FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 30 december 2011

1524/2011
Lag
om ändring av 8 och 11 § i skattekontolagen
Utfärdad i Helsingfors den 29 december 2011

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i skattekontolagen (604/2009) 8 § 1 och 2 mom. samt 11 § 1 mom. som följer:
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 periodskattedeklaration för mervärdesskatt senast den sista
februari efter perioden.
En elektronisk periodskattedeklaration anses vara inlämnad när den har kommit in till
Skatteförvaltningen på det sätt som föreskrivs i 10 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet
(13/2003). Andra än elektroniska periodskatRP 50/2011
RP 130/2011
FiUB 23/2011
RSv 104/2011

tedeklarationer anses vara inlämnade när de
har kommit in till Skatteförvaltningen på det
sätt som föreskrivs i 18 § i förvaltningslagen
(434/2003). En periodskattedeklaration som
ska lämnas för kalenderåret och som har
kommit in per post anses vara inlämnad i rätt
tid om den har kommit in till Skatteförvaltningen senast den sjunde dagen efter den
inlämningsdag som avses i 1 mom.
— — — — — — — — — — — — —
11 §
När en förpliktelse förfaller till betalning
Förpliktelser som grundar sig på en periodskattedeklaration förfaller till betalning på
den allmänna förfallodagen i den kalendermånad då periodens skatt ska betalas enligt
den lag som gäller skatten i fråga. För skatt-
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skyldiga vars period är ett kalenderår förfaller den mervärdesskatteförpliktelse som
grundar sig på periodskattedeklarationen till
betalning den sista februari efter perioden.

— — — — — — — — — — — — —
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
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