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L a g

782/2013
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I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i strafflagen (39/1889) 29 kap. 3 § 2 mom. och 4 § 3 mom., sådana de lyder i lag

769/1990, samt
fogas till 29 kap. en ny 11 §, till 46 kap. en ny 16 § och till 50 a kap. en ny 6 § som följer:

29 kap.

Om brott mot den offentliga ekonomin

11 §

Skatteförhöjning och tullhöjning i förhål-
lande till skattebedrägeri och skatteförseelse

I ett brottmål som avses i 1, 3 och 4 § får
eftergift ske i fråga om anmälan, förunder-
sökning, åtal eller straff, om en skatteförhöj-
ning eller tullhöjning anses vara en tillräcklig
påföljd. När saken bedöms beaktas hur all-
varlig gärningen eller försummelsen varit,
om den upprepats, det förväntade straffet,
beloppet av den skatt eller tull som hänför sig
till gärningen eller försummelsen, skatteför-
höjningens eller tullhöjningens storlek samt
eventuella övriga påföljder av gärningen eller
försummelsen för den skattskyldige.

I ett ärende som avses i 1—4 § kan åtal
inte väckas och dom inte meddelas, om
samma person redan har påförts en skatteför-
höjning eller tullhöjning i samma ärende.
Åtal kan emellertid väckas och dom medde-

las, om bevis om nya eller nyuppdagade vä-
sentliga fakta har framkommit efter det att
skatteförhöjningen eller tullhöjningen påför-
des och den tidigare påförda skatteförhöj-
ningen i samma ärende har avlyfts i enlighet
med 3 § i lagen om skatteförhöjning och
tullhöjning som påförs genom ett särskilt be-
slut (781/2013).

46 kap.

Brott som har samband med införsel och
utförsel

16 §

Skatteförhöjning och tullhöjning i förhål-
lande till smuggling och tullredovisningsbrott

I ett brottmål som avses i 4, 5, 7 och 9 §
får eftergift ske i fråga om anmälan, förun-
dersökning, åtal eller straff, om en skatteför-
höjning eller tullhöjning anses vara en till-
räcklig påföljd. När saken bedöms beaktas
hur allvarlig gärningen eller försummelsen
varit, om den upprepats, det förväntade straf-
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fet, beloppet av den skatt eller tull som hän-
för sig till gärningen eller försummelsen,
skatteförhöjningens eller tullhöjningens stor-
lek samt eventuella övriga påföljder av gär-
ningen eller försummelsen för den skattskyl-
dige.

I ett brottmål som avses i 4 och 5 samt
7—9 § kan åtal inte väckas och dom inte
meddelas, om samma person redan har på-
förts en skatteförhöjning eller tullhöjning i
samma ärende. Åtal kan emellertid väckas
och dom meddelas, om bevis om nya eller
nyuppdagade väsentliga fakta har framkom-
mit efter det att skatteförhöjningen eller tull-
höjningen påfördes och den tidigare påförda
skatteförhöjningen i samma ärende har av-
lyfts i enlighet med 3 § i lagen om skatteför-
höjning och tullhöjning som påförs genom ett
särskilt beslut.

50 a kap.

Om alkoholbrott

6 §

Skatteförhöjning och tullhöjning i förhål-
lande till alkoholbrott

I ett brottmål som avses i 1 och 3 § får
eftergift ske i fråga om anmälan, förunder-
sökning, åtal och straff, om en skatteförhöj-

ning eller tullhöjning anses vara en tillräcklig
påföljd. När saken bedöms beaktas hur all-
varlig gärningen eller försummelsen varit,
om den upprepats, det förväntade straffet,
beloppet av den skatt eller tull som hänför sig
till gärningen eller försummelsen, skatteför-
höjningens eller tullhöjningens storlek samt
eventuella övriga påföljder av gärningen eller
försummelsen för den skattskyldige.

I ett brottmål som avses i 1—3 § kan åtal
inte väckas och dom inte meddelas, om
samma person redan har påförts en skatteför-
höjning eller tullhöjning i samma ärende.
Åtal kan emellertid väckas och dom medde-
las, om bevis om nya eller nyuppdagade vä-
sentliga fakta har framkommit efter det att
skatteförhöjningen eller tullhöjningen påför-
des och den tidigare påförda skatteförhöj-
ningen i samma ärende har avlyfts i enlighet
med 3 § i lagen om skatteförhöjning och
tullhöjning som påförs genom ett särskilt be-
slut.

Denna lag träder i kraft den 1 december
2013.

Om en skatteförhöjning redan påförts för
samma gärning eller försummelse före lagens
ikraftträdande tillämpas på den gärningen el-
ler försummelsen de bestämmelser som
gällde vid ikraftträdandet.
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