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Statsrådets förordning
om ändring av statsrådets förordning om beskattningsförfarandet beträffande skat-

ter som betalas på eget initiativ

I enlighet med statsrådets beslut
fogas till statsrådets förordning om beskattningsförfarandet beträffande skatter som be-

talas på eget initiativ (1355/2016) ett nytt 1 a kap. och till 13 § nya 4 och 5 mom. som föl-
jer:

1 a kap.

Den punktskattskyldiges bokföring

2 a §

Godkända upplagshavares bokföring

En godkänd upplagshavare ska för punktbeskattningen ha en bokföring av vilken fram-
går kvantiteterna av produkter som tillverkats, bearbetats, lagrats, tagits för eget bruk och
mottagits, helt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade i ett skatteupplag samt per lager
de kvantiteter av produkter som avsänts och frisläppts för konsumtion från upplaget, de
kvantiteter av produkter som tagits emot vid direkt leverans samt övriga uppgifter som be-
hövs för fastställande av punktskatten och för övervakningen av beskattningen.

Av en godkänd upplagshavares lagerbokföring och anteckningar ska utan svårighet
framgå en oavbruten registreringskedja av de uppgifter som lämnats i skattedeklarationer
och rättelsedeklarationer.

Skatteupplaget ska inventeras regelbundet. Verifikationerna ska förvaras i samband
med skatteupplagets bokföring.

En godkänd upplagshavare ska i anknytning till lagerbokföringen av skatteupplaget i
kronologisk ordning förvara sådana handlingar som medföljt produkter som tagits emot
under ett uppskovsförfarande och som inte har registrerats i det datoriserade systemet.
Handlingarna ska på begäran överlämnas till Skatteförvaltningen.

2 b§

Andra skattskyldigas, distansförsäljares och registrerade avsändares bokföring

Andra skattskyldiga än de som avses i 2 a § samt den som i Finland via distansförsälj-
ning säljer punktskattepliktiga produkter till en annan medlemsstat ska ha en bokföring av
vilken framgår kvantiteterna av produkter som tagits emot, innehafts, flyttats och sålts
samt övriga uppgifter som behövs för fastställande av punktskatten och för övervakningen
av beskattningen.
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Registrerade mottagare och tillfälligt registrerade mottagare ska i kronologisk ordning
förvara sådana handlingar som följt med produkter som tagits emot under ett uppskovs-
förfarande och som inte har registrerats i det datoriserade systemet. Handlingarna ska på
begäran överlämnas till Skatteförvaltningen.

2c §

Redovisning av vissa poster i fråga om import

När andra än harmoniserade punktskattepliktiga produkter förs in från ett område utan-
för unionen, ska den godkända upplagshavarens eller den registrerade mottagarens bokfö-
ring innehålla tulldeklarationens nummer och importpartiets referensnummer.

2 d§

Annan bokföring

Vad som föreskrivs i 2 a och 2 b § gäller också företrädare för upplagshavares och andra
skattskyldigas filialer i Finland.

Den som skattefritt har förvärvat punktskattepliktiga produkter för ett ändamål som en-
ligt punktskattelagen (182/2010) eller respektive lagar om punktskatt eller accis är skatte-
fritt, ska för punktbeskattningen ha en bokföring av vilken framgår kvantiteterna av skat-
tefritt förvärvade produkter, produkternas användning och lagerkvantiteterna.

2 e §

Bokföring som gäller skattskyldiga i fråga om punktskatt på elström

En skattskyldig enligt lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996)
ska för påförande av punktskatt ha en bokföring av vilken framgår användningen och la-
gerkvantiteten av de produkter som avses i 15 § i den lagen samt övriga uppgifter som be-
hövs för fastställande av punktskatten och för övervakningen av beskattningen.

2 f §

Avfallsskattskyldigas bokföring

En skattskyldig enligt avfallsskattelagen (1126/2010) ska ha en bokföring av vilken
framgår den mängd avfall som förts till avstjälpningsplatsen samt övriga uppgifter som
behövs för verkställandet och övervakningen av beskattningen.

Huvudmannen för ett sådant område som avses i 3 § 2 mom. 1 punkten i avfallsskatte-
lagen ska ha en bokföring av vilken framgår arten, mängden och förvaringstiden för avfall
som förts till området. Bokföringen ska när så krävs visas upp för den behöriga myndig-
heten för granskning.

13 §

Material och egendom som ska visas upp vid skattegranskning

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Punktskattskyldiga ska dessutom på begäran lämna uppgifter om interna övervaknings-

system och andra för beskattningen behövliga uppgifter. Den skattskyldige ska också visa
den som utför granskningen sitt upplag och sina övriga lokaler och utrymmen, förutsatt att
de inte används för boende av permanent natur.
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Vad som föreskrivs i 1–4 mom. gäller också representanter för punktskattskyldigas fi-
lialer i Finland och den som med stöd av punktskattelagen eller respektive lagar om
punktskatt eller accis har förvärvat punktskattepliktiga produkter skattefritt.

————
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

Helsingfors den 17 december 2020

Finansminister Matti Vanhanen
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