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Lag 
om ändring av avfallsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i avfallsskattelagen (1126/2010) 2, 9, 10 och 12 §, av dem 2 § sådan den lyder i

lag 970/2012 och 10 § sådan den lyder i lag 1072/2014, som följer:

2 § 

Behörig myndighet

På de behöriga myndigheterna tillämpas 4 § i punktskattelagen (182/2010).

9 § 

Registreringsskyldighet 

Huvudmannen för avstjälpningsplatsen ska innan verksamheten inleds göra en skriftlig
anmälan till Skatteförvaltningen för registrering som skattskyldig. Anmälan ska även gö-
ras om stängning av avstjälpningsplatsen. 

Skatteförvaltningen för in dem som registrerats som skattskyldiga i det register som av-
ses i 30 § i punktskattelagen.

10 § 

Deklarationsskyldighet

Den skattskyldige ska för varje skatteperiod senast den 18 dagen i månaden efter ut-
gången av skatteperioden ge in en skattedeklaration till Skatteförvaltningen. Separat skat-
tedeklaration ska lämnas för varje avstjälpningsplats.

Den skattskyldige ska för varje skatteperiod inom den tidsfrist som föreskrivs i 1 mom.
lämna en rapport till Skatteförvaltningen över sådant till avstjälpningsplatsen fört avfall
som inte nämns i skattetabellen i bilagan. Rapporten ska följa samma indelning som av-
fallsförteckningen.

12 § 

Utbyte av information mellan myndigheter

Den behöriga myndigheten har rätt att få sådana uppgifter och handlingar som behövs
för beskattningen enligt denna lag och tillsynen över den av den miljömyndighet för vilken
i miljölagstiftningen har föreskrivits tillstånds- eller tillsynsuppgifter som gäller avstjälp-
ningsplatser. 

Den behöriga myndigheten har rätt att lämna ut sådana uppgifter och handlingar som
den fått för beskattningen enligt denna lag till de myndigheter som avses i 1 mom. för upp-
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gifter som föreskrivits för dem. Uppgifterna får lämnas ut trots sekretessbestämmelserna
i punktskattelagen. 

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Helsingfors den 16 december 2016
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