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875/2012
Lag
om ändring av lagen om beskattningsförfarande
Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2012

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) 62 § 4 mom. samt 88 och 90 §,
sådana de lyder, 62 § 4 mom. i lag 238/2008, 88 § delvis ändrad i lagarna 1274/2002 och
238/2008 samt 90 § i lagarna 505/1998 och 238/2008,
ändras 1 § 3 mom., 23 a, 26 a, 53, 61 och 69 §, rubriken för 8 kap., 85 § och rubriken för
10 kap.,
av dem 23 a § sådan den lyder i lagarna 565/2004, 1252/2009 och 520/2010, 26 a § sådan
den lyder i lag 1067/2003, 61 § sådan den lyder i lag 520/2010, 69 § sådan den lyder i lag
238/2008, rubriken för 8 kap. sådan den lyder i lag 536/1996 och 85 § sådan den lyder i
lagarna 505/1998 och 520/2010, samt
fogas till lagen nya 23 b, 71 a—71 f och 85 a § som följer:
1 kap.
Allmänna stadganden
1§
Lagens tillämpningsområde
— — — — — — — — — — — — —
I fråga om skattskyldigheten föreskrivs
särskilt. För skattebetalningen verkställs under skatteåret förskottsuppbörd enligt denna
lag och lagen om förskottsuppbörd
(1118/1996). Skatterna uppbärs så som föreskrivs i denna lag och i lagen om skatteuppbörd (609/2005).
23 a §
Sökande av ändring i beslut som gäller uppgiftsskyldigheten
Den uppgiftsskyldige får söka ändring i
RP 76/2012
FiUB 29/2012
RSv 136/2012

sådana beslut av Skatteförvaltningen som
gäller skyldighet att lämna i detta kapitel
avsedda uppgifter. Ändring söks genom besvär hos den förvaltningsdomstol till vars
domkrets den uppgiftsskyldiges hemkommun
hörde när beslutet fattades.
Besvären ska anföras inom 60 dagar från
det att den uppgiftsskyldige har fått del av
Skatteförvaltningens beslut. Ett beslut kan
delges utan mottagningsbevis. Delfåendet av
beslutet anses då ha skett den sjunde dagen
efter det att beslutet postades, om inte något
annat visas. På förfarandet tillämpas i övrigt
69
§
samt
förvaltningsprocesslagen
(586/1996).
Den uppgiftsskyldige och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt får söka ändring i förvaltningsdomstolens beslut genom
besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om
högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. På överklagandet tillämpas då
70 och 71 §.
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23 b §

Sökande av ändring i beslut som gäller försummelseavgift
I ett beslut av Skatteförvaltningen som gäller försummelseavgift får den uppgiftsskyldige och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt söka ändring genom en skriftlig
begäran om omprövning hos den myndighet
som fattat beslutet. Den uppgiftsskyldige ska
begära omprövning inom fem år från ingången av kalenderåret efter det år då beslutet om försummelseavgift har fattats. Omprövning får dock alltid begäras inom 60
dagar från det att den uppgiftsskyldige har
fått del av beslutet. För Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt är tidsfristen 60
dagar från det att beslutet fattades.
I ett omprövningsbeslut får den uppgiftsskyldige och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt söka ändring genom besvär
hos den förvaltningsdomstol till vars domkrets den uppgiftsskyldiges hemkommun
hörde när beslutet fattades. Den uppgiftsskyldige ska anföra besvär inom fem år från
ingången av kalenderåret efter det år då beslutet om försummelseavgift har fattats. Besvärstiden är dock alltid minst 60 dagar från
delfåendet av omprövningsbeslutet. För Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt är
tidsfristen 60 dagar från det att beslutet fattades. På förfarandet tillämpas i övrigt 69 §
samt förvaltningsprocesslagen.
Ett beslut som avses i 1 och 2 mom. kan
delges utan mottagningsbevis. Delfåendet av
beslutet anses då ha skett den sjunde dagen
efter det att beslutet postades, om inte något
annat visas.
Den uppgiftsskyldige och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt får söka ändring i förvaltningsdomstolens beslut genom
besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om
högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. I fråga om överklagandet tillämpas då 70 och 71 §.
26 a §
Gemensam behandling av ärenden
Om ett beslut har en betydande inverkan

på avgörandet i ett ärende som samtidigt är
anhängigt hos Skatteförvaltningen ska ärendena beredas och avgöras gemensamt, om det
är möjligt med beaktande av antalet ärenden,
arbetsarrangemangen och slutförandet av beskattningen, och gemensam behandling inte
medför menligt dröjsmål.
53 §
Åläggande av skatteansvar
I fråga om åläggande av skatteansvar gäller 40 § i lagen om skatteuppbörd.
5 kap.
Ändringssökande
61 §
Omprövningsmyndighet
Skatterättelsenämnden avgör begäran om
omprövning som gäller beskattningen. Skatteförvaltningen kan emellertid avgöra en i
62 § 1 mom. angiven persons begäran om
omprövning till den del begäran godkänns.
Om beskattningen av en skattskyldig har
verkställts enligt uppskattning på det sätt som
anges i 27 § 1 mom. och den skattskyldige
söker ändring i beskattningen genom att
lämna in en skattedeklaration efter det att
beskattningen har slutförts, kan Skatteförvaltningen upphäva beskattningen och verkställa
den på nytt.
69 §
Hörande av skattetagare då besvär behandlas
Den förvaltningsdomstol som behandlar ett
besvärsärende ska med anledning av besvär
som anförts av den skattskyldige ge Enheten
för bevakning av skattetagarnas rätt tillfälle
att avge bemötande och vid behov genmäle.
Utöver vad som i 34 § 2 mom. i förvaltningsprocesslagen föreskrivs om avgörande
av ett ärende utan att en part hörs, kan förvaltningsdomstolen avgöra besvären utan att
höra Enheten för bevakning av skattetagarnas
rätt, om skattebeloppet med anledning av den
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skattskyldiges besvär kan ändras med högst
6 000 euro och om ärendet inte lämnar rum
för tolkning och inte är oklart.
71 a §
Prejudikatbesvär hos högsta förvaltningsdomstolen
Den skattskyldige och andra som avses i
62 § 1 mom. samt Enheten för bevakning av
skattetagarnas rätt (parter) får söka ändring i
ett beslut av skatterättelsenämnden hos högsta förvaltningsdomstolen i stället för hos
förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar tillstånd för prejudikatbesvär (prejudikatbesvär).
Tillstånd för prejudikatbesvär kan beviljas
också så att tillståndet gäller bara en del av
skatterättelsenämndens överklagade beslut.
71 b §
Förutsättningar för tillstånd för prejudikatbesvär
Högsta förvaltningsdomstolen kan bevilja
tillstånd för prejudikatbesvär på den grund
som anges i 70 § 2 mom. 1 punkten.
För beviljande av tillstånd för prejudikatbesvär krävs det dessutom skriftligt samtycke
av den andra parten i besvärsärendet.
71 c §
Förfarande i tillståndsärenden som gäller
prejudikatbesvär
Tillstånd för prejudikatbesvär ska sökas
hos högsta förvaltningsdomstolen genom en
besvärsskrift som innehåller tillståndsansökan och besvären. Besvärsskriften ska inom
besvärstiden lämnas in till Skatteförvaltningen. För den skattskyldige och andra som
avses i 62 § 1 mom. är tidsfristen för inlämnande av besvärsskriften 60 dagar från det att
de har fått del av rättelsenämndens beslut så
som anges i 67 §. För Enheten för bevakning
av skattetagarnas rätt är tidsfristen 60 dagar
och räknas från tidpunkten för rättelsenämndens beslut.
Skatteförvaltningen ska ge den andra parten tillfälle att ge samtycke. Tidsfristen för
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givande av samtycke är 30 dagar från det att
parten har delgetts brevet om hörande för
samtycket. Efter att ha fått samtycket ska
Skatteförvaltningen efter det att tidsfristen
om 30 dagar löpt ut överföra ärendet till
högsta förvaltningsdomstolen för behandling.
Vid överföringen av ärendet iakttas i tillämpliga delar 29 § 1 mom. i förvaltningsprocesslagen. Skatteförvaltningen ska informera
parterna och den förvaltningsdomstol som
avses i 66 § i denna lag om överföringen.
Den som gett samtycke får också inom tidsfristen om 30 dagar återta sitt samtycke genom ett skriftligt meddelande till Skatteförvaltningen.
Om tillståndsansökan som gäller prejudikatbesvär inte har getts in till Skatteförvaltningen inom den tid som anges i 1 mom. eller
om en part inte ger samtycke eller återtar sitt
samtycke, ska Skatteförvaltningen överföra
ärendet till förvaltningsdomstolen, som behandlar ärendet så som till domstolen riktade
besvär på det sätt som anges i 66—69 §. Vid
överföringen av ärendet iakttas i tillämpliga
delar 29 § 1 mom. i förvaltningsprocesslagen.
I detta fall fattas inget särskilt beslut om
avvisande av ansökan om tillstånd för prejudikatbesvär.
Till den del högsta förvaltningsdomstolen
inte beviljar besvärstillstånd ska den överföra
besvären till förvaltningsdomstolen för att behandlas som besvär. Besvären anses då ha
anhängiggjorts vid förvaltningsdomstolen när
ansökan om tillstånd för prejudikatbesvär har
anhängiggjorts. På behandlingen av besvären
tillämpas 66—69 §.
Om sökanden återtar sin ansökan om tillstånd för prejudikatbesvär, överförs ärendet
till förvaltningsdomstolen för behandling
som besvär.
71 d §
Sökande av ändring i förvaltningsdomstolens
beslut
Om förvaltningsdomstolen avgör besvären
i de fall som nämns i 71 c §, får förvaltningsdomstolens beslut överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs
i 70 och 71 §.
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71 e §

Ändringssökande i vissa beslut av Skatteförvaltningen
Den som ansökt om ett namngivningsbeslut och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt får överklaga ett sådant av Skatteförvaltningen fattat namngivningsbeslut som
avses i 57 § 1 mom. 2 punkten i inkomstskattelagen.
Sådana beslut av Skatteförvaltningen som
avses i 122 § 3 och 4 mom. i inkomstskattelagen och i 43 § 5 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
(360/1968) får överklagas av den som ansökt
om beslutet och av Enheten för bevakning av
skattetagarnas rätt.
Sådana beslut av Skatteförvaltningen enligt tonnageskattelagen (476/2002) som gäller godkännande som tonnageskattskyldig eller återkallande av godkännande får överklagas av den som ansökt om beslutet och av
Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt.
Ändring söks genom besvär hos den förvaltningsdomstol till vars domkrets sökandens hemkommun hörde när beslutet fattades.
Besvären ska anföras inom 60 dagar från
det att sökanden har fått del av Skatteförvaltningens beslut. Tidsfristen för Enheten för
bevakning av skattetagarnas rätt räknas från
det att beslutet fattades. På förfarandet tillämpas i övrigt 69 § samt förvaltningsprocesslagen.
Ändring i förvaltningsdomstolens beslut
får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. På överklagandet tilllämpas 70 och 71 §.
71 f §
Innehållet i den besvärsanvisning som ska
fogas till rättelsenämndens beslut
En besvärsanvisning enligt 47 § i förvaltningslagen (434/2003) ska fogas till rättelsenämndens beslut. Av besvärsanvisningen ska
framgå hur den som är missnöjd med avgörandet ska förfara för att få ärendet prövat av
förvaltningsdomstolen eller för att söka änd-

ring genom prejudikatbesvär enligt 71 a § i
denna lag. I besvärsanvisningen ska också
förfarandet i ett ärende som gäller tillstånd
för prejudikatbesvär beskrivas i huvuddrag.
8 kap.
Förhandsavgörande
85 §
Ansökan om förhandsavgörande hos Skatteförvaltningen
Skatteförvaltningen kan på skriftlig ansökan av en skattskyldig eller en sammanslutning meddela förhandsavgörande om inkomstbeskattningen.
Förhandsavgörandet meddelas för viss tid,
dock högst för det skatteår som utgår senast
under det kalenderår som följer på meddelandet av förhandsavgörandet. Förhandsavgörande meddelas inte, om ansökan i ärendet är
anhängig i centralskattenämnden eller om
centralskattenämnden har avgjort ärendet.
I ansökan ska den fråga specificeras i vilken förhandsavgörande söks och den utredning framläggas som behövs för avgörande
av ärendet. Ansökan ska göras före utgången
av den tid inom vilken skattedeklaration ska
lämnas in.
Skatteförvaltningen är skyldig att på yrkande av den skattskyldige eller sammanslutningen iaktta ett lagakraftvunnet förhandsavgörande när beskattningen verkställs.
85 a §
Sökande av ändring i Skatteförvaltningens
förhandsavgörande
Den skattskyldige och andra som avses i
62 § 1 mom. samt Enheten för bevakning av
skattetagarnas rätt får överklaga Skatteförvaltningens förhandsavgörande hos förvaltningsdomstolen. Besvären anförs hos den
förvaltningsdomstol till vars domkrets den
skattskyldiges hemkommun hörde när beslutet fattades. Vid överklagandet iakttas då 66 §
2 mom. och 69 §. Besvärstiden är 30 dagar
från delfåendet av beslutet. Tidsfristen för
Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt
räknas från det att beslutet fattades.
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Förvaltningsdomstolens beslut får överklagas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen
beviljar besvärstillstånd. Vid överklagandet
iakttas då 70 och 71 §. I fråga om förvaltningsdomstolens beslut som gäller förhandsavgörande är besvärstiden dock 30 dagar från
delfåendet.
Ett ärende som gäller förhandsavgörande
ska behandlas skyndsamt vid Skatteförvaltningen, förvaltningsdomstolen och högsta
förvaltningsdomstolen.
Ett beslut av Skatteförvaltningen om att
inte meddela förhandsavgörande får inte
överklagas genom besvär.
10 kap.
Skattelättnad
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
Bestämmelserna om prejudikatbesvär tillämpas på de beslut som skatterättelsenämnden har fattat den 1 januari 2014 eller därefter.
I fråga om överklagande av sådana beslut
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om utomståendes skyldighet att lämna uppgifter och sådana beslut enligt 71 e § som
Skatteförvaltningen har meddelat innan
denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.
På ärenden som gäller förhandsbesked, befrielse från skatt och uppskov med betalning
av skatt och som är anhängiga när denna lag
träder i kraft tillämpas de bestämmelser som
gäller vid ikraftträdandet. Den skattskyldige
får dock återta en anhängig ansökan om förhandsbesked och begära att ärendet behandlas som ett förhandsavgörande. Ansökan anses då ha anhängiggjorts den dag då lagen
träder i kraft. För återtagande av ansökan om
förhandsbesked tas då inte någon behandlingsavgift ut. På upplupen ränta till följd av
uppskov med betalning av skatt som har beviljats innan denna lag träder i kraft tillämpas
de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.
Vad som någon annanstans i lagstiftningen
föreskrivs eller i övrigt bestäms om förhandsbesked om inkomstbeskattning gäller efter
denna lags ikraftträdande förhandsavgöranden om inkomstbeskattningen.

Helsingfors den 21 december 2012
Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister Jutta Urpilainen
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