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I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i mervärdesskattelagen (1501/1993) 211 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag

246/2008,
ändras 101 § 2 mom. samt 194, 207, 210 och 219 §,
sådana de lyder, 101 § 2 mom. i lag 1347/1999, 194 § i lagarna 246/2008 och 529/2010,

207 § i lag 1123/1996, 210 § delvis ändrad i lag 246/2008 och 219 § i lag 1072/2003, samt
fogas till 170 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 529/2010, ett nytt 4 mom. samt till lagen

en ny 219 a § som följer:

101 §
— — — — — — — — — — — — —

I fråga om förfarandet vid import av varor,
betalning, återbäring och återindrivning av
skatt samt även om annat förfarande, om
uppskov med betalning av skatt, skatteförhöj-
ning, felavgift, efterbeskattning och sökande
av ändring samt om sekretess i fråga om
uppgifter och om utlämnande och erhållande
av sekretessbelagda uppgifter gäller, om inte
något annat föreskrivs i denna lag, i tillämp-
liga delar vad som i tullagstiftningen före-
skrivs om tull.
— — — — — — — — — — — — —

170 §
— — — — — — — — — — — — —

Vid sökande av ändring i beslut som Skat-
teförvaltningen meddelat med stöd av denna
paragraf iakttas 23 a § i lagen om beskatt-
ningsförfarande.

194 §
Rättar Skatteförvaltningen så som avses i

192 § sitt beslut enligt den skattskyldiges

yrkande, förfaller besvären. Till den del Skat-
teförvaltningen anser att den skattskyldiges
besvär inte ger anledning till rättelse av be-
slutet, ska Skatteförvaltningen ge ett utlå-
tande över besvären och till denna del över-
föra 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.
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207 §
På ersättning för rättegångskostnader til-

lämpas 13 kap. i förvaltningsprocesslagen.

210 §
När en tullmyndighet har uppburit skatten,

kan Tullstyrelsen av särskilda skäl på ansö-
kan nedsätta eller avlyfta sådana mervärdes-
skatter som har betalts eller ska betalas samt
dröjsmålspåföljder och andra påföljder.

Finansministeriet kan överta avgörandet av
ett principiellt viktigt ärende som handläggs
av tullförvaltningen.

Vad i denna paragraf föreskrivs om den
skattskyldige ska på motsvarande sätt tilläm-
pas på den som enligt lag är ansvarig för
skatten.

I beslut med stöd av denna paragraf får
ändring inte sökas genom besvär.

I fråga om befrielse från skatt som uppbärs
av Skatteförvaltningen föreskrivs särskilt.

219 §
Om ett beslut har en betydande inverkan

på avgörandet i ett ärende som samtidigt är
anhängigt hos Skatteförvaltningen ska ären-

dena beredas och avgöras gemensamt, om det
är möjligt med beaktande av antalet ärenden,
arbetsarrangemangen och slutförandet av be-
skattningen, och gemensam behandling inte
medför menligt dröjsmål.

219 a §
Av ett beslut som meddelats med stöd av

denna lag ska framgå den myndighet som har
fattat beslutet och myndighetens kontaktupp-
gifter, uppgifter som specificerar näringsid-
karen eller någon annan som beslutet direkt
riktar sig till, motiveringen för beslutet och
uppgift om hur ärendet har avgjorts.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
På sådana besvär som riktats till förvalt-

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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