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Regeringens proposition till Riksdagen med rorslag till lagar 
om ändring av 64 § lagen om överlåtelseskatt och 14 § lagen om 
skatteförvaltningen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att la~en om 
överlåtelseskatt ändras så, att man ar 1997 
på hemlighållande och överlåtelse av uppgif
ter och handlingar som gäller överlatelse
skatt samt på brott mot tystnadsplikten till
lämpar de stadganden i lagen angående 
stämpelskatt som gäller tystnadsplikt och 
straff för brott mot detma Lagen om skattefåtvalt-

ningen föreslås bli ändrad så, att tillämp
ningstiden för stadgandet om lämnande av 
uppgifter på eget initiativ förlängs till ut
gangen av 1997. 

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

MOTIVERING 

l. Nuläge och föreslagna ändringar 

Regeringens proposition med förslag till 
lagstiftning som gäller reform av stämpelbe
skattningen vid överföring av tillgångar (RP 
12111996 rd) avläts till riksdagen september 
1996. Den 13 november 1996 godkände 
riksdagen de förslag till lag om överlåtelse
skatt och till lagar om ändring av lagen an
gående stämpelskatt, jordabalken och 29 
kap. 4 § strafflagen som propositionen inne
höll. Lagarna stadfåstes den 29 november 
1996 och de träder i kraft vid ingången av 
1997. 

Genom lagen om överlåtelseskatt ersattes i 
lagen angående stämpelskatt (66211943) 
stadgandena om lagfartsstämpelskatt, stäm
pelskatt på överlåtelse av arrenderätt och 
stämpelskatt på överlåtelse av aktier. I övrigt 
förblev lagen angående stämpelskatt i kraft. 
Utöver materiella stadganden innehåller la
gen om överlåtelseskatt även nödvändiga 
stadganden om beskattningsförfarande, skat
tetillsyn, återbäring av skatt och ändrings
sökande samt andra behövliga stadganden 
som i allmänhet ingår i skattelagar. I lagen 
intogs dock inga stadganden om hemlighål
lande eller brott mot tystnadsplikten, efter
som avsikten har varit att stadga om dessa i 
en separat lag angående beskatt-
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ningsupp~ifters offentlighet som skulle ersät
ta de ifragavarande stadgandena i skattela
garna. 

Avsikten med lagen om skatteuppgifters 
offentlighet har varit att ersätta även de stad
ganden om skattemyndigheters rätt att lämna 
uppgifter på eget initiativ som ingår i lagen 
om skatteförvaltningen (155711995), som 
trädde i kraft den l januari 1996. Enligt 
stadgandet om ikraftträdande i 14 § 4 mom. 
lagen om skatteförvaltningen tillämpas där
för stadgandena om rätt att lämna uppgifter 
på eget initiativ i 5 a § i den gamla lagen 
om skatteförvaltningen (18811991) högst till 
utgången av 1996. 

En regeringsproposition med förslag till 
lagstiftning om beskattningsuppgifters och 
handlingars offentlighet bereds som bäst i 
finansministeriet Propositionen ansluter sig 
till en i justitieministeriet pågående revide
ring av lagstiftningen om offentlighet och 
sekretess när det gäller myndigheters verk
samhet. 

Propositionen om en reform av offentli~
hetslagstiftningen har än så länge inte avla
tits till riksdagen. Vid beskattningen av 
överlåtelse kommer sekretesstadgandena att 
behövas senast i mitten av februari 1997, då 
uppgifter och handlingar som gäller sådana 
överlåtelser som skall beskattas enligt den 
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nya lagen senast börjar komma in till läns
skatteverken. Det är också nödvändigt att 
förlänga tillämpningstiden för de stadganden 
i lagen om skatteförvaltningen som gäller 
rätt att överlåta uppgifter. 

A v ovan nämnda skäl föreslås att till över
gångsstadgandena i lagen om överlåtelse
skatt fo~as ett stadgande, enligt vilket vid 
beskattmng av överlåtelse 1997 tillämpas 
stadgandena om tystnadsplikt och straff för 
brott mot denna i 100 c, 100 d, 101 a och 
101 b § lagen angående stämpelskatt. I lag
en om skatteförvaltningen ändras 14 § 
4 mom. så, att tillämpningstiden för stadgan
dena i 5 a § i den gamla la~en om skatteför
valtningen förlängs till utgangen av 1997. 

Motsvarande reglering har också föresla
gits i den nya lagen om förskottsuppbörd 
och lagen om beskattningsförfarande 
(1558/1995), i regeringens proposition med 
förslag till lagar om förskottsuppbörd och 
om ändring av lagar sotp. har samband med 
den (RP 202/1996 rd). Aven vid revidering
arna av beskattningsförfarandet och förskott
su~pbörden har man till denna del utgått 
ifran att lagarna inte bör innehålla stadgan
den om offentlighet och sekretess eftersom 
offentlighetslagstiftningen skall revideras. 
Innan offentlighetslagstiftningen träder i 
kraft skall enligt lagen om förskottsuppbörd 
och lagen om beskattningsförfarande de 
gamla stadgandena i de upphävda lagarna 
tillämpas år 1997. 

2. Propositionens verkningar 

Propositionen har inga verkningar i fråga 
om ekonomi eller förvaltning. 

3. Beredningen av propositionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp
drag vid finansministeriet 

4. Ikraftträdande 

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

Om ikraftträdandet skjuts fram till 1997, 
skall innan lagen om ändring av överlåtel
seskatt träder i kraft vid beskattningen av 
överlåtelse tillämpas lagen om allmänna 
handlingars offentlighet (8311951) och för
ordningen innefattande vissa undantag i frå
ga om allmänna handlingars offentlighet 
(65011951) som getts med stöd därav. Enligt 
l § l mom. 9 punkten i förordningen är 
handlingar som skall hemlighållas sådana 
handlingar som innehåller av tull-, kontroll
och andra myndigheter i tjänsteutövning in
förskaffade eller erhållna uppgifter och ut
redningar om enskild affärs- och industrirö
relse, drivande av näring och yrke eller om 
enskilds ekonomiska ställning, om inte den 
som ärendet gäller ger sitt samtycke till ut
lämnande av uppgifter ur dem. 

Med stöd av vad som anförts ovan före
läggs Riksdagen följande lagförslag: 

1. Lag 
om ändring av 64 § lagen om överlåtelseskatt 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 64 § lagen den 29 november 1996 om överlåtelseskatt ( 11996) ett nytt 4 mom. 

som följer: 

64 § 
Betalning av skatt och beskattningsför

farandet 

tillämpas stadgandena i 100 c 100 d, 101 a 
och 101 b §lagen angående stämpelskatt till 
utgången av 1997. 

På hemlighållande och överlåtelse av upp-
gifter och handlingar som gäller överlåtel- Denna lag träder i kraft den 
seskatt samt på brott mot tystnadsplikten 199 . 
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2. Lag 

om ändring av 14 § lagen om skatteförvaltning 

I enlighet riksdagens beslut 
ändras 14 § 4 mom. lagen den 18 december 1995 om skatteförvaltningen (155711995) som 

följer: 

14 § 
/k rciftträdandet 

som gäller rätt att lämna uppgifter på eget 
initiativ tillämpas dock till utgången av 
1997. 

De stadganden i 5 a § i den genom denna Denna lag träder i kraft den 
lag upphävda lagen om skatteförvaltningen 199 . 

Helsingfors den 29 november 1996 

Republikens President 

MARTII AHTISAARI 

Minister A Jja A lho 
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Bilaga 
2. Lag 

om ändring av 14 § lagen om skatteförvaltning 

I enlighet riksdagens beslut 
ändras 14 § 4 mom. lagen den 18 december 1995 om skatteförvaltningen (1557/1995) som 

följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

14 § 

Ikraftträdande 

De stadganden i 5 a § i den genom denna 
lag upphävda lagen om skateförvaltningen 
som gälelr rätt att lämna uppgifter på eget 
initiativ tillämpas dock högst till utgången 
av 1996. 

De stadganden i 5 a § i den genom denna 
lag upphävda lagen om skatteförvaltningen 
som gäller rätt att lämna uppgifter på eget 
initiativ tillämpas dock till utgången av 
1997. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 


