
F I N L A N D S  F Ö R F A T T N I N G S S A M L I N G

Muu asiaMnrovvvvom ändring av lagen om trafiksäkerhetsavgift Utgiven i Helsingfors den 27 november 2018

981/2018

Lag
om ändring av lagen om trafiksäkerhetsavgift

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om trafiksäkerhetsavgift (471/2016) 3, 5–8 samt 13–16 § som följer:

3 §

Behörig myndighet

Trafiksäkerhetsavgiften tas ut av Transport- och kommunikationsverket. Verket får vid
behov meddela mera detaljerade föreskrifter om betalningsförfarandet och de utredningar
som ska sändas till verket för påförande av avgiften.

5 §

Uppgifter som ska lämnas till Transport- och kommunikationsverket

Den avgiftsskyldige ska avge en skriftlig deklaration till Transport- och kommunika-
tionsverket för varje avgiftsperiod senast den 15 dagen i den kalendermånad som följer
närmast efter avgiftsperioden. Deklarationen ska innehålla de uppgifter som behövs för
bestämmande av avgiften.

Den avgiftsskyldige ska dessutom till Transport- och kommunikationsverket årligen
lämna in sitt bokslut och sin verksamhetsberättelse.

6 §

Påförande av avgift

Transport- och kommunikationsverket ska utan dröjsmål fastställa trafiksäkerhetsav-
giftens belopp på grundval av den utredning som verket fått.

7 §

Betalning av avgiften

Trafiksäkerhetsavgiften ska betalas senast den 30 dagen i den kalendermånad som föl-
jer närmast efter avgiftsperioden.

Om den avgiftsskyldige inte har fått del av avgiftsbeslutet före utgången av den tid som
avses i 1 mom., ska avgiften betalas enligt den avgiftsskyldiges bokföring.
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Om den avgiftsskyldige inte har betalat avgiften inom föreskriven tid eller har betalat
den till lägre belopp än vad som fastställts i avgiftsbeslutet, ska Transport- och kommuni-
kationsverket utan dröjsmål debitera den avgiftsskyldige för den avgift som ska betalas.

8 §

Betalningsställen

Trafiksäkerhetsavgiften ska betalas till en penninginrättning. Betalaren svarar för kost-
naderna för betalningen.

Penninginrättningarna ska betala in de trafiksäkerhetsavgifter som de har mottagit på
Transport- och kommunikationsverkets konto senast den vardag som följer närmast efter
betalningsdagen.

13 §

Rättelse till den avgiftsskyldiges fördel

Om den avgiftsskyldige på grund av ett fel vid bestämmandet av trafiksäkerhetsavgiften
har påförts en för stor avgift, ska Transport- och kommunikationsverket rätta avgiftsbeslu-
tet till den avgiftsskyldiges fördel, om saken inte har avgjorts genom beslut med anledning
av besvär eller begäran om omprövning. Rättelse till den avgiftsskyldiges fördel kan göras
inom tre år från ingången av kalenderåret efter det år då avgiften påfördes.

14 §

Rättelse till betalningsmottagarens fördel

Om den avgiftsskyldige på grund av ett räknefel eller ett motsvarande misstag inte har
påförts trafiksäkerhetsavgift eller en del av den, ska Transport- och kommunikationsver-
ket rätta avgiftsbeslutet, om inte saken har avgjorts genom beslut med anledning av besvär
eller begäran om omprövning. Rättelse till betalningsmottagarens fördel kan göras inom
ett år från ingången av kalenderåret efter det år då avgiften påfördes eller borde ha påförts.

15 §

Sökande av ändring hos förvaltningsdomstolen

Ett beslut som har meddelats med anledning av begäran om omprövning och ett beslut
om rättelse som Transport- och kommunikationsverket annars fattat får överklagas av den
avgiftsskyldige genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvalt-
ningsprocesslagen (586/1996).

16 §

Sökande av ändring hos högsta förvaltningsdomstolen

Förvaltningsdomstolens beslut får överklagas genom besvär hos högsta förvaltnings-
domstolen om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Den avgiftsskyldi-
ge har besvärsrätt till högsta förvaltningsdomstolen. Transport- och kommunikationsver-
ket har besvärsrätt i det fall att förvaltningsdomstolen har ändrat ett avgiftsbeslut som ver-
ket har fattat eller upphävt beslutet.

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