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1357/2016

Statsrådets förordning
om ändring av förordningen om beskattningsförfarande

I enlighet med statsrådets beslut
ändras i förordningen om beskattningsförfarande (763/1998) 2 § 1 mom. samt 3 och

4 §, 
av dem 2 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 463/2014 och 4 § sådan den lyder del-

vis ändrad i förordning 570/2010, samt 
fogas till 2 §, sådan den lyder i förordning 463/2014, ett nytt 4 mom. som följer:

2 §

Förfarandet vid skattegranskning

Under skattegranskningens gång ska den skattskyldige, om det är möjligt, upplysas om
syftet med granskningen, hur granskningen genomförs och fortsatta åtgärder, och de om-
ständigheter som framkommer vid granskningen ska klargöras för den skattskyldige.
Dessutom ska den skattskyldige vid behov ges anvisningar och råd som gäller beskatt-
ningen.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Skattegranskningen kan förrättas redan under räkenskapsperioden.

3 §

Material och egendom som ska visas upp vid skattegranskning 

Vid skattegranskning ska för granskning visas upp allt det material och all den egendom
som ansluter sig till näringsverksamhet eller annan förvärvsverksamhet.

Material som ska visas upp vid skattegranskning är balansböcker, specifikationer till
balansräkningen och övriga bokföringsböcker, kontoplaner samt anteckningar om til-
lämpningsperioden, registreringsplaner, beskrivningar över förfarandet vid maskinell
bokföring, verifikationer, korrespondens, anteckningar samt annat bokföringsmaterial och
annat material som hör till redovisningen, avtal och skuldebrev samt protokoll. Skyldig-
heten att visa upp material gäller framställningar i skrift eller bild (handling) samt sådana
datamedier vilkas innehåll kan läsas, ses, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast
med tekniska hjälpmedel (teknisk upptagning). Med egendom avses lager och annan egen-
dom som hör till verksamheten. 

Den som är skyldig att visa upp material och egendom ska för granskning visa upp ock-
så allt annat material och all annan egendom som kan behövas för beskattningen eller vid
behandlingen av ändringssökande som gäller den.
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4 §

Platsen för skattegranskning 

Skattegranskningen ska förrättas i den skattskyldiges lokaler, i en räkenskapsbyrå, på
annat håll i ett ombuds eller en representants lokaler eller vid Skatteförvaltningen. Om
skattegranskningen förrättas någon annanstans än vid Skatteförvaltningen, ska den skatt-
skyldige ställa ändamålsenliga lokaler samt behövliga hjälpmedel och medhjälpare till den
tjänstemans förfogande som förrättar granskningen. Handlingarna och de tekniska upptag-
ningarna ska visas upp för granskning på eller föras till det ställe där granskningen förrät-
tas. Av de tekniska upptagningarna ska på uppmaning av myndigheten framställas kopior
för granskarens bruk, om det behövs för granskningen. 

I 1 mom. avses med hjälpmedel tekniska hjälpmedel med vilka de tekniska upptagning-
arna kan återges i en form som kan läsas, ses, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas.

————
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017. 

Helsingfors den 21 december 2016 

Finansminister Petteri Orpo
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