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Lag
om ändring av lagen om beskattningsförfarande

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) en ny 50 a § som följer:

50 a §

Anstånd med betalningen vid utflyttningsbeskattning

I situationer som avses i 51 e § 5 mom. och 52 i § i lagen om beskattning av inkomst av
näringsverksamhet har en skattskyldig rätt att betala det skattebelopp som följer av att in-
komst har räknats som skattepliktig med stöd av 51 e § och 52 e § 2 och 3 mom. i betal-
ningsposter som ska erläggas under fem år (anstånd med betalningen). Om inkomst räknas
som skattepliktig på grund av ändringssökande eller för att beskattningen har ändrats på
myndighetens initiativ, har den skattskyldige rätt till motsvarande anstånd med betalning-
en, dock så att tiden på fem år räknas som om inkomsten hade räknats som skattepliktig i
samband med beskattningen för skatteåret.

Den skattskyldige ska begära anstånd med betalningen innan beskattningen för skatte-
året avslutas. Om inkomst har räknats som skattepliktig på grund av ändringssökande eller
för att beskattningen har ändrats på myndighetens initiativ, ska anstånd med betalningen
begäras före den första förfallodagen för den debiterade skatten.

Skatteförvaltningen kan kräva att en säkerhet ställs för att trygga betalningen av skatten,
om det finns en påvisbar och faktisk risk för utebliven uppbörd.

Anståndet med betalningen upphör omedelbart och skatteskulden blir möjlig att indri-
va, om

1) de tillgångar som överförts till en annan stat eller den rörelse som bedrivs vid ett fast
driftställe överlåts,

2) de tillgångar som överförts till en annan stat, den skattskyldiges skatterättsliga hem-
vist eller rörelse som bedrivs vid ett fast driftställe överförs till en annan stat än en med-
lemsstat i Europeiska unionen,

3) den skattskyldige går i konkurs eller försätts i likvidation,
4) den skattskyldige underlåter att fullgöra sina skyldigheter med avseende på betal-

ningsposter och låter bli att korrigera situationen inom tolv månader eller, om försummel-
sen inträffar för andra året i rad, inom sex månader.

Det som föreskrivs i 4 mom. 2 punkten tillämpas dock inte, om överföringen görs till
en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet med vilken Finland har ingått ett
avtal om ömsesidigt bistånd för indrivning av skattefordringar eller som har ingått ett avtal
om ömsesidigt bistånd för indrivning av skattefordringar med Europeiska unionen, mot-
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svarande det ömsesidiga bistånd som föreskrivs i rådets direktiv 2010/24/EU om ömsesi-
digt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder.

En skattskyldig kan avbryta anståndet med betalningen, varvid Skatteförvaltningen be-
stämmer att de obetalda betalningsposterna ska tas ut.

Det som föreskrivs ovan tillämpas också på den rundradioskatt för samfund som avses
i 3 § i lagen om rundradioskatt.

Skatteförvaltningen får meddela närmare föreskrifter om det förfarande som ska iakttas
vid anstånd med betalningen.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
Denna lag tillämpas första gången vid beskattningen för 2020.

Helsingfors den 30 december 2019

Republikens President
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