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Lag
om ändring av lagen om beskattningsförfarande

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) 38 §, mellanrubriken före 40 §

samt 40–48 §, 
av dem 40 § sådan den lyder i lagarna 345/2002 och 1252/2009, 41 § sådan den lyder

delvis ändrad i lag 520/2010, 43 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1252/2009, 44 § så-
dan den lyder delvis ändrad i lagarna 858/2001 och 1079/2005 samt 48 § sådan den lyder
i lag 520/2010,

ändras 2 § 2 mom. samt 34, 34 a, 35, 36, 39 och 50 §, 57 § 1 mom., 57 a §, 76 § 4 mom.
och 77 §,

av dem 34 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1122/1996, 565/2004 och
1079/2005, 34 a §, 57 § 1 mom. och 57 a § sådana de lyder i lag 1079/2005, 39 § och 76 §
4 mom. sådana de lyder i lag 520/2010 och 77 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna
1079/2005, 1252/2009, 520/2010 och 772/2016, samt

fogas till lagen nya 7 a och 77 a § som följer:

2 §

Precisering av tillämpningsområdet

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Vad som i denna lag och annan lagstiftning föreskrivs om skatt tillämpas också på ned-

satt dröjsmålsränta enligt lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995) samt på
den ränta på återbäring som avses i 32 § i lagen om skatteuppbörd.

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

7 a §

Inlämnande av skattedeklaration för samfund och samfällda förmåner

Samfund och samfällda förmåner ska lämna in sin skattedeklaration elektroniskt
(elektronisk skattedeklaration).

Skatteförvaltningen kan av särskilda skäl godkänna att skattedeklarationen lämnas in i
pappersform.

34 §

Förskott som räknas till godo vid beskattningen för skatteåret

Förskottsinnehållning som deklarerats i en årsanmälan, förskott som påförts samt för-
skott som från en annan stat har överförts till Finland, ska räknas den skattskyldige till
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godo vid beskattningen för skatteåret. Förskott som har överförts till en annan stat ska
dock inte räknas till godo vid beskattningen.

Om den skattskyldige vid beskattningen för ett skatteår påförs skatt endast för ett visst
inkomstslag av den anledningen att den skattskyldiges räkenskapsperiod inte sammanfal-
ler med kalenderåret, räknas av förskottet till godo endast det vid beskattningen behövliga
beloppet. Återstoden av förskottet räknas till godo vid den följande beskattningen.

Om verkställd förskottsinnehållning inte har deklarerats i en årsdeklaration eller om
innehållningen har deklarerats felaktigt, kan den dock räknas den skattskyldige till godo
på basis av en tillförlitlig utredning.

34 a §

Obetald förskottsinnehållning som inte räknas till godo

Förskottsinnehållning som inte har betalts behöver inte räknas till godo även om den
har deklarerats i betalarens årsdeklaration, om det är uppenbart att betalningsmottagaren
och den som är skyldig att verkställa förskottsinnehållning tillsammans har handlat i syfte
att undgå den obetalda skatten. Betalningsmottagarens beskattning kan härvid rättas till
den skattskyldiges nackdel så som avses i 56 § inom två år räknat från utgången av det år
under vilket det konstaterats att förskottsinnehållningen blivit obetald. Det ska då bestäm-
mas att betalningsmottagaren ska betala även dröjsmålsränta och skatteförhöjning enligt
lagen om skattetillägg och förseningsränta.

35 §

Undantag som gäller samfund och samfällda förmåner

Förskottsinnehållning räknas det skatteårs skatter till godo under vilket den har verk-
ställts.

36 §

Förskottsinnehållning som räknas en sammanslutnings delägare till godo

Förskottsinnehållning som har innehållits hos en sammanslutning räknas vid beskatt-
ningen av bolagsmännen till godo i förhållande till de andelar som tillkommer dem av
sammanslutningens inkomst. Den hos sammanslutningen verkställda förskottsinnehåll-
ningen räknas en delägare till godo vid beskattningen för det skatteår under vilket förskott-
sinnehållningen har verkställts.

39 §

Närmare föreskrifter

Skatteförvaltningen får meddela närmare föreskrifter om hur förskott räknas till godo
vid beskattningen.

50 §

Skatteåterbäring och kvarskatt

De belopp som ska räknas till godo vid beskattningen och som inte under skatteåret be-
hövs till betalning av den skattskyldiges skatter, ska i första hand räknas till godo genom
sänkning av de förskott som räknats till godo under skatteåret, i ordning från det senaste
till det äldsta enligt förfallodagarna och därefter genom återbetalning av andra belopp som
räknats till godo. Något separat beslut fattas inte om sänkning av förskott.
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De betalda beloppen av de nedsatta förskott som avses i 1 mom. och andra tillgodoräk-
nade belopp som ska återbetalas, betalas tillbaka som skatteåterbäring jämte ränta. I lagen
om skatteuppbörd föreskrivs om hur ränta på skatteåterbäring ska beräknas. Skatteåterbä-
ring som överförs till en annan stat återbetalas dock inte.

Om de belopp som ska räknas till godo vid beskattningen inte räcker till betalning av
skatterna, ska den skattskyldige åläggas att betala kvarskatt jämte ränta. Bestämmelser om
hur räntan på kvarskatt ska beräknas finns i lagen om skattetillägg och förseningsränta.
Kvarskatt påförs inte om beloppet är mindre än tio euro. Kvarskatt ska betalas också i det
fall att ändring söks i beskattningen.

57 §

Särskilda bestämmelser om rättelse av beskattningen

Om den skattskyldige har underlåtit att lämna in skattedeklaration eller lämnat in en
bristfällig, vilseledande eller oriktig skattedeklaration eller annars försummat sin deklara-
tionsskyldighet, ska den skattskyldige när beskattningen rättas påföras även dröjsmålsrän-
ta och skatteförhöjning enligt lagen om skattetillägg och förseningsränta.

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

57 a §

Överföring av inkomst som läggs till på grund av rättelse av beskattningen

Om det sammanlagda beloppet av inkomster som läggs till i samband med rättelse av
beskattningen är mindre än 4 000 euro, kan tillägget göras till inkomsten för det skatteår
för vilket beskattningen inte har slutförts. Dröjsmålsränta enligt lagen om skattetillägg och
förseningsränta påförs inte på grund av den inkomst som lagts till.

76 §

Ändring i beskattningen till följd av ändringssökande

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Om någon till följd av beslut på en ändringsansökan ska förklaras skattskyldig eller om

skatten ska höjas, ändrar Skatteförvaltningen beskattningen och uppbär den obetalda skat-
ten med räntepåföljder. Om beloppet av den skatt som påförs till följd av en ändring i be-
skattningen är mindre än tio euro ska skatten inte påföras.

77 §

Räknande av ränta i ändringssituationer

Bestämmelser om beräknande av räntan på sådan skatt som ska betalas till följd av en
ändring i beskattningen finns i lagen om skattetillägg och förseningsränta.

Bestämmelser om beräknande av räntan på återbäring av skatt och skatteförhöjning till
följd av en ändring i beskattningen finns i lagen om skatteuppbörd.

77 a §

Tillgodoräknande av sådan nedsättning av skatt som följer av ändring i beskattningen

En sådan sänkning av skatten för ett skatteår som följer av en ändring i beskattningen
ska i första hand räknas till godo genom sänkning av de skatterater som påförts för betal-
ning av skatteårets skatt, i ordning från den senaste till den äldsta enligt förfallodagarna,
och därefter genom återbäring av andra belopp som räknats till godo vid beskattningen för
skatteåret. Något separat beslut fattas inte om sänkning av förskott.
3



50/2017  
Överbetalda belopp av sänkta rater som avses i 1 mom. och andra tillgodoräknade be-
lopp återbärs jämte ränta. I lagen om skatteuppbörd föreskrivs om återbäringsränta. Åter-
bäring som överförs till en annan stat återbärs inte till den skattskyldige och på belopp som
överförs betalas ingen ränta.

————
Denna lag träder i kraft den 1 november 2017.
Lagen tillämpas första gången i fråga om samfund och samfällda förmåner vid beskatt-

ningen för 2017 och i fråga om övriga skattskyldiga vid beskattningen för 2018. Vid be-
skattningen för tidigare år tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Lagens 7 a § tillämpas på skattedeklarationer som lämnas in efter lagens ikraftträdande.
Komplettering av förskott som samfund och samfällda förmåner har betalat för skatte-

året 2017 och därpå följande skatteår samt som övriga skattskyldiga har betalat för skatte-
året 2018 och därpå följande skatteår, behandlas vid beskattningen som förskott som för-
fallit till betalning och betalats den dag då förskottskomplettering betalades. Nedsatt dröjs-
målsränta tas dock inte ut på förskottskompletteringar som avses ovan.

Helsingfors den 27 januari 2017

Republikens President

 Sauli Niinistö

Inrikesminister Paula Risikko
UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET     ISSN 1456-9663

4


