
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 18 februari 2014

Skatteförvaltningens beslut

131/2014

om skyldigheten att lämna uppgifter vid byggande

Utfärdat i Helsingfors den 14 februari 2014

Skatteförvaltningen har med stöd av 15 b § 5 mom., 15 c § 2 mom. och 15 d § 4 mom. i
lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), sådana de lyder i lagen 363/2013, beslutat:

1 §

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

arbetstagare

Huvudentreprenören på en gemensam ar-
betsplats, en annan huvudsaklig genomförare
av byggprojektet eller byggherren, om ingen
huvudsaklig genomförare finns, ska till Skat-
teförvaltningen lämna uppgifter om arbetsta-
gare och egenföretagare som arbetar på bygg-
arbetsplatsen och om arbetsgivare och sådana
som låter utföra hyrt arbete om byggprojek-
tets sammanlagda värde utan moms överskri-
der 15 000 euro på en viss byggarbetsplats.
Uppgifterna måste lämnas månatligen senast
den femte dagen i den andra månaden efter
redovisningsmånaden.

Den uppgiftsskyldige som avses ovan i 1
mom. ska meddela:

1) individualiseringsuppgifter om den upp-
giftsskyldige och en kontaktperson inklusive
kontaktuppgifter;

2) byggarbetsplatsens läge;
3) individualiseringsuppgifter om arbetsta-

garen, startdatumet och det uppskattade slut-
datumet för arbetstagarens arbete på byggar-
betsplatsen;

4) uppgifter om en utländsk arbetstagares
försäkringar;

5) om arbetstagaren är i arbetsavtalsförhål-
lande, hyrd arbetstagare, yrkesutövare, prak-
tikant eller utförare av talkoarbete;

6) individualiseringsuppgifter om arbetsgi-
varen och arbetsgivarens representant eller
kontaktperson inklusive kontaktuppgifter;

7) individualiseringsuppgifter om den som
låter utföra hyrt arbete.

2 §

Skyldighet för den som beställer byggtjänster
att lämna uppgifter om entreprenaden

Beställaren av byggtjänster ska lämna upp-
gifter till Skatteförvaltningen om de företag
som på uppdrag av beställaren utför bygg-
tjänster som avses i mervärdesskattelagen el-
ler uppför eller river byggställningar eller hyr
ut arbetskraft åt beställaren för dessa ändamål
om avtalets sammanlagda värde utan moms
överskrider 15 000 euro. Uppgifterna måste
lämnas månatligen separat för varje byggar-
betsplats senast den femte dagen i den andra
månaden efter redovisningsmånaden.

Den uppgiftsskyldige som avses ovan i 1
mom. ska meddela:

1) individualiseringsuppgifter om den upp-
giftsskyldige och en kontaktperson inklusive
kontaktuppgifter;

2) byggarbetsplatsens läge;



3) individualiseringsuppgifter om entrepre-
nören och entreprenörens kontaktperson in-
klusive kontaktuppgifter;

4) entreprenadens fakturerade eller betalda
belopp under redovisningsperioden;

5) entreprenadbeloppet enligt avtalet;
6) om omvänd skattskyldighet som avses i

8 c § eller 9 § 1 mom. i mervärdesskattelagen
(1501/1993) ska tillämpas på entreprenaden;

7) om det handlar om entreprenad, uthyr-
ning av arbetskraft eller underhållsarbete av
kontinuerlig karaktär;

8) avtalsenligt start- och slutdatum för en-
treprenaden.

Som avtal som avses i 1 mom. ovan räknas
varje separat beställning av byggtjänster för
vilket vederlaget som betalas bestäms sepa-
rat. Om arbetet som utförs eller arbetspresta-
tionen som åstadkoms åt beställaren baserar
sig på flera på varandra följande kontinuer-
liga avtal eller avtal som fortsätter efter bara
ett kort avbrott, räknas dessa ändå som bara
ett avtal då gränsvärdet beräknas.

3 §

Skyldighet att lämna uppgifter för en fysisk
person som verkar som byggherre

En fysisk person som verkar som bygg-
herre och för vilken en byggnad eller del av
den byggs eller repareras eller för vilken det
utförs arbete som anknyter till marken ska i
stället för skyldigheten att lämna uppgifter
som avses ovan i 1 och 2 § till Skatteförvalt-
ningen lämna uppgifter om de arbetstagare
och företag som utfört byggarbetet och om
löner och andra vederlag som betalats till
dessa. Uppgifterna ska lämnas före slutsynen
som utförs innan byggnaden tas i bruk. Man
behöver inte lämna uppgifter för sådant byg-
gande för vilket det enligt markanvändnings-
och bygglagen (132/1999) inte krävs ett
bygglov.

Den uppgiftsskyldige som avses ovan i 1
mom. ska meddela:

1) individualiseringsuppgifter om den upp-
giftsskyldige;

2) om byggobjektet är en fastighet eller
aktielägenhet;

3) fastighetens fastighetsbeteckning eller
bostads- och fastighetsaktiebolagets FO-
nummer;

4) namn och adress på bostadsaktiebolaget
eller fastigheten som utgör byggobjekt;

5) om det handlar om nybyggnad eller
reparationsbyggnad;

6) individualiseringsuppgifter om de ar-
betstagare och företag som utfört byggarbe-
tet;

7) uppgifter om de prestationer som beta-
lats;

8) arbetets start- och slutdatum;
9) om det inte har betalats löner eller öv-

riga vederlag för byggarbetet.

4 §

Byggnadstillsynsmyndighetens skyldighet att
lämna uppgifter

Om en byggherre som avses ovan i 3 § inte
i samband med slutsynen för byggnadstill-
synsmyndigheten har uppvisat ett intyg från
Skatteförvaltningen om att skyldigheten att
lämna uppgifter har uppfyllts måste bygg-
nadstillsynsmyndigheten meddela detta till
Skatteförvaltningen månatligen senast den
femte dagen i den andra månaden efter slut-
synen.

Den uppgiftsskyldige som avses ovan i 1
mom. ska meddela:

1) individualiseringsuppgifter och arbets-
givarkommun för den som utför slutsynen;

2) individualiseringsuppgifter om den fy-
siska person som har försummat sin skyldig-
het att lämna uppgifter;

3) slutsynens datum;
4) byggobjektets fastighetsbeteckning.

5 §

Anmälningssätt

Uppgifterna som avses ovan i 1 och 2 §
kan endast lämnas elektroniskt via Skatteför-
valtningens elektroniska anmälningstjänster.

Uppgifterna som avses ovan i 3 § kan
lämnas elektroniskt via Skatteförvaltningens
elektroniska anmälningstjänster eller på Skat-
teförvaltningens blankett.

Uppgifterna som avses i 4 § ovan lämnas
på sätt som särskilt avtalas med Skatteför-
valtningen.
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6 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 juli 2014.

Beslutet tillämpas första gången på de upp-
gifter som lämnas för juli 2014.

Helsingfors den 14 februari 2014

Generaldirektör Pekka Ruuhonen

Överinspektör Mia Keskinen

3131/2014

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


