
Sakgrupp Bestämmelse Om vad kan beslut ansökas? Sökande När kan ansökan göras? Beslutets giltighetstid Bestämmelse om ansökan om 
ändring

Besvärsrätt Tid då skattetagare 
kan söka ändring

Tid då övriga kan 
söka ändring

Besvärsmyndighet Besvärsmottagare

Förhandsavgörande om 
inkomstbeskattning

BFL 85 § Inkomstbeskattning och 
tonnagebeskattning

Den skattskyldige och sammanslutning Inom tidsfristen 
för inlämning av 
skattedeklarationen

För viss tid och högst för det skatteår,
som går ut senast under kalenderåret
efter det under vilket förhandsavgörandet 
meddelats

BFL 85 a § Den skattskyldige och övriga som 
avses i 62 § 1 mom. 
samt Enheten för bevakning av 
skattetagarnas rätt

30 dagar från att 
beslutet meddelats

30 dagar från 
delfåendet

Den förvaltningsdomstol inom vars domkrets
den skattskyldiges hemkommun var då beslutet fattades.

Förvaltningsdomstolen

Förhandsavgörande om 
mervärdesbeskattning

MomsL 190 § Hur mervärdesskattelagen tillämpas på 
sökandens affärstransaktion

Ingen begränsning Innan affärstransaktionen utförs För viss tid, dock högst fram till utgången 
av kalenderåret efter det under vilket 
beslutet meddelats.

MomsL 193 § Näringsidkare och Enheten för 
bevakning av skattetagarnas rätt

30 dagar från att 
beslutet meddelats

30 dagar från 
delfåendet

Helsingfors förvaltningsdomstol Helsingfors 
förvaltningsdomstol

Förhandsavgörande om 
försäkringspremieskatten

Lag om skatt på vissa 
försäkringspremier 7 §; 
MomsL 190 §

Hur lagen om skatt på vissa 
försäkringspremier tillämpas på 
försäkringspremien

Ingen begränsning Innan försäkringspremie flutit in För viss tid, dock högst fram till utgången 
av kalenderåret efter det under vilket 
beslutet meddelats.

MomsL 193 §, EgenBeskL 64 § Näringsidkare och Enheten för 
bevakning av skattetagarnas rätt

30 dagar från att 
beslutet meddelats

30 dagar från 
delfåendet

Helsingfors förvaltningsdomstol Helsingfors 
förvaltningsdomstol

Förhandsavgörande om 
förskottsuppbörd

FUbL 45 § Huruvida förskottsinnehållning ska 
verkställas eller vad som i övrigt ska 
iakttas vid verkställandet av 
förskottsinnehållningen

Prestationens betalare eller mottagare Innan prestationen betalats eller 
förskottsinnehållningen utförts.

För viss tid, dock högst fram till utgången 
av kalenderåret efter det under vilket 
beslutet meddelats.

FUbL 48 §, EgenBeskL 64 § Berörd part och Enheten för 
bevakning av skattetagarnas rätt

30 dagar från att 
beslutet meddelats

30 dagar från 
delfåendet

Den förvaltningsdomstol inom vars domkrets betalarens 
hemkommun är.

Förvaltningsdomstolen

Förhandsavgörande om 
arbetsgivares 
sjukförsäkringsavgift

Lag om arbetsgivares 
sjukförsäkringsavgift 10 
§, FUbL 45 §

Skyldigheten att betala arbetsgivarens 
sjukförsäkringsavgift eller beloppet för 
denna

Prestationens betalare eller mottagare. I 
fråga om beloppet bara betalaren

Innan den lagstadgade tiden för 
betalning av sjukförsäkringsavgift 
löpt ut

För viss tid, dock högst fram till utgången 
av kalenderåret efter det under vilket 
beslutet meddelats.

Lag om arbetsgivares 
sjukförsäkringsavgift 10 §, 
FUbL 48 §, EgenBeskL 64 §

Berörd part och Enheten för 
bevakning av skattetagarnas rätt

30 dagar från att 
beslutet meddelats

30 dagar från 
delfåendet

Den förvaltningsdomstol inom vars domkrets betalarens 
hemkommun är.

Förvaltningsdomstolen

Förhandsavgörande om arvs- 
och gåvoskatt

ArvsskatteL 39 a och 39 
b §

Arvs- och gåvoskatt Förhandsavgörande om gåvoskatt kan 
ansökas av såväl överlåtaren som 
mottagaren. Förhandsavgörande om 
arvsskatt kan efter arvlåtarens död ansökas 
av delägare i dödsboet, legattagare och 
efterlevande make 

Förhandsavgörande om gåvoskatt 
ska ansökas innan gåvan verkställts. 
I fråga om arvsskatt efter arvlåtarens 
död men innan arvsskatten har 
verkställts.

Giltighetstiden har inte stadgats i lag. Trots 
detta meddelas förhandsavgörandet för en 
viss tid, dock högst fram till utgången av 
kalenderåret efter det under vilket beslutet 
meddelats.

ArvsskatteL 43 §, BFL 85 a § Den skatteskyldige och Enheten 
för bevakning av skattetagarnas 
rätt

30 dagar från att 
beslutet meddelats

30 dagar från 
delfåendet

Den förvaltningsdomstol inom vars domkrets arvlåtaren 
bodde vid sin död eller där förmögenhetsöverlåtaren bor.  Om 
ingen förvaltningsdomstol är behörig att behandla besväret 
som gäller förhandsavgörandet, behandlas det vid 
Helsingfors förvaltningsdomstol

Förvaltningsdomstolen

Förhandsavgörande om 
överlåtelseskatt

Lag om överlåtelseskatt 
39 §

Skyldigheten att betala överlåtelseskatt 
samt skattebeloppet

Ingen begränsning Innan den lagstadgade tiden för 
betalning av skatten löpt ut. 
Förhandsavgörande kan ansökas 
ännu efter att lagfart eller registrering 
ansökts, om registratorsmyndigheten 
anser att det betalda skattebeloppet 
är otillräckligt. 

Giltighetstiden har inte stadgats i lag. Trots 
detta meddelas förhandsavgörandet för en 
viss tid, dock högst fram till utgången av 
kalenderåret efter det under vilket beslutet 
meddelats.

Lag om överlåtelseskatt 46 §, 
EgenBeskL 64 §

Den skattskyldige, annan som 
ansvarar för skatten enligt lagen 
om överlåtelseskatt samt Enheten 
för bevakning av skattetagarnas 
rätt

30 dagar från att 
beslutet meddelats

30 dagar från 
delfåendet

Den förvaltningsdomstol inom vars domkrets den i beslutet 
avsedda fastigheten är belägen eller inom vars område det 
samfund har sin hemort vars emitterade aktier avses i 
beslutet. Om beslutet gäller både en fastighet och 
värdepapper, ansöks ändringen hos den förvaltningsdomstol 
som gäller för fastigheten. Om denna grund inte kan 
tillämpas, lämnas besvären till Helsingfors 
förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolen

Förhandsavgörande om 
lotteriskatt

Lotteriskattelag 15 § Skyldigheten att betala lotteriskatt Den som anordnar lotterier Innan den lagstadgade tiden för 
betalning av skatten löpt ut

Giltighetstiden har inte stadgats i lag. Trots 
detta meddelas förhandsavgörandet för en 
viss tid, dock högst fram till utgången av 
kalenderåret efter det under vilket beslutet 
meddelats.

EgenBeskL 64 § Den skatteskyldige och Enheten 
för bevakning av skattetagarnas 
rätt

30 dagar från att 
beslutet meddelats

30 dagar från 
delfåendet

Den förvaltningsdomstol inom vars domkrets den 
skattskyldiges hemkommun är.

Förvaltningsdomstolen

Förhandsavgörande om 
källskatt

Lag om beskattning av 
begränsat skattskyldig 
för inkomst 12a §

Tillämpningen av bestämmelserna om 
internationella avtal i 1 § 3 mom. i 
källskattelagen samt huruvida källskatt 
ska tas ut och vad som i övrigt ska 
följas i fråga om uttagandet av källskatt

Den skattskyldige eller den som är skyldig 
att ta ut skatten 

Innan den lagstadgade tiden för 
uttagning av källskatten löpt ut

Förhandsavgörandet meddelas för en viss 
tid, dock högst fram till utgången av 
kalenderåret efter det under vilket beslutet 
meddelats.

Lag om beskattning av 
begränsat skattskyldig för 
inkomst 21 §, EgenBeskL 64 §

Berörd part och Enheten för 
bevakning av skattetagarnas rätt

30 dagar från att 
beslutet meddelats

30 dagar från 
delfåendet

Helsingfors förvaltningsdomstol Förvaltningsdomstolen

Förhandsavgörande om 
fastighetsskatt

Fastighetsskattelag 21 § Fastighetsskatt Den skattskyldige Innan den lagstadgade tiden för 
betalning av skatten löpt ut

Giltighetstiden har inte stadgats i lag. Trots 
detta meddelas förhandsavgörandet för en 
viss tid, dock högst fram till utgången av 
kalenderåret efter det under vilket beslutet 
meddelats.

Fastighetsskattelag 26 § 26 §, 
BFL 85 a § 

Sökanden, Enheten för bevakning 
av skattetagarnas rätt och 
kommunen där fastigheten är 
belägen

30 dagar från att 
beslutet meddelats

30 dagar från 
delfåendet

Den förvaltningsdomstol inom vars domkrets den 
skattskyldiges hemkommun är. Om hemkommunerna för de 
personer på vilken inkomstskattelagens bestämmelser om 
makar är inom domkretsen för olika förvaltningsdomstoler 
ansöks ändringen hos den förvaltningsdomstol inom vars 
domkrets den äldre makens hemkommun är. Om personerna 
är lika gamla, avgörs den behöriga förvaltningsdomstolen 
enligt den person vars personbeteckning har det lägsta 
individuella numret. Om dessa grunder inte kan tillämpas, 
lämnas besvären till Helsingfors förvaltningsdomstol

Förvaltningsdomstolen

Förhandsavgörande om 
källskatt på ränteinkomst

Lag om källskatt på 
ränteinkomst 8 a §

Källskatt på ränteinkomst Räntetagaren eller räntebetalaren Innan räntan betalats Giltighetstiden har inte stadgats i lag. Trots 
detta meddelas förhandsavgörandet för en 
viss tid, dock högst fram till utgången av 
kalenderåret efter det under vilket beslutet 
meddelats.

Lag om källskatt på 
ränteinkomst 17 §, EgenBeskL 
64 §

Berörd part och Enheten för 
bevakning av skattetagarnas rätt

30 dagar från att 
beslutet meddelats

30 dagar från 
delfåendet

Den förvaltningsdomstol inom vars domkrets betalarens 
hemkommun är.

Förvaltningsdomstolen

REIT-förhandsavgörande Lag om skattelättnad för 
vissa aktiebolag som 
hyr ut bostäder 19 §

Tillämpning av lagen om skattelättnad 
för vissa aktiebolag som hyr ut 
bostäder

Den skattskyldige Inom tidsfristen 
för inlämning av 
skattedeklarationen

Giltighetstiden har inte stadgats i lag. I linje 
med förhandsavgöranden som gäller 
inkomstbeskattningen
meddelas beslutet för viss tid och högst för 
det skatteår som går ut under det kalenderår
 under vilket förhandsavgörandet meddelats

Lag om skattelättnad för vissa 
aktiebolag som hyr ut bostäder 
20 §, BFL 85 a §

Den skattskyldige, andra som har 
rätt att söka ändring och Enheten 
för bevakning av skattetagarnas 
rätt

30 dagar från 
delfåendet

30 dagar från 
delfåendet

Helsingfors förvaltningsdomstol Helsingfors 
förvaltningsdomstol

Skriftlig handledning som 
gäller mervärdesskatten

MomsL 189 § Mervärdesbeskattning. Skriftlig 
handledning kan inte ges i en sådan 
form att handledningen innebär ett 
förhandsställningstagande av 
Skatteförvaltningen i en fråga som 
lämnar rum för tolkning eller gäller ett 
nytt ekonomisk fenomen. 

Ingen begränsning Ingen begränsning Handledningen är inte ett beslut och den 
har ingen giltighetstid

Skriftlig handledning som 
gäller 
försäkringspremieskatten

Lag om skatt på vissa 
försäkringspremier 7 §, 
MomsL 189 §

Försäkringspremiebeskattning. Skriftlig 
handledning kan inte ges i en sådan 
form att handledningen innebär ett 
förhandsställningstagande av 
Skatteförvaltningen i en fråga som 
lämnar rum för tolkning eller gäller ett 
nytt ekonomisk fenomen. 

Ingen begränsning Ingen begränsning Handledningen är inte ett beslut och den 
har ingen giltighetstid

Dispens för användning av 
förluster

ISkL 122 § Rätten att dra av förluster trots ägarbyte Samfund eller näringssammanslutning Ingen begränsning Ingen tidsbegränsning Lag om beskattningsförfarande 
65 e §, 71 e §

Sökanden och Enheten för 
bevakning av skattetagarnas rätt

60 dagar från att 
beslutet meddelats

60 dagar från 
delfåendet

Skatterättelsenämnden Skatteförvaltningen

Förhandsavgörande om 
apoteksskatt

 Lag om apoteksskatt 8 § Apoteksskatt Den skattskyldige Ingen begränsning Ingen tidsbegränsning EgenBeskL 64 § Sökanden och Enheten för 
bevakning av skattetagarnas rätt

30 dagar från 
delfåendet

30 dagar från 
delfåendet

Den förvaltningsdomstol inom vars domkrets den 
skattskyldiges hemkommun är.

Förvaltningsdomstolen

Förhandsavgörande om 
bilskatt

 Bilskattelag 67 § Hur tillämpas bilsskattelagen på 
beskattning av sökandens fordon. 
Förhandsavgörande meddelas inte om 
beskattningsvärdet

Den skattskyldige eller ingen begränsning Ingen begränsning För viss tid, dock högst fram till utgången 
av kalenderåret efter det under vilket 
beslutet meddelats.

 Bilskattelag 70 § Sökanden och Enheten för 
bevakning av skattetagarnas rätt

30 dagar från att 
beslutet meddelats

30 dagar från 
delfåendet

Den förvaltningsdomstol inom vars domkrets den 
skattskyldige eller någon annan som har rätt att söka ändring 
eller ett samfund hade sin hemkommun när 
skattemyndigheten fattade sitt beslut

Förvaltningsdomstolen

Förhandsavgörande om 
punktbeskattning

 Punktskattelag 104 § Förhandsavgörande om punktskatten 
på en produkt

Den skattskyldige Innan ställning tagits i beskattningen För ett år från ingången av en 
kalendermånad efter att beslutet meddelats

Förvaltningsprocesslag Sökanden och Enheten för 
bevakning av skattetagarnas rätt

30 dagar från att 
beslutet meddelats

30 dagar från 
delfåendet

Helsingfors förvaltningsdomstol Helsingfors 
förvaltningsdomstol
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