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Regeringens proposition till Riksdagen med iörslag till
ändring av vissa stadganden om skattelättnader

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås att kompetensfördelningen mellan finansministeriet och två
centrala ämbetsverk som lyder under det,
skattestyrelsen och tullstyrelsen, ändras i fråga
om skattelättnadsfrågor. Den kompetensgräns
som baserar sig på skattelättnadens belopp höjs
från 100 000 till 300 000 mk. Det föreslås att
skattelättnadsnämnden vid skattestyrelsen sam-

tidigt dras in. Dessutom föreslås det att en del
preciseringar som gäller myndigheternas befogenheter görs i skattelättnadsstadgandena.
Ändringarna a vses träda i kraft så snart
riksdagen har antagit dem och de har blivit
stadfästa.

MOTIVERING
1.

Nuläget och de föreslagna ändringarna

1.1. Lagstiftning

Det kan i vissa fall anses oskäligt eller
oändamålsenligt att driva in en skatt, en
offentlig avgift eller någon annan motsvarande
prestation. Därför finns i skattelagarna i allmänhet ett stadgande enligt vilket lättnad av
särskilda skäl kan beviljas vid betalning av
skatter eller avgifter. Lättnad kan beviljas i
fråga om skatter och avgifter som uppbärs av
såväl skatteförvaltningen som tullförvaltningen.
Enligt 125 § (608/82) beskattningslagen kan
en skattskyldig helt eller delvis befrias från
statsskatt och kommunalskatt, dröjsmålsränta,
restavgift, ränta som motsvarar dröjsmålsränta
och anståndsränta. Enligt 126 och 126 a§§
beskattningslagen kan, för undvikande av internationell dubbelbeskattning, befrielse beviljas från statsskatt, kommunalskatt och kyrkoskatt.
Enligt 28 § (610/82) lagen om förskottsuppbörd kan befrielse beviljas i fråga om ett icke
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innehållet belopp som en arbetsgivare har
ålagts att betala, skattetillägg och förhöjningar
enligt lagen om förskottsuppbörd, dröjsmålsränta och restavgift som nämns i lagen om
dröjsmålsränta och restavgift på skatt samt
ränta som på grund av uppskov skall betalas
på skatt. Enligt 49 a § lagen om förskottsuppbörd kan befrielse beviljas i fråga om dröjsmålsränta och restavgift som skall betalas på
debiterat förskott samt ränta som med anledning av uppskov skall betalas på förskott.
Enligt 14 § (611/82) lagen om arbetsgivares
socialskyddsavgift kan befrielse beviljas i fråga
om skattetillägg och -förhöjningar som avses i
lagens l O § l m om. samt dröjsmålsränta och
restavgift liksom även ränta som skall betalas
med anledning av uppskov.
Enligt 62 § (612/82) lagen om skatt på arv
och gåva kan befrielse beviljas från arvs- och
gåvoskatt, dröjsmålsränta, restavgift samt ränta som skall betalas med anledning av uppskov.
Har värdet av arvsandelen eller gåvan efter att
skattskyldigheten började väsentligt minskat,
kan enligt 63 § lagen om skatt på arv och gåva
förordnas att en sådan del av arvsskatten som
kan anses som skälig skall återbetalas till den
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skattskyldige eller det obetalda skattebeloppet i
motsvarande mån minskas.
Enligt 71 § (614/82) i den gällande lagen
angående omsättningsskatt och 127 §i den nya
omsättningsskattelagen (559/91) kan befrielse
helt eller delvis beviljas i fråga om skatt,
skattetillägg, dröjsmålsränta, restavgift och
ränta med anledning av uppskov som har
betalts eller skall betalas.
Enligt 18 § lagen om bil- och motorcykelskatt (615/82) kan befrielse beviljas i fråga om
bil- och motorcykelskatt, dröjsmålsränta, restavgift samt ränta med anledning av uppskov.
Enligt 9 § lagen om skatt på motorfordon kan
ett motorfordon av en typ som med hänsyn till
landets försvar eller någon annan orsak är
fördelaktig för landet samt ett motorfordon
som används uteslutande i allmännyttigt syfte
eller huvudsakligen utomlands eller på enskilt
område helt eller delvis befrias från egentlig
fordonsskatt. Enligt 32 a § i samma lag kan
befrielse beviljas från tilläggsskatt till fordonsskatt, dröjsmålsränta, restavgift och ränta med
anledning av uppskov.
Enligt 99 § l mo m. (617 /82) lagen angående
stämpelskatt kan befrielse från stämpelskatt
beviljas då stämpelskatt skall betalas för ett
beslut, ett protokollsutdrag eller en handling
varigenom tillstånd eller rätt har beviljats eller
fastställts. Enligt samma paragrafs 2 mom. kan
en sammanslutning, en anstalt eller en stiftelse
vars medel används uteslutande för allmännyttiga ändamål beviljas befrielse från stämpelskatt. Enligt samma paragrafs 3 mom. kan
befrielse beviljas från förhöjning av stämpelskatt på lagfart och från skattetillägg som
påförts med stöd av 100 a§. Enligt 25 § kreditskattelagen (48/90) kan befrielse beviljas från
kreditskatt, förhöjning av kreditskatt, skattetillägg och ränta med anledning av uppskov samt
från dröjsmålsränta och restavgift.
Enligt 11 § (613/82) lotteriskattelagen kan
befrielse beviljas från lotteriskatt som anordnaren av ett lotteri har påförts och från ränta,
skattetillägg, dröjsmålsränta och restavgift
samt ränta med anledning av uppskov.
Enligt 26 (618/82) och 28 §§ tullskattelagen
kan befrielse helt eller delvis beviljas från tull
eller någon annan avgift samt tullhöjning,
felavgift, dröjsmålsränta och restavgift som
uppbärs av tullverket. Enligt 6 § 3 mom.
(894/84) lagen om utjämningsskatt kan befrielse beviljas från utjämningsskatt. Likaså kan
enligt 42 § (1287 /88) lagen om påförande av
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accis befrielse helt eller delvis beviljas från
accis, skattetillägg, dröjsmålsränta, restavgift
samt ränta med anledning av uppskov som
skall betalas eller prisskillnadsersättning som
skall återbetalas.

1.2. Myndighetemas kompetens
nadsärenden

skattelätt-

1.2.1. Statens kompetens
Finansministeriet, skattestyrelsen eller tullstyrelsen beviljar lättnad i fråga om skatt till
staten. Enligt 125 § beskattningslagen kan
finansministeriet särskilt bevilja befrielse från
dröjsmålspåföljderna enligt beskattningslagen
även då de redovisats eller borde redovisas till
någon annan skattetagare än staten. Enligt 126
och 126 a§§ samma lag kan finansministeriet
eller, i fall som avses i 126 §, även skattestyrelsen, efter att ha hört kommunen eller församlingen, bevilja befrielse från kommunalskatt och kyrkoskatt. Likaså kan finansministeriet eller skattestyrelsen bevilja befrielse från
de prestationer för vilka lättnader beviljas
enligt 28 och 49 a §§ lagen om förskottsuppbörd samt 14 § lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift också när de skall redovisas till
någon annan skattetagare än staten.
Kompetensfördelningen mellan finansministeriet samt skattestyrelsen och tullstyrelsen har
i de ovan nämnda stadgandena, dock inte i de
fall som avses i 126 a§ beskattningslagen,
ordnats så, att finansministeriet behandlar ansökan, om det belopp som befrielsen gäller är
större än 100 000 mk. I övriga fall avgörs
ansökan av skattestyrelsen. I de fall som nämns
i 26 § tullskattelagen, 42 § lagen om påförande
av accis och 6 § lagen om utjämningsskatt
avgörs ansökningarna dock av tullstyrelsen.
Tullstyrelsen avgör också de ansökningar som
avses i 71 § lagen angående omsättningsskatt,
127 § i den nya omsättningsskattelagen och
18 §lagen om bil- och motorcykelskatt, om det
skattebelopp som befrielsen gäller är högst
100 000 mk och en tullmyndighet har burit upp
skatten. Finansministeriet kan dock avgöra ett
principiellt viktigt ärende även då det belopp
som befrielsen gäller är l 00 000 mk eller
mindre. För att säkerställa en enhetlig beslutspraxis samt för att inhämta beskattningsuppgifter inbegär finansministeriet, i fråga om

1991 rd ansökningar som det avgör, utlåtande av skattestyrelsen eller tullstyrelsen.
Den nuvarande kompetensfördelningen har
iakttagits sedan den l september 1982.
Med stöd av de ovan nämnda skattelättnadsstadgandena avgjordes år 1990 inalles 370
ansökningar vid finansministeriet, l 397 ansökningar vid skattestyrelsen och l 252 ansökningar vid tullstyrelsen.

1.2.2. Kommunens kompetens
Enligt 125 § l mom. beskattningslagen kan
kommunfullmäktige eller, med stöd av ett
bemyndigande i kommunens reglemente, kommunstyrelsen helt eller delvis medge befrielse
från kommunalskatt samt från ränta som
motsvarar dröjsmålsränta och som beräknas på
kommunalskatt, från dröjsmålsränta, restavgift
och anståndsränta.

1.2.3. Lättnad i fråga om kyrkaskatt och avgifter till folkpensionsanstalten
Enligt 368 § (1008/82) kyrkolagen kan kyrkofullmäktige, gemensamma kyrkorådet, representantskapet, och, med stöd av reglemente,
kyrkorådet eller gemensamma kyrkorådet bevilja partiell eller fullständig befrielse från
kyrkoskatt.
Enligt 18 § (486/58) folkpensionslagen och
38 § sjukförsäkringslagen (364/63) har kommunerna, i enlighet med vad som stadgas i 125 §
beskattningslagen, befogenhet att bevilja försäkrade befrielse från folkpensions- och sjukförsäkringspremier.
2. De föreslagna ändringarna
2.1. Ändring av beslutskompetensen i skattelättnadsärenden
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frågor som finansministeriet skall handlägga.
År 1990 avgjordes vid finansministeriet inalles
l 925 ansökningsärenden i beskattningsfrågor,
av vilka ansökningarna enligt de ovan nämnda
skattelättnadsstadgandena alltså utgjorde 370.
Enligt de mål som uppställts för utvecklandet
av förvaltningen bör behandlingen av ansökningar som gäller enskilda fall minskas vid
ministerierna och i statsrådet. I enlighet med
detta mål föreslås det att stadgandena om
lättnader ändras så, att finansministeriet i regel
endast skall avgöra ansökningar om lättnad,
vilkas belopp överstiger 300 000 mk. Efter den
föreslagna ändringen kommer merparten av de
ansökningar om skattelättnad som handläggs
vid finansministeriet att överföras till skattestyrelsen och tullstyrelsen för avgörande. Finansministeriet kan fortfarande avgöra principiellt
viktiga ärenden, oberoende av det belopp som
skattelättnaden gäller.
Med stöd av vad som anförts ovan föreslås
att 125 § 3 mom. och 126 § 2 mom. beskattningslagen, 28 § 2 mom. och 49 a § 2 mom.
lagen om förskottsuppbörd, 14 § 2 mom. lagen
om arbetsgivares socialskyddsavgift, 62 § 2
mom. och 63 § 2 mom. lagen om skatt på arv
och gåva, 9 § 2 mom. och 32 a§ 2 mom. lagen
om skatt på motorfordon, 99 § 4 mom. lagen
angående stämpelskatt, 25 § 2 mom. kreditskattelagen och 11 § 2 mom. lotteriskattelagen
ändras så, att skattestyrelsen har rätt att
avgöra en ansökan om skattelättnad om beloppet av den skatt som befrielsen gäller är högst
300 000 mk.
Ändringar av samma innehåll föreslås bli
gjorda även i 127 § 2 mom. i den nya
omsättningsskattelagen och i 18 § 2 mom.
lagen om bil- och motorcykelskatt, vilka reglerar den inbördes beslutskompetensen mellan
finansministeriet samt skattestyrelsen och tullstyrelsen, samt i 26 § l mom. tullskattelagen,
6 § 3 mom. lagen om utjämningsskatt och 42 §
l mom. lagen om påförande av accis, vilka
reglerar finansministeriets och tullstyreisens inbördes kompetens.

2.1.1. Höjning av kompetensgränsen i fråga om
skatt till staten
Det försämrade penningvärdet har lett till att
skattens belopp i ansökningar om lättnad allt
oftare överstiger l 00 000 mk. Därför kommer
allt fler ansökningar om skattelättnad till finansministeriet för avgörande och ökar det
stora antalet ansökningsärenden i beskattnings-

2.1.2. Den inbördes kompetensen i fråga om
ansökningar som gäller internationell beskattning
I de statsfördrag, nedan skatteavtal, som
ingåtts i syfte att undvika dubbelbeskattning
finns en bestämmelse enligt vilken de behöriga
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myndigheterna i båda de fördragsslutande staterna i enskilda fall kan komma överens om
lättnader i dubbelbeskattningen.
De förhandlingar mellan myndigheterna som
baserar sig på bestämmelsen i ett skatteavtal
sker muntligen eller per brev. slutresultatet är
att en av eller båda de fördragsslutande staterna helt eller delvis kan avstå från sin beskattningsrätt. Om Finland har avstått från att
nyttja sin beskattningsrätt, har befrielsen av en
namngiven skattskyldig och hans inkomst till
ett visst belopp från skatt genomförts enligt
126 a§ beskattningslagen.
Enligt skatteavtalen är finansministeriet eller
en av ministeriet befullmäktigad företrädare för
det behörig myndighet i Finland. I de ärenden
som avses här har beslutskompetensen hittills
inte delegerats till skattestyrelsen.
I de övriga nordiska länderna har det inbördes avtalsförfarandet enligt skatteavtalen delegerats till myndigheter som motsvarar skattestyrelsen. Endast i Finland sköts ärenden som
gäller detta förfarande uteslutande på finansministerienivå också mellan de nordiska länderna. För att de mål som uppställts för
utvecklandet av förvaltningen skall kunna uppnås och i enlighet med nordisk praxis föreslås
det att finansministeriet endast skall avgöra
ansökningar om lättnader som överstiger
300 000 mk, när det är fråga om ett ärende som
gäller det inbördes avtalsförfarandet enligt ett
skatteavtaL Efter den föreslagna ändringen
kommer huvudparten av de ansökningar om
skattelättnader som gäller dubbelbeskattning
och som behandlas vid finansministeriet att
överföras till skattestyrelsen för avgörande.
Finansministeriet kan fortfarande avgöra principiellt viktiga och vittsyftande frågor, oberoende av det belopp som skattelättnaden gäller.
Med stöd av vad som anförts ovan föreslås
att till 126 a§ beskattningslagen fogas ett nytt
3 mom. enligt vilket skattestyrelsen med bemyndigande av finansministeriet kan avgöra
sådana ansökningar som avses i l mom., om
det belopp som befrielsen gäller är högst
300 000 mk. Med bemyndigande av finansministeriet avses här den möjlighet som finansministeriet har getts enligt bestämmelserna i skatteavtalen. Just nu är avsikten att genom finansministeriets beslut endast förordna skattestyrelsen att behandla inbördes avtal som ingås med
stöd av ett nordiskt skatteavtal och lättnader
som beviljas med stöd av sådana.
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2.1.3. Å'ndring av kommunens beslutskompetens
Enligt 125 § l mom. beskattningslagen beviljar kommunfullmmäktige eller, på grund av ett
bemyndigande i ett reglemente, kommunstyrelsen befrielse från kommunalskatt. Det har visat
sig att det, i synnerhet i de stora städerna, inte
är ändamålsenligt att behandla ett stort antal
ansökningar på kommunstyrelsenivå, eftersom
huvudparten av ansökningarna gäller rutinartade ärenden. Därför föreslås 125 § beskattningslagen bli ändrad så, att beslutskompetensen i fråga om skattelättnadsärenden i kommunens reglemente förutom till kommunstyrelsen
skall kunna överföras också till något annat
kommunalt organ eller till en tjänsteinnehavare
som lyder under kommunstyrelsen.
2.2. Indragning av skattelättnadsnämnden
I 125 och 125 a§§ beskattningslagen har
sedan år 1982 funnits stadganden om skattelättnadsnämnden. Nämnden finns i anslutning
till skattestyrelsen, och den har till uppgift att
på finansministeriets begäran avge utlåtanden
om skattelättnadsansökningar. Enligt 125 a§
beskattningslagen tillsätts skattelättnadsnämnden av statsrådet för en femårsperiod.
skattelättnadsnämnden har under den förra
hälften av 1980-talet avgett utlåtanden i ärenden som gäller s.k. Överstor ränta. Nämnden
har inte sammanträtt på många år. Eftersom
det har visat sig att skattelättnadsnämnden inte
behövs, föreslås stadgandena om den bli upphävda.
2.3. Villkor för beviljande av lättnad
Enligt en del skattelättnadsstadganden, t.ex.
18 § lagen om bil- och motorcykelskatt, Il §
lotteriskattelagen, 127 § den nya omsättningsskattelagen och 26 § tullskattelagen, kan lättnad beviljas på de villkor som myndigheten i
fråga ställer. I praktiken är också i andra fall
beviljandet av lättnader förknippat med omständigheter på grund av vilka det av orsaker
som gäller t.ex. smidigheten vid skatteuppbörden eller begränsning av lättnadsförmånen är
nödvändigt att ställa vissa villkor för erhållandet av lättnad.
På grund av vad som sagts ovan och för
förenhetligande av stadgandena om lättnad

1991 rd föreslås 125 § l mom. beskattningslagen, 28 § l
mom. och 49 a § l mom. lagen om förskottsuppbörd samt 62 § l mom. och 63 § l mom.
lagen om skatt på arv och gåva bli kompletterade så, att till ett positivt beslut om lättnad
vid behov kan knytas vissa villkor som den
myndighet som beviljar lättnaden bestämmer.

3. Propositionens ekonomiska och
organisatoriska verkningar
Propositionen har inga förutsägbara statsekonomiska verkningar.
Den föreslagna överföringen av kompetensen
att fatta beslut i skattelättnadsärenden från
finansministeriet till skattestyrelsen och tullstyrelsen ökar antalet ansökningar om lättnader
som inkommer till de centrala ämbetsverken
för avgörande. Å andra sidan befrias dessa i
samband med att beslutskompetensen överförs
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från det utlåtandeförfarande som ansluter sig
till behandlingen av ansökningarna.

4. Ikraftträdande
Lagarna föreslås träda i kraft så snart som
möjligt efter att de har antagits och blivit
stadfästa.

5. Lagstiftningsordning
Eftersom det inte är fråga om ny eller ökad
skatt, bör lagförslaget behandlas i den ordning
som stadgas i 66 § riksdagsordningen.
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs
Riksdagen följande lagförslag:
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l.
Lag
om ändring av beskattningslagen

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/58) 125 a §, sådan den lyder i lag
av den 6 augusti 1982 (608/82),
ändras i 125 § det inledande stycket i l mom. och 3 mom. samt 126 § 2 mom., dessa lagrum
sådana de lyder i lag av den 6 augusti 1982 (608/82), samt
fogas till 126 a§, sådan den lyder ändrad genom lagar av den 31 mars 1983 och den 28 juni
1985 (334/83 och 541/85) ett nytt 3 mom., varvid de nuvarande 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom.,
som följer:
125 §
Finansministeriet kan på ansökan och på
villkor som det bestämmer bevilja befrielse från
statsskatt och kommunfullmäktige eller, på
grund av ett bemyndigande i reglementet,
kommunstyrelsen, något annat kommunalt organ eller en tjänsteinnehavare som lyder under
kommunstyrelsen befrielse från kommunalskatt. Befrielsen kan beviljas helt eller delvis.
Befrielse kan beviljas,

skattestyrelsen avgör ansökan då de belopp
som befrielsen gäller och i fråga om vilka
finansministeriet kan bevilja befrielse är högst
300 000 mark. Finansministeriet kan dock
överta avgörandet av ett principiellt viktigt
ärende.

126 §

skattestyrelsen skall avgöra en ansökan som
avses i l mom., om det belopp som befrielsen
gäller är högst 300 000 mark. Finansministeriet
kan dock överta avgörandet av ett principiellt
viktigt ärende.
126 a§

Finansministeriet kan förordna skattestyrelsen att avgöra de ansökningar som avses i l
mom., om det belopp som befrielsen gäller är
högst 300 000 mark. Finansministeriet kan
dock överta avgörandet av ett principiellt
viktigt ärende.
Denna lag träder i kraft den
199 .
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2.
Lag
om ändring av 28 och 49 a§§ lagen om förskottsuppbörd
I enlighet med riksdagens beslut
ändras 28 § l och 2 mom. samt 49 a§ l och 2 mom. lagen den 28 november 1959 om

förskottsuppbörd (418/59), sådana de lyder i lag av den 6 augusti 1982 (610/82), som följer:
28 §
Finansministeriet kan av särskilda skäl och
på villkor som det bestämmer på ansökan
bevilja befrielse från ett icke innehållet belopp
som en arbetsgivare med stöd av 24 § och
25 a § 3 mom. ålagts att betala, från skattetillägg enligt 22 och 25 §§, förhöjning enligt
25 b § samt dröjsmålsränta och restavgift enligt
lagen om dröjsmålsränta och restavgift på skatt
(145/76) liksom även från ränta som på grund
av uppskov skall betalas på skatt. Finansministeriet kan bevilja befrielse från dessa belopp
också då de borde redovisas eller har redovisats
till någon annan skattetagare än staten.
skattestyrelsen skall avgöra en ansökan som
avses i l mom., om det belopp som befrielsen
gäller är högst 300 000 mark. Finansministeriet
kan dock överta avgörandet av ett principiellt
viktigt ärende.

49 a§
Finansministeriet kan av särskilda skäl och
på villkor som det bestämmer på ansökan
bevilja befrielse från dröjsmålsränta och restavgift som skall betalas på debiterat förskott
samt från ränta som med anledning av uppskov skall betalas på förskott. Finansministeriet kan bevilja befrielse från dessa belopp
också då de borde redovisas eller har redovisats
till någon annan skattetagare än staten.
skattestyrelsen skall avgöra en ansökan som
avses i l mom., om det belopp som befrielsen
gäller är högst 300 000 mark. Finansministeriet
kan dock överta avgörandet av ett principiellt
viktigt ärende.

Denna lag träder i kraft den
199 .

3.
Lag
om ändring av 14§ lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift
I enlighet med riksdagens beslut
ändras 14 § 2 mom. lagen den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/63),
sådant detta lagrum lyder i lag av den 6 augusti 1982 (611/82), som följer:
14 §
skattestyrelsen skall avgöra en ansökan som
avses i l mom., om det belopp som befrielsen
gäller är högst 300 000 mark. Finansministeriet

kan dock överta avgörandet av ett principiellt
viktigt ärende.
Denna lag träder i kraft den
199 .
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4.
Lag
om ändring av 62 och 63 §§ lagen om skatt på arv och gåva
I enlighet med riksdagens beslut
ändras 62 § l och 2 mom. samt 63 § l och 2 mom. lagen den 12 juli 1940 om skatt på arv och
gåva, sådana de lyder i lag av den 6 augusti 1982 (612/82), som följer:
62 §
Finansministeriet kan på ansökan och på
villkor som det bestämmer bevilja partiell eller
fullständig befrielse från arvs- och gåvoskatt,
dröjsmålsränta och restavgift samt från ränta
med anledning av uppskov. Befrielse kan beviljas,
l) om den skattskyldiges skattebetalningsförmåga med beaktande av den inkomst och den
förmögenhet som står till hans och hans familjs
förfogande av särskilda skäl, såsom försörjningsplikt, arbetslöshet eller sjukdom, väsentligen har nedgått,
2) om indrivning av skatten uppenbart skulle
äventyra den fortsatta verksamheten vid en
gårdsbruksenhet eller något annat företag eller
bevarandet av arbetsplatser, eller
3) om det av någon annan särskild orsak
vore uppenbart oskäligt att driva in skatten.
skattestyrelsen skall avgöra en ansökan som
avses i l mom., om det belopp som befrielsen
gäller är högst 300 000 mark. Finansministeriet

kan dock överta avgörandet av ett principiellt
viktigt ärende.
63 §
Har värdet av en andel i ett bo eller av en
gåva efter att skattskyldigheten började väsentligt minskat, kan finansministeriet av särskilda
skäl och på villkor som det bestämmer på
ansökan besluta att en sådan andel av den
betalda skatten som kan anses som skälig skall
återbetalas till den skattskyldige eller att det
obetalda skattebeloppet skall minskas i motsvarande mån.
skattestyrelsen skall avgöra en ansökan som
avses i l mom., om det belopp som befrielsen
gäller är högst 300 000 mark. Finansministeriet
kan dock överta avgörandet av ett principiellt
viktigt ärende.
Denna lag träder i kraft den
199 .
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5.

Lag
om ändring av 9 och 32 a§§ lagen om skatt på motorfordon
I enlighet med riksdagens beslut
ändras 9 § 2 mom. och 32 a § 2 mom. lagen den 30 december 1966 om skatt på motorfordon,
·
sådana de lyder i lag av den 6 augusti 1982 (616/82), som följer:
9§

32 a§

skattestyrelsen skall avgöra en ansökan som
avses i l mom., om det belopp som befrielsen
gäller är högst 300 000 mark. Finansministeriet
kan dock överta avgörandet av ett principiellt
viktigt ärende.

skattestyrelsen skall avgöra en ansökan som
avses i l mom., om det belopp som befrielsen
gäller är högst 300 000 mark. Finansministeriet
kan dock överta avgörandet av ett principiellt
viktigt ärende.
Denna lag träder i kraft den
199 .

6.

Lag
om ändring av 99 § lagen angående stämpelskatt
I enlighet med riksdagens beslut
ändras 99 § 4 mom. lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43),
sådant det lyder i lag av den Il juli 1986 (542/86), som följer:
99 §

skattestyrelsen skall avgöra en ansökan som
avses i denna paragraf, om det belopp som
befrielsen eller återbäringen gäller är högst
300 000 mark. Finansministeriet kan dock

2 31!042P

överta avgörandet av ett principiellt viktigt
ärende.
Denna lag träder i kraft den
199 .

lO
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7.
Lag
om ändring av 25 § kreditskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras 25 § 2 mom. kreditskattelagen av den 19 januari 1990 (48/90) som följer:

25 §

kan dock överta avgörandet av ett principiellt
viktigt ärende.

skattestyrelsen skall avgöra en ansökan som
avses i l mom., om det belopp som befrielsen
gäller är högst 300 000 mark. Finansministeriet

Denna lag träder i kraft den
199 .

8.
Lag
om ändring av 11 § lotteriskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras 11 § 2 mom. lotteriskattelagen av den 10 april 1970 (259/70), sådant det lyder i lag av
den 6 augusti 1982 (613/82), som följer:
11§

skattestyrelsen skall avgöra en ansökan som
avses i l mom., om det belopp som befrielsen
gäller är högst 300 000 mark. Finansministeriet

kan dock överta avgörandet av ett principiellt
viktigt ärende.
Denna lag träder i kraft den
199 .
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9.
Lag
om ändring av 127 § omsättningsskattelagen
I enlighet med riksdagens beslut
ändras 127 § 2 mom. omsättningsskattelagen av den 22 mars 1991 (559/91) som följer:
127 §

överta avgörandet av ett principiellt viktigt
ärende.

skattestyrelsen eller, då en tullmyndighet
har uppburit skatten, tullstyrelsen skall avgöra
en ansökan som avses i l mom., om det belopp
som befrielsen eller återbäringen gäller är högst
300 000 mark. Finansministeriet kan dock

l

Denna lag träder i kraft den
199 .

o.
Lag
om ändring av 18 § lagen om bil- och motorcykelskatt

I enlighet med riksdagens beslut
ändras 18 § 2 mom. lagen den 14 november 1967 om bil- och motorcykelskatt, sådant det lyder
i lag av den 6 augusti 1982 (615/82), som följer:
18 §
skattestyrelsen eller, då en tullmyndighet har
uppburit skatten, tullstyrelsen skall avgöra en
ansökan som avses i l mom., om det belopp
som befrielsen eller återbäringen gäller är högst
300 000 mark. Finansministeriet kan dock

överta avgörandet av ett principiellt viktigt
ärende.

Denna lag träder i kraft den
199 .
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11.
Lag
om ändring av 26 § tullskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras 26 § l mom. tullskattelagen av den 14 juli 1978 (575/78), sådant det lyder i lag av den
6 augusti 1982 (618/82), som följer:
26 §
Finansministeriet kan av särskilda skäl och
på villkor som det bestämmer på ansökan
sänka eller helt bevilja befrielse från tull som
har betalts eller skall betalas. Tullstyrelsen skall
avgöra ärendet, om beloppet av den tull som
befrielsen eller återbäringen gäller är högst

300 000 mark. Finansministeriet kan dock
överta avgörandet av ett principiellt viktigt
ärende.
Denna lag träder i kraft den
199 .

12.
Lag
om ändring av 6 § lagen om utjämningsskatt

I enlighet med riksdagens beslut
ändras 6 § 3 mom. lagen den 23 december 1971 om utjämningsskatt (922/71), sådant det lyder

i lag av den 21 december 1984 (894/84), som följer:
6§

Finansministeriet kan av särskilda skäl och
på villkor som det bestämmer på ansökan
sänka eller helt bevilja befrielse från utjämningsskatt som har betalts eller skall betalas.
Tullstyrelsen skall avgöra ärendet, om beloppet
av den utjämningsskatt som befrielsen eller

återbäringen gäller är högst 300 000 mark.
Finansministeriet kan dock överta avgörandet
av ett principiellt viktigt ärende.

Denna lag träder i kraft den
199 .
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13.

Lag
om ändring av 42 § lagen om påförande av accis
I enlighet med riksdagens beslut
ändras 42 § l mom. lagen den 3 juli 1974 om påförande av accis (558/74), sådant det lyder i
lag av den 29 december 1988 (1287 /88), som följer:
42 §
Finansministeriet kan av särskilda skäl och
på de villkor som det bestämmer på ansökan
sänka eller helt bevilja befrielse från accis,
skattetillägg, dröjsmålsränta och restavgift eller
ränta med anledning av uppskov vilka har
betalts eller skall betalas, eller prisskillnadsersättning som enligt beslut därom skall återbetalas. Tullstyrelsen skall avgöra ärendet, om

det belopp som befrielsen eller återbäringen
gäller är högst 300 000 mark. Finansministeriet
kan dock överta avgörandet av ett principiellt
viktigt ärende.

Denna lag träder i kraft den
199
o

Helsingfors den 23 augusti 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister liro Viinanen
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l.
Lag
om ändring av beskattningslagen

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/58) 125 a§, sådan den lyder i lag av
den 6 augusti 1982 (608/82),
ändras i 125 § det inledande stycket i l mom. och 3 mom. samt 126 § 2 mom., dessa lagrum
sådana de lyder i lag av den 6 augusti 1982 (608/82), samt
fogas till 126 a§, sådan den lyder ändrad genom lagar av den 31 mars 1983 och den 28 juni
1985 (334/83 och 541/85) ett nytt 3 mom., varvid de nuvarande 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom.,
som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

125 §
På ansökan kan befrielse från statsskatt
beviljas av finansministeriet, och från kommunalskatt av kommunfullmäktige eller, på grund
av bemyndigande i reglemente, av kommunstyrelsen. Befrielsen kan beviljas helt eller delvis.
Befrielse kan beviljas.

125 §
Finansministeriet kan på ansökan och på
villkor som det bestämmer bevilja befrielse från
statsskatt och kommunfullmäktige eller, på
grund av ett bemyndigande i reglementet,
kommunstyrelsen, något annat kommunalt organ eller en tjänsteinnehavare som lyder under
kommunstyrelsen befrielse från kommunalskatt.
Befrielsen kan beviljas helt eller delvis. Befrielse
kan beviljas,

skattestyrelsen avgör ansökan då de belopp
vilkas avlyftande söks och vilka finansministeriet kan avlyfta är högst 100 000 mark. Finansministeriet kan likväl överta avgörandet av
principiellt viktigt ärende. Finansministeriet kan
innan ansökan avgörs inhämta utlåtande av den
skattelättnadsnämd som verkar i samband med
skattestyrelsen.

skattestyrelsen avgör ansökan då de belopp
som befrielsen gäller och i fråga om vilka
finansministeriet kan bevilja befrielse är högst
300 000 mark. Finansministeriet kan dock
överta avgörandet av ett principiellt viktigt
ärende.

125 a§
skattelättnadsnämnden har en ordförande och
sex andra medlemmar, vilka jämte suppleanter
förordnas av statsrådet för fem år i sänder. Av
medlemmarna skall en förordnas bland tjänstemännen vid finansministeriet och en bland personer som föreslagits av komunemas centralorganisationer. I nämnden skall såvitt möjligt
olika grupper av skattebetalare vara företrädda.
A v skattelättnadsnämndens ordförande fordras juris kandidatexamen. Samtliga medlemmar
i nämnden skall varaförtrogna med beskattning.
På skattelättnadsnämnden tillämpas vad som
är bestämt om kommitteer.

(125 a§ upphävs)
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Föreslagen lydelse

Gällande lydelse

126 §

skattestyrelsen skall avgöra en ansökan som
avses i l mom., om det belopp som befrielsen
gäller är högst l 00 000 mark. Finansministeriet
kan likväl avgöra principiellt viktigt ärende
även om det belopp vars avlyftande sökts är
l 00 000 mark eller mindre.

skattestyrelsen skall avgöra en ansökan som
avses i l mom., om det belopp som befrielsen
gäller är högst 300 000 mark. Finansministeriet
kan dock överta avgörandet av ett principiellt
viktigt ärende.

126 a§

Finansministeriet kan förordna skattestyrelsen att avgöra de ansökningar som avses i l
mom., om det belopp som befrielsen gäller är
högst 300 000 mark. Finansministeriet kan dock
överta avgörandet av ett principiellt viktigt
ärende.

Denna lag träder i kraft den
199 .

16
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2.
Lag
om ändring av 28 och 49 a§§ lagen om förskottsuppbörd
I enlighet med riksdagens beslut
ändras 28 § l och 2 mom. samt 49 a § l och 2 mom. lagen den 28 november 1959 om
förskottsuppbörd (418/59), sådana de lyder i lag av den 6 augusti 1982 (610/82), som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

28 §
Finansministeriet kan av särskilda skäl på på
ansökan avlyfta icke innehållet belopp som
arbetsgivare med stöd av 24 § och 25 a § 3
mom. ålagts att betala, i 22 och 25 §§ avsedda
skattetillägg, i 25 b § avsedd förhöjning samt i
lagen om dröjsmålsränta och restavfigt på skatt
(145/76) avsedd dröjsmålsränta och restavgift
ävensom ränta som på grund av uppskov skall
betalas på skatt. Finansministeriet kan avlyfta
dessa belopp även då de borde redovisas eller
har redovisats till någon annan skattetagare än
staten.

28 §
Finansministeriet kan av särskilda skäl och
på villkor som det bestämmer på ansökan
bevilja befrielse från ett icke innehållet belopp
som en arbetsgivare med stöd av 24 § och
25 a§ 3 mom. ålagts att betala, från skattetillägg enligt 22 och 25 §§, förhöjning enligt
25 b § samt dröjsmålsränta och restavgift enligt
lagen om dröjsmålsränta och restavgift på skatt
(145/76) liksom även från ränta som på grund
av uppskov skall betalas på skatt. Finansministeriet kan bevilja befrielse från dessa belopp
också då de borde redovisas eller har redovisats
till någon annan skattetagare än staten.
skattestyrelsen skall avgöra en ansökan som
avses i l mom., om det belopp som befrielsen
gäller är högst 300 000 mark. Finansministeriet
kan dock överta avgörandet av ett principiellt
viktigt ärende.

skattestyrelsen har rätt att avgöra i l mom.
avsedd ansökan, om det belopp vars avlyftande
sökts är högst l 00 000 mark. Finansministeriet
kan likväl avgöra principiellt viktigt ärende
även om det belopp vars avlyftande sökts är
100 000 mark eller mindre.
49 a§
Finansministeriet kan av särskilda skäl på
ansökan avlyfta dröjsmålsränta och restavgift
som skall erläggas på debiterat förskott samt
ränta som med anledning av uppskov skall
betalas på förskott. Finansministeriet kan avlyfta dessa belopp även då de borde redovisas
eller har redovisats till annan skattetagare än
staten.

skattestyrelsen har rätt att avgöra i l mom.
avsedd ansökan, om det belopp vars avlyftande
sökts är högst 100 000 mark. Finansministeriet
kan likväl avgöra principiellt viktigt ärende
även då det belopp vars avlyftande sökts är
l 00 000 mark eller mindre.

49 a§
Finansministeriet kan av särskilda skäl och
på villkor som det bestämmer på ansökan
bevilja befrielse från dröjsmålsränta och restavgift som skall betalas på debiterat förskott
samt från ränta som med anledning av uppskov skall betalas på förskott. Finansministeriet
kan bevilja befrielse från dessa belopp också då
de borde redovisas eller har redovisats till
någon annan skattetagare än staten.
skattestyrelsen skall avgöra en ansökan som
avses i l mom., om det belopp som befrielsen
gäller är högst 300 000 mark. Finansministeriet
kan dock överta avgörandet av ett principiellt
viktigt ärende.

Denna lag träder i kraft den
199 .
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3.

Lag
om ändring av 14§ lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift

I enlighet med riksdagens beslut
ändras 14 § 2 mom. lagen den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/63),
sådant detta lagrum lyder i lag av den 6 augusti 1982 (611/82), som följer:
Föreslagen lydelse

Gällande lydelse

14 §

skattestyrelsen har rätt att avgöra i l mom.
avsedd ansökan, om det belopp vars avlyftande
sökts högst l 00 000 mark. Finansministeriet
kan likväl avgöra principiellt viktigt ärende
även då det belopp vars avlyftande sökts är
100 000 mark eller mindre.

skattestyrelsen skall avgöra en ansökan som
avses i l mom., om det belopp som befrielsen
gäller är högst 300 000 mark. Finansministeriet
kan dock överta avgörandet av ett principiellt
viktigt ärende.

Denna lag träder i kraft den
199 .
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4.

Lag
om ändring av 62 och 63 §§ lagen om skatt på arv och gåva
I enlighet med riksdagens beslut
ändras 62 § l och 2 mom. samt 63 § l och 2 mom. lagen den 12 juli 1940 om skatt på arv och
gåva, sådana de lyder i lag av den 6 augusti 1982 (612/82), som följer:

Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

62 §
Har skattskyldigs skattebetalningsförmåga
med beaktande av den inkomst och den förmögenhet som står till hans och hans familjs
förfogande, av särskilda skäl, såsom försörjningsplikt, arbetslöshet eller sjukdom, väsentligen nedgått eller skulle indrivning av skatten
uppenbart äventyra den fortsatta verksamheten
vid gårdsbruksenhet eller annat företag eller
bevarandet av arbetsplatser eller vore det av
annan särskild orsak uppenbart oskäligt att
indriva skatten, kan finansministeriet på ansökan bevilja partiell eller fullständig befrielse
från arvs- eller gåvoskatt, dröjsmålsränta och
restavgift samt ränta som skall erläggas med
anledning av uppskov.

62 §
Finansministeriet kan på ansökan och på
villkor som det bestämmer bevilja partiell eller
fullständig befrielse från arvs- och gåvoskatt,
dröjsmålsränta och restavgift samt från ränta
med anledning av uppskov. Befrielse kan beviljas,
l) om den skattskyldiges skattebetalningsförmåga med beaktande av den inkomst och den
förmögenhet som står till hans och hans familjs
förfogande av särskilda skäl, såsom försörjningsplikt, arbetslöshet eller sjukdom, väsentligen har nedgått,
2) om indrivning av skatten uppenbart skulle
äventyra den fortsatta verksamheten vid en
gårdsbruksenhet eller något annat företag eller
bevarandet av arbetsplatser, eller
3) om det av någon annan särskild orsak vore
uppenbart oskäligt att driva in skatten.
skattestyrelsen skall avgöra en ansökan som
avses i l mom., om det belopp som befrielsen
gäller är högst 300 000 mark. Finansministeriet
kan dock överta avgörandet av ett principiellt
viktigt ärende.

skattestyrelsen har rätt att avgöra i l mom.
avsedd ansökan, om det belopp vars avlyftande
sökts är högst l 00 000 mark. Finansministeriet
kan likväl avgöra principiellt viktigt ärende
även då det belopp vars avlyftande sökts är
l 00 000 mark eller mindre.
63 §
Har värdet av andel i bo eller av gåva efter
skattskyldighetens väsentligen nedgått, kan finansministeriet, om särskilda skäl föreligger, på
ansökan förordna att en skäligbefunnen del av
den inbetalda skatten skall återbetalas till den
skattskyldige, eller det obetalda skattebeloppet
i motsvarande mån minskas.

skattestyrelsen har rätt att avgöra i l mom.
avsedd ansökan då det belopp vars minskning
sökts är högst 100 000 mark. Finansministeriet

63 §
Har värdet av en andel i ett bo eller av en
gåva efter att skattskyldigheten började väsentligt minskat, kan finansministeriet av särskilda
skäl och på villkor som det bestämmer på
ansökan besluta att en sådan andel av den
betalda skatten som kan anses som skälig skall
återbetalas till den skattskyldige eller att det
obetalda skattebeloppet skall minskas i motsvarande mån.
skattestyrelsen skall avgöra en ansökan som
avses i l mom., om det belopp som befrielsen
gäller är högst 300 000 mark. Finansministeriet
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Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

kan likväl avgöra principiellt viktigt ärende
även då det belopp vars minskning sökts är
100 000 mark eller mindre.

kan dock överta avgörandet av ett principiellt
viktigt ärende.

Denna lag träder i kraft den
199 .
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5.

Lag
om ändring av 9 och 32 a§§ lagen om skatt på motorfordon
I enlighet med riksdagens beslut
ändras 9 § 2 mom. och 32 a § 2 mom. lagen den 30 december 1966 om skatt på motorfordon,

sådana de lyder i lag av den 6 augusti 1982 (616/82), som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
9§

skattestyrelsen har rätt att avgöra i l mom.
avsedd ansökan, om det belopp vars avflytande
sökts är högst l 00 000 mark. Finansministeriet
kan likväl avgöra principiellt viktigt ärende
även då det belopp vars avflytande sökts är
l 00 000 mark eller mindre.

skattestyrelsen skall avgöra en ansökan som
avses i l mom., om det belopp som befrielsen
gäller är högst 300 000 mark. Finansministeriet
kan dock överta avgörandet av ett principiellt
viktigt ärende.

32 a§
skattestyrelsen har rätt att avgöra i l mom.
avsedd ansökan, om det belopp vars avlyftande
eller återbäring sökts är högst 100 000 mark.
Finansministeriet kan likväl avgöra principiellt
viktigt ärende även då det belopp vars avlyftande eller återbäring sökts är 100 000 mark
eller mindre.

skattestyrelsen skall avgöra en ansökan som
avses i l mom., om det belopp som befrielsen
gäller är högst 300 000 mark. Finansministeriet
kan dock överta avgörandet av ett principiellt
viktigt ärende.

Denna lag träder i kraft den
199 .
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6.
Lag
om ändring av 99 § lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut
ändras 99 § 4 mom. lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43),
sådant det lyder i lag av den 11 juli 1986 (542/86), som följer:
Föreslagen lydelse

Gällande lydelse

99 §
skattestyrelsen har rätt att avgöra i denna
paragraf avsedd ansökan, om det belopp vars
avilyftande eller återbäringen sökts är högst
100 000 mark. Finansministeriet kan likväl
avgöra principiellt viktigt ärende även om det
belopp vars avlyftande eller återbäring sökts är
l 00 000 mark eller mindre.

skattestyrelsen skall avgöra en ansökan som
avses i denna paragraf, om det belopp som
befrielsen eller återbäringen gäller är högst
300 000 mark. Finansministeriet kan dock överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende.

Denna lag träder i kraft den
199 .

7.
Lag
om ändring av 25 § kreditskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras 25 § 2 mom. kreditskattelagen av den 19 januari 1990 (48/90) som följer:

Föreslagen lydelse

Gällande lydelse

25 §
skattestyrelsen har rätt att avgöra en ansökan som avses i l mom., om det belopp som
befrielsen gäller är högst l 00 000 mark. Finansministeriet kan likväl avgöra principiellt viktiga
ärenden även om det belopp som det är fråga
om är l 00 000 mark eller mindre.

skattestyrelsen skall avgöra en ansökan som
avses i l mom., om det belopp som befrielsen
gäller är högst 300 000 mark. Finansministeriet
kan dock överta avgörandet av ett principiellt
viktigt ärende.

Denna lag träder i kraft den
199 .
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8.
Lag
om ändring av 11 § lotteriskattelagen
I enlighet med riksdagens beslut
ändras 11 § 2 mom. lotteriskattelagen av den 10 april 1970 (259/70), sådant det lyder i lag av
den 6 augusti 1982 (613/82), som följer:
Föreslagen lydelse

Gällande lydelse

11 §
skattestyrelsen har rätt att avgöra i l mom.
avsedd ansökan, om det belopp vars avlyftande
sökts är högst 100 000 mark. Finansministeriet
kan likväl avgöra principiellt viktigt ärende.

skattestyrelsen skall avgöra en ansökan som
avses i l mom., om det belopp som befrielsen
gäller är högst 300 000 mark. Finansministeriet
kan dock överta avgörandet av ett principiellt
viktigt ärende.
Denna lag träder i kraft den
199 .

9.
Lag
om ändring av 127 § omsättningsskattelagen
I enlighet med riksdagens beslut
ändras 127 § 2 mom. omsättningsskattelagen (559/91) av den 22 mars 1991 som följer:
Föreslagen lydelse

Gällande lydelse

127 §
skattestyrelsen eller, då tullmyndighet uppbär skatten, tullstyrelsen har rätt att avgöra en
ansökan som avses i l mom., om det belopp
vars avlyftande eller återbäring söks är högst
100 000 mark. Finansministeriet kan dock avgöra ett principiellt viktigt ärende även om det
belopp vars avlyftande eller återbäring söks är
l 00 000 mark eller mindre.

skattestyrelsen eller, då en tullmyndighet har
uppburit skatten, tullstyrelsen skall avgöra en
ansökan som avses i l mom., om det belopp
som befrielsen eller återbäringen gäller är högst
300 000 mark. Finansministeriet kan dock överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende.

Denna lag träder i kraft den
199 .
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o.
Lag
om ändring av 18 § lagen om bil- och motorcykelskatt

I enlighet med riksdagens beslut
ändras 18 § 2 mom. lagen den 14 november 1967 om bil- och motorcykelskatt, sådant det lyder
i lag av den 6 augusti 1982 (615/82), som följer:
Föreslagen lydelse

Gällande lydelse

18 §
skattestyrelsen eller, då tullmyndighet uppburit skatten, tullstyrelsen har rätt att avgöra i
l mom. avsedd ansökan, om det belopp vars
avlyftande eller återbäringen sökts är högst
l 00 000 mark. Finansministeriet kan likväl
avgöra principiellt viktigt ärende även då det
belopp vars avlyftande eller återbäring söks är
100 000 mark eller mindre.

skattestyrelsen eller, då en tullmyndighet har
uppburit skatten, tullstyrelsen skall avgöra en
ansökan som avses i l mom., om det belopp
som befrielsen eller återbäringen gäller är högst
300 000 mark. Finansministeriet kan dock överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende.

Denna lag träder i kraft den
199.
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11.

Lag
om ändring av 26 § tullskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras 26 § l mom. tullskattelagen av den 14 juli 1978 (575/78), sådant det lyder i lag av den
6 augusti 1982 (618/82), som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

26 §
Finansministeriet kan av särskilda skäl på
ansökan och på villkor som det bestämmer
nedsätta eller helt avlyfta tull som erlagts eller
skall erläggas. Tullstyrelsen har rätt att avgöra
ärendet, om beloppet av den tull vars avlyftande eller återbäring sökts är högst 100 000 mark.
Finansministeriet kan likväl avgöra principiellt
viktigt ärende även om det belopp vars avlyftande eller återbäring sökts är 100 ooq mark
eller mindre.

26§
Finansministeriet kan av särskilda skäl och
på villkor som det bestämmer på ansökan
sänka eller helt bevilja befrielse från tull som
har betalts eller skall betalas. Tullstyrelsen skall
avgöra ärendet, om beloppet av den tull som
befrielsen eller återbäringen gäller är högst
300 000 mark. Finansministeriet kan dock överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende.

Denna lag träder i kraft den
199
o
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12.
Lag
om ändring av 6 § lagen om utjämningsskatt

I enlighet med riksdagens beslut
ändras 6 § 3 mom. lagen den 23 december 1971 om utjämningsskatt (922/71), sådant det lyder
i lag av den 21 december 1984 (894/84), som följer:
Föreslagen lydelse

Gällande lydelse

6§
Finansministeriet kan av särskilda skäl på
ansökan och på villkor som det bestämmer
nedsätta eller helt avlyfta utjämningsskatt som
betalts eller skall betalas. Tullstyrelsen har rätt
att avgöra ärendet, om beloppet av den utjämningsskatt vars avlyftande eller återbäring sökts
är högst l 00 000 mark. Finansministeriet kan
likväl avgöra principiellt viktigt ärende även
om det belopp vars avlyftande eller återbäring
sökts är l 00 000 mark eller mindre.

Finansministeriet kan av särskilda skäl och
på villkor som det bestämmer på ansökan
sänka eller helt bevilja befrielse från utjämningsskatt som har betalts eller skall betalas.
Tullstyrelsen skall avgöra ärendet, om beloppet
av den utjämningsskatt som befrielsen eller
återbäringen gäller är högst 300 000 mark.
Finansministeriet kan dock överta avgörandet
av ett principiellt viktigt ärende.

Denna lag träder i kraft den
199.
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13.
Lag
om ändring av 42 § lagen om påförande av accis
I enlighet med riksdagens beslut
ändras 42 § l mom. lagen den 3 juli 1974 om påförande av accis (558/74), sådant det lyder i

lag av den 29 december 1988 (1287 /88), som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

42 §
Finansministeriet kan av särskilda skäl på
ansökan och på de villkor som det bestämmer
nedsätta eller helt avlyfta accis, skattetillägg,
dröjsmålsränta och restavgift eller ränta med
anledning av uppskov vilka har betalts eller
skall betalas, eller prisskillnadsersättning som
enligt beslut därom skall återbetalas. Tullstyrelsen har rätt avgöra ärendet, om det belopp
vars avlyftande eller återbäring sökts är högst
100 000 mark. Finansministeriet kan likväl
avgöra ett principiellt viktigt ärende även om
det belopp vars avlyftande eller återbäring
sökts är 100 000 mark eller mindre.

42 §
Finansministeriet kan av särskilda skäl och
på de villkor som det bestämmer på ansökan
sänka eller helt bevilja befrielse från accis,
skattetillägg, dröjsmålsränta och restavgift eller
ränta med anledning av uppskov vilka har
betalts eller skall betalas, eller prisskillnadsersättning som enligt beslut därom skall återbetalas. Tullstyrelsen skall avgöra ärendet, om
det belopp som befrielsen eller återbäringen
gäller är högst 300 000 mark. Finansministeriet
kan dock överta avgörandet av ett principiellt
viktigt ärende.

Denna lag träder i kraft den
199 .

