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Skattekontolag

Nr 604

Given i Nådendal den 7 augusti 2009

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde

I denna lag förskrivs om förfarandet vid
deklaration, betalning, återbäring och indriv-
ning av skatter och avgifter som Skatteför-
valtningen bär upp samt av belopp som den
som gör en betalning innehåller. Om något

som avviker från denna lag föreskrivs någon
annanstans i lag, tilllämpas bestämmelserna i
denna lag.
Lagen tillämpas med de undantag som

nämns i 5 mom. på skatter och avgifter som
bärs upp med stöd av följande lagar:
1) mervärdesskattelagen (1501/1993),
2) lagen om förskottsuppbörd (1118/1996),
3) lagen om arbetsgivares socialskyddsav-

gift (366/1963),
4) lagen om skatt på vissa försäkringspre-

mier (664/1966),
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5) lotteriskattelagen (552/1992),
6) lagen om källskatt på ränteinkomst
(1341/1990), och
7) lagen om källskatt för löntagare från
utlandet (1551/1995).
Lagen tillämpas dessutom på källskatt en-
ligt 2 kap. i lagen om beskattning av begrän-
sat skattskyldig för inkomst (627/1978) samt
på försummelseavgift enligt 22 a § i lagen
om beskattningsförfarande (1558/1995) som
den uppgiftsskyldige åläggs att betala på
grund av en försummelse.
Lagen tillämpas också på påföljder som
påförts med anledning av försummelse med
betalningen av i 2 och 3 mom. avsedda skat-
ter och avgifter samt belopp som betalaren
innehåller eller någon annan i lagen föreskri-
ven skyldighet som gäller dem.
Lagen tillämpas inte på
1) komplettering av förskott enligt 2 §
2 mom. eller förskottsbetalning enligt 23 § i
lagen om förskottsuppbörd,
2) källskatt som påförs räntetagaren enligt
12 § i lagen om källskatt på ränteinkomst,
3) återbäring av källskatt som ska betalas
till inkomsttagaren enligt 11 § 2 mom. i lagen
om beskattning av begränsat skattskyldig för
inkomst,
4) en skattskyldig som använder en sär-
skild ordning för elektroniska tjänster enligt
12 a kap. i mervärdesskattelagen eller en
skattskyldig enligt 147 § 2 mom. i mervär-
desskattelagen,
5) återbäring enligt 122, 127, 129, 133 a
och 133 b § i mervärdesskattelagen.
Vad som i denna lag föreskrivs om skatter
tilllämpas också på avgifter och belopp som
den som gör en betalning innehåller.
Vad som i denna lag föreskrivs om skatt-
skyldiga tillämpas också på avgiftsskyldiga,
dem som är skyldiga att bära upp källskatt
och förskottsinnehållningsskyldiga.

2 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) förpliktelse skatter och avgifter och
Skatteförvaltningens andra fordringar som
avses i lagarna i 1 § och som ska bokföras på
skattekontot enligt 3 § och som de skattskyl-

diga är skyldiga att betala till Skatteförvalt-
ningen med stöd av de lagar som nämns i 1 §
eller denna lag,
2) kreditering ett belopp som en skattskyl-

dig betalar till Skatteförvaltningen som betal-
ning för sina förpliktelser samt skatteåterbä-
ring eller ett annat belopp som en skattskyl-
dig med stöd av de lagar som nämns i 1 §
eller denna lag har rätt att få från Skatteför-
valtningen och som ska bokföras på skatte-
kontot,
3) kontotransaktion en transaktion som

bokförts på den skattskyldiges skattekonto
och som krediterar eller debiterar kontot,
4) period den tidsperiod för vilken skatt

som ska betalas på eget initiativ ska deklare-
ras och betalas enligt skattelagarna i fråga,
5) allmän förfallodag den 12 dagen i varje

kalendermånad eller om den inte är bankdag
därpå följande bankdag.

2 kap.

Skattekonto

3 §

Syftet med och uppgifterna på skattekontot

Skatteförvaltningen upprätthåller ett skat-
tekontosystem som består av skattekonton för
enskilda skattskyldiga och som Skatteförvalt-
ningen använder för att övervaka deklaratio-
nen och betalningen av skatter. Med hjälp av
systemet sammanställer Skatteförvaltningen
uppgifter om krediteringar som ska räknas de
skatteskyldiga till godo och förpliktelser som
de skattskyldiga ska betala, använder kredite-
ringar som betalning för förpliktelser samt
underrättar vid behov den skattskyldige om
obetalda förpliktelser eller återbär oanvända
krediteringar.
Som kontotransaktioner på den skattskyl-

diges skattekonto bokförs
1) förpliktelser som den skattskyldige de-

klarerat och ändringar av dem,
2) förpliktelser som Skatteförvaltningen

debiterat och ändringar av dem,
3) belopp som betalats in för förpliktelser,
4) andra krediteringar än sådana som avses

i 3 punkten och ändringar av dem, samt
5) förpliktelser och krediteringar som av-

förts från skattekontot.
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På skattekontot registreras dessutom skat-
tekontots referensnummer, den betalnings-
gräns för återbäringar som den skattskyldige
satt och andra behövliga uppgifter i anslut-
ning till den skattskyldiges beskattning, be-
talningen av skatter och avgifter samt indriv-
ning.
Den skatteskyldige får uppgifter om ställ-
ningen på sitt skattekonto med ett skattekon-
toutdrag som skickas ut från skattekontosys-
temet. Den skatteskyldige kan se sitt skatte-
kontoutdrag och andra uppgifter om sitt skat-
tekonto via allmänt datanät. Skatteförvalt-
ningen utfärdar närmare föreskrifter om an-
vändningen av allmänt datanät och de
uppgifter som kan ses via det.

4 §

Avstämning av skattekontot och utgivande av
skattekontoutdrag

Skattekontot avstäms en gång i månaden
senast den åttonde dagen efter den allmänna
förfallodagen. Den skattskyldige ges ett skat-
tekontoutdrag över avstämningen.
Om det inte funnits några andra konto-
transaktioner än sådana som gäller räntor på
skattekontot, kan skattekontoutdrag ges mera
sällan än en gång i månaden. Skatteförvalt-
ningen utfärdar närmare föreskrifter om utgi-
vande av kontoutdrag. Kontoutdrag ska dock
ges minst en gång per kalenderår senast över
den avstämning som görs i december, om det
finns krediteringar eller förpliktelser på kon-
tot på avstämningsdagen i december.
Skattekontoutdraget delges på det sätt som
föreskrivs i 47 §.

5 §

Uppgifter på skattekontoutdraget

På skattekontoutdraget registreras följande
uppgifter:
1) kontotransaktioner som inträffat efter
föregående avstämningsdag och kontots
saldo på avstämningsdagen,
2) förpliktelser på skattekontot som är obe-
talda på avstämningsdagen och som förfallit
till betalning samt det belopp som omedelbart
ska betalas,

3) det sammanlagda beloppet av oanvända
krediteringar på avstämningsdagen, och
4) det belopp som återbärs från skattekon-

tot till den skattskyldige eller någon annan
som har rätt till det.
Dessutom registreras på kontoutdraget

uppgifter om grunderna för kontotransaktio-
nerna, de uppgifter och beslut som ska regist-
reras enligt vad som föreskrivs nedan samt
skattekontots referensnummer och Skatteför-
valtningens kontaktuppgifter.

6 §

Uppgifternas offentlighet och behandlingen
av personuppgifter

På offentlighet för och utlämning av upp-
gifterna i skattekontosystemet tillämpas lagen
om offentlighet och sekretess i fråga om be-
skattningsuppgifter (1346/1999) och lagen
om offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999). På annan behandling av person-
uppgifter i skattekontosystemet tillämpas vad
som föreskrivs i personuppgiftslagen
(523/1999) eller någon annanstans i lag.

3 kap.

Deklaration

7 §

Inlämnande av periodskattedeklaration

Uppgifter om periodens skatt ska lämnas i
en av Skatteförvaltningen fastställd period-
skattedeklaration.
Den deklarationsskyldige ska underteckna

periodskattedeklarationen. En periodskattede-
klaration 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. Skatte-
förvaltningen utfärdar närmare föreskrifter
om med hjälp av vilka elektroniska förfaran-
den och certifierings- eller identifieringsme-
toder periodskattedeklaration kan lämnas in
på elektronisk väg.
Om en felaktig periodskattedeklaration har

lämnats in, ska den deklarationsskyldige rätta
felet på det sätt som föreskrivs i skattelagen i
fråga.
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Om ingen periodskattedeklaration har läm-
nats in eller om deklarationen är uppenbart
bristfällig, skickar Skatteförvaltningen den
deklarationsskyldige en uppmaning som
innehåller en beräkning av det uppskattade
skattebeloppet. Om påförande av skatt genom
uppskattning när ingen periodskattedeklara-
tion har lämnats in eller en uppenbart bristfäl-
lig deklaration har lämnats in föreskrivs i
skattelagen i fråga.

8 §

Inlämningsdag för periodskattedeklarationen

Elektroniska periodskattedeklarationer ska
lämnas in senast den allmänna förfallodagen i
den kalendermånad och andra än elektroniska
periodskattedeklarationer senast den sjunde
dagen i den kalendermånad då periodens
skatt ska deklareras enligt den lag som gäller
skatten i fråga. De skattskyldiga vars period
är ett kalenderår ska lämna in periodskattede-
klaration för mervärdesskatt senast den 28
februari efter perioden.
En elektronisk periodskattedeklaration an-
ses vara inlämnad när den har kommit in till
Skatteförvaltningen på det sätt som före-
skrivs i 10 § i lagen om elektronisk kommu-
nikation i myndigheternas verksamhet
(13/2003). Andra än elektroniska periodskat-
tedeklarationer anses vara inlämnade när de
har kommit in till Skatteförvaltningen på det
sätt som föreskrivs i 18 § i förvaltningslagen
(434/2003).

9 §

Förseningsavgift för periodskattedeklaration

Om periodens skatt inte har deklarerats
inom föreskriven tid, påför Skatteförvalt-
ningen den deklarationsskyldige en förse-
ningsavgift. En förseningsavgift på grund av
försenad deklaration påförs också när dekla-
ration ska lämnas in enligt den lag som gäller
skatten i fråga trots att det inte kommer att
finnas någon skatt att betala för perioden.
Någon förseningsavgift påförs inte om skat-
teförhöjning påförs för skatten i enlighet med
skattelagen i fråga.
Den deklarationsskyldige ska höras innan
förseningsavgiften påförs, om det är nödvän-

digt av särskilda skäl. Beslutet om påförande
av förseningsavgift, grunderna för den och
förfallodagen registreras på skattekontoutdra-
get.
Förseningsavgift är inte en avdragsgill ut-

gift i inkomstbeskattningen.

10 §

Förseningsavgiftens belopp

Förseningsavgiften beräknas i enlighet
med en årlig räntesats om 20 procent på
beloppet av den skatt som deklarerats för sent
och som ska betalas, från dagen efter den
inlämningsdag för deklarationen som avses i
8 § 1 mom. till tidpunkten för inlämnandet av
deklarationen enligt 8 § 2 mom. En förse-
ningsavgift på minst 5 euro påförs för varje
skatteslag som deklarerats för sent. Den
maximala förseningsavgiften per skatteslag
är 15 000 euro, dock högst lika stor som
beloppet av den skatt som deklarerats för
sent.
Om det inte ska betalas någon skatt för en

period, påförs en förseningsavgift på 5 euro
för varje skatteslag som deklarerats för sent. I
fråga om den deklaration som föreskrivs i
32 § 5 mom. i lagen om förskottsuppbörd
påförs förseningsavgift dock endast för för-
skottsinnehållning.
Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas på

mervärdesskattebelopp som har deklarerats
till för högt belopp och som berättigar till
återbäring.
Förseningsavgiften rättas, om det skattebe-

lopp som avses i 1 mom. minskar till följd av
en rättelsedeklaration till en periodskattede-
klaration, överklagande eller någon annan
motsvarande orsak. Rättelsebeslutet registre-
ras på skattekontoutdraget.

4 kap.

Betalning

11 §

När en förpliktelse förfaller till betalning

Förpliktelser som grundar sig på en period-
skattedeklaration förfaller till betalning på
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den allmänna förfallodagen i den kalender-
månad då periodens skatt ska betalas enligt
den lag som gäller skatten i fråga. För skatt-
skyldiga vars period är ett kalenderår förfal-
ler den mervärdesskatteförpliktelse som
grundar sig på periodskattedeklarationen till
betalning den 28 februari efter perioden.
De förpliktelser som Skatteförvaltningen
debiterat förfaller till betalning på den all-
männa förfallodag som bestämts i samband
med debiteringen. Genom förordning av fi-
nansministeriet föreskrivs närmare om be-
stämmande av förfallodagen.
En förpliktelse som grundar sig på en rät-
telsedeklaration till periodskattedeklarationen
förfaller till betalning den dag då rättelsede-
klarationen lämnas in.
En förpliktelse som föranletts av att ett fel
på skattekontot rättats med stöd av 37 § i
denna lag förfaller till betalning när felet har
rättats.

12 §

Betalning

Förpliktelser betalas till ett penninginstitut
eller något annat betalningsställe som finans-
ministeriet bestämmer. En förpliktelse anses
vara betald vid den tidpunkt som avses i 9 § i
lagen om skatteuppbörd (609/2005).
Beträffande kostnaderna för betalningen
iakttas vad som bestäms i 7 § i lagen om
skatteuppbörd. I fråga om betalningsrörelse,
bokföring och överföring av de influtna med-
len från penninginstitut och andra betalnings-
ställen till Skatteförvaltningen iakttas vad
som bestäms i 3, 5 och 12—14 § i lagen om
skatteuppbörd.
Skatteförvaltningen utfärdar närmare före-
skrifter om de uppgifter som ska lämnas i
samband med betalningen.

13 §

Oidentifierad betalning

En betalning som på grund av bristfälliga
identifieringsuppgifter inte har kunnat hänfö-
ras till något skattekonto eller återbäras till
betalaren, intäktsförs till staten. Om nödvän-

diga uppgifter fås senare, hänförs betalningen
till ett skattekonto eller återbärs till betalaren,
om denne saknar skattekonto.

14 §

Kvarhållande av krediteringar på
skattekontot

Utan hinder av vad som nedan föreskrivs
om återbäring av krediteringar kan kredite-
ringar på den skattskyldiges begäran hållas
kvar på skattekontot för betalning av förplik-
telser som förfaller till betalning senare. När
förpliktelserna förfaller till betalning använ-
der Skatteförvaltningen de krediteringar som
hållits kvar på kontot som betalning för dem.
Skatteförvaltningen utfärdar närmare före-

skrifter om kvarhållandet av krediteringar på
skattekontot, tidsbegränsningar och begräns-
ningar i euro i anslutning till kvarhållandet
samt om förfarandet i övrigt.

5 kap.

Användning av krediteringar som
betalning för förpliktelser

15 §

Godkännande och bokföring av krediteringar
och förpliktelser

De krediteringar och förpliktelser som ska
bokföras som kontotransaktioner på skatte-
kontot godkänns i enlighet med lagen om
skatteuppbörd, lagen om beskattningsförfa-
rande eller lagen om statsbudgeten
(423/1988) samt bestämmelser och föreskrif-
ter som utfärdats med stöd av dem.
Registreringarna görs för varje dag i kro-

nologisk ordning så att sambandet med grun-
den för kontotransaktionen kan verifieras
utan svårighet.
En förpliktelse bokförs för förfallodagen

eller, om periodskattedeklarationen har läm-
nats in efter förfallodagen, för den dag då
deklarationen lämnades in. Avförandet av en
obetald förpliktelse från skattekontot bokförs
för den dag då förpliktelsen avförs från skat-
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tekontot för indrivningsåtgärder. En obetald
förpliktelse som ska avföras från skattekontot
på grund av förordnande om avbrott i verk-
ställigheten bokförs för den dag då beslutet
om förordnande om avbrott har fattats. Dröjs-
målsränta bokförs för den dag då räntan beta-
las eller för den dag då den förpliktelse som
ligger till grund för räntan avförs från skatte-
kontot.
En kreditering bokförs för den valuterings-
dag som avses i 16 §. Avförandet av en
kreditering från skattekontot bokförs för den
dag då krediteringen överförs för att återbäras
till den skattskyldige eller för att användas
för skattekvittning.

16 §

Krediteringens valuteringsdag

En krediterings valuteringsdag bestäms
som följer:
1) betalningens valuteringsdag är den dag
då betalningen enligt 9 § i lagen om skatte-
uppbörd anses vara gjord till Skatteförvalt-
ningen,
2) valuteringsdag för mervärdesskatt enligt
149 § och 149 b § 3 mom. i mervärdesskatte-
lagen som berättigar till återbäring är den dag
då periodskattedeklarationen eller en rättelse-
deklaration till den har lämnats in, dock tidi-
gast den allmänna förfallodagen i månaden
efter perioden,
3) valuteringsdag för ett belopp som ska
räknas till godo på grund av en annan rättel-
sedeklaration än rättelsedeklarationen till en
periodskattedeklaration enligt 2 punkten är
den dag då rättelsedeklarationen har lämnats
in, dock tidigast förfallodagen för periodens
skatt,
4) valuteringsdag för ett belopp som ska
räknas till godo med anledning av ett rättelse-
beslut eller överklagande är den dag då rättel-
sen eller ändringsbeskattningen har verk-
ställts, dock tidigast förfallodagen för det be-
lopp som debiterades genom det ursprungliga
beslutet,
5) valuteringsdag för ett belopp som ska
räknas till godo till följd av ett beslut om
skattelättnad eller om att indrivningen lämnas

därhän är den dag då skattelättnaden har god-
känts eller beslutet om att indrivningen läm-
nas därhän har fattats,
6) valuteringsdag för krediteringsränta är

den följande allmänna förfallodagen efter att
krediteringen har använts som betalning för
en förpliktelse eller avförts från skattekontot,
och
7) valuteringsdag för ett belopp som ska

räknas till godo med anledning av en rättelse
i enlighet med 37 § är den dag då rättelsen
har gjorts.

17 §

Användning av krediteringar som betalning
för förpliktelser

En kreditering används den dag den bok-
förs som betalning för förpliktelser som är
bokförda på skattekontot. För förpliktelser
som bokförs på skattekontot senare används
en kreditering som finns på skattekontot som
betalning den dag förpliktelsen bokförs.
Om flera olika krediteringar samma dag

står till förfogande som betalning för förplik-
telser, används krediteringarna i ordning från
den äldsta till den senaste enligt den valute-
ringsdag som avses i 16 §. Om flera olika
krediteringar har samma valuteringsdag, an-
vänds betalningar före andra krediteringar.
Skatteförvaltningen utfärdar närmare före-
skrifter om den ordning i vilken kreditering-
arna används.

18 §

Användning av krediteringar när
registreringarna fördröjs

Om en kontotransaktion inte har kunnat
bokföras för den dag som avses i 15 § 3 eller
4 mom., ska registreringen göras utan dröjs-
mål efter det att uppgift har erhållits om
grunden för kontotransaktionen.
Krediteringar som under ett registrerings-

dröjsmål använts som betalning för förplik-
telser styrs om som betalning för förpliktelser
på skattekontot på det sätt de skulle ha hän-
förts om registreringsdröjsmålet inte skulle
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ha förekommit. Räntorna på skattekontot rät-
tas på det sätt som föreskrivs i 35 §.

19 §

Begränsningar i användningen av
krediteringar

En kreditering som överförs till en främ-
mande stat med stöd av ett internationellt
avtal om överföring av skatter används inte
som betalning för förpliktelser och inte för
skattekvittning enligt 27 §.
En kreditering används inte som betalning
för en preskriberad förpliktelse och inte, om
inte den skattskyldige yrkar det, som betal-
ning för en sådan förpliktelse eller en del av
den som är föremål för förordnande om av-
brott enligt 12 § i lagen om verkställighet av
skatter och avgifter (706/2007).
Den skattskyldiges konkurs och utmätning
av kreditering hindrar inte att en kreditering
används som betalning för en förpliktelse.

20 §

Betalningsordning för förpliktelser

Om krediteringarna inte räcker till för att
betala alla förpliktelser, betalas förpliktel-
serna i ordning från den äldsta till den senaste
enligt den dag de preskriberas. Förpliktelser
som preskriberas samma dag betalas i ord-
ning från den äldsta till den senaste enligt
förfallodagarna i 11 §.
Ska flera olika förpliktelser som har
samma förfallodag betalas samma dag, beta-
las förpliktelserna i följande ordning:
1) förskottsinnehållningar enligt lagen om
förskottsuppbörd och andra skatter och avgif-
ter som ska betalas på eget initiativ och som
har flera skattetagare, samt skatteförhöjningar
och förseningsavgifter som påförts för skat-
terna och avgifterna,
2) avgifter enligt lagen om arbetsgivares
socialskyddsavgift samt skatteförhöjningar
och förseningsavgifter som påförts för avgif-
terna,
3) mervärdesskatter och andra skatter som
tillfaller staten enbart liksom skatteförhöj-
ningar samt försummelse- och förseningsav-
gifter som påförts för skatterna,

4) försummelseavgifter som avses i 22 a §
i lagen om beskattningsförfarande,
5) kreditering enligt 39 § som ska återkrä-

vas.
I fråga om varje förpliktelse betalas först

de skattetillägg och förseningsräntor som be-
räknats på förpliktelsen.
Skatteförvaltningen utfärdar närmare före-

skrifter om betalningsordningen för förplik-
telser.

6 kap.

Indrivning av obetalda förpliktelser

21 §

Obetalda förpliktelser

Skatteförvaltningen registrerar obetalda
förpliktelser och dem som ansvarar för för-
pliktelserna på skattekontoutdraget eller nå-
got annat meddelande som skickas till den
skatteskyldige.
Obetalda förpliktelser som registrerats på

kontoutdraget eller något annat meddelande
som skickats till den skattskyldige samt skat-
tetillägg, dröjsmålsräntor och skatteförhöj-
ningar som beräknats på dem avförs från
skattekontot för indrivningsåtgärder. Skatte-
förvaltningen utfärdar närmare föreskrifter
om tidpunkten då de avförs och det förfa-
rande som ska iakttas när de avförs. En för-
pliktelse som är mindre än 10 euro avförs
inte från skattekontot.

22 §

Betalning av förpliktelser som avförts från
skattekontot

Ett belopp som betalts in som betalning för
en förpliktelse som avförts från skattekontot
används i den kvittningsordning som anges i
27 § i lagen om skatteuppbörd, om det inte är
skäl att avvika från den på grund av en
motiverad begäran från den skattskyldige.
Angående betalning av en förpliktelse till

utsökningsmyndigheten och användning av
en betalning för en förpliktelse som är före-
mål för indrivning genom utsökning gäller
vad som föreskrivs därom i lagen om den
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ordning i vilken borgenärer ska få betalning
(1578/1992) och i utsökningsbalken
(705/2007).

23 §

Indrivning av förpliktelser

Obetalda förpliktelser som registrerats på
kontoutdraget eller på något annat medde-
lande enligt 21 § 1 mom. som skickats till
den skattskyldige samt dröjsmålsräntor och
förseningsräntor som ska räknas på dem är
direkt utsökbara på det sätt som avses i 3 § i
lagen om verkställighet av skatter och avgif-
ter och de indrivs hos den skattskyldige och
någon annan som är ansvarig för skatten på
det sätt som föreskrivs i lagen om skatteupp-
börd och andra lagar som ska tillämpas på
indrivningen av skatter.
En förpliktelse som grundar sig på period-
skattedeklarationen kan dock skickas för in-
drivning genom utsökningsåtgärder eller det
kan meddelas att den kommer att publiceras
eller så kan den fogas till en betalningsupp-
maning eller en konkursansökan enligt kon-
kurslagen (120/2004) tidigast två veckor efter
det att den skattskyldige i enlighet med 47 § i
denna lag anses ha fått uppgift om det skatte-
kontoutdrag som innehåller den obetalda för-
pliktelsen. Om den skattskyldige har skickats
ett annat meddelande om den obetalda för-
pliktelsen, räknas tidsfristen från den dag då
meddelandet har skickats per post som van-
ligt brev enligt 59 § i förvaltningslagen.

24 §

Preskription av förpliktelser

En förpliktelse som baserar sig på en peri-
odskattedeklaration preskriberas fem år efter
ingången av året efter det kalenderår då den
förföll till betalning. En förpliktelse som ba-
serar sig på en periodskattedeklaration som
lämnats in för sent preskriberas dock fem år
efter ingången av kalenderåret efter följande
allmänna förfallodag efter det att deklaratio-
nen lämnades in.
En debiterad förpliktelse preskriberas fem
år efter ingången av kalenderåret efter den
förfallodag som fastställts för förpliktelsen.

En preskriberad förpliktelse avförs från
skattekontot. I övrigt tillämpas på preskrip-
tionen av förpliktelser 21 § i lagen om verk-
ställighet av skatter och avgifter.

7 kap.

Återbäring av krediteringar och
skattekvittning

25 §

Återbäring

Krediteringar som inte har använts som
betalning för förpliktelser och som inte hålls
kvar på skattkontot med stöd av 14 §, åter-
bärs till den skattskyldige, om deras samman-
lagda belopp är minst 20 euro och om inget
annat föreskrivs nedan i detta kapitel.
Ett belopp som har betalts in som betal-

ning för förpliktelser återbärs dock till den
skattskyldige endast om det har betalts i
misstag eller utan grund och den skattskyl-
dige begär att det ska återbäras. Om begäran
om återbäring av betalningen inte godkänns,
ger Skatteförvaltningen ett skriftligt beslut
och anvisningar för sökande av ändring i
saken. Skatteförvaltningen kan också på eget
initiativ återbära ett belopp som betalts utan
grund efter att ha hört den skattskyldige.
En kreditering som ska överföras till en

främmande stat med stöd av ett internatio-
nellt avtal om överföring av skatter återbärs
inte.

26 §

Återbäring i vissa fall

Ett belopp som motsvarar det belopp som
återförts till skattekontot på grund av att be-
skattningen verkställts på nytt återbärs till
den skattskyldige när beskattningen har verk-
ställts på nytt, om inte krediteringarna har
använts som betalning för förpliktelser som
förfallit till betalning och om de inte ska
användas som betalning för skatt som påförts
när beskattningen verkställts på nytt.
Om den skattskyldige har försummat de-

klarationsskyldighet som baserar sig på de
lagar som avses i 1 § eller på bestämmelser
om inkomstbeskattning eller överlåtelsebe-

4008 Nr 604



skattning eller har lämnat in en väsentligt
bristfällig deklaration eller annan utredning,
återbärs krediteringarna efter att beloppet av
förpliktelsen har utretts, till den del kredite-
ringarna inte behövs som betalning för för-
pliktelsen.
Med avvikelse från vad som föreskrivs
ovan kan Skatteförvaltningen återbära kredi-
teringarna eller en del av dem innan beloppet
av förpliktelsen utreds, om bristen är liten
och det är sannolikt att krediteringarna inte
behövs eller endast en del av dem behövs för
betalning av den förpliktelse som är under
utredning.
Om en kreditering inte återbärs, ska upp-
gift om detta registreras på kontoutdraget. På
den skattskyldiges begäran ger Skatteförvalt-
ningen ett separat beslut om att en kreditering
inte återbärs samt anvisningar för sökande av
ändring.

27 §

Användning av krediteringar för
skattekvittning

Krediteringar som med stöd av 25 § ska
återbäras till den skattskyldige samt oan-
vända krediteringar som finns på skattekontot
på avstämningsdagen, till den del inget hin-
der enligt 26 § i lagen om skatteuppbörd
gäller, används för skattekvittning på det sätt
som föreskrivs i lagen om skatteuppbörd.
Ett belopp som avses i 1 mom. kan också

användas för att kvitta förpliktelser och skat-
ter som den skattskyldige är ansvarig för.
Kvittningsdag är den dag då kreditering-
arna bokförs som avförda från skattekontot.
Konkurs eller utmätning hindrar inte att
krediteringar som ska återbäras används för
skattekvittning.

28 §

Betalning av krediteringar som återbärs

Krediteringar enligt 25 § som ska återbäras
eller det belopp som återstår av dem efter
skattekvittningen ska betalas utan ogrundat
dröjsmål. Vid betalningen iakttas 21 § 2 och
3 mom. i lagen om skatteuppbörd samt vad
Skatteförvaltningen föreskriver med stöd av
24 § i lagen om skatteuppbörd.

Det belopp som utsökningsmyndigheten
utmäter betalas till utsökningsmyndigheten.
Om någon annan statlig myndighet som

betalning för fordringar som den har på den
skattskyldige har rätt att kvitta det belopp
som återbärs och har begärt betalning av
återbäringen, betalas den till den myndighet
som framställt kvittningsbegäran.

29 §

Preskription av krediteringar

Rätten till krediteringar som finns på skat-
tekontot preskriberas fem år efter ingången
av kalenderåret efter det då det senast har
förekommit andra kontotransaktioner på skat-
tekontot än sådan som grundar sig på kredite-
ringsränta.
Krediteringarna på kontot återbärs till den

skattskyldige innan de preskriberas, om det
sammanlagda beloppet av dem är 20 euro
eller mera. Om krediteringarna inte har kun-
nat återbäras på grund av bristfälliga betal-
ningskontaktuppgifter, ges information om
preskriptionstidpunkten och påföljderna av
preskription i samband med skattekontout-
draget.
Preskriberade krediteringar avförs från

skattekontot och intäktsförs till staten. Skatte-
förvaltningen kan av särskilda skäl på begä-
ran av den som saken gäller återföra en pre-
skriberad kreditering till skattekontot.

30 §

Närmare bestämmelser om återbäring

Skatteförvaltningen utfärdar närmare före-
skrifter om det förfarande som ska iakttas vid
återbäringen av krediteringar.

8 kap.

Räntor

31 §

Krediteringsränta

På en kreditering betalas krediteringsränta
från dagen efter den valuteringsdag som av-
ses i 16 §
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1) till förfallodagen enligt 32 § för den
förpliktelse som krediteringen används som
betalning för, eller
2) när krediteringen återbärs till den skatt-
skyldige eller används för skattekvittning till
den dag då krediteringen avförs från skatte-
kontot.
På en kreditering som beror på mervärdes-
skatt enligt 16 § 2 punkten som berättigar till
återbäring betalas krediteringsränta dock från
dagen efter förfallodagen för periodens skatt
till den dag som avses i 1 mom.
Krediteringsräntan motsvarar den referens-
ränta som avses i 12 § i räntelagen
(633/1982) för den halvårsperiod som föregår
kalenderåret i fråga minskad med två pro-
centenheter.
På kreditering enligt 1 mom. 2 punkten
som återbärs från skattekontot betalas återbä-
ringsränta enligt 22 § i lagen om skatteupp-
börd från dagen efter den då krediteringen
avfördes från skattekontot till den dag då
återbäringen debiteras statens konto.
Staten svarar för krediteringsräntan och för
betalningen av den intas i statsbudgeten ett
förslagsanslag för finansiering av kredite-
ringsräntan. Krediteringsränta som återkrävts
av den skattskyldige intäktsförs till staten.
Krediteringsräntan är inte skattepliktig in-
komst i inkomstbeskattningen.

32 §

Dröjsmålsränta

På en obetald förpliktelse som ska deklare-
ras med periodskattedeklaration ska betalas
dröjsmålsränta från dagen efter den förfallo-
dag för förpliktelsen som avses i 11 § 1 mom.
och på av Skatteförvaltningen debiterad för-
seningsavgift, skatteförhöjning och försum-
melseavgift samt kreditering som ska återkrä-
vas med stöd av 39 § från dagen efter den
förfallodag för förpliktelsen som avses i 11 §
2 mom. till valuteringsdagen för den kredite-
ring som använts som betalning för förplik-
telsen eller till den dag då förpliktelsen har
bokförts som avförd från skattekontot.
Dröjsmålsräntan motsvarar den referens-
ränta som avses i 12 § i räntelagen för den
halvårsperiod som föregår kalenderåret i
fråga ökad med 7 procentenheter.

Dröjsmålsränta betalas inte på skattetillägg
och inte på dröjsmålsränta. Dröjsmålsräntan
är inte avdragsgill i inkomstbeskattningen.

33 §

Ränta på obetalda förpliktelser som avförts
från skattekontot

På en obetald förpliktelse som avförts från
skattekontot ska betalas förseningsränta som
beräknats enligt lagen om skattetillägg och
förseningsränta (1556/1995) från dagen efter
den dag då förpliktelsen avförts från skatte-
kontot till betalningsdagen.
Förseningsränta betalas inte på skattetill-

lägg och inte på dröjsmålsränta. Försenings-
räntan är inte avdragsgill i inkomstbeskatt-
ningen.
På indrivning, återbäring och redovisning

av förseningsränta tillämpas bestämmelserna
i lagen om skattetillägg och förseningsränta.

34 §

Korrigering av räntan när en förpliktelse
eller kreditering ändras

Om en förpliktelse minskar till följd av en
rättelsedeklaration till periodskattedeklaratio-
nen, ett rättelsebeslut eller överklagande, be-
talas krediteringsränta på det överbetalda be-
loppet. Räntan räknas från dagen efter för-
pliktelsens förfallodag enligt 32 § 1 mom.
eller, om valuteringsdagen för den kredite-
ring som använts som betalning för förplik-
telsen infaller senare, från dagen efter kredi-
teringens valuteringsdag eller, om det över-
betalda beloppet är mervärdesskatt som be-
rättigar till återbäring, tidigast från dagen ef-
ter förfallodagen enligt 31 § 2 mom. till den
dag då rättelsedeklarationen lämnas in eller
till den dag då rättelsen eller ändringsbeskatt-
ningen verkställs. Till den del förpliktelsen
har varit obetald och dröjsmålsränta har be-
räknats på den, rättas beloppet av dröjsmåls-
räntan så att det motsvarar den ändrade för-
pliktelsen.
Om beloppet av mervärdesskatt enligt 16 §

2 punkten som berättigar till återbäring blir
större till följd av en rättelsedeklaration, ett
rättelsebeslut eller överklagande, betalas kre-
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diteringsränta på tilläggsbeloppet från dagen
efter förfallodagen för periodens skatt till den
dag som avses i 31 § 1 mom.
Om beloppet av mervärdesskatt enligt 16 §
2 punkten som berättigar till återbäring blir
mindre till följd av en rättelsedeklaration, ett
beslut enligt 176 § i mervärdesskattelagen, ett
rättelsebeslut eller överklagande, ska på den
förpliktelse som beror på det för stora belop-
pet betalas dröjsmålsränta från dagen efter
förfallodagen för periodens skatt. Om det för
stora beloppet har använts som betalning för
en förpliktelse eller avförts från skattekontot
före denna dag, ska dröjsmålsränta ändå beta-
las från dagen efter den dag då det för stora
beloppet har använts som betalning för en
prestation eller avförts från skattekontot.
Dröjsmålsränta ska betalas till valuteringsda-
gen för den kreditering som har använts som
betalning för den förpliktelse som beror på
det för stora beloppet eller till den dag då
förpliktelsen har bokförts som avförd från
skattekontot. Den krediteringsränta som har
betalts på det för stora beloppet avförs.
På ett belopp enligt 2 mom. som ska räk-
nas till godo tillämpas inte vad som före-
skrivs i 31 § 2 mom.
Dröjsmålsränta ska betalas enligt 39 § 2
och 7 mom. i lagen om förskottsuppbörd
oberoende av vad som ovan föreskrivs om
dröjsmålsränta.

35 §

Korrigering av räntor när registreringarna
på skattekontot rättas

När Skatteförvaltningen rättar ett skatte-
konto på grund av ett registreringsdröjsmål
enligt 18 § eller ett fel som avses i 37 §,
korrigeras de räntor som räknats på skatte-
kontot så att de motsvarar den förändrade
situationen.

36 §

Närmare bestämmelser om beräkningen av
ränta

Skatteförvaltningen utfärdar närmare före-
skrifter om beräkningen av räntor.

9 kap.

Rättelse av fel, återkrav av felaktig
kreditering och överklagande

37 §

Rättelse av fel

Skatteförvaltningen rättar, om saken inte
har avgjorts genom ett beslut på besvär, på
eget initiativ eller på begäran av den skatt-
skyldige, den som ansvarar för förpliktelsen
eller Enheten för bevakning av skattetagarnas
rätt ett fel på skattekontot omedelbart efter att
felet upptäckts, om inte något annat följer av
39 §.
Rättelsen och grunden för den registreras

på skattekontot och ett skattekontoutdrag
som ges den skattskyldige.
Den skattskyldige ges möjlighet att bli

hörd innan ett fel på skattekontot rättas, om
det av särskilda skäl behövs.
På begäran av en part som har rätt att

framföra begäran om rättelse eller Enheten
för bevakning av skattetagarnas rätt ger Skat-
teförvaltningen ett beslut samt anvisningar
för sökande av ändring i saken.
Ett fel behöver inte rättas om det är litet

och om det inte är till skada för den skattskyl-
dige eller om det belopp som den skattskyl-
dige grundlöst fått till godo är litet och ett
opartiskt bemötande av de skattskyldiga eller
någon annan orsak inte kräver att rättelse
görs.

38 §

Tidsfrist för rättelse av fel

Ett fel kan rättas till den skattskyldiges
fördel inom fem år och till den skattskyldiges
nackdel inom två år från utgången av det
kalenderår då den åtgärd eller uppgift beträf-
fande vilken rätttelse har yrkats har registre-
rats eller borde ha registrerats på kontoutdra-
get.
Rättelse kan göras även efter den tidsfrist

som avses i 1 mom., om begäran om rättelse
har inkommit till Skatteförvaltningen inom
den föreskrivna tiden.
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39 §

Återkrav av felaktig kreditering

Om en kreditering som har bokförts felak-
tigt på skattekontot har betalts till den skatt-
skyldige eller om den har använts som betal-
ning för en förpliktelse och felet inte har
rättats innan skattekontoutdraget har delgetts
den skattskyldige, ska Skatteförvaltningen
bestämma att krediteringen ska återkrävas.
Beslutet ska fattas inom två kalenderår från
utgången av det kalenderår under vilket den
felaktiga krediteringen har bokförts på skatte-
kontot. Den skattskyldige ges möjlighet att
bli hörd innan beslutet fattas, om det inte är
uppenbart onödigt.
Krediteringen behöver inte återkrävas om
beloppet är litet och ett opartiskt bemötande
av de skattskyldiga eller någon annan orsak
inte förutsätter återkrav.
Genom förordning av finansministeriet fö-
reskrivs om den tidpunkt då en kreditering
som återkrävs förfaller till betalning.
En kreditering som återkrävs ska betalas
oberoende av överklagande om inte Skatte-
förvaltningen eller fullföljdsinstansen be-
stämmer något annat och vid betalningen och
indrivningen av den iakttas vad som i denna
lag föreskrivs om förpliktelser. En kredite-
ring som återkrävs preskriberas fem år från
ingången av året efter förfallodagen.

40 §

Rättelseyrkande till Skatteförvaltningen

Ändring i ett beslut som getts med stöd av
denna lag söks hos Skatteförvaltningen ge-
nom skriftligt rättelseyrkande, om inte saken
har avgjorts genom beslut på besvär.
Tidsfristen för framställande av rättelseyr-
kande är i ärenden som avses i 37 och 39 §
fem år från utgången av det kalenderår då
den åtgärd eller uppgift beträffande vilken
rättelse yrkats har registrerats eller borde ha
registrerats på kontoutdraget eller den felak-
tiga krediteringen registrerats på kontoutdra-
get, dock alltid minst 60 dagar från delfåen-

det av beslutet. I andra ärenden är tidsfristen
fem år från det att beslutet fattades, dock
alltid minst 60 dagar från delfåendet av be-
slutet. För Enheten för bevakning av skatteta-
garnas rätt är tidsfristen 30 dagar från det att
beslutet fattades.
Rättelseyrkandet ska tillställas Skatteför-

valtningen inom föreskriven tid. Skatteför-
valtningen ska i fråga om rättelseyrkande
från en part som har rätt att söka ändring ge
Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt
och i fråga om rättelseyrkande från Enheten
för skattetagarnas rätt ge en part som har rätt
att söka ändring tillfälle att ge sitt bemötande
samt vid behov ge den som framställt rättel-
seyrkandet tillfälle att ge sitt genmäle.

41 §

Överklagande av rättelsebeslut

Den skattskyldige, den som ansvarar för en
förpliktelse och Enheten för bevakning av
skattetagarnas rätt får söka ändring i ett be-
slut som getts med anledning av rättelseyr-
kande enligt 40 § hos förvaltningsdomstolen
genom besvär med iakttagande av vad som i
förvaltningsprocesslagen (586/1996) före-
skrivs om överklagande.
Besvärstiden i ärenden som avses i 37 och

39 § är fem år från utgången av det kalen-
derår under vilket den åtgärd eller uppgift
som ska rättas har registrerats eller borde ha
registrerats eller den felaktiga krediteringen
har registretats på kontoutdraget, dock alltid
minst 60 dagar från delfåendet av det beslut
som getts med anledning av rättelseyrkande.I
andra ärenden är besvärstiden fem år från det
att beslutet fattades, dock alltid minst 60
dagar från delfåendet av det beslut som getts
med anledning av rättelseyrkande. För Enhe-
ten för bevakning av skattetagarnas rätt är
besvärstiden 30 dagar från det att beslutet
med anledning av rättelseyrkande fattades.
Förvaltningsdomstolens beslut överklagas

hos högsta förvaltningsdomstolen genom be-
svär, om högsta förvaltningsdomstolen bevil-
jar besvärstillstånd. Vid överklagande iakttas
vad som föreskrivs i 70 och 71 § i lagen om
beskattningsförfarande.
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42 §

Tillämpning av bestämmelserna i lagens
9 kap.

Förpliktelser som avses i denna lag ska
betalas oberoende av överklagande.
Vid rättelse och överklagande av beslut
som getts med stöd av den skattelag som
ligger till grund för en kontotransaktion på
skattekontot iakttas vad som föreskrivs i la-
gen i fråga.

10 kap.

Särskilda bestämmelser

43 §

Ansvar för förpliktelser

På ansvaret för en förpliktelse tillämpas
vad som föreskrivs om ansvar för skatter i 8
kap. i lagen om skatteuppbörd.

44 §

Avstående från uppbörd av dröjsmåls-
påföljder

Om inlämnandet av en deklaration eller
betalningen av en förpliktelse har fördröjts på
grund av orsaker som inte berott på den
skattskyldige, kan Skatteförvaltningen låta bli
att debitera eller driva in förseningsavgift,
dröjsmålsränta och förseningsränta helt eller
delvis.
Om dröjsmålspåföljden har berott på Skat-
teförvaltningens felaktiga förfarande, debite-
ras den inte och drivs inte heller in. Om
dröjsmålspåföljden delvis också har berott på
den skattskyldiges förfarande, kan den debi-
teras eller drivas in delvis.
Skatteförvaltningen återbär förseningsav-
gift, dröjsmålsränta eller förseningsränta som
eventuellt redan drivits in till den skattskyldi-
ges skattekonto. Det belopp som ska återbä-
ras kan användas som betalning för obetalda
förpliktelser eller för skattekvittning enligt
lagen om skatteuppbörd.

Ett beslut genom vilket Skatteförvalt-
ningen har avgjort den skattskyldiges yr-
kande att en dröjsmålspåföljd inte ska drivas
in, får inte överklagas genom besvär.

45 §

Finansministeriets förordning om avstående
från uppbörd av dröjsmålspåföljder

Genom förordning av finansministeriet kan
föreskrivas att dröjsmålsräntor, försenings-
räntor och förseningsavgifter inte uppbärs för
den tid för vilken betalningen av förpliktelser
eller inlämnandet av periodskattedeklaration
har varit fördröjd på grund av hinder som inte
berott på de skattskyldiga.

46 §

Lindring av dröjsmålspåföljder

Skatteförvaltningen kan på ansökan befria
en skattskyldig från skyldigheten att betala
förseningsavgift, dröjsmålsränta och förse-
ningsränta delvis eller helt, om betalningen
av dem ska betraktas som oskälig med beak-
tande av den skattskyldiges ekonomiska om-
ständigheter eller av något annat särskilt skäl.
Finansministeriet kan överta avgörandet av
ett principiellt viktigt ärende som behandlas
inom Skatteförvaltningen.
Ett belopp som ska återbäras till en skatt-

skyldigs skattekonto kan användas som betal-
ning för obetalda förpliktelser eller för skatte-
kvittning enligt lagen om skatteuppbörd.
Ett beslut genom vilket den skattskyldiges

yrkande på lindring av dröjsmålspåföljder har
avgjorts får inte överklagas genom besvär.

47 §

Delgivning av skattekontoutdrag

Skattekontoutdraget delges den skattskyl-
dige med hjälp av elektronisk service i ett
allmänt datanät. Den skattskyldige anses ha
fått kännedom om kontoutdraget den tionde
dagen efter den allmänna förfallodagen.
Om skattekontoutdraget inte kan delges på

det sätt som avses i 1 mom. på grund av
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störningar i datakommunikationerna eller an-
dra motsvarande tekniska störningar, sänds
det per post som brev, varvid den skattskyl-
dige anses ha fått del av det den sjunde dagen
efter det att brevet avsändes.
På den skattskyldiges begäran sänds skat-
tekontoutdraget till den skattskyldige också
per post som brev eller med hjälp av ett
elektroniskt dataöverföringsförfarande som
står till Skatteförvaltningens förfogande. Den
skattskyldige anses dock ha fått del av skatte-
kontoutdraget vid den tidpunkt som avses i 1
mom.

48 §

Delgivning av andra handlingar

Andra handlingar som ska ges med stöd av
denna lag delges som vanlig delgivning en-
ligt 59 § i förvaltningslagen eller som bevis-
lig elektronisk delgivning enligt 18 § i lagen
om elektronisk kommunikation i myndighe-
ternas verksamhet.

49 §

Tidsfrister

Om förfallodagen för en förpliktelse, tids-
fristen för inlämnande av en deklaration eller
betalningsdagen för återbäring är en heldag,
första maj eller en helgfri lördag, får betal-
ningen göras, deklarationen inlämnas och
återbäringen betalas första vardagen därefter.
Detsamma gäller om förfallodagen för en
förpliktelse eller betalningsdagen för återbä-
ring är en dag då de betalningssystem som
allmänt används vid betalningar mellan ban-
kerna inte är i bruk enligt ett meddelande från
Finlands Bank som publicerats i författnings-
samlingen.

50 §

Redovisning till skattetagarna

Dröjsmålspåföljder redovisas till skatteta-
garna i samma proportion som den skatt som
ligger till grund för indrivningen av dem.

Belopp som använts för betalning av för-
pliktelser redovisas till skattetagarna med
iakttagande av vad som föreskrivs i lagen om
skatteredovisning (532/1998).

11 kap.

Ikraftträdande

51 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 14 augusti
2009.
Lagen tillämpas på skatt som ska deklare-

ras, 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, beta-
las 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.
Debiterad skatt enligt 3 mom. och dröjs-

målspåföljd 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 be-
stämmelser i denna lag. Förseningsavgift på-
förs dock inte för skatten.
Skatt enligt 3 mom. som ska återbäras och

ränta som betalts på den bokförs som kredite-
ring på skattekontot den dag då beslutet fat-
tas. På skatten och den ränta som betalts på
den betalas krediteringsränta enligt denna lag
från dagen efter den då beslutet fattades. På
skatt som ska återbäras och som bokförts
som kreditering på skattekontot tillämpas i
tillämpliga delar även andra bestämmelser i
denna lag.
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På ett belopp som betalts in som betalning
för debiterad skatt enligt 3 mom. och på
belopp som betalts in den 2 mars 2010 eller
därefter som betalning för annan skatt tilläm-
pas bestämmelserna i denna lag.

Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

Nådendal den 7 augusti 2009

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister Jyrki Katainen
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Lag

Nr 605

om ändring av mervärdesskattelagen

Given i Nådendal den 7 augusti 2009

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 (1501/1993) 148 §, 183 och
187 §,
av dem 148 § sådan den lyder i lagarna 1486/1994 och 1767/1995, 183 § sådan den lyder i
nämnda lag 1767/1995 och i lag 1083/2005 samt 187 § sådan den lyder delvis ändrad i
sistnämnda lag 1083/2005,
ändras 13 c § 4 och 5 mom., 63 g § 6 punkten, 79 k § 1 mom., 102 a § 2 mom., 133 p och

133 s §, 133 u § 2 mom., 133 v, 133 x, 147, 149 och 149 b—149 d §, 162, 162 b, 163—165,
176—180, 182, 184, 185 och 191 §, 192 § 1 mom., 193 § 2—4 mom., 204 §, 205 § 2 mom.,
206, 208 a och 209 e § samt 218 § 3 mom.,
av dem 13 c § 4 mom. och 79 k § 1 mom. sådana de lyder i nämnda lag 1767/1995, 13 c §
5 mom. och 147 § i nämnda lag 1486/1994, 63 g § 6 punkten i nämnda lagar 1486/1994 och
935/2004, 102 a § 2 mom. och 209 e § i lag 325/2003, 133 p, 133 s, 133 v, 133 x och 163 §
sådana de lyder i lag 971/2002, 133 u § 2 mom. sådant det lyder i lag 331/2005, 149 § sådan
den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 1486/1994 och 1767/1995, 149 b—149 d och 208 a §
sådana de lyder i lag 1301/2003, 162 § sådan den lyder i nämnda lag 1486/1994 och i lag
1071/2002, 162 b § sådan den lyder i nämnda lagar 1486/1994, 1767/1995 och 331/2005,
164 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1123/1996, 165 § sådan den lyder i nämnda lagar
1486/1994 och 1083/2005, 176 och 177 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 1072/2003,
178 § sådan den lyder i nämnda lagar 1486/1994 och 1083/2005 samt i lag 1265/1997, 179 §
sådan den lyder i nämnda lagar 1767/1995, 1265/1997 och 1083/2005, 180 § sådan den lyder
delvis ändrad i nämnda lag 1767/1995, 182 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag
1486/1994 och i lag 915/2001, 185 § och 193 § 2 mom. sådana de lyder i lag 246/2008, 191 §
sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 1486/1994, 193 § 3 mom. sådant det lyder i lag
542/1996, 205 § 2 mom. och 206 § sådana de lyder i lag 700/1994 och 218 § 3 mom. sådant
det lyder i lag 1061/2007, samt
fogas till 133 n §, sådan den lyder i nämnda lag 971/2002, ett nytt 2 mom., till lagen nya
133 y § och 149 f §, till lagen en ny 162 a § i stället för den 162 a § som upphävts genom
nämnda lag 1123/1996, samt till lagen nya 162 c—162 e, 188 a, 188 b, 191 a och 191 b § som
följer:

13 c §
— — — — — — — — — — — — —
En renbeteslagsgrupps skatteperiod är ett
renskötselår. Skattedeklarationen för skatte-

perioden ska lämnas in senast den andra ka-
lendermånaden efter skatteperioden vid den
tidpunkt som föreskrivs i 8 § i skattekontola-
gen (604/2009) med iakttagande av det förfa-
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rande som föreskrivs i 7 § i samma lag.
Skatten ska betalas senast den andra kalen-
dermånaden efter skatteperiod vid den tid-
punkt som föreskrivs i 11 § 1 mom. i skatte-
kontolagen.
Ärenden som gäller en renbeteslagsgrupp
ska behandlas av det skatteverk inom vars
verksamhetsområde renbeteslaget har sin he-
mort.
— — — — — — — — — — — — —

63 g §
Ett gemenskapsinternt varuförvärv anses
ha blivit beskattat enligt 63 f § i den stat där
varutransporten upphörde även då
— — — — — — — — — — — — —
6) köparen har fullgjort sin deklarations-
skyldighet enligt 162 e §.

79 k §
En skattskyldig återförsäljare får som
vinstmarginal använda vinstmarginalen under
den skatteperiod som avses i 162 a §.
— — — — — — — — — — — — —

102 a §
— — — — — — — — — — — — —
Om det är fråga om avdrag av skatt som
enligt 2 a, 8 a eller 9 § ska betalas på ett köp
eller av skatt som ska betalas på ett gemen-
skapsinternt förvärv, är en ytterligare förut-
sättning att den skattskyldige har fullgjort sin
deklarationsskyldighet enligt 162 § eller att
skatten har påförts. Får den skattskyldige inte
en i 1 mom. avsedd faktura av säljaren, förut-
sätter avdragsrätten att den skattskyldige
själv uppgör en verifikation som i tillämpliga
delar innehåller de uppgifter som avses i
209 b § 2 mom. samt anger den skatt som ska
betalas och den skattesats som ska tillämpas
på köpet eller det gemenskapsinterna förvär-
vet.
— — — — — — — — — — — — —

12 a kap.

En särskild ordning för elektroniska
tjänster

133 n §
— — — — — — — — — — — — —
Om en skattskyldig som använder den sär-

skilda ordningen inte kan göra sådana avdrag
som avses i 78 § till fullt belopp när den skatt
som ska redovisas till Finland för en skatte-
period beräknas, ska det oavdragna beloppet
hänföras till följande skatteperioder. Skatte-
verket återbär efter räkenskapsperiodens ut-
gång på ansökan eller på basis av någon
annan inlämnad utredning den skatt som inte
avdragits för räkenskapsperioden. Om den
skattskyldige efter räkenskapsperiodens ut-
gång har fått den oavdragna skatten som åter-
bäring, får den inte dras av under följande
räkenskapsperioder.

133 p §
Bestämmelserna i 161, 162 och 162 a §

samt 164 § 1 mom. om deklarationsskyldig-
het och skatteperiod tillämpas inte på en
skattskyldig som använder den särskilda ord-
ningen.
Bestämmelserna i 164 § 3 mom. samt
165 § om sammandragsdeklaration tillämpas
på skattedeklarationen från en skattskyldig
som använder den särskilda ordningen.

133 s §
Skatteverket ger en skattskyldig som an-

vänder den särskilda ordningen ett medde-
lande om obetald skatt som denne deklarerat
och som ska betalas till Finland.
På skatt som avses i 1 mom. tillämpas vad

som i 24 § 1 mom. i skattekontolagen före-
skrivs om en förpliktelse som baserar sig på
en periodskattedeklaration.
Om en skattskyldig som använder den sär-

skilda ordningen betalar den skatt som ska
redovisas till Finland för en skatteperiod efter
den tid som föreskrivs i 133 i § 1 mom. utan
att den påförts, ska den skattskyldige i sam-
band med att skatten betalas betala skatte-
tillägg på eget initiativ. Om skatten inte har
betalts utan att den påförts eller om den skatt-
skyldige inte på eget initiativ har betalt skat-
tetillägg på skatten, ska skattetillägg påföras
för skatten.
Skattetillägg enligt 3 mom. beräknas på det

sätt som föreskrivs i lagen om skattetillägg
och förseningsränta (1556/1995).
När en skattskyldig som använder den sär-

skilda ordningen påförs skattetillägg tilläm-
pas vad som i 184 och 185 § föreskrivs om
påförande av skatt.
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133 u §
— — — — — — — — — — — — —
Vid tillämpningen av 133 n, 133 v, 179,
192, 193 och 204 § utgör det kalenderår till
vilket ifrågavarande skatteperiod hänför sig
räkenskapsperiod för en skattskyldig som an-
vänder den särskilda ordningen. Vid tillämp-
ningen av 192 och 193 § kan rättelse göras
och besvär anföras redan under kalenderåret.

133 v §
Skatt som ska återbäras till en skattskyldig
som använder den särskilda ordningen ska
betalas utan dröjsmål.
På skatt som ska återbäras betalas ränta
enligt 22 § i lagen om skatteuppbörd
(609/2005). Räntan löper från betalningsda-
gen för skatten. På skatt som avses i 133 n §
2 mom. i denna lag löper räntan från ut-
gången av den andra kalendermånaden efter
räkenskapsperioden.

133 x §
Bestämmelserna i 209 a § om skyldighet

att ge faktura tillämpas inte på en skattskyl-
dig som använder den särskilda ordningen
och vars registreringsmedlemsstat är Finland,
till den del det är fråga om skatt som ska
redovisas till en annan medlemsstat.

133 y §
Bestämmelserna i 218 § om mervärdes-
skatteförseelse tillämpas på en skattskyldig
som använder den särskilda ordningen, om
han trots uppmaning av myndighet underlåter
att på behörigt sätt fullgöra sina skyldigheter
enligt 133 f, 133 h eller 133 k §.

147 §
Den skattskyldige ska betala skillnaden
mellan de enligt 13 kap. till kalendermåna-
derna under en viss skatteperiod enligt
162 a § hänförliga skatter som ska betalas
respektive dras av (skatt som ska redovisas)
till staten senast den andra kalendermånaden
efter skatteperioden i fråga vid den tidpunkt
som föreskrivs i 11 § 1 mom. i skattekontola-
gen.
En köpare av ett sådant nytt transportme-
del som nämns i 26 d § 1 mom. ska, om han
inte enligt denna lag är skattskyldig för annan
verksamhet och om 146 a § inte tillämpas på

honom, betala skatten på det sätt som Skatte-
förvaltningen närmare bestämmer senast den
dag då transportmedlet ska anmälas till re-
gistret.
En skattskyldig vars skatteperiod förkortas

på det sätt som avses i 162 c § 2 mom. mitt
under en skatteperiod, ska betala den skatt
som ska redovisas för den del av skatteperio-
den som föregick ändringen senast den andra
kalendermånaden efter den kalendermånad
då den deklaration som avses i 162 c §
1 mom. har lämnats in, vid den tidpunkt som
föreskrivs i 11 § 1 mom. i skattekontolagen,
eller vid en senare tidpunkt som skatteverket
bestämmer.

149 §
Kan vid beräkningen av den skatt som ska

redovisas för en skatteperiod sådant avdrag
som avses i 10 kap. eller 78 eller 80 § inte
göras till fullt belopp, har den skattskyldige
rätt att få den skatt som inte avdragits för
skatteperioden som återbäring.
Det belopp som avses i 1 mom. återbärs på

det sätt som närmare föreskrivs i skattekonto-
lagen.

14 a kap.

Skattelättnad vid den nedre gränsen för
skattskyldighet

149 b §
Om den skattskyldiges skatteperiod är en

kalendermånad eller ett kalenderårskvartal,
lämnas de uppgifter som gäller beräkningen
och beloppet av lättnaden i samband med den
skattedeklaration enligt 162 § 1 mom. som
ska lämnas för räkenskapsperiodens sista
skatteperiod.
Om den skattskyldiges skatteperiod är ett

kalenderår eller ett renskötselår, lämnas de
uppgifter som gäller beräkningen och belop-
pet av lättnaden i samband med den skattede-
klaration enligt 162 § 1 mom. eller 13 c §
4 mom. som ska lämnas för skatteperioden.
Den skattskyldige ska med avvikelse från

147 § 1 mom. för en skatteperiod som avses i
1 och 2 mom. betala endast ett belopp som
motsvarar skillnaden mellan den skatt som
ska redovisas och den lättnad som avses i
149 a §. Om lättnaden är större än den skatt
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som ska redovisas och den skattskyldige ska
betala enligt 147 § 1 mom., har den skattskyl-
dige rätt att som återbäring få ett belopp som
motsvarar skillnaden mellan lättnaden och
den skatt som ska redovisas eller, om den
skattskyldige inte har någon skatt att betala,
hela beloppet av lättnaden.
En skattskyldig som inte har lämnat de
uppgifter enligt 1 eller 2 mom. som gäller
lättnad vid den nedre gränsen eller som har
uppgett lättnaden till för litet belopp, har rätt
att efter räkenskapsperiodens utgång få det
belopp som inte uppgetts i form av återbäring
på basis av ansökan eller annan utredning
inom tre år från utgången av den räkenskaps-
period som lättnaden avser eller senare, om
den skattskyldige inom nämnda tid har fram-
ställt ett yrkande om återbäring.

149 c §
Har en skattskyldig fått för stor lättnad på
grund av felaktiga eller bristfälliga uppgifter
som han lämnat, ska skatteverket bestämma
att den skattskyldige ska betala det överstora
belopp som han fått till godo inom tre år från
utgången av den räkenskapsperiod som lätt-
naden avser.
Skatt som påförts med stöd av 1 mom. kan
höjas under de förutsättningar som föreskrivs
i 182 §.

149 d §
Lättnaden rättas om en skattskyldig har fått
en för stor eller för liten lättnad på grund av
ett beslut om skattens påförande, ett återbä-
rings- eller rättelsebeslut eller ett beslut om
ny behandling eller ett beslut på besvär som
gäller beloppet av den skatt som den skatt-
skyldige ska betala eller dra av för en räken-
skapsperiod. Rättelse kan göras även om den
tidsfrist som avses i 179 § har gått ut.

149 f §
En skattskyldig vars räkenskapsperiod med
stöd av 208 a § ändras till ett kalenderår, har
rätt att få den lättnad som avses i 149 a § för
den räkenskapsperiod enligt bokföringslagen
som går ut den dag då räkenskapsperioden
ändras eller därefter av skatt som ska redovi-
sas för de kalendermånader som ingår i skat-
teperioden i fråga och som föregick änd-
ringen. Som räkenskapsperiod betraktas de

kalendermånader som ingår i räkenskapspe-
rioden enligt bokföringslagen och som före-
gick ändringen.
En skattskyldig vars räkenskapsperiod

ändras från ett kalenderår enligt 208 a § till
en räkenskapsperiod enligt bokföringslagen,
har rätt att få lättnad enligt 149 a § för den
räkenskapsperiod enligt bokföringslagen som
går ut efter den dag då räkenskapsperioden
ändrades av skatt som ska redovisas för de
kalendermånader efter ändringen som ingår i
räkenskapsperioden i fråga. Som räkenskaps-
period betraktas de kalendermånader efter
ändringen som ingår i räkenskapsperioden
enligt bokföringslagen.
De uppgifter gällande beräkningen och be-

loppet av lättnaden enligt 1 och 2 mom.
lämnas i samband med den skattedeklaration
som avses i 162 § 1 mom. och som ska
lämnas för räkenskapsperiodens sista skatte-
period.

162 §
Den skattskyldige ska avge en skattedekla-

ration för varje skatteperiod.
I skattedeklarationen ska uppges omsätt-

ningen, den skatt som ska betalas respektive
dras av samt de övriga uppgifter som Skatte-
förvaltningen bestämt och som behövs för att
konstatera skattens riktiga belopp.
Skattedeklarationen ska lämnas in senast

den andra kalendermånaden efter skatteperio-
den vid den tidpunkt som föreskrivs i 8 § i
skattekontolagen och med iakttagande av det
förfarande som föreskrivs i 7 § i samma lag.
Anmälan om att det inte kommer att finnas
någon skatt att betala kan göras på förhand,
dock för högst sex kalendermånader.
Skatteförvaltningen utfärdar närmare före-

skrifter om hur en skattskyldig som avses i
147 § 2 mom. ska deklarera skatt.

162 a §
Skatteperioden är en kalendermånad, om

inte något annat föreskrivs i 2—4 mom.
För en skattskyldig vars omsättning enligt

4 kap. 1 § i bokföringslagen eller motsva-
rande avkastning under ett kalenderår är
högst 50 000 euro är skatteperioden ett kalen-
derårskvartal, om inte något annat föreskrivs
i 3 eller 4 mom.
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För en skattskyldig vars omsättning enligt
4 kap. 1 § i bokföringslagen eller motsva-
rande avkastning under ett kalenderår är
högst 25 000 euro är skatteperioden ett kalen-
derår, om inte något annat föreskrivs i 4
mom.
För en fysisk person, ett dödsbo eller en
sammanslutning som bedriver primärproduk-
tion eller för en upphovsman till ett konst-
verk enligt 79 c § som inte bedriver annan
mervärdesskattepliktig verksamhet, är skatte-
perioden ett kalenderår.
Som kalenderår enligt 2 eller 3 mom. be-
traktas det kalenderår då den aktuella skatte-
perioden tillämpas.
I denna lag avses med primärproduktion
bedrivande av jordbruk, skogsbruk, träd-
gårdsodling, jakt, fiske, fiskodling, kräft-
fångst, kräftodling, pälsdjursuppfödning och
renskötsel samt plockning av renlav och kot-
tar liksom tillvaratagande av andra naturpro-
dukter. Med jordbruk avses egentligt jord-
bruk samt sådant specialjordbruk eller annan
verksamhet i anslutning till jord- eller skogs-
bruk som inte ska betraktas som särskild
rörelse.

162 b §
På grund av en ansökan som en skattskyl-
dig enligt 162 a § 2 mom. gör i samband med
att verksamhet inleds betraktas dock som
skatteperiod en kalendermånad och på grund
av en ansökan som en skattskyldig enligt
162 a § 3 eller 4 mom. gör en kalendermånad
eller ett kalenderårskvartal från det att verk-
samheten inleds.
En skattskyldig vars skatteperiod är en
skatteperiod som avses i 162 a § 2—4 mom.,
kan på ansökan övergå till att tillämpa en
kortare skatteperiod än den som avses i
nämnda lagrum. En skattskyldig vars skatte-
period är en skatteperiod som valts på grund-
val av denna paragraf, kan på ansökan övergå
till att tillämpa en skatteperiod enligt 162 a §
2—4 mom. eller en kortare skatteperiod än
den som avses i nämnda lagrum.
Skatteperioden ska dock vara densamma
minst tre på varandra följande kalenderår.
En skatteperiod som grundar sig på ansö-
kan enligt 2 mom. tillämpas från ingången av
det kalenderår som följer på ansökan. Ansö-

kan ska göras senast före utgången av sep-
tember före kalenderåret i fråga.

162 c §
Den skattskyldige ska utan dröjsmål un-

derrätta skatteverket om de villkor som före-
skrivs i 162 a § 2—4 mom. sannolikt inte
kommer att uppfyllas under kalenderåret eller
följande kalenderår.
Som den skattskyldiges skatteperiod be-

traktas på grundval av en anmälan enligt
1 mom. som gäller det innevarande kalender-
året en skatteperiod som motsvarar de nya
uppgifterna från ingången av den kortare
skatteperiod under vilken anmälan har läm-
nats in. Skatteförvaltningen utfärdar närmare
föreskrifter om de förutsättningar under vilka
de åtgärder som avses i detta moment inte
behöver vidtas.
Om skatteverket på något annat sätt än vad

som avses i 1 mom. konstaterar att villkoren
enligt 162 a § 2—4 mom. inte uppfylls under
kalenderåret, betraktas som den skattskyldi-
ges skatteperiod från ingången av kalender-
året i fråga en skatteperiod som motsvarar de
korrekta uppgifterna. Skatteförvaltningen ut-
färdar närmare föreskrifter om de förutsätt-
ningar under vilka de åtgärder som avses i
detta moment inte behöver vidtas.
Skatteverket kan bestämma att som skatte-

period för en sådan skattskyldig som väsent-
ligt försummar eller som på grunder som
avses i 26 § 3 mom. i lagen om förskottsupp-
börd eller på motsvarande grunder kan antas
väsentligt försumma sina skyldigheter enligt
26 § 2 mom. i lagen om förskottsuppbörd i
fråga om beskattningen betraktas i stället för
ett kalenderår eller kalenderårskvartal en ka-
lendermånad från ingången av kalenderåret i
fråga.
En skattskyldig vars skatteperiod förkortas

mitt under en skatteperiod på det sätt som
avses i 2 mom. ska lämna in skattedeklara-
tion för den del av skatteperioden som före-
gick ändringen senast den andra kalendermå-
naden efter den kalendermånad då den anmä-
lan som avses i 1 mom. har lämnats in, vid
den tidpunkt som föreskrivs i 8 § i skattekon-
tolagen och med iakttagande av det förfa-
rande som föreskrivs i 7 § i samma lag, eller
vid en senare tidpunkt som skatteverket be-
stämmer.

4020 Nr 605



Skatteverket ska meddela beslut i ett
ärende som avses i 4 mom. och på den skatt-
skyldiges begäran beslut i ett ärende som
avses i 3 mom.

162 d §
En skattskyldig vars skatteperiod är en an-
nan än ett kalenderår, ska tillämpa samma
skatteperiod som tillämpas på andra skatter
och avgifter som uppbärs med stöd av de
lagar som avses i 1 § 2 mom. 2, 3, 6 och 7
punkten samt 3 mom. i skattekontolagen och
som hör till tillämpningsområdet för skatte-
kontolagen.

162 e §
Den skattskyldige ska för varje kalender-
årskvartal lämna in en sammandragsdeklara-
tion över sina gemenskapsinterna försälj-
ningar enligt 72 b och 72 c §.
En sammandragsdeklaration ska också
lämnas in, om ett gemenskapsinternt varuför-
värv som den skattskyldige har gjort, med
stöd av 63 g § anses ha blivit beskattat i den
stat där transporten upphörde.
Års- och omsättningsrabatter, köp- och
försäljningskrediteringar, överskottsåterbä-
ringar och andra motsvarande korrigerings-
poster, som beviljats köparen och som gäller
sådan försäljning som uppgetts i samman-
dragsdeklarationen eller annan förändring i
fråga om försäljningen uppges i samman-
dragsdeklarationen för det kvartal under ka-
lenderåret i vilket den kalendermånad ingår
under vilken posten enligt god bokföringssed
ska upptas i bokföringen.
Deklarationen ska avges senast den 15 da-
gen i den andra månaden efter kalenderårs-
kvartalet.
Skatteförvaltningen utfärdar närmare före-
skrifter om vilka uppgifter som ska lämnas i
sammandragsdeklarationen och om hur upp-
gifterna ska lämnas.

163 §
Ovan i 161 § avsedd etablerings-, änd-
rings- eller nedläggningsanmälan och i
162 e § avsedd sammandragsdeklaration kan
lämnas också på elektronisk väg.
Skatteförvaltningen utfärdar närmare före-
skrifter om hur elektroniska uppgifter ska
lämnas.

164 §
Skattedeklarationen och sammandragsde-

klarationen lämnas till det skatteverk som
avses i 158 §.
En sammandragsdeklaration som har läm-

nats på något annat sätt än på elektronisk väg
anses vara inlämnad när den har kommit in
till skatteverket på det sätt som föreskrivs i
18 § i förvaltningslagen (434/2003).
En sammandragsdeklaration som har läm-

nats på elektronisk väg anses vara inlämnad
när den har kommit in till skatteverket på det
sätt som föreskrivs i 10 § i lagen om elektro-
nisk kommunikation i myndigheternas verk-
samhet (13/2003).

165 §
Den som är deklarationsskyldig ska under-

teckna de deklarationer enligt 162 e § och
andra handlingar som är avsedda för skatte-
myndigheten. Ett samfunds deklarationer och
handlingar ska vara undertecknade av perso-
ner som har rätt att teckna firman.
Deklarationer enligt 162 e § och andra

handlingar som får lämnas in till skattemyn-
digheten på elektronisk väg och som ska
signeras 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 före-

skrifter om på vilket sätt deklarationer enligt
162 e § och andra handlingar ska vara certi-
fierade för att kunna lämnas in på elektronisk
väg.

19 kap.

Påförande av skatt

176 §
Skatteverket ska med avvikelse från skatte-

deklarationen, eller om skattedeklaration sak-
nas, påföra den skatt som har uppgetts till ett
för litet belopp som ska betalas eller till ett
för stort belopp som ska återbäras.
Någon skatt påförs inte om saken har av-

gjorts tidigare genom skatteverkets beslut.
Om ett ärende lämnar rum för tolkning eller
är oklart och om den skattskyldige har hand-
lat i god tro i enlighet med myndighetens
praxis eller anvisningar, ska ärendet till
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denna del avgöras till den skattskyldiges för-
del, om inte särskilda skäl föranleder annat.
När skatten påförs ska med omsorg och
med beaktande av såväl statens som den
skattskyldiges intresse prövas vad som av
deklarationerna eller annars har framgått om
den skattskyldiges affärstransaktioner samt
om övriga omständigheter som påverkar sa-
ken eller vad som på annan grund ska anses
vara riktigt.
Den skattskyldige ska ges tillfälle att avge
förklaring, om en väsentlig avvikelse görs
från de uppgifter som den skattskyldige läm-
nat när skatten påförs.

177 §
Har den skattskyldige underlåtit att dekla-
rera skatt helt eller uppenbart deklarerat för
lite i skatt och har han inte trots uppmaning
lämnat uppgifter som för behövs för påfö-
rande av skatt, ska skatteverket påföra skatten
enligt uppskattning.
I samband med en uppmaning enligt 7 §
4 mom. i skattekontolagen delger skattever-
ket den skattskyldige uppgifter om det upp-
skattade beloppet av den skatt som påförs
och grunderna för påförandet av den och ger
den skattskyldige tillfälle att avge förklaring.
Beloppet av den skatt som avses i 1 mom.
ska om möjligt utredas genom uträkningar på
basis av inköp, sedvanliga försäljningsprovi-
sioner, löner eller andra sådana kostnadspos-
ter eller genom jämförelse med rörelser som
drivs av andra skattskyldiga i samma bransch
och under motsvarande förhållanden.
I beslutet om påförande av skatt ska skat-
teuträkningen tas in och skälen till att skatt
påförts enligt uppskattning anges.

178 §
Skatt som avses i 176 § behöver inte påfö-
ras, om orsaken till att det har deklarerats för
lite skatt att betala eller för mycket skatt att
återbära är ett fel som har lett till att någon
annan skattskyldig har påförts för mycket
skatt eller att skatt som avses i 122 § eller
131 § inte har återburits och en opartisk be-
skattning eller någon annan orsak inte kräver
att skatten ska påföras. För detta krävs att den
skattskyldige visar upp en förbindelse enligt
vilken den som har rätt att få återbäring av-

står från sin rätt till återbäring. Till den som
har avgett förbindelsen återbärs ingen skatt.
Skatt som avses i 176 § behöver inte heller

påföras när skatten ska anses vara obetydlig
och en opartisk beskattning eller någon annan
orsak inte kräver att skatten påförs.
Skatteförvaltningen utfärdar närmare före-

skrifter om när skatt som avses i 1 och
2 mom. inte behöver påföras.

179 §
Skatt som avses i 176 § ska påföras inom

tre år från utgången av den räkenskapsperiod
för vilken skatten borde ha betalts.
Skatten anses ha påförts inom föreskriven

tid, om skatteverkets beslut därom har fattats
innan tidsfristen löpt ut.

180 §
Har den skattskyldige avlidit, påförs döds-

boet skatten.
Skatten ska påföras inom ett år från ut-

gången av det kalenderår då bouppteck-
ningen inlämnades till skatteverket. Skatten
kan inte påföras om den tidsfrist som avses i
179 § har löpt ut.

182 §
Skatten kan höjas
1) med högst 10 procent, om skattedekla-

rationen eller någon annan uppgift eller hand-
ling innehåller en mindre bristfällighet och
den skattskyldige inte har följt en uppmaning
att avhjälpa bristen,
2) med högst 20 procent, om den skattskyl-

dige utan giltigt skäl har försummat att i tid
lämna in skattedeklaration eller har lämnat in
den väsentligt för sent eller har försummat att
lämna in någon annan uppgift eller handling i
rätt tid eller har lämnat en väsentligen ofull-
ständig deklaration, uppgift eller handling,
och högst till det dubbla beloppet, om han
även efter att på föreskrivet sätt ha fått en
uppmaning, utan godtagbart förhinder helt
eller delvis har underlåtit att fullgöra sin skyl-
dighet,
3) till högst det dubbla beloppet, om den

skattskyldige av grov vårdslöshet har försum-
mat sin deklarationsskyldighet eller lämnat
en väsentligen oriktig skattedeklaration eller
annan uppgift eller handling.
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Har en försummelse skett eller en oriktig
deklaration, uppgift eller handling så som
nämns i 1 mom. 3 punkten getts i skatteför-
snillningssyfte, ska skatten höjas med minst
50 procent och högst till det tredubbla belop-
pet.
Skatteförhöjning påförs endast den skatt
som den bristfällighet eller det fel som avses
i 1 och 2 mom. hänför sig till.
Kan skatten inte höjas så som avses ovan,
kan skatteverket bestämma att en skatteför-
höjning om högst 15 000 euro ska betalas.
Påförandet av skatteförhöjning förutsätter då
att den skattskyldige trots en bevisligen sänd
uppmaning har försummat att lämna in re-
gistreringsanmälan eller skattedeklaration el-
ler har lämnat in en väsentligen bristfällig
eller oriktig deklaration och att försummelsen
med avseende på omständigheterna eller an-
nars inte är obetydlig. Skatteverket kan be-
stämma att skatteförhöjning ska betalas på
grund av grov försummelse av deklarations-
skyldigheten också när det har påfört skatten
genom uppskattning och på grundval av en
utredning som senare tillställts det har rättat
beslutet så att skatt inte påförs.
Om den förseningsavgift som ska påföras
för försummelse att deklarera skatt inom fö-
reskriven tid bestäms i 9 § i skattekontolagen.

184 §
Påförs den skattskyldige skatt eller skatte-
förhöjning, ska den skattskyldige ges ett be-
slut till vilket besvärsanvisning fogats. Skat-
ten ska betalas vid den tidpunkt som före-
skrivs genom förordning av finansministeriet.
Om den skattskyldige har ansökt om åter-
bäring, eller på grund av en utredning som
motsvarar ansökan, ska den skattskyldige ges
ett beslut till vilket besvärsanvisning fogats.

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

188 a §
Skatteverket ger en skattskyldig som avses
i 147 § 2 mom. ett meddelande om obetald
skatt som denne deklarerat.

På skatt som avses i 1 mom. tillämpas vad
som i 24 § 1 mom. i skattekontolagen före-
skrivs om en förpliktelse som baserar sig på
en periodskattedeklaration.
Om en skattskyldig betalar skatt efter den

tid som föreskrivs i 147 § 2 mom. utan att
skatten påförts, ska den skattskyldige i sam-
band med att skatten betalas betala skattetill-
lägg på eget initiativ. Om skatten inte har
betalts utan att den påförts eller om den skatt-
skyldige inte på eget initiativ har betalat skat-
tetillägg på skatten, ska skattetillägg påföras
för skatten.
Skattetillägg enligt 3 mom. beräknas på det

sätt som föreskrivs i lagen om skattetillägg
och förseningsränta.
När en skattskyldig påförs skattetillägg till-

lämpas vad som föreskrivs i 184 och 185 §
om påförande av skatt.

188 b §
Skatt som ska återbäras till en skattskyldig

som avses i 147 § 2 mom. ska betalas utan
dröjsmål.
På skatt som ska återbäras betalas ränta

enligt 22 § i lagen om skatteuppbörd. Räntan
löper från betalningsdagen för skatten.

191 §
Den skattskyldige rättar ett fel i skattede-

klarationen genom att lämna in en rättelsede-
klaration till skattedeklaration för skattepe-
rioden i fråga.
Skatteförvaltningen utfärdar närmare före-

skrifter om vilka uppgifter som ska lämnas i
en rättelsedeklaration till skattedeklarationen
och på vilket sätt uppgifterna lämnas.

191 a §
En skattskyldig som har deklarerat den

skatt som ska betalas för en skatteperiod till
för lågt belopp eller den skatt som ska dras
av till för högt belopp, ska göra en rättelse
enligt 191 § under tre år från utgången av den
räkenskapsperiod för vilken skatten borde ha
deklarerats.

191 b §
En skattskyldig har med iakttagande av det

förfarande som avses i 191 § rätt att få skatt
som enligt deklarationen ska betalas till för
högt belopp eller skatt som inte ska återbäras
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enligt deklarationen som återbäring under rä-
kenskapsperioden eller att rätta felet genom
att dra av skatten i fråga för följande skatte-
perioder i räkenskapsperioden.
En skattskyldig som inte har gjort en rät-
telse eller korrigering som nämns i 1 mom.
har rätt att efter räkenskapsperiodens utgång
få skatten i fråga som återbäring på basis av
ansökan eller någon annan utredning.
Den skattskyldige har rätt till återbäring
enligt 2 mom. inom tre år från utgången av
den räkenskapsperiod för vilken skatten har
deklarerats till för stort belopp eller senare,
om den skattskyldige inom nämnda tid har
framställt ett yrkande om betalning.
Skatt som avses i 1 och 2 mom. återbärs på
det sätt som närmare föreskrivs i skattekonto-
lagen.

192 §
Konstaterar skatteverket på ansökan av den
skattskyldige, med anledning av besvär eller
annars, att dess beslut är felaktigt till nackdel
för den skattskyldige, ska skatteverket rätta
felet i beslutet och den skattskyldige har rätt
att som återbäring få skatt som på grund av
felet påförts till för högt belopp eller skatt
som enligt beslutet inte återbärs, om inte
ärendet har avgjorts genom beslut på besvär.
— — — — — — — — — — — — —

193 §
— — — — — — — — — — — — —
För den skattskyldige är besvärstiden tre år
från utgången av räkenskapsperioden eller,
om beslutet avser flera räkenskapsperioder,
från utgången av den sista av dem, dock
alltid minst 60 dagar från delfåendet. Över
beslut som gäller förhandsavgörande samt
beslut som avses i 162 c § 6 mom. och 175 §
2 mom. får näringsidkaren anföra besvär
inom 30 dagar från delfåendet. Beslutet får
delges som vanlig delgivning enligt 59 § i
förvaltningslagen. För Enheten för bevakning
av skattetagarnas rätt är besvärstiden 30 da-
gar från det beslutet fattades.
I beslut genom vilket det har bestämts att
förhandsavgörande inte meddelas får ändring
inte sökas genom besvär.
Vad som föreskrivs om grundbesvär i la-
gen om verkställighet av skatter och avgifter
(706/2007) tillämpas inte på ärenden som
avses i denna lag.

204 §
Om beloppet av den skatt som en skatt-

skyldig ska betala eller dra av för en räken-
skapsperiod, genom ett beslut om skattens
påförande eller ett återbärings- eller rättelse-
beslut eller ett beslut om ny behandling eller
ett beslut på besvär, har ändrats på ett sätt
som påverkar beloppet av den skatt som ska
betalas eller dras av för en annan räkenskaps-
period, ska beloppet av den skatt som ska
betalas eller dras av för den sistnämnda pe-
rioden rättas i överensstämmelse med änd-
ringen. En sådan rättelse kan göras också om
den tidsfrist som avses i 179 § har löpt ut.

205 §
— — — — — — — — — — — — —
Har skatt genom förvaltningsdomstolens

eller högsta förvaltningsdomstolens beslut
blivit avlyft eller nedsatt, har parten rätt att
som återbäring få den skatt som påförts till
för högt belopp eller som enligt beslut inte
ska återbäras.

206 §
Har förvaltningsdomstolen eller högsta

förvaltningsdomstolen med anledning av
ändringssökande ansett någon vara skattskyl-
dig eller höjt skattens belopp eller minskat
det belopp som en skattskyldig har varit be-
rättigad att få som återbäring, ska en kopia av
beslutet tillställas skatteverket. Detta ska utan
dröjsmål bestämma en efterbetalningstid för
betalningen av skatten och delge den skatt-
skyldige beslutet.

208 a §
För de skattskyldiga som inte är bokfö-

ringsskyldiga eller vars skatteperiod är ett
kalenderårskvartal eller ett kalenderår, är rä-
kenskapsperioden ett kalenderår. Räken-
skapsperioden för en renbeteslagsgrupp är ett
renskötselår.

209 e §
I samband med granskning eller återbäring

eller påförande av skatt kan skatteverket god-
känna ett avdrag som gjorts trots att den
skattskyldige inte har någon faktura, utred-
ning eller annan verifikation som motsvarar
kraven i lagen, om den skattskyldige på annat
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sätt förmår visa att han är berättigad till av-
drag på basis av 102, 102 a, 102 c, 103, 106
eller 111—113 §.

218 §
— — — — — — — — — — — — —
Den som underlåter att behörigen fullgöra
sin skyldighet enligt 209 o § eller trots upp-
maning av en myndighet sin skyldighet enligt
162 §, 162 c § 5 mom., 162 e eller 165 §,
166 § 2 mom., 168 § 2 mom., 169 § 1 och
2 mom., 170 § 1 mom., 170 a, 209 eller
209 a—209 c §, ska för mervärdesskatteför-
seelse dömas till böter.
— — — — — — — — — — — — —

1. Denna lag träder i kraft den 14 augusti
2009.
2. Lagen tillämpas på skatt som ska dekla-
reras, betalas och återbäras för en skattepe-
riod 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 ikraftträdan-
det 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 beträf-
fande vilken beslut om skattens påförande
fattas den dag då lagen träder i kraft eller
därefter.
5. En skattskyldig har rätt att dra av ett
belopp enligt den 149 § som gäller vid ikraft-
trädandet vilket inte dragits av för den sista
skatteperioden som gick ut före ikraftträdan-
det för den skatteperiod som börjar den dag
då lagen träder i kraft. Om den skattskyldige
har fått skatt som inte dragits av som återbä-
ring 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 återbä-
ring få ett belopp enligt den 149 § som gäller

vid ikraftträdandet och som inte dragits av för
den sista skatteperiod som gick ut före ikraft-
trädandet. Återbäringen betalas på basis av
ansökan eller någon annan utredning och på
den tillämpas i tillämpliga delar de bestäm-
melser som gäller vid ikraftträdandet.
7. Lagens 149 b—149 d § tillämpas på en

räkenskapsperiod som går ut den dag då la-
gen 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 räken-
skapsperioden i fråga. På lättnaden tillämpas
i tillämpliga delar de bestämmelser som gäl-
ler vid ikraftträdandet. När bestämmelserna
om lättnad tillämpas betraktas som räken-
skapsperiod de kalendermånader före ikraft-
trädandet som ingår i räkenskapsperioden en-
ligt bokföringslagen.
9. En skattskyldig vars räkenskapsperiod

när lagen träder i kraft ändras från ett kalen-
derår enligt 208 a § till en räkenskapsperiod
enligt bokföringslagen har rätt att få den lätt-
nad som avses i 149 a § för den räkenskaps-
period enligt bokföringslagen som går ut ef-
ter lagens ikraftträdande av den skatt som ska
redovisas för de kalendermånader efter la-
gens ikraftträdande som ingår i räkenskaps-
perioden i fråga. När bestämmelserna om
lättnad tillämpas betraktas som räkenskaps-
period de kalendermånader efter lagens
ikraftträdande som ingår i räkenskapsperio-
den enligt bokföringslagen.
10. Som skatteperiod för en sådan skatt-

skyldig 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.
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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 up-
penbarligen 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 skat-
teperiod som gått ut före lagens ikraftträ-
dande 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 återbä-
ras 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 la-
gen träder i kraft eller därefter. Om den skatt-
skyldiges räkenskapsperiod ändras när lagen
träder i kraft till kalenderår enligt 208 a §,
kan korrigeringen göras under den räken-
skapsperiod som ska tillämpas från lagens
ikraftträdande.

Nådendal den 7 augusti 2009

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister Jyrki Katainen
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Lag

Nr 606

om ändring av 5 och 6 § i lagen om skatt på vissa försäkringspremier

Given i Nådendal den 7 augusti 2009

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 20 december 1966 om skatt på vissa försäkringspremier (664/1966) 5
och 6 §,
sådana de lyder, 5 § i lag 537/1982 och 6 § i lagarna 1108/1988 och 928/1992, som följer:

5 §
För kalendermånad utgående skatt ska be-
talas senast den kalendermånad som följer
efter kalendermånaden i fråga vid den tid-
punkt som anges i 11 § 1 mom. i skattekon-
tolagen (604/2009).

6 §
Den skattskyldige ska lämna in skattede-
klaration för en kalendermånad senast den
kalendermånad som följer efter kalendermå-
naden i fråga vid den tidpunkt som föreskrivs
i 8 § i skattekontolagen och med iakttagande
av det förfarande som föreskrivs i 7 § i
samma lag.

Denna lag träder i kraft den 14 augusti
2009.
Lagen tillämpas på skatt som ska deklare-

ras 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.

Nådendal den 7 augusti 2009

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister Jyrki Katainen
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Lag

Nr 607

om ändring av lagen om skatteredovisning

Given i Nådendal den 7 augusti 2009

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 10 juli 1998 om skatteredovisning (532/1998) 3 och 5 §,
av dem 3 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1003/2004 och 254/2008, och
fogas till lagen en ny 5 a § som följer:

3 §

Intagsperiod och redovisningstidpunkt

Intagsperioden för skatter som avses i skat-
tekontolagen (604/2009) börjar den 18 dagen
i varje kalendermånad och upphör den 17
dagen i följande kalendermånad. De belopp
som under intagsperioden använts som betal-
ning för skatter på skattekontot och de återbä-
ringar som bokförts på skattekontot redovisas
och redovisningarna betalas under den kalen-
dermånad då intagsperioden upphör.
Intagsperioden för fastighetsskatten börjar
den 7 dagen i varje kalendermånad och upp-
hör den 6 dagen i följande kalendermånad.
Belopp som bokförts som betalda till Skatte-
förvaltningens bankkonto och återbäringar
som betalts till de skattskyldiga under intags-
perioden redovisas och redovisningarna beta-
las under den kalendermånad då intagsperio-
den upphör.
Intagsperiod för andra skatter som ska re-
dovisas i enlighet med denna lag är en kalen-
dermånad. Belopp som bokförts som betalda
på Skatteförvaltningens bankkonto och åter-
bäringar som betalts till de skattskyldiga un-
der intagsperioden redovisas och betalas un-
der månaden efter intagsperioden. Förskotts-
återbäringar på andra i lagen om beskatt-
ningsförfarande avsedda skatter än samfunds-

skatter avdras dock i redovisningen för den
månad då beskattningen slutförs.
Bestämmelser om betalningstidpunkten för

redovisningarna utfärdas genom förordning
av finansministeriet.

5 §

Utdelning och minimibeloppet av arbets-
givarprestationer vid förskottsuppbörden

För att förskottsinnehållningar, komplette-
ringar av förskottet och förskott som betalas
vid uppbörden samt kvarskatt som betalts
innan beskattningen har slutförts ska kunna
uppdelas i stats-, kommunal- och kyrkoskatt
samt i den försäkrades sjukförsäkringspremie
föreskrivs genom förordning av finansmini-
steriet för varje skatteår om de relativa ande-
lar (skattetagargruppernas utdelning) enligt
vilka skattetagarnas motsvarande andelar be-
räknas utfalla vid beskattningen för skatte-
året. Dessutom föreskrivs genom förordning
av finansministeriet om det månadsvisa mini-
mibeloppet av förskottsinnehållningar och ar-
betsgivares socialskyddsavgift som ska beta-
las på eget initiativ (minimibeloppet av ar-
betsgivarprestationer) så att deras samman-
lagda belopp så bra som möjligt motsvarar
det faktiska totala skatteårsvisa utfallet av
förskottsinnehållningar och arbetsgivares so-
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cialskyddsavgift som ska betalas på eget ini-
tiativ. Genom förordning av finansministeriet
föreskrivs också om grunderna för beräkning
av de andelar enligt vilka den andel som har
fastställts att utgöra kommunalskatt och kyr-
koskatt beräknas fördela sig mellan kommu-
nerna och församlingarna (kommunernas och
församlingarnas utdelning).
Utdelningen och minimibeloppet av ar-
betsgivarprestationerna ska justeras, om för-
ändringar i de tillgängliga beskattningsupp-
gifterna eller i de andra grunderna beräknas
leda till en ändring av utdelningen och mini-
mibeloppet av arbetsgivarprestationerna så
att förändringen väsentligt påverkar de be-
lopp som ska redovisas eller har redovisats.
Om utdelningen förändras, rättas de skatter
som dittills har redovisats för skatteåret att
motsvara den nya utdelningen.
Innan utdelningen och minimibeloppet av
arbetsgivarprestationerna fastställs och juste-
ras ska finansministeriet höra kommunernas
centralorganisation, kyrkostyrelsen, det orto-
doxa kyrkosamfundets kyrkostyrelse och
Folkpensionsanstalten.

5 a §

Garantiredovisning

Om beloppet av förskottsinnehållningar

och arbetsgivares socialskyddsavgifter som
ska betalas på eget initiativ under intagspe-
rioden tillsammans är mindre än 90 procent
av det minimibelopp av arbetsgivarprestatio-
nerna som fastställs för den månad som mot-
svarar intagsperioden, redovisas skillnaden
till skattetagarna som garantiredovisning.
Som garantiredovisning redovisas dock högst
ett belopp som motsvarar det sammanlagda
beloppet av betalningar som inte hänförts till
skattekonton och oanvända krediteringar på
skattekontona den dag då intagsperioden
upphör.
Garantiredovisningen rättas i samband

med följande månadsredovisning så att skat-
tetagarnas andelar motsvarar det faktiska in-
taget enligt periodskattedeklarationerna för
perioden.
Närmare bestämmelser om tillämpningen

av garantiredovisning utfärdas genom förord-
ning av finansministeriet. Skatteförvaltningen
utfärdar närmare föreskrifter om garantiredo-
visningsförfarandet och rättelse av redovis-
ningarna efter garantiredovisningen.

Denna lag träder i kraft den 14 augusti
2009.
Lagen tillämpas första gången vid redovis-

ningarna för 2010.

Nådendal den 7 augusti 2009

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister Jyrki Katainen
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Lag

Nr 608

om ändring av lagen om förskottsuppbörd

Given i Nådendal den 7 augusti 2009

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen av den 20 december 1996 om förskottsuppbörd (1118/1996) 39 § 6 mom.,

42 § 4 mom. och 43 §,
ändras 12, 21, 32 och 38 §, 39 § 2 och 7 mom., 41 §, 42 § 1 och 2 mom., 44 § 1 och 4 mom.,
48 § 1 mom. och 50 § 3 mom.,
av dem 44 § 4 mom. sådant det lyder i lag 564/2004 samt 48 § 1 mom. och 50 § 3 mom.
sådana de lyder i lag 241/2008, samt
fogas till lagen en ny 33 §, i stället för den 33 § som upphävts genom lag 564/2004, samt nya
33 a och 33 b § samt till 44 §, sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, ett nytt 5 mom.
som följer:

12 §

Betalning av innehållna belopp

Den som gör en betalning ska betala de
innehållna medlen till Skatteförvaltningen se-
nast kalendermånaden efter den då innehåll-
ningen verkställdes vid den tidpunkt som fö-
reskrivs i 11 § 1 mom. i skattekontolagen
(604/2009). Belopp som innehållits på sjöar-
betsinkomst som avses i 74 § i inkomstskat-
telagen ska betalas senast nämnda tidpunkt i
den andra kalendermånaden efter den då
innehållningen verkställdes.
Den som gör en betalning som avses i 32 §
4 mom. i denna lag ska betala de innehållna
medlen senast den andra kalendermånaden
efter den sista månaden i perioden vid den
tidpunkt som föreskrivs i 11 § 1 mom., i
skattekontolagen.
Den som gör en betalning och har en de-
klarationsperiod som på det sätt som avses i
33 § 2 mom. förkortas mitt under en deklara-

tionsperiod ska betala de medel som innehål-
lits för den del av deklarationsperioden som
föregick ändringen till Skatteförvaltningen
senast den andra kalendermånaden efter den
kalendermånad då den deklaration som avses
i 33 § 1 mom. har lämnats in, vid den tid-
punkt som föreskrivs i 11 § 1 mom. i skatte-
kontolagen, eller vid en senare tidpunkt som
skatteverket bestämmer.
Kommunerna, församlingarna och Folk-

pensionsanstalten betalar de innehållna med-
len så att de dras av från de belopp som enligt
lagen om skatteredovisning (532/1998) ska
redovisas till dessa skattetagare under måna-
den efter den då innehållningen verkställdes.

21 §

Förskottsinnehållning som deklarerats till för
högt belopp

Har i förskottsinnehållning deklarerats mer
än vad som innehållits, kan den som gör en
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betalning rätta felet genom att avge en rättel-
sedeklaration till periodskattedeklarationen
eller dra av det överdeklarerade beloppet från
beloppet av den innehållning som deklareras
för samma kalenderår.
Om ett fel som avses i 1 mom. upptäcks
först efter kalenderårets utgång, rättas period-
skattedeklarationen för kalenderårets sista pe-
riod med det överdeklarerade beloppet. En
förutsättning för rättelse är att anteckningarna
i den årsdeklaration som avses i 15 § 1 mom.
i lagen om beskattningsförfarande har rättats.
Rättelsedeklaration ska göras inom sex år
räknat från utgången av det år då för mycket
har deklarerats i förskottsinnehållning.

32 §

Periodskattedeklaration

Den som gör en betalning ska på det sätt
som föreskrivs i skattekontolagen med en
periodsskattedeklaration till skatteverket an-
mäla utbetalda löner och andra betalningar
samt den förskottsinnehållning som verk-
ställts på dessa.
Periodskattedeklarationen ska lämnas in
kalendermånadsvis för de betalningar som
gjorts under föregående kalendermånad se-
nast månaden efter kalendermånaden vid den
tidpunkt som föreskrivs i 8 § i skattekontola-
gen.
En arbetsgivare som betalar sjöarbetsin-
komst ska lämna in periodskattedeklaration
på elektronisk väg över betalningar som
gjorts under en kalendermånad senast den
andra kalendermånaden efter kalendermåna-
den i fråga vid den tidpunkt som föreskrivs i
8 § i skattekontolagen.
Periodskattedeklarationen ska dock lämnas
in kalenderårskvartalsvis senast den andra
månaden efter den sista månaden i perioden
vid den tidpunkt som föreskrivs i 8 § i skat-
tekontolagen när
1) omsättningen enligt 4 kap. 1 § i bokfö-

ringslagen (1336/1997) eller motsvarande av-
kastning för en arbetsgivare som regelbundet
betalar lön är högst 50 000 euro, eller
2) den som gör en betalning inte är en
arbetsgivare som regelbundet betalar lön men
är mervärdesskatteskyldig och berättigad till
skatteperiod enligt 162 a § 2 eller 3 mom. i
mervärdesskattelagen (1501/1993).

En arbetsgivare som regelbundet betalar
lön ska anmäla om att lön inte har betalts
eller en annan betalning inte har gjorts. An-
mälan kan göras för högst sex månader på
förhand.
Som kalenderår enligt 4 mom. 1 punkten

betraktas det kalenderår då den deklarations-
period som det är fråga om tillämpas.

33 §

Ändringar av deklarationsperioden

Den som gör betalningar enligt 32 §
4 mom. ska utan dröjsmål anmäla om de
villkor som föreskrivs i nämnda lagrum san-
nolikt inte uppfylls under kalenderåret eller
följande kalenderår.
Som betalarens deklarationsperiod betrak-

tas på grundval av anmälan enligt 1 mom.
rörande innevarande kalenderår en kalender-
månad från ingången av den kalendermånad
under vilken anmälan har gjorts. Skatteför-
valtningen utfärdar närmare föreskrifter om
de förutsättningar under vilka de åtgärder
som avses i detta moment inte behöver vid-
tas.
Om skatteverket på något annat sätt än det

som avses i 1 mom. konstaterar att villkoren
enligt 32 § 4 mom. inte uppfylls under kalen-
deråret, betraktas som betalarens deklara-
tionsperiod en kalendermånad från ingången
av kalenderåret i fråga. Skatteförvaltningen
utfärdar närmare föreskrifter om de förutsätt-
ningar under vilka de åtgärder som avses i
detta moment inte behöver vidtas.
Skatteverket kan bestämma att som dekla-

rationsperiod för en sådan betalare som vä-
sentligt försummar eller som på grunder som
avses i 26 § 3 mom. eller på motsvarande
grunder kan antas väsentligt försumma sina i
26 § 2 mom. avsedda skyldigheter i fråga om
beskattningen ska i stället för ett kalenderårs-
kvartal betraktas en kalendermånad från in-
gången av kalenderåret i fråga.
En betalare vars deklarationsperiod på det

sätt som avses i 2 mom. förkortas mitt under
deklarationsperioden, ska i fråga om den de-
klarationsperiod som föregick ändringen
lämna in periodskattedeklaration senast den
andra kalendermånaden efter den kalender-
månad då den deklaration som avses i
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1 mom. har lämnats in, vid den tidpunkt som
föreskrivs i 8 § i skattekontolagen eller vid en
senare tidpunkt som skatteverket bestämmer.
Skatteverket ska meddela beslut i ett
ärende som avses i 4 mom. och på den skatt-
skyldiges begäran meddela beslut i ett ärende
som avses i 3 mom.

33 a §

Rätt att välja deklarationsperiod

En betalare vars deklarationsperiod enligt
32 § 4 mom. är ett kalenderårskvartal, kan på
ansökan övergå till att tillämpa en deklara-
tionsperiod som omfattar en kalendermånad.
En betalare vars deklarationsperiod är en de-
klarationsperiod som valts med stöd av denna
paragraf kan på ansökan övergå till att till-
lämpa en deklarationsperiod enligt 32 § 2
eller 4 mom.
Deklarationsperioden ska dock vara
samma minst tre kalenderår efter varandra.
Den deklarationsperiod som grundar sig på
ansökan enligt 1 mom. tillämpas från in-
gången av kalenderåret efter det då ansökan
gjordes. Ansökan ska göras senast före ut-
gången av september före kalenderåret i
fråga.

33 b §

Enhetlig deklarationsperiod inom skatte-
kontosystemet

Den som gör en betalning ska tillämpa
samma deklarationsperiod som på sådan skatt
enligt mervärdesskattelagen som hör till till-
lämpningsområdet för skattekontolagen. Om
betalaren tillämpar en skatteperiod som är
lika lång som kalenderåret på ovan nämnda
skatt, är betalarens deklarationsperiod ett ka-
lenderårskvartal.
Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas inte
på en betalare som är skattskyldig enligt
162 a § 4 mom. i mervärdesskattelagen.

38 §

Debitering

Har betalaren delvis eller helt underlåtit att
verkställa förskottsinnehållning, ska skatte-

verket debitera det belopp som inte innehål-
lits, om inte något annat följer av 39 §.
Förskottsinnehållning som debiteras är

högst 40 procent av de gjorda betalningarna.
Betalaren ska höras före debiteringen, om det
är möjligt.
Debitering ska verkställas inom sex år ef-

ter utgången av det år då förskottsinnehåll-
ningen borde ha verkställts.

39 §

Upphävande av och avstående från
debitering

— — — — — — — — — — — — —
En förskottsinnehållning som inte har

verkställts kan lämnas delvis eller helt odebi-
terad även av särskilda skäl, såsom när det
med beaktande av omständigheterna är san-
nolikt att debitering inte behövs för att säkra
skatten. Också då kan dröjsmålsränta påföras.
Den räknas till och med utgången av året
efter det kalenderår då förskottsinnehåll-
ningen skulle ha verkställts.
— — — — — — — — — — — — —
Betalningsskyldigheten upphävs inte be-

träffande en skatteförhöjning som avses i
44 § eller dröjsmålsränta som avses i 32 § i
skattekontolagen om inte något annat följer
av särskilda skäl.

41 §

Debitering enligt uppskattning

Skatteverket uppskattar det belopp som
ska debiteras om betalaren har försummat att
deklarera förskottsinnehållning eller har de-
klarerat uppenbart för litet i förskottsinnehåll-
ning och han trots uppmaning inte har lämnat
de uppgifter som behövs för att verkställa
debitering.
I samband med en uppmaning som avses i

7 § 4 mom. i skattekontolagen delger skatte-
verket betalaren beloppet av den skatt som
påförs och grunderna för dess påförande och
ger betalaren tillfälle att ge en utredning. När
skatteverket uppskattar det belopp som ska
debiteras ska det beakta till exempel betala-
rens tidigare verksamhet och de ändringar
som inträffat i den, verksamhetens art och
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omfattning, antalet löntagare samt beloppen
av tidigare betalda löner och innehållningar.
Om det är möjligt ska skatteverket jämföra
betalarens verksamhet med andra som verkar
inom samma bransch och under likartade om-
ständigheter.

42 §

Rättelse av debitering enligt uppskattning

Får skatteverket efter att ha verkställt debi-
tering enligt uppskattning en tillförlitlig ut-
redning om att beloppet av förskottsinnehåll-
ningarna borde vara större än det debiterade
beloppet, ska skatteverket debitera det bris-
tande beloppet jämte skatteförhöjningar inom
den tid som nämns i 38 §.
Får skatteverket efter att ha verkställt debi-
tering enligt uppskattning en tillförlitlig ut-
redning om att beloppet av förskottsinnehåll-
ningarna är mindre än det debiterade belop-
pet, ska skatteverket rätta debiteringen inom
fem år från början av året efter det år då
beslutet har fattats.
— — — — — — — — — — — — —

44 §

Skatteförhöjning

Skatteverket kan höja förskottsinnehåll-
ningen
1) med högst 30 procent, om den innehåll-
ningsskyldige har försummat att inom före-
skriven tid verkställa förskottsinnehållning,
2) med högst 10 procent, om deklarationen
eller någon annan uppgift eller handling inne-
håller en mindre bristfällighet och den inne-
hållningsskyldige inte har följt en uppmaning
att avhjälpa bristen,
3) med högst 20 procent, om den innehåll-
ningsskyldige utan giltigt skäl har försummat
att lämna in deklaration eller har lämnat in
den väsentligt för sent eller har försummat att
i tid lämna in någon annan uppgift eller hand-
ling eller har lämnat en väsentligen bristfällig
deklaration, annan uppgift eller handling, och
högst till det dubbla beloppet, om den inne-
hållningsskyldige även efter att ha fått en
uppmaning, utan godtagbart skäl helt eller
delvis har underlåtit att fullgöra sin skyldig-
het,

4) till högst det dubbla beloppet, om den
innehållningsskyldige av grov vårdslöshet
har försummat sin deklarationsskyldighet el-
ler lämnat en väsentligen oriktig deklaration
eller annan uppgift eller handling.
— — — — — — — — — — — — —
Kan skatten inte höjas så som avses ovan,

kan skatteverket bestämma att en skatteför-
höjning om högst 15 000 euro ska betalas.
Påförandet av skatteförhöjning förutsätter då
att betalaren trots en bevisligen sänd uppma-
ning har försummat att lämna in registre-
ringsanmälan eller periodskattedeklaration el-
ler har lämnat in en väsentligen bristfällig
eller oriktig deklaration och att försummelsen
med avseende på omständigheterna eller an-
nars inte är obetydlig. Skatteverket kan be-
stämma att skatteförhöjning ska betalas på
grund av grov försummelse av deklarations-
skyldigheten även när det har verkställt debi-
tering genom uppskattning och på grundval
av en utredning som senare tillställts det har
rättat debiteringen så att debitering inte verk-
ställs.
Bestämmelser om förseningsavgift som

påförs för försummelse att deklarera skatt
inom föreskriven tid finns i 9 § i skattekonto-
lagen.

48 §

Rättelseyrkande till skatteverket

Ändring i ett avgörande eller ett beslut som
avses i denna lag får inte sökas genom besvär
förrän anhållan om rättelse av avgörandet
eller beslutet har gjorts hos behörigt skatte-
verk. Om det är fråga om ett beslut enligt 40
och 42 § som gäller rättelse av debitering, ett
beslut enligt 33 § som gäller överföring eller
om ett förhandsavgörande som avses i 45 §,
är nämnda beslut och förhandsavgöranden
överklagbara utan att ny rättelse yrkas. Rät-
telseyrkande ska framställas senast fem år
från ingången av kalenderåret efter det år då
beslutet har fattats eller ärendet har avgjorts.
Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt
ska framställa rättelseyrkande inom 60 dagar
från den dag då beslutet har fattats eller ären-
det har avgjorts.
— — — — — — — — — — — — —
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50 §

Besvärstid och vissa andra bestämmelser
som gäller besvär

— — — — — — — — — — — — —
Besvär som gäller beslut om ändring av
deklarationsperioden enligt 33 §, förhandsav-
görande enligt 45 § och fastställande av för-
skottsinnehållningsprocent eller förskott en-
ligt 48 § ska tillställas skatteverket eller för-
valtningsdomstolen inom 30 dagar efter del-
fåendet av beslutet. Besvärstiden för Enheten
för bevakning av skattetagarnas rätt börjar
från den dag då beslutet har fattats.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 14 augusti
2009.
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 förskottsinne-
hållning 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 beta-
lare 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, förut-
satt 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 ikraft-
trädande kommer in till skatteverket efter den
1 mars 2010, debiterar skatteverket den för-
skottsinnehållning som betalaren uppgett.
Den 44 § 1 mom. 1 punkt som gäller vid

ikraftträdandet tillämpas inte på förskottsin-
nehållning som ska betalas för en kalender-
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 debi-
terats den dag då denna lag träder i kraft eller
därefter.
Om ett beslut om debitering av förskottsin-

nehållning som ska betalas för en kalender-
månad 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.

Nådendal den 7 augusti 2009

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister Jyrki Katainen

4034 Nr 608



Lag

Nr 609

om ändring av 10 och 13 § i lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift

Given i Nådendal den 7 augusti 2009

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/1963) 10 §

3 mom. och 13 § 4 mom.,
sådana de lyder, 10 § 3 mom. i lag 1569/1995 och 13 § 4 mom. i lag 1114/2005, som följer:

10 §
— — — — — — — — — — — — —
Om socialskyddsavgift har lämnats obetald
eller om den har betalts efter utsatt betal-
ningsdag, ska på den betalas dröjsmålsränta
på det sätt som föreskrivs i skattekontolagen
(604/2009).
— — — — — — — — — — — — —

13 §
— — — — — — — — — — — — —
En arbetsgivare som betalar lön regelbun-
det eller tillfälligt ska till skatteverket lämna
in en deklaration över avdrag som avses i
3 mom. på det sätt som föreskrivs i 32 § i
lagen om förskottsuppbörd.

Denna lag träder i kraft den 14 augusti
2009.
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 skattetill-
lägg enligt det 10 § 3 mom. som gäller vid
ikraftträdandet till den 31 december 2009.

Nådendal den 7 augusti 2009

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister Jyrki Katainen
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Lag

Nr 610

om ändring av lagen om källskatt på ränteinkomst

Given i Nådendal den 7 augusti 2009

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 28 december 1990 om källskatt på ränteinkomst (1341/1990) 7, 14 och
16 §,
sådana de lyder, 7 § i lag 1571/1995, 14 § i lag 1393/1991 och i nämnda lag 1571/1995 samt
16 § delvis ändrad i nämnda lag 1571/1995, som följer:

7 §

Betalning av skatt

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

14 §

Gottskrivning och återbäring av källskatt

Källskatt som har uppburits hos räntetaga-
ren utan grund betraktas som förskott på in-
komstskatten, och på den tillämpas vad som i
lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) och
lagen om beskattningsförfarande (1558/1995)
föreskrivs om användning och återbäring av
förskott.
Har räntebetalaren deklarerat källskatt till
ett för högt belopp, kan den skatt som dekla-

rerats till för högt belopp dras av från käll-
skatt som ska deklareras för samma kalen-
derår eller rätta felet genom att lämna in en
rättelsedeklaration till periodskattedeklaratio-
nen. Rättelse av periodskattedeklarationen
enligt 7 § 3 mom. i skattekontolagen ska
göras inom de fem kalenderår som följer efter
skattebetalningen.

16 §

Uppbörd av källskatt och påföljderna av
dröjsmål

På källskatt som avses i denna lag och som
påförts räntetagaren tillämpas lagen om skat-
tetillägg och förseningsränta (1556/1995).

Denna lag träder i kraft den 14 augusti
2009.
Lagen tillämpas på skatt som uppburits på

ränteinkomst den dag då lagen träder i kraft
eller därefter.
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På skatt som uppburits på ränteinkomst
före lagens ikraftträdande tillämpas de be-
stämmelser 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 debi-
teras den dag då lagen träder i kraft eller
därefter, beräknas på skatten skattetillägg en-
ligt det 16 § 2 mom. som gäller vid ikraftträ-
dandet till den 31 december 2009.

Nådendal den 7 augusti 2009

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister Jyrki Katainen
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Lag

Nr 611

om ändring av 11 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

Given i Nådendal den 7 augusti 2009

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 11 augusti 1978 om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
(627/1978) 11 § 1 mom. som följer:

11 §
Har källskatt inte uppburits, men har på
inkomsten innehållits förskott som avses i
lagen om förskottsuppbörd, ska det inne-
hållna förskottets belopp dras av från det
skattbelopp som den som är skyldig att upp-
bära skatten ålagts att betala enligt 8 §.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 14 augusti
2009.

Nådendal den 7 augusti 2009

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister Jyrki Katainen
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Lag

Nr 612

om ändring av lotteriskattelagen

Given i Nådendal den 7 augusti 2009

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lotteriskattelagen av den 26 juni 1992 (552/1992) 8 § 2 mom., 10, 14 och 17 §, av

dem 10 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1568/1995, och
ändras 8 § 1 mom., 9 §, 11 § 1 mom. och 13 § 1 mom. som följer:

8 §

Betalning av skatt och deklarationsskyldighet

Den skattskyldige ska betala och deklarera
den lotteriskatt som ska betalas för en kalen-
dermånad senast den andra månaden efter
kalendermånaden vid den tidpunkt som före-
skrivs i skattekontolagen (604/2009). Uppgif-
ter om skatten ska anmälas med den period-
skattedeklaration som avses i skattekontola-
gen.
— — — — — — — — — — — — —

9 §

Skatterättelse

En skattskyldig som anordnar lotteri får
dra av lotteriskatt som deklarerats till för högt
belopp för en kalendermånad från skatt som
ska betalas för samma kalenderår eller rätta
felet genom att lämna in en rättelsedeklara-
tion till periodskattedeklarationen. Rättelse
enligt 7 § 3 mom. i skattekontolagen av
periodskattedeklarationen ska göras inom de

närmaste fem kalenderåren efter det då skat-
ten betalades.

11 §

Debitering enligt uppskattning

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

13 §

Skatteförhöjning

Har den skattskyldige underlåtit att dekla-
rera lotteriskatt eller har han deklarerat den
väsentligen för sent eller lämnat in en brist-
fällig deklaration och kan försummelsen inte
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betraktas som ringa, kan den skattskyldige i
samband med debiteringen påföras en förhöj-
ning på högst 30 procent av det försummade
lotteriskattebeloppet.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 14 augusti
2009.
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 ka-
lendermånad som gått ut före lagens ikraftträ-
dande tillämpas de bestämmelser som gäller
vid ikraftträdandet om inte något annat före-
skrivs 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, debi-
terar skatteverket den skatt som den skatt-
skyldige 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.

Nådendal den 7 augusti 2009

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister Jyrki Katainen
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Lag

Nr 613

om ändring av lagen om skatteuppbörd

Given i Nådendal den 7 augusti 2009

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 5 augusti 2005 om skatteuppbörd (609/2005) 1 §, rubriken för 15 §
och 15 § 1 mom., 25 §, 27 § 2 och 3 mom., 28 § och 40 § 1 mom. samt
fogas till 17 § ett nytt 2 mom., till 21 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 240/2008, nya 2
och 3 mom., varvid de nuvarande 2—4 mom. blir 4—6 mom., och till 34 § ett nytt 4 mom. som
följer:

1 §

Tillämpningsområde

Denna lag ska tillämpas på uppbörd av
skatter och avgifter enligt lagen om beskatt-
ningsförfarande (1558/1995), lagen om för-
skottsuppbörd (1118/1996) och mervärdes-
skattelagen (1501/1993) med undantag för de
skatter och avgifter som avses i 1 § 2 och
3 mom. i skattekontolagen (604/2009).
Lagen tillämpas dessutom på uppbörd av
skogsvårdsavgift samt andra skatter och av-
gifter, om så bestäms särskilt.
Om uppbörd av mervärdesskatt i samband
med import bestäms särskilt.

15 §

Betalningsordning för debiterad skatt och
skatt som överförts från skattekonto för

indrivning

De medel som uppburits eller drivits in hos
den betalningsskyldige används till betalning

av debiterad skatt eller skatt som överförts
från skattekonto för indrivning i följande ord-
ning:
1) betalningsuppskovsränta,
2) dröjsmålsränta, förseningsränta eller

restavgift,
3) skattetillägg eller ränta som motsvarar

dröjsmålsränta,
4) skatteförhöjning,
5) skatt,
6) ränta på kvarskatt eller debiterad sam-

fundsränta.
— — — — — — — — — — — — —

17 §

Användning av ospecificerade betalningar

— — — — — — — — — — — — —
Det belopp av betalningen som inte an-

vänds räknas den skattskyldige till godo på
skattekontot. Det belopp som inte behövs för
att betala förpliktelser som finns på skatte-
kontot återbärs till den skattskyldige.
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21 §

Betalning av skatteåterbäring

— — — — — — — — — — — — —
Om den skattskyldige har försummat de-
klarationsskyldighet som föreskrivs i fråga
om de skatter och avgifter som uppbärs med
stöd av de lagar och bestämmelser som
nämns i 1 § i skattekontolagen eller som
baserar sig på på bestämmelser om inkomst-
beskattning eller överlåtelseskatt, eller har
lämnat in en väsentligt bristfällig deklaration
eller annan utredning, betalas skatteåterbä-
ringen till den del som den inte ska användas
som betalning för skatt efter att skattebelop-
pet har utretts.
Med avvikelse från vad som föreskrivs
ovan kan Skatteförvaltningen betala återbä-
ringen eller en del av den innan skattebelop-
pet utreds, om bristen är liten och det är
sannolikt att återbäringen inte behövs eller
endast en del av den behövs för betalning av
de skatter och avgifter som är under utred-
ning.
— — — — — — — — — — — — —

25 §

Skattekvittning

Skatteuppbördsmyndigheten använder
skatteåterbäringen till kvittning mot skatte-
rest och obetalda förpliktelser på skattekon-
tot, om de förutsättningar för kvittning som
anges i detta kapitel föreligger. Skattekvitt-
ning verkställs även för betalning av en sådan
skatterest och obetald förpliktelse på skatte-
kontot som mottagaren av återbäringen helt
eller delvis ålagts att ansvara för.

27 §

Kvittningsordning för skatterester

— — — — — — — — — — — — —
Skatter som preskriberas under ett och
samma år kvittas i följande ordning:
1) skatter och avgifter som avses i 1 § 2
mom. i lagen om beskattningsförfarande samt
förskott eller annat belopp som debiterats
med stöd av lagen om förskottsuppbörd och
sjukförsäkringslagen (364/1963) och skatt el-

ler avgift som avses i lagen om förskottsupp-
börd och som med stöd av 21 § i skattekon-
tolagen överförts från skattekontot för indriv-
ning jämte dröjsmålspåföljder,
2) arbetsgivares socialskyddsavgift samt

arbetsgivares socialskyddsavgift som över-
förts från skattekontot för indrivning jämte
dröjsmålspåföljder,
3) fastighetsskatt,
4) andra skatter som tillfaller staten samt

skatter och avgifter som tillfaller staten och
som överförts från skattekontot för indriv-
ning jämte dröjsmålspåföljder,
5) skogsvårdsavgift,
6) konjunkturdeposition.
Obetalda förpliktelser på skattekontot, ut-

ländska skatter som drivs in i Finland med
stöd av ett handräckningsavtal samt försum-
melseavgifter som avses i 22 a § i lagen om
beskattningsförfarande och som ålagts den
uppgiftsskyldige kvittas sist.

28 §

Skattekvittningsdag

Skattekvittningsdag är den dag då skatte-
uppbördsmyndigheten får kännedom om åter-
bäringen. Då förskott som ska återbäras kvit-
tas mot skatterest eller obetalda förpliktelser
på skattekontot, är skattekvittningsdagen den
dag då beskattningen har slutförts.

34 §

Indrivningsmetoder

— — — — — — — — — — — — —
Obetald skatt som avses i 133 s § 1 mom.
och 188 a § 1 mom. i mervärdesskattelagen
kan dock sändas för indrivning i utsöknings-
väg eller fogas till en betalningsuppmaning
eller konkursansökan enligt konkurslagen
(120/2004) inom två veckor efter det att den
skattskyldige anses ha fått del av meddelan-
det om skatten.

40 §

Åläggande av ansvar

Skatt ska påföras den skatt- eller betal-
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ningsskyldige och dem som ansvarar för
skatten solidariskt. De ansvariga ska anteck-
nas i skattemyndighetens skatte- eller debite-
ringsbeslut, på debetsedeln eller inbetalnings-
kortet eller på skattekontoutdraget eller ett
annat meddelande som skickas till den skatt-

skyldige om obetalda förpliktelser på skatte-
kontot enligt 21 § i skattekontolagen.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 14 augusti
2009.

Nådendal den 7 augusti 2009

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister Jyrki Katainen
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Lag

Nr 614

om ändring av 1 § i lagen om skattetillägg och förseningsränta

Given i Nådendal den 7 augusti 2009

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 18 december 1995 om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995)
1 § 1 mom. som följer:

1 §

Tillämpningsområde

Vid försummelse att inom utsatt tid betala
skatt som avses i 1 § i lagen om skatteupp-
börd (609/2005) beräknas skattetillägg eller
förseningsränta på skatten enligt denna lag.
Denna lag tillämpas också på andra skatter

som ska betalas till stat och kommun och på
prestationer som ska jämställas med skatter,
om inte något annat föreskrivs om påfölj-
derna av försummad eller fördröjd betalning i
någon annan lag.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 14 augusti
2009.

Nådendal den 7 augusti 2009

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister Jyrki Katainen
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Lag

Nr 615

om ändring av 21 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

Given i Nådendal den 7 augusti 2009

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 30 december 1999 om offentlighet och sekretess i fråga om
beskattningsuppgifter (1346/1999) 21 § som följer:

21 §

Publicering av uppgifter om skatterester

Såsom specialindrivningsåtgärd kan upp-
gifter om sådana förfallna och obetalda skat-
ter i fråga om mervärdesskatt samt förskotts-
innehållning och arbetsgivares socialskydds-
avgift vilka uppbärs med stöd av lagen om
skatteuppbörd (609/2005) och skattekontola-
gen (604/2009) anmälas för publicering.
Uppgifter som publiceras är den skattskyl-
diges eller den betalningsskyldiges
1) namn,

2) firma samt företags- och organisations-
nummer,
3) av Skatteförvaltningen kända hemkom-

mun, om inte något annat följer av 24 §
1 mom. 31 punkten i lagen om offentlighet i
myndigheternas verksamhet eller av 25 §
4 mom. i befolkningsdatalagen,
4) skatterestbelopp jämte dröjsmålspåfölj-

der samt vilket skatteslag skatteresten består
av.

Denna lag träder i kraft den 14 augusti
2009.

Nådendal den 7 augusti 2009

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister Jyrki Katainen
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Statsrådets förordning

Nr 616

om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet

Given i Helsingfors den 13 augusti 2009

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministe-
riet, föreskrivs med stöd av 4 § 5 mom., 5 § 2 mom. och 8 § 1 mom. i lagen av den 24 juli 2009
om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (593/2009):

1 §

Ledande tjänstemän och personal

Överdirektören leder Säkerhets- och ut-
vecklingscentret för läkemedelsområdet och
svarar för att centrets resultatmål uppnås och
för att centrets uppgifter sköts på ett effektivt,
ekonomiskt och resultatrikt sätt. Överdirektö-
ren ska följa utvecklingen på centrets an-
svarsområde och sörja för den allmänna ut-
vecklingen av centrets verksamhet.
Vid centret finns utöver överdirektören
dessutom direktörer, en förvaltningsdirektör
samt annan personal i tjänste- och arbetsav-
talsförhållande. Direktörerna leder verksam-
heten inom sitt ansvarsområde och ansvarar
för utvecklingen av verksamheten och för
verksamhetens effektivitet samt för att uppnå
av de mål som uppställts i resultatavtalet
mellan social- och hälsovårdsministeriet och
centret samt i centrets verksamhetsplan.

2 §

Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor för överdirektören är
högre högskoleexamen, god förtrogenhet
med centrets verksamhetsområde samt i prak-
tiken visad ledarförmåga och ledarerfarenhet.
Behörighetsvillkor för direktörerna och
förvaltningsdirektören är högre högskoleexa-

men och god förtrogenhet med ansvarsområ-
det samt i praktiken visad ledarförmåga och
ledarerfarenhet.

3 §

Utnämning och anställning av personal

Statsrådet utnämner överdirektören.
Annan personal i tjänste- eller arbetsavtals-

förhållande utnämns eller anställs av överdi-
rektören eller någon annan som hör till cen-
trets personal i enlighet med vad som anges i
arbetsordningen.

4 §

Tillsynsnämnden

Som föredragande och som sekreterare vid
tillsynsnämnden vid Säkerhets- och utveck-
lingscentret för läkemedelsområdet fungerar
tjänstemän som överdirektören förordnat där-
till.
Tillsynsnämnden är beslutför när mötes-

ordföranden och en majoritet av medlem-
marna är närvarande.
Om det uppstår meningsskiljaktigheter vid

avgörandet av ett ärende i tillsynsnämnden,
ska ärendet avgöras genom omröstning. Som
nämndens beslut gäller det förslag som majo-
riteten omfattar och vid lika röstetal det för-
slag som mötets ordförande har omfattat.
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5 §

Farmakopékommittén

Den farmakopékommitté som Säkerhets-
och utvecklingscentret för läkemedelsområ-
det tillsätter ska utöver en ordförande och en
vice ordförande ha högst sex medlemmar,
som ska företräda en bred sakkunskap inom
läkemedelsområdet.

6 §

Permanenta sakkunniga

Säkerhets- och utvecklingscentret för läke-
medelsområdet kan för högst tre år åt gången
till permanenta sakkunniga kalla erkänt
skickliga och erfarna personer, med veten-
skaplig eller annan sakkunskap som är bety-
delsefull för centrets verksamhet. Den som
samtycker till att vara permanent sakkunnig
är skyldig att tillhandahålla sakkunnighjälp
på sitt område.

7 §

Arvoden och ersättningar

Medlemmarna i nämnder, delegationer och
farmakopékommittén samt sakkunniga vid
Säkerhets- och utvecklingscentret för läke-
medelsområdet får arvode för utförda upp-
drag samt resekostnadsersättning enligt de
grunder som centret fastställer.

8 §

Forskare och praktikanter

Säkerhets- och utvecklingscentret för läke-
medelsområdet kan med överdirektörens
samtycke ta emot utomstående forskare och
praktikanter som utan arvode från centret ut-
för forskningsarbete eller deltar i arbetsprak-
tik och då får använda centrets utrustning och
förnödenheter.
Bestämmelser om villkoren för motta-

gande av forskare och praktikanter och om
deras ställning finns i arbetsordningen.

9 §

Företrädande av staten

Säkerhets- och utvecklingscentret för läke-
medelsområdet kärar och svarar på statens
vägnar samt bevakar statens rätt och fördel
vid domstolar och andra myndigheter i ären-
den som centret ska sköta.

10 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 no-
vember 2009.
Åtgärder som verkställigheten av förord-

ningen förutsätter får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 13 augusti 2009

Social- och hälsovårdsminister Liisa Hyssälä

Regeringsråd Anne Koskela
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