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Lag
om ändring av bilskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i bilskattelagen (1482/1994) 11 b § 3 mom., 34 d och 37 §, 65 § 2 mom. och

74 d §,
sådana de lyder, 11 b § 3 mom. i lag 1450/2006, 34 d och 37 § i lag 5/2009, 65 § 2 mom.

i lag 1073/2014 och 74 d § i lag 267/2008, samt
fogas till lagen en ny 34 e § som följer:

11 b § 
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

Om beskattningsvärdet för ett begagnat fordon inte kan bestämmas på det sätt som av-
ses i 1 mom. på grund av det obetydliga antalet marknadsuppgifter, kan värdet i detaljhan-
deln i andra hand bestämmas på basis av det värde som bestäms utifrån det allmänna vär-
det i detaljhandeln på ett motsvarande nytt fordon, på så sätt att värdet minskas enligt for-
donets ålder med tre procent för den månad då fordonet tas i bruk, med två procent för de
två följande hela månaderna och därefter med en procent för varje hel månad av det res-
tvärde som beräknats till slutet av den föregående månaden. Ett kalkylerat belopp för vär-
deminskningen som avviker från detta kan tillämpas, om det utifrån det statistiska materi-
alet vad gäller marknadsuppgifter finns grund för att avvika från den förmodade värde-
minskningen, och om det utifrån de uppgifter som finns till förfogande inte på ett relevant
sätt kan bestämmas ett allmänt värde i detaljhandeln för ett fordon som motsvarar det for-
don som ska beskattas. 

34 d §
Bilskatt återbetalas på ansökan, om ett i Finland beskattat fordon förs ut ur landet för

permanent bruk någon annanstans än i Finland (återbäring vid utförsel). Av skatten åter-
bärs ett belopp som uppbärs för ett likadant fordon, om det beskattas som begagnat vid den
tidpunkt då fordonet förs ut ur Finland. 

Av skatten återbetalas inte högre belopp än vad som i skatt betalats för fordonet. Skatt
återbärs inte heller till den del fordonets värde eller den skatt som ska betalas för fordonet
har stigit till följd av ändringsarbete som har utförts eller utrustning som har monterats ef-
ter beskattningen. Om skatt återbärs för ett fordon för vilket skatten nedsatts med stöd av
denna lag, minskas det belopp som ska återbäras med den andel av skattenedsättningen
som skulle uppbäras om fordonet vid tidpunkten för ansökan om återbäring överläts till
annan användning än sådan som berättigar till nedsatt skatt. Skatt återbärs inte för fordon
som inte i behörig ordning har anmälts för beskattning. Om det belopp som ska återbäras
är mindre än 500 euro återbärs det inte. Skatt återbärs inte heller för ett fordon om det vid
tidpunkten för utförseln har förflutit 10 år eller en längre tid från det att fordonet första
gången togs i bruk. En förutsättning för återbäring är att fordonet är i trafikdugligt skick
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när användningen i Finland upphör. För återbäring krävs det också att fordonet har av-
ställts i Finland i enlighet med 66 c § i fordonslagen.

Återbäring vid utförsel får sökas av den som i egenskap av ägare till fordonet för ut det
ur landet för att brukas någon annanstans än i Finland. Har förskottsåterbäring enligt
34 e § betalats för fordonet, betalas dock återbäring vid utförsel till mottagaren av för-
skottsåterbäringen. Förskottsåterbäringen dras av från det belopp som betalas i återbäring
vid utförsel. Om förskottsåterbäringen är större än återbäringen vid utförsel, ska den över-
skridande delen återkrävas av mottagaren av återbäringen.

Ansökan om återbäring vid utförsel ska lämnas till skattemyndigheten senast 14 dagar
innan fordonet förs ut. Den som ansöker om återbäring ska ge skattemyndigheterna möj-
lighet att inspektera fordonet innan det förs ut ur landet och lägga fram behövlig utredning
om att förutsättningarna för återbäring har uppfyllts.

Om ett fordon för vilket skatt har återburits registreras eller tas i bruk i Finland på nytt,
beskattas fordonet enligt de bestämmelser som gäller för beskattning av begagnade for-
don, utan beaktande av tidigare verkställd beskattning av fordonet i Finland. Har det för-
flutit mindre än sex månader från betalningen av återbäringen kan det värde som bestämts
för återbäringen vid utförsel anses utgöra fordonets beskattningsvärde. 

34 e §
Den skattskyldige kan ansöka om återbäring vid utförsel på förhand

(förskottsåterbäring), om ett fordon som för första gången tas i bruk i Finland är avsett att
användas i Finland i högst fem år på grundval av ett tidsbundet hyresavtal. En förutsätt-
ning för återbäring är att den sökande visar att uthyraren har etablerat sig inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet och med regelbunden uthyrning av fordon som sin affärs-
verksamhet. Ansökan om förskottsåterbäring ska göras hos skattemyndigheten samtidigt
som skattedeklarationen för fordonet lämnas in. Förskottsåterbäringen uppgår till det be-
lopp som vid det tidsbundna hyresavtalets utgång skulle uppbäras i skatt enligt 11 b §
3 mom. Förskottsåterbäringen för ett fordon som förts in som begagnat beräknas på grund-
val av skatten enligt 8 a § och med det avdrag som avses i 11 b § 3 mom.

Om ett tidsbundet hyresavtal som utgjort grund för utbetald förskottsåterbäring ändras,
ska mottagaren av förskottsåterbäringen anmäla ändringen hos skattemyndigheten. Tullen
får meddela närmare föreskrifter om ansökningsförfarandet för återbäring vid utförsel och
förskottsåterbäring, om de uppgifter som ska lämnas i ansökan och de handlingar som ska
lämnas i samband med ansökan samt om tidpunkten för, innehållet i och förfaringssättet
för anmälan om ändring av hyresavtal. 

Om det till följd av en ändring av hyresavtalet eller av någon annan orsak konstateras
att förskottsåterbäring beviljats till ett för stort belopp, återkrävs den överskjutande delen
av den som fått återbäringen. Hela förskottsåterbäringen återkrävs om fordonet används i
trafik i Finland efter utgången av det tidsbundna avtal som uppgetts till skattemyndigheten
eller om återbäring vid utförsel inte sökts för fordonet inom trettio dagar från utgången av
det tidsbundna avtalet. Förskottsåterbäring återkrävs dock inte om fordonet har skrotats el-
ler annars förstörts och en anteckning om detta gjorts i fordonstrafikregistret i enlighet
med 66 e § i fordonslagen. Beslut om återkrav av förskottsåterbäring ska fattas senast
inom ett år från ingången av det kalenderår som följer på utgången av det tidsbundna hy-
resavtal för fordonet som uppgetts till skattemyndigheten. På återkrav av förskottsåterbä-
ring i de fall som avses i detta moment tas skattetillägg ut med iakttagande av lagen om
skattetillägg och förseningsränta (1556/1995). 

37 §
Innan ett fordon registreras i Finland eller tas i bruk här, ska den skattskyldige göra en

anmälan hos skattemyndigheten (bilskattedeklaration). För bestämmande av den skatt
som ska betalas för fordonet ska det i anmälan ingå uppgifter om fordonets utrustning,
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identifieringsuppgifter om fordonet samt uppgifter om annat sådant som inverkar på be-
skattningen. Tullen får meddela närmare föreskrifter om hur deklarationerna ska lämnas
in och om deklarationsförfarandet i övrigt.

65 §
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

På återbäring vid utförsel enligt 34 d § betalas ränta, om sökanden visar att fordonet har
förts in till Finland för tidsbunden användning och användningstiden har bestämts innan
fordonet förts in. Ränta betalas högst för den användningstid som bestämts på förhand.
Ränta betalas dock inte om den sökande har fått förskottsåterbäring enligt 34 e §. Räntan
beräknas som en årlig ränta som är den i 12 § i räntelagen (633/1982) avsedda referens-
räntan för den halvårsperiod som föregår kalenderåret i fråga.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

74 d §
Ett beslut kan delges utan mottagningsbevis, varvid mottagaren anses ha fått del av be-

slutet den sjunde dagen efter det att beslutet lämnades in till posten, om inte något annat
visas. Beslutet kan också delges personligen eller delges ett registrerat ombud genom elek-
troniskt svarsmeddelande. Då anses mottagaren ha fått del av beslutet den vardag som föl-
jer efter den dag då beslutet fastställdes.

Ett beslut med anledning av en elektronisk deklaration kan delges också elektroniskt
med ett meddelande om att beslutet kan hämtas via skattemyndighetens informationssys-
tem. Då anses mottagaren ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter det att beslutet kun-
de hämtas via skattemyndighetens informationssystem.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
På ansökningar om återbäring vid utförsel som lämnats till skattemyndigheten före la-

gens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. Lagens 34 d
och 34 e § ska inte tillämpas på fordon för vilka den första dagen för bestämmande av
skatten infallit den 31 mars 2009 eller tidigare. 

Helsingfors den 29 juni 2016

Republikens President

 Sauli Niinistö

Finansminister Petteri Orpo
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