
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
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996/2018

Lag
om ändring av bränsleavgiftslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i bränsleavgiftslagen (1280/2003) 11, 13–15, 18–23, 23 a, 26 och 29–32 §,
sådana de lyder 11, 14, 15, 21 och 29 § delvis ändrade i lag 1326/2009, 13, 30 och 31 §

i lag 1326/2009, 18 § delvis ändrad i lagarna 1326/2009 och 343/2018, 19, 22, 23 och
23 a § i lag 940/2015, 20 § delvis ändrad i lagarna 1326/2009 och 386/2014, 26 § i lag
386/2014 samt 32 § i lag 727/2017, som följer:

11 §

Betalning av bränsleavgift på förhand

För någon annan än med hydraulisk ledramsstyrning utrustad traktor som avses i 9 §
1 mom. 6 eller 7 punkten kan bränsleavgift betalas på förhand innan en sådan transport
inleds som förutsätter användning av accispliktigt bränsle, varvid bränsleavgiftens belopp
är 5 euro per dag.

Bränsleavgift som betalas på förhand ska betalas in på Transport- och kommunikations-
verkets bankkonto. I samband med betalningen ska uppges fordonets registreringstecken
samt den tid för vilken dagsavgiften betalas. Kvitto över betald bränsleavgift ska medföras
i fordonet under körning.

På bränsleavgift som betalts på förhand tillämpas inte 10 §. Betalning på förhand be-
traktas som en i 5 § 3 mom. avsedd anmälan om att användning av bränsleavgiftsgrundan-
de bränsle inleds.

13 §

Förbud att föra ut fordon ur landet

Ett fordon för vilket bränsleavgift ska tas ut får inte föras ut ur landet förrän bränsleav-
giften är betald. Transport- och kommunikationsverket eller Statens ämbetsverk på Åland
kan dock tillåta att ett fordon förs ut ur landet, om godtagbar säkerhet har uppställts för
betalningen av bränsleavgiften.

14 §

Betalning av bränsleavgift

Bränsleavgiften ska betalas inom 30 dagar från betalningsföreläggandet. Om bränsle-
avgiften inte har betalts inom utsatt tid, tas förseningsränta ut hos den avgiftsskyldige en-
ligt grunderna i lagen om skattetillägg och förseningsränta.

Bränsleavgiften ska betalas till en penninginrättning eller till ett verksamhetsställe som
tar emot betalningar, enligt vad som föreskrivs i lagen om skatteuppbörd eller med stöd av
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den. I samband med betalningen av bränsleavgiften ska inbetalningskortets referensnum-
mer anges.

Transport- och kommunikationsverket kan sända den avgiftsskyldige en betalningspå-
minnelse om bränsleavgift som har förfallit till betalning. Betalningspåminnelse sänds
dock inte, om det finns särskilda skäl för att avstå från att sända den.

15 §

Myndigheter

Debitering av bränsleavgift verkställs av Transport- och kommunikationsverket. I fråga
om fordon som är eller borde vara registrerade i landskapet Åland handhar Statens ämbets-
verk på Åland de uppgifter som ankommer på Transport- och kommunikationsverket.
Transport- och kommunikationsverket behandlar dock även sådana i 30 och 31 § avsedda
ärenden om bränsleavgiftsbefrielse respektive avgiftslättnad för eller betalningsuppskov
med bränsleavgift som gäller fordon som är registrerade i landskapet Åland samt för-
handsavgöranden som gäller fordon som är registrerade i landskapet Åland.

Tillsynen över användningen av bränslen utövas av polis-, gränsbevaknings- och tull-
myndigheterna. Representanter för polis-, gränsbevaknings- eller tullmyndigheten har rätt
att utföra sådana kontroller av flytande bränsle och fordon som är nödvändiga för att utre-
da vilket slags bränsle som används i ett fordon.

Om det konstateras att bränsleavgiftsgrundande bränsle används i ett fordon, ska till-
synsmyndigheten anmäla detta till Transport- och kommunikationsverket respektive Sta-
tens ämbetsverk på Åland för påförande av bränsleavgift.

18 §

Offentlighet och utlämnande av uppgifter som gäller bränsleavgift

Uppgifter som gäller bränsleavgift är offentliga med undantag av ansökningar om av-
giftslättnad och betalningsuppskov samt ansökningar om befrielse från användningsför-
bud med tillhörande handlingar. I fråga om utlämnandet av uppgifter om bränsleavgift och
betalningsskyldighet tillämpas även bestämmelserna i V avd. 3 kap. i lagen om transport-
service.

Transport- och kommunikationsverket kan utfärda intyg över att bränsleavgift för ett
fordon inte är obetald. För uppgifterna tas ut en avgift enligt lagen om grunderna för av-
gifter till staten (150/1992).

19 §

Förhandsavgörande

Transport- och kommunikationsverket kan på ansökan meddela förhandsavgörande om
tillämpningen av bestämmelser som gäller bränsleavgift. Förhandsavgörande ges den för
vilken det är viktigt att veta hur lagen tillämpas på hans eller hennes fordon, och meddelas
för en tid om högst två år. För meddelande av förhandsavgörande tas avgift ut enligt lagen
om grunderna för avgifter för vissa förhandsbeslut (1209/2006).

Om en sökande kräver det, ska ett lagakraftvunnet förhandsavgörande med bindande
verkan iakttas vid beskattningen av den sökande för den tid avgörandet gäller. Ompröv-
ning enligt 23 § av ett förhandsavgörande får inte begäras, utan avgörandet får överklagas
genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol på det sätt som anges i förvaltnings-
processlagen (586/1996). Besvärsrätt på statens vägnar har Transport- och kommunika-
tionsverkets skatteombud. Omprövning av ett beslut att inte meddela förhandsavgörande
får inte begäras och beslutet får inte heller överklagas genom besvär.
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20 §

Bränsleavgiftsrättelse till skattetagarens fördel

Om bränsleavgift har lämnats odebiterad eller debiterats till för lågt belopp eller har
återbetalts till en avgiftsskyldig utan grund eller till ett alltför stort belopp, kan bränsleav-
giften rättas inom fem år efter utgången av det år då bränsleavgiften debiterades eller bor-
de ha debiterats eller då beslutet om återbetalning av bränsleavgift fattades.

Trots den tid som föreskrivs i 1 mom. får Transport- och kommunikationsverkets beslut
som gäller ändring av bränsleavgift rättas inom 60 dagar räknat från den dag då den som
har rätt att söka ändring fick kännedom om verkets beslut.

Den avgiftsskyldige eller Transport- och kommunikationsverkets skatteombud har rätt
att hos Transport- och kommunikationsverket ansöka om rättelse i verkets beslut inom den
tid som föreskrivs i 23 §.

21 §

Efterdebitering

Om bränsleavgift vid debitering enligt 8 § 3 mom. helt eller delvis har lämnats odebi-
terad eller utan grund har återbetalts med anledning av att anmälan eller annan uppgift el-
ler handling inte har lämnats in eller är bristfällig eller oriktig, påför Transport- och kom-
munikationsverket den odebiterade eller återbetalade bränsleavgiften.

Innan efterdebitering verkställs ska den avgiftsskyldige beredas tillfälle att avge bemö-
tande i saken. Efterdebitering verkställs senast fem år efter utgången av det år då bränsle-
avgiften debiterades.

22 §

Bränsleavgiftsrättelse till den avgiftsskyldiges fördel

Om bränsleavgift har debiterats till ett alltför stort belopp, kan Transport- och kommu-
nikationsverket inom den tid som anges i 20 § rätta debiteringen till den avgiftsskyldiges
fördel.

23 §

Omprövningsbegäran

I fråga om ett beslut som har meddelats med stöd av denna lag får omprövning begäras
hos den myndighet som har fattat beslutet. Rätt att begära omprövning har den skattskyl-
dige eller någon annan part och Transport- och kommunikationsverkets skatteombud.

Tidsfristen för begäran om omprövning är fem år från utgången av det år då bränsleav-
giften debiterades eller då den borde ha debiterats eller då beslut om återbetalning av
bränsleavgiften fattades, dock alltid minst 60 dagar från delfåendet av beslutet. För skat-
teombudet 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 öv-

rigt förvaltningslagen (434/2003).

23 a §

Besvär till förvaltningsdomstolen

Ett beslut som har meddelats med anledning av en begäran om omprövning får överkla-
gas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsrätt har den skattskyldige
eller någon annan part och Transport- och kommunikationsverkets skatteombud.
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Besvärstiden för den skattskyldige och andra parter är fem år från utgången av det år då
bränsleavgiften debiterades eller då den borde ha debiterats eller då beslut om återbetal-
ning av bränsleavgiften fattades, dock alltid minst 60 dagar från delfåendet av beslutet. För
skatteombudet är besvärstiden sex månader från det att skattebeslutet fattades.

Utöver vad som i 34 § 2 mom. i förvaltningsprocesslagen 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 Transport- och kommunikationsverkets skatteombud hörs, om
skattebeloppet med anledning av besvären kan ändras med högst 6 000 euro och om ären-
det inte lämnar rum för tolkning och inte är oklart.

26 §

Förande av statens talan

Statens talan i ärenden som gäller ändringssökande och rättelse förs av Transport- och
kommunikationsverkets skatteombud.

Transport- och kommunikationsverkets skatteombud hörs och delges beslut genom att
skatteombudet ges tillfälle att ta del av besluten och de handlingar som ligger till grund för
dessa.

29 §

Återbäring av grundlös prestation

Den som visar att den har betalat bränsleavgift av misstag har rätt att på ansökan återfå
det betalda beloppet från Transport- och kommunikationsverket. Som misstag betraktas
inte att skatt har betalats för att undvika att användningen av fordonet förhindras eller un-
der omständigheter där detta syfte kan anses vara uppenbart.

Om två eller flera har betalt bränsleavgift för ett och samma fordon, återbetalas den
överskjutande delen av bränsleavgiften på ansökan till den som inte är avgiftsskyldig.

Betald dagsavgift för traktor återbetalas inte som grundlös prestation.

30 §

Befrielse från bränsleavgift

Transport- och kommunikationsverket har rätt att på grund av fordonets stora omfång
eller få användningstillfällen eller av något annat liknande särskilt skäl, på ansökan och på
de villkor som verket bestämmer, bevilja befrielse från betalning av bränsleavgift. Befri-
else kan beviljas endast om fordonets användningsområde är något annat än ordinarie väg-
trafik och fordonet inom detta användningsområde inte i någon högre grad står i konkur-
rensförhållande till dieseldrivna fordon som är avsedda för vägtrafik.

31 §

Avgiftslättnad och uppskov med betalningen

Transport- och kommunikationsverket kan av särskilda skäl på ansökan och på de vill-
kor som det bestämmer helt eller delvis bevilja befrielse från bränsleavgift och försenings-
ränta samt ränta som ska betalas på grund av uppskov. Finansministeriet kan överta avgö-
randet av ett ärende av principiell betydelse.

Transport- och kommunikationsverket kan av särskilda skäl på ansökan bevilja upps-
kov med betalningen av bränsleavgift på de villkor som finansministeriet bestämmer. Fi-
nansministeriet kan överta avgörandet av ett uppskovsärende.
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32 §

Straffbestämmelser

En sådan ägare eller innehavare av ett fordon som uppsåtligen framför ett fordon för vil-
ket bränsleavgift som förfallit till betalning är obetald, ska för bränsleavgiftsförseelse dö-
mas till böter. För bränsleavgiftsförseelse ska också en sådan ägare eller innehavare av ett
fordon dömas som överlämnat ett sådant fordon att framföras av någon annan.

Vid en bränsleavgiftsförseelse ska eftergift ske i fråga om anmälan, förundersökning,
åtal och straff, om sådan tilläggsskatt som avses i 47 a § i fordonsskattelagen kan påföras
för samma gärning. Myndigheten ska då göra en anmälan om användningen av fordonet
till Transport- och kommunikationsverket.

På lagstridigt undandragande av bränsleavgift och på försök därtill tillämpas inte be-
stämmelserna i 29 kap. 1–3 § i strafflagen, om en straffrättslig påföljd skulle bestämmas
för samma person för vilken en administrativ påföljd av straffkaraktär har bestämts eller
skulle kunna bestämmas eller för vilken personen kan bli ansvarig med stöd av bestäm-
melserna om skatteansvar.

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

Helsingfors den 23 november 2018

Republikens President

 Sauli Niinistö

Kommunikationsminister Anne Berner
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