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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
ändring av vissa stadganden angående beskattningsförfaran
det 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att vissa tids
frister inom skatteförvaltningen skall göras mer 
flexibla och att beskattningsförfarandet skall 
göras lättare. Det föreslås att skyldigheten att 
göra upp skattelängder slopas. De uppgifter 
som för närvarande ingår i skattelängderna 
förblir dock fortfarande offentliga. Genom 
ändringarna inleds en revidering av beskatt
ningsförfarandet och skatteuppbörden. A v
sikten med denna revidering är att förbättra 
serviceförmågan inom skatteförvaltningen och 
tidsbestämma skatteförvaltningens uppgifter på 
ett så flexibelt och ändamålsenligt sätt som 
möjligt. Ändringarna är avsedda att vara per-

manenta. Dessutom finansministeriet föreslås 
få en temporär befogenhet att vid behov 
förlänga den lagstadgade tiden för verkställan
de av beskattningen med högst fyra månader 
De förslag till ändringar som ingår i proposi
tionen inverkar redan på tidtabellen för slutfö
randet av beskattningen för 1990. 

I propositionen föreslås ändringar till be
skattningslagen, lagen om skatteuppbörd, lagen 
om dröjsmålsränta och restavgift på skatt och 
lagen om skogsvårdsföreningar. 

Avsikten är att ändringarna skall träda i 
kraft så snart riksdagen godkänt dem och 
lagarna blivit stadfästa. 

ALLMÄN MOTIVERING 

l. Nuläget och de föreslagna 
ändringarna 

1.1. Tiden för verkställande a v beskattning
en samt ökande av dess flexibilitet 

Enligt 2 § beskattningslagen (482/58) skall 
beskattningen verkställas under det kalenderår 
som följer efter skatteåret (beskattningsår). 
Beskattningen anses vara slutförd då skatte
längden offentligen framläggs till påseende. 
Enligt 41 § beskattningsförordningen (530/59) 
bör beskattningen slutföras inom av finansmi
nisteriet fastställd tid. I praktiken har detta 
betytt att finansministeriet bestämt om tid
punkten för slutförande av beskattningen gen
om att bestämma datum för framläggning av 
skattelängden till påseende. 

311421B 

Förvaltningsmässiga och tekniska orsaker 
kan förskjuta slutförandet av beskattningen så, 
att den tidpunkt då beskattningsåret slutar 
överskrids. I en dylik situation hamnade man 
då beskattningen för år 1989 försenades på 
grund av ADB-problem inom skatteför
valtningen. Svårigheterna återspeglas ännu i 
beskattningen för åren 1990 och 1991. 

På grund av att beskattningen för år 1989 
blev försenad, var man tvungen att kunna 
avvika från flera lagstadgade tidsfrister och 
andra stadganden i anknytning till den stegvisa 
indelningen av verkstäBandet av beskattningen. 
Befogenheter att göra detta intogs i lagen om 
undantagsarrangemang med anledning av att 
beskattningen för 1989 fördröjs (956/90). 

De fortsatta svårigheterna inom skatte-
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förvaltningen innebär att även tidpunkten för 
slutföraodet av beskattningen för 1990 och 
uppenbarligen också för 1991 måste uppskju
tas. Därför föreslås det att finansministeriet ges 
en temporär befogenhet att genom sitt beslut 
förlänga den lagstadgade tiden för verkställan
de av beskattningen högst till april det år som 
följer på beskattningsåret. Vissa tider för sök
ande av ändring och tidsfrister räknas från 
ingången av det år som följer på det år då 
beskattningen verkställdes. Om slutföraodet av 
beskattningen förskjuts till året efter det ka
lenderår som följer på skatteåret innebär detta 
att tiderna för skatterättelse, rättelse av debit
ering, efterbeskattning och preskription för
längs till den skattskyldiges nackdel. Till den 
skattskyldiges fördel förlängs däremot tiden för 
sökande av ändring och tiden för uppgörande 
av skatterättelse och rättelse av debitering. 

För att förvaltningen och sökandet av änd
ring skall fungera samt ur tydlighetssynpunkt 
är det viktigt att uträknaodet av olika tider för 
sökande av ändring, efterbeskattning och pre
skription undviks under exceptionella år. Där
för föreslås det att i beskattningslagen införs 
ett temporärt allmänt stadgande om att tiderna 
för sökande av ändring och andra tidsfrister 
räknas från utgången av beskattningsåret även 
då slutföraodet av beskattningen flyttas fram 
till det kalenderår som följer på beskattnings
året. Förslaget förkortar tiderna för sökande 
av ändring och preskription, vilka räknas från 
ingången av det år som följer på det år då 
beskattningen verkställts, med högst fyra må
nader, vilket är bakre gräns för den befogenhet 
som beviljas finansministeriet. I praktiken har 
förkortaodet av tidsfristerna ingen större bety
delse, eftersom anhängiggörandet av besvär 
och krav på skatterättelse koncentreras till 
början av tiden för sökande av ändring. Anta
let besvär som anhängiggörs under de sista 
månaderna för ändringssökande är relativt 
litet. Eftersom statsombudet och kommunens 
ombud kan bereda sig på ändringssökandet 
redan då beskattningen verkställs, har det inte 
heller från denna synpunkt någon större prak
tisk betydelse att den tid under vilken skatte
tagarna får söka ändring förkortas. 

Dessutom ingår i propositionen förslag till 
ändringar som syftar till ett mera flexibelt och 
smidigt beskattningsförfarande som målsätt
ning. Avsikten är att revideringen skall fortsät
tas så, att en proposition om dess andra skede 
skall avlåtas redan innevarande höst. 

1.2. Slopande av skattelängder 

För närvarande uppgörs i varje kommun 
skattelängder över beskattningsuppgifterna. Ef
tersom slutföraodet av beskattningen är bundet 
till det offentliga framläggandet av längden 
infaller uppgörandet av dem inom skatte
förvaltningen i slutskedet av verkstållandet av 
beskattningen. Den tekniska beredningen av 
längderna upptar rikligt med datortid vid 
länsskatteverken samt binder personal vid läns
skatteverken och skattebyråerna. Sammanfö
randet, nyttjandet, överlämnandet och publice
ringen av uppgifterna i skattelängden med 
nuvarande datateknik förutsätter i framtiden 
inte längre att de skrivs ut på papper och 
publiceras i form av en längd. Motsvarande 
uppgifter, som fortfarande är offentliga, kan 
hållas till påseende vid skattebyråerna även i 
annan form, t.ex. på en dataterminal. Frigö
randet av den datorkapacitet och de personal
resurser som används för uppgörandet av 
längderna påskyndar slutföraodet av beskatt
ningen och utökar serviceförmågan inom skat
teförvaltningen. Därför föreslås att man avstår 
från skattelängder i nuvarande form, som 
bestämmer tidpunkten för slutföraodet av be
skattningen. Längderna ersätts av offentliga 
beskattningsuppgifter med motsvarande inne
håll. Slopandet av skyldigheten att uppgöra 
skattelängder ändrar således inte på offentlig
heten av de uppgifter som för närvarande ingår 
i skattelängderna. I övergångsskedet kommer 
dessa uppgifter troligen fortfarande att finnas i 
form av pappersutskrifter på samma sätt som 
uppgifterna i skattelängderna. Förslaget inne
bär att förvaltningens arbete underlättas och 
att slutföraodet av beskattningen inte beror på 
i vilken form de offentliga uppgifterna är 
tillgängliga. Därför föreslås det att beskattnings
lagen stadgande om slutförande av beskatt
ningen ändras samtidigt som det föreslås att 
skyldigheten att uppgöra skattelängder slopas. 
Finansministeriet fastställer enligt förslaget 
fortfarande tidpunkten för slutförande av be
skattningen. Avsikten är inte att till dessa delar 
ändra den nuvarande situationen. Om skyldig
heten att uppgöra skattelängder slopas och det 
stadgas att de uppgifter som nu ingår i skat
telängden är offentliga finns det inte längre 
behov av en särskild skatteutställning och 
därför föreslås det att hänvisningen angående 
detta avlägsnas ur lagen. Den skattskyldige har 
på samma sätt som nu en möjlighet att gå till 
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skattebyrån för att bekanta sig med offentliga 
beskattningsuppgifter, så förslaget försämrar 
inte den skattskyldiges rättsskydd. 

Om framläggande av skattelängder till påse
ende skall enligt 81 § l mom. beskattningslagen 
kungöras på det sätt kommunala tillkännagi
vanden i kommunen offentliggörs. Eftersom 
det föreslås att skattelängderna skall slopas kan 
även offentliggörandet av kommunens kungö
relse avskaffas. Avsikten är att finansministe
riets beslut om slutförande av beskattningen 
skall publiceras i författningssamlingen. Dess
utom är skattestyrelsen skyldig att på basis av 
den för styrelsen i lag stadgade allmänna 
befogenheten underrätta om slutförandet av 
beskattningen och om frågor rörande de skatt
skyldigas rättigheter och skyldigheter i anslut
ning till detta. 

1.3. Avvecklande av vissa förvaltningsförfa
randen 

Även små fel som framkommer efter det att 
beskattningen slutförts skall för närvarande 
rättas också till den skattskyldiges nackdel. De 
kostnader och den arbetsmängd som detta 
förfarande innebär uppväger nyttan många 
gånger om. 

Det föreslås därför att beskattningsförfaran
det avvecklas genom ett nytt stadgande med 
stöd av vilket skatteförvaltningen kan låta bli 
att vidta åtgärder för efterbeskattning eller 
rättelse till den skattskyldiges nackdel om det 
är fråga om ett ringa markbelopp. Motsvaran
de stadgande gäller inom omsättningsbeskatt
ningen. Den föreslagna revideringen minskar 
mängden olönsamt arbete inom skatte
förvaltningen och sökandet av ändring. 

I praktiken har det förekommit problem i 
situationer där den skattskyldige på grund av 
någon myndighets förfarande de facto varit 
förhindrad från att betala skatt till korrekt 
belopp innan tidsfristen utgått, utan att han 
själv på något sätt orsakat detta. Det vore 
härvid ändamålsenligt att lämna den dröjsmåls
ränta och den restavgift som pålagts den 
skattskyldige oindriven. För närvarande är 
detta endast möjligt på ansökan genom det 

förvaltningsmässigt styva skattelättnadsförfa
randet Det föreslås därför att förfarandet 
avvecklas genom ett tillägg i lagen om dröjs
målsränta och restavgift på skatt (145/76). 
Tillägget berättigar länsskatteverken till att 
avstå från indrivningen av en ogrundad dröjs
målspåföljd. 

1.4. Ändringar angående skatteuppbörd och 
redovisning 

Till slutförandet av beskattningen anknyter 
väsentligen vissa tidsbundna uppgifter som 
gäller skatteuppbörden och redovisningen av 
skattemedel. Tidsfristerna för dessa uppgifter 
har stadgats till vissa kalenderdagar och kalen
dermånader. När dessa uppgifter bestämdes 
utgick man från att beskattningen slutförts 
årligen i början av november. Det föreslås att 
dessa tidsfrister görs flexiblare i fråga om 
ordalydelsen så, att de räknas från och med 
slutförandet av beskattningen. 

1.5. skogsvårdsavgift 

skogsvårdsavgiften fastställs och uppbärs i 
samband med ordinarie beskattningen och an
nan skatteuppbörd. Förvaltningsmässigt kunde 
skogsvårdsavgiften nuförtiden debiteras och 
uppbäras åtskild från övrig beskattning. Av 
denna orsak och för att det å andra sidan är 
nödvändigt att kunna säkerställa att skogs
vårdsföreningarnas inkomster inflyter i god tid 
föreslås det att ändringar som möjliggör detta 
görs i lagen om skogsvårdsföreningar (558/50). 

2. Propositionens ekonomiska och 
organisatoriska verkningar 

Propositionen har inga direkta verkningar på 
statens och kommunernas ekonomi. Eftersom 
ändringarna rationaliserar verkstäBandet av 
beskattningen leder de i sinom tid till inbe
sparingar i fråga om både tekniska resurser och 
personalresurser. 
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DETALJMOTIVERING 

l. Motivering till lagförslag 

1.1. Beskattningslagen 

2 §. Verkställande av beskattningen. Det 
föreslås att stadgandets ordalydelse ändras så, 
att beskattningen skall verkställas före utgång
en av det kalenderår, som följer efter skatteåret 
(beskattningsår). Samtidigt föreslås, att några 
ordalydelsen i stadganden moderniseras. 

2 a §. En temporär befogenhet. Det föreslås, 
att i lagen skall fogas temporärt en paragraf, 
enligt vilken finansministeriet kan förlänga 
tiden för verkställande av den ordinarie be
skattningen med högst fyra månader. stadgan
den skulle tillämpas vid beskattningen för åren 
1990 och 1991. 

Från ingången av det år som följer på året 
då beskattningen verkställs räknas bl.a. tiden 
för skatterättelse i enlighet med 82 § 2 mom. 
beskattningslagen, tiden för rättelse av debite
ring i enlighet med 82 a §, efterbeskattningsti
den i enlighet med 83 § och tiden för sökande 
av ändring i enlighet med 93 § 2 mom. 
Preskriptionstiden enligt 11 § lagen om indriv
ning av skatter och avgifter i utsökningsväg 
(367/61) räknas från ingången av det år som 
följer på året då skatten eller avgiften fastställts 
eller debiterats. Avsikten är inte att förlänga 
tidsfristerna för rättelser och efterbeskattning 
som verkställs till den skattskyldiges nackdel 
eller preskriptionstiden för skatt i sådana situ
ationer där tiden för verkställande av beskatt
ningen förlängts in på det kalenderår som följer 
på beskattningsåret. Därför föreslås det att de 
lagstadgade tidsfristerna för sökande av änd
ring och andra tidsfrister skall räknas vid 
beskattningen för 1990 och 1991 från utgången 
av det kalenderår som följer på skatteåret även 
då slutförarrdet av beskattningen flyttats fram 
till det kalenderår som följer på beskattnings
året. 

78 a§. r paragrafen stadgas om den förteck
ning som uppgörs över antalet skattören i 
kommunen. Det föreslås att stadgandet upp
hävs och ersätts med 81 §, som föreslås bli 
ändrad. I 81 § stadgas om uppgifter till skat
tetagarna om skattören. 

80 §. slutförande av beskattningen och offent
liga beskattningsuppgifter. Enligt 41 § beskatt
ningsförordningen bör beskattningen slutföras 
inom av finansministeriet fastställd tid. Be-

skattningen har i praktiken avslutats då skat
telängden framlagts till påseende. Eftersom det 
föreslås att skattelängderna slopas, föreslås det 
att till 80 § beskattningslagen fogas ett nytt l 
mom. som motsvarar 41 § beskattningsförord
ningen. Enligt det bestämmer finansministeriet 
fortfarande om slutförande av beskattningen. 

Det föreslås att de skattelängder som varje 
kommun uppgör över de skattskyldiga slopas. 
De ersätts med offentliga beskattningsuppgifter, 
som står till förfogande efter att beskattningen 
slutförts. Rätten att få uppgifter om verkställd 
beskattning bibehålls. Om det närmare inne
hållet i de offentliga beskattningsuppgifterna 
stadgas genom förordning på samma sätt som 
angående uppgifterna i längderna. 

81 §. Uppgifter om debitering och skattören. 
Det föreslås att paragrafen ändras så, att i dess 
l mom. stadgas om sammanställandet av de 
tidigare i samband med uppgörandet av skat
telängderna fastställda uppgifterna för varje 
kommun och skattetagare. Uppgifterna an
vänds inom skatteförvaltningen vid redovis
ningar mellan skattetagarna och vid skatteupp
börd samt utanför skatteförvaltningen vid eko
nomiska arrangemang mellan staten och kom
munerna. Det föreslås att paragrafens 2 mom. 
ändras till sitt innehåll så, att det motsvarar 
nuvarande 78 a§ beskattningslagen. skattesty
relsen kan meddela närmare föreskrifter om 
sammanställandet och faststållandet av uppgif
ter, varvid den utveckling som skett inom 
datatekniken på ett smidigt sätt kan utnyttjas i 
metoderna för sammanställande av uppgifter. 

83 a§. Avstående från åtgärder för efterbe
skattning och skatterättelse. Det föreslås att i 
paragrafen stadgas att skattemyndigheten kan 
avstå från skatterättelse eller efterbeskattning 
till den skattskyldiges nackdel. Detta förutsät
ter att den inkomst eller förmögenhet som inte 
beskattats är ringa och att kravet på jämlikhet 
vid beskattningen eller någon annan orsak inte 
kräver rättelse eller verkställande av efterbe
skattning. skattestyrelsen ges befogenhet att 
närmare bestämma om markbeloppet för obe
skattad inkomst som skall anses vara ringa. 

87 §. I paragrafen hänvisas till så kallade 
efterbeskattningslängder och till vissa motsva
rande skattelängder. Uppgifterna i längderna 
är för närvarande inte offentliga och därför 
föreslås det att hänvisningen till dessa längder 
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avlägsnas som onödig på grund av att skyl
digheten att uppgöra skattelängder slopas. 

88, 89, 92 och 93 a §§. I dessa lagrum 
hänvisas till skattelängden. Det föreslås att 
stadgandena på grund av slopandet av skatte
längderna ändras till nödvändiga delar så, att 
hänvisningen till skattelängden avskaffas eller 
ersätts med en hänvisning till de offentliga 
beskattningsuppgifterna. För avgörande av be
svär som anförts över debitering förutsätts att 
skattebyrån i stället för utdrag ur skatteläng
den tillställer den i 93 a § avsedda besvärs
instansen de uppgifter och handlingar som 
myndigheten behöver. Det föreslås även att 
stadgandenas ordalydelse moderniseras. 

131 § 2 mom. skattebyrån uppbär inte lösen 
för handlingar som avses i det ändrade lagrum
met. Genom den ändring som föreslås i stad
gandet säkras att praxis för uppbärande av 
lösen till dessa delar bibehålls oberoende av de 
förslag till ändringar som gjorts angående de 
offentliga beskattningsuppgifterna. 

1.2. Lagen om skatteuppbörd 

3 §. Det föreslås att lagrummet ändras så, 
att skogsvårdsavgiften vid behov kan uppbäras 
åtskild från den ordinarie beskattningen och 
annan skatteuppbörd. Det föreslås därför att 
omnämnandet om skogsvårdsavgift avlägsnas 
ur lagrummet. 

JO §l mom. Skattekvittningsdag. skattekvitt
ningsdag då förskottsåterbäring kvittas är en
ligt gällande stadganden för närvarande den 
sista oktober under beskattningsåret, dvs. den 
sista dagen i den månad som föregår månaden 
då beskattningen normalt slutförs. Det föreslås 
att stadgandet görs flexiblare så, att kvittnings
dagen är den sista dagen i den kalendermånad 
som föregår den månad då beskattningen 
slutförs. 

16 § 3 mom. Förhöjning som erläggs eller 
uppbärs vid debiteringsredovisning. Det föreslås 
att tidpunkten för debiteringsredovisningen och 
för erläggandet och uppbörden av den därvid 
uträknade förhöjningen binds till den tredje 
månaden efter debiteringsredovisningsmånaden 
och inte såsom nu stadgas i lagen till den 
februari månad som följer på beskattningsåret. 
Tidsintervallen mellan debiteringsredovisningen 
och förhöjningsförfarandet ändras inte. 

18 § l mom. Rättelseredovisning. Den i la
grummet avsedda första rättelseredovisningen 

görs för närvarande i mars det år som följer på 
beskattningsåret. Det föreslås att tidsfristen för 
rättelseredovisningen binds till den månad då 
beskattningen slutförs i stället för till en viss 
kalendermånad som följer på beskattningsåret. 
I praktiken bibehålls tidsintervallen mellan 
slutförande av beskattningen och rättelseredo
visning oförändrad. Samtidigt föreslås att sen
are rättelseredovisningar görs årligen i januari 
och inte i december. Ändringen av redovisnings
månad är nödvändig för att skatteförvaltning
ens och skattetagarnas bokföring skall förenk
las och för att rättelserna skall infalla under 
hela kalenderår. Dessutom föreslås vissa änd
ringar i stadgandets ordalydelse utan att para
grafens innehåll förändras. 

1.3. Lagen om dröjsmålsränta och restavgift 
på skatt 

2 § 3 mom. Det föreslås att även den dröjs
målsränta som uppbärs för avkortat förskott 
på samma sätt som i den föreslagna ändringen 
av lO§ l mom. lagen om skatteuppbörd skall 
beräknas till skattekvittningsdagen och inte till 
utgången av oktober månad under beskatt
ningsåret. 

7 b §. Det föreslås att till lagen fogas ett 
stadgande som berättigar länsskatteverket att 
lämna dröjsmålsränta och restavgift ouppburen 
eller att återbära belopp som uppburits utan 
grund, då den skattskyldiges dröjsmål med 
betalningen av skatten berott på någon myn
dighets förfarande. Då orsaken till dröjsmålet 
är känd skall ärendet avgöras vid länsskatte
verket som en registreringsåtgärd redan vid 
behandlingen av betalningen. För befrielse be
hövs nödvändigtvis inte någon skriftlig ansö
kan eller något skriftligt beslut om avgörandet, 
om inte länsskatteverket på ansökan av den 
skattskyldige förkastar det yrkande som fram
ställts. Det förbud mot sökande av ändring 
som stadgas i den föreslagna paragrafens 2 
mom. hindrar inte att en ny ansökan uppgörs 
och inte heller att man ansöker om befrielse av 
skattestyrelsen eller finansministeriet med stöd 
av något annat stadgande om skattelättnad. 
stadgandet ersätter det förvaltningsmässigt in
vecklade skattelättnadsförfarandet för att 
ogrundade dröjsmålspåföljder inte skall uppstå 
i klara f all. 
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1.4. Lagen om skogsvårdsföreningar 

JO§. Det föreslås att lagens 10 § ändras så 
att fastställande, debitering och uppbörd av 
skogsvårdsavgift vid behov kan avskiljas från 
annan beskattning och skatteuppbörd. 

Il §. Det föreslås att paragrafen komplette
ras med ett stadgande om skatterättelse och 
rättelse av debitering. 

2. Ikraftträdande och tillämpning 

Lagarna föreslås träda i kraft så snart de har 
antagits och blivit stadfästa. 

l. 

stadgandet i 2 a § beskattningslagen skall 
tillämpas temporärt endast vid beskattningen 
för åren 1990 och 1991. 

3. Lagstiftningsordning 

Eftersom det inte är fråga om ny eller ökad 
skatt, bör lagförslagen behandlas i den ordning 
som stadgas i 66 § riksdagsordningen. 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs 
Riksdagen följande lagförslag: 

Lag 
om ändring och temporär ändring av beskattningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/58) 78 a§, 
sådan den lyder i lag av den 29 december 1988 (1236/88), 
ändras 2, 80, 81, 87 och 88 §§, 89 § l och 2 mom., 92 § 2 och 4 mom., 93 a§ l mom. och 131 § 

2 mom., 
av dessa lagrum 80 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 21 december 1979 

(980/79), 81 § l mom. den 4 juli 1963 (374/63), 92 § 2 och 4 mom. sådana de lyder i lag av den 
23 juni 1977 (511/77) och 93 a§ l mom. sådant det lyder i lag av den 30 januari 1987 (74/87), 
samt 

fogas till lagen en ny 83 a § och temporärt en ny 2 a § som följer: 

2 § 
statsskatt erläggs för den inkomst skattskyl

dig har haft under skatteåret samt på grund av 
den förmögenhet han ägde vid skatteårets 
utgång. Kommunalskatt erläggs för skatteårets 
inkomst. 

skatteåret sammanfaller med kalenderåret 
eller, om räkenskapsperioden inte utgörs av ett 
kalenderår, med den eller de räkenskapsperio
der som gått till ända under kalenderåret. 
Beskattningen verkställs före utgången av det 
kalenderår som följer efter skatteåret (beskatt
ningsår). Vad här sagts om räkenskapsperiod, 
skall även tillämpas på renskötselår. För in
komst av lantbruksfastighet beskattas likväl 

alltid för närmast föregående kalenderår. 
Den omständigheten att räkenskapsperiod 

ändrats får inte ha till följd att skatt på grund 
av förmögenhet för något år inte påförs en 
skattskyldig. 

2 a§ 
Finansministeriet kan vid behov förlänga 

tiden för beskattningen för åren 1990 och 1991 
högst till slutet av den april månad som följer 
på beskattningsåret. 

De tidsfrister för vilka stadgats att de skall 
räknas från ingången av det kalenderår som 
följer efter verkställandet av beskattningen eller 
efter fastställandet eller debiteringen av skatt 
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eller avgift räknas från utgången av det ka
lenderår som följer efter skatteåret även i det 
fall att beskattningen verkställts senare än före 
utgången av beskattningsåret. 

80 § 
Den ordinarie beskattningen slutförs vid en 

tidpunkt som bestäms av finansministeriet. 
Då beskattningen slutförts blir de uppgifter 

angående den ordinarie beskattningen som 
gäller varje skattskyldigs beskattningsbara in
komst och förmögenhet, uppgifterna om de 
debiterade stats-, kommunal- och kyrkaskatter
na samt folkpensionspremien samt de förskott 
som skall användas för erläggande av dem 
offentliga (offentliga beskattningsuppgifter). 

Närmare bestämmelser om de offentliga be
skattningsuppgifterna utfärdas genom förord
ning. 

Den skattskyldige ges ett beskattningsintyg 
som utredning över verkställd beskattning. 
skattestyrelsen meddelar närmare föreskrifter 
om beskattningsintyg. Intyget används hos 
myndigheter och även annars som intyg över 
verkställd beskattning, om inte annanstans i 
lagstiftningen stadgas annorlunda angående in
tygets innehåll. 

81 § 
För varje skatteår sammanställs som total

belopp för varje kommun och skattetagare vid 
slutförarrdet av beskattningen uppgifter om 
debiterade skatter och avgifter och skatter och 
avgifter som skall uppbäras samt om förskotts
återbäringar och om skattören (uppgifter om 
debitering och skattören). 

Dessutom sammanställs för varje kommun 
uppgifter om det totala antalet skattören. I 
dessa uppgifter skall inte ingå de skattören som 
utgör grund för skatt eller avgift som inte med 
stöd av lag eller internationellt avtal debiteras 
eller redovisas till skattetagaren (uppgifter till 
skattetagarna om skattören). 

skattestyrelsen meddelar närmare föreskrif
ter om sammanställandet och fastställarrdet av 
i l och 2 mom. avsedda uppgifter samt även 
om sammanställandet och fastställarrdet av 
motsvarande uppgifter angående annan än 
ordinarie beskattning. 

83 a§ 
skatterättelse och rättelse av debitering till 

den skattskyldiges nackdel samt efterbeskatt
ning behöver inte verkställas om den inkomst 

eller förmögenhet som inte beskattats bör anses 
vara ringa och om inte kravet på jämlikhet vid 
beskattningen eller någon annan orsak kräver 
rättelse eller verkställande av beskattning. 
skattestyrelsen meddelar närmare föreskrifter 
om när rättelse eller efterbeskattning inte be
höver verkställas. 

87 § 
Över beskattningar som nämns i 86 § l 

mom. skall varje skattskyldig tillställas en 
debetsedel samt anvisningar om hur ändring i 
beskattning kan sökas. 

Uppgifterna om beskattning som avses i l 
mom. är inte offentliga. 

88 § 
Till var och en som påförts skatt eller 

folkpensionspremie eller som skall erhålla åter
bäring av skatteförskott skall innan beskatt
ningen slutförts sändas en debetsedel samt 
anvisningar om hur uppgifter om beskattning
en kan justeras och ändring i beskattningen 
kan sökas. 

89 § 
Då även någon annan person än den skatt

skyldige med stöd av 3 § ansvarar för skattens 
hela belopp, skall skatten på det sätt som 
stadgas i 79 § debiteras att solidariskt erläggas 
av den skattskyldige och de personer som 
ansvarar för skatten. På debetsedeln och i 
beskattningsuppgifterna skall härvid antecknas 
de personer som ansvarar för skatten. 

Ifall om den person som ansvarar för skatten 
inte gjorts anteckning i beskattningsuppgifterna 
eller om personen enligt 3 § endast är ansvarig 
för en del av skatten, skall vid behov skatte
byrån i det skattedistrikt där debiteringen ägt 
rum, efter att ha hört ovan avsedda person, 
bestämma att denne jämte den skattskyldige 
solidariskt ansvarar för erläggande av skatten 
eller för en del därav. På samma sätt skall 
förfaras, då en delägares i ett dödsbo i 4 § 
avsedda ansvar för den skatt, som skall er
läggas för den avlidnes inkomst och förmögen
het, skall konstateras. 

92 § 

skatteanmärkning skall framställas skriftlig
en hos prövningsnämnden. Anmärkningsskrif
ten skall inlämnas till skattebyrån i vederbö-
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rande skattedistrikt inom fjorton dagar från det 
att beskattningen slutförts. Över anmärkningen 
skall prövningsnämnden höra stats- och kom
munalombuden. 

Prövningsnämndens beslut skall delges den 
som framställt anmärkningen. 

93 a§ 
skattebyrån skall, sedan besvär som anförts 

av en person som nämns i 91 § l mom. 
behandlats på det sätt som avses i 82 eller 
82 a§, på besvär av en myndighet som nämns 
i 91 § 2 mom. bereda den skattskyldige samt på 
besvär av en person som nämns i 91 § l mom. 
stats- och kommunalombuden tillfälle att avge 
bemötande och vid behov genmäle. Besvärs
skriften jämte bemötanden och genmälen samt 
de handlingar som ligger till grund för beskatt
ningen skall utan dröjsmål tillställas länsrätten. 
Handlingarna skall åtföljas av utdrag ur pro
tokollet över skattenämndens sammanträde en-

2. 

ligt 82 § eller avskrift av skattebyråns i 82 a§ 
angivna beslut samt utdrag ur prövningsnämn
dens protokoll, om ärendet har behandlats i 
prövningsnämnden. Till handlingarna skall 
dessutom fogas ett utlåtande av skattedirektö
ren över besvären. 

131 § 

Lösen uppbärs dock inte för sådana utdrag 
ur skattelängden som ges för i 86 § l mom. 
nämnda beskattningar eller för uppgifter som 
ges på annat dokument eller för utdrag ur 
prövningsnämndens protokoll, som för sökan
de av ändring ges till sakägare. 

Denna lag träder i kraft den 1991. 
Lagens 2 a§ gäller till slutet av april 1993. 

Den tillämpas vid beskattningen för åren 1990 
och 1991. 

Lag 
om ändring av lagen om skatteuppbörd 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 3 §, 10 § l mom., 16 § 3 mom. och 18 § l mom. lagen den Il augusti 1978 om 

skatteuppbörd (611/78), 
av dessa lagrum 10 § l mom., sådant det lyder i lag av den 22 februari 1991 (353/91), samt 16 § 

3 mom. och 18 § l mom. sådana de lyder i lag av den 4 juli 1980 (526/80), som följer: 

3 § 
statsskatt, kommunalskatt och kyrkoskatt 

samt folkpensionspremie och sjukförsäkrings
premie uppbärs gemensamt. 

10 § 
skattekvittningsdag är den sista dagen i den 

månad, under vilken skatteuppbördsmyndighe
ten fått kännedom om återbäringen. Då för
skott som skall återbäras kvittas mot skatte
rest, är skattekvittningsdagen den sista dagen i 
den månad som föregår månaden då beskatt
ningen slutförs. Då skattekvittningen verkställs 
enligt 9 a §, är skattekvittningsdagen den sista 
dagen det år som följer på skatteåret. Om 

kvittning enligt 9 a§ verkställs som betalning 
av i 82 eller 83 §§ avsedd skatt som debiterats 
genom skatterättelse eller efterbeskattning, är 
skattekvittningsdagen dock den sista dagen i 
den månad som följer på den månad då skatten 
debiterats. 

16 § 

På de belopp som erläggs eller uppbärs vid 
debiteringsredovisningen beräknas en förhöj
ning enligt ett genom förordning fastställt 
procenttal. Förhöjningen beräknas på den skill
nad som erhålls då från det sammanlagda 
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beloppet av skattetagarens i l mom. avsedda 
skatteandel och skattetagarens förskottsåterbä
ringsandel avdras de belopp som redovisats till 
skattetagarna som förskottsinnehållningar och 
förskottsuppbörd. Förhöjningen betalas eller 
uppbärs under den tredje månaden som följer 
på debiteringsredovisningen. 

18 § 
De redovisade beloppen rättas under den 

fjärde månaden efter den månad då beskatt
ningen slutförs och därefter årligen i januari 
(rättelseredovisning). I de använda debiterings
förhållandena inberäknas härvid förutom debi-

3. 

teringen av regelmässig slutlig skatt och av 
skogsvårdsavgift även till skatteåret hänförda 
andra debiteringar av skatter i enlighet med 
beskattningslagen och skogsvårdsavgift samt 
av ändringar i debiteringen och andra skäl 
föranledda avdrag från de belopp som redovi
sats eller skall redovisas till skattetagarna. 
Belopp i enlighet med rättelseredovisningen 
utbetalas till skattetagarna eller avdras hos dem 
i samband med månadsredovisningen för rät
telseredovisningsmånaden. 

Denna lag träder i kraft den 
1991. 

Lag 
om ändring av lagen om dröjsmålsränta och restavgift på skatt 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 13 februari 1976 om dröjsmålsränta och restavgift på skatt (145/76) 2 § 

3mom., 
sådant detta lagrum lyder i lag av den 4 juli 1980 (527/80), samt 
fogas till lagen en ny 7 b § som följer: 

2 § 

Då debiterat förskott avkortats enligt 108 § 
beskattningslagen, beräknas dröjsmålsräntan 
på den avkortade delen av förskottet till den i 
lagen om skatteuppbörd stadgade kvittningsda
gen för förskott som skall återbäras. 

7 b§ 
Länsskatteverket kan i enskilda fall lämna 

2 311421B 

dröjsmålsränta och restavgift helt eller delvis 
ouppburen, om skattebetalningen försenats på 
grund av någon myndighets förfarande. 

I beslut som länsskatteverket fattat i ett 
sådant ärende som avses i .l mom. får ändring 
inte sökas genom besvär. 

Denna lag träder i kraft den 1991. 
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4. 
Lag 

om ändring av 10 och 11 §§ lagen om skogsvårdsföreningar 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 10 och 11 §§ lagen den 17 november 1950 om skogsvårdsföreningar (558/50), 
av dessa lagrum 11 § sådan den lyder i lag av den 13 februari 1976 (148/76), som följer: 

10 § 
skatteförvaltningen räknar ut hur stor skogs

vårdsavgift som varje skogsägare på ovan 
nämnda grunder skall betala och sänder de 
skattskyldiga en debetsedel. 

11 § 
Vad som stadgas om skatterättelse, rättelse 

av debitering, sökande av ändring i beskatt
ning, efterbeskattning och skatteindrivning i 
utsökningsväg samt om insamlande av uppgif-

Helsingfors den 4 oktober 1991 

ter för ändamål som avses i lagen om skat
teuppbörd gäller på motsvarande sätt skogs
vårdsavgiften. 

Denna lag träder kraft den 
1991. 

Republikens President 

MAUNO KOIVISTO 

Minister Ilkka Kanerva 
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Bilaga 

l. 
Lag 

om ändring och temporär ändring av beskattningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/58) 78 a§, 
sådan den lyder i lag av den 29 december 1988 (1236/88), 
ändras 2, 80, 81, 87 och 88 §§, 89 § l och 2 mom., 92 § 2 och 4 mom., 93 a§ l mom. och 131 § 

2 mom., 
av dessa lagrum 80 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 21 december 1979 

(980/79), 81 § l mom. den 4 juli 1963 (374/63), 92 § 2 och 4 mom. sådana de lyder i lag av den 
23 juni 1977 (511/77) och 93 a§ l mom. sådant det lyder i lag av den 30 januari 1987 (74/87), 
samt 

fogas till lagen en ny 83 a § och temporärt en ny 2 a § som följer: 

Gällande lydelse 

2 §. 
statsskatt erlägges för den inkomst skatt

skyldig haft under skatteåret samt på grund av 
den förmögenhet han ägde vid skatteårets 
utgång. Kommunalskatt erlägges för skatte
årets inkomst. 

skatteåret sammanfaller med kalenderåret 
eller, om räkenskapsperioden icke utgöres av 
ett kalenderår, med den eller de räkenskapspe
rioder, som gått till ända under kalenderåret. 
Beskattningen verkställes under det kalenderår, 
som följer efter skatteåret (beskattningsår). 
Vad här sagts om räkenskapsperiod, skall 
tillämpas även på renskötselår. A v lantbruks
fastighet erhållen inkomst beskattas likväl all
tid för närmast föregående kalenderår. 

Ej må dock den omständigheten, att räken
skapsperiod ändrats, hava till följd, att skatt på 
grund av förmögenhet för något år icke påföres 
skattskyldig. 

Föreslagen lydelse 

2 § 
statsskatt erläggs för den inkomst skattskyl

dig har haft under skatteåret samt på grund av 
den förmögenhet han ägde vid skatteårets 
utgång. Kommunalskatt erläggs för skatteårets 
inkomst. 

skatteåret sammanfaller med kalenderåret 
eller, om räkenskapsperioden inte utgörs av ett 
kalenderår, med den eller de räkenskapsperio
der som gått till ända under kalenderåret. 
Beskattningen verkställs före utgången av det 
kalenderår som följer efter skatteåret (beskatt
ningsår). Vad här sagts om räkenskapsperiod, 
skall även tillämpas på renskötselår. För in
komst av lantbruksfastighet beskattas likväl 
alltid för närmast föregående kalenderår. 

Den omständigheten att räkenskapsperiod 
ändrats får inte ha till följd att skatt på grund 
av förmögenhet för något år inte påförs en 
skattskyldig. 

2a § 
Finansministeriet kan vid behov förlänga tiden 

för beskattningen för åren 1990 och 1991 högst 
till slutet av den april månad som följer på 
beskattningsåret. 

De tidsfrister för vilka stadgats att de skall 
räknas från ingången av det kalenderår som 
följer efter verkställandel av beskattningen eller 
efter fastställandel eller debiteringen av skatt 
eller avgift räknas från utgången av det ka
lenderår som följer efter skatteåret även i det fall 
att beskattningen verkställts senare än före 
utgången av beskattningsåret. 
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Gällande lydelse 

80 §. 
Över de skattskyldiga skall för varje kom

mun upprättas en skatte/ängd, som innhåller 
uppgifter om varje skattskyldigs beskattnings
bara inkomst och förmögenhet, de debiterade 
stats-, kommunal- och kyrkaskatterna samt 
folkpensionspremien ävensom de förskott, som 
skola användas för erläggande av dem. 

Närmare bestämmelser om skattelängden ut
färdas genom förordning. 

skattskyldig skall tillställas beskattningsintyg 
såsom utredning över verkställd beskattning. 
skattestyrelsen utfärdar närmare bestämmelser 
om beskattningsintyg. Beskattningsintyget an
vändes hos myndigheter och även eljest såsom 
intyg över verkställd beskattning, såvida ej 
annorstädes i lagstiftning stadgats annorlunda 
angående intygets innehåll. 

81 §. 
skattelängd skall vara offentligen framlagd 

till påseende under tio vardagar på av skatte
nämnden bestämd plats inom kommunens om
råde eller, om det av särskilda orsaker är 
ändamålsenligt, i närbeläget bosättningscen
trum. Om framläggande skall därförinnan 
kungöras på sätt kommunala tillkännegivanden 
i kommunen offentliggöras. 

Beskattningen betraktas såsom avslutad, då 
skattelängden jämlikt l mom. offentligen blivit 
framlagt till påseende. 

Föreslagen lydelse 

80 § 
Den ordinarie beskattningen slutförs vid en 

tidpunkt som bestäms av finansministeriet. 

Då beskattningen slutförts blir de uppgifter 
angående den ordinarie beskattningen som gäller 
varje skattskyldigs beskattningsbara inkomst och 
förmögenhet, uppgifterna om de debiterade 
stats-, kommunal- och kyrkaskatterna samt folk
pensionspremien samt de förskott som skall 
användas för erläggande av dem offentliga (o f
fentliga beskattningsuppgifter ). 

Närmare bestämmelser om de offentliga be
skattningsuppgifterna utfärdas genom förord
nmg. 

Den skattskyldige ges ett beskattningsintyg 
som utredning över verkställd beskattning. 
skattestyrelsen meddelar närmare föreskrifter 
om beskattningsintyg. Intyget används hos 
myndigheter och även annars som intyg över 
verkställd beskattning, om inte annanstans i 
lagstiftningen stadgas annorlunda angående in
tygets innehåll. 

81 § 
För varje skatteår sammanställs som totalbe

lopp för varje kommun och skattetagare vid 
s/utförandet av beskattningen uppgifter om de
biterade skatter och avgifter och skatter och 
avgifter som skall uppbäras samt om förskotts
återbäringar och om skattören (u p p g i f t e r o m 
debitering och skattören). 

Dessutom sammanställs för varje kommun 
uppgifter om det totala antalet skattören. I dessa 
uppgifter skall inte ingå de skattören som utgör 
grund för skatt eller avgift som inte med stöd av 
lag eller internationellt avtal debiteras eller 
redovisas till skatte tagaren (u p p g i f t e r t i Il 
skattetagarna om skattören). 

skattestyrelsen meddelar närmare föreskrifter 
om sammanställandet och fastställandel av i l 
och 2 mom. avsedda uppgifter samt även om 
sammanställandet och faststä/landet av motsva
rande uppgifter angående annan än ordinarie 
beskattning. 
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Gällande lydelse 

87 §. 
Över ovan i 86 § l mom. nämnda beskatt

ningar skall för varje kommun upprättas en 
särskild skatte/ängd. Sådan beskattning skall 
delgivas den beskattade personligen i tjänsteväg 
medelst utdrag ur skattelängden jämte bifogad 
anvisning om, huru och inom vilken tid änd
ring i beskattningen må sökas. 

På skattelängd, som avses i l mom., skall 
stadgandet i 81 § icke tillämpas. 

88 §. 
skattedirektör skall i enlighet med skatte

längden låta utskriva debetsedel för envar, som 
påförts skatt eller folkpensionspremie eller som 
skall erhålla återbäring av skatteförskott 

Debetsedlarna, vilka skola förses med påteck
ning om, huru ändring i beskattningen kan sökas, 
skola, innan skattelängden framlägges till påse
ende, tillställas de skattskyldiga. 

89 §. 
Då jämlikt stadgandet i 3 § även annan 

person än den skattskyldige ansvarar för skat
tens hela belopp, skall skatten på sätt i 79 § är 
stadgat debiteras att solidariskt erläggas av den 
skattskyldige och de personer, som ansvarar 
för skatten. I skattelängden och på debetsedeln 
skola härvid antecknas de personer, som an
svara för skatten. 

Har i skattelängden icke gjorts i l mom. 
avsedd anteckning om person, som är ansvarig 
för skatt, eller är annan person jämlikt 3 § 
ansvarig blott för en del av skatten, skall vid 
behov skattedirektören i det skattedistrikt, där 
debiteringen ägt rum, efter att hava hört ovan 
avsedd person bestämma, att denne jämte den 
skattskyldige solidariskt ansvarar för erläggan-

Föreslagen lydelse 

83 a§ 
skatterättelse och rättelse av debitering till 

den skattskyldiges nackdel samt efterbeskattning 
behöver inte verkställas om den inkomst eller 
förmögenhet som inte beskattats bör anses vara 
ringa och om inte kravet på jämlikhet vid 
beskattningen eller någon annan orsak kräver 
rättelse eller verkställande av beskattning. skat
testyrelsen meddelar närmare föreskrifter om 
när rättelse eller efterbeskattning inte behöver 
verkställas. 

87 § 
Över beskattningar som nämns i 86 § l 

mom. skall varje skattskyldig tillställas en de
betsedel samt anvisningar om hur ändring i 
beskattning kan sökas. 

Uppgifterna om beskattning som avses l 
mom. är inte offentliga. 

88 § 
Till var och en som påförts skatt eller 

folkpensionspremie eller som skall erhålla åter
bäring av skatteförskott skall innan beskattning
en slutförts sändas en debetsedel samt anvisning
ar om hur uppgifter om beskattningen kan 
justeras och ändring i beskattningen kan sökas. 

89 § 
Då även någon annan person än den skatt

skyldige med stöd av 3 § ansvarar för skattens 
hela belopp, skall skatten på det sätt som 
stadgas i 79 § debiteras att solidariskt erläggas 
av den skattskyldige och de personer som 
ansvarar för skatten. På debetsedeln och i 
beskattningsuppgifterna skall härvid antecknas 
de personer som ansvarar för skatten. 

Ifall om den person som ansvarar för skatten 
inte gjorts anteckning i beskattningsuppgifterna 
eller om personen enligt 3 § endast är ansvarig 
för en del av skatten, skall vid behov skatte
byrån i det skattedistrikt där debiteringen ägt 
rum, efter att ha hört ovan avsedda person, 
bestämma att denne jämte den skattskyldige 
solidariskt ansvarar för erläggande av skatten 
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Gällande lydelse 

de av skatten eller för del därav. På samma sätt 
skall förfaras, då delägares i dödsbo i 4 § 
avsedda ansvar för den skatt, som bör erläggas 
för den avlidnes inkomst och förmögenhet, 
skall konstateras. 

Föreslagen lydelse 

eller för en del därav. På samma sätt skall 
förfaras, då en delägares i ett dödsbo i 4 § 
avsedda ansvar för den skatt, som skall er
läggas för den avlidnes inkomst och förmögen
het, skall konstateras. 

92§ 

skatteanmärkning skall framställas skriftlig
en hos prövningsnämnden. Anmärkningsskrif
ten skall inom fjorton dagar från det skatte
längden offentligen framlagts till påseende in
lämnas till skattebyrån i vederbörande skatte
distrikt. Över anmärkningen skall prövnings
nämnden höra stats- och kommunalombuden. 

Prövningsnämndens beslut skall till känne
dom tillställas den som framställt anmärkning
en, och över beslutet skall anteckning införas i 
skatte/ängden .. 

93 a§ 
skattebyrån skall, sedan besvär som anförts 

av en person som nämns i 91 § l mom. 
behandlats på det sätt som avses i 82 eller 
82 a §, på besvär av en myndighet som nämns 
i 91 § 2 mom. bereda den skattskyldige samt på 
besvär av en person som nämns i 91 § l mom. 
stats- och kommunalombuden tillfälle att avge 
bemötande och vid behov genmäle. Besvärs
skriften jämte bemötanden och genmälen samt 
de handlingar som ligger till grund för beskatt
ningen skall utan dröjsmål tillställas länsrätten. 
Handlingarna skall åtföljas av utdrag ur pro
tokollet över skattenämndens sammanträde en
ligt 82 § eller avskrift av skattebyråns i 82 a§ 
angivna beslut samt utdrag ur prövningsnämn
dens protokoll, om ärendet har behandlats i 
prövningsnämnden. Besvär över debitering skall 
åtföljas av utdrag ur skatte/ängden. Till hand
lingarna skall dessutom fogas ett utlåtande av 
skattedirektören över besvären. 

skatteanmärkning skall framställas skriftlig
en hos prövningsnämnden. Anmärkningsskrif
ten skall inlämnas till skattebyrån i vederbö
rande skattedistrikt inom fjorton dagar från det 
att beskattningen slutförts. Över anmärkningen 
skall prövningsnämnden höra stats- och kom
munalombuden. 

Prövningsnämndens beslut skall delges den 
som framställt anmärkningen. 

93 a§ 
skattebyrån skall, sedan besvär som anförts 

av en person som nämns i 91 § l mom. 
behandlats på det sätt som avses i 82 eller 
82 a §, på besvär av en myndighet som nämns 
i 91 § 2 mom. bereda den skattskyldige samt på 
besvär av en person som nämns i 91 § l mom. 
stats- och kommunalombuden tillfälle att avge 
bemötande och vid behov genmäle. Besvärs
skriften jämte bemötanden och genmälen samt 
de handlingar som ligger till grund för beskatt
ningen skall utan dröjsmål tillställas länsrätten. 
Handlingarna skall åtföljas av utdrag ur pro
tokollet över skattenämndens sammanträde en
ligt 82 § eller avskrift av skattebyråns i 82 a § 
angivna beslut samt utdrag ur prövningsnämn
dens protokoll, om ärendet har behandlats i 
prövningsnämnden. Till handlingarna skall 
dessutom fogas ett utlåtande av skattedirektö
ren över besvären. 

131 § 

Lösen uppbäres likväl icke för i 87 § avsett 
utdrag ur skattelängd, ej heller för utdrag ur 
prövningsnämndens protokoll, som för sökan
de av ändring utgives åt sakägare. 

Lösen uppbärs dock inte för sådana utdrag 
ur skattelängden som ges för i 86 § l mom. 
nämnda beskattningar eller för uppgifter som ges 
på annat dokument eller för utdrag ur pröv-
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2. 

ningsnämndens protokoll, som för sökande av 
ändring ges till sakägare. 

Denna lag träder i kraft den 1991. 
Lagens 2 a§ gäller till slutet av april 1993. 

Den tillämpas vid beskattningen för åren 1990 
och 1991. 

Lag 
om ändring av lagen om skatteuppbörd 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 3 §, 10 § l mom., 16 § 3 mom. och 18 § l mom. lagen den 11 augusti 1978 om 

skatteuppbörd (611/78), 
av dessa lagrum 10 § l mom., sådant det lyder i lag av den 22 februari 1991 (353/91), samt 16 § 

3 mom. och 18 § l mom. sådana de lyder i lag av den 4 juli 1980 (526/80), som följer: 

Gällande lydelse 

3 § 
statsskatt, kommunalskatt och kyrkaskatt 

samt folkpensionspremie och sjukförsäkrings
premie uppbäres gemensamt. I samband därmed 
uppbäres skogsvårdsavgift. 

10§ 
skattekvittningsdag är den sista dagen i den 

månad under vilken skatteuppbördsmyndighe
ten fick kännedom om återbäringen. Då för
skott som skall återbäras kvittas mot en skat
terest, är skattekvittningsdagen den sista okto
ber under beskattningsåret. Då skattekvittning 
verkställs enligt 9 a§, är skattekvittningsdagen 
den sista dagen i året efter skatteåret. Om 
kvittning enligt 9 a § verkställs som betalning 
av sådana i 82 eller 83 § beskattninglagen 
angivna skatter som har debiterats genom 
skatterättelse eller efterbeskattning, är skatte
kvittningsdagen dock den sista dagen i måna
den efter den under vilken debiteringen av 
skatten har verkställts. 

Föreslagen lydelse 

3 § 
statsskatt, kommunalskatt och kyrkaskatt 

samt folkpensionspremie och sjukförsäkrings
premie uppbärs gemensamt. 

10 § 
skattekvittningsdag är den sista dagen i den 

månad, under vilken skatteuppbördsmyndighe
ten fått kännedom om återbäringen. Då för
skott som skall återbäras kvittas mot skatte
rest, är skattekvittningsdagen den sista dagen i 
den månad som föregår månaden då beskattning
en slutförs. Då skattekvittningen verkställs en
ligt 9 a §, är skattekvittningsdagen den sista 
dagen det år som följer på skatteåret. Om 
kvittning enligt 9 a § verkställs som betalning 
av i 82 eller 83 §§ avsedd skatt som debiterats 
genom skatterättelse eller efterbeskattning, är 
skattekvittningsdagen dock den sista dagen i 
den månad som följer på den månad då skatten 
debiterats. 

16 § 

På de belopp som erlägges eller uppbäres vid 
debiteringsredovisningen beräknas en förhöj
ning enligt ett genom förordning fastställt 
procenttal. Förhöjningen beräknas på den skill-

På de belopp som erläggs eller uppbärs vid 
debiteringsredovisningen beräknas en förhöj
ning enligt ett genom förordning fastställt 
procenttal. Förhöjningen beräknas på den skill-
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Gällande lydelse 

nad som erhålles, då från summan av skatte
tagarens i l mom. avsedda skatteandel och 
skattetagarens förskottsåterbäringsandel avdra
ges de belopp, som redovisats till skattetagarna 
såsom förskottsinnehållningar och förskotts
uppbörd. Förhöjningens betalning och upp
börd verkställes under den februari månad som 
följer på beskattningsåret. 

18 § 
Vid de redovisningar (rättelseredovisning) 

som skall äga rum i mars och december det år 
som följer på beskattningsåret och därefter 
årligen i december rättas de redovisade belop
pen så, att i de använda debiteringsförhållan
dena förutom debiteringen av regelmässig slut
lig skatt och i samband därmed debiterad 
skogsvårdsavgift inberäknas till skatteåret hän
förda andra debiteringar av skatter i enlighet 
med beskattningslagen och skogsvårdsavgift 
samt av ändringar i debiteringen och andra 
skäl föranledda avdrag från de belopp som 
redovisats eller skall redovisas till skattelagar
na. Belopp i enlighet med rättelseredovisningen 
utbetalas eller avdrages hos skattetagaren i 
samband med månadsredovisningen för rättel
seredovisningsmånaden. 

3. 

Föreslagen lydelse 

nad som erhålls då från det sammanlagda 
beloppet av skattetagarens i l mom. avsedda 
skatteandel och skattetagarens förskottsåterbä
ringsandel avdras de belopp som redovisats till 
skattetagarna som förskottsinnehållningar och 
förskottsuppbörd. Förhöjningen betalas eller 
uppbärs under den tredje månaden som följer på 
debiteringsredovisningen. 

18 § 
De redovisade beloppen rättas under den 

fjärde månaden efter den månad då beskattning
en slutförs och därefter årligen i januari ( rättel
seredovisning). I de använda debiteringsförhål
landena inberäknas härvid förutom debitering
en av regelmässig slutlig skatt och av skogs
vårdsavgift även till skatteåret hänförda andra 
debiteringar av skatter i enlighet med beskatt
ningslagen och skogsvårdsavgift samt av änd
ringar i debiteringen och andra skäl föranledda 
avdrag från de belopp som redovisats eller skall 
redovisas till skattelagarna. Belopp i enlighet 
med rättelseredovisningen utbetalas till skatte
tagarna eller avdras hos dem i samband med 
månadsredovisningen för rättelseredovisnings
månaden. 

Denna lag träder i kraft den 
1991. 

Lag 
om ändring av lagen om dröjsmålsränta och restavgift på skatt 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 13 februari 1976 om dröjsmålsränta och restavgift på skatt (145/76) 2 § 

3mom., 
sådant detta lagrum lyder i lag av den 4 juli 1980 (527/80), samt 
fogas till lagen en ny 7 b § som följer: 

Gällande lydelse 

Har debiterat förskott avkortats enligt 108 § 
beskattningslagen, beräknas dröjsmålsräntan 

2 § 

Föreslagen lydelse 

Då debiterat förskott avkortats enligt 108 § 
beskattningslagen, beräknas dröjsmålsräntan 
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Gällande lydelse 

på den avkortade delen av förskottet till 
utgången av oktober månad under beskattnings
året. 

4. 

Föreslagen lydelse 

på den avkortade delen av förskottet till den i 
lagen om skatteuppbörd stadgade kvittningsda
gen för förskott som skall återbäras. 

7 b§ 
Länsskatteverket kan i enskilda fall lämna 

dröjsmålsränta och restavgift helt eller delvis 
ouppburen, om skattebetalningen försenats på 
grund av någon myndighets förfarande. 

I beslut som länsskatteverket fattat i ett 
sådant ärende som avses i l mom. får ändring 
inte sökas genom besvär. 

Denna lag träder i kraft den 1991. 

Lag 
om ändring av 10 och 11 §§ lagen om skogsvårdsföreningar 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 10 och 11 §§lagen den 17 november 1950 om skogsvårdsföreningar (558/50), 
av dessa lagrum 11 § sådan den lyder i lag av den 13 februari 1976 (148/76), som följer: 

Gällande lydelse 

10 §. 
Taxeringsnämnd skall årligen vid kom

munaltaxeringen uträkna, huru stor skogsvårds
avgift som envar skogsägare på ovannämnda 
grunder skall erlägga. De på detta sätt bestäm
da avgifterna, vilka skola antecknas i taxerings
längden och på debetsedlarna, uppbäras i 
samband med skatteuppbörden för varje år. 

11 §. 
Vad som om sökande av ändring i kom

munalbeskattning, efterbeskattning och skat
teindrivning i utsökningsväg är stadgat skall 
äga motsvarande tillämpning på skogsvårdsav
giften. 

3 311421B 

Föreslagen lydelse 

10§ 
skatteförvaltningen räknar ut hur stor skogs

vårdsavgift som varje skogsägare på ovan 
nämnda grunder skall betala och sänder de 
skattskyldiga en debetsedel. 

11 § 
Vad som stadgas om skatterättelse, rättelse 

av debitering, sökande av ändring i beskattning, 
efterbeskattning och skatteindrivning i utsök
ningsväg samt om insamlande av uppgifter för 
ändamål som avses i lagen om skatteuppbörd 
gäller på motsvarande sätt skogsvårdsavgiften. 

Denna lag träder i kraft den 
1991. 




