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om ändring av bilskattelagen

Utfärdad i Nådendal den 7 augusti 2015

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i bilskattelagen (1482/1994) 70 och 71 §, sådana de lyder, 70 § i lagarna 267/2008,

971/2012 och 384/2014 samt 71 § i lagarna 413/1997, 267/2008 och 971/2012, samt
fogas till 69 §, sådan den lyder i lagarna 267/2008, 971/2012 och 384/2014, ett nytt 6 mom.

som följer:

69 §
— — — — — — — — — — — — —

En begäran om omprövning ska behandlas
utan ogrundat dröjsmål.

70 §
Beslut som fattats med anledning av en

begäran om omprövning och beslut om annat
än fastställande eller återbärande av skatt får
överklagas genom besvär hos den förvalt-
ningsdomstol inom vars domkrets den skatt-
skyldiges eller någon annan till ändringssö-
kande berättigad parts hemkommun eller
sammanslutnings hemort fanns då det beslut
som avses i 69 § 1 mom. eller beslutet om
annat än fastställande eller återbärande av
skatt fattades. Om det i fråga om den skatt
som fastställs för ett fordon finns flera skatt-
skyldiga eller om det med stöd av vad som
anförts ovan inte finns någon behörig förvalt-
ningsdomstol, ska besvär anföras hos Hel-
singfors förvaltningsdomstol.

Besvärsrätt på statens vägnar har en sådan
statlig intressebevakare som avses i 55 §.

Besvärstiden i fråga om beslut som fattats
med anledning av en begäran om ompröv-
ning är tre år från ingången av kalenderåret

efter det år då skatten fastställdes eller åter-
bars, dock alltid minst 60 dagar från delfåen-
det av omprövningsbeslutet. När besvär an-
förs över andra ärenden är besvärstiden 30
dagar från delfåendet av beslutet. För en stat-
lig intressebevakare är besvärstiden 30 dagar
från det att beslutet fattades.

Utöver vad som i 34 § 2 mom. i förvalt-
ningsprocesslagen (586/1996) 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 skat-
tebeloppet med anledning av besvären kan
ändras med högst 6 000 euro och om ärendet
inte lämnar rum för tolkning och inte är
oklart.

Vad som i lagen om verkställighet av skat-
ter och avgifter (706/2007) föreskrivs om
grundbesvär tillämpas inte på ärenden som
avses i denna lag.

71 §
Ett beslut av förvaltningsdomstolen får

överklagas genom besvär endast om högsta
förvaltningsdomstolen beviljar besvärstill-
stånd.
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Besvär ska anföras inom 60 dagar från
delfåendet av förvaltningsdomstolens beslut.
Besvärsrätt på statens vägnar har den som
enligt 55 § bevakar statens intresse.

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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