RP 282/1998 rd

Regeringens proposition till Riksdagen med iörslag till lag
om ändring av 13 § lagen om skatteförvaltningen
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås att lagen om
skatteförvaltningen ändras så att skattestyrelsen kan förordna vilket skatteverk som skall
verkställa beskattningen och vilken skatterättelsenämnd som är behörig i sådana fall där
en kommun eller en del av en kommun har

övergått till ett annat skatteverks tjänsteområde.
Lagen avses träda i kraft så snart som
möjligt efter det att den har antagits och blivit stadfäst.

MOTIVERING
l.

Nuläge och föreslagna ändringar

Beskattningen verkställs av skatteverken.
skatteverkens tjänsteområden bestäms av
statsrådet. I dagens läge följer gränserna för
skatteverkens tjänsteområden gränserna för
förbunden på landskapsnivå. Vid ingången
av år 1999 överfördes åtta kommuner till ett
annat skatteverks tjänsteområde.
Enligt lagen om beskattningsförfarande
(1558/1995) verkställs beskattningen av det
skatteverk inom vars område den skattskyldiges hemkommun är belägen. Enligt 5 § i
lagen är hemkommunen under det föregående skatteåret avgörande. I normala fall verkställer det skatteverk som verkställt den ordinarie beskattningen också efterbeskattning
och skatterättelse. Om en kommun eller en
del av en kommun har överförts till ett annat
skatteverks område är det oklart vilket skatteverk som är behörigt. I fall där en skattskyldig flyttar till ett annat skatteverks område verkställs efterbeskattningen av det
skatteverk som också har verkställt beskattningen under skatteåret i fråga. Enligt
samma princip kunde man tänka sig att efterbeskattningen bör verkställas av det skatteverk som verkställt den ursprungliga beskattnin~en. Bestämmelserna kan dock även
tolkas sa att efterbeskattning och skatterättelse skall verkställas av det skatteverk inom
vars område den skattskyldiges hemkommun
är belägen vid den tidpunkt då beskattningen
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verkställs, dvs. av det skatteverk till vars
område kommunen har överförts.
Enligt 63 § lagen om beskattningsförfarande skall rättelseyrkanden riktas till skatterättelsenämnden vid det skatteverk som har
eller som borde ha verkställt beskattningen.
Om den skattskyldiges hemkommun överförts till ett annat skatteverks område riktas
rättelseyrkandet därmed vanligen till skatterättelsenämnden vid det skatteverk från vilket kommunen överförts. Om rättelseyrkandet framställs på grund av efterbeskattning
kan efterbeskattningen enligt vad som sagts
tidigare ha verkställts av det skatteverk till
vars område kommunen överförts.
Enligt 13 § lagen om skatteförvaltningen
(155711995) kan skattestyrelsen avvika från
det som bestäms om behörigt skatteverk och
om skatterättelsenämnd och förordna att ett
annat skatteverk och en annan skatterättelsenämnd är behöriga beskattningsmyndigheter.
De fall som kan omfattas av skattestyreisens
förordnande finns noggrant uppräknade i
lagrummet. I dagens läge kan förordnandet
inte gälla fall där en kommun har övergått
till ett annat skatteverks tjänsteområde.
För att situationen skall klarlä~gas föreslås
att 13 § lagen om skatteförvaltnmgen ändras
så att skattestyrelsen kan förordna vilket
skatteverk som skall verkställa beskattningen
och vilken skatterättelsenämnd som är behörig att behandla rättelseyrkanden i fall där
en kommun eller en del av en kommun
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övergått till ett annat skatteverks tjänsteområde.

3.

2.

Propositionen har beretts som tjänsteuppdrag vid finansministeriet

Propositionens verkningar

Propositionen har inga ekonomiska verkningar. Propositionen gör det möjligt för
skattestyrelsen att på ett ändamålsenligt sätt
bestämma om det skatteverk som skall verkställa beskattningen och om skatterättelsenämnden i de fall där en kommun eller en
del av en kommun överförs till ett annat
skatteverks tjänsteområde.

4.

Beredningen av propositionen

Ikraftträdande

La~en föreslås träda i kraft så snart som
möjhgt efter det att den har antagits och blivit stadfäst.

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

Lag
om ändring av 13 § lagen om skatterörvattningen
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 18 december 1995 (155711995) om skatteförvaltningen 13 § 2 mom.,
sådant det lyder i lag 637/1997, som följer:
13 §
Överföring av beskattningsbehörighet

skattestyreisens
förordnande
enligt
l mom. kan gälla
l) försäkringsanstalter, kreditinstitut, finansiella institut och pensionsanstalter,
2) företag och sådana till en koncern hörande företag, vilkas omsättning eller i koncernbokslutet uträknade omsättning överstiger en genom förordning fastställd gräns,
samt dessa företags delägare,

3) enskilda skattskyldiga vilkas beskattning förutsätter särskild sakkunskap,
4) enskilda skattskyldiga, om deras rätt till
en opartisk beskattning kan äventyras hos
det behöriga skatteverket, samt
5) fall där en kommun eller en del av en
kommun har övergått till ett annat skatteverks tjänsteområde.

Denna lag träder i kraft den

199 .

Helsingfors den 22 januari 1999
Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Minister Jouko S kinnari
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Lag
om ändring av 13 § lagen om skatterörvattningen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 18 december 1995 (155711995) om skatteförvaltningen 13 § 2 mom.,
sådant det lyder i lag 637/1997, som följer:
Föreslagen lydelse

Gällande lydelse

13 §
Öveiföring av beskattningsbehörighet

skattestyreisens
förordnande
enligt
l mom. kan gälla
l) försäkringsanstalter, kreditinstitut, finansiella institut och pensionsanstalter,
2) företag och sådana till en koncern hörande företag, vilkas omsättning eller i koncernbokslutet uträknade omsättning överstiger en genom förordning fastställd gräns,
samt dessa företags delägare,
3) enskilda skattskyldiga vilkas beskattning förutsätter särskild sakkunskap, sam t
4) andra enskilda skattskyldiga, om deras
rätt till en opartisk beskattning kan äventyras
hos det behöriga skatteverket.

skattestyreisens
förordnande
enligt
l mom. kan gälla
l) försäkringsanstalter, kreditinstitut, finansiella institut och pensionsanstalter,
2) företag och sådana till en koncern hörande företag, vilkas omsättning eller i koncernbokslutet uträknade omsättning överstiger en genom förordning fastställd gräns,
samt dessa företags delägare,
3) enskilda skattskyldiga vilkas beskattning förutsätter särskild sakkunskap,
4) enskilda skattskyldiga, om deras rätt till
en opartisk beskattning kan äventyras hos
det behöriga skatteverket, sam t
5) fall där en kommun eller en del av en
kommun har övergått till ett annat skatteverks tjänsteområde.
Denna lag träder i kraft den

199 .

