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942/2015
Lag
om ändring av lagen om beskattningsförfarande
Utfärdad i Nådendal den 7 augusti 2015

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) 68 §, sådan den lyder i lag
520/2010, samt
ändras 66, 70, 71, 71 b och 85 a §, sådana de lyder, 66 och 71 § i lag 520/2010, 70 § delvis
ändrad i lag 520/2010 samt 71 b och 85 a § i lag 875/2012, som följer:
66 §

handla besvären, söks ändring hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Besvär till förvaltningsdomstolen
Den skattskyldige eller någon annan som
har rätt att söka ändring får överklaga ett
beslut som har meddelats med anledning av
begäran om omprövning genom besvär hos
den förvaltningsdomstol till vars domkrets
den skattskyldiges eller sammanslutningens
hemkommun enligt 5 § hör. Om personer på
vilka inkomstskattelagens bestämmelser om
makar tillämpas har sin hemkommun inom
domkretsen för olika förvaltningsdomstolar,
ska ändring i rättelsenämndens beslut sökas
hos den förvaltningsdomstol till vars domkrets hemkommunen för den äldre personen
hör. Är personerna lika gamla, är förvaltningsdomstolen för den vars personbeteckning har ett lägre individuellt nummer behörig förvaltningsdomstol. Om ingen förvaltningsdomstol skulle vara behörig att beRP 230/2014
LaUB 26/2014
RSv 319/2014

70 §
Besvär till högsta förvaltningsdomstolen
Ett beslut av förvaltningsdomstolen får
överklagas genom besvär endast om högsta
förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Besvärsrätt hos högsta förvaltningsdomstolen har de som får söka ändring i
beskattningen.
71 §
Den tid inom vilken besvär till högsta
förvaltningsdomstolen ska anföras
Besvär ska anföras inom 60 dagar från
delfåendet av förvaltningsdomstolens beslut.
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71 b §
Förutsättningar för tillstånd för
prejudikatbesvär

Högsta förvaltningsdomstolen kan bevilja
tillstånd för prejudikatbesvär på den grund
som anges i 13 § 2 mom. 1 punkten i förvaltningsprocesslagen.
För beviljande av tillstånd för prejudikatbesvär krävs det dessutom skriftligt samtycke
av den andra parten i besvärsärendet.
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 förvaltningsdomstolen. Besvären anförs hos den
förvaltningsdomstol till vars domkrets den
skattskyldiges hemkommun hörde när beslutet fattades. Vid överklagandet iakttas då

69 §. Besvärstiden är 30 dagar från delfåendet av beslutet. Tidsfristen för Enheten för
bevakning av skattetagarnas rätt räknas från
det att beslutet fattades.
Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Vid överklagandet iakttas då 70 och 71 §. I fråga om
förvaltningsdomstolens beslut om förhandsavgörande är besvärstiden dock 30 dagar från
delfåendet.
Ett ärende som gäller förhandsavgörande
ska behandlas skyndsamt vid Skatteförvaltningen, förvaltningsdomstolen och högsta
förvaltningsdomstolen.
I ett beslut av Skatteförvaltningen om att
inte meddela förhandsavgörande får ändring
inte sökas genom besvär.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av
denna lag tillämpas de bestämmelser som
gällde vid ikraftträdandet.
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