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L a g
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om ändring av lagen om överlåtelseskatt

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2012

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om överlåtelseskatt (931/1996) 52 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag

244/2008, och
ändras 47 §, sådan den lyder i lagarna 244/2008 och 526/2010, som följer:

47 §

Besvär hos förvaltningsdomstolen

Ändring i Skatteförvaltningens beslut söks
genom besvär hos den förvaltningsdomstol
inom vars domkrets den fastighet som avses i
beslutet är belägen eller inom vars område
det samfund vars emitterade värdepapper be-
slutet gäller har sin hemort. Gäller beslutet
både en fastighet och värdepapper, söks änd-
ring hos den förvaltningsdomstol inom vars
domkrets fastigheten är belägen. Kan denna
grund inte användas, ska besvären anföras
hos Helsingfors förvaltningsdomstol. I ett be-
slut om att förhandsavgörande inte meddelas
får ändring inte sökas genom besvär. Be-
svärsskriften ska lämnas in till Skatteförvalt-
ningen eller förvaltningsdomstolen inom be-
svärstiden.

Besvärstiden är 30 dagar från delfåendet.
Beslutet kan delges utan användning av mot-
tagningsbevis, varvid det anses ha delgivits
den sjunde dagen efter det att beslutet lämna-
des in till posten, om inte något annat visas.
Besvärstiden för Enheten för bevakning av
skattetagarnas rätt räknas från tidpunkten för
beslutet.

Om Skatteförvaltningen rättar sitt beslut

enligt den skattskyldiges yrkande på det sätt
som anges i 48 §, förfaller besvären. Till den
del som Skatteförvaltningen anser att den
skattskyldiges besvär inte ger anledning att
rätta beslutet ska den ge ett utlåtande med
anledning av besvären och till denna del
överföra besvären till förvaltningsdomstolen
för behandling.

Förvaltningsdomstolen ska med anledning
av besvär och utlåtande, då besvär anförts av
Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt,
ge den skattskyldige och, då besvär anförts
av den skattskyldige, Enheten för bevakning
av skattetagarnas rätt, tillfälle att avge bemö-
tande och vid behov ändringssökanden till-
fälle att avge genmäle. Utöver vad som i 34 §
2 mom. i förvaltningsprocesslagen (586/1996)
föreskrivs om avgörande av ett ärende utan
att en part hörs, kan förvaltningsdomstolen
dock avgöra besvären utan att höra Enheten
för bevakning av skattetagarnas rätt, om skat-
tebeloppet med anledning av den skattskyldi-
ges yrkande kan ändras med högst 6 000 euro
och om ärendet inte lämnar rum för tolkning
och inte är oklart.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
På sådana besvär som riktats till förvalt-
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ningsdomstolen och på sådana ärenden som
gäller befrielse från skatt eller uppskov med
betalning av skatt vilka är anhängiga när
denna lag träder i kraft tillämpas de bestäm-
melser som gäller vid ikraftträdandet. På upp-

lupen ränta till följd av uppskov med betal-
ning av skatt som har beviljats innan denna
lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser
som gäller vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 21 december 2012
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