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L a g

988/2012

om ändring av 18 och 20 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattnings-
uppgifter

Utfärdad i Helsingfors den 28 december 2012

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999)

18 § 1 mom. 7 punkten och 20 § 6 punkten, sådana de lyder i lag 1500/2011, och
fogas till 18 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 1108/2006, 504/2008, 525/2009 och

1500/2011, en ny 8 punkt och till 20 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1500/2011, en ny
7 punkt som följer:

18 §

Skatteförvaltningens rätt att på eget initiativ
lämna ut uppgifter

Skatteförvaltningen kan utan hinder av se-
kretesskyldigheten på eget initiativ lämna ut
beskattningsuppgifter jämte identifierings-
uppgifter om den skattskyldige
— — — — — — — — — — — — —

7) till Finansinspektionen, då de beskatt-
ningsuppgifter som lämnas ut om ett ut-
ländskt fondbolag och en skattskyldig hänför
sig till fullgörandet av fondbolagets skyldig-
het att lämna uppgifter och till skyldigheten
att ta ut skatt, om uppgifterna kan vara rele-
vanta vid bedömningen av huruvida den som
förvaltar placeringsfonder som ett utländskt
fondbolag har inrättat i Finland på det sätt
som avses i 18 j § i lagen om placeringsfon-
der (48/1999) väsentligen har brutit mot finsk
lagstiftning som tillkommit med hänsyn till
allmänt intresse,

8) till Finansinspektionen, då de beskatt-

ningsuppgifter som lämnas ut behövs för av-
givande av utlåtande som gäller skyldigheten
att betala bankskatt och skattegrunderna en-
ligt 26 § 3 mom. i lagen om tillfällig bank-
skatt (986/2012).

20 §

Utlämnande av uppgifter till vissa
myndigheter

Skatteförvaltningen kan utan hinder av se-
kretesskyldigheten på begäran
— — — — — — — — — — — — —

6) till Finansinspektionen lämna ut sådana
beskattningsuppgifter om ett utländskt fond-
bolag och en skattskyldig som hänför sig till
fondbolagets skyldighet att lämna uppgifter
och till skyldigheten att ta ut skatt och som
behövs för en bedömning enligt 18 j § i lagen
om placeringsfonder,

7) till Finansinspektionen lämna ut behöv-
liga beskattningsuppgifter för avgivande av
utlåtande som gäller skyldigheten att betala
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bankskatt och skattegrunderna enligt 26 §
3 mom. i lagen om tillfällig bankskatt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Helsingfors den 28 december 2012

Republikens President
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