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L a g
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om ändring av banskattelagen

Utfärdad i Nådendal den 7 augusti 2015

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i banskattelagen (605/2003) 16, 17 och 19 §, sådana de lyder, 16 och 19 § delvis

ändrade i lag 1325/2009 samt 17 § i lag 1325/2009, som följer:

16 §

Omprövningsbegäran

I fråga om beslut som fattats med stöd av
denna lag får omprövning begäras. Den tjäns-
teman vid Trafikverket som verkets general-
direktör särskilt förordnat har rätt att begära
omprövning på statens vägnar.

Tidsfristen för begäran om omprövning är
tre år räknat från ingången av kalenderåret
efter det år då skatten påfördes, dock alltid
minst 60 dagar från delfåendet av beslutet.
För den tjänsteman vid Trafikverket som på
statens vägnar har rätt att begära omprövning
är tidsfristen 30 dagar från det att beslutet
fattades.

Om inte något annat föreskrivs i denna lag,
tillämpas på begäran om omprövning i övrigt
förvaltningslagen (434/2003).

17 §

Besvär till förvaltningsdomstolen

Ett beslut som har meddelats med anled-
ning av en begäran om omprövning får över-
klagas genom besvär hos Helsingfors förvalt-

ningsdomstol på det sätt som anges i förvalt-
ningsprocesslagen (586/1996). Den tjänste-
man vid Trafikverket som verkets generaldi-
rektör särskilt förordnat har besvärsrätt på
statens vägnar.

I ärenden som gäller påförande av banskatt
är besvärstiden tre år räknat från ingången av
kalenderåret efter det år då skatten påfördes,
dock alltid minst 30 dagar från delfåendet av
beslutet. För den tjänsteman vid Trafikverket
som på statens vägnar har besvärsrätt är be-
svärstiden 30 dagar från det att beslutet fatta-
des.

19 §

Besvär till högsta förvaltningsdomstolen

Ett beslut av förvaltningsdomstolen får
överklagas genom besvär endast om högsta
förvaltningsdomstolen beviljar besvärstill-
stånd.

Besvär ska anföras inom 60 dagar från
delfåendet av förvaltningsdomstolens beslut.
Besvärsrätt för statens del har den tjänsteman
vid Trafikverket som ansvarar för ärenden
som gäller banskatt.
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Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
På sökande av ändring i ett förvaltningsbe-

slut som meddelats före ikraftträdandet av

denna lag tillämpas de bestämmelser som
gällde vid ikraftträdandet.

Nådendal den 7 augusti 2015
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