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888/2012
Lag
om ändring av skattekontolagen
Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2012

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i skattekontolagen (604/2009) 10 § 1 mom. samt 40, 41 och 46 § som samt
fogas till lagen en ny 48 a § som följer:
10 §
Förseningsavgiftens belopp
Förseningsavgiften beräknas i enlighet
med en årlig räntesats om 15 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 förseningsavgift på minst 5 euro påförs för varje
skatteslag som deklarerats för sent, dock endast en gång för varje period. Den maximala
förseningsavgiften per skatteslag är 15 procent av beloppet av den skatt som deklarerats
för sent och som ska betalas, dock högst
15 000 euro.
— — — — — — — — — — — — —

Tidsfristen för begäran om omprövning 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 felaktiga krediteringen registrerats på kontoutdraget, dock alltid minst 60 dagar från delfåendet av beslutet.
I andra ärenden är tidsfristen fem år från det
att beslutet fattades, dock alltid minst 60
dagar från delfåendet av beslutet. För Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt är
tidsfristen 60 dagar från det att beslutet fattades.
Begäran om omprövning ska lämnas in till
Skatteförvaltningen inom föreskriven tid.
41 §
Överklagande av omprövningsbeslut

40 §
Begäran om omprövning hos Skatteförvaltningen
Ändring i ett beslut som getts med stöd av
denna lag söks hos Skatteförvaltningen genom skriftlig begäran om omprövning, om
inte saken har avgjorts genom beslut på besvär.
RP 76/2012
FiUB 29/2012
RSv 136/2012

Den skattskyldige, den som ansvarar för en
förpliktelse och Enheten för bevakning av
skattetagarnas rätt får genom besvär hos förvaltningsdomstolen söka ändring i ett beslut
som meddelats med anledning av begäran om
omprövning enligt 40 §.
Besvärstiden i ärenden som avses i 37 och
39 § är fem år från utgången av det kalenderår under vilket den åtgärd eller uppgift

2

888/2012

som ska rättas har registrerats eller borde ha
registrerats eller den felaktiga krediteringen
har registrerats på kontoutdraget, dock alltid
minst 60 dagar från delfåendet av omprövningsbeslutet. I andra ärenden är besvärstiden
fem år från det att beslutet fattades, dock
alltid minst 60 dagar från delfåendet av omprövningsbeslutet. För Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt är besvärstiden
60 dagar från det att omprövningsbeslutet fattades. På förfarandet tillämpas i övrigt 69 § i
lagen om beskattningsförfarande samt förvaltningsprocesslagen (586/1996).
Förvaltningsdomstolens beslut överklagas
hos högsta förvaltningsdomstolen genom besvär, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Vid överklagande iakttas
vad som föreskrivs i 70 och 71 § i lagen om
beskattningsförfarande.
46 §
Befrielse från skatt
Skatteförvaltningen kan på ansökan bevilja
befrielse från skatter eller från avgifter som
bärs upp med stöd av denna lag samt från
dröjsmålspåföljder och andra påföljder. Skatteförvaltningen får bevilja befrielse från de
poster som avses ovan också då de borde
redovisas eller då de redan har redovisats till
någon annan skattetagare än staten.
Bestämmelser om förutsättningarna för befrielse finns i lagen om skatteuppbörd.
Finansministeriet kan överta avgörandet av
ett principiellt viktigt ärende som behandlas
inom Skatteförvaltningen.
Dröjsmålspåföljder och andra påföljder en-

ligt 1 mom. som ska betalas tillbaka till en
skattskyldig till följd av befrielse kan användas som betalning för obetalda förpliktelser
eller för skattekvittning enligt lagen om skatteuppbörd.
Ett beslut genom vilket den skattskyldiges
ansökan om befrielse från skatt har avgjorts
får inte överklagas genom besvär.
Vad som i denna paragraf föreskrivs om
skattskyldiga ska på motsvarande sätt tillämpas på dem som enligt lag är ansvariga för
skatt.
På skatter som bärs upp med stöd av denna
lag tillämpas vad som i 38 c § i lagen om
skatteuppbörd bestäms om särskild befrielse
från skatt.
48 a §
Uppgifter som ska framgå av ett beslut
Av ett beslut som meddelats med stöd av
denna lag ska framgå den myndighet som har
fattat beslut och myndighetens kontaktuppgifter, uppgifter som specificerar den skattskyldige, motiveringen för beslutet och uppgift om hur ärendet har avgjorts.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
På rättelseyrkanden och på besvär som riktats till förvaltningsdomstolen samt på ärenden som gäller befrielse från skatt vilka är
anhängiga när denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet. 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.

Helsingfors den 21 december 2012
Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister Jutta Urpilainen
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