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L a g

Nr 811

om ändring av rättegångsbalken

Given i Helsingfors den 5 december 2008

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i rättegångsbalken 2 kap. 5 § 3 mom., sådant det lyder i lag 768/2002,
ändras 2 kap. 1, 2 och 4 §, 6 § 1 mom. och 7 § samt 8 kap. 4 §,
sådana de lyder, 2 kap 1 § i lag 1052/1991 och 1181/2000, 2 § i nämnda lag 1052/1991 och

i lag 690/1997, 4 §, 6 § 1 mom. och 7 § i nämnda lag 1052/1991 samt 8 kap. 4 § i nämnda lag
768/2002, samt

fogas till 2 kap. en ny 3 a § som följer:

2 kap.

Om domförhet

1 §
I brottmål är en tingsrätt domför med ord-

föranden och tre nämndemän.
Tingsrätten är domför i brottmål också i en

sammansättning med tre lagfarna medlem-
mar, om det ska anses motiverat med hänsyn
till målets art eller av något annat särskilt
skäl.

2 §
Tingsrättens sammansättning enligt 1 § 1 mom.

kan förstärkas med ytterligare en lagfaren
medlem, om det ska anses motiverat med
hänsyn till målets omfattning eller av något
annat särskilt skäl. På samma villkor kan
tingsrätten ha en fjärde nämndeman.

3 a §
Om en nämndeman får förhinder efter det

att huvudförhandlingen har inletts, är tings-
rätten domför med minst två nämndemän.

Om en medlem i en sammansättning med
tre lagfarna medlemmar får förhinder efter
det att huvudförhandlingen har inletts, är
tingsrätten domför med minst två medlem-
mar.
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4 §
Tingsrätten får fortsätta handläggningen av

ett tvistemål i den sammansättning enligt 3 §
som den hade när behandlingen inleddes,
även om målet under rättegången förändras
så att det ska behandlas i en sammansättning
som avses i 5 § 1 mom. Detsamma gäller om
ett ärende som har väckts senare och som ska
behandlas i en sammansättning som avses i
5 § 1 mom. förenas med huvudsaken för
handläggning i samma rättegång.

6 §
I brottmål är tingsrätten domför även med

ordföranden ensam, om det inte för något av
de enskilda brott som avses i åtalet under de
omständigheter som anges där föreskrivs
strängare straff än fängelse i högst två år,
eller om det enskilda brott som avses i åtalet
är något av följande brott:

1) våldsamt motstånd mot tjänsteman,
2) grov stöld,
3) grov förskingring,
4) grov bruksstöld av motordrivet fort-

skaffningsmedel,
5) grovt häleri,
6) grov skadegörelse,
7) grovt bedrägeri,
8) grovt betalningsmedelsbedrägeri,
9) straffbart försök till något av de brott

som nämns i 1—8 punkten.
— — — — — — — — — — — — —

7 §
Om tingsrätten när den behandlar ett mål i

den sammansättning som avses i 6 § anser att
målet ska behandlas av tingsrätten i en sam-

mansättning enligt 1 §, ska målet överföras
för handläggning i en sådan sammansättning.

Om ett mål under huvudförhandlingen för-
ändras så att det ska behandlas av en domstol
som är sammansatt enligt 1 § 1 mom., får
dock tingsrätten fortsätta att behandla målet i
en sammansättning enligt 6 §, om lagmannen
eller en tingsdomare är rättens ordförande
och det kan anses ändamålsenligt att fortsätta
handläggningen.

8 kap.

Behandling av ansökningsärenden

4 §
Behandlingen av ett ansökningsärende ska

fortsätta på det sätt som föreskrivs för hand-
läggningen av tvistemål, om ärendet är tvis-
tigt och

1) gäller samlevnadens upphörande, äkten-
skapsskillnad eller underhåll för make,

2) gäller vårdnad om barn, umgängesrätt
eller underhåll för barn,

3) gäller adoption, eller
4) är ett ärende som avses i lagen om

förmyndarverksamhet (442/1999).
I andra tvistiga ansökningsärenden får

tingsrätten besluta att behandlingen ska fort-
sätta på det sätt som föreskrivs för handlägg-
ningen av tvistemål.

Bestämmelserna i 7 § om följderna av
försummelser från den som har del i saken
och bestämmelserna i 10 § om avgörandet av
ärenden ska iakttas oberoende av hur ett
ärende behandlas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Helsingfors den 5 december 2008

Republikens President

TARJA HALONEN

Justitieminister Tuija Brax

2522 Nr 811



L a g

Nr 812

om ändring av 6 kap. 11 § i lagen om rättegång i brottmål

Given i Helsingfors den 5 december 2008

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 11 juli 1997 om rättegång i brottmål (689/1997) 6 kap. 11 § 1 mom.,

sådant det lyder i lag 243/2006, som följer:

6 kap.

Om huvudförhandling

11 §
Om domstolen på grund av bristande dom-

förhet måste ta in en ny medlem under pågå-
ende huvudförhandling, ska en ny huvud-
förhandling hållas. När ett mål behandlas i
den sammansättning som avses i 2 kap. 1 §

2 mom. i rättegångsbalken behöver en ny
huvudförhandling dock inte hållas, om den
nya medlemmen har varit närvarande under
hela huvudförhandlingen. En ny huvudför-
handling ska likaså hållas, om behandlingen
av målet har skjutits upp en eller flera gånger
med mer än sammanlagt 30 dagar.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Helsingfors den 5 december 2008

Republikens President

TARJA HALONEN

Justitieminister Tuija Brax
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L a g

Nr 813

om ändring av tingsrättslagen

Given i Helsingfors den 5 december 2008

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i tingsrättslagen av den 28 juni 1993 (581/1993) 5 § 1 mom., 6 § 3 mom. samt 7 och

17 §, av dem 17 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 467/2001 och 247/2006, som följer:

5 §
I den sammansättning som avses i 2 kap.

1 § 2 mom. och 3 § i rättegångsbalken ska
ordföranden och en av de andra medlem-
marna vara tingsrättens lagman eller tingsdo-
mare.
— — — — — — — — — — — — —

6 §
— — — — — — — — — — — — —

Om en nämndeman förlorar sin behörighet
eller annars blir olämplig att sköta ett nämn-
demannauppdrag, ska tingsrätten i den sam-
mansättning som avses i 2 kap. 1 § 1 mom. i
rättegångsbalken befria nämndemannen från
uppdraget eller bestämma att nämndemannen
inte på en viss tid får sköta nämndemanna-
uppdraget. Innan nämndemannen befrias från
sitt uppdrag ska han eller hon ges tillfälle att
bli hörd.

7 §
Kommunfullmäktige väljer nämndemän-

nen för en period som motsvarar kommun-
fullmäktiges mandatperiod.

Om en huvudförhandling pågår vid ut-
gången av den mandatperiod som föreskrivs i

1 mom., fortsätter nämndemannens uppdrag
tills målet är avgjort i tingsrätten.

De nämndemän som väljs i kommunen ska
så rättvist som möjligt representera kommun-
invånarnas ålders-, närings- och könsfördel-
ning samt de språkliga förhållandena i kom-
munen.

Genom förordning av statsrådet bestäms
hur många sammanträden en nämndeman får
delta i under ett kalenderår.

17 §
Lagmannen får förordna
1) den som tjänstgjort som notarie i två

månader att i tingsrättens kansli handlägga
och avgöra följande mål och ärenden:

a) inskrivningsärenden som avses i 5 kap.
1 § i jordabalken (540/1995),

b) ansökningsärenden,
c) mål som avses i 5 kap. 3 och 14 § i

rättegångsbalken, samt
2) den som tjänstgjort som notarie i fyra

månader att i enkla tvistemål som gäller ford-
ringar träffa sådana avgöranden som avses i
5 kap. 27 a § i rättegångsbalken och att
fungera som ordförande i tingsrätten i föl-
jande fall:
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a) vid sammanträden med en domare i
ansökningsärenden,

b) vid muntlig förberedelse och vid huvud-
förhandling med en domare i enkla tvistemål
som gäller fordringar,

c) vid sammanträden med en domare i
brottmål, om det inte för något av de enskilda
brott som avses i åtalet under de omständig-
heter som anges där föreskrivs annat eller
strängare straff än böter eller fängelse i högst
ett år och sex månader och svaranden inte har
häktats eller meddelats reseförbud för något
av de brott som avses i åtalet; i dessa fall får
dock inte annat eller strängare straff än böter
dömas ut,

d) vid sådant skriftligt förfarande som av-
ses i 5 a kap. i lagen om rättegång i brottmål
(689/1997); i dessa fall får dock inte annat
eller strängare straff än böter dömas ut, och

e) vid sammanträden med en domare i
ärenden som gäller förvandlingsstraff för bö-
ter.

Dessutom får lagmannen förordna den som
tjänstgjort som notarie i fyra månader att
delta i behandlingen av enskilda mål som

1) medlem i en sammansättning enligt 2
kap. 1 § 2 mom. eller 2 § i rättegångsbalken,

2) medlem i en sammansättning enligt
2 kap. 3 § i rättegångsbalken,

3) medlem i fall som avses i 6 kap. 1 § i
rättegångsbalken eller i 6 kap. 11 § i lagen
om rättegång i brottmål, och

4) ordförande i en sammansättning enligt
2 kap. 1 § 1 mom. i rättegångsbalken i brott-
mål, om det inte för något av de enskilda
brott som avses i åtalet under de omständig-
heter som anges där föreskrivs annat eller
strängare straff än böter eller fängelse i högst
två år och svaranden inte har häktats eller
meddelats reseförbud för något av de brott
som avses i åtalet.

En notarie får inte förordnas att ensam
eller såsom ordförande för tingsrätten be-
handla ett mål som på grund av sin art eller
sin omfattning ska anses vara svårt att av-
göra.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
När ett mål eller ärende vars huvudför-

handling har inletts före ikraftträdandet av
denna lag behandlas i domstol, ska de be-
stämmelser som gällde vid ikraftträdandet
iakttas.

Helsingfors den 5 december 2008

Republikens President

TARJA HALONEN

Justitieminister Tuija Brax
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L a g

Nr 814

om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

Given i Helsingfors den 5 december 2008

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 11 augusti 1978 om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

(627/1978) 3, 7 och 13 §,
sådana de lyder, 3 § delvis ändrad i lagarna 1242/1988, 1550/1995, 1282/2003, 856/2005,

1042/2006 och 225/2007, 7 § i lag 1226/2006 samt 13 § i nämnda lag 856/2005 och i lag
1143/2007, som följer:

3 §
Om inte annat föreskrivs någon annan-

stans, ska källskatt betalas på dividend, ränta
och royalty samt lön och fondandel som en
personalfond betalar och överskott som en
personalfond delar ut till sina medlemmar
samt på annan betalning för vilken förskotts-
innehållning ska verkställas enligt lagen om
förskottsuppbörd. Källskatt ska betalas även
på ersättning som grundar sig på personlig
verksamhet av artist eller sportutövare, obe-
roende av om ersättningen ska anses som lön
eller ej samt oberoende av om ersättningen
betalas till artisten eller sportutövaren själv
eller till någon annan. Källskatt ska alltid
betalas på dividendens totala belopp, utan
hinder av vad som på annat ställe i skattelag-
stiftningen föreskrivs om skatteplikt på divi-
dend.

Angående ränta på andelskapital, vinstan-
del av placeringsfond, i 31 § 5 mom. i in-
komstskattelagen avsedd dividendersättning
samt i 29 § i lagen om beskattningsförfarande
avsedd förtäckt dividend och enligt 31 § be-

stämd förmån till delägare i form av förhöjd
inkomst gäller på motsvarande sätt vad som i
denna lag bestäms om dividend.

Med royalty avses ersättning för nyttjande
av eller för rätten att nyttja upphovsrätt till ett
litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk,
rättighet som grundar sig på fotografi eller
patent, varumärke, mönster, modell, ritning,
hemligt recept eller hemlig tillverkningsme-
tod eller för upplysningar om industriella,
kommersiella eller vetenskapliga erfarenhets-
rön.

Med pension avses även livränta.
Källskatt ska inte betalas på dividend som

betalas till ett i Finland begränsat skattskyl-
digt samfund som motsvarar ett samfund en-
ligt 33 d § 4 mom. i inkomstskattelagen eller
6 a § i lagen om beskattning av inkomst av
näringsverksamhet (360/1968) och dividen-
den är skattefri enligt dessa bestämmelser om
den betalas till ett inhemskt samfund. Sam-
fundet ska inte heller betala källskatt på så-
dan ränta på andelskapital, placeringsandelar
och tilläggsandelar som ett andelslag betalar,
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på vinstandel i och ränta på grundfondsande-
lar och placeringar i tillskottsfonder som en
inhemsk sparbank betalar samt på ränta på
garantikapital som ett ömsesidigt försäkrings-
bolag och en försäkringsförening betalar. En
förutsättning för skattefrihet är att samfundet
har hemvist inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet och att rådets direktiv
77/799/EEG om ömsesidigt bistånd av med-
lemsstaternas behöriga myndigheter på di-
rektbeskattningens område eller ett avtal om
handräckning och utbyte av information i
skatteärenden inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet gäller dividendtagarens
hemviststat. Dessutom förutsätts att källskatt
enligt dividendtagarens utredning i praktiken
inte i sin helhet kan gottgöras i dividendtaga-
rens hemviststat på grundval av ett avtal om
undanröjande av dubbelbeskattning mellan
Finland och dividendtagarens hemviststat.

Källskatt ska inte betalas på dividend som
betalas till ett sådant bolag som avses i artikel
2 i rådets direktiv 90/435/EEG om ett gemen-
samt beskattningssystem för moderbolag och
dotterbolag hemmahörande i olika medlems-
stater, nedan moder- och dotterbolagsdirekti-
vet, om bolaget direkt innehar minst tio pro-
cent av kapitalet i det bolag som betalar
dividenden.

Om ersättning som grundar sig på person-
lig verksamhet av artist eller sportutövare
betalas till ett utländskt samfund eller en
person som inte är bosatt i Finland, anses vid
uppbörden av källskatt endast detta samfund
eller denna person som skattskyldig.

Källskatt ska inte betalas på ränta som hör
till tillämpningsområdet för rådets direktiv
2003/48/EG om beskattning av inkomster
från sparande i form av räntebetalningar och
som betalas till en sådan faktisk betalnings-
mottagare med hemvist i en medlemsstat i
Europeiska unionen som avses i artikel 2 i
direktivet.

7 §
Källskatten redovisas i sin helhet till sta-

ten. Källskatten utgör
1) 35 procent på lön, personalfonders

fondandelar och överskott samt på sådan er-
sättning för arbete som avses i 25 § i lagen
om förskottsuppbörd och på förtäckt divi-
dend till fysisk person liksom även på annan

betalning som enligt inkomstskattelagen be-
skattas som förvärvsinkomst,

2) 28 procent på dividend, ränta och roy-
alty samt betalning som grundar sig på för-
säkring eller annan betalning som enligt in-
komstskattelagen beskattas som kapitalin-
komst,

3) 19,5 procent på dividend, om dividend-
tagaren är ett sådant begränsat skattskyldigt
samfund som avses i 3 § 5 mom. och

a) aktierna i det utdelande samfundet ingår
i dividendtagarens investeringstillgångar och
dividendtagaren inte är ett sådant bolag som
avses i moder- och dotterbolagsdirektivet
som direkt innehar minst tio procent av aktie-
kapitalet i det utdelande samfundet vid utbe-
talningen av dividenden, eller

b) det utdelande samfundet är ett sådant
offentligt noterat bolag som avses i 33 a §
2 mom. i inkomstskattelagen och dividendta-
garen är ett annat än ett offentligt noterat
samfund som direkt innehar mindre än tio
procent av aktiekapitalet i det utdelande sam-
fundet vid utbetalningen av dividenden,

4) 19 procent på inkomst av virkesförsälj-
ning,

5) 15 procent på sådan ersättning som
grundar sig på verksamhet av artist eller
sportutövare som avses i 3 § 1 mom.,

6) 13 procent på annan än i 5 punkten
avsedd ersättning för arbete som betalts till
samfund, samfällda förmåner och samman-
slutningar.

13 §
Följande inkomster beskattas enligt lagen

om beskattningsförfarande:
1) andra än i 3 § nämnda inkomster som

omfattas av källskatt,
2) pension,
3) på yrkande av en begränsat skattskyldig

fysisk person som är bosatt i en stat inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
dividend, om

a) rådets direktiv 77/799/EEG om ömsesi-
digt bistånd av medlemsstaternas behöriga
myndigheter på direktbeskattningens område
eller ett avtal om handräckning och utbyte av
information i skatteärenden inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet gäller divi-
dendtagarens hemviststat, och

b) källskatten på dividenden i praktiken
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inte i sin helhet kan gottgöras i dividendtaga-
rens hemviststat på grundval av ett avtal om
undanröjande av dubbelbeskattning mellan
Finland och dividendtagarens hemviststat,

4) på yrkande av en begränsat skattskyldig
som är bosatt i en stat inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet även annan för-
värvsinkomst, om den nettoförvärvsinkomst
som den skattskyldige erhållit i Finland under
skatteåret utgör minst 75 procent av den net-
toförvärvsinkomst som personen under skat-
teåret sammanlagt erhållit i Finland och nå-
gon annanstans,

5) på yrkande av innehavaren av ett uppe-
hållstillstånd som avses i rådets direktiv
2005/71/EG om ett särskilt förfarande för
tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i
forskningssyfte, om innehavaren är begränsat
skattskyldig i Finland, även annan förvärvs-
inkomst, om den nettoförvärvsinkomst som
den skattskyldige erhållit i Finland under
skatteåret utgör minst 75 procent av den net-
toförvärvsinkomst som personen under skat-
teåret sammanlagt erhållit i Finland och nå-
gon annanstans,

6) ersättning för användning av eller rätten
att använda biograffilm.

Vid tillämpningen av 1 mom. 4 och 5
punkten

1) anses också i 13 § i inkomstskattelagen
avsedd löneinkomst som inkomst förvärvad i
Finland,

2) beaktas som inkomst förvärvad i Fin-
land inte den inkomst som till följd av ett
internationellt avtal inte kan beskattas i Fin-
land,

3) beaktas dividend inte som inkomst,
4) anses som annanstans erhållen nettoför-

värvsinkomst även lön och pension samt be-
talningar som grundar sig på socialskyddet
och vilka med avdrag av utgifterna för in-
komstens förvärvande och bibehållande är
skattepliktig inkomst i den skattskyldiges
hemviststat.

Vid uträkning av de i 1 mom. 4 och 5
punkten avsedda andelarna beaktas samtliga
de förvärvsinkomster under skatteåret som en
sådan skattskyldig har som endast en del av
skatteåret har varit begränsat skattskyldig.

Vid tillämpningen av 1 mom. 3 punkten
beaktas endast dividender från inhemska
samfund vid uträkning av skattefria eurobe-
lopp för dividender enligt vad som föreskrivs
någon annanstans i skattelagstiftningen.

Har en begränsat skattskyldig drivit rörelse
eller utövat yrke från ett fast driftställe i
Finland, bestäms skatt även på inkomst som
avses i 3 § enligt 1 mom. i denna paragraf,
om inkomsten kan hänföras till det fasta drift-
stället.

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.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
Lagen tillämpas på dividend som betalas

den 1 januari 2009 eller därefter.

Helsingfors den 5 december 2008

Republikens President

TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister Mari Kiviniemi
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Justitieministeriets förordning

Nr 815

om ändring av justitieministeriets arbetsordning

Given i Helsingfors den 5 december 2008

I enlighet med justitieministeriets beslut
upphävs i justitieministeriets arbetsordning av den 27 juli 2006 (670/2006) 50 §,
ändras 49 §, som följer:

49 §

Beslutanderätt för justitieförvaltningsavdel-
ningens avdelningschef

Justitieförvaltningsavdelningens avdel-
ningschef avgör

1) godkännande av preciserande tjänste-
kollektivavtal inom avdelningens verksam-
hetsområde,

2) ärenden som gäller löner, tjänsteregle-
ring, uppsägning av tjänsteman och annan
personaladministration rörande personalen
vid andra än de ämbetsverk som nämns i 3
punkten inom avdelningens verksamhetsom-
råde enligt vad som särskilt föreskrivs om
detta,

3) personalärenden vid Konkursombuds-

mannens byrå, Rättsregistercentralen och do-
marförslagsnämnden som ska avgöras av jus-
titieministeriet med iakttagande i tillämpliga
delar av principerna i 62–66 §,

4) ärenden som gäller anskaffning, utrust-
ning och inredning samt underhåll av lokaler
för ämbetsverk inom avdelningens verksam-
hetsområde och åklagarväsendet,

5) ersättningsärenden inom avdelningens
verksamhetsområde, om de inte ska avgöras
av enhetschefen,

6) godkännande av utbildningsplanen för
avdelningens verksamhetsområde.

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2009.

Helsingfors den 5 december 2008

Justitieminister Tuija Brax

Kanslichef Tiina Astola
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Skatteförvaltningens beslut

Nr 816

om överföring av behörighet i samband med beskattningen och om ett behörigt
skatteverk

Utfärdat i Helsingfors den 3 december 2008

Skatteförvaltningen har med stöd av 25 § i lagen den 18 april 2008 om skatteförvaltningen
(237/2008), med stöd av 7 § 8 mom. i lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande
(1558/1995), sådan den lyder i lagen 1145/2005, samt med stöd av 4 § 1 mom. i lagen den 13
augusti 1976 om skattelättnader för vissa allmännyttiga samfund (680/1976), sådan det lyder i
lagen 567/2004, bestämt:

1 §

Samfund som omfattas av Koncernskatte-
centralens behörighet

Koncernskattecentralen är behörig i de upp-
gifter som genom lag eller förordning eller
någon annan bestämmelse eller föreskrift
ålagts skatteverket beträffande beskattningen
av följande samfund:

1) försäkringsbolag som avses i lagen om
försäkringsbolag (521/2008) och lagen om
arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997)
och motsvarande utländska försäkringsbolags
fasta driftställen i Finland;

2) kreditinstitut som avses i kreditinstituts-
lagen (121/2007) och motsvarande utländska
kreditinstituts fasta driftställen i Finland;

3) europabolag och europeiska kooperativa
föreningar som avses i 8 a § i inkomstskatte-
lagen (1535/1992);

4) de bolag vilkas aktier är föremål för
sådan offentlig handel som avses i 3 kap. i
värdepappersmarknadslagen (495/1989);

5) de moderbolag som Skatteförvaltningen
utnämner genom ett särskilt beslut; samt

6) de enskilda företag som Skatteförvalt-
ningen utnämner genom ett särskilt beslut.

Om ett i punkt 1–5 avsett samfund på
sådant sätt som avses i 1 kap. 5 § i bokfö-
ringslagen (1336/1997) hör till en koncern

som är uppbyggd enligt 1 kap. 6 § 1 mom. i
samma lag, är Koncernskattecentralen behö-
rig även i beskattningen av de övriga samfun-
den i koncernen, med undantag av ömsesi-
diga fastighetsaktiebolag och bostadsaktiebo-
lag.

Om i en koncern som avses i punkt 5
genomförs ett i lagen om beskattning av in-
komst av näringsverksamhet (360/1968) av-
sett omorganisering, är Koncernskattecentra-
len behörig även i fråga om de nya bolag som
bildas vid omstruktureringen eller i fråga om
det bolag som köper en koncern eller ett
bolag som omfattas av Koncernskattecentra-
lens behörighet.

2 §

Skyldigheten att lämna uppgifter hos
samfund som omfattas av Koncernskatte-

centralens behörighet

När ett samfund inleder sådan verksamhet
som avses i 1 § 1 eller 2 punkten eller när ett
samfund blir ett sådant samfund som avses i
3 eller 4 punkten, ska samfundet lämna an-
mäla detta till Koncernskattecentralen.

Moderbolaget i en koncern som avses i 1
kap. 6 § i bokföringslagen ska likaså lämna
in anmälan till Koncernskattecentralen då

1) till koncernen fogas ett nytt samfund
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eller bolag som inte är ett ömsesidigt fastig-
hetsaktiebolag eller bostadsaktiebolag;

2) ett samfund eller ett bolag upphör att
höra till en koncern;

3) koncernen genomgår en omstrukture-
ring enligt lagen om beskattning av inkomst
av näringsverksamhet; eller

4) ett samfund eller bolag som hör till en
koncern blir ett ömsesidigt fastighetsaktiebo-
lag eller bostadsaktiebolag.

Anmälan ska lämnas till Koncernskatte-
centralen inom en månad från den dag då
samfundet beviljats koncession för verksam-
heten, har blivit föremål för offentlig handel,
samfundet eller bolaget eller företagsarrang-
emanget har registrerats, köpet eller rätts-
handlingen har ägt rum eller då någon annan
ändring har skett.

I anmälan ska lämnas uppgifter om sam-
fundet eller objektbolaget samt om dess före-
tags- och organisationsnummer och hemort.

3 §

Början av Koncernskattecentralens
behörighet

Koncernskattecentralens behörighet i upp-
gifter som hör till skatteverket enligt lagen
om beskattningsförfarande (1558/1995), in-
komstskattelagen, lagen om beskattning av
inkomst av näringsverksamhet och lagen om
skogsvårdsföreningar (534/1998) eller som
ålagts skatteverket med stöd av någon annan
bestämmelse eller föreskrift börjar vid den
tidpunkt som anges i 1 § 1 mom. 5 och 6
punkten avsedda Skatteförvaltningens utnäm-
ningsbeslut eller från ingången av den räken-
skapsperiod som går ut först efter utgången
av följande kalendermånad räknad från in-
lämningstiden för en i 2 § avsedd anmälan.

I fråga om skattegranskning som avses i
14 § i lagen om beskattningsförfarande är
Koncernskattecentralen behörig även i fråga
om sådana räkenskapsperioder som föregår
behörighetens början.

Koncernskattecentralens behörighet i upp-
gifter som ålagts skatteverket med stöd av
andra lagar än de som anges i 1 mom. samt
med stöd av andra bestämmelser eller före-
skrifter börjar vid den tidpunkt som anges i
Skatteförvaltningens utnämningsbeslut eller

från ingången av den andra kalendermånad
som följer efter att anmälan lämnats in.

4 §

Upphörande av Koncernskattecentralens
behörighet

Koncernskattecentralen är behörig i upp-
gifter som hör till skatteverket enligt lagen
om beskattningsförfarande (1558/1995), in-
komstskattelagen, lagen om beskattning av
inkomst av näringsverksamhet och lagen om
skogsvårdsföreningar (534/1998) eller som
ålagts skatteverket med stöd av dessa lagar
tills den ovan i 1 § 1 mom. 5 och 6 punkten
avsedda Skattestyrelsens utnämningsbeslut
angivna tidsfristen gått ut eller till utgången
av den räkenskapsperiod som går ut först
efter utgången av följande månad räknad från
inlämningstiden för en i 2 § avsedd anmälan.

Koncernskattecentralen är behörig i upp-
gifter som ålagts skatteverket med stöd av
andra lagar, bestämmelser eller föreskrifter
än de som anges i 1 mom. till den tidpunkt
som anges i Skatteförvaltningens utnäm-
ningsbeslut eller till utgången av det kalen-
derår under vilket ändringsanmälan har läm-
nats in.

5 §

Undantagsbestämmelser som reglerar
Koncernskattecentralens behörighet

Avvikande från 1–4 § iakttas följande:
1) Skatteuppbördscentralens Södra skatte-

uppbördsenhet är behörig i skatteuppbörds-
uppgifter enligt lagen om skatteuppbörd
(609/2005) eller enligt andra bestämmelser
eller föreskrifter och Skatteuppbördscentra-
lens Nylands indrivningsenhet i uppgifter
som ansluter sig till indrivning av skatter,
dock så att Koncernskattecentralen är behörig
i ärenden som gäller i 40 § i lagen om
skatteuppbörd avsett skatteansvar;

2) i ärenden som gäller återbäring av sådan
till för stort belopp uttagen skatt som avses i
11 § 2 mom. i lagen om beskattning av
begränsat skattskyldig för inkomst
(627/1978) och i ärenden som gäller bevil-
jande av gottgörelse för bolagsskatt som av-
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ses i det genom lag 719/2004 upphävda
11 a § är behörigt det skatteverk inom vars
tjänsteområde ligger hemkommunen för den
part som är skyldig att ta ut skatt eller för det
bolag som delar ut dividend; samt

3) i ärenden som gäller verkställande av
fastighetsbeskattning som avses i fastighets-
skattelagen (654/1992) är behörigt det skatte-
verk som särskilt ålagts att sköta uppgifterna.

6 §

Behörigheten av Savolax-Karelens skatteverk

Savolax-Karelens företagsskattebyrå vid
Savolax-Karelens skatteverk beviljar skatte-
lättnad som avses i lagen om skattelättnader
för vissa allmännyttiga samfund (680/1976).
När Savolax-Karelens skatteverk sköter upp-
gifter enligt nämnda lag är det en tvåspråkig
myndighet enligt språklagen (423/2003).

Savolax-Karelens företagsskattebyrå och
skatterättelsenämnd är behöriga i följande i
Finland allmänt skattskyldiga finskspråkiga
föreningars och stiftelsers beskattnings- och
skattekontrollsuppgifter, dock inte om fören-
ingen eller stiftelsen har hemort i landskapet
Åland. Behörigheten förutsätter att uppgif-
terna har ålagts skatteverket genom någon
annan lag än lagen om skatt på arv och gåva
eller genom förordning, beslut eller före-
skrift:

1) ideella föreningar (juridisk form 20);
2) föreningar som grundar sig på special-

lagstiftning (juridisk form 21), med undantag
av renbeteslag som avses i renskötsellagen
(848/1990);

3) skogsvårdsföreningar (juridisk form
23);

4) övriga ekonomiska föreningar (juridisk
form 28);

5) övriga föreningar (juridisk form 29);
6) stiftelser enligt lagen om stiftelser (juri-

disk form 30); samt
7) övriga stiftelser (juridisk form 39).

7 §

Början av Savolax-Karelens skatteverks
behörighet

Om en förening eller stiftelse ändras till

sådan som avses i 6 § 2 mom., börjar Savo-
lax-Karelens skatteverks behörighet i uppgif-
ter som hör till skatteverket enligt lagen om
beskattningsförfarande, inkomstskattelagen,
lagen om beskattning av inkomst av närings-
verksamhet och lagen om skogsvårdsförening-
ar eller i uppgifter som ålagts skatteverket
med stöd av dessa lagar i fråga om uppgifter
som avses i 6 § 2 mom. vid ingången av det
skatteår under vilket föreningen eller stiftel-
sen har registrerats som sådan förening eller
stiftelse som avses i 6 § 2 mom. i Skatteför-
valtningens kundregister.

Savolax-Karelens skatteverk blir behörigt i
andra än de i 6 § 2 mom. angivna uppgifter
som ålagts skatteverket med stöd av andra
lagar, bestämmelser eller föreskrifter än de
som anges i 1 mom. vid ingången av det år
som först följer efter det år då föreningen
eller stiftelsen har registrerats som sådan för-
ening eller stiftelse som avses i 6 § 2 mom. i
Skatteförvaltningens kundregister.

8 §

Upphörande av Savolax-Karelens skatteverks
behörighet

Om ovan i 6 § 2 mom. avsedd förening
eller stiftelse ändras till någon annan än vad
som avses i bestämmelsen, upphör Savolax-
Karelens skatteverks behörighet i uppgifter
som hör till skatteverket enligt lagen om be-
skattningsförfarande, inkomstskattelagen, la-
gen om beskattning av inkomst av närings-
verksamhet och lagen om skogsvårdsföre-
ningar eller som ålagts skatteverket med stöd
av dessa lagar i fråga om uppgifter som avses
i 6 § 2 mom. vid ingången av det skatteår
under vilket föreningen eller stiftelsen har
registrerats i Skatteförvaltningens kundregis-
ter som någon annan förening eller stiftelse
än sådan som avses i 6 § 2 mom.

Savolax-Karelens skatteverks behörighet
upphör i andra än de uppgifter som avses i
6 § 2 mom. som ålagts skatteverket med stöd
av andra lagar, bestämmelser eller föreskrif-
ter än de som anges i 1 mom. vid ingången
av det år som först följer efter det år då
föreningen eller stiftelsen har registrerats som
någon annan förening eller stiftelse än sådan
som avses i 6 § 2 mom. i Skatteförvaltning-
ens kundregister.
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9 §

Undantagsbestämmelser som gäller
behörigheten av Savolax-Karelens skatteverk

Avvikande från det som anges ovan i 6 §
2 mom. iakttas följande:

1) om Koncernskattecentralen är det behö-
riga skatteverket enligt gällande bestämmel-
ser eller föreskrifter, är Savolax-Karelens
skatteverk inte behörigt;

2) i ärenden som gäller verkställande av
fastighetsbeskattning som avses i fastighets-
skattelagen (654/1992) är behörigt det skatte-
verk som särskilt ålagts att sköta uppgifterna;
och

3) i ärenden som gäller skattegranskning
och jämförelseuppgiftsgranskning enligt
14 § och 21 § i lagen om beskattningsförfa-
rande, 37 § i lagen om förskottsuppbörd
(1118/1996) samt 169 § och 169 a § i mer-
värdesskattelagen (1501/1993) samt i ären-
den som gäller skattekontroll enligt 11 § i
lagen om källskatt på ränteinkomster
(1341/1990), 22 § i lotteriskattelagen
(552/1992) och i 32 § i lagen om överlåtelse-
skatt (931/1996) då det är fråga om skatte-
granskning är behörigt det skatteverk som
särskilt ålagts att sköta uppgiften.

10 §

Behörigheten av Sydvästra Finlands
skatteverk

Sydvästra Finlands företagsskattebyrå och
skatterättelsenämnd är behöriga i följande i
Finland allmänt skattskyldiga svenskspråkiga
föreningars och stiftelsers beskattnings- och
skattekontrollsuppgifter, dock inte om fören-
ingen eller stiftelsen har hemort i landskapet
Åland. Behörigheten förutsätter att uppgif-
terna har ålagts skatteverket genom någon
annan lag än lagen om skatt på arv och gåva
eller genom förordning, beslut eller före-
skrift:

1) ideella föreningar (juridisk form 20);
2) föreningar som grundar sig på special-

lagstiftning (juridisk form 21), med undantag
av renbeteslag som avses i renskötsellagen;

3) skogsvårdsföreningar (juridisk form
23);

4) övriga ekonomiska föreningar (juridisk
form 28);

5) övriga föreningar (juridisk form 29);
6) stiftelser enligt lagen om stiftelser (juri-

disk form 30); samt
7) övriga stiftelser (juridisk form 39).
Egentliga Finlands skattebyrå vid Sydväs-

tra Finlands skatteverk är behörig att verk-
ställa den ordinarie inkomstbeskattningen
2008 för sådana fysiska personer och inhem-
ska dödsbon inom personnummerintervallen
0,1–312999,9 som har Helsingfors stad som
hemkommun eller som med stöd av 6 § 3
mom. i lagen om beskattningsförfarande ska
beskattas av Huvudstadsregionens skattebyrå
vid Nylands skatteverk på basis av makens
hemkommun (Helsingfors) och som hör till
beredningsgrupp 10. Personnumret och be-
redningsgruppen har antecknats i den för-
handsifyllda skattedeklarationen.

Ovan i 2 momentet avsedd överföring av
behörighet omfattar lagring av de uppgifter
som påverkar beskattningen, skattekontroll
och kundservice i samband med beskattning-
ens verkställande, framställande av inkomst-
beskattningsbeslut samt övriga uppgifter som
har en direkt anknytning till dessa uppgifter.
Överföringen av behörigheten omfattar också
överföringen av inkomst till följd av sådan
rättelse av beskattningen som avses i 57 a § i
lagen om beskattningsförfarande till den del
det är fråga om tillägg till inkomsten för
skatteåret 2008 och uppgifter i samband med
detta.

Ovan i 2 mom. avsedd överföring av behö-
righeten påverkar inte fastställandet av en
behörig skatterättelsenämnd.

11 §

Början av Sydvästra Finlands skatteverks
behörighet

Om en förening eller stiftelse ändras till
sådan som avses i 10 § 1 mom., börjar Syd-
västra Finlands skatteverks behörighet i upp-
gifter som hör till skatteverket enligt lagen
om beskattningsförfarande, inkomstskattela-
gen, lagen om beskattning av inkomst av
näringsverksamhet och lagen om skogsvårds-
föreningar eller i uppgifter som ålagts skatte-
verket med stöd av dessa lagar i fråga om
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uppgifter som avses i 10 § 1 mom. vid ingång-
en av det skatteår under vilket föreningen
eller stiftelsen har registrerats som sådan för-
ening eller stiftelse som avses i 10 § 1 mom. i
Skatteförvaltningens kundregister.

Sydvästra Finlands skatteverk blir behörigt
i andra än de uppgifter som avses i 10 § 1
mom. som ålagts skatteverket med stöd av
andra lagar, bestämmelser eller föreskrifter
än de som anges i 1 mom. vid ingången av
det år som först följer efter det år då före-
ningen eller stiftelsen har registrerats som
sådan förening eller stiftelse som avses i 10 §
1 mom. i Skatteförvaltningens kundregister.

I uppgifter som gäller framställande av
beskattningsbeslut som avses i 10 § 2 och 3
mom. blir Sydvästra Finlands skatteverk be-
hörigt den 1 januari 2009.

12 §

Upphörande av Sydvästra Finlands
skatteverks behörighet

Om ovan i 10 § 1 mom. avsedd förening
eller stiftelse ändras till någon annan än vad
som avses i bestämmelsen, upphör Sydvästra
Finlands skatteverks behörighet i uppgifter
som hör till skatteverket enligt lagen om be-
skattningsförfarande, inkomstskattelagen, la-
gen om beskattning av inkomst av närings-
verksamhet och lagen om skogsvårdsföre-
ningar eller i uppgifter som ålagts skattever-
ket med stöd av dessa lagar i fråga om upp-
gifter i 10 § 1 mom. vid ingången av det
skatteår under vilket föreningen eller stiftel-
sen har registrerats i Skatteförvaltningens
kundregister som någon annan förening eller
stiftelse än sådan som avses i 10 § 1 mom.

Sydvästra Finlands skatteverks behörighet
upphör i andra än de uppgifter som avses i
10 § 1 mom. eller som ålagts skatteverket
med stöd av andra lagar, bestämmelser eller
föreskrifter än de som anges i 1 mom. vid
ingången av det år som först följer efter det år
då föreningen eller stiftelsen har registrerats i
Skatteförvaltningens kundregister som någon
annan förening eller stiftelse än sådan som
avses i 10 § 1 mom.

I uppgifter som gäller framställande av
beskattningsbeslut som avses i 10 § 2 och 3
mom. upphör Sydvästra Finlands skatteverks
behörighet den 31 oktober 2009.

13 §

Undantagsbestämmelser som gäller
behörigheten av Sydvästra Finlands

skatteverk

Avvikande från det som anges ovan i 10 §
1 mom. iakttas följande:

1) om Koncernskattecentralen är det behö-
riga skatteverket enligt gällande bestämmel-
ser eller föreskrifter, är Sydvästra Finlands
skatteverk inte behörigt;

2) i ärenden som gäller verkställande av
fastighetsbeskattning som avses i fastighets-
skattelagen är behörigt det skatteverk som
särskilt ålagts att sköta uppgiften; och

3) i ärenden som gäller skattegranskning
och jämförelseuppgiftsgranskning enligt 14 §
och 21 § i lagen om beskattningsförfarande,
37 § i lagen om förskottsuppbörd samt 169 §
och 169 a § i mervärdesskattelagen samt i
ärenden som gäller skattekontroll enligt 11 §
i lagen om källskatt på ränteinkomster, 22 § i
lotteriskattelagen och i 32 § i lagen om över-
låtelseskatt då det är fråga om skattegransk-
ning är behörigt det skatteverk som särskilt
ålagts att sköta uppgiften.

14 §

Behörigheten av Sydöstra Finlands skatte-
verk och Norra Finlands skatteverk

Kymmenedalens skattebyrå vid Sydöstra
Finlands skatteverk samt Kustlapplands skatte-
byrå och Kajanalands skattebyrå vid Norra
Finlands skatteverk är behöriga att verkställa
den ordinarie inkomstbeskattningen för skatte-
året 2008 för sådana andra än svenskspråkiga
fysiska personer och inhemska dödsbon som
har Vanda stad som hemkommun eller som
med stöd av 6 § 3 mom. i lagen om beskatt-
ningsförfarande ska beskattas av Huvud-
stadsregionens skattebyrå vid Nylands skatte-
verk på basis av makens hemkommun
(Vanda) och som hör till beredningsgrupp 10.

Kustlapplands skattebyrå är behörig att inom
ramen för ovan i 1 mom. avsedd överföring av
behörighet behandla skattskyldiga inom per-
sonnummerintervallen 0,0–280999,9, Kaja-
nalands skattebyrå skattskyldiga inom person-
nummerintervallen 281000,0–630999,9 och
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Kymmenedalens skattebyrå skattskyldiga inom
personnummerintervallen 631000,0–999999,9.
Personnumret och beredningsgruppen har an-
tecknats i den förhandsifyllda skattedeklara-
tionen.

Kymmenedalens skattebyrå vid Sydöstra
Finlands skatteverk är dessutom behörig att
verkställa den ordinarie inkomstbeskatt-
ningen 2008 för andra än svenskspråkiga
fysiska personer och inhemska dödsbon
inom personnummerintervallen 313000,0–
418999,9 som har Helsingfors stad som hem-
kommun eller som med stöd av 6 § 3 mom. i
lagen om beskattningsförfarande ska beskat-
tas av Huvudstadsregionens skattebyrå vid
Nylands skatteverk på basis av makens hem-
kommun (Helsingfors) och som hör till be-
redningsgrupp 10. Personnumret och bered-
ningsgruppen har antecknats i den förhandsi-
fyllda skattedeklarationen.

Ovan i 1–3 momentet avsedd överföring
av behörighet omfattar lagring av de uppgif-
ter som påverkar beskattningen, skattekon-
troll och kundservice i samband med beskatt-
ningens verkställande, framställande av in-
komstbeskattningsbeslut samt övriga uppgif-
ter som har en direkt anknytning till dessa
uppgifter. Överföringen av behörigheten om-
fattar också överföringen av inkomst till följd
av sådan rättelse av beskattningen som avses
i 57 a § i lagen om beskattningsförfarande till
den del det är fråga om tillägg till inkomsten
för skatteåret 2008 och uppgifter i samband
med detta.

I uppgifter som gäller framställande av
beskattningsbeslut som avses ovan i 1–4
mom. börjar behörigheten av Sydöstra Fin-
lands och Norra Finlands skatteverk den 1
januari 2009 och upphör den 31 oktober
2009.

Ovan i 1–3 mom. avsedd överföring av
behörigheten påverkar inte valet av en behö-
rig skatterättelsenämnd.

15 §

Behörigheten av Nylands skatteverk

Nylands skatteverk är behörigt att be-
handla ärenden som gäller återbäring av så-
dan till för stort belopp uttagen källskatt som
avses i 11 § 2 mom. i lagen om beskattning

av begränsat skattskyldig för inkomst till den
del källskatten har tagits ut på förvärvsin-
komst som senast den 31 december 2005
betalats till en skattskyldig med hemort i en
stat inom Europeiska ekonomiska samarbets-
området. Nylands skatteverk är behörigt att
behandla även rättelser av beslut som det
fattat i sådana ärenden.

16 §

Överföring av kommun eller del av kommun
till ett annat skatteverks tjänsteområde

Om en kommun eller en del av en kom-
mun till följd av en ändring i kommunindel-
ningen eller av någon annan orsak överförts
till ett annat skatteverks tjänsteområde, är
detta skatteverk jämte skatterättelsenämnden
behöriga att avgöra också de ärenden som
gäller ändring av en sådan beskattning som
verkställts före överföringen.

17 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari
2009.

Beslut som Skatteförvaltningen tidigare ut-
färdat om överföring av behörigheter samt
om skattskyldiga som ska beskattas av Kon-
cernskattecentralen tillämpas trots detta be-
sluts ikraftträdande såsom anges i de tidigare
besluten.

Vid beskattningen av sådana föreningar
och stiftelser som avses i 6 § 2 mom. som
inte vid ikraftträdandet av detta beslut inte
omfattas av behörigheten av Savolax-Kare-
lens skatteverk blir Savolax-Karelens skatte-
verk behörigt i uppgifter som hör till skatte-
verket enligt lagen om beskattningsförfa-
rande, inkomstskattelagen, lagen om beskatt-
ning av inkomst av näringsverksamhet och
lagen om skogsvårdsföreningar eller som
ålagts skatteverket med stöd av dessa lagar
första gången för det skatteår som går ut den
1 januari 2009 eller därefter. Behörigheten av
Savolax-Karelens skatteverk börjar i andra
uppgifter än dem som anges i ovan nämnda
lagar eller som ålagts skatteverket genom
med stöd av dem den 1 januari 2009.
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Vid beskattningen av sådana föreningar
och stiftelser som avses i 10 § 1 mom. och
som inte vid ikraftträdandet av detta beslut
inte omfattas av behörigheten av Sydvästra
Finlands skatteverk börjar behörigheten av
Sydvästra Finlands skatteverk i uppgifter
som hör till skatteverket enligt lagen om be-
skattningsförfarande, inkomstskattelagen, la-
gen om beskattning av inkomst av närings-

verksamhet och lagen om skogsvårdsföre-
ningar eller som ålagts skatteverket med stöd
av dessa lagar första gången för det skatteår
som går ut den 1 januari 2009 eller därefter.
Behörigheten av Sydvästra Finlands skatte-
verk börjar i andra uppgifter än dem som
anges i ovan nämnda lagar eller som ålagts
skatteverket med stöd av dem den 1 januari
2009.

Helsingfors den 3 december 2008

Generaldirektör Mirjami Laitinen

Överinspektör Mika Gylén
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