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L a g

Nr 231

om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstift-
ningen i rambeslutet om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på bötes-

straff och om tillämpning av rambeslutet

Given i Helsingfors den 2 mars 2007

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Genomförande av rambeslutet

De bestämmelser som hör till området för
lagstiftningen i det i Bryssel den 24 februari
2005 antagna rambeslutet 2005/214/RIF om
tillämpning av principen om ömsesidigt er-
kännande på bötesstraff, nedan rambeslutet,
skall iakttas som lag, om ingenting annat
följer av denna lag.

2 §

Tillämpningsområde

I enlighet med denna lag och rambeslutet
1) verkställs i Finland sådana beslut av en

myndighet i en annan medlemsstat i Europe-
iska unionen som avses i rambeslutet och
som översänts i enlighet med rambeslutet,
samt

2) översänds en finsk myndighets beslut
till en annan medlemsstat i Europeiska unio-
nen för verkställighet.

Lagen om samarbete mellan Finland och
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de övriga nordiska länderna vid verkställig-
het av domar i brottmål (326/1963) kan till-
lämpas utan hinder av denna lag.

3 §

Behörig myndighet

I Finland är rättsregistercentralen den be-
höriga myndighet som avses i rambeslutet.

2 kap.

Verkställighet i Finland av beslut som
fattats av en myndighet i en annan

medlemsstat

4 §

Verkställighet av ett beslut som fattats av en
myndighet i en annan medlemsstat

Ett i 2 § avsett beslut som fattats av en
myndighet i en annan medlemsstat verkställs
i enlighet med finsk lag och i den ordning
som föreskrivs i lagen om verkställighet av
böter (672/2002). Ett bötesstraff får dock inte
förvandlas till fängelse i Finland.

De medel som flyter in vid verkställighe-
ten av beslutet tillfaller finska staten. På be-
gäran av en myndighet i en annan medlems-
stat kan rättsregistercentralen dock av sär-
skilda skäl besluta att medlen överförs till
den andra medlemsstaten.

5 §

Ovillkorlig grund för förvägrande

Verkställighet av ett beslut som avses i 2 §
av en myndighet i en annan medlemsstat
skall förvägras, om den som beslutet gäller
inte hade fyllt femton år när den gärning som
ligger till grund för beslutet begicks.

Verkställighet skall också förvägras, om
det finns grundad anledning att misstänka att
garantierna för en rättvis rättegång har
kränkts i beslutsförfarandet.

6 §

Hörande i ärende om beslut om erkännande
och verkställighet

Rättsregistercentralen kan besluta att er-

känna och verkställa ett i 2 § avsett beslut av
en myndighet i en annan medlemsstat utan att
ge den som beslutet gäller tillfälle att bli
hörd, om det inte är sannolikt att någon av
grunderna för förvägrande kommer att tilläm-
pas på ärendet. Personen behöver inte ges
tillfälle att bli hörd, om det är uppenbart
onödigt för beslutet eller om det finns anled-
ning att anta att det kan äventyra verkställig-
heten av beslutet.

7 §

Språk

Ett i artikel 4 i rambeslutet avsett intyg
som gäller ett beslut av en myndighet i en
annan medlemsstat skall vara skrivet på fins-
ka, svenska eller engelska eller åtföljas av en
översättning till något av dessa språk. Rätts-
registercentralen kan också godta intyg på
något annat språk än finska, svenska eller
engelska, om det inte finns något annat hin-
der för godtagandet.

Rättsregistercentralen skall se till att inty-
get och i förekommande fall också beslutet
översätts till finska eller svenska.

3 kap.

Ändringssökande

8 §

Behörig tingsrätt

Ett beslut som rättsregistercentralen har
fattat i enlighet med denna lag och rambeslu-
tet och som gäller erkännande och verkstäl-
lighet av ett beslut som avses i 2 § av en
myndighet i en annan medlemsstat får över-
klagas hos Tammerfors tingsrätt.

Tingsrätten är domför med ordföranden
ensam.

Rättsregistercentralens beslut enligt 1
mom. kan verkställas innan det har vunnit
laga kraft så som i utsökningslagen (37/1895)
föreskrivs om verkställande av en icke-laga-
kraftvunnen dom som gäller betalningsskyl-
dighet, om inte tingsrätten beslutar något an-
nat.
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9 §

Anförande av besvär

Besvär skall anföras skriftligen inom 30
dagar efter det att den som beslutet gäller vid
utmätning som skett i dennes närvaro eller på
något annat sätt bevisligen har fått del av
rättsregistercentralens beslut. Delfåendet an-
ses ha skett när betalningen av påföljden
frivilligt har inletts med anledning av rättsre-
gistercentralens betalningsuppmaning.

I besvären skall den som söker ändring
uppge sina yrkanden och grunderna för dem
samt om ändringssökanden yrkar på muntlig
behandling av ärendet. I besvären skall även
lämnas de uppgifter som avses i 5 kap. 2 § 2
mom. i rättegångsbalken. Besvärsskriften
skall tillställas rättsregistercentralen.

Rättsregistercentralen skall utan dröjsmål
sända besvärsskriften till tingsrättens kansli
och bifoga kopior av handlingarna i ärendet
och sitt eget utlåtande. När handlingarna
sänds till tingsrätten skall det uppges när
besvärsskriften har anlänt.

Besvären blir anhängiga vid tingsrätten när
de handlingar som avses i 3 mom. anländer
till dess kansli. Tingsrätten skall utan dröjs-
mål informera ändringssökanden och rättsre-
gistercentralen om tid och plats för ett even-
tuellt sammanträde samt om följderna av
ändringssökandens utevaro.

En ändringssökande som inom föreskriven
tid har gett in besvärsskriften direkt till den
behöriga tingsrätten förlorar inte sin talan.

10 §

Behandlingen av ett ärende i domstol

I fråga om behandlingen av ett ärende gäl-
ler i tillämpliga delar vad som föreskrivs om
rättegång i brottmål. Vid behandlingen av
besvären får domstolen inte pröva om den
som beslutet gäller har gjort sig skyldig till
den gärning som ligger till grund för påfölj-
den i den andra medlemsstaten.

Ett ärende skall behandlas vid samman-
träde, om tingsrätten anser att utredningen av
ärendet eller en del av det kräver det eller om
ändringssökanden yrkar på behandling vid
sammanträde och tingsrätten inte anser det
vara uppenbart onödigt.

Tingsrätten skall se till att ärendet blir
grundligt behandlat.

En tjänsteman som företräder rättsregister-
centralen skall närvara vid tingsrättens sam-
manträde när besvären behandlas. Den som
söker ändring har rätt att närvara vid sam-
manträdet. Ärendet kan prövas och avgöras
trots ändringssökandens utevaro, om inte
tingsrätten anser det nödvändigt att höra änd-
ringssökanden personligen och om denne har
kallats till domstolen vid äventyr av sådan
påföljd.

11 §

Sökande av ändring i tingsrättens beslut

Tingsrättens avgörande får överklagas hos
hovrätten i enlighet med vad som föreskrivs i
rättegångsbalken.

I fråga om behandlingen av besvärsärendet
i hovrätten och sökande av ändring hos högs-
ta domstolen gäller i tillämpliga delar 26 och
30 kap. i rättegångsbalken. När hovrätten be-
handlar ett besvärsärende skall rättsregister-
centralen ges tillfälle att bli hörd med anled-
ning av besvären och vid behov lägga fram
utredning.

Tingsrättens och hovrättens beslut kan
verkställas innan det har vunnit laga kraft så
som i utsökningslagen föreskrivs om verk-
ställande av en icke-lagakraftvunnen dom
som gäller betalningsskyldighet.

12 §

Anmälningsskyldighet

Domstolen skall underrätta rättsregister-
centralen om sitt beslut.

4 kap.

Särskilda bestämmelser

13 §

Alternativa påföljder

Ett i Finland utdömt bötesstraff som hör
till rambeslutets tillämpningsområde får inte i
en annan medlemsstat förvandlas till fängelse
eller någon annan alternativ påföljd.
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14 §

Förhållande till andra lagar och internatio-
nella förpliktelser

I fråga om samarbete som avses i denna
lag gäller dessutom vad som särskilt avtalas
eller föreskrivs.

15 §

Bemyndigande att utfärda förordning

Genom förordning av statsrådet föreskrivs
om de bestämmelser i rambeslutet vilka inte

hör till området för lagstiftningen men skall
iakttas som förordning och utfärdas vid be-
hov närmare bestämmelser om verkställighe-
ten av rambeslutet och lagen.

16 §

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 22 mars 2007.
På ett beslut som har översänts för verk-

ställighet innan denna lag har trätt i kraft
tillämpas de bestämmelser som gällde vid
ikraftträdandet.

Helsingfors den 2 mars 2007

Republikens President

TARJA HALONEN

Justitieminister Leena Luhtanen
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L a g

Nr 232

om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

Given i Helsingfors den 2 mars 2007

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 9 augusti 2002 om verkställighet av böter (672/2002) 1 § 1 mom.,

sådant det lyder i lag 248/2006, som följer:

1 §

Lagens tillämpningsområde

I den ordning som föreskrivs i denna lag
verkställs följande påföljder:

1) böter som bestämts som dagsböter en-
ligt 2 a kap. 3 § 1 mom. i strafflagen
(39/1889) samt vite, samfundsbot, ordnings-
bot och disciplinbot (böter),

2) avgift som avses i 44 § 2 mom. och
45 b § i militära disciplinlagen (331/1983),

3) förverkandepåföljd som avser egendom
eller ett penningbelopp,

4) staten tilldömd ersättning som grundar
sig på ett brott,

5) staten tilldömd ersättning i andra ären-
den och mål än brottmål, om allmänna åkla-
garen uppträtt i dem på tjänstens vägnar,

6) staten tilldömd ersättning som grundar
sig på en sådan ersättning för kostnader i

samband med en rättegång som betalats av
statens medel,

7) en på statens regressrätt enligt 31 § i
brottsskadelagen (1204/2005) grundad ford-
ran på den som ansvarar för en skada och en
fordran som staten har på ersättningstagaren
enligt beslut om återkrav som avses i 42 § 2
mom. i nämnda lag,

8) rättegångsbot som avses i 14 kap. 7 § i
rättegångsbalken,

9) bötesstraff som avses i lagen om det
nationella genomförandet av de bestämmel-
ser som hör till området för lagstiftningen i
rambeslutet om tillämpning av principen om
ömsesidigt erkännande på bötesstraff och om
tillämpning av rambeslutet (231/2007).
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 22 mars 2007.

Helsingfors den 2 mars 2007

Republikens President

TARJA HALONEN

Justitieminister Leena Luhtanen
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L a g

Nr 233

om ändring av fordonslagen

Given i Helsingfors den 2 mars 2007

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i fordonslagen av den 11 december 2002 (1090/2002) 1 § 2 mom., 3, 8, 20 och 60 §,

62 § 1 mom., rubriken för 8 kap., 64—66 §, rubriken för 67 § och 67 § 1 mom., 68 och 70 §,
72 § 1 mom., 84 §, 85 § 1 mom. samt 86 och 96 §,

av dem 3 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1328/2004, 61/2006 och 362/2006, 64
och 66 § sådana de lyder delvis ändrade i nämnda lag 61/2006 samt 65 §, rubriken för 67 § och
67 § 1 mom. sådana de lyder i nämnda lag 1328/2004, samt

fogas till lagen nya 64 a, 65 a, 65 b, 66 a—66 f och 69 a § som följer:

1 §

Tillämpningsområde

— — — — — — — — — — — — —
Denna lag gäller även tekniska vägkontrol-

ler av fordon.
— — — — — — — — — — — — —

3 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) fordon en anordning som är avsedd för

färd på marken och som inte löper på skenor,
2) motordrivet fordon ett fordon som drivs

med maskinkraft; motordrivna fordon är bi-
lar, mopeder och motorcyklar samt fordon i
kategori L som inte hör till dessa klasser samt
traktorer, motorredskap och terrängfordon,

3) släpfordon ett fordon som kopplas till
ett annat fordon och som inte är avsett att
vara självgående; släpfordon är släpvagnar
och släpanordningar,

4) utryckningsfordon ett motordrivet for-
don som är utrustat med särskilda ljus- och
ljudsignalanordningar; utryckningsfordon är
räddnings-, polis-, militärpolis- och ambu-
lansbilar och motsvarande andra fordon samt
fordon som gränsbevakningsväsendet eller
tullverket använder i tjänsten,

5) militärfordon ett fordon som innehas av
försvarsmakten samt ett fordon som är avsett
för Förenta Nationernas fredsbevarande verk-
samhet och som befinner sig i Finland,

6) EES-stat en stat som hör till Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet,

7) register det fordonstrafikregister som
avses i lagen om fordonstrafikregistret
(541/2003),
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8) typgodkännande ett förfarande genom
vilket en godkännandemyndighet certifierar
att en fordonstyp, ett system, en komponent
eller en separat teknisk enhet uppfyller de
tekniska kraven; typgodkännanden är EG-
typgodkännande, E-typgodkännande, natio-
nellt typgodkännande och typgodkännande
av små serier,

9) etappvis typgodkännande ett förfarande
där en godkännandemyndighet ensam eller
tillsammans med en typgodkännandemyndig-
het i en annan EES-stat certifierar att en ej
färdigbyggd eller en färdigbyggd fordonstyp,
enligt byggnadsstadiet, uppfyller de gällande
tekniska kraven,

10) registreringsbesiktning kontroll som
utförs för att klassificera och registrera ett
enskilt fordon,

11) kopplingsbesiktning kontroll som ut-
förs för godkännande av koppling mellan ett
dragfordon och ett eller flera släpfordon,

12) ändringsbesiktning kontroll som utförs
för att ändringar av ett fordon skall kunna
godkännas och de uppgifter om ett fordon
som antecknats i registret skall kunna ändras
eller kompletteras,

13) periodisk besiktning föreskriven regel-
bunden kontroll av ett fordons skick under
den tid fordonet används och av uppgifter
som antecknats i registret,

14) teknisk vägkontroll på väg eller någon
annanstans förrättad kontroll av skicket hos
fordon och av de uppgifter som antecknats i
registret,

15) första registrering den åtgärd då iden-
tifieringsuppgifter om ett fordon och uppgif-
ter om ägande, innehav, den som ansvarar för
användningen av bilen, trafikförsäkring och
användningsändamål första gången antecknas
i registret i Finland,

16) ändringsregistrering anteckning i re-
gistret av förändringar som i fråga om fordo-
net skett i uppgifterna om ägande, innehav,
den som ansvarar för användningen av bilen
samt trafikförsäkring och användningsända-
mål,

17) system sådan apparatur i ett fordon
som utgör en väsentlig del av fordonet och
som i allmänhet inte kan lösgöras i separata
komponenter, såsom bromssystem, avgasre-
ningssystem eller inredningsdetaljer,

18) komponent en anordning som är av-

sedd att utgöra en del av ett fordon och som
kan lösgöras eller installeras i fordonet och
typgodkännas särskilt, såsom strålkastare och
lyktor,

19) separat teknisk enhet en anordning
som är avsedd att utgöra en del av ett fordon
och som hänför sig till en viss fordonstyp och
som kan typgodkännas särskilt eller som en
del av ifrågavarande fordonstyp, såsom un-
derkörningsskydd, och en från fordonet fri-
stående anordning som används i trafik, så-
som skyddshjälm eller skyddsanordning för
barn,

20) tillverkare den som inför typgodkän-
nandemyndigheten svarar för samtliga fakto-
rer i anknytning till förfarandet vid typgod-
kännande samt för överensstämmelsen i pro-
duktionen; tillverkaren behöver inte delta i
alla tillverkningsskeden i fråga om fordon,
system, komponenter eller separata tekniska
enheter,

21) tillverkarens representant en i Finland
registrerad juridisk person som bedriver han-
del med eller import av fordon, system, kom-
ponenter och separata tekniska enheter och
som befullmäktigats av tillverkaren och som
får tillgång till tekniska uppgifter vilka hän-
för sig till ett fordons, en komponents eller en
separat teknisk enhets konstruktion och ut-
rustning och vilka är ett villkor för godkän-
nande,

22) registreringsintyg ett dokument om
första registrering, ändringsregistrering, ta-
gande ur trafik och tagande i trafik som utfär-
dats av den som utför registrering och som
intygar att fordonet är registrerat och av vars
del I (teknisk del) framgår uppgifter som
gäller fordonets ägare och innehavare samt
fordonets tekniska data och vars del II (an-
mälningsdel) är avsedd för anmälan av för-
ändringar i registeruppgifterna,

23) den som ansvarar för användningen av
en bil en i Finland bosatt myndig fysisk
person som är en bils huvudsakliga förare
utan att vara dess ägare eller innehavare eller,
om bilen inte har någon huvudsaklig förare,
som har uppgifter om bilens förare; den som
ansvarar för användningen av en bil skall ha
körrätt minst för fordon av klass B,

24) påvisande av överensstämmelse genom
CE-märkning ett förfarande med vilket till-
verkaren genom CE-märkning påvisar att
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kraven i en teknisk förenhetligad standard
eller i ett särdirektiv därom uppfylls i fråga
om ett fordon, ett system, en komponent eller
en separat teknisk enhet som vid påvisande
av överensstämmelse omfattas av rådets be-
slut 93/465/EEG om moduler för olika sta-
dier i förfaranden vid bedömning av överens-
stämmelse samt regler för anbringande och
användning av CE-märkning om överens-
stämmelse, avsedda att användas i tekniska
harmoniseringsdirektiv eller motsvarande
särdirektiv.

25) avställning att ett fordon som registre-
rats första gången tas ur trafik tillfälligt och
att uppgift om detta antecknas i registret,

26) påställning att ett fordon som registre-
rats första gången och därefter avställts åter
tas i trafik och att uppgift om detta antecknas
i registret,

27) slutlig avregistrering att ett fordon
som registrerats första gången slutligt tas ur
trafik i Finland och att uppgift om detta an-
tecknas i registret.

8 §

Registrering och besiktning av fordon

Ett motordrivet fordon och en släpvagn
som kopplas till det eller till dess släpvagn
skall genomgå första registrering och änd-
ringsregistrering samt besiktning på behörigt
sätt, om inte något annat bestäms i denna lag
eller med stöd av den. Ett motordrivet fordon
och en släpvagn som kopplas till det eller till
dess släpvagn och som inte genomgått första
registrering och ändringsregistrering och be-
siktning på behörigt sätt får inte användas i
trafik (användningsförbud). Användningsför-
budet gäller också fordon som avställts.

Bestämmelser om periodisk besiktning
finns i 6 kap., om registrerings-, ändrings-
och kopplingsbesiktning i 7 kap. och om
registrering i 8 kap.

20 §

Räddningsbil, polisfordon och gräns-
bevakningsväsendets fordon

Räddningsbil är ett för brand- och rädd-
ningsväsendet särskilt tillverkat fordon i kate-

gori M eller N, vars totalmassa är större än
3,5 ton. En räddningsbil är också ett annat
fordon i kategori M eller N, som innehas av
en kommun eller av en myndighet som lyder
under statens räddningsförvaltning, av en lä-
roanstalt inom statens räddningsförvaltning
eller av Luftfartsverket och som används ute-
slutande för uppgifter inom brand- och rädd-
ningsväsendet. En räddningsbil är också en
manskapsbil som ägs av en brandkår och som
har plats för minst åtta personer utöver föra-
ren.

Polisfordon är ett för polisen särskilt till-
verkat eller utrustat fordon.

Gränsbevakningsväsendets fordon är ett
för gränsbevakningsväsendet särskilt tillver-
kat eller utrustat fordon.

Genom förordning av inrikesministeriet ut-
färdas bestämmelser om den konstruktion
och utrustning samt de färger som räddnings-
väsendet förutsätter i fråga om räddningsbilar
samt om utrustning, färgsättning och emblem
på polisfordon och gränsbevakningsväsen-
dets fordon. Färgsättning och emblem på po-
lisfordon och gränsbevakningsväsendets for-
don enligt en sådan förordning får inte an-
vändas på andra fordon. Genom förordning
av kommunikationsministeriet utfärdas be-
stämmelser om igenkänningslyktor, varnings-
lyktor och ljudsignalanordningar på rädd-
ningsbilar, polisfordon och gränsbevaknings-
väsendets fordon.

60 §

Registreringsbesiktning

Innan ett motordrivet fordon och ett fordon
som kopplats till detta eller dess släpvagn
registreras första gången skall det ha god-
känts vid en registreringsbesiktning som ut-
förts tidigast tre månader före första registre-
ringen. Till registreringsbesiktning före första
registrering behöver dock inte föras ett i en-
lighet med 65 § förhandsanmält och som fär-
digt fordon typgodkänt fordon, vars typgod-
kännande är giltigt vid registreringstidpunk-
ten och vars konstruktion eller utrustning inte
ändrats till de delar som granskats vid typ-
godkännandet.

Dessutom skall ett motordrivet fordon och
ett fordon som kopplats till detta eller till
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dess släpvagn utöver vad som sägs i 1 mom.
ha godkänts vid en registreringsbesiktning
som utförts högst tre månader tidigare innan
det åter tas i trafik, om

1) fordonet varit registrerat i Finland, men
är avregistrerat när denna lag träder i kraft,

2) fordonet avställts för export utomlands
eller till landskapet Åland och för registrering
där, eller

3) fordonet på grund av skada avställts på
anmälan av en sammanslutning som sköter
trafik- eller bilförsäkringsärenden.

Vid registreringsbesiktning kontrolleras
fordonets identifieringsuppgifter och övriga
uppgifter som behövs för registreringen.
Dessutom kontrolleras om fordonet till sitt
skick är säkert samt till sin konstruktion, sina
mått och sin utrustning stämmer överens med
bestämmelserna.

Genom förordning av statsrådet utfärdas
vid behov bestämmelser om utförande av re-
gistreringsbesiktning och om det intyg som
ges över den samt om registeranmälan av
uppgifter om registreringsbesiktningen och
om registreringsbesiktningsskyldighet i fråga
om fordon som registrerats eller tagits i bruk
i landskapet Åland eller utomlands. Genom
förordning av statsrådet kan också föreskri-
vas att ett fordon, med avvikelse från 1 och 2
mom., inte behöver föras till registreringsbe-
siktning, om detta inte är nödvändigt

1) för identifiering av fordonet,
2) för registeranmälan av uppgifter om for-

donet,
3) för kontroll av om fordonet uppfyller

kraven i de fordonsspecifika bestämmelserna,
eller

4) av andra likartade skäl.

62 §

Kopplingsbesiktning

Ett fordon i kategori M eller N och ett
fordon i kategori O som skall kopplas till
varandra skall föras till kopplingsbesiktning
innan kombinationen tas i bruk, om det är
fråga om en fordonskombination som god-
känts för specialtransporter eller om fordo-
nets mekaniska kopplingsanordningar, kopp-
lingen av elledningarna och, i fråga om ett
fordon som är försett med tryckluftsbromsar,

dimensioneringen och placeringen av släp-
bromskopplingarna avviker från de kopp-
lingsanordningar som allmänt används i for-
don.
— — — — — — — — — — — — —

8 kap.

Registrering av fordon och förhands-
anmälan

64 §

Anmälan av fordons registeruppgifter

Ägaren och innehavaren av ett motordrivet
fordon och ett fordon som kopplas till detta
eller till dess släpvagn är skyldiga att regis-
teranmäla de uppgifter som behövs för den
första registreringen av ett fordon och föränd-
ringar i dem samt uppgifter om att fordon
avställts, påställts och avregistreras slutligt,
om inte annat följer av denna lag eller be-
stämmelser som utfärdas med stöd av den.
Ett fordon anses ha påställts vid den första
registreringen.

Anmälan om avställning kan inte göras i
fråga om fordon i kategori L. Anmälan kan
emellertid göras om fordonet har skadats,
tillgripits, förts ut ur landet eller övergått i
kommunens ägo med stöd av lagen om flytt-
ning av fordon och nedskrotning av skrotfor-
don (151/1975) eller om det av någon annan
särskild anledning som inte är försäkringsre-
laterad inte går att använda fordonet i trafik
eller någon annanstans.

Närmare bestämmelser om ägarens och
innehavarens inbördes anmälningsskyldighet
samt om den rätt som andra, såsom fordonets
förra ägare, i 18 l § i avfallslagen
(1072/1993) avsedda insamlare eller förbe-
handlare, innehavaren och den som ansvarar
för användningen av bilen, har att göra regi-
streringsanmälningar som gäller registrerade
uppgifter utfärdas genom förordning av stats-
rådet. Genom förordning av statsrådet utfär-
das dessutom närmare bestämmelser om an-
mälningar som gäller registeruppgifter och
om de tillhörande tidsfristerna.

Den anmälningsskyldige eller dennes om-
bud skall personligen tillställa den behöriga

791Nr 233

2 895043/38



registreraren registreringsanmälan. Genom
förordning av statsrådet kan bestämmas att
kommuner, i 18 l § i avfallslagen avsedda
insamlare eller förbehandlare, försäkringsbo-
lag eller motsvarande sammanslutningar eller
inrättningar kan göra registeranmälan också
på annat sätt.

Genom förordning av försvarsministeriet
utfärdas bestämmelser om vilka militärfordon
som införs i registret enligt denna lag och
vilka som införs i det av försvarsmakten
förda militärfordonsregistret samt om sist-
nämnda register och om skötseln av registre-
ringsärenden inom försvarsmakten. Ett mili-
tärfordon som avställts får registreras i mili-
tärfordonsregistret.

64 a §

Undantag från registreringsskyldigheten

Registreringsskyldigheten enligt 8 § och
anmälningsskyldigheten enligt 64 § gäller
inte

1) andra terrängfordon än snöskotrar,
2) motorredskap, byggda eller utrustade

för produktion av skörd, skördebärgning eller
väghållning, eller sådana traktorer eller mot-
svarande motorredskap som är avsedda att
styras av gående,

3) släpvagnar som är avsedda att kopplas
till fordon i kategori L, traktorer, motorred-
skap eller terrängfordon,

4) släpanordningar,
5) slädar.

65 §

Förhandsanmälan

Genom förhandsanmälan anmäls uppgifter
om ett nytt eller halvfärdigt fordon till den
registeransvarige innan fordonet tas i bruk
och registreras första gången. Förhandsanmä-
lan kan göras om typgodkända fordon vars
tekniska uppgifter och godkännandeuppgifter
har förts in i registret.

Statsrådet utfärdar genom förordning när-
mare bestämmelser om införande i registret
av de uppgifter som krävs för förhandsanmä-
lan, om förhandsanmälningsintyg och vid be-
hov om andra frågor som gäller förhandsan-
mälan.

65 a §

Förhandsanmälare

Förhandsanmälan får göras av en fordons-
tillverkare och dennes representant eller, om
fordonet har förts in i landet av någon annan
än tillverkarens representant, av en importör
som

1) är en i Finland registrerad juridisk per-
son,

2) är en registrerad skattskyldig enligt 39 §
i bilskattelagen, om sammanslutningen för-
handsanmäler bilskattebelagda fordon, eller
är registrerad kreditkund hos tullen, om sam-
manslutningen förhandsanmäler andra än bil-
skattebelagda fordon som den importerar från
ett land utanför EES-området,

3) är solvent och sakkunnig,
4) av tillverkaren får tillgång till de tek-

niska uppgifter om ett fordons konstruktion
och utrustning som är ett villkor för godkän-
nande och till intyg över överensstämmelse
för EG-typgodkända fordon eller intyg över
typgodkännande för annat fordon, och

5) ingått ett avtal med Fordonsförvalt-
ningscentralen om lämnande av uppgifter ge-
nom teknisk anslutning eller annars i elektro-
nisk form.

Den som avser att göra en förhandsanmä-
lan skall innan det avtal som avses i 1 mom.
5 punkten sluts visa för Fordonsförvaltnings-
centralen att den uppfyller villkoren i 1 mom.
1—4 punkten.

65 b §

Fel i förhandsanmälan

Fordonsförvaltningscentralen kan be-
stämma att fordon som förhandsanmälts av
en förhandsanmälare skall genomgå registre-
ringsbesiktning, om bestämmelserna om för-
handsanmälan eller ett avtal enligt 65 a § 1
mom. 5 punkten inte har följts eller om det i
övrigt förekommit fel som är mer än obetyd-
liga när fordonsuppgifterna inlämnats. Samti-
digt kan Fordonsförvaltningscentralen för-
bjuda användningen av felaktigt gjorda för-
handsanmälningar.

Om det redan tidigare har bestämts att en
förhandsanmälares fordon på det sätt som
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avses i 1 mom. skall registreringsbesiktigas
eller om det i övrigt upprepade gånger före-
kommit fel i förhandsanmälningarna som på-
pekats för förhandsanmälaren, får Fordons-
förvaltningscentralen förbjuda förhandsan-
mälaren att under viss tid göra förhandsan-
mälningar.

Förhandsanmälaren skall rätta till de fel
som före första registreringen uppdagats i
uppgifter om ett förhandsanmält fordon och
underrätta registret om felen. Statsrådet utfär-
dar vid behov närmare bestämmelser om rät-
telse av förhandsanmälningar.

66 §

Första registrering av fordon

De allmänna förutsättningarna för första
registrering är att

1) fordonet har godkänts i en registrerings-
besiktning, om inte fordonet i enlighet med
60 § är befriat från registreringsbesiktning,

2) fordonet uppfyller de krav som gäller i
Finland,

3) inget skrotningsintyg enligt 18 l § i
avfallslagen har getts i fråga om fordonet,

4) behörig utredning uppvisas om betal-
ning av skatter och avgifter som hänför sig
till fordonet, om äganderätten till fordonet
och om fordonsinnehavaren samt om att före-
skriven trafikförsäkring tecknats, och

5) registeranmälan görs om vem som an-
svarar för användningen av bilen, om ingen
fysisk person anmäls som ägare eller inneha-
vare av bilen.

Genom förordning av statsrådet utfärdas
närmare bestämmelser om förutsättningarna
för första registrering av fordon och om
andra frågor som gäller första registrering.
Genom förordning av statsrådet utfärdas
dessutom bestämmelser om registrering av
fordon för export och bilinteckning.

66 a §

Registreringsintyg och registreringsskyltar

Ett registreringsintyg utfärdas när ett for-
don registreras första gången, när en änd-
ringsregistrering görs och när ett fordon av-
eller påställs. Del I av intyget skall medföras

i fordonet under körning. När en släpvagn
och ett hyrt fordon framförs får dock i trafik
inom landet medföras en kopia av del I av
intyget, om kopian getts av den som utfört
registreringen.

När fordon registreras första gången och
vid behov när fordon påställs överlämnas re-
gistreringsskyltar med det registreringstecken
som identifierar fordonet.

När fordonet får en ny ägare skall den
tidigare ägaren överlämna fordonets registre-
ringsintyg och registreringsskyltar till den
nya ägaren.

Genom förordning av statsrådet utfärdas
närmare bestämmelser om registrerings-
tecken, registreringsskyltar, nationalitetsbe-
teckning och förflyttningsmärken, om an-
vändning, fastsättning och skötsel av registre-
ringsskyltar och nationalitetsbeteckning samt
om registreringsintyg och deras användning.
Fordonsförvaltningscentralen fastställer de
tekniska detaljerna för registreringsintygen
och de uppgifter som anges på dem, formulä-
ret för de blanketter som används vid regist-
rering samt registreringsskyltarnas mått och
andra tekniska egenskaper.

66 b §

Ändringsregistrering av fordon

En allmän förutsättning för ändringsregi-
strering av ett fordon är att behörig utredning
uppvisas om äganderätten till fordonet, for-
donsinnehavaren och den som ansvarar för
användningen av bilen och om att föreskriven
trafikförsäkring tecknats. Om de villkor för
bilskatteförmån som ställts i samband med
registreringen inte har uppfyllts, görs regis-
terändringen endast om skattemyndigheten
ger sitt godkännande.

Förändringar i ett fordons registeruppgifter
registreras inte, om fordonet avställts för ex-
port och för registrering utomlands. Genom
förordning av statsrådet kan utfärdas bestäm-
melser om fordon som avställts och i fråga
om vilka förändringar i registeruppgifterna
inte behöver registeranmälas samt om andra
förändringar av registeruppgifterna, såsom
ändring av en fysisk persons namn eller
adress, vilka inte behöver registeranmälas.
Genom förordning av statsrådet utfärdas
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dessutom närmare bestämmelser om förut-
sättningarna för ändringsregistreringar och
vid behov om andra frågor som gäller änd-
ringsregistrering.

66 c §

Avställning av fordon

Anmälan om att ett fordon avställs skall
göras den dag då användningen av fordonet i
trafik upphör. Fordonet antecknas i registret
som avställt den dag då anmälan gjordes. Av
särskilda skäl kan dock en dag som infaller
före den dag då anmälan görs antecknas som
den dag då fordonet avställs.

Om ett fordon som avställts har fastsatta
registreringsskyltar får det användas i trafik
och i övrigt fram till utgången av det dygn då
avställningsperioden börjar.

Bestämmelser om återlämning av registre-
ringsskyltar i samband med anmälan om av-
ställning och om Fordonsförvaltningscentra-
lens rätt att i registret anteckna ett fordon
som avställt på grund av export eller av annat
särskilt skäl utfärdas genom förordning av
statsrådet.

66 d §

Villkor för påställning av fordon

En allmän förutsättning för påställning av
ett fordon i trafik är att behörig utredning
uppvisas om betalning av skatter och avgifter
som hänför sig till fordonet och om ägande-
rätten till fordonet, fordonsinnehavaren och
den som ansvarar för användningen av bilen,
om att föreskriven trafikförsäkring tecknats
samt vid behov om en registreringsbesiktning
i enlighet med 60 § 2 mom. Ett fordon anses
ha påställts den dag då anmälan om det görs.
Bestämmelser om användningsförbud till
följd av underlåtenhet att besiktiga fordonet
finns i 8 §.

66 e §

Skrotade eller på annat sätt förstörda fordon

Slutlig avregistrering av fordon görs en-
dast om ett skrotningsintyg enligt 18 l § i
avfallslagen eller ett motsvarande intyg i nå-

got annat EES-land än Finland har getts i
fråga om fordonet eller om fordonet på något
annat sätt bevisligen har förstörts.

Genom förordning av statsrådet utfärdas
bestämmelser om tidpunkten för slutlig avre-
gistrering och om när ett fordon skall anses
som bevisligen förstört.

66 f §

Tillfällig användning av fordon i trafik

Fordonsförvaltningscentralen kan bevilja
ett affärsföretag, en inrättning eller någon
annan sammanslutning som tillverkar, säljer,
utrustar eller reparerar fordon eller som idkar
transportverksamhet eller som bedriver forsk-
ning som gäller fordon ett provnummerintyg
för högst ett år. Intyget ger begränsad rätt att
tillfälligt i trafik och i övrigt med provnum-
merskyltar använda ett fordon som inte re-
gistrerats första gången i Finland eller som
avställts i Finland. Fordonsförvaltningscen-
tralen kan återkalla provnummerintyget om
fordonet med provnummerskyltar används i
strid med denna lag eller vägtrafiklagen eller
i strid med bestämmelser som utfärdats med
stöd av dem, bestämmelserna om fordonsbe-
skattning eller villkoren i provnummerinty-
get. Fordonsförvaltningscentralen kan åter-
kalla samtliga provnummerintyg som en
innehavare av ett intyg har, om innehavaren
upprepade gånger handlat i strid med bestäm-
melserna eller villkoren eller om detta bete-
ende annars är särskilt allvarligt.

Den som utför registrering och tullverket
kan i fråga om ett fordon som inte registrerats
första gången i Finland eller som avställts i
Finland eller belagts med användningsförbud
eller körförbud ge förflyttningstillstånd och
tillhörande förflyttningsmärken för begränsad
användning av fordonet i trafik och någon
annanstans.

Provnummerintyg och förflyttningstill-
stånd skall medföras i fordonet under kör-
ning. Genom förordning av statsrådet utfär-
das närmare bestämmelser om beviljande av
provnummerintyg och förflyttningstillstånd
och om deras giltighetstid, om användning av
fordon med stöd av provnummerintyg och
förflyttningstillstånd samt om andra frågor

794 Nr 233



som gäller provnummerintyg och förflytt-
ningstillstånd. Fordonsförvaltningscentralen
beslutar dock om detaljinnehållet i provnum-
merintyg och förflyttningstillstånd samt om
förflyttningstillstånds mått och andra tek-
niska egenskaper.

Genom förordning av statsrådet bestäms
om temporär eller tillfällig användning i Fin-
land av fordon som registrerats eller tagits i
bruk utomlands eller i landskapet Åland samt
om rätten att sporadiskt eller tillfälligt i trafik
eller någon annanstans använda även andra
fordon som inte registrerats första gången
eller anmälts för användning i trafik.

67 §

Vägran att registrera farliga fordon

Om Fordonsförvaltningscentralen bedömer
att vissa typer av fordon utgör allvarlig fara
för trafiksäkerheten eller arbetarskyddet, trots
att de har ett gällande intyg över överens-
stämmelse, kan den vägra utföra en första
registrering av ett sådant fordon för en tid av
högst sex månader. Fordonsförvaltningscen-
tralen skall utan dröjsmål och utan hinder av
bestämmelserna om sekretess anmäla detta
till godkännandemyndigheterna i de övriga
EES-staterna, godkännandemyndigheterna i
stater som tillämpar E-reglementet i fråga
och kommissionen samt uppge grunderna för
sitt beslut.
— — — — — — — — — — — — —

68 §

Förbud mot ta ett fordon i trafik

Ett fordon som avregistrerats slutligt med
stöd av 66 e § får inte påställas på nytt. Ett
fordon får inte heller åter påställas på nytt,
om den myndighet som beslutar om bilskat-
ten har ställt ett registreringsförbud som vill-
kor för bilskatteförmån och förmånen har
kommit den som saken gäller till godo. Om
de villkor för bilskatteförmån som ställts i
samband med den första registreringen inte
har uppfyllts, får fordonet påställas endast
om skattemyndigheten ger sitt godkännande.

69 a §

Förbud att ändra registeruppgifter

Om Fordonsförvaltningscentralen får veta
om en uppenbar oklarhet i fråga om vem som
äger ett fordon eller i fråga om fordonets
identifieringsuppgifter kan centralen för viss
tid förbjuda ändring av fordonets registerupp-
gifter och göra en anteckning om detta i
registret.

70 §

Innehållet i tekniska vägkontroller

Vid tekniska vägkontroller kontrolleras i
den omfattning som fordonskontrollanten an-
ser det vara ändamålsenligt, i fråga om for-
don som använts i vägtrafik eller någon an-
nanstans, fordonets skick till den del det på-
verkar trafiksäkerheten och miljön, samt de
uppgifter om fordonet som antecknats i re-
gistret. Närmare bestämmelser om innehållet
i tekniska vägkontroller utfärdas genom för-
ordning av statsrådet.

72 §

Utförande av tekniska vägkontroller

Tekniska vägkontroller utförs utan för-
handsanmälan på vägar som avses i vägtra-
fiklagen eller någon annanstans där fordonet
skall uppfylla vissa kriterier enligt denna lag
eller bestämmelser som utfärdats med stöd av
den. Fordonskontrollanten kan dock infor-
mera om kontrollen på förhand om syftet
med informationen är att effektivisera iaktta-
gandet av fordonsbestämmelserna. Om tek-
nisk vägkontroll utförs i närheten av ett be-
siktningsställe, kan det bestämmas att ett for-
don skall kontrolleras på besiktningsstället.
— — — — — — — — — — — — —

84 §

Föreläggande om körförbud

Om det vid en teknisk vägkontroll eller
annars konstateras att ett fordon till sin kon-
struktion eller utrustning eller till sitt skick
inte uppfyller kraven, om fordonet är belagt
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med användningsförbud eller om fordonet
har använts i strid med bestämmelserna om
registrering eller om temporär eller tillfällig
användning av oregistrerat fordon i trafik,
kan en polisman, tullman eller gränsbevak-
ningsman förhindra att fordonet används i
trafik eller någon annanstans och ge fordonet
körförbud genom att avlägsna registrerings-
skyltarna och omhänderta förflyttningsmär-
kena, intyget över registrering, provnummer-
intyget, förflyttningstillståndet eller med an-
dra behövliga metoder. Polismannen, tull-
mannen eller gränsbevakningsmannen får
ändå meddela skriftligt tillstånd att föra for-
donet till en bestämmelseort, för reparation
eller besiktning. Om en brist i fordonet inte
medför omedelbar fara för trafiksäkerheten
eller betydande olägenhet för miljön, kan en
polisman, tullman eller gränsbevakningsman
utan att förhindra att fordonet används före-
lägga en tid inom vilken bristen skall avhjäl-
pas.

Fordonsförvaltningscentralen kan meddela
körförbud för ett fordon, om fordonets kon-
struktion har ändrats i strid med de bestäm-
melser som avses i 7 § 2 mom.

Genom förordning av statsrådet bestäms
om hantering och återställande av omhänder-
tagna handlingar och avlägsnade skyltar en-
ligt 1 mom.

85 §

Föreläggande om kontrollbesiktning

Om en polisman, tullman eller gränsbevak-
ningsman anser att de brister som upptäckts i
ett fordon och i synnerhet i bromsarna kan
medföra en sådan säkerhetsrisk att det är
motiverat att utföra en grundligare kontroll
än kontroll på väg, kan han eller hon be-
stämma att fordonet skall besiktigas (kon-
trollbesiktning). Fordonsförvaltningscentra-
len ersätter besiktningsstället med de skäliga
kostnaderna för en sådan kontrollbesiktning.
En polisman, tullman eller gränsbevaknings-
man kan förordna att fordonet skall kontroll-
besiktigas även om en tidigare given uppma-
ning att reparera fordonet inte har följts. Ett
fordon som inte inom den tid som en polis-
man, tullman eller gränsbevakningsman före-
skrivit har förts till kontrollbesiktning får inte

användas i trafik förrän det har godkänts vid
en kontrollbesiktning. På kontrollbesiktning
tillämpas 53, 54 och 56—58 §. Om polis-
mannen, tullmannen eller gränsbevaknings-
mannen på grund av fordonsskada eller av
andra särskilda skäl anser att det behövs en
utförligare kontroll kan han eller hon be-
stämma att kontrollbesiktningen skall utvid-
gas till en besiktning som motsvarar en re-
gistreringsbesiktning. Kontrollbesiktning kan
också föreläggas i fråga om fordon som re-
gistrerats eller tagits i bruk i landskapet
Åland eller utomlands.
— — — — — — — — — — — — —

86 §

Skyldighet att reparera fordon

Om sådana fel eller avvikelser som medför
betydande fara för trafiksäkerheten eller av-
sevärd olägenhet för miljön konstateras i en
fordonstyp i kategori M1 eller L som god-
känts för användning i trafik i Finland eller i
en del av fordonen av en sådan typ, skall
fordonstypens tillverkare, tillverkarens repre-
sentant och importören underrätta Fordons-
förvaltningscentralen om alla pågående åter-
kallningskampanjer, de objekt som skall re-
pareras och kännetecknen för utförd repara-
tion så snart fordonstillverkaren har inlett en
återkallningskampanj för en sådan fordonstyp
i Finland eller någon annanstans inom EES-
området. Fordonstillverkaren, tillverkarens
representant och importören skall se till att
felet eller avvikelsen avhjälps i fråga om alla
nämnda fordon som används i Finland. Till-
verkaren, tillverkarens representant och im-
portören skall underrätta Fordonsförvalt-
ningscentralen om när återkallningskampan-
jen alla fordon har reparerats.

Om tillverkaren av en fordonstyp, tillver-
karens representant eller importören försum-
mar sin underrättelseskyldighet i fråga om en
återkallningskampanj enligt 1 mom., kan
Fordonsförvaltningscentralen förelägga den
försumlige vite enligt viteslagen.

Om alla fordon enligt 1 mom. inte kan
repareras med åtgärder som tillverkaren, till-
verkarens representant eller importören vid-
tar, skall denna meddela Fordonsförvalt-
ningscentralen tillverkningsnumren på de
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oreparerade fordonen. Fordonsförvaltnings-
centralen skall uppmana ägarna till orepare-
rade fordon att föra sitt fordon för reparation.
Ett besiktningsställe kan också i samband
med periodisk besiktning ge ägaren eller
innehavaren en reparationsuppmaning. For-
donsförvaltningscentralen kan genom anteck-
ning i registret om att fordonet avställs, med-
delande av körförbud eller på annat sätt för-
hindra användningen av ett fordon som trots
uppmaning inte förs för reparation.

Bestämmelser om skyldighet att ersätta re-
paration av felaktiga fordon finns i konsu-
mentskyddslagen (38/1978).

96 §

Straff

Bestämmelser om straff för äventyrande av
trafiksäkerheten finns i 23 kap. 1 § i straffla-
gen (39/1889).

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
1) bryter mot det krav som föreskrivs om

fordonets säkerhet, överensstämmelse med
kraven och manöveregenskaper i 4 §,

2) underlåter att fullgöra den reparations-
skyldighet som föreskrivs i 5 eller 57 §,

3) bryter mot användningsförbud eller kör-
förbud enligt 6 § 1 mom. eller 8, 51, 56, 57,
75, 84 eller 85 §,

4) bryter mot det förbud mot tillverkning,
import, saluföring, försäljning eller annan
överlåtelse som föreskrivs i 6 § 2 mom.,

5) bryter mot det förbud att ändra ett for-
dons konstruktion som föreskrivs i 7 §,

6) underlåter att fullgöra den skyldighet att
hålla ett fordon trafikdugligt som föreskrivs i
9 §,

7) underlåter att fullgöra den skyldighet att
ha med sig intyget över besiktning som före-
skrivs i 58 § eller underlåter att fullgöra den
besiktningsskyldighet som föreskrivs i 61 el-
ler 62 §,

8) försummar att göra anmälan om ett for-
dons registeruppgifter enligt 64 § eller för-
summar skyldigheten enligt 66 a § att ha med
sig registreringsintyg,

9) bryter mot kravet i 66 a § om använd-
ning, fastsättning eller skötsel av registre-
ringstecken, registreringsskyltar, förflytt-
ningsmärken eller nationalitetsbeteckningar,

10) använder ett i 66 f § avsett provnum-
merintyg eller förflyttningstillstånd i strid
med paragrafen eller bestämmelser som ut-
färdats med stöd av den,

11) bryter mot skyldigheten enligt 71 § att
tillåta utförandet av teknisk vägkontroll,

12) vägrar att visa upp de handlingar som
avses i 71 § eller att lämna de handlingar som
avses i 93 § eller att ge i 71 § avsedda perso-
ner tillträde till fordonet eller i 82 § avsedda
myndigheter eller personer tillträde till den
plats där den som importerar, tillverkar eller
säljer komponenter, separata tekniska enheter
eller cyklar tillverkar, lagrar eller säljer dem
eller att ta prov för undersökningar eller att få
behövliga handlingar eller uppgifter om
egenskaperna hos eller godkännandet av
komponenter, separata tekniska enheter eller
cyklar,

13) försummar att ge den beskrivning som
föreskrivs i 81 §,

14) utför installations- och reparationsar-
beten enligt 87 § utan behörigt tillstånd eller i
strid med den begränsning som föreskrivs i
90 §,

15) vägrar att ge i 91 § avsedda myndighe-
ter eller personer tillträde till den plats där
system, komponenter eller separata tekniska
enheter installeras eller repareras, eller

16) bryter mot bestämmelser som utfärdats
om specialtransportfordon och utförande av
specialtransporter med stöd av 99 §

skall, om inte strängare straff för gär-
ningen föreskrivs någon annanstans i lag, för
fordonsförseelse dömas till böter.

Denna lag träder i kraft den 2 november
2007. Dess 3 § 23 punkt träder dock i kraft
den 1 januari 2008.

Genom denna lag upphävs förordningen av
den 18 december 1995 om registrering av
fordon (1598/1995) jämte ändringar.

Bestämmelserna i 66 § 1 mom. 5 punkten,
66 b § 1 mom. och 66 d § 1 mom. om
anmälan och utredning i fråga om den som
ansvarar för användningen av en bil tillämpas
från den 1 januari 2008.

Fordon som är avregistrerade när denna
lag träder i kraft kan omregistreras. För om-
registrering krävs

1) att adekvat utredning över äganderätten
till fordonet uppvisas,
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2) att fordonet har trafikförsäkring,
3) att fordonet är besiktigat, om inte något

annat följer av 60 §,
4) att eventuell fordonsskatt är betald,
5) att de uppgifter som behövs för första

registrering av ett fordon inlämnas för an-
teckning i registret,

6) från och med den 1 januari 2008, att en
person som ansvarar för användningen av
bilen anmäls, om den som anmäls som fordo-
nets ägare eller innehavare inte är en fysisk
person, och

7) att en utredning över tidigare registre-
ring av fordonet vid behov visas upp.

Fordon som omregistrerats i enlighet med
4 mom. anses vara fordon som genomgått
första registrering enligt denna lag.

Fordon som är avregistrerade vid denna
lags ikraftträdande får emellertid inte omre-
gistreras, om den myndighet som beslutar om
bilskatten har ställt ett registreringsförbud
som villkor för bilskatteförmån och förmånen
har kommit den som saken gäller till godo.
Om de villkor för bilskatteförmån som ställts
i samband med den första registreringen inte

har uppfyllts, får fordonet registreras på nytt
endast om skattemyndigheten ger sitt god-
kännande.

Denna lags bestämmelser om registrerings-
intyg gäller i tillämpliga delar också register-
utdrag som utfärdats före denna lags ikraft-
trädande. Bestämmelserna i denna lag om
registreringsintygets del I gäller i tillämpliga
delar den tekniska delen av registerutdrag
som utfärdats före denna lags ikraftträdande
och bestämmelserna om registreringsintygets
del II i tillämpliga delar anmälningsdelen av
registerutdrag som utfärdats före denna lags
ikraftträdande.

De provnummerintyg och förflyttningstill-
stånd som är giltiga vid denna lags ikraftträ-
dande förblir i kraft som sådana.

Fordon som före denna lags ikraftträdande
lösts in på basis av försäkring på grund av att
de förstörts eller av någon annan orsak avre-
gistrerats slutligt får inte längre omregistre-
ras.

Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

Helsingfors den 2 mars 2007

Republikens President

TARJA HALONEN

Kommunikationsminister Susanna Huovinen
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L a g

Nr 234

om ändring av lagen om fordonstrafikregistret

Given i Helsingfors den 2 mars 2007

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 13 juni 2003 om fordonstrafikregistret (541/2003) 3 § 1 mom. 1

punkten, 5 § 1 mom. 11 punkten, 12 § 1 mom. 2 punkten och 14 § 1 mom. 1 punkten, av dem
5 § 1 mom. 11 punkten sådan den lyder i lag 697/2006 och 14 § 1 mom. 1 punkten sådan den
lyder i lag 60/2006, samt

fogas till 5 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i nämnda lag 697/2006, en ny 12 punkt
som följer:

3 §

De registrerade

I registret får föras in uppgifter om fysiska
och juridiska personer som

1) är ägare eller innehavare av ett fordon,
trafikförsäkringstagare eller har tillfällig rätt
att använda ett fordon eller ansöker om in-
teckning i bil eller har utfärdat en i lagen om
inteckning i bil (810/1972) avsedd skriftlig
förbindelse i pengar eller har åtagit sig att
ansvara för eller innehar en förbindelse,
— — — — — — — — — — — — —

5 §

Andra uppgifter som registreras om fysiska
personer

I fråga om fysiska personer får utöver bas-
uppgifterna registreras för registrets syfte be-
hövliga
— — — — — — — — — — — — —

11) uppgifter om prov för tillståndspliktig
transportverksamhet och intyg som utfärdas
för tillståndet,

12) uppgifter om trafikförsäkringstagaren.
— — — — — — — — — — — — —

12 §

Rätt att få uppgifter från andra än
myndigheter

Utan hinder av vad som bestäms om hem-
lighållande av uppgifter har den registeran-
svarige rätt att från andra än myndigheter få
uppgifter enligt följande:
— — — — — — — — — — — — —

2) från trafikförsäkringscentralen och tra-
fikförsäkringsbolag uppgifter om grupptra-
fikförsäkringar, trafikförsäkringar och trafik-
försäkringarnas avställningstid för fordon,
— — — — — — — — — — — — —
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14 §

Utlämnande av enskilda offentliga uppgifter

Utöver vad som föreskrivs i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet har
var och en rätt att enskilt få uppgifter eller en
kopia av offentliga uppgifter i registret enligt
följande:

1) på basis av fordonets registrerings-
tecken eller tillverkningsnummer uppgifter

om fordonet, dess beskattning och inteck-
ningar i fordonet samt om namn, adress och
kontaktinformation i fråga om fordonsägare,
fordonsinnehavare, personer som ansvarar
för användningen av en bil och trafikförsäk-
ringstagare,
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 2 november
2007.

Helsingfors den 2 mars 2007

Republikens President

TARJA HALONEN

Kommunikationsminister Susanna Huovinen
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L a g

Nr 235

om ändring av fordonsskattelagen

Given i Helsingfors den 2 mars 2007

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i fordonsskattelagen av den 30 december 2003 (1281/2003) 2 § 2 och 3 mom., 3 §,

4 § 1 mom., 5 § 2 och 3 mom., 6 § 1 mom., 8 § 1, 3 och 4 mom., 12 § 1 mom. 1 och 7—10
punkten, 18 § 3 mom., 27 §, 31 § 1 mom., 47 § 2 mom. och 58 § 1 mom. samt

fogas till lagen nya 4 a och 47 a § 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 fordonsregist-
reringsskyldighet fordonslagen (1090/2002)
och förordningar utfärdade med stöd av den
samt de grunder som fastställts i vägtrafikla-
gen (267/1981) och med stöd av den. På
fordon som är registrerade eller borde ha
registrerats i landskapet Åland tillämpas på
motsvarande sätt bestämmelserna i Ålands
landskapslagstiftning.

Om inte något annat föreskrivs i denna lag,
iakttas i fråga om användning och utläm-
nande av beskattningsuppgifter i tillämpliga
delar vad som föreskrivs i lagen om fordons-
trafikregistret (541/2003). I denna lag avses
med register fordonstrafikregistret enligt la-
gen om fordonstrafikregistret.

3 §

Fordonsskattens struktur

Med fordonsskatt avses skatt som består av
en grundskatteandel eller en drivkraftsskatte-
andel eller en sammanräknad andel av grund-
skatt och drivkraftsskatt. Fordonsskatten in-
begriper även tillägg för betalningssätt samt
tilläggsskatt. Dessutom inbegriper fordons-
skatten också fast skatt och konsumtionsskatt
som uppbärs för fordon som registrerats nå-
gon annanstans än i Finland.

4 §

Skattepliktiga fordon

Fordonsskatt skall betalas för fordon i ka-
tegorierna M och N som är införda i fordons-
registret. För fordon som är registrerade nå-
gon annanstans än i Finland betalas fast skatt
och konsumtionsskatt enligt 38—44 § i
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denna lag. Fordonsskatt skall betalas även för
ett fordon som borde ha varit infört i fordons-
registret eller ha registrerats som påställt.
— — — — — — — — — — — — —

4 a §

Fordon som avställts

Fordonsskatt uppbärs inte för fordon som
avställts i enlighet med 66 c § i fordonslagen.

Ett fordon som avställts får användas i
trafik utan skyldighet att betala fordonsskatt
endast 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 66 c § i fordonslagen
används den dag som det avställs,

3) i enlighet med 66 f § i fordonslagen
används med provnummerskyltar,

4) i enlighet med 66 f § i fordonslagen
används med förflyttningstillstånd,

5) används med exportskyltar i enlighet
med bestämmelser som utfärdats med stöd av
66 § 2 mom. i fordonslagen.

5 §

Skattskyldig

— — — — — — — — — — — — —
Om ett fordon som avställts eller ett ore-

gistrerat fordon används i trafik eller om
uppgifter som antecknats i registret är orik-
tiga, är den skattskyldig som enligt for-
donslagen eller bestämmelser som utfärdats
med stöd av den borde ha varit antecknad
som ägare eller innehavare i registret. Om det
inte kan påvisas vem som är ägare eller inne-
havare eller om ett fordon som avställts eller
ett oregistrerat fordon har använts utan äga-
rens eller innehavarens samtycke, är den
skattskyldig i vars användning fordonet skall
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 av-
ses i 64 § i fordonslagen. Om en fordonsä-
gare har försummat registreringen, och den

ägare som registrerat fordonet i sitt namn har
åtagit sig att svara för skatten, bestäms skatt-
skyldigheten enligt 6 §. När en ägare som
registrerar ett fordon i sitt namn inte åtar sig
att svara för skatten, bestäms skattskyldighe-
ten enligt 1 mom.
— — — — — — — — — — — — —

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 64 § i for-
donslagen. I fråga om förfarande och skatte-
uppbörd vid åtagande att svara för skatt före-
skrivs i 16 §.
— — — — — — — — — — — — —

8 §

När skattskyldigheten inträder och upphör

Skattskyldigheten inträder
1) den dag ett fordon första gången regi-

streras eller omregistreras eller påställs,
2) dagen efter att ett i registret infört for-

dons ägar- eller innehavaruppgifter ändras så
att skatten skall påföras en ny skattskyldig,

3) den dag ett skattefritt fordon ändringsre-
gistreras eller ändringsbesiktigas som skatte-
pliktigt eller

4) dagen efter den dag förutsättningarna
för skattebefrielse upphörde.
— — — — — — — — — — — — —

Skattskyldigheten upphör den dag
1) i registret antecknas att fordonet avställs

eller avregistreras slutligt,
2) uppgifterna om fordonets ägare eller

innehavare ändras så att skatt skall påföras en
ny skattskyldig,

3) ett skattepliktigt fordon ändringsregi-
streras eller ändringsbesiktigas som skattefritt
eller

4) förutsättningar för skattebefrielse upp-
kommer.

Om i ett fall som avses i 3 mom. 1 punkten
den dag då registreringsskyltarna återställs
infaller före dagen då i registret antecknas att
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fordonet avställs eller avregistreras slutligt,
upphör skatteperioden den dag då registre-
ringsskyltarna återställs.
— — — — — — — — — — — — —

12 §

Skattefria fordon

Fria från fordonsskatt är
1) fordon som registrerats med C- eller

CD-tecken enligt 66 a § i fordonslagen,
— — — — — — — — — — — — —

7) fordon som är registrerade för export i
enlighet med bestämmelser som utfärdats
med stöd av 66 § 2 mom. i fordonslagen.

8) fordon som används tillfälligt i Finland
på det sätt som avses i 66 f § i fordonslagen,

9) fordon som används i enlighet med 66 f
§ i fordonslagen med provnummerskyltar,

10) fordon som i enlighet med 66 f § i
fordonslagen beviljats förflyttningstillstånd,
— — — — — — — — — — — — —

18 §

Betalning av skatt i rater och tillägg för
betalningssätt

— — — — — — — — — — — — —
Skatt som skall debiteras med anledning av

debiteringsrättelse eller efterbeskattning, som
tilläggsskatt eller med anledning av beslut på
ändringsansökan uppbärs i en rat.

27 §

Förutsättningar för återbäring av skatt

Skatt återbärs om något av följande sker
under skatteperioden:

1) avställning eller slutlig avregistrering av
fordonet antecknas i registret,

2) en ny skattskyldig antecknas i registret,
3) uppgifter som antecknats i registret för-

ändras så att fordonet blir skattefritt eller
skattebeloppet sänks eller

4) den skattskyldige befrias från skyldig-
heten att betala skatt.

31 §

Överföring av skatteåterbäring

Om Fordonsförvaltningscentralen skall

både återbära skatt till en skattskyldig och
debitera denne, överför Fordonsförvaltnings-
centralen utan att höra den skattskyldige åter-
bäringen för att användas som betalning för
skatten. Överföring kan göras även om den
skatt för vars betalning återbäringen överförs
inte har förfallit till betalning. Om det inte
finns någon skatt att debitera, överförs åter-
bäringen i väntan på följande debitering.
— — — — — — — — — — — — —

47 §

Efterbeskattning

— — — — — — — — — — — — —
Om skattebeloppet skall beräknas på ett

fordon som inte är infört i registret eller som
anmälts som avställt, skall skatten på basis av
de omständigheter som är kända uppskattas
till det belopp som sannolikt skulle betalas
för ett registrerat fordon av motsvarande slag.
Skatten kan alltid påföras åtminstone på basis
av de uppgifter som antecknats om fordonet
då det senast var infört i registret.
— — — — — — — — — — — — —

47 a §

Tilläggskatt när fordon som inte är registre-
rade eller som avställts används i trafik

Om ett fordon som inte är registrerat eller
som avställts används i trafik och det inte är
fråga om användning av ett fordon i trafik
enligt 4 a § 2 mom., skall tilläggsskatt uppbä-
ras för fordonet utöver den fordonsskatt som
debiteras på grundval av 47 §. Beloppet av
tilläggsskatten skall vara fem gånger den for-
donsskatt som med stöd av 10 och 11 § be-
räknas för en period på tolv månader, dock
minst 1 000 euro.

Tilläggsskatten påförs den som enligt 5 §
är skattskyldig för fordonet. Tilläggskatten
påförs i enlighet med efterbeskattningsförfa-
randet i 47 §.

58 §

Användningsförbud

Om skatt eller den del av skatten som
förfallit till betalning inte har betalts inom
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utsatt tid, får fordonet inte användas i trafik
(användningsförbud). Fordonet får inte heller
användas i trafik trots att det övergått till en
annan ägare eller innehavare än den skatt-
skyldige. Fordonets registreringsskyltar och
registreringsintyg skall omhändertas av till-
synsmyndigheten. Fordonet får dock med
skriftligt tillstånd utfärdat av polis, tull- eller
gränsbevakningsmyndigheten köras till ett av

myndigheten i tillståndet bestämt ställe för
förvaring. Användningen av ett fordon skall
också förhindras, om tilläggsskatt enligt
47 a § skall debiteras för fordonet.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 2 november
2007.

Helsingfors den 2 mars 2007

Republikens President

TARJA HALONEN

Kommunikationsminister Susanna Huovinen
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L a g

Nr 236

om ändring av 94 § i vägtrafiklagen

Given i Helsingfors den 2 mars 2007

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/1981) 94 § 1 mom. som följer:

94 §

Skyldighet att förete körhandling

Förare av motordrivet fordon skall på upp-
maning för polisman uppvisa körkort, intyg

över att fordonet registrerats och annan hand-
ling som han är skyldig att ha med sig.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 2 november
2007.

Helsingfors den 2 mars 2007

Republikens President

TARJA HALONEN

Kommunikationsminister Susanna Huovinen
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L a g

Nr 237

om ändring av lagen om koncession för fordonsbesiktning

Given i Helsingfors den 2 mars 2007

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till lagen av den 23 december 1998 om koncession för fordonsbesiktning (1099/1998)

en ny 14 a § som följer:

14 a §

Förvaring av besiktningshandlingar

Fordonsförvaltningscentralen skall förvara
intyg och övriga handlingar som gäller regi-
strerings-, ändrings- och kopplingsbesikt-
ningar. Besiktningsstället skall sända dessa
intyg och övriga handlingar till centralen för
förvaring efter avslutad besiktning. Centralen
får med hjälp av en teknisk anslutning lämna
ut sådana intyg och handlingar samt andra
handlingar som behövs för besiktningsverk-

samhet till ett besiktningsställe för besikt-
ningsverksamhet.

Denna lag träder i kraft den 2 november
2007.

De intyg och övriga handlingar som gäller
registrerings-, ändrings- och kopplingsbesikt-
ningar som utförts före denna lags ikraftträ-
dande skall förvaras på besiktningsstället i
femton år.

Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

Helsingfors den 2 mars 2007

Republikens President

TARJA HALONEN
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