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Lag
om ändring av lagen om beskattningsförfarande

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) 1 § 3 mom., 2 § 2 mom., 7 §

1–4 och 7 mom., 8 § 3 mom., 32, 34 a och 49 §, 65 a § 5 mom. 6 punkten, 71 c § 3 mom.
och 71 e §,

sådana de lyder, 1 § 3 mom., 65 a § 5 mom. 6 punkten och 71 e § i lag 772/2016, 2 §
2 mom. och 34 a § i lag 50/2017, 7 § 1–4 och 7 mom. i lag 1145/2005, 8 § 3 mom. och
49 § i lag 520/2010, 32 § i lagarna 907/2001, 565/2004, 1079/2005, 1041/2006 och
1489/2016 och 71 c § 3 mom. i lag 875/2012, samt

fogas till 8 §, sådan den lyder i lag 520/2010, ett nytt 4 mom., till 27 §, sådan den lyder
i lag 477/1998, ett nytt 3 mom., till lagen nya 32 a och 32 b §, till lagen en ny 33 §, i stället
för den 33 § som upphävts genom lag 477/1998, till lagen en ny 51 a § samt till 65 a §,
sådan den lyder i lag 772/2016, ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4–7 mom. blir
5–8 mom., som följer:

1 §

Lagens tillämpningsområde

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
I fråga om skattskyldigheten föreskrivs särskilt. För skattebetalningen verkställs under

skatteåret förskottsuppbörd enligt denna lag och lagen om förskottsuppbörd (1118/1996).
Skatterna uppbärs så som föreskrivs i denna lag och i lagen om skatteuppbörd (11/2018).

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 krediteringsränta på återbäring som avses i 37 § i lagen om skatteuppbörd.

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

7 §

Skyldighet att lämna in skattedeklaration eller annan deklaration

För beskattningen ska en skattskyldig meddela Skatteförvaltningen sina skattepliktiga
inkomster, de avdrag som ska göras från dessa, uppgifter om sina tillgångar och skulder
samt övriga uppgifter som påverkar beskattningen.
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Till fysiska personer och dödsbon som kan antas ha haft skattepliktig inkomst eller i
10 § 2 och 3 mom. avsedda tillgångar eller skulder under skatteåret skickar Skatteförvalt-
ningen en förhandsifylld skattedeklaration som baserar sig på de uppgifter som finns hos
Skatteförvaltningen.

Den skattskyldige ska granska uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen.
Om uppgifterna är bristfälliga eller felaktiga, ska den skattskyldige lämna in skattedekla-
rationen genom att meddela de saknade och rättade uppgifterna till Skatteförvaltningen.
För näringsverksamhet och jordbruk ska en skattedeklaration alltid lämnas in. En skatt-
skyldig som bedriver skogsbruk ska lämna in en skattedeklaration för skogsbruk. Ingen
skattedeklaration behöver dock lämnas in för skogsbruk, om den skattskyldige under skat-
teåret inte har haft inkomst av eller avdrag för skogsbruket eller andra uppgifter som på-
verkar beskattningen.

Till den del som den skattskyldige inte meddelar om ändringar i den förhandsifyllda
skattedeklarationen, anses den skattskyldige ha lämnat in en skattedeklaration som över-
ensstämmer med uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Skyldig att lämna in en skattedeklaration är var och en som Skatteförvaltningen särskilt

avkräver en sådan.
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

8 §

Inlämnande av skattedeklaration eller annan deklaration

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Skatteförvaltningen ska ge den skattskyldige skälig tid att komplettera och rätta den för-

handsifyllda skattedeklarationen. Skatteförvaltningen kan på begäran förlänga inläm-
ningstiden för en skattedeklaration eller därtill anslutna uppgifter och utredningar eller för
en annan deklaration. Beslutet får inte överklagas.

Skattedeklarationen anses vara inlämnad när den har kommit in till Skatteförvaltningen.
Bestämmelser om ankomsttidpunkten för en deklaration som lämnas in elektroniskt finns
i 10 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003), och
bestämmelser om ankomsttidpunkten för en deklaration som lämnas in i pappersform i
18 § i förvaltningslagen (434/2003).

27 §

Beskattning enligt uppskattning

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Innan beskattningen verkställs enligt uppskattning ska Skatteförvaltningen sända den

skattskyldige en uppmaning att lämna in en skattedeklaration eller lägga fram en utred-
ning. Uppmaningen ska innehålla uppgift om beloppet av den uppskattade inkomsten. När
beloppet av inkomsten uppskattas ska den skattskyldiges verksamhet och jämförelseupp-
gifter eller andra motsvarande tillgängliga uppgifter beaktas.

32 §

Skatteförhöjning

Skatteförvaltningen påför den skattskyldige skatteförhöjning, om
1) en skattedeklaration eller en annan deklaration eller en annan föreskriven uppgift,

handling eller utredning är bristfällig eller felaktig eller över huvud taget inte har lämnats
in,
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2) den skattskyldige inte har lämnat in en dokumentation av internprissättningen eller
en kompletterande tilläggsutredning inom den tid som avses i 14 c § eller om den doku-
mentation av internprissättningen eller den tilläggsutredning som har lämnats in har vä-
sentliga brister eller fel,

3) den som enligt 14 d § ska ge in en anmälan eller en land-för-land-rapport för be-
skattningen inte har fullgjort denna skyldighet inom den föreskrivna tidsfristen eller har
fullgjort den med väsentliga brister eller fel, eller

4) den skattskyldige utan grund har yrkat att skatt som har betalats till utlandet ska dras
av i Finland.

Skatteförhöjning påförs dock inte på grund av att den skattskyldige har underlåtit att i
sin skattedeklaration lämna en uppgift om avdrag eller någon annan uppgift som är till för-
del för den skattskyldige vid beskattningen, om det inte är fråga om ett fall som avses i
32 a § 2 mom.

Skatteförhöjning påförs inte om försummelsen är ringa, om det finns ett giltigt skäl till
försummelsen eller om påförande av skatteförhöjning i de fall som avses i 32 a § 4 mom.
skulle vara oskäligt med hänsyn till omständigheterna.

Skatteförhöjningen påförs efter de i inkomstskattelagen föreskrivna avdragen från skat-
ten och underskottsgottgörelsen.

Om någon skatt inte påförs i samband med en skatteförhöjning, redovisas skatteförhöj-
ningen till staten.

32 a §

Skatteförhöjningens storlek

Skatteförhöjningen är 2 procent av beloppet av den inkomst som lagts till.
Skatteförhöjningen är dock minst 3 procent och högst 10 procent av beloppet av den in-

komst som lagts till, om
1) en försummelse som avses i 32 § är återkommande, eller
2) den skattskyldiges agerande tyder på uppenbar likgiltighet för de förpliktelser som

gäller beskattningen.
Vid beskattning enligt uppskattning är skatteförhöjningen 5 procent av beloppet av den

inkomst som lagts till.
Om ett ärende på det sätt som avses i 26 § 2 mom. lämnar rum för tolkning eller är oklart

eller om en skatteförhöjning enligt 1 mom. av något annat särskilt skäl är oskälig, är skat-
teförhöjningen 1 procent av beloppet av den inkomst som lagts till.

Skatteförhöjningen är 1 procent av beloppet av den inkomst från en främmande stat som
lagts till, om det inte är fråga om ett fall som avses i 2 mom. och om

1) dubbelbeskattning av inkomsten ska undanröjas i Finland med stöd av en bestäm-
melse i ett internationellt avtal, eller om

2) den skattskyldige har betalat sådan skatt på inkomsten som avräknas i Finland med
stöd av lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning (1552/1995).

Skatteförhöjningen är 0,5 procent av beloppet av den inkomst som lagts till, om den
skattskyldige på eget initiativ yrkar att ett fel ska korrigeras efter att beskattningen har
slutförts och den skattskyldige har uppfyllt sin utredningsskyldighet.

Som inkomst som lagts till betraktas även ett belopp varmed beskattningen har ändrats
på ett sätt som ökar den beskattningsbara inkomsten under ett senare skatteår.

Skatteförhöjning som påförs på grund av försummelse enligt 32 § 1 mom. 2–4 punkten
är högst 25 000 euro.

Skatteförhöjning som påförs fysiska personer och dödsbon är dock minst 75 euro och
andra skattskyldiga minst 150 euro.
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32 b §

Särskild bestämmelse om skatteförhöjningens storlek

Om skatteförhöjning enligt 32 § inte kan påföras utifrån den inkomst som lagts till, på-
förs skatteförhöjning utifrån beloppet av den ökade skatten.

Skatteförhöjningen är då
1) 10 procent i de fall som avses i 32 a § 1 mom.,
2) minst 15 och högst 50 procent i de fall som avses i 32 a § 2 mom.,
3) vid beskattning enligt uppskattning 25 procent av beloppet av den ökade skatten,
4) 5 procent i de fall som avses i 32 a § 4 och 5 mom.,
5) 2 procent i de fall som avses i 32 a § 6 mom.
Skatteförhöjning enligt denna paragraf påförs också när den skattskyldige har uppgett

inkomsten som fel inkomstslag.
Skatteförhöjningen uppgår dock minst till det belopp som föreskrivs i 32 a § 9 mom.

33 §

Förseningsavgift

I stället för skatteförhöjning påför Skatteförvaltningen den skattskyldige en försenings-
avgift, om den skattskyldige lämnar in en skattedeklaration eller på eget initiativ rättar till
en annan försummelse enligt 32 § innan beskattningen har slutförts.

Förseningsavgift påförs dock inte på grund av att den skattskyldige har underlåtit att i
skattedeklarationen lämna en uppgift om avdrag eller någon annan uppgift som är till för-
del för den skattskyldige vid beskattningen, om det inte är fråga om ett fall som avses i
32 a § 2 mom.

Förseningsavgift som påförs fysiska personer och dödsbon är 50 euro för varje skatteår
och andra skattskyldiga 100 euro för varje skatteår.

Den skattskyldige ska ges tillfälle att lämna en utredning innan förseningsavgiften på-
förs, om det behövs av särskilda skäl.

Förseningsavgift påförs inte, om inlämnandet av skattedeklarationen har försenats på
grund av hinder som är oberoende av den skattskyldige, om försummelsen är ringa eller
om det finns ett giltigt skäl eller något annat särskilt skäl till försummelsen.

Förseningsavgiften är inte en avdragbar utgift i inkomstbeskattningen.
Förseningsavgiften påförs efter de i inkomstskattelagen föreskrivna avdragen från skat-

ten och underskottsgottgörelsen. Förseningsavgiften redovisas till skattetagarna i samma
proportion som skatt som påförs den skattskyldige. Om någon skatt inte påförs, redovisas
förseningsavgiften till staten.

34 a §

Obetald förskottsinnehållning som inte räknas till godo

Förskottsinnehållning som inte har betalats 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 i enlighet med bestämmelserna i detta kapitel. Det ska då be-
stämmas att betalningsmottagaren ska betala även dröjsmålsränta och skatteförhöjning en-
ligt lagen om skattetillägg och förseningsränta.
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Slutförande av beskattningen

49 §

Tidpunkten för slutförande av beskattningen

Beskattningen av den skattskyldige slutförs den dag som har antecknats i beskattnings-
beslutet.

Om den skattskyldige kompletterar eller rättar sina beskattningsuppgifter före slutfö-
randet av beskattningen, slutförs beskattningen den dag som har antecknats i det nya be-
skattningsbeslutet.

Skatteförvaltningen kan trots dagen för slutförande av beskattningen fortsätta beskatta
den skattskyldige, om en kontrollåtgärd är oavslutad. Skatteförvaltningen ska före slutfö-
randet av beskattningen meddela den skattskyldige att beskattningen fortsätter. Beskatt-
ningen slutförs då den dag som har antecknats i det nya beskattningsbeslutet.

Beskattningen får av orsaker som hänför sig till skattekontrollen slutföras vid olika tid-
punkter för de skattskyldiga. Beskattningen av makar slutförs dock samtidigt. Om beskatt-
ningen av makar skulle slutföras vid olika tidpunkter med stöd av 2 eller 3 mom., slutförs
beskattningen av makarna vid den tidpunkt som infaller senare.

Beskattningen av samfund och samfällda förmåner slutförs senast tio månader efter ut-
gången av den sista månaden i skatteåret. Beskattningen av andra skattskyldiga än sam-
fund och samfällda förmåner slutförs senast vid utgången av oktober under det kalenderår
som följer efter skatteårets utgång.

51 a §

Kompletterande beskattningsbeslut

Om den skattskyldige genom begäran om omprövning meddelar en sådan uppgift om
inkomst eller avdrag eller någon annan sådan i 7 § 1 mom. avsedd uppgift som den skatt-
skyldige inte tidigare har meddelat eller som beskattningsbeslutet inte annars har grundat
sig på, verkställer Skatteförvaltningen beskattningen till denna del och fattar i ärendet ett
beskattningsbeslut som kompletterar beskattningen för skatteåret. Kompletterande be-
skattningsbeslut fattas i övrigt med beaktande av vad som i 55, 56 och 57 § föreskrivs om
rättelse av beskattningen. Det fattas inget beslut om avvisande av begäran om ompröv-
ning.

Ett ärende som avses i 1 mom. kan avgöras i ett förfarande för begäran om omprövning,
om ärendet hör till samma helhet som en sådan begäran om omprövning som samtidigt är
anhängig eller om det av någon annan motsvarande orsak är motiverat att avgöra ärenden
gemensamt. Den skattskyldige ska då underrättas om att ärendet behandlas i ett förfarande
för begäran om omprövning.

När Skatteförvaltningen behandlar ett ärende som gäller kompletterande beskattnings-
beslut kan den förbjuda att en fordran verkställs eller bestämma att verkställigheten ska
avbrytas. På förfarandet tillämpas vad som i lagen om verkställighet av skatter och avgif-
ter (706/2007) föreskrivs om avbrytande av verkställighet med anledning av begäran om
omprövning som gäller beskattning. På Skatteförvaltningen tillämpas då vad som i den la-
gen föreskrivs om besvärsmyndigheten.

Ett ärende som gäller kompletterande beskattningsbeslut ska behandlas utan obefogat
dröjsmål.

Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om hur de uppgifter som avses i
1 mom. ska lämnas och i övrigt om förfarandet för lämnande av uppgifterna.

Till den skattskyldige sänds ett kompletterande beskattningsbeslut och anvisningar om
hur ändring kan sökas i beslutet. I beslutet anges vilken myndighet som har fattat beslutet
och myndighetens kontaktuppgifter.
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Ändring i kompletterande beskattningsbeslut begärs genom omprövning hos skatterät-
telsenämnden på det sätt som föreskrivs i 5 kap.

65 a §

Ändringssökande som gäller vissa beslut av Skatteförvaltningen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Den som har ansökt om ett beslut och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt får

söka ändring i sådana beslut av Skatteförvaltningen enligt lagen om skattelättnad för vissa
aktiebolag som hyr ut bostäder (299/2009) som gäller godkännande av en ansökan om
skattefrihet eller återkallelse av godkännande.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Den skattskyldige och varje annan vars eget skattebelopp ett beslut direkt kan påverka

eller som är ansvarig för betalningen av skatten samt Enheten för bevakning av skatteta-
garnas rätt får söka ändring i

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
6) beslut om återbetalning av slutlig löneskatt enligt 6 § i lagen om beskattning av an-

ställda vid Nordiska Investeringsbanken, Nordiska utvecklingsfonden och Nordiska mil-
jöfinansieringsbolaget (562/1976).

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

71 c §

Förfarande i tillståndsärenden som gäller prejudikatbesvär

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Om tillståndsansökan som gäller prejudikatbesvär inte har getts in till Skatteförvalt-

ningen inom den tid som anges i 1 mom. eller om en part inte ger samtycke eller återtar
sitt samtycke, ska Skatteförvaltningen överföra ärendet till förvaltningsdomstolen, som
behandlar ärendet så som till domstolen riktade besvär på det sätt som anges i 66–69 §.
Vid överföringen av ärendet iakttas 29 § 1 mom. i förvaltningsprocesslagen. Besvären an-
ses ha anhängiggjorts vid förvaltningsdomstolen när ansökan om tillstånd för prejudikat-
besvär har anhängiggjorts. I detta fall fattas inget särskilt beslut om avvisande av ansökan
om tillstånd för prejudikatbesvär.

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

71 e §

Förfarandet vid ändringssökande i vissa beslut av Skatteförvaltningen

Ändringssökande som gäller beslut som avses i 65 a § 4 mom. och 6 mom. 1, 3 och
4 punkten ska behandlas skyndsamt hos Skatteförvaltningen, skatterättelsenämnden, för-
valtningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen.

————
Denna lag träder i kraft den 1 maj 2018. Lagens 1 § 3 mom. och 2 § 2 mom. träder dock

i kraft först den 1 november 2019.
Lagen tillämpas med undantag av lagens 1 § 3 mom. och 2 § 2 mom. första gången vid

beskattningen för skatteåret 2018 och vid ändringssökande som gäller den.
Vid beskattningen för skatteåret 2017 eller tidigare skatteår och vid ändringssökande

som gäller den tillämpas de bestämmelser som gällde vid lagens ikraftträdande.
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