
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 29 maj 2013

L a g
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om ändring av lagen om beskattningsförfarande

Utfärdad i Helsingfors den 24 maj 2013

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) 22 § 2 mom. och 22 a § 5 mom.,

sådana de lyder i lag 1224/2006, och
fogas till lagen nya 15 b—15 d §, till 22 §, sådan den lyder i lagarna 565/2004, 1224/2006

och 520/2010, ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom., samt till
22 a §, sådan den lyder i lagarna 565/2004, 1124/2006 och 520/2010, ett nytt 5 mom., varvid
det ändrade 5 mom. och det nuvarande 6 mom. blir 6 och 7 mom., som följer:

15 b §

Skyldighet för den huvudsakliga genomföra-
ren av ett byggprojekt att lämna uppgifter om

arbetstagare

Huvudentreprenören eller någon annan hu-
vudsaklig genomförare av byggprojektet på
en gemensam arbetsplats enligt 7 § i arbetar-
skyddslagen (738/2002) ska månatligen
lämna Skatteförvaltningen för skattekontrol-
len behövliga identifierings- och kontaktupp-
gifter i fråga om arbetstagare, egenföretagare,
arbetsgivare och dem som låter utföra hyrt
arbete på den gemensamma byggarbetsplat-
sen samt uppgifter om arbetsgivares hemstat
och arten av anställnings- och uppdragsför-
hållanden, och om arbetstagarnas och egenfö-
retagarnas arbete och vistelse i Finland och
deras försäkringsskydd. Uppgifter om perso-
ner som tillfälligt transporterar varor till ar-
betsplatsen lämnas dock inte.

Ett företag som är verksamt på en gemen-
sam byggarbetsplats ska lämna arbetsplatsens

huvudentreprenör eller någon annan huvud-
saklig genomförare av byggprojektet uppgif-
ter enligt 1 mom. om sina anställda. En egen-
företagare ska lämna motsvarande uppgifter
om sig själv. Uppgifterna ska lämnas innan
arbetet inleds och förändringar i uppgifterna
ska meddelas utan dröjsmål.

Vad som i denna paragraf föreskrivs om
huvudentreprenören eller någon annan hu-
vudsaklig genomförare av byggprojektet ska
tillämpas på byggherren, om arbetsplatsen
inte har någon huvudentreprenör eller någon
annan huvudsaklig genomförare.

Den som enligt denna paragraf är skyldig
att lämna uppgifter ska bevara uppgifterna
och de handlingar som innehåller de uppgif-
ter som omfattas av uppgiftsskyldigheten i
sex år räknat från utgången av det år då
byggprojektet slutfördes, om inte en längre
bevaringstid föreskrivs någon annanstans i
lag.

Skatteförvaltningen meddelar närmare fö-
reskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas,
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om när och hur uppgifterna ska lämnas och
om rätten att inte lämna uppgifter som avses i
denna paragraf i fall som har ringa betydelse
med tanke på ekonomin eller skattekontrol-
len.

15 c §

Skyldighet för den som beställer byggtjänster
att lämna uppgifter om entreprenaden

Beställaren ska månatligen lämna Skatte-
förvaltningen för skattekontrollen behövliga
identifierings- och kontaktuppgifter i fråga
om företag som på uppdrag av beställaren
utför byggtjänster som avses i 31 § 3 mom.
1 punkten i mervärdesskattelagen
(1501/1993) eller uppför eller river byggtäll-
ningar, eller hyr ut arbetskraft åt beställaren
för dessa ändamål. Beställaren ska dessutom
lämna uppgifter om uppdragets art och varak-
tighet, arbetsplatsens läge och de vederlag
som beställaren betalat till dessa företag.

Skatteförvaltningen meddelar närmare fö-
reskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas,
om när och hur uppgifterna ska lämnas och
om rätten att inte lämna uppgifter som avses i
denna paragraf i fall som har ringa betydelse
med tanke på ekonomin eller skattekontrol-
len.

15 d §

Skyldighet att lämna uppgifter när byggher-
ren är en fysisk person

Om byggherren är en fysisk person för
vars räkning byggnaden eller en del av den
byggs eller repareras eller för vars räkning
det utförs markarbete, ska byggherren, i det
fall att byggarbetet inte anknyter till hans
eller hennes företagsverksamhet, i stället för
de uppgifter som omfattas av uppgiftsskyl-
digheten enligt 15 b och 15 c § lämna Skatte-
förvaltningen för skattekontrollen behövliga
uppgifter inklusive identifierings- och kon-
taktuppgifter i fråga om de arbetstagare och
företag som utfört byggarbetet. Byggherren
ska dessutom lämna uppgifter om de löner
och annat vederlag som betalats till dessa.

Uppgiftsskyldigheten gäller inte byggande
som enligt markanvändnings- och bygglagen
(132/1999) inte kräver bygglov.

Byggherren ska lämna Skatteförvaltningen
de uppgifter som avses i 1 mom. före den
slutsyn som enligt markanvändnings- och
bygglagen ska göras innan byggnaden tas i
bruk. I samband med slutsynen ska byggher-
ren visa byggnadstillsynsmyndigheten ett av
Skatteförvaltningen utfärdat intyg över att
skyldigheten att lämna uppgifter har full-
gjorts.

Om det intyg som avses i 2 mom. inte har
uppvisats i samband med den slutsyn som
avses i 2 mom., ska byggnadstillsynsmyndig-
heten utan dröjsmål underrätta Skatteförvalt-
ningen om detta.

Skatteförvaltningen meddelar närmare fö-
reskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas,
om när och hur uppgifterna ska lämnas och
om rätten att inte lämna uppgifter som avses i
denna paragraf i fall som har ringa betydelse
med tanke på ekonomin eller skattekontrol-
len.

22 §

Särskilda bestämmelser om lämnande av
uppgifter

— — — — — — — — — — — — —
I de fall som avses i 15 a—15 d § samt

17 § 7 och 9 mom. ska den som uppgifterna
gäller förutom med namn specificeras med
följande uppgifter som den uppgiftsskyldige
besitter:

1) företags- och organisationsnummer eller
personbeteckning, eller om personbeteckning
saknas, födelsetid,

2) skatte- eller personnummer som tillde-
lats av hemviststaten, eller om sådana uppgif-
ter saknas, med något annat motsvarande sig-
num, och

3) kontaktuppgifter i både Finland och
hemviststaten.

Med avvikelse från 2 mom. 1 punkten i
denna paragraf ska en arbetstagare eller egen-
företagare som avses i 15 b § specificeras
med personbeteckning eller med födelsetid
och skattenummer.
— — — — — — — — — — — — —
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22 a §

Försummelseavgift

— — — — — — — — — — — — —
En huvudentreprenör eller någon annan

huvudsaklig genomförare av ett byggprojekt
åläggs inte att betala försummelseavgift, om
de uppgifter som har lämnats i syfte att upp-
fylla uppgiftsskyldigheten enligt 15 b §
1 mom. är bristfälliga eller oriktiga till följd
av en försummelse av en arbetsgivare eller
egenföretagare som avses i 15 b § 2 mom.
och den huvudsakliga genomföraren informe-
rar Skatteförvaltningen om arbetsgivarens el-
ler egenföretagarens försummelse. Försum-
melseavgift påförs inte heller om det i upp-
gifterna finns en brist eller ett fel som beror
av arbetsgivaren eller egenföretagaren och

som den huvudsakliga genomföraren inte
skäligen kan förutsättas ha känt till.

Fysiska personer och dödsbon åläggs inte
att betala försummelseavgift, om det inte är
fråga om försummelse av uppgiftsskyldighet
i anslutning till näringsverksamhet eller jord-
och skogsbruk. En företrädare som avses i
4 a § i lagen om utstationerade arbetstagare
kan dock alltid åläggas att betala försummel-
seavgift. Försummelseavgift kan även påfö-
ras en byggherre som är en fysisk person, om
denne försummar uppgiftsskyldigheten enligt
15 d § i denna lag eller underlåter att visa
byggnadstillsynsmyndigheten det intyg som
avses i 15 d §.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.
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