
F I N L A N D S  F Ö R F A T T N I N G S S A M L I N G

Muu asiaMnrovvvvom ändring av lagen om beskattningsförfarande Utgiven i Helsingfors den 13 september 2016

772/2016

Lag
om ändring av lagen om beskattningsförfarande

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) 23 a och 23 b § samt 77 § 3 och

4 mom., av dem 23 a och 23 b § sådana de lyder i lag 875/2012 och 77 § 3 mom. sådant
det lyder i lag 1079/2015, 

ändras 1 § 3 mom., 9 §, 11 a § 1 mom., 12 § 2 mom., 14 § 3 mom., 22 a § 1 och 7 mom.,
26 § 2 mom., 53, 55, 56, 58 och 59 §, 61 § 1 mom., 62 § 1 och 2 mom., 63 § 1 och 2 mom.,
64, 66 och 67 §, rubriken för 69 § och 69 § 1 mom., 70 §, 71 a § 1 mom., 71 c § 1 mom.,
71 e, 71 f och 78 § samt 85 a § 1 mom.,

av dem 1 § 3 mom., 53 §, 61 § 1 mom., rubriken för 69 § och 69 § 1 mom., 71 a §
1 mom., 71 c § 1 mom. samt 71 e och 71 f § sådana de lyder i lag 875/2012, 11 a § 1 mom.
och 78 § sådana de lyder i lag 1079/2005, 12 § 2 mom., 22 a § 1 mom. och 63 § 2 mom.
sådana de lyder i lag 520/2010, 22 a § 7 mom. sådant det lyder i lag 565/2004, 26 § 2 mom.
sådant det lyder i lag 477/1998, 55 och 56 § sådana de lyder i lagarna 1079/2005 och
520/2010, 58 § sådan den lyder i lag 1145/2005, 59 § sådan den lyder i lag 1252/2009,
62 § 2 mom. och 67 § sådana de lyder i lag 238/2008, 64 § sådan den lyder i lagarna
238/2008 och 520/2010 samt 66 och 70 § och 85 a § 1 mom. sådana de lyder i lag
942/2015, samt

fogas till 14 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 520/2010, ett nytt 2 mom., varvid det
nuvarande 2 mom. och det ändrade 3 mom. blir 3 och 4 mom., till 26 c §, sådan den lyder
i lagarna 1067/2003 och 520/2010, ett nytt 3 mom. samt till lagen nya 56 a—56 c, 65 a
och 71 g § som följer:

1 §

Lagens tillämpningsområde

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
I fråga om skattskyldigheten föreskrivs särskilt. För skattebetalningen verkställs under

skatteåret förskottsuppbörd enligt denna lag och lagen om förskottsuppbörd (1118/1996).
Skatterna uppbärs så som föreskrivs i denna lag och i lagen om förskottsuppbörd
(769/2016).

9 §

Ansvariga för deklarationsskyldigheten

För fullgörande av deklarationsskyldigheten ansvarar ett samfunds styrelse eller för-
valtning, en sammanslutnings delägare, förvaltningsnämnden för en samfälld skog, en in-
tressebevakare, en dödsbodelägare eller den som har boet i sin besittning samt för en ut-
lännings räkning dennes härvarande ombud eller filialchef.
RP 29/2016
FiUB 9/2016
RSv 104/2016
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11 a §

Förvaring av verifikationer

En skattskyldig som inte är bokföringsskyldig eller anteckningsskyldig ska förvara ve-
rifikationer som hänför sig till de inkomster, avdrag, tillgångar, skulder eller andra upp-
gifter som uppgetts i skattedeklarationen sex år från ingången av året efter skatteårets ut-
gång.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

12 §

Anteckningsskyldighet

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Anteckningarna ska basera sig på verifikationer. Den skattskyldige ska förvara anteck-

ningarna och verifikationerna sex år från ingången av året efter skatteårets utgång. Skat-
teförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om skyldigheten att förvara anteckningar
och verifikationer.

14 §

Skattegranskning

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Den skattskyldige ska ges förhandsmeddelande om platsen för skattegranskningen och

om tidpunkten då den inleds, om inte särskilda omständigheter föranleder ett annorlunda
förfarande.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
I fråga om förfarandet vid skattegranskningar samt om det material och den egendom

som ska uppvisas föreskrivs närmare genom förordning av statsrådet.

22 a §

Försummelseavgift

Den uppgiftsskyldige kan åläggas att i försummelseavgift betala högst 2 000 euro, om
1) det finns en mindre bristfällighet eller ett mindre fel i en deklaration, en annan upp-

gift eller en handling som lämnas för fullgörande av uppgiftsskyldigheten, och den upp-
giftsskyldige inte har följt en bevisligen sänd uppmaning att avhjälpa bristfälligheten eller
felet,

2) den uppgiftsskyldige utan giltig orsak har lämnat en deklaration, uppgift eller hand-
ling för sent, eller

3) den uppgiftsskyldige har lämnat uppgifterna på annat sätt än vad som bestämts av
Skatteförvaltningen.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Försummelseavgiften är inte en avdragbar utgift i beskattningen. Försummelseavgiften

redovisas till staten. På en debiterad och obetald försummelseavgift som har förfallit till
betalning tas dröjsmålsränta ut enligt 5 a § i lagen om skattetillägg och förseningsränta
(1556/1995).
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26 §

Allmänna principer som skall iakttas vid beskattningen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Om ett ärende lämnar rum för tolkning eller är oklart och om den skattskyldige i god

tro har handlat i enlighet med myndighetens praxis eller anvisningar, ska ärendet till denna
del avgöras till den skattskyldiges fördel, om inte något annat följer av särskilda skäl. Om
skatt likväl debiteras, är det möjligt att helt eller delvis låta bli att driva in de räntepåföljder
som hänför sig till skatten och att påföra skatteförhöjning, om det vore oskäligt att driva
in räntepåföljder och påföra skatteförhöjning på grund av att ärendet lämnar rum för tolk-
ning eller är oklart.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

26 c §

Delgivning

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Ett beslut av Skatteförvaltningen eller av skatterättelsenämnden, från vars delgivning

tiden för ändringssökande börjar löpa, samt andra handlingar som Skatteförvaltningen ger,
kan delges genom vanlig delgivning enligt 59 § i förvaltningslagen (434/2003).

53 §

Åläggande av skatteansvar samt ändringssökande

Bestämmelser om åläggande av skatteansvar och ändringssökande finns i lagen om
skatteuppbörd.

55 §

Rättelse av beskattningen till den skattskyldiges fördel

Om beskattningen innehåller ett fel till följd av vilket den skattskyldige har påförts för
mycket skatt, rättar Skatteförvaltningen beskattningen till den skattskyldiges fördel.

Rättelse av beskattningen till den skattskyldiges fördel ska göras inom tre år från in-
gången av året efter skatteårets utgång.

Om Skatteförvaltningen i ett ärende som hänför sig till dess kontrollverksamhet med
stöd av 56 a—56 c § upptäcker ett fel till den skattskyldiges nackdel, rättar Skatteförvalt-
ningen beskattningen till den skattskyldiges fördel.

Beskattningen rättas inte om ärendet har avgjorts genom ett beslut på besvär.

56 §

Rättelse av beskattningen till den skattskyldiges nackdel

Om en skattskyldig delvis eller helt och hållet blivit obeskattad eller annars inte har på-
förts föreskriven skatt, rättar Skatteförvaltningen beskattningen till den skattskyldiges
nackdel.

Rättelse av beskattningen till den skattskyldiges nackdel ska göras inom tre år från in-
gången av året efter skatteårets utgång.

Beskattningen rättas inte, om Skatteförvaltningen har utrett och uttryckligen avgjort
ärendet. Beskattningen kan dock rättas, om avgörandet i ärendet har baserat sig på en fel-
aktig eller bristfällig utredning eller det i ärendet har framkommit en sådan ny utredning
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som kunde ha inverkat på avgörandet i ärendet. Ett skrivfel, ett räknefel eller något annat
därmed jämförbart fel kan rättas.

Beskattningen rättas inte om ärendet har avgjorts genom ett beslut på besvär.

56 a §

Fortsatt tidsfrist för rättelse av beskattningen

Skatteförvaltningen kan låta tidsfristen enligt 56 § för rättelse av beskattningen omfatta
ytterligare ett år, om

1) en kontrollåtgärd har inletts exceptionellt sent på grund av uppgifter som lämnats av
en annan myndighet eller fåtts någon annanstans ifrån eller om åtgärden kräver myndig-
hetssamarbete,

2) den skattskyldige har lämnat en anmälan eller en annan utredning som gäller saken
exceptionellt sent eller den skattskyldige som är föremål för kontrollåtgärden avsevärt för-
svårar utförandet av kontrollåtgärden.

Beslutet om fortsatt tidsfrist för rättelse av beskattningen ska fattas innan tiden för rät-
telse enligt 56 § löper ut och delges på det sätt som föreskrivs i 26 c §. Om Skatteförvalt-
ningen har fått de uppgifter som avses i 1 mom. 1 punkten eller den anmälan eller en an-
nan utredning som avses i 2 punkten innan tidsfristen för rättelse enligt 56 § löper ut, kan
beslutet ändå fattas inom 60 dagar från det att uppgifterna, anmälan eller andra utredning-
ar har erhållits.

Den fortsatta tidsfristen för rättelse enligt 1 mom. kan tillämpas på betalningsmottagare
enligt lagen om förskottsuppbörd, lagen om källskatt på ränteinkomst, lagen om beskatt-
ning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978) samt lagen om källskatt för lönta-
gare från utlandet (1551/1995) oberoende av vad som i 2 mom. föreskrivs om fattande och
delgivning av beslut, om beslutet har delgetts betalaren, och det inte rått klarhet om betal-
ningsmottagaren då beslutet fattades.

Ändring i ett beslut som avses i 2 mom. får inte sökas separat.

56 b §

Förlängd tidsfrist för rättelse av beskattningen

Beskattningen kan oberoende av tidsfristen för rättelse enligt 56 § rättas till den skatt-
skyldiges nackdel inom sex år från ingången av året efter skatteårets utgång till den del
som rättelsen av beskattningen grundar sig på

1) rättelse av internprissättning enligt 31 §,
2) ett arrangemang som gäller företags- eller finansieringsstrukturer mellan parter i en

intressegemenskap enligt 31 §, eller
3) sådana uppgifter som inverkar på den skattskyldiges beskattning och som har erhål-

lits vid annat internationellt utbyte av information än automatiskt utbyte av information.

56 c §

Rättelse av beskattningen till följd av brott

Beskattningen kan rättas till den skattskyldiges nackdel oberoende av tidsfristen för rät-
telse enligt 56 § inom ett år från utgången av det kalenderår under vilken åklagaren har
väckt åtal i ett brottmål som avses i 29 kap. 1—3 § i strafflagen (39/1889).

Skatteförvaltningen rättar ett beslut som avses i 1 mom. till den del åklagaren har åter-
kallat åtalet eller åtalet har förkastats genom en dom eller ett beslut som vunnit laga kraft
eller avvisats utan prövning. Vid förfarandet iakttas vad som i 55 § föreskrivs om rättelse
av beskattningen till den skattskyldiges fördel.
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Rättelse av beskattningen till följd av brott kan riktas mot en juridisk person, om en fy-
sisk person som handlat för den juridiska personens räkning åtalas för ett brott som avses
i 1 mom.

58 §

Avstående från rättelse av beskattningen

Skatteförvaltningen behöver inte verkställa rättelse av beskattningen till den skattskyl-
diges nackdel, om den inkomst som inte beskattats är obetydlig och om uppnående av en
jämlik beskattning eller arten hos den skattskyldiges försummelser eller det att försum-
melserna upprepats inte kräver det.

Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om när den inkomst som inte beskat-
tats ska anses vara obetydlig på det sätt som avses i 1 mom.

59 §

Rättelse av beskattningen i fråga om dödsbon

Om den skattskyldige har avlidit ska rättelse av beskattningen avse dödsboet. Beskatt-
ningen rättas inte om tidsfristen enligt 56 § har löpt ut.

5 kap.

Ändringssökande

61 §

Omprövningsmyndighet

Skatterättelsenämnden avgör begäran om omprövning som avses i denna lag. Skatteför-
valtningen kan emellertid avgöra en begäran om omprövning till den del begäran god-
känns, om den som söker ändring är någon annan än en myndighet som avses i 62 § 2 mom.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

62 §

Rätt till ändringssökande

Ändring i beskattningen får sökas av den skattskyldige själv samt av varje annan vars
eget skattebelopp beskattningen direkt kan påverka eller som är ansvarig för betalningen
av skatten. Också en sammanslutning får söka ändring i fastställandet av dess inkomst och
fördelningen av den på delägarna.

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt och kommunen får söka ändring i beskatt-
ningen samt i fastställandet av sammanslutningens inkomst och fördelningen av den. För-
samlingen får söka ändring i kyrkobeskattningen och Folkpensionsanstalten i en försäk-
rads sjukförsäkringspremie.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

63 §

Rättelseyrkande till skatterättelsenämnden

Ändring söks med ett skriftligt rättelseyrkande till skatterättelsenämnden. Ändring får
inte sökas om ärendet har avgjorts genom beslut på besvär.

Rättelseyrkandet ska tillställas Skatteförvaltningen inom föreskriven tid.
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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64 §

Tidsfristen för rättelseyrkande

Rättelseyrkande ska framställas inom tre år räknat från ingången av året efter skatteårets
utgång. Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt, kommunen, församlingen och Folk-
pensionsanstalten ska framställa rättelseyrkande inom fyra månader efter det att beskatt-
ningen av den skattskyldige har slutförts.

Rättelseyrkande får dock alltid framställas inom 60 dagar räknat från den dag då den
som har rätt att söka ändring fick del av beslutet. I fråga om Enheten för bevakning av skat-
tetagarnas rätt, kommunen, församlingen och Folkpensionsanstalten räknas tiden från det
att beslutet fattades.

65 a §

Ändringssökande som gäller vissa beslut av Skatteförvaltningen

Den som ansökt om ett namngivningsbeslut och Enheten för bevakning av skattetagar-
nas rätt får söka ändring i ett sådant av Skatteförvaltningen fattat namngivningsbeslut som
avses i 57 § 1 mom. 2 punkten i inkomstskattelagen.

Den som ansökt om ett beslut och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt får söka
ändring i sådana beslut av Skatteförvaltningen som avses i 122 § 3 eller 4 mom. i inkomst-
skattelagen och i 43 § 5 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
(360/1968).

Den som ansökt om ett beslut och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt får söka
ändring i sådana beslut av Skatteförvaltningen enligt tonnageskattelagen (476/2002) som
gäller godkännande som tonnageskattskyldig eller återkallande av godkännande.

Det samfund som ansökt om ett beslut och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt
får söka ändring i sådana beslut som Skatteförvaltningen har fattat med stöd av 4 eller 7 §
i lagen om skattelättnader för vissa allmännyttiga samfund (680/1976).

Den skattskyldige och varje annan vars eget skattebelopp ett beslut direkt kan påverka
eller som är ansvarig för betalningen av skatten samt Enheten för bevakning av skatteta-
garnas rätt får söka ändring i

1) beslut i vilka ändring får sökas och som gäller bestämmande av ny innehållnings-
procent enligt 18 § i lagen om förskottsuppbörd och ändring av förskott enligt 24 § i den
lagen,

2) beslut om återbäring av förskottsinnehållning eller förskott enligt 22 § i lagen om
förskottsuppbörd,

3) beslut om införande i eller avförande ur förskottsuppbördsregistret enligt 25—27 §
i lagen om förskottsuppbörd, 

4) beslut enligt 5 § och 16 § 4 mom. i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig
för inkomst som gäller källskattekort, skattekort eller förskottsskatt och i vilka ändring får
sökas,

5) beslut om återbetalning av källskatt enligt 11 § 2 mom. i lagen om beskattning av
begränsat skattskyldig för inkomst,

6) beslut om återbetalning av slutlig löneskatt enligt 6 § i lagen om beskattning av an-
ställda vid Nordiska Investeringsbanken, Nordiska projektexportfonden, Nordiska ut-
vecklingsfonden och Nordiska miljöfinansieringsbolaget (562/1976).

Den som är skyldig att lämna uppgifter får söka ändring i Skatteförvaltningens beslut
som gäller skyldighet att lämna uppgifter enligt 3 kap. Den uppgiftsskyldige och Enheten
för bevakning av skattetagarnas rätt får söka ändring i Skatteförvaltningens beslut om för-
summelseavgift enligt 22 a §.

Ändring söks med ett skriftligt rättelseyrkande till skatterättelsenämnden. Rättelseyrk-
ande ska framställas inom 60 dagar från det att ändringssökanden har fått del av Skatte-
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förvaltningens beslut. Tidsfristen för Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt räknas
från det att beslutet fattades. I övrigt tillämpas vad som föreskrivs i detta kapitel.

66 §

Besvär till förvaltningsdomstolen

Ett beslut med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär
hos den förvaltningsdomstol till vars domkrets den skattskyldiges eller sammanslutning-
ens hemkommun enligt 5 § hör. Om personer på vilka inkomstskattelagens bestämmelser
om makar tillämpas har sin hemkommun inom domkretsen för olika förvaltningsdomsto-
lar, ska ändring i rättelsenämndens beslut sökas hos den förvaltningsdomstol till vars dom-
krets hemkommunen för den äldre personen hör. Är personerna lika gamla, är förvalt-
ningsdomstolen för den vars personbeteckning har ett lägre individuellt nummer behörig
förvaltningsdomstol.

Den som i enlighet med 65 a § ansökt om ett beslut, en uppgiftsskyldig, en skattskyldig
och någon annan som har rätt att söka ändring samt Enheten för bevakning av skattetagar-
nas rätt får söka ändring genom besvär hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets
den sökande, den uppgiftsskyldige eller den skattskyldige hade sin hemkommun då Skat-
teförvaltningens fattade sitt beslut.

Om ingen förvaltningsdomstol är behörig att behandla besvären, söks ändring hos Hel-
singfors förvaltningsdomstol genom besvär.

67 §

Besvärstid

Besvär ska anföras inom 60 dagar från delfående av ett beslut med anledning av rättel-
seyrkande.

Besvärstiden för Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt, kommunen, församling-
en och Folkpensionsanstalten räknas från det att beslutet fattades.

69 §

Hörande av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt och den skattskyldige då besvär 
behandlas

Förvaltningsdomstolen ska ge Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt tillfälle att
avge bemötande på den skattskyldiges besvär och den skattskyldige tillfälle att avge be-
mötande på besvär som anförts av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt samt vid
behov den ändringssökande tillfälle att avge genmäle.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

70 §

Besvär till högsta förvaltningsdomstolen

Ett beslut av förvaltningsdomstolen får överklagas genom besvär endast om högsta för-
valtningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

71 a §

Prejudikatbesvär hos högsta förvaltningsdomstolen

Den skattskyldige och andra som avses i 62 § 1 mom. och de som har rätt att söka änd-
ring med stöd av 65 a § samt Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt (parter) får söka
ändring i ett beslut av skatterättelsenämnden hos högsta förvaltningsdomstolen i stället för
7
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hos förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar tillstånd för preju-
dikatbesvär (prejudikatbesvär).

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

71 c §

Förfarande i tillståndsärenden som gäller prejudikatbesvär

Tillstånd för prejudikatbesvär ska sökas hos högsta förvaltningsdomstolen genom en
besvärsskrift som innehåller tillståndsansökan och besvären. Besvärsskriften ska inom be-
svärstiden lämnas in till Skatteförvaltningen. Tidsfristen för inlämnande av besvärsskrif-
ten är 60 dagar från det att en ändringssökande har fått del av rättelsenämndens beslut så
som anges i 26 c §. För Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt är tidsfristen 60 dagar
och räknas från tidpunkten för rättelsenämndens beslut.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

71 e §

Förfarandet vid ändringssökande i vissa beslut av Skatteförvaltningen

Ändringssökande som gäller beslut som avses i 65 a § 5 mom. 1, 3 och 4 punkten ska
behandlas skyndsamt hos Skatteförvaltningen, skatterättelsenämnden, förvaltningsdom-
stolen och högsta förvaltningsdomstolen.

71 f §

Besvärsanvisning som ska fogas till skatterättelsenämndens beslut

En besvärsanvisning enligt 47 § i förvaltningslagen ska fogas till rättelsenämndens be-
slut. Av besvärsanvisningen ska framgå hur den som är missnöjd med avgörandet ska för-
fara för att få ärendet prövat av förvaltningsdomstolen eller för att söka ändring genom
prejudikatbesvär enligt 71 a § i denna lag.

I besvärsanvisningen ska också förfarandet i ett ärende som gäller tillstånd för prejudi-
katbesvär beskrivas i huvuddrag.

71 g §

Grundbesvär

På ärenden som avses i denna lag tillämpas inte bestämmelserna om grundbesvär i la-
gen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

78 §

Genomförande av ändringar

Beskattning som ska verkställas på nytt på grund av ett beslut av den myndighet hos
vilken ändring sökts eller av Skatteförvaltningen, en följdändring och andra ändringar i
beskattningen till följd av ändringssökande ska genomföras med iakttagande av vad som
i 55 och 56 § föreskrivs om rättelse av beskattningen. Ändring i besluten söks enligt vad
som i 5 kap. bestäms om sökande av ändring i beslut som gäller rättelse av beskattningen.

Skatteförvaltningen ska, om inte något annat följer av särskilda skäl, på eget initiativ
bestämma att verkställigheten av en fordran ska avbrytas till den del som den myndighet
hos vilken ändring sökts har upphävt beskattningsbeslutet och återförvisat ärendet till
Skatteförvaltningen för ny behandling. Förordnande om avbrott ska utfärdas omedelbart
efter det att beslutet av den myndighet hos vilken ändring sökts har delgetts Skatteförvalt-
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ningen. På förordnande om avbrott tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i lagen om verk-
ställighet av skatter och avgifter.

Sådana ändringar i beskattningen som avses i denna paragraf kan göras också då det
saknas förutsättningar för rättelse av beskattningen.

85 a §

Sökande av ändring i Skatteförvaltningens förhandsavgörande

Den skattskyldige och andra som avses i 62 § 1 mom. samt Enheten för bevakning av
skattetagarnas rätt får överklaga Skatteförvaltningens förhandsavgörande hos förvalt-
ningsdomstolen. Besvären anförs hos den förvaltningsdomstol till vars domkrets den
skattskyldiges hemkommun hörde när beslutet fattades. Om ingen förvaltningsdomstol är
behörig att behandla besvären, söks ändring hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Vid
överklagandet iakttas då 69 §. Besvärstiden är 30 dagar från delfåendet av beslutet. Tids-
fristen för Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt räknas från det att beslutet fatta-
des.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
Lagen tillämpas första gången då beskattningen för skatteåret 2017 verkställs och vid

ändringssökande som gäller den.
Då beskattningen för skatteåret 2016 eller tidigare skatteår verkställs och vid ändrings-

sökande som gäller den beskattningen samt vid sökande ändring i andra beslut som Skat-
teförvaltningen meddelat före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde
vid ikraftträdandet.

Vid sökande av ändring i beslut av Skatteförvaltningen som meddelats efter ikraftträ-
dandet och som gäller skatteåret 2016 eller tidigare skatteår samt i andra beslut som Skat-
teförvaltningen meddelat efter ikraftträdandet tillämpas bestämmelserna i denna lag. Vid
sökande av ändring i beslut av Skatteförvaltningen som gäller den ordinarie beskattningen
för skatteåret 2016 tillämpas dock de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 9 september 2016

Republikens President

 Sauli Niinistö

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen
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