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85/2021

Lag
om ändring av fordonsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i fordonsskattelagen (1281/2003) 2 § 2 mom. och 4 § 2 mom. samt 4 a, 5, 6 och

12 §,
av dem 2 § 2 mom. sådant det lyder i lag 738/2018, 4 a § sådan den lyder i lag 235/2007,

5 och 6 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 235/2007 och 12 § sådan den lyder delvis
ändrad i lagarna 235/2007, 1402/2010 och 307/2018, som följer:

2 §

Tillämpningen av andra lagar

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Om inte något annat föreskrivs i denna lag, tillämpas på klassificering av fordon och

största tillåtna totalmassa samt fordonsregistreringsskyldighet fordonslagen (82/2021)
och förordningar utfärdade med stöd av den samt de grunder som fastställts i vägtrafikla-
gen (729/2018) och med stöd av den. På fordon som är registrerade eller borde ha regist-
rerats i landskapet Åland tillämpas på motsvarande sätt bestämmelserna i Ålands land-
skapslagstiftning.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

4 §

Skattepliktiga fordon

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Ett motorredskap som byggts på ett bilunderrede betraktas inte som ett sådant fordon

som avses i 1 mom. Som motorredskap som byggts på ett bilunderrede betraktas ett fordon
i kategori N2 eller N3 som utrustats med speciella redskap för utförande av arbete, som
inte används eller är avsett för transport av annat gods än sådana arbetsredskap och sådan
utrustning som behövs i arbetet och som har högst två säten utöver förarsätet. Som motor-
redskap som byggts på ett bilunderrede betraktas dock inte ett fordon till vilket har kopp-
lats något annat släpfordon än ett sådant som används för transport av bränsle och smörj-
medel samt utrustning och tillbehör som hänför sig till arbetet i fråga.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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4 a §

Fordon som avställts

Fordonsskatt tas inte ut för fordon som avställts i enlighet med 112 § i fordonslagen.
Ett fordon som avställts får användas i trafik utan skyldighet att betala fordonsskatt en-

dast när fordonet
1) under särskild reserverad tid förflyttas till besiktning och därefter från besiktning till

förvaringsstället eller till en plats där det kan repareras på ändamålsenligt sätt,
2) i enlighet med 112 § i fordonslagen används den dag som det avställs,
3) i enlighet med 116 § i fordonslagen används med provnummerskyltar,
4) i enlighet med 117 § i fordonslagen används med förflyttningstillstånd,
5) i enlighet med 109 § i fordonslagen används med exportskyltar.

5 §

Skattskyldig

Den som i registret har antecknats som fordonets ägare eller den som har antecknats
som innehavare är skyldig att betala fordonsskatt för fordonet för den tid för vilken denne
varit antecknad i registret som fordonets ägare respektive innehavare. Om såväl ägare som
innehavare finns antecknade i registret, är det innehavaren som är skattskyldig. Finns det
fler än en skattskyldig, är de solidariskt ansvariga för betalningen av skatten.

Om ett fordon som avställts eller ett oregistrerat fordon används i trafik eller om upp-
gifter som antecknats i registret är oriktiga, är den skattskyldig som enligt fordonslagen
borde ha varit antecknad som ägare eller innehavare i registret. Om det inte kan påvisas
vem som är ägare eller innehavare eller om ett fordon som avställts eller ett oregistrerat
fordon har använts utan ägarens eller innehavarens samtycke, är den skattskyldig i vars an-
vändning fordonet ska anses ha varit.

Som skattskyldig enligt 1 mom. betraktas även en fordonsägare som inte har registrerat
sig trots att fordonets föregående ägare har gjort en sådan registreringsanmälan som avses
i 83 § i fordonslagen. Om en fordonsägare har försummat registreringen, och den ägare
som registrerat fordonet i sitt namn har åtagit sig att svara för skatten, bestäms skattskyld-
igheten enligt 6 § i denna lag. När en ägare som registrerar ett fordon i sitt namn inte åtar
sig att svara för skatten, bestäms skattskyldigheten enligt 1 mom.

I fråga om solidariskt ansvariga skattskyldiga debiteras skatten hos den person som an-
tecknats först i registret som fordonets ägare eller innehavare. Om skatten inte kan tas ut
hos den som antecknats först som skattskyldig eller om det finns något annat särskilt skäl
att ändra debiteringen, ska skatten debiteras hos någon annan solidariskt ansvarig skatt-
skyldig.

Den som på brottslig väg har fått ett fordon i sin besittning är skyldig att betala skatt för
den tid för vilken fordonets ägare eller innehavare har beviljats skattebefrielse enligt 19 §
1 mom. 1 punkten.

6 §

Åtagande att svara för skatt

När ett fordon överlåts kan mottagaren åta sig att svara för skatten även för den tid som
fordonet har varit i en sådan persons ägo som försummat att göra registreringsanmälan om
överlåtelse av äganderätt enligt 83 § i fordonslagen. Bestämmelser om förfarande och
skatteuppbörd vid åtagande att svara för skatt finns i 16 § i denna lag.

Om mottagaren åtar sig att svara för skatten enligt 1 mom. och betalar skatten, befrias
överlåtaren från skattskyldighet. Om mottagaren meddelar att denne inte åtar sig att svara
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för skatten, betraktas mottagaren och den som överlåtit fordonet som skattskyldiga för den
tid fordonet varit i mottagarens respektive överlåtarens ägo enligt 5 och 8 §.

12 §

Skattefria fordon

Fria från fordonsskatt är
1) fordon som registrerats med C- eller CD-tecken enligt 99 § i fordonslagen,
2) fordon som ägs eller innehas av Europeiska unionens institutioner belägna i Finland

eller som på grundval av något annat internationellt avtal är skattefria,
3) fordon som har besiktats och registrerats som museifordon enligt 36 § fordonslagen,
4) räddningsbilar och ambulanser,
5) bussar (kategori M2 och M3),
6) militärfordon som uteslutande ägs och innehas av försvarsmakten och inte är införda

i registret,
7) exportregistrerade fordon som är registrerade för utförsel ur landet i enlighet med

109 § i fordonslagen,
8) fordon som i enlighet med 5 kap. i fordonslagen används tillfälligt i Finland,
9) fordon som i enlighet med 116 § i fordonslagen används med provnummerskyltar,
10) fordon som i enlighet med 117 § i fordonslagen beviljats förflyttningstillstånd,
11) motorfordon i vilka huvudsakligen används trä- eller torvbaserat bränsle,
12) person-, paket- och specialbilar för vilka staten eller statliga inrättningar är skatt-

skyldiga och som används av dessa, med undantag för fordon som ägs av affärsverk som
avses i lagen om statliga affärsverk (1062/2010).

————
Denna lag träder i kraft den 1 mars 2021.

Helsingfors den 15 januari 2021
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