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1560/2019
Lag
om ändring av lagen om beskattningsförfarande
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) 22 a § 1 mom. 1 punkten samt
2, 3 och 6 mom. och 23 § 1 mom.,
sådana de lyder, 22 a 1 mom. 1 punkten i lag 55/2018, 22 a § 2 och 3 mom. i lag
565/2004, 22 a § 6 mom. i lag 897/2018 och 23 § 1 mom. i lag 1127/2017, samt
fogas till lagen nya 14 f, 17 e och 23 c § som följer:
2 kap.
Deklarationsskyldighet
14 f §
Skyldighet att anmäla rapporteringspliktiga arrangemang
En finsk berörd skattskyldig som avses i lagen om rapporteringspliktiga arrangemang i
fråga om beskattning (1559/2019) ska lämna Skatteförvaltningen de uppgifter om rapporteringspliktiga arrangemang enligt den nämnda lagen som den skattskyldiga har kännedom om, äger eller kontrollerar, om ingen tjänsteleverantör är skyldig att rapportera dessa
uppgifter enligt 17 e §.
Bestämmelser om anmälningsskyldiga, rapporteringspliktiga arrangemang, tidpunkten
för lämnande av uppgifter och de uppgifter som ska lämnas ingår i lagen om rapporteringspliktiga arrangemang i fråga om beskattning.
På försummelser av skyldigheten att anmäla rapporteringspliktiga arrangemang tillämpas bestämmelserna om försummelseavgift för uppgiftsskyldiga i 22 a §.
Skatteförvaltningen får meddela närmare föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas
samt sättet för lämnande av uppgifter.
17 e §
Tjänsteleverantörens skyldighet att lämna uppgifter om rapporteringspliktiga
arrangemang
En finsk tjänsteleverantör som avses i lagen om rapporteringspliktiga arrangemang i
fråga om beskattning ska lämna Skatteförvaltningen
1) de uppgifter om rapporteringspliktiga arrangemang som förmedlaren har kännedom
om, äger eller kontrollerar och som föreskrivs i den nämnda lagen,
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2) uppgift om att en annan tjänsteleverantör eller den berörda skattskyldiga i arrangemanget har underrättats om sin rapporteringsskyldighet i situationer som avses i 6 § i den
nämnda lagen,
3) uppgift om att ett referensnummer enligt 2 § 1 mom. 10 punkten i den nämnda lagen
har delgetts eventuella andra tjänsteleverantörer i samma arrangemang samt berörda skattskyldiga.
Dessutom ska tjänsteleverantören lämna andra tjänsteleverantörer i arrangemanget och
berörda skattskyldiga de uppgifter som anges i lagen om rapporteringspliktiga arrangemang i fråga om beskattning.
Bestämmelser om uppgiftsskyldiga, rapporteringspliktiga arrangemang, tidpunkten för
lämnande av uppgifter och de uppgifter som ska lämnas ingår i lagen om rapporteringspliktiga arrangemang i fråga om beskattning.
Skatteförvaltningen får meddela närmare föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas samt
sättet för lämnande av uppgifter och begränsa uppgiftsskyldigheten enligt 1 mom. 2 och
3 punkten.
22 a §
Försummelseavgift
Den uppgiftsskyldige kan åläggas att i försummelseavgift betala högst 2 000 euro, om
1) det finns en smärre bristfällighet eller ett smärre fel i en deklaration, en annan uppgift eller en handling som lämnas eller i ett förfarande som iakttas för fullgörande av uppgiftsskyldigheten eller någon annan skyldighet enligt detta kapitel, och den uppgiftsskyldige inte har följt en bevisligen skickad uppmaning att avhjälpa bristfälligheten eller felet,
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Om en deklaration, en annan uppgift eller en handling som lämnas eller ett förfarande
som iakttas för fullgörande av uppgiftsskyldigheten eller någon annan skyldighet enligt
detta kapitel innehåller väsentliga brister eller fel eller om den uppgiftsskyldige lämnat in
dem eller fullgjort det först efter en bevisligen sänd uppmaning, kan den uppgiftsskyldige
åläggas att i försummelseavgift betala högst 5 000 euro.
Om den uppgiftsskyldige för fullgörande av uppgiftsskyldigheten uppsåtligen eller av
grov vårdslöshet har lämnat en väsentligen oriktig deklaration, annan uppgift eller handling eller inte alls lämnat in någon deklaration eller uppsåtligen eller av grov vårdslöshet
har väsentligt försummat någon annan skyldighet enligt detta kapitel delvis eller helt och
hållet, kan den uppgiftsskyldige åläggas att i försummelseavgift betala högst 15 000 euro.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Fysiska personer och dödsbon åläggs inte att betala försummelseavgift, om det inte är
fråga om försummelse av uppgiftsskyldighet i anslutning till näringsverksamhet eller jordoch skogsbruk. En företrädare enligt 8 § i lagen om utstationering av arbetstagare kan
dock alltid åläggas att betala försummelseavgift. Försummelseavgift kan även påföras en
byggherre som är en fysisk person, om denne försummar uppgiftsskyldigheten enligt
15 d § i denna lag. Fysiska personer och dödsbon kan dessutom påföras försummelseavgift, om de har försummat skyldigheter enligt 14 f §.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
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, omsorgsplikten eller andra skyldigheter enligt detta kapitel iakttas.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
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23 c §
Särskild uppgiftsskyldighet för tjänsteleverantörer i rapporteringspliktiga arrangemang
En tjänsteleverantör som avses i 17 e § ska på uppmaning av Skatteförvaltningen på basis av referensnummer, namn, arrangemang eller någon annan motsvarande identifikation
lämna och för granskning förete sådana uppgifter om förfaranden och handlingar som
tjänsteleverantören äger eller kontrollerar samt andra uppgifter som behövs för att säkerställa att förmedlaren har fullgjort de skyldigheter som avses i 17 e §.
————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
Helsingfors den 30 december 2019
Republikens President
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