
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 beskattningsförfarandeRP 90/2021 rdLaUB 7/2022 rd Utgiven i Helsingfors den 15 juni 2022

440/2022

Lag
om ändring av lagen om beskattningsförfarande

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) 70 och 71 d § samt 85 a §,
sådana de lyder, 70 § i lag 852/2019, 71 d § i lag 875/2012 och 85 a § i lagarna

942/2015 och 772/2016, som följer:

70 §

Besvär till högsta förvaltningsdomstolen

Vid sökande av ändring hos högsta förvaltningsdomstolen tillämpas lagen om rättegång
i förvaltningsärenden, om inte något annat föreskrivs i denna lag.

71 d §

Sökande av ändring i förvaltningsdomstolens beslut

Om förvaltningsdomstolen avgör besvären i de fall som nämns i 71 c §, tillämpas 70
och 71 § vid sökande av ändring i förvaltningsdomstolens beslut.

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 ska anföras 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 69 §. Vid sökande av ändring hos förvaltningsdomstolen räknas be-
svärstiden för Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt från det att beslutet fattades.
Vid sökande av ändring i förvaltningsdomstol tillämpas i övrigt lagen om rättegång i för-
valtningsärenden.

Ett ärende som gäller förhandsavgörande ska behandlas skyndsamt vid Skatteförvalt-
ningen och förvaltningsdomstolen.

I ett beslut av Skatteförvaltningen om att inte meddela förhandsavgörande får ändring
inte sökas genom besvär.

————
Denna lag träder i kraft den 16 juni 2022.
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