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L a g

937/2015

om ändring av fordonsskattelagen

Utfärdad i Nådendal den 7 augusti 2015

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i fordonsskattelagen (1281/2003) 48—51 §,
av dem 48 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1327/2009, 49 § sådan den lyder i lag

1327/2009 och 50 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1317/2011, 972/2012 och
385/2014, samt

fogas till lagen en ny 50 a § som följer:

48 §

Förhandsavgörande

Trafiksäkerhetsverket kan på ansökan
meddela förhandsavgörande om tillämp-
ningen av bestämmelser som gäller fordons-
skatt. Förhandsavgörande ges den för vilken
det är viktigt att veta hur lagen tillämpas på
hans fordon, och meddelas för en tid om
högst två år. För ett förhandsavgörande tas
avgift ut enligt lagen om grunderna för avgif-
ter för vissa förhandsbeslut (1209/2006).

Om en sökande kräver det, ska ett för-
handsavgörande som vunnit laga kraft med
bindande verkan iakttas vid beskattningen av
den sökande för den tid avgörandet gäller. I
fråga om ett förhandsavgörande får ompröv-
ning enligt 50 § inte begäras, utan avgörandet
får överklagas genom besvär hos Helsingfors
förvaltningsdomstol på det sätt som anges i
förvaltningsprocesslagen (586/1996). Om-
prövning av ett beslut att inte meddela för-
handsavgörande får inte begäras och beslutet
får inte heller överklagas genom besvär. Be-

svärsrätt på statens vägnar har Trafiksäker-
hetsverkets skatteombud.

49 §

Rättelse till den skattskyldiges fördel

Om fordonsskatt har debiterats till ett allt-
för stort belopp, kan Trafiksäkerhetsverket
rätta debiteringen till den skattskyldiges för-
del.

50 §

Omprövningsbegäran

I fråga om beslut som meddelats med stöd
av denna lag får omprövning begäras. Rätt att
begära omprövning har den skattskyldige el-
ler någon annan part och på statens vägnar
den statliga intressebevakaren.

Tidsfristen för begäran om omprövning är
tre år från utgången av den skatteperiod då
skatten debiterades eller då den borde ha
debiterats eller då beslut om återbetalning av
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skatten fattades, dock alltid minst 60 dagar
från delfåendet av beslutet. För den statliga
intressebevakaren är tidsfristen sex månader
från det att skattebeslutet fattades.

En begäran om omprövning ska behandlas
utan ogrundat dröjsmål.

Om inte något annat föreskrivs i denna lag,
tillämpas på begäran om omprövning i övrigt
förvaltningslagen.

50 a §

Besvär till förvaltningsdomstolen

Ett beslut som har meddelats med anled-
ning av en begäran om omprövning får över-
klagas genom besvär hos Helsingfors förvalt-
ningsdomstol. Besvärsrätt har den skattskyl-
dige eller någon annan part och på statens
vägnar den statliga intressebevakaren.

För den skattskyldige och andra parter är
besvärstiden tre år från utgången av den skat-
teperiod då skatten debiterades eller då den
borde ha debiterats eller då beslut om återbe-
talning av skatten fattades, dock alltid minst
60 dagar från delfåendet av omprövningsbe-
slutet. För den statliga intressebevakaren är
besvärstiden 30 dagar från det att ompröv-
ningsbeslutet fattades.

Utöver vad som i 34 § 2 mom. i förvalt-
ningsprocesslagen föreskrivs om avgörande
av ett ärende utan att en part hörs, kan besvär
som anförts av den skattskyldige eller av
någon annan part avgöras utan att den statliga
intressebevakaren hörs, om skattebeloppet
med anledning av besvären kan ändras med
högst 6 000 euro och om ärendet inte lämnar
rum för tolkning och inte är oklart.

51 §

Besvär till högsta förvaltningsdomstolen

Ett beslut av förvaltningsdomstolen får
överklagas genom besvär endast om högsta
förvaltningsdomstolen beviljar besvärstill-
stånd.

Besvär ska anföras inom 60 dagar från
delfåendet av förvaltningsdomstolens beslut.
Besvärsrätt har den som med stöd av 50 § får
söka ändring i beskattningen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
På sökande av ändring i ett förvaltningsbe-

slut som meddelats före ikraftträdandet av
denna lag tillämpas de bestämmelser som
gällde vid ikraftträdandet.

Nådendal den 7 augusti 2015
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