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L a g

386/2014

om ändring av bränsleavgiftslagen

Utfärdad i Helsingfors den 16 maj 2014

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i bränsleavgiftslagen (1280/2003) 20 § 3 mom., 23 § 1 och 4 mom. samt 26 §,
sådana de lyder, 20 § 3 mom. i lag 1326/2009, 23 § 1 mom. och 26 § i lag 250/2008 samt

23 § 4 mom. i lag 891/2012, som följer:

20 §

Bränsleavgiftsrättelse till skattetagarens
fördel

— — — — — — — — — — — — —
Den avgiftsskyldige eller Trafiksäkerhets-

verkets skatteombud har rätt att hos Trafiksä-
kerhetsverket ansöka om rättelse i verkets
beslut inom den tid som föreskrivs i 23 §.

23 §

Anförande av besvär hos förvaltnings-
domstolen

I skatteuppbördsmyndighetens beslut med
stöd av denna lag får ändring sökas genom
besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol.
Rätt att anföra besvär har den skattskyldige
eller någon annan som saken gäller samt för
statens räkning Trafiksäkerhetsverkets skatte-
ombud.
— — — — — — — — — — — — —

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
Trafiksäkerhetsverkets skatteombud hörs, om
skattebeloppet med anledning av besvären
kan ändras med högst 6 000 euro och ärendet
inte lämnar rum för tolkning eller är oklart.

26 §

Förande av statens talan

Statens talan i ärenden som gäller änd-
ringssökande och rättelse förs av Trafiksäker-
hetsverkets skatteombud.

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

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2014.
Trafiksäkerhetsverkets skatteombud för ta-

lan i sådana ärenden som gäller bevakning av
statens intresse och som är anhängiga när
denna lag träder i kraft och i vilka Skatteför-
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valtningens Enhet för bevakning av skatteta-
garnas rätt är part.

Helsingfors den 16 maj 2014
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