 januari 2010
eller därefter.
13. Om ett beslut om påförande av skatt
som gäller skatt som ska betalas för en skatteperiod som gått ut före den 1 januari 2010
fattas den 1 januari 2010 eller därefter,
beräknas skattetillägg enligt det 183 §
3 mom. som gäller vid ikraftträdandet på
skatten till den 31 december 2009.
14. Om ett beslut om skatt som ska återbäras för en skatteperiod som gått ut före den
1 januari 2010 fattas den 1 januari 2010 eller
därefter, betalas ränta enligt det 187 §
2 mom. som gäller vid ikraftträdandet till den
dag då beslutet om den skatt som ska återbäras fattas.
15. En skattskyldig som har deklarerat skatt
som ska betalas för en kalendermånad som
gått ut före den 1 januari 2010 till för högt
belopp eller skatt som ska avdras till för lågt
belopp, får korrigera felet genom att dra av
den skatt som deklarerats till för högt belopp
under räkenskapsperioden för skatten för den
skatteperiod som börjar den 1 januari 2010
eller därefter. Om den skattskyldiges räkenskapsperiod ändras den 1 januari 2010 till kalenderår enligt 208 a §, kan korrigeringen göras under den räkenskapsperiod som ska tilllämpas från den 1 januari 2010.
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———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Lagen tillämpas redan från och med den 14
augusti 2009.
———

3.
Lag
om temporär ändring av mervärdeskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut
fogas temporärt till mervärdeskattelagen av den 30 december 1993 (1501/1993) en ny 148,
183 och 187 § i stället för den 148, 183 och 187 § som upphävts genom lag 605/2009, som
följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
148 §
Skatt som har betalts efter den tid som anges i 147 § 1 mom., dock senast inom ett år
efter räkenskapsperiodens utgång, anses
vara betald för den kalendermånad för vilken
den skattskyldige har uppgett den som betald
eller för vilken han annars skall anses ha betalt den.
Skatt som har betalts efter den tid som anges i 147 § 3 mom., dock senast under det kalenderår, under vilket skatten enligt 178 §
2 mom. skall påföras, anses vara betald för
det kalenderår för vilket den skattskyldige i
sin skattedeklaration har uppgett den som
betald eller för vilken han skall anses ha betalt den.
Om skatt som nämns i 1 eller 2 mom. har
debiterats eller om skatten betalas efter den
tid som 1 eller 2 mom. stadgar, används det
betalda beloppet för betalning av obetald debiterad skatt, skatteförhöjning och skattetilllägg samt för dröjsmålsränta, restavgift och
förseningsränta som skall uppbäras.
183 §
Betalar den skattskyldige efter den tid som
stadgas i 147 § skatt som skall redovisas för
en skatteperiod utan debitering, skall han i
samband därmed på eget initiativ betala
skattetillägg.
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Har den skattskyldige inte betalt skatten
som skall redovisas för en skatteperiod inom
den tid som stadgas i 147 §, skall skattetilllägg påföras för den obetalda skatten. Skattetillägg påförs också skatt som betalts efter
ovan nämnda tid, om den skattskyldige inte
har betalt skattetillägg så som avses i 1 mom.
Skattetillägg som nämns i 1 och 2 mom. beräknas så som lagen om skattetillägg och
förseningsränta stadgar. Av särskilda skäl
kan myndigheten dock beräkna skattetillägget från en senare tidpunkt än den stadgade.
Bestäms skatten helt eller delvis enligt uppskattning för en längre period än en kalendermånad eller är det inte på något annat
sätt utan oskäligt extra arbete möjligt att
reda ut för vilken månad skatten har blivit
obetald, kan begynnelsetidpunkten för uträknandet av skattetillägget uppskattas med beaktande av den obetalda skattens sannolika
fördelning på de olika månaderna.
Om skatten har bestämts till följd av besvär
som anförts på statens vägnar eller skall till
staten indrivas skatt som den skattskyldige
redan har betalt men som har återburits till
honom, är skattetillägget lika stort som den
ränta som nämns i 22 § i lagen om skatteuppbörd (609/2005).
187 §
Skatt som skall återbäras till en skattskyldig skall betalas utan dröjsmål.
På skatt som skall återbäras betalas ränta
enligt 22 § i lagen om skatteuppbörd. Räntan
löper från utgången av den andra kalendermånaden efter räkenskapsperioden eller, då
det är fråga om skatt som den skattskyldige
har betalt först efter nämnda tidpunkt, från
betalningsdagen.
———
Denna lag träder i kraft den
20 och
gäller till och med den 31 december 2009.
Lagen tillämpas redan från och med den 14
augusti 2009.
———
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4.
Lag
om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 5 och 6 § lagen om skatt
på vissa försäkringspremier

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 7 augusti 2009 om ändring av 5 och 6 § lagen om skatt på vissa
försäkringspremier (606/2009) 2 och 3 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

——————————————
Lagen tillämpas på skatt som ska deklareras
och betalas för en kalendermånad som börjar
den dag då lagen träder i kraft eller därefter.
På skatt som ska deklareras och betalas för
en kalendermånad som gått ut före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som
gäller vid ikraftträdandet, om inte annat föreskrivs i någon annan lag.

——————————————
Lagen tillämpas på skatt som ska deklareras och betalas för en kalendermånad som
börjar den 1 januari 2010 eller därefter.
På skatt som ska deklareras och betalas för
en kalendermånad som gått ut före 1 januari
2010 tillämpas de bestämmelser som gäller
vid ikraftträdandet, om inte annat föreskrivs i
någon annan lag.
———
Denna lag träder i kraft den 20 .
Lagen tillämpas redan från och med den 14
augusti 2009.
———

5.
Lag
om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om skatteuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 7 augusti 2009 om ändring av lagen om skatteuppbörd (607/2009)
ikraftträdandebestämmelsen 2 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

——————————————
——————————————
Lagen tillämpas första gången vid redovisPå redovisning för skatteår 2009 och i tillningarna för 2010.
lämpliga delar skatteår före detta tillämpas
bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.
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———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Lagen tillämpas redan från och med den 14
augusti 2009.
———

6.
Lag
om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om förskottsuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 7 augusti 2009 om ändring av lagen om förskottsuppbörd (608/2009)
2—8 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

——————————————
Lagen tillämpas på en betalning som ska
deklareras och göras för en kalendermånad
som börjar den dag då lagen träder i kraft eller därefter och på den förskottsinnehålling
som verkställs på den.
På en betalning som ska deklareras och göras för en kalendermånad som gått ut före lagens ikraftträdande och på förskottsinnehållning som verkställs på den tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet, om
inte något annat föreskrivs nedan eller någon
annanstans i lag.
Som deklarationsperiod för en sådan betalare vars deklarationsperiod enligt 32 § 4 mom.
är ett kalenderårskvartal betraktas dock på
basis av ansökan från den dag då lagen träder
i kraft en kalendermånad, förutsatt att den
skattskyldige har gjort ansökan inom tre månader från ikraftträdandet och att villkoren i
33 b § är uppfyllda.
Om övervakningsdeklaration som gäller
förskottsinnehållning som ska betalas för en
kalendermånad som gått ut före lagens ikraftträdande kommer in till skatteverket efter
den 1 mars 2010, debiterar skatteverket den
förskottsinnehållning som betalaren uppgett.
Den 44 § 1 mom. 1 punkt som gäller vid ikraftträdandet tillämpas inte på förskottsinnehållning som ska betalas för en kalender-

——————————————
Lagen tillämpas på en betalning som ska
deklareras och göras för en kalendermånad
som börjar den 1 januari 2010 eller därefter
och på den förskottsinnehållning som verkställs på den.
På en betalning som ska deklareras och göras för en kalendermånad som gått ut före
den 1 januari 2010 och på förskottsinnehållning som verkställs på den tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet, om
inte något annat föreskrivs nedan eller någon
annanstans i lag.
Som deklarationsperiod för en sådan betalare vars deklarationsperiod enligt 32 §
4 mom. är ett kalenderårskvartal betraktas
dock på basis av ansökan från den 1 januari
2010 en kalendermånad, förutsatt att den
skattskyldige har gjort ansökan inom tre månader från den 1 januari 2010 och att villkoren i 33 b § är uppfyllda.
Om övervakningsdeklaration som gäller
förskottsinnehållning som ska betalas för en
kalendermånad som gått ut före den 1 januari
2010 kommer in till skatteverket efter den 1
mars 2010, debiterar skatteverket den förskottsinnehållning som betalaren uppgett.
Den 44 § 1 mom. 1 punkt som gäller vid
ikraftträdandet tillämpas inte på förskottsinnehållning som ska betalas för en kalender-
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månad som gått ut före ikraftträdandet och
som inte har betalts inom föreskriven tid eller
som uppenbart har betalts till ett för lågt belopp, om förskottsinnehållningen har debiterats den dag då denna lag träder i kraft eller
därefter.
Om ett beslut om debitering av förskottsinnehållning som ska betalas för en kalendermånad som gått ut före lagens ikraftträdande
fattas den dag då lagen träder i kraft eller därefter, beräknas på förskottsinnehållningen
skattetillägg enligt den 43 § som gäller vid ikraftträdandet till den 31 december 2009.
Om ett beslut om förskottsinnehållning som
ska återbäras för en kalendermånad som gått
ut före lagens ikraftträdande fattas den dag då
lagen träder i kraft eller därefter, betalas ränta
enligt den 39 § 6 mom. och 42 § 4 mom. som
gäller vid ikraftträdandet till den dag då beslutet om förskottsinnehållning som ska återbäras fattas.

månad som gått ut före den 1 januari 2010
och som inte har betalts inom föreskriven tid
eller som uppenbart har betalts till ett för lågt
belopp, om förskottsinnehållningen har debiterats den 1 januari 2010 eller därefter.
Om ett beslut om debitering av förskottsinnehållning som ska betalas för en kalendermånad som gått ut före den 1 januari 2010
fattas den 1 januari 2010 eller därefter, beräknas på förskottsinnehållningen skattetillägg enligt den 43 § som gäller vid ikraftträdandet till den 31 december 2009.
Om ett beslut om förskottsinnehållning
som ska återbäras för en kalendermånad som
gått ut före den 1 januari 2010 fattas den 1
januari 2010 eller därefter, betalas ränta enligt den 39 § 6 mom. och 42 § 4 mom. som
gäller vid ikraftträdandet till den dag då beslutet om förskottsinnehållning som ska återbäras fattas.
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Lagen tillämpas redan från och med den 14
augusti 2009.
———

7.
Lag
om temporärt ändring av lagen om uppbörd

I enlighet med riksdagens beslut
fogas temporärt till lagen av den 20 december 1996 om förskottsuppbörd (1118/1996) ett
nytt 39 § 6 mom. och 42 § 4 mom. samt en ny 43 § i stället för det 39 § 6 mom. och 42 §
4 mom. och den 43 § som upphävts genom lag 608/2009 som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
39 §
Upphävande av och avstående från debitering
——————————————
I ränta på ett belopp som skall återbäras
på grund av att betalningsskyldigheten eller
debiteringen upphävts eller nedsatts betalas
det belopp som avses i 22 § lagen om skatte-
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uppbörd från betalningsdagen till återbäringsdagen.
——————————————
42 §
Rättelse av debitering enligt uppskattning
——————————————
På ett belopp som skall återbäras på grund
av rättelse av debitering enligt uppskattning
betalas i ränta den belopp som avses i 22 §
lagen om skatteuppbörd från betalningsdagen till återbäringsdagen.
43 §
Skattetillägg
En betalare som har försummat att verkställa förskottsinnehållning eller att betala
innehållningen skall åläggas att förutom det
försummade beloppet betala skattetillägg så
som 3 § lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995) stadgar. Skattetilllägget beräknas i samband med försummelse
att både verkställa förskottsinnehållning och
betala den från dagen efter den betalningsdag enligt 12 § om vilken stadgas genom förordning.
Det skall bestämmas att skattetillägget
skall betalas, trots att det belopp som inte
hade innehållits eller betalts redan har erlagts. Det kan bestämmas att skattetillägg
skall betalas även när debitering inte påförs
av särskilda skäl som avses i 39 § 2 mom.
Med avvikelse från 3 § lagen om skattetillägg
och förseningsränta beräknas skattetillägget
då till utgången av året efter det kalenderår
då förskottsinnehållningen borde ha verkställts.
Skatteverket kan av särskilda skäl beräkna
skattetillägget från en senare tidpunkt än den
ovan stadgade.
Om debitering inte verkställts därför att
försummelsen är obetydlig, debiteras inget
skattetillägg.
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———
Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till och med den 31 december 2009.
Lagen tillämpas redan från och med den 14
augusti 2009.
———

8.
Lag
om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 10 och 13 § lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 7 augusti 2009 om ändring av 10 och 13 § lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift (609/2009) 2 - 4 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

——————————————
Lagen tillämpas på socialskyddsavgift som
ska betalas för en kalendermånad som börjar
den dag då lagen träder i kraft eller därefter.
På socialskyddsavgift som ska betalas för
en kalendermånad som gått ut före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som
gäller vid ikraftträdandet, om inte annat föreskrivs nedan eller i någon annan lag.
Om debiteringen av socialskyddsavgift som
ska betalas för en kalendermånad som gått ut
före lagens ikraftträdande verkställs den dag
då lagen träder i kraft eller därefter, beräknas
på socialskyddsavgiften skattetillägg enligt
det 10 § 3 mom. som gäller vid ikraftträdandet till den 31 december 2009.

——————————————
Lagen tillämpas på socialskyddsavgift som
ska betalas för en kalendermånad som börjar
den 1 januari 2010 eller därefter.
På socialskyddsavgift som ska betalas för
en kalendermånad som gått ut före den 1 januari 2010 tillämpas de bestämmelser som
gäller vid ikraftträdandet, om inte annat föreskrivs nedan eller i någon annan lag.
Om debiteringen av socialskyddsavgift
som ska betalas för en kalendermånad som
gått ut före den 1 januari 2010 verkställs den
1 januari 2010 eller därefter, beräknas på socialskyddsavgiften skattetillägg enligt det
10 § 3 mom. som gäller vid ikraftträdandet
till den 31 december 2009.
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Lagen tillämpas redan från och med den 14
augusti 2009.
———
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9.
Lag
om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om källskatt på
ränteinkomst

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 7 augusti 2009 om ändring av lagen om källskatt på ränteinkomst
(610/2009) 2—4 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

——————————————
Lagen tillämpas på skatt som uppburits på
ränteinkomst den dag då lagen träder i kraft
eller därefter.
På skatt som uppburits på ränteinkomst före
lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet, om inte
något annat föreskrivs nedan eller i någon annan lag.
Om källskatt som ska uppbäras på ränta
som betalats före lagens ikraftträdande debiteras den dag då lagen träder i kraft eller därefter, beräknas på skatten skattetillägg enligt
det 16 § 2 mom. som gäller vid ikraftträdandet till den 31 december 2009.

——————————————
Lagen tillämpas på skatt som uppburits på
ränteinkomst den 1 januari 2010 eller därefter.
På skatt som uppburits på ränteinkomst före den 1 januari 2010 tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet, om inte
något annat föreskrivs nedan eller i någon
annan lag.
Om källskatt som ska uppbäras på ränta
som betalats före den 1 januari 2010 debiteras den 1 januari 2010 eller därefter, beräknas på skatten skattetillägg enligt det 16 §
2 mom. som gäller vid ikraftträdandet till den
31 december 2009.
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Lagen tillämpas redan från och med den 14
augusti 2009.
———
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10.
Lag
om ändring av 7 § lagen om källskatt på ränteinkomst

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 28 december 1990 om källskatt på ränteinkomst 7 §, sådan den lyder i
lag 610/2009, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
7§

7§

Betalning av skatt

Deklarering och 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 deklarera och betala
senast månaden efter den under vilken räntan
har betalts vid den tidpunkt som föreskrivs i
skattekontolagen (604/2009). Uppgifter om
skatt ska lämnas in med periodskattedeklaration så som föreskrivs i skattekontolagen.
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari
2010.
Lagen tillämpas på skatt som tas ut på räntainkomst den dag lagen träder i kraft eller
därefter.
———

11.
Lag
om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 11 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till ikraftträdandebestämmelsen i lagen av den 7 augusti 2009 om ändring av 11 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (611/2009) ett nytt 2 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

——————————————

——————————————
Lagens 11 § 1 mom. sådan den gäller vid

Gällande lydelse
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ikraftträdandet tillämpas till och med den 31
december 2009.
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Lagen tillämpas redan från och med den 14
augusti 2009.
———

12.
Lag
om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av ändring av lotteriskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 7 augusti 2009 om ändring av lotteriskattelagen (612/2009) 2—
6 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

——————————————
Lagen tillämpas på lotteriskatt som ska betalas för en kalendermånad som börjar den
dag då lagen träder i kraft eller därefter.
På lotteriskatt som ska betalas för en kalendermånad som gått ut före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gäller
vid ikraftträdandet om inte något annat föreskrivs nedan.
Om en deklaration som gäller lotteriskatt
som ska betalas för en kalendermånad som
gått ut före lagens ikraftträdande kommer in
till skatteverket efter den 1 mars 2010, debiterar skatteverket den skatt som den skattskyldige deklarerat.
Om ett beslut om debitering av lotteriskatt
som ska betalas för en kalendermånad som
gått ut före lagens ikraftträdande fattas den
dag då lagen träder i kraft eller därefter, beräknas på skatten skattetillägg enligt det 10 §
1 mom. som gäller vid ikraftträdandet till den
31 december 2009.
Om ett beslut som gäller lotteriskatt som
ska återbäras för en kalendermånad som gått
ut före lagens ikraftträdande fattas den dag då
lagen träder i kraft eller därefter, betalas ränta
enligt den 17 § som gäller vid ikraftträdandet
till den dag då beslutet om den lotteriskatt
som ska återbäras fattas.

——————————————
Lagen tillämpas på lotteriskatt som ska betalas för en kalendermånad som börjar den 1
januari 2010 eller därefter.
På lotteriskatt som ska betalas för en kalendermånad som gått ut före den 1 januari
2010 tillämpas de bestämmelser som gäller
vid ikraftträdandet om inte något annat föreskrivs nedan.
Om en deklaration som gäller lotteriskatt
som ska betalas för en kalendermånad som
gått ut före den 1 januari 2010 kommer in till
skatteverket efter den 1 mars 2010, debiterar
skatteverket den skatt som den skattskyldige
deklarerat.
Om ett beslut om debitering av lotteriskatt
som ska betalas för en kalendermånad som
gått ut före den 1 januari 2010 fattas den 1
januari 2010 eller därefter, beräknas på skatten skattetillägg enligt det 10 § 1 mom. som
gäller vid ikraftträdandet till den 31 december 2009.
Om ett beslut som gäller lotteriskatt som
ska återbäras för en kalendermånad som gått
ut före den 1 januari 2010 fattas den 1 januari 2010 eller därefter, betalas ränta enligt den
17 § som gäller vid ikraftträdandet till den
dag då beslutet om den lotteriskatt som ska
återbäras fattas.
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———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Lagen tillämpas redan från och med den 14
augusti 2009.
———

13.
Lag
om temporärt ändring av lotteriskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut
fogas temporärt till lotteriskattelagen av den 26 juni 1992 (552/1992) ett nytt 8 § 2 mom.
samt en ny 10, 14 och 17 § i stället för det 8 § 2 mom. samt den 10, 14 och 17 § som upphävts
genom lag 612/2009 som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
8§
Betalning av skatt och redovisningsskyldighet
——————————————
Den som anordnar ett annat lotteri än ett
varulotteri skall betala lotteriskatten för en
kalendermånad senast den första dagen i den
andra månaden efter kalendermånaden. Den
som anordnar ett varulotteri skall betala lotteriskatten senast den första dagen i den
tredje månaden efter kalendermånaden. Är
den ovan avsedda dagen en helgdag eller
lördag, får skatten betalas den första vardagen därefter.
——————————————
10 §
Debitering av skatt
Om lotteriskatten inte har betalts inom utsatt tid eller om den har betalts efter utsatt
tid, skall skatteverket påföra den skattskyldige den skatt som inte har betalts och skattetillägg på den, enligt lagen om skattetillägg
och förseningsränta (1556/1995).
Debiteringen skall verkställas senast inom

Gällande lydelse
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det femte året efter utgången av det kalenderår under vilket skatten borde ha betalt.

14 §
Tillämpning av lagen om skatteuppbörd
Vid uppbörd, indrivning och återbäring av
lotteriskatt iakttas lagen om skatteuppbörd
(609/2005), om inte något annat stadgas i
denna lag eller med stöd av den.
17 §
Ränta på skatt som skall återbäras
Om lotteriskatt återbärs på grund av rättelse av debiteringen eller ändringssökande,
skall på den skatt som skall återbäras betalas
ränta enlig 22 § lagen om skatteuppbörd från
betalningsdagen till återbetalningsdagen.
———
Denna lag träder i kraft den
20
och gäller till och med den 31 december
2009.
Lagen tillämpas redan från och med den 14
augusti 2009.
———

14.
Lag
om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om skatteuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till ikraftträdandebestämmnelsen i lagen av den 7 augusti 2009 om ändring av lagen
om skatteuppbörd (613/2009) ett nytt 2 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

——————————————

——————————————
Bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet tillämpas till och med den 31 december
2009.
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———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Lagen tillämpas redan från och med den 14
augusti 2009.
———

15.
Lag
om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 1 § i lagen om skattetillägg och förseningsränta

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till ikraftträdandebestämmelsen i lagen av den 7 augusti 2009 om ändring av 1 § lagen
om skattetillägg och förseningsränta (614/2009) ett nytt 2 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

——————————————

——————————————
Lagens 1 § 1 mom. sådan den gäller vid
ikraftträdandet tillämpas till och med den 31
december 2009.
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Lagen tillämpas redan från och med den 14
augusti 2009.
———

16.
Lag
om ändring av ikraftträdandebestämmselsen i en lag om ändring av 21 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till ikraftträdandebestämmelsen i lagen av den 7 augusti 2009 om ändring av 21 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (615/2009) ett nytt 2 mom.
som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

——————————————

——————————————
Lagens 21 § sådan den gäller vid ikraftträdandet tillämpas till och med den 31 december 2009.
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———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Lagen tillämpas redan från och med den 14
augusti 2009.
———

