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L a g
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om ändring av fordonsskattelagen
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I enlighet med riksdagens beslut
ändras i fordonsskattelagen (1281/2003) 50 § 1 mom., 53 §, 56 § 1 och 2 mom. samt 61 §

1 mom.,
sådana de lyder, 50 § 1 mom. och 53 § i lag 249/2008 samt 56 § 1 och 2 mom. och 61 §

1 mom. i lag 1327/2009, som följer:

50 §

Anförande av besvär hos
förvaltningsdomstolen

I skatteuppbördsmyndighetens beslut med
stöd av denna lag får ändring sökas genom
besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol.
Besvärsrätt har den skattskyldige eller någon
annan som saken gäller och på statens vägnar
den som enligt 53 § bevakar statens intresse.
— — — — — — — — — — — — —

53 §

Bevakning av statens intresse

Statens intresse i ärenden som gäller änd-
ringssökande och rättelse bevakas av Enheten
för bevakning av skattetagarnas rätt. Statens
intresse i ärenden som gäller fast skatt och
konsumtionsskatt enligt 38 § bevakas av ett
tullombud.

Den statliga intressebevakaren hörs och
delges ett beslut genom att intressebevakaren
ges tillfälle att ta del av beslutet och de
handlingar som ligger till grund för det.

56 §

Myndigheter

Skatteuppbördsmyndighet i fråga om for-
donsskatten är Trafiksäkerhetsverket. Tullen
är dock skatteuppbördsmyndighet i fråga om
den fasta skatten och konsumtionsskatten.
Skatteuppbördsmyndighet i landskapet Åland
är Statens ämbetsverk på Åland, på vilket
tillämpas vad som i denna lag föreskrivs om
Trafiksäkerhetsverket.

Verkställandet av skattedebiteringen samt
skatteuppbörden och andra åtgärder i anslut-
ning till beskattningen liksom behandlingen
av ansökningsärenden och andra ärenden
som gäller fordonsbeskattningen handhas av
Trafiksäkerhetsverket, Tullen samt, i fråga
om fordon som är registrerade i landskapet
Åland, av Statens ämbetsverk på Åland. Tra-
fiksäkerhetsverket behandlar dock även så-
dana ärenden om skatteuppskov och skatte-
lättnad som gäller skatter som uppbärs av
Statens ämbetsverk på Åland.
— — — — — — — — — — — — —
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61 §

Skattelättnad

Trafiksäkerhetsverket kan av särskilda skäl
på ansökan och på de villkor som det bestäm-
mer helt eller delvis bevilja befrielse från
eller uppskov med betalning av fordonsskatt
som betalats eller ska betalas, jämte ränta.
Trafiksäkerhetsverket eller finansministeriet
har rätt att av andra skattemyndigheter få

uppgifter som behövs för att avgöra ett skat-
telättnadsärende. Tullen avgör ansökningar
om skattebefrielse eller skatteuppskov som
gäller sådan fast skatt och konsumtionsskatt
som avses i 38 §. Uppskov med betalning av
skatt beviljas på de villkor som finansmini-
steriet bestämt.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
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