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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lag om ändring av 5 § i lagen om offentlighet och sekretess
i fråga om beskattningsuppgifter

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det att lagen första gången i fråga om de offentliga inom offentlighet och sekretess i fråga om be- komstbeskattningsuppgifterna för skatteåret
skattningsuppgifter ändras. Uppgift om hem- 2009. I fråga om de offentliga uppgifterna i
kommun ska enligt förslaget inte längre fin- inkomstbeskattningen och förmögenhetsbenas med bland de offentliga inkomstbeskatt- skattningen som gäller skatteåret 2008 och
ningsuppgifterna. I stället ska det framgå i tidigare år är det enbart uppgifter om sådana
vilket landskap den skattskyldiges hade sin skattskyldiga som den som begär uppgifterna
hemkommun vid årsskiftet.
särskilt har preciserat som kan lämnas ut. Till
Lagen avses träda i kraft så snart som möj- denna del tillämpas lagen så snart den har
ligt. Den föreslagna ändringen, att uppgiften trätt i kraft.
om landskap ska vara offentlig, ska tillämpas
—————
ALLMÄN MOTIVERING
1

Nuläge

1.1

Offentliga inkomstbeskattningsuppgifter

Enligt 1 § 1 mom. och 4 § 1 mom. i lagen
om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) ska beskattningshandlingar som gäller den skattskyldiges ekonomiska ställning samt andra sådana
beskattningshandlingar av vilka framgår
uppgifter om en identifierbar skattskyldig
vara sekretessbelagda, med de undantag som
föreskrivs i 5—9 och 21 §. Till de uppgifter
som ska hållas hemliga hör bl.a. den skattskyldiges kontaktuppgifter.
I 5 § i lagen om offentlighet och sekretess i
fråga om beskattningsuppgifter föreskrivs det
om offentliga inkomstbeskattningsuppgifter.
Enligt lagen är det i första hand den skattskyldiges namn, födelseår och hemkommun
som är offentliga beskattningsuppgifter i inkomstbeskattningen, om inte något annat följer av 24 § 1 mom. 31 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999, nedan offentlighetslagen) eller av
25 § 4 mom. i befolkningsdatalagen
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(507/1993). I de nämnda bestämmelserna i
offentlighetslagen och befolkningsdatalagen
föreskrivs om sekretess i fråga om kontaktuppgifter. Bestämmelserna redovisas närmare nedan.
Med hemkommun avses hemkommun i enlighet med 5 § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), dvs. den kommun där den
skattskyldige vid utgången av det föregående
skatteåret ska anses ha haft bostad enligt lagen om hemkommun (201/1994).
Övriga offentliga uppgifter är den beskattningsbara förvärvsinkomsten vid statsbeskattningen, den beskattningsbara kapitalinkomsten vid statsbeskattningen, den beskattningsbara inkomsten vid kommunalbeskattningen, inkomstskatten, kommunalskatten
samt det sammanlagda beloppet debiterade
skatter och avgifter liksom det sammanlagda
beloppet förskott och det belopp som ska betalas eller återbäras vid skatteuppbörden. Av
beskattningsuppgifterna för samfund och
samfällda förmåner är den skattskyldiges
namn, hemkommun samt företags- och organisationsnummer offentliga. Också uppgifterna om den beskattningsbara inkomsten,
det sammanlagda beloppet debiterade skatter,
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det sammanlagda beloppet förskott och det
belopp som ska betalas eller återbäras vid
skatteuppbörden är offentliga. Uppgifterna är
offentliga sådana de är när beskattningen
slutförs, och de blir offentliga vid ingången
av november kalenderåret efter skatteåret.
Bestämmelserna om rätten att få tillgång
till uppgifter i offentliga myndighetshandlingar ingår i offentlighetslagen. Lagen tilllämpas också på de uppgifter som lämnas ut i
förteckningen över offentliga uppgifter i inkomstbeskattningen. Enligt 9 § i offentlighetslagen har var och en rätt att ta del av en
offentlig myndighetshandling. Enligt 16 §
1 mom. kan uppgifter lämnas ut ur en myndighetshandling muntligen eller så att handlingen läggs fram för påseende och kopiering
eller får avlyssnas hos myndigheten, eller så
att en kopia eller en utskrift av den lämnas ut.
Enligt 16 § 3 mom. får personuppgifter lämnas ut ur en myndighets personregister i form
av en kopia eller en utskrift eller i elektronisk
form, om inte något annat särskilt bestäms i
lag, om mottagaren enligt bestämmelserna
om skydd för personuppgifter har rätt att registrera och använda sådana personuppgifter.
I praktiken har bestämmelserna om uppgifters offentlighet genomförts så att förteckningarna över offentliga beskattningsuppgifter finns till påseende på skattebyråerna. Var
och en kan bekanta sig med dessa förteckningar och göra anteckningar om uppgifterna
eller kopiera dem på annat sätt. Skatteförvaltningen lämnar också ut offentliga uppgifter om inkomstbeskattningen som enskilda
utdrag och i muntlig form, t.ex. per telefon.
Enskilda offentliga uppgifter om inkomstbeskattningen kan ges ut av vilken skattebyrå
som helst. För redaktionella ändamål kan
Skatteförvaltningen också lämna ut offentliga
uppgifter om inkomstbeskattningen till
massmedierna i elektronisk form. De uppgifterna som lämnas ut till massmedierna är utplockade kommunvis, t.ex. enligt de förvärvs- eller kapitalinkomster som överstiger
ett visst eurobelopp.
1.2

Bestämmelser om spärrmarkering

En fysisk person har rätt att spärra de kontaktuppgifter som myndigheterna har infört i
sina handlingar och register i sådana situatio-

ner där han eller hon har grundad anledning
att misstänka att den egna eller familjens säkerhet är hotad. Detta är möjligt med stöd av
offentlighetslagen och befolkningsdatalagen.
1.3

Spärrmarkering med stöd av offentlighetslagen

I 24 § 1 mom. i offentlighetslagen föreskrivs om sekretessbelagda myndighetshandlingar. Enligt 31 punkten i 1 mom. är bl.a.
handlingar som innehåller uppgift om en persons hemkommun och annan kontaktinformation sekretessbelagda, om personen har
begärt att de ska hållas hemliga och har
grundad anledning att misstänka att hans eller hennes egen eller familjens hälsa eller säkerhet kan komma att hotas. Med stöd av
29 § 2 mom. i lagen kan en myndighet ändå
lämna ut sådan adress- och kontaktinformation som enligt vad som nämns ovan är sekretessbelagd till en annan myndighet. Informationen ska hållas hemlig också av den
myndighet som tagit emot informationen.
Också Skatteförvaltningen tillämpar bestämmelsen om sekretessbelagd kontaktinformation. Sekretessbelagda kontaktuppgifter
och begränsningar som gäller utlämnande av
uppgifter kallas också spärrmarkeringar, och
sådana finns införda i Skatteförvaltningens
datasystem till ett antal av ca 50 stycken. I
regel grundar sig begränsad rätt att lämna ut
den kontaktinformation Skatteförvaltningen
har till sitt förfogande dock på ett magistratsbeslut enligt befolkningsdatalagen.
1.4

Spärrmarkering med stöd av befolkningsdatalagen

Med stöd av 25 § 4 mom. i befolkningsdatalagen kan magistraten, på samma grunder
som en myndighet med stöd av 24 § 1 mom.
i offentlighetslagen, på begäran förordna att
uppgifter om en persons hemkommun eller
hans bostad där eller hans tillfälliga bostad
eller postadress eller motsvarande annan
adress inte får lämnas ut till någon annan än
myndigheterna. Uppgifter som är spärrade
får enligt 30 § 3 mom. i lagen användas och
överlåtas vidare endast för skötseln av myndigheternas lagbestämda åligganden. Mottagaren av uppgifterna ska meddela hur an-
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vändningen och skyddet av uppgifterna
kommer att ordnas.
Lagen om befolkningsdatasystemet och
Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009), som ersätter befolkningsdatalagen, trädde i kraft den 1 mars 2010. Enligt
36 § 1 mom. i lagen kan en spärrmarkering
göras i befolkningsdatasystemet på ansökan,
om en person har grundad och uppenbar anledning att misstänka att hans eller hennes eller familjens hälsa eller säkerhet är hotad.
Uppgifter om hemkommun och andra kontaktuppgifter som gäller personen, dennes
make eller maka eller barn som bor i samma
hushåll får därefter lämnas ut endast till en
myndighet vars rätt att behandla uppgifterna
baserar sig på utförande av en arbetsuppgift,
en åtgärd eller ett uppdrag som föreskrivs i
eller med stöd av lag och som berör personens rättigheter eller skyldigheter. Sådana
uppgifter som omfattas av spärrmarkering
och som lämnats ut till en myndighet får inte
överlåtas vidare av myndigheten, och myndigheten får inte heller låta en utomstående ta
del av eller behandla dem, om inte något annat bestäms i lag.
För att kunna verkställa beskattningen får
Skatteförvaltningen dagligen kontaktuppgifter som finns införda i befolkningsdatasystemet, också sådana personuppgifter som
omfattas av spärrmarkering. Antalet spärrmarkeringar som införts med stöd av befolkningsdatalagen uppgick i slutet av september
2009 till 8 322 stycken. Antalet spärrmarkeringar som gjorts med stöd av befolkningsdatalagen har tydligt ökat under de senaste
åren.
Bestämmelserna om spärrmarkering i offentlighetslagen och befolkningsdatalagen
skiljer sig i någon mån från varandra. I praktiken är alla uppgifter som omfattas av
spärrmarkering skyddade på i huvudsak
samma sätt inom Skatteförvaltningen.
2

Bedömning av nuläget och föreslagna ändringar

När offentliga uppgifter om beskattningen
lämnas ut som enskilda utdrag ingår inte
uppgift om hemkommun i fråga om en person som har beviljats spärrmarkering.
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Vid utarbetandet av förteckningen över offentliga beskattningsuppgifter har spärrmarkeringar inte kunnat beaktas på motsvarande
sätt. Uppgift om hemkommun är offentlig för
alla andra än de som har beviljats spärrmarkering. Spärrmarkering gäller i sin tur enbart
en persons kontaktuppgifter, och alla de uppgifter om beskattningen som gäller denna
person kan därför inte tas bort från förteckningen. Om förteckningarna görs upp på
samma sätt som för närvarande, alltså kommunvis, framgår hemkommunen också i fråga om personer som har beviljats spärrmarkering indirekt, även om hemkommunen inte
uttryckligen nämns.
Uppgift om att en skattskyldig har beviljats
spärrmarkering hör enligt 4 § 1 mom. i lagen
om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter till de uppgifter som är
sekretessbelagda. Förteckningar över offentliga beskattningsuppgifter kan därför inte göras upp över ett större område än en kommun, eftersom personer som beviljats spärrmarkering samtidigt skulle avslöjas; dessa är
de skattskyldiga för vilka uppgift om hemkommun saknas. En sådan lösning skulle stå
i strid med skyldigheten att iaktta sekretess i
fråga om beskattningsuppgifter och skattehandlingar och äventyra skyddet för privatlivet och personuppgifterna för dem som har
beviljats spärrmarkering. Det är inte heller
möjligt att göra en särskild förteckning med
offentliga beskattningsuppgifter över t.ex.
hela landet som skulle omfatta enbart de personer som har beviljats spärrmarkering, eftersom en sådan förteckning samtidigt skulle
bilda ett offentligt register över alla de personer som har beviljats spärrmarkering.
Nuläget motsvarar inte syftet med lagstiftningen om spärrmarkering. Att uppgifter om
hemkommun framgår ur förteckningen över
offentliga beskattningsuppgifter också i fråga
om personer med spärrmarkering kan utsätta
dem och deras familjer för fara. Vem som
helst kan ta reda på en persons hemkommun
ur förteckningen över offentliga beskattningsuppgifter som finns till påseende på
skattebyråerna. Skyddet för en person som
har beviljats spärrmarkering har dessutom ytterligare försvagats av det faktum att beskattningsuppgifter som samlats in från olika
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skattebyråer har offentliggjorts i bl.a. massmedierna och olika publikationer.
Också riksdagens biträdande justitieombudsman har i sina avgöranden av den 27 oktober 2004 och den 18 december 2009 ansett
det vara nödvändigt att lagstiftningsåtgärder
vidtas i syfte att bevara uppgiften om hemkommun hemlig i fråga om de skattskyldiga
som har beviljats spärrmarkering.
Att sammanjämka gällande spärrmarkeringar med lagstiftningen om uppgifters offentlighet är problematiskt, eftersom lagen å
ena sidan förutsätter att kontaktuppgifter som
omfattas av spärrmarkeringar ska skyddas
och å andra sidan kräver att uppgifter om inkomstbeskattning och skatter ska vara åtkomliga för alla.
För att Skatteförvaltningen ska kunna
skydda de personer som har beviljats spärrmarkering och hålla deras kontaktuppgifter
hemliga på det sätt som lagstiftningen förutsätter föreslås det att 5 § 1 mom. i lagen om
offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter ska ändras så att uppgiften om
hemkommun i de offentliga beskattningsuppgifterna ska strykas för alla skattskyldiga.
Som ett alternativ till uppgiften om hemkommun och de kommunvisa förteckningarna över offentliga beskattningsuppgifter har
man utrett alternativen att utarbeta förteckningen på riksnivå, enligt skatteverk eller enligt landskap. En riksomfattande förteckning
skulle försvåra en tillförlitlig identifiering av
enskilda personer och därmed leda till sammanblandningar av personer med samma
namn vid behandlingen av uppgifterna. En
riksomfattande förteckning kunde därmed
försvaga möjligheterna att utnyttja uppgifterna för bl.a. redaktionella ändamål.
Alternativet att ersätta uppgiften om hemkommun med uppgift om till vilket skatteverk den skattskyldiges bostadskommun hör
skulle i stort sett få samma inverkan, då antalet skatteverk inom Skatteförvaltningen planeras bli minskade till fem.
Det tredje alternativet som föreslagits är att
ersätta uppgiften om hemkommun med uppgift om landskap. Landskapen och de kommuner som hör till varje landskap finns förtecknade i statsrådets beslut om landskapen
(147/1998). Därutöver föreskrivs om landskapet Åland i självstyrelselagen för Åland

(1144/1991). Landskapen är sammanlagt 20
och kommunernas antal i varje landskap är
från under 10 till högst 34 kommuner. Detta
alternativ skulle skydda uppgiften om hemkommun, som omfattas av spärrmarkering,
men ändå göra det möjligt att göra upp förteckningarna över offentliga beskattningsuppgifter områdesvis. Ett sådant alternativ
kan i jämförelse med de andra alternativ som
nämnts anses vara ett så transparent och bestående alternativ som möjligt med tanke på
dem som använder uppgifterna.
Vid beredningen av propositionen har man
stannat för det sistnämnda alternativet. I stället för uppgiften om hemkommun ska det
vara uppgift om i vilket landskap den skattskyldige hade sin hemkommun vid årsskiftet
som är offentlig.
Det föreslås också att regleringen kompletteras och specificeras så att det i lagen föreskrivs hur förteckningen över offentliga beskattningsuppgifter ska göras upp. Enligt det
nya 2 mom. som fogas till paragrafen ska
förteckningarna göras upp landskapsvis.
Sammanställandet av uppgifterna överlämnas
därmed inte till Skatteförvaltningens prövning, utan regleras på grund av sin koppling
till de grundläggande rättigheterna specifikt i
lag. I praktiken kommer de offentliga beskattningsuppgifterna i inkomstbeskattningen
att sorteras och skrivas ut landskapsvis i alfabetisk ordning enligt de skattskyldigas
namn. De landskapsvis sammanställda offentliga beskattningsuppgifterna i inkomstbeskattningen kan hållas till påseende för allmänheten som pappersutskrifter eller elektroniskt via terminaler vid skattebyråerna.
Eftersom till paragrafen fogas ett nytt 2
mom. ska nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och
4 mom.
Enligt 3 kap. i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978)
kan en begränsat skattskyldig i de situationer
som bestäms i lagen beskattas i den ordning
som anges i lagen om beskattningsförfarande. En begränsat skattskyldig har inte nödvändigtvis en hemkommun som avses i 5 § i
lagen om beskattningsförfarande. I sådana
fall verkställs beskattningen i enlighet med
80 § i lagen om beskattningsförfarande av
Huvudstadsregionens eller Ålands skattebyrå. Den offentliga uppgiften om i vilket land-
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skap en begränsat skattskyldig är bosatt ska
fastställas enligt i vilket landskap den enhet
vid Skatteförvaltningen är belägen som sköter den skattskyldiges beskattning.
3

Propositionens konsekvenser

De föreslagna ändringarna förbättrar skyddet för personer som har spärrmarkering införd i registren. Ändringen påverkar inte olika myndigheters rätt att få uppgifter. Myndigheterna behöver i regel få tillgång till
mera exakta beskattningsuppgifter än de offentliga beskattningsuppgifterna för att kunna
fatta beslut och sköta sina lagstadgade uppgifter. Många myndigheter har med stöd av
lagstiftningen rätt att få tillgång även till sådana detaljerade beskattningsuppgifter som
är sekretessbelagda.
Enligt 14 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter kan
Skatteförvaltningen lämna kommunstyrelsen
de uppgifter om skattskyldiga i kommunen
som avses i lagens 5 §, jämte identifieringsuppgifter om de skattskyldiga, när kommunen behöver uppgifterna för att sköta sina
lagstadgade uppgifter eller såsom skattetagare. Kommunstyrelsen kan lämna uppgifterna
vidare till kommunens övriga myndigheter
för att dessa ska kunna sköta sina lagstadgade uppgifter. En ändring av uppgiften om
hemkommun till uppgift om bosättningslandskap hindrar inte överlåtelse av de uppgifter
om skattskyldiga som avses i 5 § 1 mom. i
lagen om offentlighet och sekretess i fråga
om beskattningsuppgifter för att med stöd av
lagens 14 § användas av den behöriga kommunen.
Ändringen inverkar inte på uppgifter som
Skatteförvaltningen lämnat ut före lagens
ikraftträdande.
De landskapsvis uppgjorda förteckningarna
över offentliga beskattningsuppgifter i inkomstbeskattningen kan, åtminstone i inledningsskedet, i någon utsträckning försvåra
användningen av uppgifterna för t.ex. redaktionella ändamål.
Ändringen bedöms inte ge upphov till några större ändringar i Skatteförvaltningens informationssystem.
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Beredningen av propositionen

Propositionen har beretts vid finansministeriet i samarbete med Skatteförvaltningen. Utlåtanden om förslaget har inkommit från justitieministeriet, dataombudsmannens byrå,
Befolkningsregistercentralen,
Helsingfors
universitet, Akava ry, Centralhandelskammaren, Finlands näringsliv rf, Sanomalehtien
Liitto – Tidningarnas Förbund ry, Finlands
fackförbunds Centralorganisation FFC rf,
Suomen Journalistiliitto - Finlands Journalistförbund ry, Finlands Kommunförbund rf,
Företagarna i Finland rf, Tjänstemannacentralorganisationen FTFC rf och Skattebetalarnas Centralförbund rf.
5

Ikraftträdande

Lagen föreslås träda i kraft så snart som
möjligt.
Lagen ska första gången tillämpas så att
uppgiften om landskap ersätter uppgiften om
hemkommun i fråga om de offentliga uppgifter som gäller inkomstbeskattningen för skatteåret 2009.
Enligt ikraftträdandebestämmelsen ska offentliga uppgifter om inkomstbeskattningen
för skatteåret 2008 och tidigare skatteår från
och med den dag lagen träder i kraft endast
överlåtas i fråga om skattskyldiga som särskilt har preciserats. Bestämmelsen ska på
motsvarande sätt tillämpas på offentliga uppgifter om beskattningen av förmögenhet, liksom på offentliga uppgifter om inkomst och
förmögenhet enligt de lagar som tillämpades
innan lagen om offentlighet och sekretess i
fråga om beskattningsuppgifter trädde i kraft.
Uppgifterna ges muntligen eller som utdrag
på ett sådant sätt att en spärrad uppgift om
hemkommun inte framgår av de uppgifter
som lämnas ut. I praktiken betyder detta att
förteckningar över offentliga beskattningsuppgifter som gäller skatteåret 2008 och tidigare skatteår, där uppgift om hemkommun
finns med, inte längre ska finnas till påseende.
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Förhållande till grundlagen samt
lagstiftningsordning

Den föreslagna ändringen av innehållet i de
beskattningsuppgifter som enligt 5 § 1 mom.
i lagen om offentlighet och sekretess i fråga
om beskattningsuppgifter ska vara offentliga
är betydelsefull med avseende på 10 §
1 mom. och 12 § 2 mom. i grundlagen
(731/1999). Enligt grundlagens 10 § 1 mom.
är vars och ens privatliv, heder och hemfrid
tryggade. Enligt bestämmelsen utfärdas närmare bestämmelser om skydd för personuppgifter genom lag. Enligt grundlagens 12 §
2 mom. är handlingar och upptagningar som
innehas av myndigheterna offentliga, om inte
offentligheten av tvingande skäl särskilt har
begränsats genom lag. Var och en har rätt att
ta del av offentliga handlingar och upptagningar.
Enligt förslaget ska uppgift om i vilket
landskap den skattskyldige hade sin hemkommun vid årsskiftet ingå bland de offentliga uppgifterna i stället för uppgift om hemkommun. Avsikten är att skydda personer
som av grundad anledning på grund av hot
mot sin hälsa eller personliga säkerhet har
begärt att deras kontaktuppgifter ska skyddas
genom spärrmarkering och som har fått sin
begäran godkänd. Tidigare års förteckningar
över offentliga beskattningsuppgifter kommer inte längre att hållas framlagda till påseende vid skattebyråerna, utan endast uppgifter om särskilt preciserade skattskyldiga
lämnas i fortsättningen ut på ett sådant sätt
att uppgiften om hemkommun, som omfattas
av bestämmelserna om spärrmarkering, inte
framgår.
Syftet med lagförslaget är därmed att slå
vakt om det skydd av privatlivet och personuppgifterna som garanteras i 10 § 1 mom. i
grundlagen. Att främja en annan grundläggande fri- eller rättighet kan vara ett tvingan-

de skäl som ger möjlighet att separat begränsa den offentlighet i fråga om handlingar och
upptagningar som innehas av myndigheterna
och som det enligt 12 § 2 mom. i grundlagen
är möjligt att i lag begränsa (GrUU 40/2005
rd, s 2/II, GrUU 2/2008 rd, s. 2/I och GrUU
3/2009 rd, s. 2/II). Man kan göra den bedömningen att de synpunkter som sammanhänger
med privatlivet och skyddet av personuppgifter i detta sammanhang är så tungt vägande
att de föreslagna ändringarna inte kan anses
utgöra något problem med hänsyn till 12 § 2
mom. i grundlagen.
Den reglering som inskränker de grundläggande rättigheterna ska vara noga avgränsad
och tillräckligt exakt definierad (GrUB
25/1994 rd, s. 5, GrUB 8/2000 rd, s 3/I,
GrUU 7/2000 rd, s. 5/I). På grund av regleringens koppling till de grundläggande frioch rättigheterna föreslås det att också uppgörandet av förteckningarna över offentliga
beskattningsuppgifter ska regleras exakt i lag
så, att det föreskrivs att förteckningarna ska
göras upp landskapsvis. Frågan lämnas därmed inte till skattemyndighetens prövning.
Enligt regeringens uppfattning begränsar
förslaget handlingarnas och upptagningarnas
offentlighet av sådana tvingande skäl som
avses i 12 § 2 mom. i grundlagen för att
främja den grundläggande rättighet som
skyddet av privatlivet och personuppgifterna
utgör. Lagförslaget innebär därför inte att
man ingriper i handlingars och upptagningars
offentlighet eller rätten att få uppgifter enligt
offentlighetsprincipen på ett sådant sätt att
det kränker den rättighet som regleras i 12 §
2 mom. i grundlagen.
Med stöd av vad som anförts ovan torde
lagförslaget kunna behandlas i vanlig lagstiftningsordning.
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs Riksdagen följande lagförslag:

RP 72/2010 rd

7

Lagförslag

Lag
om ändring av 5 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 30 december 1999 om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) 5 § 1 mom., sådan den lyder delvis ändrad i lag 1154/2005, som
följer:
5§
Offentliga inkomstbeskattningsuppgifter
Offentliga inkomstbeskattningsuppgifter i
den årligen verkställda beskattningen är den
skattskyldiges namn, födelseår och det landskap inom vars område den skattskyldige har
sin hemkommun enligt 5 § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995). För skattskyldiga som beskattas i enlighet med lagen
om beskattningsförfarande, men som inte har
hemkommun i enlighet med 5 § i lagen, är
offentliga beskattningsuppgifter namn och
födelseår samt det landskap inom vars område den enhet inom Skatteförvaltningen som
har verkställt den skattskyldiges beskattning
är belägen. Offentliga är dessutom uppgifterna om
1) den beskattningsbara förvärvsinkomsten
vid statsbeskattningen,
2) den beskattningsbara kapitalinkomsten
vid statsbeskattningen,
3) den beskattningsbara inkomsten vid
kommunalbeskattningen,
4) inkomstskatten, kommunalskatten samt
det sammanlagda beloppet debiterade skatter
och avgifter,
5) det sammanlagda beloppet förskott,

6) det belopp som ska betalas eller återbäras vid skatteuppbörden.
Förteckningen över de offentliga inkomstbeskattningsuppgifter som avses i 1 mom.
görs upp landskapsvis.
Av beskattningsuppgifterna för samfund
och samfällda förmåner är i den årligen verkställda beskattningen den skattskyldiges
namn, hemkommun samt företags- och organisationsnummer offentliga. Offentliga är
dessutom uppgifterna om
1) den beskattningsbara inkomsten,
2) det sammanlagda beloppet debiterade
skatter,
3) det sammanlagda beloppet förskott,
4) det belopp som skall betalas eller återbäras vid skatteuppbörden.
De uppgifter som avses i denna paragraf är
offentliga sådana de är när beskattningen
slutförs, och de blir offentliga vid ingången
av november kalenderåret efter skatteåret.
———
Denna lag träder i kraft den 20 .
Lagen tillämpas första gången på de uppgifter som gäller beskattningen för 2009.
Från och med den dag då lagen träder
i kraft får offentliga beskattningsuppgifter
i inkomstbeskattningen och förmögenhetsbeskattningen för skatteåret 2008 och tidigare
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skatteår lämnas ut endast i fråga om specifi- 31 punkten i lagen om offentlighet i myndigcerade skattskyldiga. Uppgifterna lämnas ut heternas verksamhet (621/1999) eller 36 §
så att den skattskyldiges hemkommun inte 1 mom. i lagen om befolkningsdatasystemet
framgår, om den skattskyldiges kontaktupp- och Befolkningsregistercentralens certifikatgifter är skyddade på basis av 24 § 1 mom. tjänster (661/2009).
—————
Helsingfors den 4 juni 2010
Republikens President

TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister Mari Kiviniemi
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Bilaga
Parallelltext

Lag
om ändring av 5 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 30 december 1999 om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) 5 § 1 mom., sådan den lyder delvis ändrad i lag 1154/2005, som
följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
5§

5§

Offentliga inkomstbeskattningsuppgifter

Offentliga inkomstbeskattningsuppgifter

I den årligen verkställda beskattningen är
den skattskyldiges namn, födelseår och hemkommun offentliga beskattningsuppgifter i
inkomstbeskattningen, om inte något annat
följer av 24 § 1 mom. 31 punkten i lagen om
offentlighet i myndigheternas verksamhet eller av 25 § 4 mom. i befolkningsdatalagen
(507/1993). Offentliga är dessutom uppgifterna om

Offentliga inkomstbeskattningsuppgifter i
den årligen verkställda beskattningen är den
skattskyldiges namn, födelseår och det landskap inom vars område den skattskyldige har
sin hemkommun enligt 5 § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995). För skattskyldiga som beskattas i enlighet med lagen
om beskattningsförfarande, men som inte har
hemkommun i enlighet med 5 § i lagen, är offentliga beskattningsuppgifter namn och födelseår samt det landskap inom vars område
den enhet inom Skatteförvaltningen som har
verkställt den skattskyldiges beskattning är
belägen. Offentliga är dessutom uppgifterna
om
1) den beskattningsbara förvärvsinkomsten
vid statsbeskattningen,
2) den beskattningsbara kapitalinkomsten
vid statsbeskattningen,
3) den beskattningsbara inkomsten vid
kommunalbeskattningen,
4) inkomstskatten, kommunalskatten samt
det sammanlagda beloppet debiterade skatter
och avgifter,
5) det sammanlagda beloppet förskott,
6) det belopp som ska betalas eller återbäras vid skatteuppbörden.
Förteckningen över de offentliga inkomstbeskattningsuppgifter som avses i 1 mom.
görs upp landskapsvis.

1) den beskattningsbara förvärvsinkomsten
vid statsbeskattningen,
2) den beskattningsbara kapitalinkomsten
vid statsbeskattningen,
3) den beskattningsbara inkomsten vid
kommunalbeskattningen,
4) inkomstskatten, kommunalskatten samt
det sammanlagda beloppet debiterade skatter
och avgifter,
5) det sammanlagda beloppet förskott,
6) det belopp som skall betalas eller återbäras vid skatteuppbörden.

10
Gällande lydelse
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Föreslagen lydelse

Av beskattningsuppgifterna för samfund
och samfällda förmåner är i den årligen verkställda beskattningen den skattskyldiges
namn, hemkommun samt företags- och organisationsnummer offentliga. Offentliga är
dessutom uppgifterna om
1) den beskattningsbara inkomsten,
2) det sammanlagda beloppet debiterade
skatter,
3) det sammanlagda beloppet förskott,
4) det belopp som skall betalas eller återbäras vid skatteuppbörden.
De uppgifter som avses i denna paragraf är
offentliga sådana de är när beskattningen slutförs, och de blir offentliga vid ingången av
november kalenderåret efter skatteåret.

Av beskattningsuppgifterna för samfund
och samfällda förmåner är i den årligen verkställda beskattningen den skattskyldiges
namn, hemkommun samt företags- och organisationsnummer offentliga. Offentliga är
dessutom uppgifterna om
1) den beskattningsbara inkomsten,
2) det sammanlagda beloppet debiterade
skatter,
3) det sammanlagda beloppet förskott,
4) det belopp som skall betalas eller återbäras vid skatteuppbörden.
De uppgifter som avses i denna paragraf är
offentliga sådana de är när beskattningen
slutförs, och de blir offentliga vid ingången
av november kalenderåret efter skatteåret.
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Lagen tillämpas första gången på de uppgifter som gäller beskattningen för 2009.
Från och med den dag då lagen träder
i kraft får offentliga beskattningsuppgifter
i inkomstbeskattningen och förmögenhetsbeskattningen för skatteåret 2008 och tidigare
skatteår lämnas ut endast i fråga om specificerade skattskyldiga. Uppgifterna lämnas ut
så att den skattskyldiges hemkommun inte
framgår, om den skattskyldiges kontaktuppgifter är skyddade på basis av 24 § 1 mom.
31 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) eller 36 §
1 mom. i lagen om befolkningsdatasystemet
och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009).

