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Skatteförvaltningens beslut

145/2013

om betalning och anmälan av överlåtelseskatt

Utfärdat i Helsingfors den 6 februari 2013

Skatteförvaltningen har med stöd av 27 § 5 mom., 30 § 1, 3 och 5 mom. och 31 § 1 och 3
mom. i lagen om överlåtelseskatt (931/1996), sådana de lyder i lagen 526/2010, beslutat:

1 §

Anmälan om överlåtelseskatt

Följande uppgifter skall lämnas i anmälan
om överlåtelseskatt enligt 30 § lagen om
överlåtelseskatt:
1) överlåtelseobjektet;
2) parternas namn och personbeteckningar

eller FO-nummer;
3) köpeskillingen eller annat vederlag;
4) det erlagda skattebeloppet inklusive

skattetillägg;
5) har överlåtelsen skett genom förmed-

ling av fastighetsmäklare;
6) köpsluts- eller bytesdatum;
7) är det fråga om byte av värdepapper;
8) dagen för äganderättens övergång, om

det är fråga om överlåtelse av ny bostad
enligt 4 kap. 1 § lagen om bostadsköp
(843/1994) eller överlåtelse som sker under
byggnadsfasen eller tidigare enligt 20 § 5
mom. i lagen om överlåtelseskatt;
9) är överlåtelsetagaren släkt med överlå-

taren;
10) är överlåtelsetagaren delägare eller

bolagsman i det överlåtande samfundet eller
maka eller barn till en sådan person och
11) om överlåtaren enligt 16 § 2 mom.

lagen om överlåtelseskatt är skyldig att bära
upp skatten av förvärvaren, uppgift om att
skatt uppburits enligt kalkyl.

2 §

Fastighetsmäklares, värdepappershandlares
och auktionsförrättares anmälan om

överlåtelseskatt

Fastighetsmäklare, värdepappershandlare
och förrättare av exekutiv auktion skall för-
utom de i 1 § punkterna 1–7 nämnda uppgif-
terna anmäla:
1) fastighetsmäklarens, värdepappers-

handlarens och auktionsförrättarens namn,
personbeteckning eller FO-nummer och hem-
ort;
2) skattens betalningsdag, om överlåtelsen

skett genom förmedling av fastighetsmäklare
enligt 21 § 3 mom. 3 punkten lagen om över-
låtelseskatt och
3) om värdepappershandlaren eller auk-

tionsförrättaren enligt 22 § lagen om överlå-
telseskatt är skyldig att bära upp skatten,
uppgift om att skatten burits upp enligt kalkyl
eller att köparen vid köp av första ägarbostad
lämnat utredning över förutsättningarna för
skattefrihet.

3 §

Hur anmälan skall lämnas

De i beslutet avsedda uppgifterna kan läm-
nas med anlitande av elektronisk dataöverfö-
ringsmetod i en förmedlingstjänst som Skat-



teförvaltningen meddelat eller på blankett en-
ligt av Skatteförvaltningen fastställt formulär.
De uppgifter som avses i 1 och 2 § kan

även lämnas på annan än av Skatteförvalt-
ningen fastställd blankett.

4 §

Plats och tid för en fastighetsmäklares
anmälan

Fastighetsmäklare skall senast den 15 da-
gen i månaden efter överlåtelsemånaden
lämna anmälan till Skatteförvaltningen.

5 §

Plats och tid för en värdepappershandlares
anmälan

Värdepappershandlare skall lämna anmä-
lan till Skatteförvaltningen före slutet av ja-
nuari månad året efter överlåtelseåret.
Om överlåtelseobjektet utgörs av aktie i

bostads- eller fastighetsbolag eller andel i
bostads- eller fastighetsandelslag, skall vär-
depappershandlaren dock lämna anmälan till
Skatteförvaltningen senast den 15 dagen i
månaden efter överlåtelsemånaden.

6 §

Intyg över överlåtelseskatt

I de fall som avses i 16 § 2 mom., 21 § 3
mom. 3 punkten samt 22 § lagen om överlå-
telseskatt skall de som är skyldiga att bära
upp skatten och fastighetsmäklare i samband
med upprättandet av överlåtelsehandlingen
tillställa överlåtelsetagaren ett intyg över att
överlåtelseskatten är betald. Intyget skall ges

på en av Skatteförvaltningen fastställd blan-
kett som nämns i 1 § ovan eller i form av ett
till sakinnehållet motsvarande intyg.
Intyget skall innehålla de sakuppgifter som

framgår ur den anmälan intyget berör. Intyget
skall undertecknas av dess givare.

7 §

Betalningssättet

Överlåtelseskatten betalas med en av Skat-
teförvaltningen fastställd gireringsblankett.
På gireringsblanketten antecknas de däri

begärda uppgifterna.

8 §

Kvitteringsanteckningar

Myndigheten skall förse akten eller anmä-
lan med en anteckning om betald överlåtelse-
skatt.
Anteckningen skall utvisa det erlagda skat-

tebeloppet och betalningsdagen.

9 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 mars 2013.
Bestämmelsen i 1 § 8 punkten i beslutet om
anmälan om dagen för äganderättens över-
gång, när en överlåtelse enligt 20 § 5 mom. i
lagen om överlåtelseskatt sker under bygg-
nadsfasen eller tidigare, tillämpas på överlå-
telse som sker på grundval av avtal som
ingåtts den 1 mars 2013 eller därefter.
Med detta beslut upphävs den 20 december

2011 utfärdade Skatteförvaltningens beslut
om betalning och anmälan av överlåtelseskatt
(1392/2011).

Helsingfors den 6 februari 2013

Generaldirektör Pekka Ruuhonen

Överinspektör Mia Keskinen

2 145/2013

UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET EDITA PRIMA AB / EDITA PUBLISHING AB ISSN 1456-9663 / 0787-3182 (tryckt)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Oblique
    /Symbol
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /ZapfDingbats
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


