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Lag
om ändring av lagen om beskattningsförfarande
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) 23 §, sådan den lyder i lag
520/2010, och
fogas till lagen en ny 23 a §, i stället för den 23 a § som upphävts genom lag 772/2016,
som följer:
23 §
Granskningsrätt
Skatteförvaltningen har rätt att granska alla sådana handlingar som ovan i detta kapitel
nämnda uppgifter kan hämtas ur och som behövs för att övervaka att anmälningsskyldigheten och omsorgsplikten enligt detta kapitel iakttas.
Vid den granskning som avses i 1 mom. följs det förfarande vid skattegranskning som
föreskrivs i 14 §.
23 a §
Skyldighet för i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
avsedda rapporteringsskyldiga att lämna uppgifter
De rapporteringsskyldiga som avses i 1 kap. 2 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017) ska på uppmaning av Skatteförvaltningen
med stöd av identifieringsuppgifter, bankkontonummer, en kontotransaktion eller någon
annan motsvarande identifikation lämna in och visa upp för granskning de uppgifter om
mekanismer, förfaranden, dokument och andra uppgifter som de innehar och med stöd av
vilka rapporterande finska finansinstitut har iakttagit de förpliktelser och de aktsamhetsprocedurer för identifiering av rapporteringspliktiga konton som avses i 17 a § 1 mom.,
17 b § 1 mom., 17 c § 1 mom. och 17 d §.
————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
Lagens 23 a § tillämpas första gången från och med den 1 januari 2018.
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