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Muu asiaMnrovvvvom ändring av fordonsskattelagen Utgiven i Helsingfors den 27 november 2018

943/2018

Lag
om ändring av fordonsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i fordonsskattelagen (1281/2003) 7, 8, 11, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 30-33,

36, 46–49, 52, 53 och 56 §, 57 § 1 mom., 58, 59, 61 och 63 §,
sådana de lyder 7, 15, 16 och 25 § och 57 § 1 mom. i lag 1327/2009, 8 § delvis ändrad

i lagarna 235/2007, 1327/2009 och 1065/2014, 11 § delvis ändrad i lagarna 1236/2004,
1401/2010 och 1317/2011, 18 § delvis ändrad i lagarna 235/2007 och 1327/2009, 19, 23,
26, 30, 31 och 32 § delvis ändrade i lag 1327/2009, 21 § i lagarna 1317/2011 och
307/2018, 33 § i lag 44/2018, 36 § delvis ändrad i lagarna 1327/2009 och 1065/2014, 46 §
delvis ändrad i lagarna 1327/2009 och 1317/2011, 47 § delvis ändrad i lagarna 235/2007,
1327/2009 och 1317/2011, 48 och 49 § i lag 937/2015, 52 § delvis ändrad i lagarna
1327/2009 och 801/2016, 53 § i lagarna 972/2012 och 385/2014, 56 § delvis ändrad i la-
garna 972/2012 och 307/2018, 58 § i lagarna 1317/2011 och 1482/2015, 59 § delvis änd-
rad i lag 1317/2011, 61 § delvis ändrad i lag 972/2012 samt 63 § delvis ändrad i lagarna
1327/2009 och 307/2018, som följer:

7 §

Överföring av skattskyldighet

En skattskyldig kan genom avtal överföra skattskyldigheten på en annan person. Ett så-
dant avtal ska upprättas skriftligt på en blankett som fastställts av Transport- och kommu-
nikationsverket. Den som övertar skattskyldigheten svarar för skatten enligt de grunder
som gäller för den som ursprungligen var skattskyldig. Om det är uppenbart att överföring
av skattskyldighet har skett i syfte att undgå skattebetalning, kan skatten debiteras som om
överföringen inte hade skett.

Transport- och kommunikationsverket kan på de villkor som det bestämmer godkänna
eller förkasta överföring av skattskyldighet. Om den som övertagit skattskyldigheten inte
betalar skatten på föreskrivet sätt, kan Transport- och kommunikationsverket bestämma
att den som överfört skattskyldigheten och den som övertagit skattskyldigheten solidariskt
ska svara för skatten.

8 §

När skattskyldigheten inträder och upphör

Skattskyldigheten inträder
1) den dag ett fordon första gången registreras eller omregistreras eller påställs,
2) dagen efter att ett i registret infört fordons ägar- eller innehavaruppgifter ändras så

att skatten ska påföras en ny skattskyldig,
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3) den dag ett skattefritt fordon ändringsregistreras eller ändringsbesiktigas som skat-
tepliktigt, eller

4) dagen efter den dag förutsättningarna för skattebefrielse upphörde.
Om tidpunkten för skattskyldighetens begynnande inte kan utredas i sådana fall som av-

ses i 5 § 2 mom., kan skattskyldighetens begynnande fastställas enligt uppskattning till ti-
digast 12 månader före den dag då Transport- och kommunikationsverket fick kännedom
om att fordonet använts på det sätt som avses i 5 § 2 mom.

Skattskyldigheten upphör den dag
1) i registret antecknas att fordonet avställs eller avregistreras slutligt,
2) uppgifterna om fordonets ägare eller innehavare ändras så att skatt ska påföras en ny

skattskyldig,
3) ett skattepliktigt fordon ändringsregistreras eller ändringsbesiktigas som skattefritt,

eller
4) förutsättningar för skattebefrielse uppkommer.
Om i ett fall som avses i 3 mom. 1 punkten den dag då registreringsskyltarna återställs

infaller före dagen då i registret antecknas att fordonet avställs eller avregistreras slutligt,
upphör skatteperioden den dag då registreringsskyltarna återställs.

En förutsättning för skattskyldighetens upphörande i fall som avses i 3 mom. 2 och
4 punkten är att det har gjorts en registreringsanmälan om grunden för skattskyldighetens
upphörande enligt bestämmelser som utfärdats med stöd av fordonslagen. Om det på ett
tillförlitligt sätt kan visas att grunden för skattskyldighetens upphörande har uppstått vid
en tidigare tidpunkt än den då anmälan gjordes, kan skattskyldigheten anses ha upphört
vid den tidpunkten. Om fordonets föregående ägare har överlåtit fordonet till en okänd,
upphör skattskyldigheten dock den dag då Transport- och kommunikationsverket har fått
anmälan och en sådan redogörelse för överlåtelsen som verket anser vara tillförlitlig.

Överlåtaren svarar för skatten för överlåtelsedagen, och innehavaren svarar för skatten
för den sista dag som han eller hon är fordonets innehavare.

11 §

Drivkraftsskatt

För fordon som utnyttjar annan kraftkälla eller annat bränsle än motorbensin påförs
drivkraftsskatt. Drivkraftsskattebeloppet per dag är

1) för personbilar (kategorierna M1 och M1G) och bilar avsedda för två ändamål (ka-
tegori N1), samt för fordon vars användningssyfte på grund av obesiktigade ändringar när-
mast motsvarar användningssyftet för personbilar 5,5 cent för varje påbörjat hundratal ki-
logram totalmassa,

2) med avvikelse från bestämmelserna i 1 punkten per dag för varje påbörjat hundratal
kilogram totalmassa dock

a) 1,5 cent om fordonets drivkraft är el,
b) 0,5 cent om fordonets drivkraft är el och motorbensin,
c) 4,9 cent om fordonets drivkraft är el och dieselolja,
d) 3,1 cent om fordonets drivkraft är bränsle som består av metan,
3) för paketbilar (kategorierna N1 och N1G), husbilar (kategori M1) och servicebilar

(kategorierna M1, N1, N2, N3, M1G, N1G, N2G och N3G) 0,9 cent för varje påbörjat
hundratal kilogram totalmassa,

4) för lastbilar (kategorierna N2, N3, N2G och N3G) med vilka inte används släpvagn
0,6 cent för varje påbörjat hundratal kilogram totalmassa upp till en totalmassa om 12 000
kilogram och 1,3 cent för varje påbörjat hundratal kilogram totalmassa som överstiger
denna massa, om fordonet har två axlar; skatten är 0,8 cent för varje påbörjat hundratal
kilogram totalmassa om fordonet har tre axlar, 0,7 cent om fordonet har fyra axlar och
0,6 cent om fordonet har fem eller flera axlar,
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5) för lastbilar (kategorierna N2, N3, N2G och N3G) som är utrustade för och används
för dragning av påhängsvagn 2,2 cent för varje påbörjat hundratal kilogram totalmassa om
fordonet har två axlar, 1,3 cent om fordonet har tre axlar, 1,2 cent om fordonet har fyra
axlar och 1,0 cent om fordonet har fem eller flera axlar,

6) för lastbilar (kategorierna N2, N3, N2G och N3G) som är utrustade och används för
dragning av egentlig släpvagn eller släpkärra 2,1 cent för varje påbörjat hundratal ki-
logram totalmassa om fordonet har två axlar, 1,4 cent om fordonet har tre axlar, 1,3 cent
om fordonet har fyra axlar och 1,2 cent om fordonet har fem eller flera axlar.

Skatten för fordon som är införda i registret som specialbilar är densamma som skatten
för till axelantalet motsvarande fordon i kategori M eller N. För en specialbil fastställs for-
donskategorin närmare enligt de fordonsklassificeringsbestämmelser som skulle tilläm-
pas, om fordonets registreringskategori ändrades vid skatteperiodens ingång. Som bil av-
sedd för två ändamål anses ett fordon i kategori N1 som utöver förarsätet och sätena bred-
vid detta är utrustat med andra säten eller anordningar för fastgörande av säten, med un-
dantag av sådana säten som är avsedda för tillfälligt bruk och som avses i 24 § i bilskatte-
lagen (1482/1994) eller sådana säten som i enlighet med de vägtrafikbestämmelser som
gällde före den 30 september 1998 har godkänts för paketbil.

En lastbil som är utrustad för dragning av släpvagn anses användas för dragning av släp-
vagn, om inte annat anmäls. Om en lastbil som är utrustad för dragning av släpvagn inte
används för dragning av släpvagn, ska fordonets ägare eller innehavare anmäla detta i
samband med lastbilens första registrering eller omregistrering samt i samband med på-
ställning eller innan användningen av släpvagn upphör. På motsvarande sätt ska det på för-
hand anmälas om en lastbil, för vilken gjorts anmälan om upphörande av användning av
släpvagn, börjar användas för dragning av släpvagn. Anmälan ska göras på fastställd blan-
kett vid ett besiktningsställe som utför registrering eller till Transport- och kommunika-
tionsverket.

15 §

Debitering av fordonsskatt

Fordonsskatt debiteras utan dröjsmål, när skatteperioden har börjat eller när en sådan
ändring av fordonets beskaffenhet som påverkar beskattningen eller någon annan uppgift
som behövs för beskattningen har antecknats i registret eller på annat sätt kommit till
Transport- och kommunikationsverkets kännedom. Debiteringen verkställs utan att den
skattskyldige blir hörd.

16 §

Uppbörd av skatt vid åtagande att svara för skatten

Om den som överlåtit fordonet har försummat att göra registreringsanmälan och över-
låtarens i 6 § avsedda skatt inte har debiterats hos överlåtaren, uppbärs skatten i första
hand såsom åtagen skatt hos den mottagare som har registrerat fordonet i sitt namn. På be-
loppet av den åtagna skatten tillämpas då inte bestämmelserna i 62 § om det minsta belopp
som påförs. Debiteringen verkställs utan att mottagaren blir hörd. Om mottagaren medde-
lar Transport- och kommunikationsverket att han eller hon inte åtar sig att svara för skat-
ten, återtas debiteringen. Skatten uppbärs därefter hos överlåtaren och mottagaren utgåen-
de från den tid fordonet varit i överlåtarens respektive mottagarens ägo.

Om i 1 mom. avsedd skatt inte har betalats senast på förfallodagen, kan Transport- och
kommunikationsverket debitera skatten hos den som överlåtit fordonet. Mottagaren kan
dock efter debiteringen genom anmälan till Transport- och kommunikationsverket åta sig
att svara för skatten.
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18 §

Betalning av skatt i rater och tillägg för betalningssätt

Skattebelopp som ska debiteras kan av Transport- och kommunikationsverket på den
skattskyldiges begäran före den första förfallodagen i en skatteperiod delas upp för betal-
ning i två eller fyra rater. Till beloppet av varje rat läggs då ett betalningssättstillägg på
3 euro per rat. Betalningssättet tillämpas tills den skattskyldige begär ändring av betal-
ningssättet. Begäran ska framställas före skatteperiodens början.

Om en i registret antecknad ny skattskyldig i samband med att hans eller hennes skatt-
skyldighet börjar betalar en del av den i debetsedeln angivna skatten som är uppdelad på
rater, anses den skattskyldige ha gjort en sådan begäran som avses i 1 mom.

Skatt som ska debiteras med anledning av debiteringsrättelse eller efterbeskattning,
som tilläggsskatt eller med anledning av beslut på ändringsansökan uppbärs i en rat.

19 §

Skatteuppbörd i vissa fall

Fordonsskatt behöver inte betalas för den tid då fordonet
1) är anmält till polisen som tillgripet,
2) är beslagtaget eller annars omhändertaget av polisen eller den myndighet som hand-

har bilskatten,
3) är utmätt och i utsökningsmyndighetens besittning,
4) omhändertagits som skrotfordon av kommunen, eller
5) intygats vara förstört eller nedskrotat.
I fall som avses i 1 mom. rättas debiteringen av skatt. Rättelse görs utan ansökan, om

Transport- och kommunikationsverket känner till grunden för rättelsen. Betald skatt åter-
bärs till den skattskyldige på det sätt som föreskrivs i 32 §.

När ett fordon tas i bruk på nytt, debiteras skatten från den dag då den i 1 mom. avsedda
grunden upphörde. Om skatteperioden ännu inte har upphört, uppbärs skatten för den åter-
stående tiden av skatteperioden.

21§

Sändning av debetsedel och annat meddelande eller beslut

Transport- och kommunikationsverket sänder debetsedel, annat meddelande och beslut
under den adress som finns antecknad i trafik- och transportregistret. Andra än enskilda
kan skriftligen anmäla adressen för fakturering av fordonsskatt till Transport- och kom-
munikationsverket. Om inte annat visas, anses delgivningen av en handling ha skett den
sjunde dagen efter det att verket har lämnat handlingen till befordran av posten eller någon
annan avtalspartner som handhar liknande uppgifter.

Debetsedeln och andra handlingar som avses i 1 mom. kan på den skattskyldiges begä-
ran också sändas till en elektronisk faktureringsadress.

Om den skattskyldige inte har fått någon debetsedel, ska han eller hon begära en sådan
av Transport- och kommunikationsverket så att skatten kan betalas på förfallodagen.

Om det finns skäl att befara att mottagarens adress är oriktig, kan handlingen sändas
som bevislig delgivning.

23 §

Förfallodagar

Skatten förfaller till betalning när 42 dagar har förflutit från skatteperiodens början eller
från beskattningsbeslutet, beroende på vilken av dessa tidpunkter som infaller senare. Som
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förfallodag för debitering enligt 18 § 3 mom. kan Transport- och kommunikationsverket
fastställa även någon annan dag.

Skatt som ska betalas i mer än en rat förfaller till betalning med tre eller sex månaders
intervall från förfallodagen för den första raten på det sätt som anges i debetsedeln.

25 §

Betalningspåminnelse

Transport- och kommunikationsverket kan sända den avgiftsskyldige en betalningspå-
minnelse om skatt som har förfallit till betalning. Betalningspåminnelse sänds dock inte
om det finns särskilda skäl för att avstå från att sända den.

26 §

Periodisering av skatteuppbörden

Transport- och kommunikationsverket kan som periodbeskattad godkänna en skattskyl-
dig som dagligen under 12 månader i genomsnitt bedöms svara för skatten för minst
50 fordon. Som periodbeskattad kan av särskilda skäl godkännas även en skattskyldig som
svarar för ett mindre antal fordon än detta.

Till en skattskyldig som godkänts som periodbeskattad sänds efter utgången av beskatt-
ningsperioden en sammanställning av debetsedlarna för de fordon för vilka den periodbe-
skattade har varit skattskyldig under perioden. Skatten uppbärs per dag för de fordon som
under perioden har varit införda i registret.

Transport- och kommunikationsverket kan på de villkor som det bestämmer avtala med
en periodbeskattad om

1) uppgifter i debetsedeln,
2) skattens förfallodag,
3) beskattningsperiodens längd,
4) säkerhet för tryggande av skattefordran,
5) minimibeloppet för den skatt som ska debiteras, och
6) andra frågor som är nödvändiga vid verkställandet av periodbeskattningen.
Om en periodbeskattad inte iakttar avtalsvillkoren eller om avtalsförutsättningarna på

annat sätt upphör, kan Transport- och kommunikationsverket häva avtalet utan att höra
den skattskyldige. Efter det att avtalet har hävts debiteras fordonsskatten fordonsvis på det
sätt som föreskrivs i denna lag.

30 §

Återbäring av grundlös prestation

Den som visar att han eller hon har betalat fordonsskatt av misstag har rätt att hos Trans-
port- och kommunikationsverket ansöka om att återfå det betalda beloppet. Som misstag
betraktas inte att skatt har betalats för att undvika att användningen av fordonet förhindras
eller under omständigheter där detta syfte kan anses vara uppenbart.

Om två eller flera har betalt fordonsskatt för ett och samma fordon, återbärs den grund-
löst betalda skatten på ansökan till den som inte är skattskyldig.

31 §

Överföring av skatteåterbäring

Om Transport- och kommunikationsverket ska både återbära skatt till en skattskyldig
och debitera denne, överför verket utan att höra den skattskyldige återbäringen för att an-
vändas som betalning för skatten. Överföring kan göras även om den skatt för vars betal-
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ning återbäringen överförs inte har förfallit till betalning. Om det inte finns någon skatt att
debitera, överförs återbäringen i väntan på följande debitering.

På överförd skatteåterbäring tillämpas bestämmelserna i 32 §.
Besked om att återbäringsbelopp har överförts för att användas som betalning för skatt

ska ges den skattskyldige i följande debetsedel.

32 §

Betalning av återbäring

Återbäring betalas på ansökan till ett av mottagaren angivet bankkonto eller genom be-
talningsanvisning, om inte återbäringen har använts på det sätt som anges i 31 eller 33 §.

Har ansökan om återbäring inte gjorts inom 12 månader efter det att återbäringsgrunden
har uppstått, betalas skatteåterbäringen utan särskild ansökan om skatten har betalats av
den skattskyldige. Har någon annan än den skattskyldige betalat den skatt som ska återbä-
ras, ska betalaren skriftligen ansöka om skatteåterbäring hos Transport- och kommunika-
tionsverket.

33 §

Kvittning

Om de förutsättningar för användning av återbäring som anges i lagen om skatteupp-
börd är uppfyllda och kvittning kan anses vara ändamålsenlig, kan kvittning verkställas
mellan skatter som uppbärs av Transport- och kommunikationsverket och skatter som
uppbärs av någon annan myndighet. På kvittningsförfarandet tillämpas bestämmelserna
om användning av återbäring i lagen om skatteuppbörd.

36 §

Förfarande vid ansökan om skattebefrielse

Ansökan om skattebefrielse på grundval av handikapp ska göras skriftligt hos Trans-
port- och kommunikationsverket.

Av ansökan ska framgå den skattskyldiges och den handikappade personens namn,
adress och personbeteckning samt fordonets registreringstecken och motiven till ansökan.
Transport- och kommunikationsverket kan kräva att få de handlingar som ansökan om
skattebefrielse grundar sig på för påseende under behandlingen av ansökan eller efter det
att skattebefrielse beviljats.

Skattebefrielse kan beviljas utan ansökan, om Transport- och kommunikationsverket
känner till grunden för skattebefrielsen.

46 §

Skatterättelse till skattetagarens fördel

Om skatt har lämnats odebiterad eller debiterats till för lågt belopp, eller har återburits
till en skattskyldig utan grund eller till ett alltför stort belopp, kan beskattningen rättas
inom tre år efter utgången av den skatteperiod då skatten debiterades eller borde ha debi-
terats eller då beslutet om skatteåterbäring fattades.

Trots den tid som föreskrivs i 1 mom. kan Transport- och kommunikationsverkets be-
slut som gäller ändring av beskattning rättas inom 60 dagar räknat från den dag då den som
har rätt att söka ändring fick kännedom om verkets beslut.
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47 §

Efterbeskattning

Om ett fordon helt eller delvis har lämnats obeskattat eller skatt har återburits utan
grund med anledning av att anmälan eller annan uppgift eller handling inte har lämnats in
eller är bristfällig eller oriktig, påför Transport- och kommunikationsverket den odebite-
rade eller återburna skatten för betalning.

Om skattebeloppet ska beräknas på ett fordon som inte är infört i registret eller som an-
mälts som avställt, ska skatten på basis av de omständigheter som är kända uppskattas till
det belopp som sannolikt skulle betalas för ett registrerat fordon av motsvarande slag.
Skatten kan alltid påföras åtminstone på basis av de uppgifter som antecknats om fordonet
då det senast var infört i registret.

Innan efterbeskattning verkställs ska den skattskyldige beredas tillfälle att avge bemö-
tande i saken. Efterbeskattning ska verkställas senast två år efter utgången av det år under
vilket den omständighet som ligger till grund för efterbeskattningen kom till skatte-
myndighetens kännedom. Efterbeskattning verkställs dock senast tre år efter utgången av
det år för vilket skatten borde ha debiterats.

48 §

Förhandsavgörande

Transport- och kommunikationsverket kan på ansökan meddela förhandsavgörande om
tillämpningen av bestämmelser som gäller fordonsskatt. Förhandsavgörande ges den för
vilken det är viktigt att veta hur lagen tillämpas på hans eller hennes fordon, och meddelas
för en tid om högst två år. För ett förhandsavgörande tas avgift ut enligt lagen om grun-
derna för avgifter för vissa förhandsavgöranden (1209/2006).

Om en sökande kräver det, ska ett förhandsavgörande som vunnit laga kraft med bin-
dande verkan iakttas vid beskattningen av den sökande för den tid avgörandet gäller. Om-
prövning enligt 50 § av ett förhandsavgörande får inte begäras, utan avgörandet får över-
klagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol på det sätt som anges i förvalt-
ningsprocesslagen (586/1996). Omprövning av ett beslut att inte meddela förhandsavgö-
rande får inte begäras och beslutet får inte heller överklagas genom besvär. Besvärsrätt på
statens vägnar har Transport- och kommunikationsverkets skatteombud.

49 §

Rättelse till den skattskyldiges fördel

Om fordonsskatt har debiterats till ett alltför stort belopp, kan Transport- och kommu-
nikationsverket rätta debiteringen till den skattskyldiges fördel.

52 §

Ränta som ska betalas med anledning av ändringssökande

Om skatt med anledning av ändringssökande eller rättelse har avlyfts eller sänkts, ska
till vederbörande återbetalas det överskjutande beloppet jämte årlig ränta från skattebetal-
ningsdagen enligt vad som föreskrivs i lagen om skatteuppbörd.

Ränta betalas dock inte på grundval av rättelse, om skatteåterbäringen beror på att den
skattskyldige har underlåtit att göra anmälan om någon omständighet som hänför sig till
skattskyldighetens upphörande eller till avbrytande av skatteuppbörd enligt 19 §, eller om
andra sådana liknande omständigheter som han eller hon känner till och som gäller skatt-
skyldighet eller fordonets skattepliktighet.
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Om skatt påförs eller skattens belopp höjs med anledning av ändringssökande, driver
Transport- och kommunikationsverket in skatten jämte förseningsränta enligt lagen om
skattetillägg och förseningsränta.

53§

Bevakning av statens intresse

Statens intresse i ärenden som gäller ändringssökande och rättelse bevakas av Trans-
port- och kommunikationsverkets skatteombud. Statens intresse i ärenden som gäller fast
skatt och konsumtionsskatt enligt 38 § bevakas av ett tullombud.

Den statliga intressebevakaren hörs och delges ett beslut genom att intressebevakaren
ges tillfälle att ta del av beslutet och de handlingar som ligger till grund för det.

56 §

Myndigheter

Skatteuppbördsmyndighet i fråga om fordonsskatten är Transport- och kommunika-
tionsverket. Tullen är dock skatteuppbördsmyndighet i fråga om den fasta skatten och
konsumtionsskatten. Skatteuppbördsmyndighet i landskapet Åland är Statens ämbetsverk
på Åland, på vilket tillämpas vad som i denna lag föreskrivs om Transport- och kommu-
nikationsverket.

Verkställandet av skattedebiteringen samt skatteuppbörden och andra åtgärder i anslut-
ning till beskattningen liksom behandlingen av ansökningsärenden och andra ärenden som
gäller fordonsbeskattningen handhas av Transport- och kommunikationsverket, Tullen
samt, i fråga om fordon som är registrerade i landskapet Åland, av Statens ämbetsverk på
Åland. Transport- och kommunikationsverket behandlar dock även sådana ärenden om
skatteuppskov och skattelättnad som gäller skatter som uppbärs av Statens ämbetsverk på
Åland.

Skatteuppbördsmyndigheten kan avtala om att rådgivande telefonservice i anslutning
till skatteuppbörden kan överföras till andra än myndigheter. Med rådgivande telefonser-
vice avses förmedling av information till skattskyldiga om innehållet i lagstiftningen och
anvisningarna om fordonsskatt, lämnande av uppgifter som gäller beskattningen av fordon
ur trafik- och transportregistret samt mottagande av de skattskyldigas deklarationer, re-
gistrering av dem och vidarebefordran av dem till skattemyndigheten. På den som sköter
den rådgivande telefonservicen tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar
vid skötseln av uppdraget i fråga. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skade-
ståndslagen (412/1974). I den rådgivande telefonservicen sköts inte uppgifter som innebär
utövande av beslutanderätt i fråga om beskattningen. Ett avtal om rådgivande telefonser-
vice inverkar inte på de uppgifter som åligger skatteuppbördsmyndigheten eller på
myndighetens skyldigheter.

57 §

Tillsyn

Tillsynen över fordonsbeskattningen ankommer på Transport- och kommunikations-
verket samt polis-, gränsbevaknings- och tullmyndigheterna. De myndigheter som anges
i lag ska se till att ett fordonsskattepliktigt fordon inte används i trafik eller förs ut ur lan-
det, om skatt som förfallit till betalning inte har betalats för fordonet. Transport- och kom-
munikationsverket kan ge andra myndigheter anvisningar om tillsynen.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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58§

Användningsförbud

Om skatt eller den del av skatten som förfallit till betalning inte har betalats inom utsatt
tid, får fordonet inte användas i trafik (användningsförbud). Fordonet får inte heller an-
vändas i trafik trots att det övergått till en annan ägare eller innehavare än den skattskyl-
dige. Registreringsskyltarna och registreringsintyget för ett fordon som belagts med an-
vändningsförbud kan omhändertas av tillsynsmyndigheten. Fordonet får dock med skrift-
ligt tillstånd av polis-, tull- eller gränsbevakningsmyndigheten köras till ett i tillståndet be-
stämt ställe för förvaring. Användningen av fordonet kan också förhindras om tilläggs-
skatt enligt 47 a § ska debiteras för fordonet.

Användningsförbudet upphör när den debiterade skatten har betalts helt och hållet. An-
vändningsförbudet upphör också om Transport- och kommunikationsverket låter bli att
debitera tilläggsskatt enligt 47 a §.

Om datasystemet inte innehåller någon anteckning om att skatten har betalts och det
inte annars går att säkerställa att skatten har betalts, ska den skattskyldige eller den som
använder fordonet i en tillsynssituation framlägga bevisning om att skatten har betalts på
det sätt som föreskrivs i 59 § 3 mom.

Transport- och kommunikationsverket kan av synnerligen vägande skäl helt eller för en
bestämd tid återkalla ett användningsförbud eller bestämma att användningsförbud inte
ska tillämpas på fordonet. Användning av fordonet kan tillåtas endast

1) om en domstol har beslutat om inledning av skuldsanering eller skuldreglering i frå-
ga om den som lämnat skatten obetald, eller

2) om det kan anses att fordonets ägare eller innehavare inte har känt till och inte har
kunnat känna till att skatten är obetald och det med beaktande av omständigheterna kan
anses vara oskäligt att förbjuda att fordonet används.

Om uppgifter om försummad skattebetalning har varit tillgängliga för fordonets köpare
i ett register som gäller fordon, återkallas användningsförbudet inte utan särskilda skäl.

Obetald skatteprestation som hänför sig till en periodbeskattningstid medför inte an-
vändningsförbud för fordonets nästa ägare.

Har fordonsskatt med stöd av 5 § 5 mom. debiterats en person som tillgripit fordonet,
medför detta inte användningsförbud för ägaren eller innehavaren på grund av obetald
skatt.

59 §

Besiktning av fordon

Vid utförandet av en periodisk besiktning enligt fordonslagen ska besiktningsförrätta-
ren kontrollera att fordonsskatten är betald. Om fordonsskatt som förfallit till betalning är
obetald, godkänns fordonet inte vid en periodisk besiktning.

Om datasystemet inte innehåller någon anteckning om att skatten har betalts och det
inte framläggs någon annan bevisning om att skatten har betalts, avbryts besiktningen tills
skatten jämte förseningsräntor har betalts helt och hållet. Tillsynsmyndigheterna kan för-
hindra att fordonet används under den tid som besiktningen är avbruten.

Som bevisning enligt 2 mom. kan betraktas ett verifikat från en penninginrättning över
betald skatt, ett kontoutdrag som visas upp tillsammans med debetsedeln eller ett verifikat
som skrivits ut av en betalningsautomat eller annan dataterminal och som visas upp till-
sammans med debetsedeln.

Om Transport- och kommunikationsverket har fattat ett i 58 § 4 mom. avsett beslut om
återkallande av användningsförbud, kan fordonet besiktigas under den tid beslutet är i
kraft, trots att skatten är obetald.
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61 §

Skattelättnad

Transport- och kommunikationsverket kan av särskilda skäl på ansökan och på de vill-
kor som det bestämmer helt eller delvis bevilja befrielse från eller uppskov med betalning
av fordonsskatt som betalats eller ska betalas, jämte ränta. Transport- och kommunika-
tionsverket eller finansministeriet har rätt att av andra skattemyndigheter få uppgifter som
behövs för att avgöra ett skattelättnadsärende. Tullen avgör ansökningar om skattebefriel-
se eller skatteuppskov som gäller sådan fast skatt och konsumtionsskatt som avses i 38 §.
Uppskov med betalning av skatt beviljas på de villkor som finansministeriet bestämt.

Finansministeriet kan överta avgörandet av ett i 1 mom. avsett ärende av principiell be-
tydelse.

63 §

Offentlighet och utlämnande av uppgifter som gäller fordonsskatt

Uppgifter som gäller fordonsskatt är offentliga med undantag av handlingar som gäller
den skattskyldiges hälsa, ansökningar om skattelättnad och betalningsuppskov samt an-
sökningar om befrielse från användningsförbud med tillhörande handlingar. I fråga om ut-
lämnandet av uppgifter om fordonsskatt och om den skattskyldige tillämpas även V avd.
3 kap. i lagen om transportservice.

Transport- och kommunikationsverket kan utfärda intyg över att fordonsskatt för ett
fordon inte är obetald. För uppgifterna tas avgift ut enligt lagen om grunderna för avgifter
till staten (150/1992).

————
Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag.
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