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766/2020

Lag
om ändring av punktskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i punktskattelagen (182/2010) 16 §, rubriken för 6 kap., 35–46, 47 a–47 e och

50 §, 11 kap. samt 100, 102, 106, 107 a–107 c, 108, 110, 114 och 115 §,
av dem 16, 35, 36, 41 och 100 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 1178/2016, 44,

47 a, 47 b, 47 e, 102 och 107 c § sådana de lyder i lag 1178/2016, 47 c § sådan den lyder
i lag 495/2014, 47 d § sådan den lyder i lagarna 1178/2016 och 29/2018, 50 § sådan den
lyder delvis ändrad i lag 311/2016 samt 106, 107 a, 107 b och 108 § sådana de lyder i la-
garna 939/2015 och 1178/2016,

ändras 1–3 §, 4 § 1 mom., 6 §, 13 § 3 mom., 14, 15 och 17 §, 18 § 2 mom., 21, 26 och
28–30 §, rubriken för 5 kap., 31–34 §, av vilka 33 och 34 § samtidigt flyttas till 5 kap., rub-
riken för 7 kap., 47–49, 54, 56, 71, 72, 74, 78 och 80–82 §, rubriken för 83 § samt 83 §
5 och 6 mom., rubriken för 12 kap., 96 och 97 §, rubriken för 98 §, 98 b, 99 och 101 §,
104 § 4 mom. samt 105 och 107 §,

av dem 3 § sådan den lyder i lag 311/2016, 4 § 1 mom., 83 § 5 och 6 mom., rubriken
för 98 §, 101 §, 104 § 4 mom. samt 105 och 107 § sådana de lyder i lag 1178/2016, 6, 21,
26, 28–30, 33, 54, 74, 78, 80, 81, 96 och 97 § sådana de lyder delvis ändrade i lag
1178/2016, 31 § sådan den lyder i lagarna 495/2014 och 1178/2016, 32 § sådan den lyder
i lagarna 495/2014, 547/2016 och 1178/2016, 47 § sådan den lyder i lag 29/2018, 48 § så-
dan den lyder delvis ändrad i lagarna 311/2016 och 1178/2016, 49 § sådan den lyder delvis
ändrad i lag 311/2016, 72 § sådan den lyder i lag 495/2014 och 98 b § sådan den lyder i
lag 479/2016, samt

fogas till lagen en ny 11 a §, till 20 a §, sådan den lyder i lag 495/2014, ett nytt 2 mom.,
till 22 § ett nytt 4 mom., till 27 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1178/2016, ett nytt
4 mom., till lagen nya 71 a, 82 a och 83 a §, till 98 §, sådan den lyder i lag 1178/2016, ett
nytt 3 mom., till 98 a §, sådan den lyder i lag 479/2016, ett nytt 4 mom., till lagen en ny
98 c §, till 103 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1152/2013 och 1178/2016, ett
nytt 5 mom. och till 104 §, sådan den lyder i lagarna 939/2015 och 1178/2016, ett nytt
5 mom., varvid det nuvarande 5 mom. blir 6 mom., som följer:

1 §

Tillämpningsområde

Punktskatt ska betalas till staten i enlighet med denna lag.
Denna lag tillämpas på skatter och avgifter om vilka det föreskrivs i
1) lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994),
2) lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996),
3) lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994),
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4) lagen om tobaksaccis (1470/1994),
5) lagen om punktskatt på läskedrycker (1127/2010),
6) lagen om accis på vissa dryckesförpackningar (1037/2004),
7) avfallsskattelagen (1126/2010),
8) lagen om oljeskyddsfonden (1406/2004).
Om en lag som nämns i 2 mom. innehåller bestämmelser som avviker från denna lag,

tillämpas bestämmelserna i den lagen.
I respektive lagar om punktskatt eller accis föreskrivs det om grunderna för fastställan-

de av skatt och om skattebelopp på punktskattepliktiga produkter.
I lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislag-

stiftningen (1266/1996) föreskrivs det om undantag för landskapet Åland från bestämmel-
serna i denna lag.

På betalning av punktskatter, punktskattedeklaration och på fastställande, rättelse och
annat beskattningsförfarande och ändringssökande som gäller punktskatter tillämpas la-
gen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ
(768/2016) och på skatteuppbörd och indrivning av skatter lagen om skatteuppbörd
(11/2018), om inte något annat föreskrivs i denna lag eller i en lag som nämns i 2 mom.

2 §

Territoriellt tillämpningsområde

Punktskattepliktiga är de produkter som avses i de i 1 § 2 mom. nämnda lagarna och
som tillverkas i Finland eller tas emot från andra medlemsstater i Europeiska unionen eller
förs in i Finland från områden utanför unionen.

3 §

Tillämpning av tullagstiftningen

Tullen verkställer beskattningen, om produkterna förs in från ett område utanför unio-
nen och de inte omedelbart efter införseln hänförs till ett uppskovsförfarande. På förfaran-
den vid betalning, återbetalning och återkrav av skatt och på andra förfaranden samt på
säkerheter, skatteförhöjning, felavgift, efterbeskattning, uppgiftsskyldighet, föreläggande
av vite och ändringssökande samt på sekretessen för uppgifter och utlämnande och erhål-
lande av sekretessbelagda uppgifter tillämpas då vad som i tullagstiftningen föreskrivs om
tull, om inte något annat föreskrivs i denna lag eller i respektive lag om punktskatt eller
accis. Punktskatt ska dock betalas innan punktskattepliktiga produkter övergår till fri om-
sättning.

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas dock inte om den skattskyldige beviljas anstånd
med betalningen i enlighet med artikel 110 i Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (tullkodexen).

De formaliteter som anges i unionens tullbestämmelser för införsel av produkter till
unionens tullområde gäller i tillämpliga delar vid införsel av punktskattepliktiga produkter
till unionen från tredjeterritorier.

De formaliteter som anges i unionens tullbestämmelser för utförsel av produkter från
unionens tullområde gäller i tillämpliga delar vid utförsel av punktskattepliktiga produkter
från unionen till tredjeterritorier.

4 §

Behöriga myndigheter

Skatteförvaltningen uppbär punktskatterna och svarar för skattekontroll och andra myn-
dighetsuppgifter enligt denna lag eller respektive lag om punktskatt eller accis. Även
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Tullen har till uppgift att övervaka att de punktskatteskyldiga iakttar sina skyldigheter en-
ligt vad som föreskrivs eller bestäms i syfte att säkerställa en korrekt beskattning.

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

6 §

Övriga definitioner

I denna lag avses med
1) uppskovsförfarande ett system som tillämpas på tillverkning, bearbetning, innehav

eller flyttning av punktskattepliktiga produkter under punktskatteuppskov inom unionens
territorium eller via ett tredjeland eller ett tredjeterritorium, dock inte på tillverkning, be-
arbetning, innehav eller flyttning av sådana produkter som inte har tullstatus som unions-
varor på det sätt som definieras i artikel 5.24 i tullkodexen,

2) avsändarmedlemsstat den medlemsstat i Europeiska unionen från vilken de
punktskattepliktiga produkterna avsänds,

3) destinationsmedlemsstat den medlemsstat i Europeiska unionen till vilken de
punktskattepliktiga produkterna ska levereras,

4) skatteupplag en plats där punktskattepliktiga produkter tillverkas, bearbetas, inne-
has, tas emot eller avsänds under ett uppskovsförfarande av en godkänd upplagshavare i
dennes affärsverksamhet under de särskilda villkor som fastställts av de behöriga myndig-
heterna i den medlemsstat där skatteupplaget finns,

5) godkänd upplagshavare en fysisk eller juridisk person som av en medlemsstats be-
höriga myndigheter fått tillstånd att i sin affärsverksamhet tillverka, bearbeta, inneha, ta
emot eller avsända punktskattepliktiga produkter i ett skatteupplag under ett uppskovsför-
farande,

6) registrerad mottagare en fysisk eller juridisk person som av destinationsmedlems-
statens behöriga myndigheter fått tillstånd att i sin affärsverksamhet och på de villkor som
dessa myndigheter angett, ta emot punktskattepliktiga produkter som flyttas under ett
uppskovsförfarande från en annan medlemsstat eller från en importplats i Finland,

7) tillfälligt registrerad mottagare en fysisk eller juridisk person som av destinations-
medlemsstatens behöriga myndigheter fått rätt att i sin affärsverksamhet och på de villkor
som dessa myndigheter angett, vid en viss tidpunkt och från en viss avsändare ta emot en
viss kvantitet punktskattepliktiga produkter som flyttas under ett uppskovsförfarande från
en annan medlemsstat eller från en importplats i Finland,

8) registrerad avsändare en fysisk eller juridisk person som av importmedlemsstatens
behöriga myndigheter fått tillstånd att i sin affärsverksamhet och på de villkor som dessa
myndigheter angett, under ett uppskovsförfarande avsända punktskattepliktiga produkter
efter deras övergång till sådan fri omsättning som avses i artikel 201 i tullkodexen,

9) det datoriserade systemet ett sådant datoriserat system för elektronisk överföring av
administrativa ledsagardokument samt förbättrad kontroll som avses i artikel 1 i Europa-
parlamentets och rådets beslut nr 1152/2003/EG om datorisering av uppgifter om förflytt-
ningar och kontroller av punktskattepliktiga varor,

10) distansförsäljning försäljning av punktskattepliktiga produkter vilka redan fri-
släppts för konsumtion och köps från en annan medlemsstat av en annan person än en god-
känd upplagshavare eller en registrerad eller tillfälligt registrerad mottagare som är etable-
rad i Finland och som inte bedriver en självständig ekonomisk verksamhet och vilka av-
sänds eller transporteras direkt eller indirekt till Finland av försäljaren eller för dennes räk-
ning,

11) distansförsäljare en försäljare som säljer produkter till Finland i enlighet med
10 punkten,
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12) skatterepresentant en i Finland etablerad person som en distansförsäljare har utsett
och som Skatteförvaltningen har godkänt att på distansförsäljarens vägnar betala
punktskatt på produkter som tagits emot i Finland,

13) innehav i kommersiellt syfte att någon annan person än en enskild person innehar
punktskattepliktiga produkter och att en enskild person innehar och transporterar produk-
terna för annat än eget bruk i enlighet med 72 §,

14)import övergång till fri omsättning av punktskattepliktiga produkter i enlighet med
artikel 201 i tullkodexen,

15) direkt leverans flyttning av punktskattepliktiga produkter så att de tas emot någon
annanstans än i en godkänd upplagshavares skatteupplag eller på en registrerad mottaga-
res mottagningsplats,

16) importplats den plats där varorna övergår till fri omsättning i enlighet med artikel
201 i tullkodexen,

17) exportplats den plats där punktskattepliktiga produkter lämnar unionens territori-
um,

18) exportmedlemsstat den medlemsstat där exportdeklarationen lämnas in i enlighet
med artikel 263.1 i tullkodexen,

19) harmoniserade punktskattepliktiga produkter sådana produkter som nämns i punkt
11 i bilaga II till kommissionens förordning (EG) nr 684/2009 om genomförande av rådets
direktiv 2008/118/EG vad gäller datoriserade förfaranden för flyttning av punktskatte-
pliktiga varor under punktskatteuppskov.

11 a §

Särskilda bestämmelser om oegentligheter

Bestämmelserna om skatteperiod, sista inlämningsdag för skattedeklaration och betal-
ning av skatt för skatteperioden i 11–20, 32 och 33 § i lagen om beskattningsförfarandet
beträffande skatter som betalas på eget initiativ tillämpas inte, om det i samband med en
övervakningsåtgärd eller annars upptäcks att en oegentlighet som avses i 11 § i denna lag
har begåtts vid import, mottagande eller flyttning av produkter. Skyldigheten att betala
skatt uppkommer omedelbart efter det att produkterna har tagits emot eller importerats
olagligt eller oegentligheten under flyttningen annars har konstaterats.

Tidsfristen enligt 44 och 61 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter
som betalas på eget initiativ beräknas i de fall som avses i 1 mom. från utgången av det
kalenderår under vilket skyldigheten att betala skatt uppkom.

13 §

Skattskyldighet i vissa situationer

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Om punktskattepliktiga produkter som ska föras till ett område utanför unionen har

hänförts till förfarandet för extern transitering enligt artikel 226 i tullkodexen i en annan
medlemsstat och detta förfarande inte avslutas i enlighet med bestämmelserna om det, ska
punktskatt betalas på produkterna, om de finns i Finland eller om det kan antas att de har
konsumerats i Finland. Skattskyldig för dessa produkter är den gäldenär som avses i tull-
kodexen.

14 §

Fastställande av skatt

Punktskatten fastställs enligt de bestämmelser som gällde den dag då produkten fri-
släpptes för konsumtion i Finland eller skyldigheten att betala skatt annars uppkom.
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För produkter som importerats från ett område utanför unionen och som inte omedel-
bart efter importen har hänförts till ett uppskovsförfarande, fastställs punktskatten enligt
de bestämmelser som gällde den dag då tullmyndigheten godkände anmälan om produk-
tens övergång till fri omsättning.

I sådana fall som avses i 13 § 1 mom. fastställs skatten enligt de bestämmelser som gäll-
de den dag då produkten användes för ett skattepliktigt ändamål.

Om skattepliktiga produkter har tagits emot eller importerats i kommersiellt syfte eller
annars för näringsverksamhet utan att denna lags bestämmelser om beskattning och över-
vakning iakttagits, fastställs skatten enligt de bestämmelser som gällde den dag då produk-
terna togs emot eller importerades eller oegentligheten annars konstaterades.

15 §

Beskattningsbara kvantiteter

En godkänd upplagshavare ska för varje skatteperiod betala skatt på de produkter som
har frisläppts för konsumtion under skatteperioden.

En registrerad mottagare och en skatterepresentant ska för varje skatteperiod betala
skatt på de produkter som tagits emot under skatteperioden.

Den skattskyldige som avses i 13 § 1 mom. ska betala skatt på de produkter som under
skatteperioden har använts för skattepliktiga ändamål. Skattedeklarationen ska lämnas in
och skatten betalas med iakttagande av vad som föreskrivs i 17 § 1 mom. och 32 § 1 mom.
i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ.

I andra situationer än de som avses i 1–3 punkten i denna paragraf ska skatt betalas på
de produkter som har tagits emot vid respektive tidpunkt eller på vilka skatt annars ska be-
talas.

Om tillståndet för en godkänd upplagshavares skatteupplag återkallas, ska upplagsha-
varen betala punktskatt på de produkter som finns i skatteupplaget när tillståndet upphör.
Punktskatten betalas då enligt de bestämmelser som gäller dagen efter att tillståndet har
upphört. Skattedeklarationen ska lämnas in och skatten betalas med iakttagande av vad
som föreskrivs i 17 § 1 mom. och 32 § 1 mom. i lagen om beskattningsförfarandet beträf-
fande skatter som betalas på eget initiativ. Vad som föreskrivs i detta moment ska inte til-
lämpas om den godkände upplagshavaren har försatts i konkurs.

Vad som i 1–5 mom. föreskrivs om beskattningsbara kvantiteter tillämpas också när
den behöriga myndigheten påför skatt.

17 §

Punktskattefrihet

Produkter som tillverkas, bearbetas, innehas eller flyttas under ett uppskovsförfarande
och produkter som hänförs till ett tullagerförfarande enligt artikel 240 eller förfarande för
export enligt artikel 269 i tullkodexen är skattefria.

Bestämmelser om skattefrihet för punktskattepliktiga produkter ingår dessutom i res-
pektive lagar om punktskatt eller accis.

18 §

Befrielse från punktskatt

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
För de ändamål som nämns i 1 mom. kan punktskattepliktiga produkter säljas skattefritt

från ett skatteupplag. Skattefriheten kan även förverkligas genom återbetalning av
punktskatten, varvid 83 § 1 mom. och 83 a § 1 mom. ska tillämpas. På den som har rätt till
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återbetalning tillämpas dessutom vad som föreskrivs om skattskyldiga i 59 § i lagen om
beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ.

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

20 a §

Anteckning om skattefrihet

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Bestämmelser om påföljden för försummelse av anteckningsskyldigheten finns i 39 § i

lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ.

21§

Tillståndspliktig verksamhet

Punktskattepliktiga produkter får tillverkas, bearbetas, innehas, avsändas och tas emot
inom ramen för ett uppskovsförfarande endast med stöd av tillstånd som beviljats för den-
na verksamhet.

Skatteförvaltningen kan på ansökan bevilja tillstånd att verka som godkänd upplagsha-
vare, registrerad mottagare, registrerad avsändare eller skatterepresentant samt att hålla ett
skatteupplag. Ansökan ska göras elektroniskt. Skatteförvaltningen kan dock av särskilda
skäl godkänna att ansökan görs på något annat sätt än elektroniskt. Tillståndet ska vara i
kraft när verksamheten inleds och medan den pågår.

På delgivning av tillståndsbeslut tillämpas 56 och 57 § i lagen om beskattningsförfaran-
det beträffande skatter som betalas på eget initiativ.

Den som fått ett tillståndsbeslut och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt får
söka ändring i beslutet. På ändringssökande tillämpas vad som föreskrivs i 62 § 5 mom. i
lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ.

22 §

Skatteupplag

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Bestämmelser om påföljden för försummelse av skyldigheterna enligt denna paragraf

finns i 39 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget in-
itiativ.

26 §

Övriga förutsättningar för beviljande av tillstånd

Tillstånd att verka som godkänd upplagshavare, registrerad mottagare, registrerad av-
sändare eller skatterepresentant beviljas sökande som

1) inte väsentligt har försummat eller på de grunder som avses i 26 § 3 mom. i lagen
om förskottsuppbörd (1118/1996) inte väsentligt kan antas försumma sina skyldigheter
enligt 26 § 2 mom. i den lagen i fråga om beskattningen,

2) har uppnått myndighetsåldern och vars handlingsbehörighet inte har begränsats, om
sökanden är en fysisk person, och

3) har ställt säkerhet i enlighet med 28 §.
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27 §

Tillståndets innehåll

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Bestämmelser om påföljd för försummelse av skyldigheter enligt denna paragraf finns

i 39 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ.

28 §

Säkerheter

En godkänd upplagshavare ska på yrkande av Skatteförvaltningen i syfte att trygga
skattefordran ställa säkerhet för betalning av punktskatt som grundar sig på tillverkning,
bearbetning eller innehav av punktskattepliktiga produkter.

En registrerad mottagare och skatterepresentant ska på yrkande av Skatteförvaltningen
ställa säkerhet för betalning av punktskatt.

Bestämmelser om säkerhet som ska ställas för produkter som flyttas under ett upps-
kovsförfarande finns i 55 §. Bestämmelser om säkerhet som ska ställas i samband med
flyttning av produkter som frisläppts för konsumtion i en annan medlemsstat finns i 9 kap.

Skatteförvaltningen bestämmer säkerhetens art och storlek. Vid prövningen av säker-
hetens storlek ska tillståndssökandens tillförlitlighet, verksamhetens omfattning och lön-
samhet samt sökandens soliditet, likviditet och övriga ekonomiska förutsättningar att sva-
ra för skatterna beaktas. Skatteförvaltningen kan bestämma att säkerhet ska ställas, kräva
ytterligare säkerhet eller frisläppa säkerhet, om det behövs på grund av förändringar i till-
ståndshavarens verksamhet. Skatteförvaltningen ska då på tillståndshavarens begäran
meddela denne ett beslut som gäller säkerheten.

På delgivning av i 4 mom. avsedda beslut som gäller säkerhet tillämpas 56 och 57 § i
lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. Den
som fått ett beslut som gäller säkerhet och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt får
söka ändring i beslutet. På ändringssökande tillämpas vad som föreskrivs i 62 § 5 mom. i
lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ.

29 §

Återkallelse av tillstånd

Ett tillstånd återkallas om tillståndshavaren inte längre uppfyller förutsättningarna för
beviljande av tillstånd eller om tillståndshavaren begär att tillståndet återkallas. På delgiv-
ning av beslut som gäller återkallelse av tillstånd tillämpas 56 och 57 § i lagen om beskatt-
ningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. Den som fått ett beslut
som gäller återkallelse av tillstånd och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt får
söka ändring i beslutet. På ändringssökande tillämpas vad som föreskrivs i 62 § 5 mom. i
lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ.

Skatteförvaltningen ska i god tid innan ett tillstånd återkallas underrätta tillståndshava-
ren om att tillståndet återkallas och ge tillståndshavaren tillfälle att lägga fram en redogö-
relse, om inte tillståndshavaren själv har begärt att tillståndet återkallas.

När tillståndshavaren begär återkallelse av tillståndet kan det förordnas upphöra senast
sex månader efter det att ansökan lämnats in till Skatteförvaltningen.

När tillståndet har upphört att gälla frisläpper Skatteförvaltningen utan dröjsmål den sä-
kerhet som avses i 28 §. Om det har funnits eller fortfarande finns obetald skatt från till-
ståndets giltighetstid eller om det finns kännedom om nya skatteförpliktelser som föran-
leds av den verksamhet som avses i tillståndet, ska den del av säkerheten frisläppas som
inte har använts eller inte används för betalning av skatten.

Tillståndet anses upphöra om tillståndshavaren försätts i konkurs.
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30 §

Register för punktbeskattning

Skatteförvaltningen för ett sådant register över tillståndshavare och skatteupplag som
förutsätts i rådets förordning (EU) nr 389/2012 om administrativt samarbete i fråga om
punktskatter och om upphävande av förordning (EG) nr 2073/2004. Dessutom för Skatte-
förvaltningen för verkställigheten av denna lag och av lagarna om punktskatt eller accis
ett register med uppgifter som behövs för punktbeskattning och återbetalning av
punktskatter.

Skatteförvaltningen för ett register över de stödmottagare som avses i 98 b §. Dessutom
för Skatteförvaltningen ett register över de småskaliga tillverkare som avses i 1 § 5 mom.
i lagen om punktskatt på läskedrycker och i 1 § 3 mom. i lagen om accis på vissa dryck-
esförpackningar. Registret förs för beviljande och övervakning av stöd som avses i kom-
missionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. I registret
antecknas den småskaliga tillverkarens namn, företags- och organisationsnummer, kon-
taktuppgifter, kvantiteten punktskattepliktiga produkter som produceras under ansök-
ningsåret samt beloppen av de stöd av mindre betydelse som andra myndigheter beviljat
den småskaliga tillverkaren under ansökningsåret och de två föregående kalenderåren.

Uppgifterna i de register som avses i 1 och 2 mom. bevaras i 12 år efter det att den re-
gistrerade har avregistrerats. Uppgifterna bevaras dock minst så länge det är möjligt att
göra ändringar i beskattningen till följd av ändringssökande.

Bestämmelser om elektroniskt utlämnande av uppgifter ur registret över tillståndshava-
re och skatteupplag till behöriga myndigheter i andra medlemsstater finns i den förordning
som nämns i 1 mom.

5 kap.

Registrering

31 §

Registreringsanmälan

De som bedriver punktskattepliktig verksamhet och som enligt lag ska registrera sig
som skattskyldiga, stödmottagare eller småskaliga tillverkare ska göra en registreringsan-
mälan till Skatteförvaltningen. Registreringsanmälan ska göras innan den verksamhet som
kräver registrering inleds, om inte något annat föreskrivs i denna lag eller i respektive lag
om punktskatt eller accis.

Skatteförvaltningen ska utan dröjsmål underrättas om ändringar i de anmälda uppgif-
terna och om att den verksamhet som kräver registrering upphör.

En anmälan enligt 1 och 2 mom. ska göras elektroniskt. Skatteförvaltningen kan dock
av särskilda skäl godkänna att anmälan görs på något annat sätt än elektroniskt.

Bestämmelser om påföljd för försummelse av skyldigheter enligt denna paragraf finns
i 39 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ.

32 §

Tidpunkten för registrering

Skatteförvaltningen antecknar den som registrerat sig som skattskyldig i registret från
och med den tidpunkt då den punktskattepliktiga verksamheten inleds, och stödmottaga-
ren eller en småskalig tillverkare från och med den tidpunkt då rätten till stöd uppkommer.
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Skatteförvaltningen gör ändringar i registreringen eller avregistrerar den skattskyldige,
stödmottagaren eller den småskaliga tillverkaren från och med den tidpunkt då den verk-
samhet som är en förutsättning för registrering har förändrats eller upphört.

33 §

Beslut som gäller registrering

Skatteförvaltningen ska meddela den som saken gäller ett beslut i ett ärende som gäller
registrering.

På delgivning av beslut tillämpas vad som föreskrivs i 56 och 57 § i lagen om beskatt-
ningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. På stödmottagare och
småskaliga tillverkare tillämpas då vad som föreskrivs om skattskyldiga.

34 §

Närmare föreskrifter om registrering

Skatteförvaltningen får meddela närmare föreskrifter om registreringsförfarandet.

7 kap.

Skatteuppbörd

47 §

Särskilda bestämmelser om skatteuppbörd

Vad som i lagen om skatteuppbörd föreskrivs om återbäring och skattskyldig som mot-
tagare av återbäring tillämpas också på sådan återbetalning som avses i denna lag eller i
respektive lag om punktskatt eller accis och som grundar sig på ansökan samt på den som
ansöker om sådan återbetalning.

Bestämmelser om användning och återbetalning av säkerhet som avses i 53, 74, 78 och
80 § i denna lag finns i 16 § i lagen om skatteuppbörd.

48 §

Skattetillägg och förseningsränta i vissa situationer

På påföljder vid dröjsmål med betalning av punktskatt som uppbärs av Tullen i enlighet
med 3 § 1 mom. tillämpas lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995). Vid til-
lämpningen av 3 § 3 mom. i den lagen beräknas skattetillägget dock för den tidsperiod för
vilken ränta enligt artikel 114.2 i tullkodexen beräknas.

49 §

Krediteringsränta

På punktskatt som återbetalas betalas krediteringsränta, om punktskatten återbetalas på
basis av en rättelsedeklaration, en ansökan eller ändringssökande eller på basis av ett be-
slut om påförande av skatt eller ett beslut om rättelse till den skattskyldiges fördel. På be-
loppet av en säkerhet som återbetalas betalas inte krediteringsränta, om det inte är fråga
om säkerhet som avses i 53, 74, 78 eller 80 § och som till någon del har använts för betal-
ning av skatter. Bestämmelser om beräkning av krediteringsränta finns i 37 och 38 § i la-
gen om skatteuppbörd.
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Vad som föreskrivs i denna paragraf tillämpas även om beskattningen i övrigt verkställs
enligt bestämmelserna om tull. Räntan på den punktskatt som återbetalas beräknas dock
från den tidpunkt som avses i 93 § 3 mom. i tullagen.

8 kap.

Flyttning av produkter under ett uppskovsförfarande

54 §

Direkt leverans

En godkänd upplagshavare eller registrerad mottagare får under ett uppskovsförfarande
ta emot punktskattepliktiga produkter genom direkt leverans, om produkterna har avsänts
från ett skatteupplag i en annan medlemsstat eller från en importplats i en annan medlems-
stat eller i Finland.

En godkänd upplagshavare och en registrerad mottagare ska registrera sig som använ-
dare av direkt leverans. På registreringen tillämpas vad som i 5 kap. föreskrivs om regist-
rering som skattskyldig. Skatteförvaltningen kan av övervakningsskäl begränsa eller för-
bjuda användningen av direkt leverans.

En godkänd upplagshavare och en registrerad mottagare är skyldiga att lämna en mot-
tagningsrapport enligt 64 § 1 mom. i fråga om de produkter som tagits emot genom direkt
leverans.

56 §

Påbörjande av flyttning

Flyttningen av punktskattepliktiga produkter under ett uppskovsförfarande ska i situa-
tioner som avses i 51 § 1 mom. 1 och 2 punkten påbörjas när de punktskattepliktiga pro-
dukterna lämnar skatteupplaget och i de situationer som avses i 51 § 1 mom. 3 punkten när
produkterna övergår till fri omsättning enligt artikel 201 i tullkodexen.

71 §

Flyttning av vissa produkter utan det datoriserade systemet

Det datoriserade systemet används inte vid flyttning av andra än harmoniserade
punktskattepliktiga produkter och på flyttningen tillämpas inte bestämmelserna i 53, 58–
65, 67, 68 och 70 §. Om dessa produkter under ett uppskovsförfarande flyttas mellan skatt-
eupplag på finskt territorium ska det förenklade förfarandet enligt 66 § iakttas.

Om andra än harmoniserade punktskattepliktiga produkter förs in från ett område utan-
för unionen, ska den godkände upplagshavaren eller den registrerade mottagaren i tullde-
klarationen om övergång till fri omsättning anteckna numret på det skatteupplag till vilket
produkterna flyttas och importpartiets referensnummer.

71 a §

Särskilda bestämmelser om flyttning av produkter

Bestämmelser om påföljden för försummelse av skyldigheterna enligt 54, 58, 59, 62–64,
66–68 och 71 § finns i 39 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som be-
talas på eget initiativ.
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9 kap.

Beskattning av produkter i andra medlemsstater

72 §

Produkter som privatpersoner för med sig

Punktskatt uppbärs inte på produkter som frisläppts för konsumtion i en annan med-
lemsstat och som en privatperson förvärvar för eget bruk och själv transporterar till Fin-
land.

Vid bedömningen av om de produkter som en privatperson för med sig till Finland ska
anses vara avsedda för eget bruk eller för användning i kommersiellt syfte eller i annan
näringsverksamhet beaktas innehavarens kommersiella status och skäl för att inneha pro-
dukterna, den plats där produkterna finns och det använda transportsättet, dokument som
hänför sig till produkterna, produkternas beskaffenhet och kvantitet samt andra därmed
jämförbara relevanta omständigheter.

Vid bedömningen enligt 2 mom. anses produkterna vara avsedda för användning i kom-
mersiellt syfte, om inte privatpersonen gör sannolikt att produkterna kommer till eget
bruk, när produkternas kvantitet överstiger

1) 20 liter mellanprodukter som avses i 3 § i lagen om accis på alkohol och alkohol-
drycker,

2) 90 liter vin, varav högst 60 liter mousserande viner,
3) 110 liter öl,
4) 10 liter andra alkoholdrycker.
En privatperson som förvärvar produkter på annat sätt än enligt 1 mom. är skyldig att

betala skatt på produkterna i enlighet med de grunder och kvantiteter som föreskrivs i res-
pektive lagar om punktskatt eller accis. Privatpersonen ska då dessutom iaktta de bestäm-
melser i denna lag som gäller beskattning och övervakning av produkter som levereras i
kommersiellt syfte.

Trots det som föreskrivs ovan i denna paragraf ska en privatperson som för eget bruk
för med sig bränsle till Finland från en annan medlemsstat betala punktskatt och försörj-
ningsberedskapsavgift på bränslet i enlighet med lagen om punktskatt på flytande bräns-
len, om det är fråga om

1) motorbränsle som förs in på något annat sätt än i motorfordonets sedvanliga bräns-
letank eller en reservtank som rymmer högst 10 liter per motorfordon, eller

2) flytande bränsle som används för uppvärmning och som förs in på något annat sätt
än i en tankbil som används i yrkesmässig näringsverksamhet.

I de situationer som avses i 5 mom. ska en privatperson dessutom iaktta de bestämmel-
ser i denna lag som gäller beskattning och övervakning av produkter som levereras i kom-
mersiellt syfte.

74 §

Privatpersoners förvärv

Om en privatperson på något annat sätt än enligt 72 § eller genom distansförsäljning
från en annan medlemsstat för eget bruk förvärvar punktskattepliktiga produkter som
transporteras till Finland av en annan privatperson eller av en yrkesmässig näringsidkare,
är den privatperson som förvärvat produkterna skattskyldig. Också den som deltagit i
transporten och den som innehar produkterna i Finland blir tillsammans med den privat-
person som förvärvat produkterna solidariskt ansvariga för betalning av skatten.

Punktskatt ska betalas enligt de bestämmelser som gäller den dag då produkterna leve-
reras eller produkter som är avsedda för leverans innehas i Finland.
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En privatperson som avses i 1 mom. ska innan transporten av produkterna påbörjas till
Skatteförvaltningen anmäla de produkter som avsänds från den andra medlemsstaten till
Finland och ställa säkerhet för betalning av punktskatterna.

Vad som i 3 mom. föreskrivs om ställande av säkerhet tillämpas dock inte när andra
produkter än harmoniserade punktskattepliktiga produkter flyttas mellan Finland och en
annan medlemsstat.

78 §

Förfarandet vid flyttningar i kommersiellt syfte av produkter som frisläppts för 
konsumtion

Den som i sådana fall som avses i 75 § 1 mom. flyttar produkter mellan Finland och en
annan medlemsstat eller inom Finland så att produkterna transporteras via en annan med-
lemsstats territorium ska förse produkterna med ett sådant ledsagardokument som avses i
kommissionens förordning (EEG) nr 3649/92 om förenklade ledsagardokument vid flytt-
ning inom gemenskapen av punktskattepliktiga varor som redan har frisläppts för kon-
sumtion i den avsändande medlemsstaten och som innehåller det i 58 § 1 mom. avsedda
elektroniska administrativa dokumentets relevanta uppgifter.

Den skattskyldige ska innan transporten av produkterna påbörjas till Skatteförvaltning-
en anmäla de produkter som avsänds från den andra medlemsstaten till Finland och ställa
säkerhet för betalning av punktskatterna.

Bestämmelserna i 1 mom. och bestämmelserna om ställande av säkerhet i 2 mom. til-
lämpas dock inte när andra produkter än harmoniserade punktskattepliktiga produkter
flyttas mellan Finland och en annan medlemsstat.

Bestämmelser om ett förfarande som ersätter ett i 1 mom. avsett ledsagardokument och
som ska tillämpas när produkter som frisläppts för konsumtion regelbundet flyttas mellan
Finland och en annan medlemsstat får utfärdas genom förordning av statsrådet. En förut-
sättning är att det i den andra medlemsstaten finns ömsesidiga bestämmelser eller före-
skrifter om tillämpning av ett motsvarande förenklat förfarande.

80 §

Förfarandet vid distansförsäljning

En distansförsäljare som inte har någon skatterepresentant i Finland ska innan produk-
ter avsänds från en annan medlemsstat till Finland anmäla produkterna till Skatteförvalt-
ningen och ställa säkerhet för betalning av punktskatterna.

Vad som i 1 mom. föreskrivs om ställande av säkerhet tillämpas dock inte när andra
produkter än harmoniserade punktskattepliktiga produkter flyttas till Finland från en an-
nan medlemsstat.

81 §

Produkter som förstörts under transport efter att de frisläppts för konsumtion

Punktskatt uppbärs inte i Finland om punktskattepliktiga produkter som frisläppts för
konsumtion fullständigt har förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade under transporten
från en annan medlemsstat till Finland. Detta förutsätter att produkterna

1) förstörts eller gått förlorade på grund av att de blivit gamla eller avdunstat eller av
någon annan orsak som har samband med deras egenskaper,

2) förstörts eller gått förlorade till följd av force majeure eller eldsvåda, skada eller nå-
gon annan motsvarande oförutsedd händelse, eller

3) produkterna förstörts med tillstånd av en behörig myndighet.
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Produkterna anses fullständigt ha förstörts eller oåterkalleligen ha gått förlorade om de
inte kan användas som punktskattepliktiga produkter.

Om punktskattepliktiga produkter fullständigt har förstörts eller oåterkalleligen gått
förlorade i Finland eller om förstöringen eller förlusten av produkterna upptäcks i Finland,
ska den påvisas på ett sätt som den behöriga myndigheten godkänt. Om produkterna full-
ständigt har förstörts eller gått förlorade och förstöringen eller förlusten av produkterna
upptäcks i en annan medlemsstat, ska den påvisas på ett sätt som den behöriga myndighe-
ten i medlemsstaten i fråga godkänt.

Den säkerhet som ställts enligt 28 § 2 mom., 78 § 2 mom. eller 80 § 1 mom. ska frisläp-
pas.

82 §

Oegentligt förfarande

Om en oegentlighet har begåtts i Finland i samband med flyttning av produkter som fri-
släppts för konsumtion i en annan medlemsstat, ska punktskatt uppbäras på produkterna i
Finland.

Punktskatt ska också uppbäras i Finland om det inte går att avgöra var oegentligheten
begåtts, men den upptäcks i Finland. Om det likväl inom tre år från den dag då de för kon-
sumtion frisläppta punktskattepliktiga produkterna förvärvades, fastställs i vilken med-
lemsstat oegentligheten faktiskt begåtts, ska punktskatt uppbäras i den medlemsstaten.

Punktskatten ska betalas av den som ställt säkerhet för betalning av skatten enligt 28 §
2 mom., 78 § 2 mom. eller 80 § 1 mom. och av den som medverkat i oegentligheten.

I denna paragraf avses med oegentlighet en situation där det förfarande som avses i 78 §
inte har iakttagits under flyttning av de punktskattepliktiga produkter som avses i 75 §
1 mom. eller 79 § 1 mom. och flyttningen eller en del av flyttningen av de punktskatte-
pliktiga produkterna på grund av detta inte avslutats i enlighet med vad som föreskrivs.

82 a §

Särskilda bestämmelser om produkter som frisläppts för konsumtion

Vad som i 11–20, 32 och 33 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter
som betalas på eget initiativ föreskrivs om skatteperiod, sista inlämningsdag för skattede-
klaration och betalning av skatt för skatteperioden tillämpas inte, om

1) de produkter som en privatperson för med sig på det sätt som avses i 72 § anses vara
avsedda för annat än eget bruk,

2) förfarandet enligt 74 § inte har iakttagits vid flyttning av produkter som avses i 74 §
1 mom.,

3) en oegentlighet enligt 82 § har begåtts.
Skyldighet att betala skatt uppkommer
1) i en situation som avses i 1 mom. 1 punkten så snart produkterna har förts in i landet,
2) i de situationer som avses i 1 mom. 2 och 3 punkten så snart produkterna har tagits

emot eller förts in i landet eller en oegentlighet som begåtts under flyttningen annars har
konstaterats.

Tidsfristen enligt 44 och 61 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter
som betalas på eget initiativ beräknas från utgången av det kalenderår under vilket skyld-
igheten att betala skatt uppkom.

Bestämmelser om påföljden för försummelse av skyldigheterna enligt 72, 74, 78 och
80 § finns i 39 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på
eget initiativ.
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83 §

Allmänna grunder för återbetalning av punktskatt

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
En godkänd upplagshavare har rätt att på ansökan som återbetalning få den punktskatt

som upplagshavaren har betalat på produkter som återförts till skatteupplaget. Återbetal-
ning kan emellertid inte fås i fråga om sådana produkter som fullständigt förstörts eller oå-
terkalleligen gått förlorade på grund av att de blivit gamla eller avdunstat eller av någon
jämförbar orsak som har samband med deras egenskaper.

En godkänd upplagshavare och en registrerad mottagare har rätt att på ansökan som
återbetalning få den punktskatt som de har betalat på produkter som frisläppts för konsum-
tion och som fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade till följd av en oför-
utsedd händelse eller force majeure. Återbetalning kan emellertid inte fås om produkterna
har förstörts på grund av sin beskaffenhet. En förutsättning för återbetalning är dessutom
att produkterna bevisligen har förstörts fullständigt eller oåterkalleligen gått förlorade. De
produkter som återbetalningen av betald skatt gäller ska förstöras under den behöriga
myndighetens övervakning eller annars på ett sätt som den godkänt.

83 a §

Återbetalning av punktskatt

Återbetalning enligt 83 § kan sökas för en period av en kalendermånad eller ett kalen-
derår. Återbetalning ska sökas hos Skatteförvaltningen inom tre år från utgången av det
kalenderår under vilket rätten till återbetalning uppkom.

På återbetalning tillämpas i övrigt vad som föreskrivs om punktskatt i denna lag, res-
pektive lagar om punktskatt eller accis, lagen om beskattningsförfarandet beträffande
skatter som betalas på eget initiativ och i någon annan lag. På återbetalning och på den som
ansöker om återbetalning tillämpas vad som i lagen om skatteuppbörd föreskrivs om åter-
bäring och skattskyldig när den skattskyldige är mottagare av återbäring. På den som an-
söker om återbetalning tillämpas dessutom vad som föreskrivs om skattskyldiga i 5, 6, 8,
9, 21, 24, 37, 38, 40–42, 45–48 och 50 §, 52 § 1 och 4 mom. samt i 54–56, 59, 61, 66, 68,
70, 71, 73 och 80 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på
eget initiativ.

På beloppet av den överskjutande återbetalningen ska dröjsmålsränta betalas från dagen
efter den dag då återbetalningen gjordes.

Om det i samband med ansökan om återbetalning lämnas bristfälliga eller felaktiga
uppgifter, tillämpas vad som i 37 och 38 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande
skatter som betalas på eget initiativ föreskrivs om skatteförhöjning.

Tidsfristen enligt 44 och 61 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter
som betalas på eget initiativ beräknas från utgången av det kalenderår som omfattar den
period som beslutet om återbetalning gäller.

Skatteförvaltningen får meddela närmare föreskrifter om förfarandet för ansökan om
återbetalning.
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12 kap.

Granskning, uppgiftsskyldighet och omhändertagande

96 §

Tullens granskningsrätt

Tullen får utföra granskningar för att övervaka att denna lag och respektive lagar om
punktskatt eller accis följs. Även företrädare för andra myndigheter får närvara vid gransk-
ningen. Bestämmelserna i 39 § i förvaltningslagen (434/2003) ska iakttas i tillämpliga de-
lar vid granskningen.

Den skattskyldige ska på begäran för Tullen för granskning förete sitt bokföringsmate-
rial, uppgifter om sitt bokföringssystem och dess kopplingar till andra system, uppgifter
om interna övervakningssystem och andra för beskattningen behövliga uppgifter i begärd
form. Om det material som ska granskas har förvarats i ett maskinläsbart datamedium, ska
den skattskyldige på begäran ta fram materialet i läsbar skriftlig form eller i en allmänt an-
vänd lagringsform. Den skattskyldige ska också visa den som utför granskningen sitt upp-
lag och sina övriga lokaler och utrymmen, förutsatt att de inte används för boende av per-
manent natur, samt ställa behövliga lokaler, utrymmen och anordningar till förfogande för
granskningen och även i övrigt bistå vid granskningen.

Den som utför granskningen har rätt att föra bort material som ska granskas eller kopior
av materialet från det ställe där den skattskyldige har dem i sin besittning för granskning
någon annanstans, om det är möjligt utan att den skattskyldige orsakas oskälig olägenhet.
Materialet ska återlämnas så snart det inte längre behövs för granskningen.

Vad som ovan i denna paragraf föreskrivs om skattskyldiga gäller i tillämpliga delar
också representanter för skattskyldigas filialer i Finland och den som med stöd av denna
lag eller respektive lagar om punktskatt eller accis har förvärvat punktskattepliktiga pro-
dukter skattefritt.

Var och en ska trots sekretessbestämmelserna på begäran ge Tullen uppgifter om inköp,
innehav, flyttningar, försäljningar och tillverkning av punktskattepliktiga produkter.

97 §

Tullens övriga granskningsbefogenheter

För att övervaka att denna lag och respektive lagar om punktskatt eller accis följs eller
om det behövs för beskattningen har Tullen rätt

1) att få tillträde till och granska upplag och andra lokaler där punktskattepliktiga pro-
dukter förvaras eller behandlas,

2) att stoppa och granska fordon,
3) att meddela föreskrifter om lossning, lastning, transport, mottagande, lagring och

avsändande av punktskattepliktiga produkter och att förse produkternas emballage, trans-
portmedel och upplag med lås, sigill eller något annat märke.

Utrymmen som används för boende av permanent natur får dock inte granskas.
Även företrädare för andra myndigheter får närvara vid granskning som avses i 1 mom.

Bestämmelserna i 39 § i förvaltningslagen ska iakttas i tillämpliga delar vid granskningen.

98 §

Annan uppgiftsskyldighet

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Skatteförvaltningen ska meddela den som är skyldig att lämna uppgifter ett beslut, om

denne vägrar att lämna de uppgifter som avses i 1 mom. eller de produktprover som avses
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i 2 mom. och som Skatteförvaltningen uppmanat den uppgiftsskyldige att lämna. På del-
givning av beslut till den uppgiftsskyldige tillämpas vad som i 56 § i lagen om beskatt-
ningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ föreskrivs om delgivning
till den skattskyldige. Bestämmelser om påföljd för försummelse av uppgiftsskyldigheten
finns i 39 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget in-
itiativ. Den som är skyldig att lämna uppgifter och Enheten för bevakning av skattetagar-
nas rätt får söka ändring i ett beslut av Skatteförvaltningen som gäller försummelseavgift
enligt den paragrafen. På ändringssökandet tillämpas vad som föreskrivs i 62 § 5 mom. i
lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ.

98 a §

Stödmottagarens anmälningsskyldighet

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Bestämmelser om påföljd för försummelse av anmälningsskyldigheten enligt 1 mom. i

fråga om stöd som avses i 2 mom. 1 och 2 punkten finns i 39 § i lagen om beskattnings-
förfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. Stödmottagaren och Enheten
för bevakning av skattetagarnas rätt får söka ändring i ett beslut av Skatteförvaltningen
som gäller försummelseavgift enligt den paragrafen. På ändringssökandet tillämpas vad
som föreskrivs i 62 § 5 mom. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som
betalas på eget initiativ.

98 b §

Förfarande för anmälan om uppgifter om stöd

När ett företag beviljas stöd enligt 98 a § som skatteåterbäring, ska företaget i ansökan
om skatteåterbäring ange de uppgifter som avses i 3 mom. i den paragrafen. Om det är frå-
ga om annat stöd än sådant som betalas som skatteåterbäring på ansökan, ska företaget re-
gistrera sig som stödmottagare med iakttagande av vad som föreskrivs i 5 kap. och lämna
uppgifterna i samband med registreringen.

Stödmottagaren ska utan dröjsmål underrätta Skatteförvaltningen, om de uppgifter som
avses i 98 a § 3 mom. har ändrats eller om företaget råkat i sådana ekonomiska svårigheter
som avses i artikel 2.18 i den förordning som nämns i 98 a § 1 mom.

Uppgifterna förs in i Skatteförvaltningens register. I registret kan det göras anteckning-
ar också om andra omständigheter som inverkar på stödet. Skatteförvaltningen får medde-
la närmare föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas för beviljande av och övervakning
av stöd och offentliggörande av uppgifter samt om förfarandet för anmälan av uppgifter.

98 c §

Andra bestämmelser som tillämpas på skattestöd

På skattestöd tillämpas vad som föreskrivs om stöd i lagen om tillämpning av vissa av
Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd (300/2001).

99 §

Underlåtelse att utreda skattefri användning

Om den som har levererat produkter för skattefritt ändamål eller skattefritt förvärvat
produkter med stöd av denna lag eller respektive lagar om punktskatt eller accis, inte vid
en granskning i efterhand kan visa att produkterna har levererats eller använts för skatte-
fritt ändamål, ska punktskatt betalas på produkterna med iakttagande av vad som före-
skrivs i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ.
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101 §

Ansvar för granskningskostnader

Den som enligt 96 eller 98 § i denna lag eller 24 eller 30 § i lagen om beskattningsför-
farandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ är skyldig att visa och ge den be-
höriga myndigheten uppgifter om punktbeskattningen eller bistå vid granskning ska vidta
dessa åtgärder på egen bekostnad.

103 §

Omhändertagande

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Ändring i ett beslut om omhändertagande som Skatteförvaltningen fattat får sökas med

iakttagande av vad som föreskrivs i 62 § 5 mom. i lagen om beskattningsförfarandet be-
träffande skatter som betalas på eget initiativ. Bestämmelser om sökande av ändring i ett
beslut om omhändertagande som Tullen har fattat finns i 13 kap. i tullagen.

104 §

Förhandsavgörande

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Omprövning av Tullens förhandsavgörande får inte begäras, utan avgörandet får över-

klagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. I övrigt tillämpas på ändrings-
sökande i förvaltningsdomstol vad som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsären-
den (808/2019). Rättsbevakaren enligt 107 § har rätt att söka ändring på statens vägnar.
Omprövning av ett beslut att inte meddela förhandsavgörande får dock inte begäras och
beslutet får inte heller överklagas genom besvär.

Bestämmelser om sökande av ändring i Skatteförvaltningens förhandsavgörande finns
i 10 kap. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initi-
ativ.

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

105 §

Av Tullen beviljade lättnader och uppskov med betalningen

Om Tullen har uppburit punktskatten, kan den på ansökan sänka eller helt och hållet
slopa betald eller påförd punktskatt, skattetillägg, förseningsränta, dröjsmålsränta eller
ränta med anledning av uppskov. Lättnad kan beviljas, om

1) det med beaktande av omständigheterna vore uppenbart oskäligt att ta ut punktskat-
ten till fullt belopp, eller

2) det gäller sådana punktskattepliktiga produkter som under en begränsad tid används
för forsknings- eller utvecklingsprojekt för teknisk utveckling av mer miljövänliga pro-
dukter eller av bränslen från förnybara källor.

Tullen kan ställa upp villkor för lättnaden för att det ska vara möjligt att övervaka att
förutsättningarna för lättnaden uppfylls.

Tullen kan på grund av exceptionella omständigheter som är oberoende av sökanden el-
ler på grund av väsentligt nedsatt skattebetalningsförmåga eller av andra särskilda skäl på
ansökan bevilja uppskov med betalning av skatt. Uppskovet beviljas på villkor att säkerhet
till ett belopp motsvarande uppskovsbeloppet ställs för betalningen. Uppskov kan emel-
lertid beviljas utan krav på säkerhet, om det belopp som ska betalas är ringa eller uppskov-
stiden är kort eller av andra särskilda skäl. På det skattebelopp för vilket uppskov har be-
viljats tas det ut ränta, på vars belopp 4 § i lagen om skattetillägg och förseningsränta til-
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lämpas. Uppskov kan dock beviljas utan ränta, om det vore uppenbart oskäligt att ta ut rän-
ta.

Finansministeriet kan överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende som behandlas
vid Tullen.

Omprövning av ett beslut som meddelats med stöd av denna paragraf får inte begäras
och beslutet får inte heller överklagas genom besvär.

107 §

Bevakning av statens rätt

I ärenden som hör till Tullens behörighet bevakas statens rätt av tullombudet. Beslut i
ett ärende som hör till Tullens behörighet delges tullombudet så att tullombudet ges till-
fälle att ta del av beslutet och de handlingar som ligger till grund för det.

Bestämmelser om bevakning av statens rätt i ärenden som hör till Skatteförvaltningens
behörighet finns i 5 kap. i lagen om Skatteförvaltningen. Bestämmelser om delgivning av
beslut med Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt finns i 57 § i lagen om beskatt-
ningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ.

————
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
2. Lagen tillämpas första gången på beskattningsförfarandet och ändringssökandet för

en skatteperiod som börjar efter det att lagen har trätt i kraft.
3. På beskattningsförfarandet och ändringssökandet för en skatteperiod som löpt ut före

lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet, om inte
något annat föreskrivs nedan.

4. Om någon annan skattskyldig än en skattskyldig som deklarerar per skatteperiod och
som avses i de bestämmelser i 6 § 18 punkten som gällde vid ikraftträdandet av denna lag
har tagit emot produkterna eller dennes skyldighet att betala skatt annars har uppkommit
före ikraftträdandet, tillämpas på beskattningsförfarandet och ändringssökandet de be-
stämmelser som gällde vid ikraftträdandet, om inte något annat föreskrivs nedan.

5. Om rätten till återbetalning av skatt har uppkommit före ikraftträdandet av denna lag
men ansökan om återbetalning har blivit anhängig efter ikraftträdandet, tillämpas på åter-
betalningen av skatten bestämmelserna i denna lag.

6. På ett ärende som gäller tillstånd eller registrering och som är anhängigt när denna
lag träder i kraft tillämpas bestämmelserna i denna lag. På sådan återkallelse av tillstånd
som är anhängig när denna lag träder i kraft tillämpas dock de bestämmelser som gällde
vid ikraftträdandet.

7. Om den skattskyldiges skatteperiod med stöd av de bestämmelser i 31 § som gällde
vid ikraftträdandet av denna lag har förlängts till högst ett kalenderår, betraktas kalender-
året 2020 som den sista förlängda skatteperioden.

8. Om Skatteförvaltningen med stöd av de bestämmelser i 32 § som gällde vid ikraftträ-
dandet av denna lag har godkänt att skattedeklarationen för en skattskyldig som deklarerar
per skatteperiod lämnas in på en pappersblankett, är den sista skatteperioden för vilken de-
klarationen får lämnas in på en pappersblankett den sista skatteperioden kalenderåret
2020.

9. Skatt som betalats för en skatteperiod som löpt ut före ikraftträdandet av denna lag
kan inte dras av från skatteperioder som börjar efter ikraftträdandet. Skatt kan inte dras av
även om rätten till avdrag har uppkommit före ikraftträdandet av denna lag. Det skattebe-
lopp som inte dragits av kan återbetalas på ansökan. Återbetalning ska sökas senast inom
tre år från utgången av det kalenderår under vilket rätten till avdrag uppkom.

10. På delgivning av ett beskattningsbeslut som Skatteförvaltningen fattat efter det att
lagen trätt i kraft och som gäller en skatteperiod som löpt ut före ikraftträdandet av denna
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lag och på sökande av ändring i ett sådant beskattningsbeslut tillämpas de bestämmelser
som gällde vid ikraftträdandet endast om beslutet fattas före den 1 februari 2021.

11. På delgivning av ett beslut som Skatteförvaltningen meddelat med anledning av en
ansökan om återbetalning som är anhängig när denna lag träder i kraft och på sökande av
ändring i ett sådant beslut tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet endast
om beslutet fattas före den 1 februari 2021.

12. På delgivning av ett beskattningsbeslut som Skatteförvaltningen fattat efter
ikraftträdandet av denna lag och på sökande av ändring i ett sådant beslut tillämpas i de
fall som avses i 4 mom. de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet endast om beslutet
fattas före den 1 februari 2021.

13. På sådan flyttning av produkter som avses i 74, 78 och 80 § i denna lag och som
inletts före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser i 74, 78 och 80 § som
gällde vid ikraftträdandet.

14. På sådana försummelser som inträffat före ikraftträdandet av denna lag och som av-
ses i de vid ikraftträdandet gällande bestämmelserna i 44 och 110 § och inte gäller beskatt-
ning tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. På försummelser av utom-
ståendes skyldighet att lämna uppgifter tillämpas de bestämmelser som gällde vid
ikraftträdandet av denna lag, om uppgifterna har begärts före ikraftträdandet.

15. De bestämmelser som gäller skatteuppbörd, tidpunkten för betalning av skatt, kvitt-
ning, dröjsmålspåföljder, ränta som betalas på återbetalning, lättnader, uppskov med be-
talning, indrivning samt minimibelopp av punktskatt som uppbärs och återbetalas och som
gällde vid ikraftträdandet av denna lag tillämpas på punktskatt till och med den 31 januari
2021, om skatteperioden för punktskatten har löpt ut före ikraftträdandet av denna lag eller
om skyldigheten att betala punktskatt annars har uppkommit före ikraftträdandet.

Helsingfors den 13 november 2020

Republikens President

 Sauli Niinistö

Finansminister Matti Vanhanen
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