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Lag
om ändring av lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

(1346/1999) 2 och 5 § samt 6 § 2 mom.,
sådana de lyder, 2 § i lag 441/2022, 5 § i lagarna 851/2010, 493/2012 och 900/2018

samt 6 § 2 mom. i lag 22/2018, som följer:

2 §

Förhållande till andra bestämmelser

På beskattningshandlingar och beskattningsuppgifter tillämpas lagen om offentlighet i
myndigheternas verksamhet (621/1999), om inte något annat föreskrivs i denna eller nå-
gon annan lag.

5 §

Offentliga inkomstbeskattningsuppgifter

Offentliga inkomstbeskattningsuppgifter i den årligen verkställda beskattningen är den
skattskyldiges namn, födelseår och det landskap inom vars område den skattskyldige har
sin hemkommun enligt 5 § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995). För skattskyl-
diga som beskattas i enlighet med lagen om beskattningsförfarande, men som inte har hem-
kommun i enlighet med 5 § i den lagen, är offentliga beskattningsuppgifter namn och fö-
delseår samt det landskap inom vars område den enhet inom Skatteförvaltningen som har
verkställt den skattskyldiges beskattning är belägen. Offentliga är dessutom uppgifterna om

1) den beskattningsbara förvärvsinkomsten vid statsbeskattningen,
2) den beskattningsbara kapitalinkomsten vid statsbeskattningen,
3) den beskattningsbara inkomsten vid kommunalbeskattningen,
4) inkomstskatten, kommunalskatten samt det sammanlagda beloppet debiterade skat-

ter och avgifter,
5) det belopp som ska betalas eller återbäras vid skatteuppbörden.
Förteckningen över de offentliga inkomstbeskattningsuppgifter som avses i 1 mom.

görs upp landskapsvis.
Av beskattningsuppgifterna för samfund och samfällda förmåner är i den årligen verk-

ställda beskattningen den skattskyldiges namn, hemkommun samt företags- och organisa-
tionsnummer offentliga. Offentliga är dessutom uppgifterna om

1) den beskattningsbara inkomsten,
2) det sammanlagda beloppet debiterade skatter,
3) det belopp som ska betalas eller återbäras vid skatteuppbörden.
Beloppet av rundradioskatt för personer och rundradioskatt för samfund ingår i det sam-

manlagda belopp debiterade skatter och avgifter som avses i 1 och 3 mom. 
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I de belopp som avses i 1 mom. 4 och 5 punkten och 3 mom. 2 och 3 punkten ingår inte
nedsatt dröjsmålsränta eller återbäringsränta.

Uppgifter som avses ovan i denna paragraf är offentliga sådana de är vid tidpunkten för
slutförande av beskattningen och blir offentliga vid ingången av november kalenderåret
efter skatteåret.

Om uppgifter som avses i 1 och 3 mom. ändras i ett beslut om ändring av beskattningen,
är också de ändrade uppgifterna offentliga. Uppgifter som ändrats i ett beslut om ändring
av beskattningen blir offentliga under månaden efter den då Skatteförvaltningens beslut
fattades, dock tidigast den 20:e dagen i månaden. Om ett beslut om ändring av beskatt-
ningen har fattats före utgången av oktober kalenderåret efter skatteåret, blir i 1 och
3 mom. avsedda uppgifter som ändrats offentliga i november kalenderåret efter skatteåret,
dock tidigast den 20:e dagen i månaden.

6 §

Offentliga fastighetsbeskattningsuppgifter och vissa andra offentliga 
beskattningsuppgifter

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Uppgifter som avses i 1 mom. 1 punkten är offentliga sådana de är vid tidpunkten för

slutförande av beskattningen och blir offentliga vid ingången av november under skatte-
året. Om uppgifter som avses i 1 mom. 1 punkten ändras i ett beslut om ändring av beskatt-
ningen, är också de ändrade uppgifterna offentliga. Uppgifter som ändrats i ett beslut om
ändring av beskattningen blir offentliga under månaden efter den då Skatteförvaltningens
beslut fattades, dock tidigast den 20:e dagen i månaden. Om ett beslut om ändring av be-
skattningen har fattats före utgången av oktober under skatteåret, blir i 1 mom. 1 punkten
avsedda uppgifter som ändrats offentliga i november under skatteåret, dock tidigast den
20:e dagen i månaden. Uppgifter som avses i 1 mom. 2 punkten är offentliga sådana de är
vid tidpunkten för slutförande av beskattningen och blir offentliga vid ingången av no-
vember året efter samfundets skatteår. Uppgifter som avses i 1 mom. 5 punkten är offent-
liga sådana de är vid tidpunkten för slutförande av beskattningen och blir offentliga när
beskattningen för den skattskyldige som gjort investeringen slutförs.

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

Denna lag träder i kraft den 1 september 2024.
Lagen tillämpas på offentliga beskattningsuppgifter i inkomstbeskattningen från och

med skatteåret 2022 och på offentliga beskattningsuppgifter i fastighetsbeskattningen från
och med skatteåret 2023. Sådana offentliga beskattningsuppgifter i inkomstbeskattningen
för skatteåret 2022 och i fastighetsbeskattningen för skatteåret 2023 som har ändrats före
ikraftträdande av lagen blir offentliga i september 2024 efter ikraftträdandet.

Helsingfors den 11 november 2022

Republikens President

 Sauli Niinistö

Finansminister Annika Saarikko
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