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Bilskattelag

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Lagens tillämpningsområde

För sådana personbilar (kategori M1), paketbilar (kategori N1), bussar (kategori M2)
med en egenmassa under 1875 kilogram, lätta bilar (kategori T1), motorcyklar (kategori
L3e och L4e) samt motoriserade trehjulingar och tunga fyrhjulingar (kategori L5e och
L7e) som ska registreras eller tas i bruk i Finland ska bilskatt betalas till staten.

På betalning av bilskatt för lätta bilar tillämpas vad som i denna lag föreskrivs om per-
sonbilar.

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, tillämpas på klassificering av fordon och på
tekniska egenskaper hos fordon vad som föreskrivs i fordonslagen (1090/2002) och med
stöd av den.

2 §

Registrering och ibruktagande av fordon

Med registrering av fordon avses första registrering enligt fordonslagen i det trafik- och
transportregister som avses i lagen om transportservice (320/2017) eller i motsvarande re-
gister enligt en landskapslag för Åland (trafik- och transportregistret).

Med ibruktagande avses att ett fordon används i trafik inom finskt territorium även om
det inte är registrerat i Finland. Ett fordon anses ha tagits i skattepliktigt bruk i Finland,
om det inte enbart används skattefritt på det sätt som föreskrivs i 6 kap.

Den som tagit i bruk ett fordon är den som använder fordonet första gången i trafiken i
Finland eller för vars räkning fordonet används. Om fordonet har varit i skattefri använd-
ning, är den som tagit i bruk fordonet den som använder fordonet när förutsättningarna för
skattefrihet har upphört eller för vars räkning fordonet då används. Om det inte annars går
att visa vem som tagit i bruk fordonet, betraktas fordonets ägare som den som tagit i bruk
fordonet.
RP 54/2020
GrUU 21/2020
FiUB 16/2020
RSv 112/2020
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3 §

Skyldighet att betala skatt

Skyldighet att betala skatt uppkommer när fordonet registreras eller tas i skattepliktigt
bruk i Finland. Om en skattedeklaration för fordonet emellertid lämnas in före registrering
och skattepliktigt ibruktagande, uppkommer skyldighet att betala skatt när skattedeklara-
tionen för fordonet lämnas in.

Skyldighet att betala skatt uppkommer också när fordonets konstruktion, äganderätt el-
ler användningssyfte ändras så att fordonet inte längre uppfyller de förutsättningar för
skattenedsättning, skatteåterbäring eller skattefrihet som anges i 11 eller 23–26 § eller när
fordonet börjar omfattas av lagens tillämpningsområde på grund av en ändring av fordo-
nets konstruktion. Som ändring av ett fordons konstruktion anses även att en paketbil för-
ses med andra sitsar eller anordningar för fastgörande av sitsar än sådana som avses i 11 §.
Skyldighet att betala skatt uppkommer dock inte om fordonet inom en månad från det att
det överlåtits av en ägare som har rätt till skattefrihet, rätt att använda ett fordon som om-
fattas av nedsatt skatt eller rätt till skatteåterbäring, registreras på en annan ägare som har
rätt till nämnda förmåner. Skyldighet att betala skatt uppkommer inte heller för sådana
ändringar av fordonets konstruktion som konstateras endast på basis av fordonets hastig-
het.

Skyldighet att betala skatt uppkommer dessutom när det är fråga om ett fordon som ti-
digare har beskattats eller borde ha anmälts till beskattning i Finland och

1) minst 50 procent av de komponenter som ingick i fordonet när det togs i skatteplik-
tigt bruk eller registrerades byts ut,

2) karosseriet byts ut på ett fordon med självbärande karosseri,
3) det EG- eller EU-typgodkännandenummer som ingår i registeruppgifterna, till följd

av ändringsarbete som utförts eller utrustning som monterats, måste ändras inom fyra år
från utgången av det skatteår då skatt påfördes för fordonet första gången, eller

4) fordonet registreras, tas på nytt i skattepliktigt bruk eller det lämnas in en skattede-
klaration för fordonet på det sätt som avses i 1 mom., om bilskatt har påförts på det sätt
som avses i 28 § eller om det för fordonet har beviljats återbäring enligt 29 § eller avdrag
enligt 31 §.

4 §

Nya och begagnade fordon

Ett fordon anses vara begagnat om det har varit registrerat eller i användning.
Om ett fordon inte anses vara begagnat på det sätt som avses i 1 mom., ska fordonet

anses vara nytt vid tillämpningen av denna lag.
Ett nytt fordon som anmälts för demonstrationsanvändning enligt 41 § 1 mom. 8 punk-

ten ska anses vara nytt vid tillämpningen av denna lag.

2 kap.

Skattskyldighet

5 §

Skattskyldighet för registrering och ibruktagande av fordon

Skyldig att betala skatt är den som antecknats i trafik- och transportregistret som ägare
till ett fordon. Vid köp på avbetalning är den skattskyldige dock köparen, som antecknas
i trafik- och transportregistret som fordonets innehavare.
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För fordon som tagits i bruk före registrering är den skattskyldige den som tagit i bruk
fordonet.

Om en skattedeklaration för fordonet har lämnats in före registrering och skattepliktigt
ibruktagande, är den skattskyldige den som lämnat in skattedeklarationen.

6 §

Skattskyldighet vid ändring av fordons konstruktion, användningssyfte eller äganderätt

Skattskyldig i de fall som avses i 3 § 2 och 3 mom. är den som ägde fordonet när den
faktor som inverkar på skattegrunderna för fordonet ändrades. Om det inte går att fastställa
vem som är ägare, är den skattskyldige den som ägde fordonet när ändringen kom till skat-
temyndighetens kännedom. I de fall som avses i 3 § 3 mom. 4 punkten fastställs skatt-
skyldigheten enligt 5 §.

Om det beviljats återbäring enligt 26 § av bilskatten, anses den i 27 § avsedda mottaga-
ren av återbäringen som skattskyldig.

7 §

Registrerade bilskatteombuds skyldighet att betala skatt

Om ett registrerat bilskatteombud importerar eller tillverkar fordon, är det registrerade
bilskatteombudet skyldigt att betala skatten i stället för den skattskyldige som avses i 5 §
1 mom. Det registrerade bilskatteombudet ansvarar också för bilskatten för ett sådant for-
don som ombudet förvärvat obeskattat av någon annan än ett registrerat bilskatteombud.
Skatteansvaret kan dock överföras, varvid mottagaren ansvarar för skatten. På mottagaren
tillämpas vad som föreskrivs om skattskyldiga.

Över en överföring av skatteansvaret ska det ingås ett skriftligt avtal. Den som överför
skatteansvaret ska anmäla överföringen till skattemyndigheten. Om anmälan försummas,
ansvarar den som överlåtit fordonet och den som förvärvat det eller flera överlåtare och
förvärvare gemensamt för skatten. Med överlåtelse av ett fordon avses att äganderätten el-
ler besittningsrätten till fordonet överlåts.

Om skatten inte kan uppbäras hos det registrerade bilskatteombudet, ansvarar ägaren el-
ler innehavaren av fordonet för skatten, om inte denne visar att han eller hon betalat ett
belopp som motsvarar bilskatten till det registrerade bilskatteombudet eller dennes repre-
sentant.

8 §

Precisering av tillämpningen av lagen

Om ett registrerat bilskatteombud är skyldigt att betala skatt, ska bestämmelserna om
deklarations- och anmälningsskyldighet, verkställande och rättelse av beskattning, betal-
ning av skatt och skatteuppbörd, påföljdsavgifter och ändringssökande tillämpas på det re-
gistrerade bilskatteombudet i stället för på den skattskyldige, om inte något annat före-
skrivs.

Utöver vad som särskilt föreskrivs om den som ansöker om återbäring och om återbä-
ring i denna lag ska 59–64, 68, 70–72, 74, 76, 79–86, 89, 92 och 93 § tillämpas på dem.

Utöver vad som särskilt föreskrivs om deklarations- och anmälningsskyldighet och
skyldighet att lämna uppgifter i denna lag ska 64, 67, 68, 74 och 76 § tillämpas på andra
anmälningsskyldiga än skattskyldiga, och 59, 60, 64, 67, 68 och 74 § på andra uppgifts-
skyldiga än skattskyldiga.
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3 kap.

Beloppet av skatt

9 §

Bestämmande av skattegrunden

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, tillämpas på det skattebelopp som ska beta-
las för ett fordon de bestämmelser som gäller när skyldigheten att betala skatt uppkommer.

10 §

Nya personbilar och paketbilar

Skatten på en ny personbil och paketbil är ett procenttal enligt skattetabell 1 eller 1 A i
bilagan av bilens beskattningsvärde, om inte något annat föreskrivs i 11 §. Skattesatsen
bestäms utifrån det koldioxidutsläpp motsvarande bilens bränsleförbrukning som be-
stämts i enlighet med kraven i Europeiska unionens lagstiftning. Skattetabell 1 A tillämpas
på bilar vilkas koldioxidutsläpp motsvarande bränsleförbrukningen bestämts enligt den
globalt harmoniserade provcykel för lätta fordon som avses i kommissionens förordning
(EU) 2017/1151 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta
personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om
reparation och underhåll av fordon samt om ändring av Europaparlamentets och rådets di-
rektiv 2007/46/EG, kommissionens förordningar (EG) nr 692/2008 och (EU) nr 1230/2012
och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 692/2008 och i bilaga XXI till
den förordningen. Skattetabell 1 tillämpas på övriga bilar.

Om det inte finns sådana uppgifter om koldioxidutsläppet som uppfyller kraven i
1 mom., bestäms skattesatsen enligt skattetabell 1 utifrån det kalkylerade koldioxidutsläp-
pet för bilen enligt bilens totalmassa och drivkraft. Om kvoten av bilens effekt uttryckt i
kilowatt och totalmassa uttryckt i kilogram är minst 0,15, ökas det kalkylerade koldioxid-
utsläppet genom att det multipliceras med talet 1,5. Mängden koldioxidutsläpp avrundas
till hela gram.

Om drivkraften för en bil som avses i 1 mom. uteslutande är el, ska skatten bestämmas
utifrån den lägsta skattesatsen enligt den skattetabell som ska tillämpas på bilen.

11 §

Avdrag från skatt på paketbil

Från skattesatsen enligt 10 § görs ett avdrag enligt skattetabell 2 eller 2 A i bilagan, om
det är fråga om en paketbil som hör till kategori N1, som utöver förarsitsen är utrustad med
högst sitsarna bredvid denna eller anordningar för fastgörande av sådana sitsar, vars total-
massa är större än 2 500 kilogram och som uppfyller endera av följande villkor:

1) skillnaden mellan totalmassan och egenmassan (bärförmågan) är minst 680 men
mindre än 1 000 kilogram och kvoten av effekten (i kilowatt) och totalmassan (i kilogram)
är högst 0,05, eller

2) bärförmågan är minst 1000 kilogram och kvoten av effekten och totalmassan är högst
0,06.

Paketbilens egenmassa bestäms på basis av den utrustning som finns i fordonet vid tid-
punkten för dess första beskattning.

Avdraget beviljas enligt skattetabell 2 A för bilar vid vilkas beskattning skattetabell 1 A
tillämpas. På övriga bilar tillämpas skattetabell 2.
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Skattesatsen är dock minst den lägsta skattesatsen enligt den skattetabell som ska til-
lämpas på bilen.

Bestämmelserna i denna paragraf tillämpas också på paketbilar som används för trans-
port av en person som varaktigt använder rullstol, även om paketbilen utrustats med god-
tagbara anordningar för fastgörande av rullstol.

12 §

Nya bussar, motorcyklar och andra fordon i kategori L

Skatten på en ny buss är 31,7 procent av bussens beskattningsvärde.
Skatten på nya motorcyklar och andra skattepliktiga nya fordon i kategori L bestäms

enligt motorns slagvolym eller drivkraft och är följande procenttal av fordonets beskatt-
ningsvärde:

13 §

Begagnade fordon

Bilskatten för ett fordon som beskattas som begagnat i Finland är det minsta belopp som
med beaktande av de omständigheter som avses i 17 och 19 § återstår i bilskatt för ett i
Finland registrerat fordon som betraktas som likadant.

Ett fordon beskattas i enlighet med bestämmelserna om beskattning av begagnade for-
don utan beaktande av tidigare beskattning av fordonet i Finland också, om skyldigheten
att betala skatt uppkommer på det sätt som avses i 3 § 3 mom. 4 punkten. Om det har för-
flutit mindre än sex månader sedan skatten påfördes eller återbäringen eller avdraget be-
viljades, kan det värde som bestämts i samband med påförande eller återbäring av eller av-
drag från skatt anses utgöra fordonets beskattningsvärde.

14 §

Ändring i fordons konstruktion, användningssyfte eller äganderätt

I de fall som avses i 3 § 2 mom. ska beskattningen verkställas enligt de grunder som
skulle ha tillämpats på ett likadant begagnat fordon vid den tidpunkt då ändringen av skat-
tegrunden kom till skattemyndighetens kännedom.

Om det är fråga om en ambulans, räddningsbil, likbil eller veterinärbil som avses i 23 §,
en taxi som avses i 25 § eller ett i 26 § avsett fordon som används av en person med funk-
tionsnedsättning, debiteras dock det belopp som vid den första beskattningen borde ha
uppburits i full skatt för fordonet. Från skatten avdras det skattebelopp som redan fast-
ställts eller betalats för fordonet, om det beviljats återbäring enligt 27 § av skatten för for-
donet.

Slagvolym Skattesats

högst 130 cm3 9,8

131–255 cm3 12,2

256–355 cm3 15,9

356–505 cm3 19,5

506–755 cm3 22,0

756 cm3 eller mer 24,4

eldrivet fordon i kategori L 9,8
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Från det skattebelopp som avses i 2 mom. avdras en fyrtioåttondedel för varje hel må-
nad som bilen har varit registrerad, om det är fråga om en räddningsbil, likbil eller veteri-
närbil, och en trettiosjättedel för varje hel månad som bilen har varit registrerad, om det är
fråga om en taxi, ambulans eller ett fordon som används av en person med funktionsned-
sättning.

I de fall som avses i 3 § 3 mom. 1 och 2 punkten ska beskattningen verkställas enligt de
grunder som skulle ha tillämpats på ett likadant nytt fordon vid den tidpunkt då ändringen
av skattegrunden kom till skattemyndighetens kännedom. Om ett fordon ändras i enlighet
med 3 § 3 mom. 3 punkten, baserar sig skattebeloppet endast på värdet av det ändringsar-
bete som utförts eller den utrustning som monterats vid den tidpunkt då ändringen av skat-
tegrunden kom till skattemyndighetens kännedom.

4 kap.

Beskattningsvärde samt allmänt värde i detaljhandeln

15 §

Beskattningsvärde

Beskattningsvärdet för ett fordon är fordonets allmänna värde i detaljhandeln inklusive
skatt.

16 §

Allmänt värde i detaljhandeln

Med ett fordons allmänna värde i detaljhandeln avses det pris som allmänt kan erhållas
för ett likadant fordon om det säljs som skattepliktigt på marknaden i Finland till en köpare
som är konsument, vid en tidpunkt då skyldigheten att betala skatt uppkom.

Om något värde baserat på allmänna försäljningspriser inte finns att tillgå, bestäms det
allmänna värdet i detaljhandeln utifrån det pris som likadana fordon allmänt saluförs till,
minskat med ett belopp motsvarande sedvanliga prisnedsättningar.

Allt det som fordonets köpare direkt eller indirekt betalar som vederlag för fordonet till
säljaren eller till tredje part anses ingå i fordonets allmänna värde i detaljhandeln. Benäm-
ningen på en post som inräknas i värdet, betalningstidpunkten eller andra motsvarande
omständigheter har ingen betydelse för om posten ska räknas in i värdet eller inte. I fordo-
nets värde räknas dock inte in sedvanliga finansieringskostnader och inte sedvanliga kost-
nader upp till högst 600 euro för leverans till kunden.

17 §

Bestämmande av det allmänna värdet i detaljhandeln

Ett fordons allmänna värde i detaljhandeln bestäms utifrån tillgänglig utredning om de
faktorer som inverkar på bestämmandet av fordonets värde i detaljhandeln på Finlands
fordonsmarknad samt utredning om fordonets värde och märke, modell, typ, drivkraft och
utrustning och andra fordonsspecifika egenskaper som inverkar på värdet. Därtill kan for-
donets ålder, antalet körkilometer och fordonets skick samt andra individuella egenskaper
beaktas.

Vid bestämmandet av det allmänna värdet i detaljhandeln kan också information om
fordonsmarknaden i andra länder beaktas.

Det allmänna värdet i detaljhandeln kan inte enbart bestämmas
1) utifrån priser som har använts mellan köpare och säljare som har intressegemenskap

eller priser som har bestämts under exceptionella förhållanden på marknaden, eller
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2) utifrån det anskaffningspris som betalats eller det försäljningspris eller den inlös-
ningsersättning som erhållits för det fordon som ska beskattas.

Användningen enligt 41 § 1 mom. 8 punkten av ett nytt fordon som anmälts för demon-
strationsanvändning och det antal kilometrar som körts under den tiden beaktas inte när
fordonets allmänna värde i detaljhandeln bestäms.

18 §

Undantag som gäller bestämmandet av ett begagnat fordons värde

Om ett begagnat fordons allmänna värde i detaljhandeln inte kan bestämmas på det sätt
som avses i 16 § på grund av det obetydliga antalet marknadsuppgifter, kan värdet i de-
taljhandeln bestämmas utifrån det allmänna värdet i detaljhandeln på ett motsvarande nytt
fordon.

Det i 1 mom. avsedda allmänna värdet i detaljhandeln på ett begagnat fordon fås genom
att värdet i detaljhandeln på ett nytt fordon minskas enligt ålder för det fordon som ska
beskattas med tre procent för den månad då fordonet togs 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.

19 §

Likadana fordon

Fordon kan anses likadana om de är likadana till märket, modellen och utrustningen.
Om i olika länder EG- eller EU-typgodkända fordon ska jämföras med varandra, ska inte
bara de dokumenterade uppgifterna om fordonen utan också fordonen i verkligheten vara
tekniskt likadana. Små skillnader hindrar dock inte att fordonen betraktas som likadana,
om skillnaderna inte kan anses ha betydelse med tanke på fordonets värde eller konsumen-
ternas behov i fråga om fordonet.

20 §

Motsvarande nytt fordon

Som ett motsvarande nytt fordon betraktas ett fordon med samma drivkraft, märke, ka-
rosserityp och modell som det fordon som ska beskattas. Dessutom ska fordonens motor,
växellåda, transmission och utrustning och andra tekniska egenskaper motsvara varandra.
Små skillnader hindrar dock inte att fordon betraktas som motsvarande.

Om ett motsvarande nytt fordon inte kan påvisas, väljs närmast motsvarande nya for-
don, som får avvika till modellnamn och tekniska egenskaper och andra motsvarande fak-
torer till följd av ålder och teknisk utveckling i fråga om det fordon som ska beskattas.

21 §

Fordonets ålder

Ett fordons ålder beräknas i månader från den första registreringen av fordonet i Finland
eller utomlands. Om denna tidpunkt inte är känd, beräknas fordonets ålder från utgången
av tillverkningsmånaden. Om inte heller denna tidpunkt är känd, bestäms fordonets ålder
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från utgången av det år under vilket fordonet sannolikt första gången registrerades, togs i
bruk eller tillverkades i Finland eller utomlands.

Om fordonet är tillverkat av delar av ett eller flera fordon som tidigare använts i trafik,
betraktas som fordonets tillverkningstidpunkt den tidpunkt då minst 50 procent av de ur-
sprungliga delarna i fordonet ska anses ha bytts ut.

Fordonets ålder beräknas fram till den tidpunkt då skyldigheten att betala skatt uppkom.

22 §

Utrustning

När beskattningsvärdet för ett fordon bestäms anses till fordonet höra åtminstone den
funktionsdugliga utrustning som krävs för att fordonet ska kunna godkännas för trafik.
Dessutom anses till fordonet höra minst sådan annan utrustning som enligt typgodkännan-
det eller enligt utredning publicerad i det land där fordonet är tillverkat hör till dess stan-
dardutrustning, och i bil värmeaggregat. Beskattningsvärdet sänks inte om denna utrust-
ning saknas eller är i olag.

5 kap.

Skattefrihet, nedsatt skatt och skatteåterbäring

23 §

Skattefria fordon

Fria från bilskatt är
1) räddningsbilar som avses i 20 § i fordonslagen,
2) ambulanser som avses i 21 § i fordonslagen,
3) bilar i kategori N1 som konstruerats och utrustats som veterinärbilar och ägs av ve-

terinärer som praktiserar sitt yrke och är avsedda för användning inom veterinärarbetet
och

a) som har plats för passagerare endast på sätet bredvid föraren,
b) vars inre höjd på den del av karosseriet som är belägen bakom förarutrymmet, på ett

område som är 0,8 meter brett och 1,4 meter långt, ska vara minst 0,5 meter, och
c) i vars utrymme som avses i underpunkt b det för veterinärarbetet ska finnas ett fast

installerat förvaringsutrymme med en maskinell kylanordning samt fasta skåp, lådor och
andra behövliga konstruktioner,

4) likbilar i kategori M1 som till färgen är svarta, vita eller silvergrå och som ägs av en
idkare av begravningstjänst och som används enbart för transport av lik och blomsterupp-
sättningar som hör till begravningsverksamheten och

a) som har ett karosseri försett med en fast draglavett,
b) där det mellan förarhytten och kistutrymmet finns en fast mellanvägg,
c) där kistutrymmets längd är minst 2,1 meter när den mäts på en höjd av 0,4 meter från

draglavetten, och
d) i vars kistutrymme det får finnas högst ett säte för en person,
5) husbilar
a) vars egenmassa är minst 2 500 kilogram,
b) där inkvarteringsutrymmets inre höjd är minst 1,85 meter på ett område vars bredd

är minst 0,4 meter och längd minst 1,30 meter i bilens längdriktning, och
c) vars inkvarteringsutrymme utöver den utrustning som anges i 22 § i fordonslagen är

utrustat åtminstone med ett ordentligt fastsatt kylförvaringsutrymme och ett värmeaggre-
gat för inkvarteringsutrymmet, samt

6) sådana bilar i kategori M1 vars egenmassa är minst 6 000 kilogram.
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24 §

Fordon som är fria från skatt på basis av ett internationellt avtal

Fria från bilskatt är fordon som
1) försedda med särskilda registreringsskyltar är avsedda för officiellt bruk av främ-

mande makters diplomatiska beskickningar och andra beskickningar i samma ställning el-
ler utsända konsulers konsulat i Finland eller för privat bruk av diplomatiska representan-
ter, utsända konsuler eller administrativ och teknisk personal av utländsk nationalitet vid
nämnda beskickningar och familjemedlemmar som hör till deras hushåll, enligt vad som
föreskrivs i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser (FördrS 4/70) och Wienkon-
ventionen om konsulära förbindelser (FördrS 50/80),

2) är avsedda att användas av Europeiska unionens institutioner i Finland eller använ-
das och innehas av de anställda vid dessa institutioner som kommer till Finland, om den
anställda har varit stadigvarande bosatt någon annanstans än i Finland.

Utrikesministeriet avgör om förutsättningar enligt de konventioner som avses i 1 mom.
1 punkten föreligger.

Ett fordon får inte utan att skatt har betalats säljas, hyras ut eller på något annat sätt
överlåtas eller vederlagsfritt överlämnas för att användas av andra än till motsvarande
skattefria fordon berättigade beskickningar eller personer förrän tre år har förflutit från
den dag då fordonet registrerades för ändamålet i fråga.

Om en person som avses i 1 mom. flyttar från Finland innan den i 3 mom. föreskrivna
tiden har löpt ut och i Finland säljer ett fordon som har varit i hans eller hennes bruk, ska
i skatt betalas en trettiosjättedel för varje hel eller ofullständig månad som återstår av ti-
den.

25 §

Taxi

Fria från bilskatt är fordon som
1) vid första registreringen i Finland registreras för taxitrafik enligt 4 § 1 mom. i lagen

om transportservice eller för motsvarande trafik enligt en landskapslag för Åland, och som
i huvudsak används i sådan trafik,

2) är tillgänglighetsanpassade eller används för skol- och dagvårdstransporter som ord-
nas på det sätt som avses i 142 § 1 mom. i vägtrafiklagen (729/2018), och

3) är godkända för transport av, utöver föraren, minst sex personer, varav en eller flera
kan vara rullstolsburna personer.

För fordon som avses i 1 mom. 1 punkten och som inte uppfyller förutsättningarna en-
ligt 1 mom. 2 och 3 punkten nedsätts den bilskatt som ska betalas med högst 1 200 euro,
om fordonet registreras senast den 30 juni 2022.

Skattenedsättningen enligt 2 mom. minskas dock med en trettiosjättedel för varje hel el-
ler påbörjad kalendermånad som fordonet varit i bruk någon annanstans än i Finland innan
det registrerades för ovannämnt bruk.

26 §

Återbäring av bilskatt på grund av skada

När det vid första registreringen av en bil som ägare eller vid köp på avbetalning som
innehavare har registrerats en person vars varaktiga invaliditetsgrad är minst 80 procent
på grund av rörelse- eller synskada och i vars personliga bruk bilen kommer, eller en per-
son vars varaktiga invaliditetsgrad är minst 60 procent på grund av skada och för vilken
anskaffningen av en bil fyller ett väsentligt behov för att han eller hon ska kunna sköta sin
tjänst, sitt arbete eller sina yrkesutbildningsstudier, ska Skatteförvaltningen på ansökan
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och på de villkor den bestämmer betala tillbaka bilskatten till ett belopp av högst
3 770 euro. Om sökanden genom anteckning på körkortet eller på något annat sätt tillför-
litligt styrker att han eller hon behöver använda bil med automatväxel, betalas under ovan-
nämnda förutsättningar högst 4980 euro av skatten tillbaka.

Om en persons rörelseförmåga på grund av att han eller hon saknar det ena eller båda
benen eller på grund av deras bristande funktion är så nedsatt att den varaktiga invalidi-
tetsgraden på grund av skadan är minst 40 procent, ska Skatteförvaltningen på ansökan
och på de villkor den bestämmer betala tillbaka 60 procent av bilskatten, dock högst 2460
euro. Skatteåterbäring beviljas endast för en bil vars anskaffning fyller ett väsentligt behov
för sökanden för att han eller hon ska kunna sköta sin tjänst, sitt arbete eller sina yrkesut-
bildningsstudier.

Maximibeloppen av skatteåterbäringen höjs med det belopp genom vilket den utrust-
ning har inverkat på bilskatten som efter fordonets tillverkning har monterats särskilt med
anledning av ovannämnda rörelse- eller synskada eller någon annan skada.

Om det finns vägande skäl för att anse att det är befogat att bevilja återbäring, kan Skat-
teförvaltningen i fall som är jämförbara med 1 och 2 mom. på ansökan och på de villkor
den bestämmer bevilja ovan avsedda återbäring eller en del av den, även om de föreskriv-
na förutsättningarna för beviljande av återbäring inte uppfylls.

Skatteförvaltningen kan på ansökan för högst sex månader åt gången meddela ett beslut
om huruvida sökanden enligt den utredning som lagts fram har rätt till återbäring enligt 1,
2 eller 4 mom.

På ansökan om återbäring tillämpas vad som föreskrivs i 27 §.

27 §

Återbäring av skatt på grund av skattefrihet eller nedsatt skatt

Om ett fordon vid den första registreringen antecknas i trafik- och transportregistret så-
som ett fordon som på de grunder som avses i 11 eller 23–26 § beskattas lindrigare eller
är skattefritt, och full bilskatt för fordonet har debiterats, ska skatt på ansökan betalas till-
baka till den som i trafik- och transportregistret antecknas som ägare till fordonet eller vid
köp på avbetalning till köparen, som i trafik- och transportregistret antecknas som fordo-
nets innehavare.

Ansökan ska lämnas till Skatteförvaltningen inom sex månader från det att fordonet för-
sta gången antecknades i registret. Sökanden ska lägga fram utredning om att förutsätt-
ningarna för återbäring uppfylls.

Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om ansökningsförfarandet, om de
uppgifter som ska lämnas i ansökan och om den utredning som ska läggas fram i samband
med ansökan.

28 §

Skatt på basis av användningen av fordonet

Om ett fordon som för första gången tagits i skattepliktigt bruk i Finland inte kommer
att registreras i trafik- och transportregistret, avdras från full skatt, på yrkande av den
skattskyldige eller det registrerade bilskatteombudet, det belopp som skulle betalas tillba-
ka för fordonet i enlighet med 29 § 2 mom. Avdraget beräknas med avvikelse från 29 §
2 mom. utifrån den dag då användningen av fordonet upphör. Skatt påförs dock alltid till
ett belopp på minst fem procent av full skatt.

Yrkandet ska framställas till Skatteförvaltningen inom ett år från förfallodagen för den
skatt som för första gången påförts. Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om
de uppgifter som ska lämnas i samband med yrkandet, hur uppgifterna ska lämnas och i
övrigt om förfarandet för lämnande av uppgifterna.
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Om beskattningen har verkställts innan yrkandet framställs rättar Skatteförvaltningen
beskattningen till den skattskyldiges fördel, med iakttagande av vad som någon annan-
stans i denna lag föreskrivs om rättelse, även om den tidsfrist för rättelse av beskattningen
som anges i 82 § skulle ha löpt ut. Skatteförvaltningen återkallar också registreringstill-
ståndet för fordonet.

Efter att yrkandet har framställts ska användningen av fordonet i Finland upphöra.

29 §

Återbäring vid utförsel

Bilskatt betalas tillbaka på ansökan, om ett i Finland beskattat fordon har förts ut ur lan-
det för permanent bruk någon annanstans än i Finland. Återbäring vid utförsel beviljas en
sökande som i egenskap av ägare till fordonet har fört ut det ur landet för bruk någon an-
nanstans än i Finland.

Av skatten betalas tillbaka ett belopp som uppbärs för ett likadant fordon om det beskat-
tas som begagnat vid den tidpunkt då fordonet förs ut ur Finland. Av skatten betalas dock
inte tillbaka ett högre belopp än vad som debiterats i skatt för fordonet. Skatt betalas inte
heller tillbaka 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 efter
beskattningen. Om skatt betalas tillbaka för ett fordon för vilket skatten har nedsatts med
stöd av denna lag, minskas det belopp som ska betalas tillbaka med den andel av skatte-
nedsättningen som skulle uppbäras om fordonet vid tidpunkten för ansökan om återbäring
överläts till annan användning än sådan som berättigar till nedsatt skatt.

Förutsättningar för beviljande av återbäring vid utförsel är dessutom att
1) det belopp som ska betalas tillbaka är minst 500 euro,
2) det vid tidpunkten för utförseln har förflutit högst tio år sedan fordonet första gången

togs i bruk,
3) fordonet är i trafikdugligt skick på dagen för utförseln, och
4) fordonet har avställts i Finland i enlighet med 66 c § i fordonslagen.

30 §

Ansökan om återbäring vid utförsel

Ansökan om återbäring vid utförsel ska göras till Skatteförvaltningen efter utförseln av
fordonet och senast inom 30 dagar från det att fordonet har förts ut ur landet. Den som an-
söker om återbäring vid utförsel ska lägga fram utredning om att förutsättningarna för åter-
bäring vid utförsel uppfylls.

Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om ansökningsförfarandet för åter-
bäring vid utförsel, om de uppgifter som ska lämnas i ansökan och om den utredning som
ska läggas fram i samband med ansökan.

31 §

Avdrag på basis av ett tidsbundet hyresavtal

Om ett fordon som första gången tas i bruk i Finland är avsett att användas i Finland i
högst fem år på basis av ett tidsbundet hyresavtal, ska från bilskatten på den skattskyldiges
yrkande i skattedeklarationen avdras det belopp som på ansökan skulle betalas tillbaka
som återbäring vid utförsel efter utförsel av fordonet. Efter att avdraget godkänts beviljas
för fordonet ingen återbäring vid utförsel.

En förutsättning för avdraget är att fordonet för första gången tas i bruk i Finland. Dess-
utom ska den skattskyldige visa att uthyraren har etablerat sig inom Europeiska ekonomis-
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ka samarbetsområdet och har regelbunden uthyrning av fordon som sin affärsverksamhet.
Avdrag görs inte om beloppet av det är mindre än 500 euro.

Om det i 1 mom. avsedda beloppet av återbäring vid utförsel inte kan bestämmas på ett
tillförlitligt sätt vid verkställandet av beskattningen, avdras från skatten det belopp som
beräknat i enlighet med 18 § skulle uppbäras för fordonet vid utförsel av fordonet från Fin-
land vid det tidsbundna hyresavtalets utgång. Nedsättningen av bilskatten för ett fordon
som beskattas som begagnat beräknas på grundval av skatten enligt 13 § 1 mom. med de
minskningar som avses i 18 §.

32 §

Ändring och upphörande av ett tidsbundet hyresavtal

Om avdrag enligt 31 § har gjorts från bilskatten och det tidsbundna hyresavtalet ändras,
ska den skattskyldige göra en anmälan till Skatteförvaltningen om ändringen. Skatteför-
valtningen meddelar närmare föreskrifter om anmälan, tidpunkten för anmälan, de uppgif-
ter som ska lämnas och förfarandet för anmälan. Skatteförvaltningen kan meddela före-
skrifter som begränsar anmälningsskyldigheten när skyldigheten är uppenbart onödig.

Om avdrag enligt 31 § har gjorts från bilskatten, ska användningen av fordonet i Fin-
land upphöra senast den dag då det tidsbundna hyresavtalet går ut. Dessutom ska ett for-
don avställas i Finland i enlighet med 66 c § i fordonslagen senast den dag då det tidsbund-
na hyresavtalet går ut och föras ut ur landet för permanent bruk någon annanstans än i Fin-
land inom 30 dagar från utgången av det tidsbundna hyresavtalet. Fordonet ska vara i tra-
fikdugligt skick på dagen för utförseln.

Utöver vad som någon annanstans i denna lag föreskrivs om rättelse , rättar Skatteför-
valtningen beskattningen till den skattskyldiges fördel eller nackdel inom sex år från in-
gången av året efter skatteårets utgång, om det avdrag som gjorts i enlighet med 31 §
3 mom. vid verkställandet av beskattningen avviker från det belopp som ska beviljas i
återbäring vid utförsel efter utförseln av fordonet. Skatteförvaltningen rättar beskattningen
till den skattskyldiges nackdel också om de förutsättningar för avdraget som anges i 31 §
1 och 2 mom. eller kraven enligt 2 mom. i denna paragraf inte uppfylls. Skatteförvaltning-
en kan dock avstå från att verkställa rättelse av beskattningen till den skattskyldiges nack-
del, om fordonet har skrotats eller annars förstörts och en anteckning om detta gjorts i tra-
fik- och transportregistret i enlighet med 66 e § i fordonslagen.

6 kap.

Skattefri användning

33 §

Vanlig vistelseort

Med en persons vanliga vistelseort avses den ort där personen bor under minst 185 da-
gar per kalenderår, beräknat enligt sådan personlig, yrkesmässig och annan anknytning
som han eller hon har till orten.

Om en person vistas i två eller flera stater, ska som hans eller hennes vanliga vistelseort
betraktas den ort dit han eller hon av personliga orsaker återkommer regelbundet. Vid be-
dömningen av vad som är personliga orsaker kan även arbetets art och varaktighet i det
andra landet samt andra särskilda omständigheter beaktas. Personen behöver inte åter-
komma till den andra medlemsstaten om han eller hon vistas i Finland för att genomföra
en uppgift av bestämd varaktighet. Genomförande av en uppgift av bestämd varaktighet
påverkar inte maximitiden för skattefri användning av fordonet.
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Skattemyndigheten kan på ansökan för högst ett år åt gången meddela ett beslut om i
vilken stat personens vanliga vistelseort ska anses finnas enligt den utredning som lagts
fram. Skattemyndigheten meddelar närmare föreskrifter om ansökningsförfarandet, om de
uppgifter som ska lämnas i ansökan och om den utredning som ska läggas fram i samband
med ansökan.

Den vanliga vistelseorten ska inte anses ha förändrats för en person som vistas i Finland
eller i något annat land på grund av studier vid universitet eller någon annan läroanstalt.

34 §

Rätt till skattefri användning för personer som är stadigvarande bosatta utomlands

Användningen av ett fordon är skattefri, om en fysisk person som är stadigvarande bo-
satt utomlands använder ett fordon som är registrerat utomlands och som personen för in
för privat bruk under en sammanhängande eller inte sammanhängande tid av högst 6 må-
nader inom loppet av en 12 månaders tidsperiod.

Den maximitid för skattefri användning som anges i 1 mom. tillämpas inte, om en fysisk
person som är stadigvarande bosatt utomlands arbetar i Finland och med fordonet regel-
bundet avlägsnar sig till sin bostadsort i en annan stat.

Maximitiden tillämpas inte heller på användning av ett fordon som registrerats utom-
lands, om fordonet har förts in av en person som vistas i Finland enbart på grund av studier
vid universitet eller någon annan läroanstalt och som har sin vanliga vistelseort utomlands.
En anmälan om skattefri användning av fordonet ska dock göras till Skatteförvaltningen
innan den maximitid som anges i 1 mom. löper ut, om den skattefria användningen fortgår
längre än så. Dessutom ska personen varje termin eller vid sådana andra tidpunkter som
Skatteförvaltningen bestämmer lägga fram en utredning om sina studier.

35 §

Förlängning av maximitiden för skattefri användning i vissa fall

Skatteförvaltningen kan på ansökan och på de villkor som den bestämmer förlänga
maximitiden enligt 34 § 1 mom. för skattefri användning med högst ett år. Ansökan om
förlängning ska göras innan den föreskrivna skattefria användningstiden löper ut. Skatte-
förvaltningen meddelar närmare föreskrifter om ansökningsförfarandet, om de uppgifter
som ska lämnas i ansökan och om den utredning som ska läggas fram i samband med an-
sökan.

Om maximitiden har förlängts i enlighet med 1 mom., kan fordonet på nytt med stöd av
34 § användas skattefritt tidigast efter sex månader från det att den förlängda tiden löpt ut.
Om maximitiden har förlängts uppbärs ingen skatt för fordonet under denna tid, även om
den person som fört in fordonet till landet skulle anses ha blivit stadigvarande bosatt i Fin-
land under denna tid.

36 §

Utländska företags eller samfunds rätt till skattefri användning

Vad som i 34 § 1 mom. föreskrivs om skattefri användning av ett fordon som förs in för
privat bruk, tillämpas även på ett fordon som är registrerat utomlands och som någon an-
nan än en i Finland stadigvarande bosatt person för in till landet för att användas i före-
tagsverksamhet som bedrivs av ett företag som inte finns i Finland eller i verksamhet som
bedrivs av en internationell organisation eller ett annat samfund som finns någon annan-
stans än i Finland.

Maximitiden för skattefri användning i Finland är dock i de fall som avses i 1 mom. sju
månader. Den tiden kan inte förlängas på det sätt som avses i 35 §.
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37 §

Kortvarig användning

En fysisk person som är stadigvarande bosatt i Finland och hans eller hennes familj får
utan att betala skatt använda ett fordon som personen fört in för privat bruk under en sam-
manhängande tid av högst 14 dagar en gång per kalenderår, om fordonet är registrerat i
någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Som personens familj räknas maken och ogifta barn som bor med personen i gemen-
samt hushåll. Med make jämställs en person som fortgående utan att ingå äktenskap lever
med personen i gemensamt hushåll under äktenskapsliknande förhållanden.

38 §

Användning av utländska arbetsgivares fordon för arbetsuppgifter

En fysisk person som är stadigvarande bosatt i Finland och vars arbetsplats finns utom-
lands, kan skattefritt i Finland använda ett i landet där arbetsplatsen finns permanent re-
gistrerat fordon som arbetsgivaren äger eller innehar, uteslutande för skötseln av sina ar-
betsuppgifter. En förutsättning för skattefri användning är att fordonet återförs till regist-
reringsstaten efter varje arbetsuppgift och att fordonet används i Finland under en sam-
manhängande tid av högst tre dygn per gång. Användningen av fordonet för resor mellan
bostaden och arbetsplatsen betraktas inte som skötsel av arbetsuppgifter.

39 §

Ett utomlands registrerat tjänstefordon

En fysisk person som är stadigvarande bosatt i Finland och vars arbetsgivare har ett fast
driftställe utomlands kan skattefritt använda ett fordon i trafik i Finland, om det är perma-
nent registrerat utomlands och ägs eller innehas av arbetsgivaren. En yrkesutövare som är
stadigvarande bosatt i Finland och som har etablerat sig utomlands eller erbjuder sina
tjänster där kan skattefritt använda sitt fordon i trafik i Finland, om det är permanent re-
gistrerat utomlands. Även den fysiska personens i 37 § 2 mom. avsedda familj får använda
ett sådant fordon skattefritt.

En förutsättning för skattefri användning är att den i 1 mom. avsedda personen och hans
eller hennes familj sammanlagt under en period av 12 månader använder fordonet mindre
i Finland än utomlands, i dagar räknat. Om fordonet används både i Finland och utomlands
under en och samma dag, anses fordonet ha använts utomlands.

40 §

Tillfällig användning av fordon för dem som studerar utomlands

En studerande som har sin vanliga vistelseort i Finland och som vistas utomlands minst
185 dagar per kalenderår på grund av studier vid universitet eller någon annan läroanstalt,
får tillfälligt i Finland använda ett fordon som är registrerat utomlands, om det med beak-
tande av omständigheterna ska anses finnas tvingande skäl till det eller för en sedvanlig
semesterresa eller en därmed jämförbar kortare vistelse.

41 §

Övrig skattefri användning

Användningen av ett fordon är skattefri, om
1) ett fordon förs in i landet enbart för service, reparation eller annan behandling eller

om fordonet för vidtagande av dessa åtgärder flyttas korta sträckor inom landet,
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2) ett fordon som inte registreras i Finland används enbart för försök eller forsknings-
ändamål eller enbart för typgodkännande eller kortvarig demonstration,

3) ett importerat fordon flyttas från införselorten till någon annan ort i landet eller till
utförselorten utan att det registreras i Finland,

4) ett fordon utan att det registreras i Finland används endast för att i utförselsyfte flyt-
tas från överlåtelseorten till utförselorten eller om det antecknats i exportregistret och an-
vänds för ovan avsedd flyttning, eller om ett fordon som är infört i exportregistret används
tillfälligt i Finland av skäl som ska betraktas som tvingande eller för en sedvanlig semes-
terresa eller en därmed jämförbar kortare vistelse, dock inte under den månad som ome-
delbart följer på flyttningen från landet eller omedelbart föregår flyttningen till landet,

5) ett utomlands registrerat fordon förs in till landet för högst 30 dagar enbart för täv-
lingsändamål och därefter förs ut ur landet,

6) ett fordon som inte registreras i Finland förses med förflyttningsskyltar och används
enbart för tävlingsändamål under en sammanhängande tid av högst sju dagar,

7) ett fordon försett med provnummerskyltar förflyttas, medan den som fått ett prov-
nummerintyg eller hans eller hennes företrädare finns i fordonet, i ett syfte som direkt hän-
för sig till ett försök som gäller forskning eller produktutveckling i fråga om det fordon
som tillhör den som erhållit provnummerintyget eller i fråga om dess anordningar, till
provkörning av fordonet för att säkerställa att det fungerar tekniskt eller till kortvarig de-
monstration av fordonet i försäljningssyfte för en köpare som är stadigvarande bosatt nå-
gon annanstans än i Finland, eller till annan förflyttning som står i direkt samband med
tillverkning, försäljning, utrustande, export, reparation eller besiktning av fordonet,

8) ett fordon som är avsett för försäljning i Finland och som har beviljats ett i for-
donslagen avsett förflyttningstillstånd eller som är registrerat i en annan stat inom Euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet, används i högst nio månaders tid för kortvarig
provkörning eller demonstration i försäljningssyfte under högst tre dygn per kund i affärs-
verksamheten vid ett företag som importerar, tillverkar eller säljer fordon, eller

9) det har avtalats om frihet från bilskatt eller bil- och motorcykelskatt i ett sådant avtal
med en annan stat som är förpliktande för Finland.

I andra fall än de som avses i 1 mom. kan Skatteförvaltningen i enskilda fall godkänna
kortvarig skattefri användning av ett fordon av orsaker som motsvarar de grunder som av-
ses i 1 mom. samt enligt villkor och begränsningar som Skatteförvaltningen bestämmer.

42 §

Den skattefria användningens upphörande

Den skattefria användningen upphör efter det att det föreskrivna eller av Skatteförvalt-
ningen bestämda villkoret för skattefri användning av fordonet inte längre uppfylls eller
maximitiden för skattefri användning löper ut.

Om fordonet förs ut ur landet, flyttas till en plats som Skatteförvaltningen bestämmer
eller förstörs på ett sätt som myndigheten bestämmer, utan dröjsmål när tidsfristen löper
ut eller villkoret inte längre uppfylls, uppkommer dock ingen skyldighet att betala skatt.

Skyldighet att betala skatt uppkommer inte heller om användningen av fordonet efter
det att maximitiden löpt ut eller villkoret inte längre uppfylls är tillfällig, grundar sig på
ett misstag eller oöverstigligt hinder och den användning av fordonet som inte är skattefri
ska anses obetydlig.
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43 §

Den skattefria användningens upphörande på grund av överlåtelse

Den skattefria användningen upphör om fordonet säljs, hyrs ut eller överlåts på något
annat sätt för annat än skattefri användning eller för att användas av någon annan än en
sådan person som har rätt enligt denna lag att använda fordonet skattefritt.

Om ett fordon överlåts på det sätt som avses i 1 mom., ska överlåtaren göra en anmälan
om överlåtelsen till Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrif-
ter om anmälan, tidpunkten för anmälan, de uppgifter som ska lämnas och förfarandet för
anmälan. Skatteförvaltningen kan meddela föreskrifter som begränsar anmälningsskyld-
igheten när skyldigheten är uppenbart onödig.

Ett fordon kan dock överlåtas i syfte att flytta det korta sträckor i Finland för service,
reparation eller annan behandling eller i något annat motsvarande syfte, om den person
som har rätt till skattefri användning tillfälligt inte själv kan köra fordonet. Ett fordon kan
också överlåtas till ett försäkringsbolag på grund av att det skadats. Ett sådant fordon kan
dock inte registreras eller tas i skattepliktigt bruk i Finland, om inte skatt betalas för for-
donet.

Om överlåtelsen enligt 1 mom. för annat än skattefri användning är tillfällig, grundar
sig på ett misstag eller oöverstigligt hinder och den användning av fordonet som inte är
skattefri ska anses obetydlig, upphör den skattefria användningen inte.

7 kap.

Myndigheter

44 §

Skattemyndigheter och övriga tillsynsmyndigheter

Skattemyndigheter är Skatteförvaltningen och Transport- och kommunikationsverket.
Skatteförvaltningen ansvarar för verkställandet av bilbeskattningen, skatteuppbörden,

skattekontrollen och övriga myndighetsuppgifter enligt denna lag, om inte något annat fö-
reskrivs i denna lag.

Transport- och kommunikationsverket ansvarar för de uppgifter som avses i 2 mom. ef-
ter registreringen av fordonet i de situationer som avses i 3 § 2 mom. och 3 mom. 1–3 punk-
ten, med undantag för ändringar i äganderätten till de fordon som avses i 24 §.

Utöver skattemyndigheterna övervakar Tullen och polisen att skyldigheterna enligt be-
stämmelser och föreskrifter iakttas.

45 §

Bevakning av statens rätt

Statens rätt bevakas vid den beskattning som hör till Skatteförvaltningens uppgifter av
Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt och vid den beskattning som hör till Trans-
port- och kommunikationsverkets uppgifter av Transport- och kommunikationsverkets
skatteombud.

Den statliga rättsbevakaren hörs och delges beslut så att rättsbevakaren ges tillfälle att
ta del av beslutet och av de handlingar som ligger till grund för beslutet.
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8 kap.

Registrerade bilskatteombud

46 §

Register över bilskatteombud

Skatteförvaltningen för ett register över registrerade bilskatteombud (registret över
bilskatteombud). Syftet med registret över bilskatteombud är att säkerställa ett effektivt
beskattnings- och registreringsförfarande samt att säkerställa och övervaka de registrerade
bilskatteombudens tillförlitlighet.

Skatteförvaltningen kan på ansökan i registret anteckna den som i form av regelbunden
affärsverksamhet bedriver eller sannolikt börjar bedriva import eller tillverkning av nya
eller begagnade fordon som omfattas av lagens tillämpningsområde (registrerat bilskat-
teombud).

I registret över bilskatteombud antecknas det registrerade bilskatteombudets namn, fö-
retags- och organisationsnummer och registeranteckningens giltighetstid. I registret över
bilskatteombud antecknas dessutom uppgift om huruvida registreringen gäller nya eller
begagnade fordon.

47 §

Förutsättningar för anteckning i registret

I registret över bilskatteombud antecknas en sökande som
1) inte väsentligt har försummat eller på de grunder som avses i 26 § 3 mom. i lagen

om förskottsuppbörd (1118/1996) inte väsentligt kan antas försumma sina skyldigheter
enligt 26 § 2 mom. i den lagen i fråga om beskattningen,

2) har uppnått myndighetsåldern och vars handlingsbehörighet inte har begränsats, om
sökanden är en fysisk person, och

3) har ställt säkerhet enligt 51 §.

48 §

Ansökan och anteckning i registret

Den som ansöker om registrering som bilskatteombud ska lämna de uppgifter och kon-
taktuppgifter som behövs för förandet av registret över bilskatteombud samt utredning om
bedrivande av sådan verksamhet som avses i 46 § 2 mom. och om att de förutsättningar
som avses i 47 § uppfylls. Ansökan ska göras elektroniskt. Skatteförvaltningen kan dock
av särskilda skäl godkänna att ansökan görs på något annat sätt än elektroniskt.

Skatteförvaltningen antecknar det registrerade bilskatteombudet i registret över bilskat-
teombud från och med det att registreringsbeslutet fattats. På sökandens begäran kan den-
ne antecknas i registret som registrerat bilskatteombud också från och med en senare tid-
punkt.

Ett registrerat bilskatteombud ska utan dröjsmål underrätta Skatteförvaltningen, om de
uppgifter som lämnats i samband med registreringen ändras eller om den verksamhet som
avses i 46 § 2 mom. upphör. Dessutom ska ett registrerat bilskatteombud på begäran av
Skatteförvaltningen lämna de uppgifter och den utredning som avses i 1 mom. i denna pa-
ragraf.

Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om registreringsförfarandet.
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49 §

Avregistrering

Skatteförvaltningen avregistrerar ett registrerat bilskatteombud ur registret över bilskat-
teombud, om det registrerade bilskatteombudet begär det. Ett registrerat bilskatteombud
avregistreras från och med det att beslutet i ärendet har fattats.

Skatteförvaltningen kan på eget initiativ fatta beslut om avregistrering, om det registre-
rade bilskatteombudet inte längre bedriver verksamhet enligt 46 § 2 mom. eller uppfyller
förutsättningarna i 47 § för anteckning i registret. Skatteförvaltningen ska före avregistre-
ringen underrätta det registrerade bilskatteombudet om avregistreringen och bereda denne
tillfälle att lägga fram utredning, om avregistreringen grundar sig på försummelser som
avses i 47 § 1 punkten.

50 §

Beslut som gäller registrering

Skatteförvaltningen ska meddela den som saken gäller ett beslut i ett ärende som gäller
registrering. Bestämmelser om innehållet i beslutet finns i 67 §.

51 §

Säkerhet

Skatteförvaltningen kan kräva att säkerhet ska ställas för betalning av bilskatten. Skat-
teförvaltningen bestämmer säkerhetens art och storlek. Vid prövning av säkerhetens stor-
lek ska sökandens tillförlitlighet, verksamhetens omfattning och lönsamhet samt sökan-
dens soliditet, likviditet och övriga ekonomiska förutsättningar att svara för skatterna be-
aktas.

Skatteförvaltningen kan efter registreringen bestämma att säkerhet ska ställas, kräva yt-
terligare säkerhet eller frisläppa säkerhet, om det behövs på grund av förändringar i det
registrerade bilskatteombudets verksamhet. Skatteförvaltningen ska då på det registrerade
bilskatteombudets begäran meddela denne ett beslut som gäller säkerheten. Bestämmelser
om innehållet i beslutet finns i 67 §.

Efter avregistrering av ett bilskatteombud frisläpper Skatteförvaltningen utan dröjsmål
säkerheten. Om ett registrerat bilskatteombud har haft eller fortfarande har obetald skatt
eller om det finns kännedom om nya skatteförpliktelser som föranleds av verksamheten,
ska dock endast den del av säkerheten frisläppas som inte har använts eller inte används
för betalning av skatt.

52 §

Bevaringstid för uppgifter i registret över bilskatteombud

Uppgifterna i registret över bilskatteombud bevaras i 12 år efter det att det registrerade
bilskatteombudet har avregistrerats. Uppgifterna bevaras dock minst så länge det är möj-
ligt att göra ändringar i beskattningen till följd av ändringssökande.
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9 kap.

Deklarations- och anmälningsskyldighet

53 §

Skyldighet att göra anmälan om ibruktagande av fordon

Innan ett fordon tas i bruk ska den som tar i bruk fordonet göra en anmälan om ibruk-
tagandet till Skatteförvaltningen (anmälan om ibruktagande). En anmälan om ibruktagan-
de lämnas dock inte för ett fordon som tas i bruk efter registreringen.

Anmälan om ibruktagande ska innehålla uppgifter om fordonet och om skattepliktigt
ibruktagande av det. Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om de uppgifter
som ska lämnas.

Den av Skatteförvaltningen bestyrkta anmälan om ibruktagande ska medföras i fordo-
net när det används, om inte Skatteförvaltningen bestämmer något annat. Anmälan om
ibruktagande ska på begäran visas upp för tillsynsmyndigheten.

54 §

Skyldighet att lämna skattedeklaration

Den skattskyldige ska för beskattningen lämna in en skattedeklaration. Om ett registre-
rat bilskatteombud är skyldigt att betala skatten, är det registrerade bilskatteombudet an-
svarigt för att deklarera skatten i stället för den skattskyldige.

Bilskattedeklarationen ska innehålla för verkställandet av beskattningen behövliga upp-
gifter om fordonet, den skattskyldige och andra omständigheter som inverkar på beskatt-
ningen. Skattemyndigheten meddelar närmare föreskrifter om de uppgifter som ska läm-
nas i skattedeklarationen.

Till skattedeklarationen fogas inga verifikationer, om inte skattemyndigheten bestäm-
mer något annat av orsaker som hänför sig till skattekontrollen.

55 §

Tidsfrist för skattedeklaration

Skattskyldiga ska lämna in skattedeklaration innan fordonet antecknas i trafik- och
transportregistret eller tas i bruk i Finland. Om en anmälan om ibruktagande i enlighet med
53 § har lämnats in för fordonet, ska skattedeklarationen lämnas in inom fem dagar från
ibruktagandet.

Registrerade bilskatteombud ska lämna in skattedeklaration för en bilskatteperiod på en
kalendermånad för de nya fordon som har registrerats under perioden. Bilskattedeklara-
tion ska också lämnas in för en bilskatteperiod då inga fordon registreras. Skattedeklara-
tionen ska lämnas in senast den tionde dagen i den månad som följer efter bilskatteperio-
den. Deklaration för sådana bilskatteperioder då inga fordon registreras får lämnas in på
förhand för högst sex månader.

Registrerade bilskatteombud ska lämna in skattedeklaration för begagnade fordon for-
donsvis inom fem dagar från det att fordonet registrerats.

Den som äger ett fordon när en i 3 § 2 och 3 mom. avsedd ändring av fordonets kon-
struktion, användningssyfte eller äganderätt görs, ska lämna in skattedeklaration inom en
månad från det att ändringen gjordes. Om en ändring av äganderätten emellertid gäller ett
fordon som avses i 24 §, ska försäljaren lämna in skattedeklaration till Skatteförvaltningen
innan fordonet överlåts.

Skattemyndigheten meddelar närmare föreskrifter om när skattedeklarationen ska läm-
nas in.
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56 §

Återkallande av skattedeklaration

En skattskyldig eller ett registrerat bilskatteombud kan återkalla sin till Skatteförvalt-
ningen inlämnade bilskattedeklaration, om fordonet inte har registrerats eller tagits i skat-
tepliktigt bruk. Skattedeklarationen kan också återkallas av den som visar att han eller hon
förvärvat äganderätt till ett sådant fordon som inte har registrerats eller tagits i bruk. Skat-
tedeklarationen ska återkallas inom ett år från skattens förfallodag.

Skatteförvaltningen kan på eget initiativ fatta beslut om återkallande av skattedeklara-
tionen, om fordonet inte har registrerats eller tagits i bruk inom ett år från skattens förfal-
lodag.

Om beskattningen redan har verkställts innan skattedeklarationen återkallas, ska Skat-
teförvaltningen återkalla beskattningen och tillståndet för registrering.

Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas i
samband med återkallandet, hur uppgifterna ska lämnas och i övrigt om förfarandet för
lämnande av uppgifterna.

57 §

Skyldighet att göra en anmälan om skattefri användning

Den som i landet för in ett fordon för skattefri användning eller här tar ett fordon i skat-
tefri användning, är skyldig att till Skatteförvaltningen göra en anmälan om skattefri an-
vändning innan fordonet börjar användas skattefritt i Finland.

Anmälan ska innehålla uppgifter om det fordon som används och grunden för skattefri
användning samt andra uppgifter som inverkar på den skattefria användningen av fordo-
net. Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas.

Den av Skatteförvaltningen bestyrkta anmälan ska medföras när fordonet används och
ska visas för tillsynsmyndigheten på dennes begäran.

Anmälan om skattefri användning görs inte i fråga om sådan skattefri användning som
avses i 34 §, om inte något annat föreskrivs i den paragrafen, och inte heller i fråga om
sådan användning som avses i 36 eller 40 § eller 41 § 1 mom. 7 eller 9 punkten. I det fall
som avses i 41 § 1 mom. 4 punkten görs anmälan endast till tullmyndigheten på ett fin-
ländskt gränsövergångsställe, när fordonet förs ut ur landet, och i det fall som avses i 41 §
1 mom. 6 punkten görs anmälan endast i fråga om första gången fordonet används skatte-
fritt.

58 §

Sätt att lämna in deklarationer och anmälningar

De anmälningar och deklarationer som avses i denna lag ska lämnas in till skattemyn-
digheten.

De deklarationer, anmälningar och andra uppgifter för beskattningen som avses i denna
lag ska lämnas in i den form som skattemyndigheten bestämmer. Registrerade bilskat-
teombud, samfund och samfällda förmåner ska lämna in deklarationer och anmälningar
elektroniskt. Skattemyndigheten kan dock av särskilda skäl godkänna att en deklaration
eller anmälan lämnas in i pappersform.

Skattemyndigheten meddelar närmare föreskrifter om hur deklarationer och anmäl-
ningar ska lämnas in samt om deklarations- och anmälningsförfarandet i övrigt.
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59 §

Ansvariga för fullgörande av deklarations- och anmälningsskyldigheten

För fullgörande av deklarations- och anmälningsskyldigheten ansvarar ett samfunds
styrelse eller förvaltning, en sammanslutnings delägare, en intressebevakare, en dödsbo-
delägare eller den som har boet i sin besittning samt för en utlännings eller ett utländskt
samfunds räkning dennes ombud eller filialchef i Finland.

60 §

Tilläggsuppgifter och verifikationer

Skattskyldiga och andra anmälningsskyldiga ska på uppmaning av skattemyndigheten
utöver skattedeklarationen eller någon annan anmälan med samma skyldigheter dessutom
lämna de kompletterande uppgifter och utredningar samt visa upp de verifikationer som
kan behövas vid behandlingen av beskattningen av den skattskyldige eller den anmäl-
ningsskyldige eller vid behandling av ändringssökande som gäller denna beskattning.

När den som använder ett fordon åberopar bestämmelserna om skattefri användning av
fordonet, ska han eller hon till skattemyndigheterna ge in behövlig utredning om sin van-
liga vistelseort.

61 §

Bokföringsskyldighet

Utöver vad som föreskrivs i bokföringslagen (1336/1997) ska den skattskyldige ordna
sin bokföring så att de uppgifter som avses i 54 § fås ur den.

62 §

Skyldighet att föra anteckningar samt förvaring av verifikationer

En skattskyldig som inte är bokföringsskyldig ska med avseende på sin deklarations-
skyldighet föra sådana anteckningar att de uppgifter som behövs vid beskattningen fram-
går tillräckligt specificerade av dem.

Anteckningarna ska basera sig på verifikationer. Den skattskyldige ska bevara verifika-
tioner som gäller uppgifter om fordonet i sex år från ingången av året efter skatteårets ut-
gång. Verifikationer ska behandlas och förvaras så att innehållet utan svårigheter kan
granskas och kontrolleras i läsbar form.

Skattemyndigheten meddelar närmare föreskrifter om anteckningsskyldigheten och an-
teckningarna samt om begränsning av skyldigheten att bevara verifikationer när beva-
ringsskyldigheten är uppenbart onödig.

63 §

Körjournal

Sådan huvudsaklig användning av ett fordon som avses i 25 § och sådan skattefri an-
vändning av ett fordon som avses i 39 § och 41 § 1 mom. 8 punkten ska verifieras genom
körjournal.

Av körjournalen ska framgå att de förutsättningar för frihet från bilskatt som anges i
25 § eller de förutsättningar för skattefri användning som anges i 39 § eller 41 § 1 mom.
8 punkten uppfylls.

Skattemyndigheten meddelar närmare föreskrifter om skyldigheten att föra körjournal
samt om uppgifterna i och förvaringen av körjournalen och skyldigheten att visa upp kör-
journalen.
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64 §

Skattegranskning

En skattskyldig ska på uppmaning för skattemyndigheten för granskning visa upp sin
bokföring och sina anteckningar samt allt det material och all den egendom som kan be-
hövas vid behandlingen av den skattskyldiges beskattning eller av ändringssökande som
gäller denna beskattning.

I fråga om verifikationer och annat material som gäller bilskatt och som lagras elektro-
niskt utomlands ska uppgifterna vara fullständigt tillgängliga i realtid genom en datorför-
bindelse och uppgifterna ska kunna omvandlas till läsbar form. På uppmaning av skatte-
myndigheten ska en kopia av den tekniska upptagningen dessutom framställas för den per-
son som utför granskningen, om detta behövs för att genomföra granskningen.

Den skattskyldige ska ges förhandsmeddelande om platsen för skattegranskningen och
om tidpunkten då den inleds, om inte särskilda omständigheter föranleder ett annorlunda
förfarande.

Företrädare för andra myndigheter kan bistå som sakkunniga vid skattegranskningen.
Skattemyndigheten ska upprätta en skattegranskningsberättelse över skattegranskning-

en, om inte något annat följer av särskilda skäl.
Närmare bestämmelser om förfarandet vid skattegranskningar samt om det material och

den egendom som ska visas upp utfärdas genom förordning av statsrådet.

10 kap.

Verkställande och rättelse av beskattning

Allmänna bestämmelser om förfarandet

65 §

Allmänna bestämmelser som ska iakttas vid beskattningen

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, tillämpas på beskattningsförfarandet vad
som i 26 § 1–4 och 6 mom. samt i 26 a och 26 c § i lagen om beskattningsförfarande
(1558/1995) eller med stöd av dem föreskrivs om det allmänna förfarandet vid beskatt-
ning.

Vad som i lagen om beskattningsförfarande föreskrivs om Skatteförvaltningen tilläm-
pas även på Transport- och kommunikationsverket. Vad som i lagen om beskattningsför-
farande föreskrivs om skattskyldiga tillämpas även på i denna lag avsedda registrerade
bilskatteombud, sökande av återbäring och andra anmälnings- och uppgiftsskyldiga.

Vad som i 26 § 3 mom. i lagen om beskattningsförfarande föreskrivs om hörande til-
lämpas även på hörande i ärenden som gäller sådan annan anmälan samt följdändring som
avses i denna lag, om hörandet är möjligt och om hörandet inte är uppenbart onödigt.

66 §

Tidpunkt för lämnande av deklaration, anmälan och andra uppgifter

Deklaration, anmälan och andra uppgifter anses ha lämnats när de har kommit in till den
behöriga skattemyndigheten.

Bestämmelser om ankomsttidpunkten för uppgifter som lämnats in elektroniskt finns i
10 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003), och
bestämmelser om ankomsttidpunkten för uppgifter som lämnats i pappersform finns i 18 §
i förvaltningslagen (434/2003).
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67 §

Innehållet i och motivering av beslut

Av ett beslut ska framgå uppgifter som specificerar den skattskyldige eller sökanden,
hur ärendet har avgjorts, den myndighet som fattat beslutet och myndighetens kontaktupp-
gifter samt anvisningar om hur ändring kan sökas i beslutet.

Ett beslut ska motiveras, om avvikelse görs från deklarationen eller omprövningsbegä-
ran, om ärendet inte avgörs i enlighet med ansökan eller om beskattningen ändras till den
skattskyldiges nackdel.

Om avvikelse görs från skattedeklarationen eller ärendet inte avgörs i enlighet med en
ansökan som avses i 27 eller 29 §, behöver motiveringen inte finnas i beslutet, utan den
ska finnas tillgänglig hos skattemyndigheten. Om bestämmelserna om beskattning enligt
uppskattning, kringgående av skatt eller skatteförhöjning tillämpas vid avvikelse från
skattedeklarationen, ska de bestämmelser som ligger till grund för beslutet antecknas i
handlingarna.

Beslutet behöver inte motiveras om motivering är uppenbart onödig.

68 §

Förstörda handlingar

Om en skattedeklaration eller en annan handling som lämnats in till skattemyndigheten
har förstörts, ska den lämnas in på nytt.

Skattemyndigheten meddelar närmare föreskrifter om nytt fullgörande av deklarations-
skyldigheten samt om påförande av skatt i det fall att skattedeklarationen eller någon an-
nan handling har förstörts.

Verkställande av beskattning

69 §

Skatteår

Skatteåret är det kalenderår under vilket skyldigheten att betala skatt har uppkommit.
I ett i 27 eller 29 § avsett ärende som gäller skatteåterbäring är skatteåret det kalenderår

under vilket Skatteförvaltningen har fattat beslut i ärendet.
När Transport- och kommunikationsverket verkställer beskattningen är skatteåret det

kalenderår under vilket Transport- och kommunikationsverket har fattat beslut i ärendet.

70 §

Verkställande av beskattning vid Skatteförvaltningen och Transport- och 
kommunikationsverket

Skattemyndigheten verkställer beskattningen utifrån skattedeklarationen, uppgifter
som erhållits från utomstående som är skyldiga att lämna uppgifter samt annan utredning
som erhållits i saken.

71 §

Meddelande av beskattningsbeslut

När skattemyndigheten har verkställt beskattningen ska ett beskattningsbeslut sändas
till den skattskyldige.
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72 §

Minsta skatt som påförs

Om beloppet av bilskatten är mindre än 10 euro, ska skatten inte påföras.

73 §

Kompletterande beskattningsbeslut

Om den skattskyldige genom begäran om omprövning meddelar en sådan i 54 § avsedd
uppgift som inverkar på beskattningen och som den skattskyldige inte tidigare har medde-
lat eller som beskattningsbeslutet inte annars har grundat sig på, verkställer Skatteförvalt-
ningen beskattningen till denna del och fattar ett kompletterande beskattningsbeslut i ären-
det. Kompletterande beskattningsbeslut fattas i övrigt med beaktande av vad som i 79 och
80 § och 89 § 2 mom. föreskrivs om rättelse av beskattningen. Det fattas inget beslut om
avvisande av begäran om omprövning.

Om ett ärende hör till samma helhet som en sådan begäran om omprövning som samti-
digt är anhängig eller om det av någon annan motsvarande orsak är motiverat att avgöra
ärendena gemensamt, kan ärendet avgöras i ett förfarande för begäran om omprövning.
Den skattskyldige ska då underrättas om att ärendet behandlas i ett förfarande för begäran
om omprövning.

När Skatteförvaltningen behandlar ett ärende som gäller kompletterande beskattnings-
beslut kan Skatteförvaltningen förbjuda att en fordran verkställs eller bestämma att verk-
ställigheten ska avbrytas. På förfarandet tillämpas vad som i lagen om verkställighet av
skatter och avgifter (706/2007) föreskrivs om avbrytande av verkställighet med anledning
av begäran om omprövning som gäller beskattning. På Skatteförvaltningen tillämpas då
vad som i den lagen föreskrivs om besvärsmyndigheten.

Ett ärende som gäller kompletterande beskattningsbeslut ska behandlas utan obefogat
dröjsmål. Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om hur uppgifterna ska läm-
nas och i övrigt om förfarandet för lämnande av uppgifterna.

Ändring i kompletterande beskattningsbeslut söks genom begäran om omprövning hos
skatterättelsenämnden.

74 §

Förhandsavgörande

Skattemyndigheten kan på ansökan meddela förhandsavgörande om hur denna lag ska
tillämpas på beskattningen av sökandens fordon. I ansökan ska det specificeras i vilken
fråga förhandsavgörande söks och läggas fram den utredning som behövs för att ärendet
ska kunna avgöras.

Förhandsavgörande ges för viss tid, dock högst till utgången av kalenderåret efter det
år då avgörandet meddelades. Ett förhandsavgörande som har vunnit laga kraft ska, på
yrkande av den som fått avgörandet, iakttas med bindande verkan under den tid för vilken
det har meddelats.

Ärenden som gäller förhandsavgörande ska i Skatteförvaltningen, Transport- och kom-
munikationsverket, förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen behandlas
skyndsamt.

75 §

Beskattning enligt uppskattning

Beskattningen ska verkställas enligt uppskattning, om skattedeklaration inte har läm-
nats in eller om deklarationen inte ens korrigerad kan läggas till grund för beskattningen.
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Innan beskattningen verkställs enligt uppskattning ska skattemyndigheten sända en
uppmaning att lämna in en skattedeklaration eller lägga fram en utredning. Uppmaningen
ska innehålla uppgift om det uppskattade skattebeloppet. När skatten uppskattas ska upp-
gifter om fordonet eller bilskatteperioden, den skattskyldiges verksamhet eller andra mot-
svarande tillgängliga uppgifter beaktas.

76 §

Kringgående av skatt

Om ett förhållande eller en åtgärd har getts en rättslig form som inte svarar mot sakens
egentliga natur eller syfte, ska beskattningen verkställas som om den riktiga formen hade
iakttagits.

Om det är uppenbart att ett förfarande enligt 1 mom. ska iakttas när beskattningen verk-
ställs, ska vid verkställandet av beskattningen alla omständigheter som kan påverka sa-
kens bedömning prövas omsorgsfullt samt den skattskyldige ges tillfälle att lägga fram en
utredning om de konstaterade sakförhållandena. Om den skattskyldige inte lägger fram en
utredning om att den rättsliga form som har getts ett förhållande eller en åtgärd som inver-
kar på beskattningen motsvarar sakens egentliga natur eller syfte eller att någon annan åt-
gärd inte vidtagits i uppenbart syfte att uppnå befrielse från skatt, ska vid verkställandet
av beskattningen förfaras på det sätt som anges i 1 mom.

Om det anses att ett fordon för undgående av skatt har byggts eller ändrats så att det till
sin konstruktion och sina egenskaper avviker från de normala egenskaperna hos fordon i
kategorin i fråga, kan skatt uppbäras för fordonet enligt den fordonsgrupp eller fordonska-
tegori som fordonet eller användningen av det i verkligheten bör anses motsvara, även om
fordonet enligt klassificeringen eller bestämmelserna i denna lag skulle vara skattefritt el-
ler berättigat till en lägre skattesats.

Registrering av fordon i trafik- och transportregistret

77 §

Registreringstillstånd

Skatteförvaltningen beviljar den personuppgiftsansvarige för trafik- och transportre-
gistret tillstånd att registrera ett fordon (registreringstillstånd), när den skatt som har de-
biterats för fordonet har betalats. Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om
uppgifterna i registreringstillståndet och om förfarandet för lämnande av uppgifterna.

Om ett registrerat bilskatteombud är skyldigt att betala skatten, får fordonet antecknas
i trafik- och transportregistret utan Skatteförvaltningens registreringstillstånd. I annat fall
får ett fordon inte antecknas i trafik- och transportregistret, om inte Skatteförvaltningen
har beviljat tillstånd för första registrering. Skatteförvaltningen får meddela föreskrifter
som begränsar förbudet mot anteckning i registret, om tillståndet är uppenbart onödigt
med tanke på skattekontrollen.

Vad som i 1 och 2 mom. föreskrivs om registreringstillstånd tillämpas inte på fordon
som ska registreras i trafik- och transportregistret enligt en landskapslag för Åland.

78 §

Förhindrande av användning av fordon

Om bilskattedeklaration inte lämnats in eller anmälan om ändring av konstruktionen el-
ler om någon annan omständighet som inverkar på beskattningen inte gjorts för ett fordon
som antecknats i registret eller är i skattepliktigt bruk, kan skattemyndigheten bestämma
att användningen av fordonet genast ska förhindras. Om deklarations- eller anmälnings-
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skyldigheten har försummats, kan Tullen eller polisen förhindra att fordonet används och
omhänderta registreringsskyltarna och registreringsintyget till dess att skyldigheten har
fullgjorts eller skatten debiterats.

Användningen av fordonet kan förhindras också i sådana fall där fordonet har övergått
till en annan ägare eller innehavare. Om en senare ägare betalar skatten, kan användning
av fordonet åter tillåtas.

Skattemyndigheten kan tillåta att fordonet används fram till förfallodagen för skatten.

Rättelse av beskattningen

79 §

Rättelse av beskattningen till den skattskyldiges fördel

Om beskattningen innehåller ett fel till följd av vilket den skattskyldige har påförts skatt
till ett för högt belopp eller det till den skattskyldige betalats tillbaka skatt till ett för litet
belopp, rättar skattemyndigheten beskattningen till den skattskyldiges fördel.

Om skattemyndigheten i ett ärende som hänför sig till dess kontrollverksamhet enligt
83–85 § upptäcker ett fel till den skattskyldiges nackdel, rättar skattemyndigheten beskatt-
ningen till den skattskyldiges fördel.

Beskattningen rättas dock inte om ärendet har avgjorts genom ett beslut med anledning
av besvär.

80 §

Rättelse av beskattningen till den skattskyldiges nackdel

Om skatten helt eller delvis inte blivit påförd eller om den har betalats tillbaka till ett
för stort belopp, rättar skattemyndigheten beskattningen till den skattskyldiges nackdel.

Beskattningen rättas inte om skattemyndigheten har utrett och uttryckligen avgjort
ärendet. Beskattningen kan dock rättas, om avgörandet i ärendet har baserat sig på felaktig
eller bristfällig utredning eller det i ärendet har framkommit sådan ny utredning som kun-
de ha inverkat på avgörandet i ärendet. Även ett skrivfel, ett räknefel eller något annat där-
med jämförbart fel kan rättas.

Beskattningen rättas inte om ärendet har avgjorts genom ett beslut med anledning av
besvär.

81 §

Avstående från rättelse av beskattningen

Skattemyndigheten behöver inte verkställa rättelse av beskattningen till den skattskyl-
diges nackdel, om den skatt som inte påförts ska anses vara ringa och uppnående av en
jämlik beskattning eller arten av den skattskyldiges försummelser eller det att försummel-
serna upprepats inte kräver det.

Skattemyndigheten meddelar närmare föreskrifter om när den skatt som inte påförts ska
anses vara ringa på det sätt som avses i 1 mom.

Tidsfrist för verkställande och rättelse av beskattningen

82 §

Tidsfrist för verkställande och rättelse av beskattningen

Beskattningen ska verkställas eller rättas till den skattskyldiges fördel eller nackdel
inom tre år från ingången av året efter skatteårets utgång.
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Transport- och kommunikationsverket ska med avvikelse från 1 mom. verkställa be-
skattningen inom tre år från utgången av det kalenderår då skattemyndigheten fick känne-
dom om ändringen av fordonets konstruktion, användningssyfte eller äganderätt eller om
att fordonet börjat omfattats av lagens tillämpningsområde.

83 §

Fortsatt tidsfrist för verkställande och rättelse av beskattningen

Skattemyndigheten kan låta tidsfristen enligt 82 § för verkställande av beskattningen el-
ler rättelse till den skattskyldiges nackdel omfatta ytterligare ett år, om

1) en kontrollåtgärd har inletts exceptionellt sent på grund av uppgifter som lämnats av
en annan myndighet eller fåtts någon annanstans ifrån eller om åtgärden kräver myndig-
hetssamarbete, eller

2) den skattskyldige har lämnat en anmälan eller annan utredning som gäller saken ex-
ceptionellt sent, eller den skattskyldige som är föremål för kontrollåtgärden avsevärt för-
svårar utförandet av kontrollåtgärden.

Beslutet om fortsatt tidsfrist ska fattas innan tidsfristen enligt 82 § löper ut och delges
på det sätt som föreskrivs i 26 c § i lagen om beskattningsförfarande. Om skattemyndig-
heten har fått de uppgifter som avses i 1 mom.1 punkten eller den anmälan eller annan ut-
redning som avses i 1 mom. 2 punkten innan tidsfristen enligt 82 § löper ut, kan beslutet
dock fattas inom 60 dagar från det att uppgifterna, anmälan eller annan utredning har er-
hållits.

Ändring i ett beslut som avses i 2 mom. får inte sökas separat.

84 §

Förlängd tidsfrist för verkställande och rättelse av beskattningen

Skattemyndigheten kan oberoende av tidsfristen enligt 82 § inom sex år från ingången
av året efter skatteårets utgång

1) verkställa beskattningen eller rätta beskattningen till den skattskyldiges nackdel till
den del verkställandet eller rättelsen av beskattningen baserar sig på sådana uppgifter som
inverkar på den skattskyldiges beskattning och som har erhållits vid annat internationellt
utbyte av information än automatiskt utbyte av information, eller

2) verkställa beskattningen, om ett sådant fordon finns i trafik- och transportregistret
eller är i bruk för vilket bilskattedeklaration inte har lämnats in.

85 §

Verkställande och rättelse av beskattningen till följd av brott

Skattemyndigheten kan verkställa beskattningen eller rätta beskattningen till den skatt-
skyldiges nackdel oberoende av tidsfristen enligt 82 § inom ett år från utgången av det ka-
lenderår under vilket åklagaren har väckt åtal i ett brottmål som avses i 29 kap.1–3 § i
strafflagen (39/1889).

Skattemyndigheten rättar ett beslut som avses i 1 mom. till den del åklagaren har åter-
kallat åtalet eller åtalet har förkastats genom en dom eller ett beslut som vunnit laga kraft
eller avvisats utan prövning. Vid förfarandet iakttas vad som i 79 § föreskrivs om rättelse
av beskattningen till den skattskyldiges fördel.

Verkställande och rättelse av beskattningen till följd av brott kan riktas mot en juridisk
person, om en fysisk person som handlat för den juridiska personens räkning åtalas för ett
brott som avses i 1 mom.
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86 §

Särskilda bestämmelser om verkställande och rättelse av beskattningen

Beskattningen anses ha blivit verkställd och en rättelse gjord inom föreskriven tid, om
skattemyndighetens beslut har fattats före utgången av de tidsfrister som föreskrivs i den-
na lag.

11 kap.

Betalning av skatt och skatteuppbörd

87 §

Tillämpning av lagen om skatteuppbörd

På skatteuppbörd och indrivning tillämpas lagen om skatteuppbörd (11/2018), om inte
något annat föreskrivs i denna lag.

Vad som i lagen om skatteuppbörd föreskrivs om Skatteförvaltningen tillämpas även på
Transport- och kommunikationsverket till den del det är fråga om skatteuppbörd och ind-
rivning som utförs av verket, om inte något annat föreskrivs i denna lag. Vad som i 35 och
49 § i lagen om skatteuppbörd föreskrivs om Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt
tillämpas även på Transport- och kommunikationsverkets skatteombud till den del det är
fråga om skatteuppbörd och indrivning som utförs av verket.

Vad som i lagen om skatteuppbörd föreskrivs om återbäring och skattskyldiga som
mottagare av återbäring tillämpas även på återbäring som grundar sig på ansökan samt på
den som ansöker om sådan återbäring.

Vad som i lagen om skatteuppbörd föreskrivs om skattskyldiga tillämpas även på ett re-
gistrerat bilskatteombud när det registrerade bilskatteombudet är skyldigt att betala
bilskatt i stället för den skattskyldige.

88 §

Särskilda bestämmelser om Transport- och kommunikationsverkets skatteuppbörd

På skatteuppbörd och indrivning som utförs av Transport- och kommunikationsverket
tillämpas inte 16 och 17 §, 27 § 1 mom., 28, 30 och 36 §, 42 § 2 mom., 54, 60–64 och 70 §,
71 § 3–7 mom., 75 § 1 mom. och inte 11 kap. i lagen om skatteuppbörd.

Utöver vad som föreskrivs i 11 § i lagen om skatteuppbörd, ska vid betalning av bilskatt
som fastställs av Transport- och kommunikationsverket användas de uppgifter som Trans-
port- och kommunikationsverket bestämmer att ska lämnas i samband med betalningen.

När Transport- och kommunikationsverket beviljar befrielse från bilskatt med stöd av
47 § i lagen om skatteuppbörd kan det ställa sådana villkor som gör det möjligt att över-
vaka att förutsättningarna för befrielsen är uppfyllda.

Med avvikelse från användningsordningen enligt 6 § i lagen om skatteuppbörd ska en
betalning eller återbäring av bilskatt som fastställts av Transport- och kommunikations-
verket användas till betalning av bilskatt som fastställts av Transport- och kommunika-
tionsverket. Därefter kan en betalning eller återbäring i första hand användas till betalning
av Transport- och kommunikationsverkets andra skattefordringar och i andra hand till be-
talning av statens andra skattefordringar.

Ändring i beslut om skatteuppbörd och indrivning som fattats av Transport- och kom-
munikationsverket får sökas i enlighet med bestämmelserna om ändringssökande i denna
lag.
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89 §

Dröjsmålsränta i vissa situationer

Om det inte har lämnats någon bilskattedeklaration för ett fordon och fordonet har an-
tecknats i trafik- och transportregistret eller tagits i bruk i Finland, eller om bilskattedekla-
rationen har lämnats in efter föreskriven tid och påförandet av skatten därför har fördröjts,
ska det vid verkställandet av beskattningen även påföras dröjsmålsränta enligt lagen om
skattetillägg och förseningsränta (1556/1995). När Transport- och kommunikationsverket
verkställer beskattningen beräknas dröjsmålsräntan dock från den tidpunkt då ändringen
av skattegrunden kom till skattemyndighetens kännedom.

Om bilskatten helt eller delvis inte blivit påförd eller om den har betalats tillbaka till ett
för stort belopp på grund av att den skattskyldige har lämnat en bristfällig, vilseledande
eller oriktig skattedeklaration eller annan uppgift eller handling, ska det vid verkställandet
eller rättelsen av beskattningen även påföras dröjsmålsränta enligt lagen om skattetillägg
och förseningsränta.

90 §

Användningsförbud

Om skatten inte har betalats på förfallodagen, kan skattemyndigheten bestämma att for-
donet inte får användas i trafik (användningsförbud). Fordonet får inte heller användas i
trafik i sådana fall då det övergått till en annan ägare eller innehavare än den skattskyldige
eller den som ansvarar för skatten. Skattemyndigheten kan begära handräckning av Tullen
och polisen för hindrande av att fordonet används. Tillsynsmyndigheten får omhänderta
registreringsskyltarna och registreringsintyget för ett fordon som belagts med använd-
ningsförbud. Med skriftligt tillstånd av tillsynsmyndigheten får fordonet dock transporte-
ras till ett i tillståndet bestämt ställe för förvaring.

Förbudet att använda fordonet upphör när den skatt som påförts för fordonet har beta-
lats. Förbudet att använda fordonet upphör dock inte även om skatten inte längre kan dri-
vas in på grund av att de föreskrivna tidsfristerna löpt ut.

Om användningen av ett fordon har förbjudits med stöd av denna lag, kan skattemyn-
digheten på ansökan upphäva användningsförbudet för viss tid eller permanent, om det
finns särskilda skäl att upphäva användningsförbudet. Skattemyndigheten kan ställa vill-
kor för upphävandet av användningsförbudet. Ansökan om upphävande av användnings-
förbudet kan göras av fordonets ägare eller innehavare. Ändring får inte sökas i ett beslut
om upphävande av användningsförbud.

91 §

Krediteringsränta

På skatt som ska betalas tillbaka till följd av en ändring i beskattningen eller en ansökan
om återbäring betalas krediteringsränta enligt lagen om skatteuppbörd.

På återbäring vid utförsel enligt 29 § 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 beviljats avdrag enligt 31 §. Räntan beräknas
som en årlig ränta och utgör den i 12 § i räntelagen (633/1982) avsedda referensräntan för
den halvårsperiod som föregår kalenderåret i fråga.
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12 kap.

Påföljdsavgifter

92 §

Skatteförhöjning

Skattemyndigheten påför den skattskyldige skatteförhöjning, om en skattedeklaration
eller en annan föreskriven uppgift, handling eller utredning är bristfällig eller felaktig eller
över huvud taget inte har lämnats in.

Skatteförhöjning påförs dock inte om den skattskyldige har underlåtit att lämna en upp-
gift som är till fördel för den skattskyldige vid beskattningen, om det inte är fråga om ett
fall som avses i 93 § 2 mom.

Skatteförhöjning påförs inte om försummelsen är ringa, om det finns ett giltigt skäl till
försummelsen eller om påförande av skatteförhöjning i de fall som avses i 93 § 4 mom.
skulle vara oskäligt med hänsyn till omständigheterna.

93 §

Skatteförhöjningens storlek

Skatteförhöjningen är 10 procent av det ökade skattebeloppet.
Skatteförhöjningen är dock minst 15 procent och högst 50 procent av det ökade skatte-

beloppet, om
1) en försummelse som avses i 92 § är återkommande, eller
2) den skattskyldiges agerande tyder på uppenbar likgiltighet för de förpliktelser som

gäller beskattningen.
Vid beskattning enligt uppskattning är skatteförhöjningen 25 procent av det ökade skat-

tebeloppet.
Om ett ärende enligt vad som föreskrivs i 26 § 2 mom. i lagen om beskattningsförfaran-

de lämnar rum för tolkning eller är oklart eller om i 1 mom. i denna paragraf avsedd skat-
teförhöjning är oskälig av någon annan särskild orsak, är skatteförhöjningen 5 procent av
det ökade skattebeloppet.

Skatteförhöjningen är 2 procent av det ökade skattebeloppet, om den skattskyldige på
eget initiativ yrkar att ett fel ska korrigeras efter att beskattningsbeslutet har fattats och den
skattskyldige har uppfyllt sin utredningsskyldighet.

Skatteförhöjningen är dock alltid minst 75 euro. Skatteförhöjningen för en bilskattepe-
riod är dock minst 300 euro.

94 §

Förseningsavgift

I stället för skatteförhöjning påför skattemyndigheten den skattskyldige en försenings-
avgift, om den skattskyldige lämnar in en skattedeklaration eller på eget initiativ rättar till
en annan försummelse enligt 92 § innan beskattningsbeslutet fattats. Förseningsavgift på-
förs dock inte i stället för skatteförhöjning, om den skattskyldige har tagit fordonet i skat-
tepliktigt bruk före anmälan om ibruktagande.

Förseningsavgift påförs inte om den skattskyldige har underlåtit att lämna en uppgift
som är till fördel för den skattskyldige vid beskattningen, om det inte är fråga om ett fall
som avses i 93 § 2 mom. Förseningsavgift påförs inte heller om inlämnandet av skattede-
klarationen har försenats på grund av en orsak som är oberoende av den skattskyldige, för-
summelsen är ringa eller om det finns ett giltigt skäl eller något annat särskilt skäl till för-
summelsen.
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För försening med en skattedeklaration påförs en förseningsavgift på 50 euro. För för-
sening med skattedeklarationen för en bilskatteperiod påförs dock en förseningsavgift på
200 euro.

Den skattskyldige ska ges tillfälle att lämna utredning innan förseningsavgiften påförs,
om det är behövligt av särskilda skäl.

Förseningsavgiften är inte en avdragbar utgift i inkomstbeskattningen.

95 §

Försummelseavgift

Skattemyndigheten påför en försummelseavgift på högst 2000 euro, om någon
1) försummar anmälningsskyldigheten enligt 32 § 1 mom., 43 § 2 mom. eller 53 eller

57 §,
2) försummar den i 60 § avsedda utredningsskyldigheten i fråga om den anmälnings-

skyldighet som avses i 32 § 1 mom. 43 § 2 mom. eller 53 eller 57 §, eller
3) försummar kontrollskyldigheten enligt 116 §.
Skattemyndigheten påför en försummelseavgift på högst 5000 euro om någon trots

uppmaning av skattemyndigheten försummar
1) den i 48 § avsedda underrättelseskyldigheten eller uppgiftsskyldigheten som gäller

vid registrering,
2) bokföringsskyldigheten enligt 61 § i fråga om beskattningen, anteckningsskyldig-

heten enligt 62 § i fråga om beskattningen eller skyldigheten enligt 63 § att föra körjour-
nal.

Försummelseavgift påförs inte, om försummelsen är ringa eller om det finns ett giltigt
skäl eller något annat särskilt skäl till försummelsen.

Försummelseavgiften är inte en avdragbar utgift i inkomstbeskattningen.

13 kap.

Ändringssökande

96 §

Rätt att söka ändring

Ändring i beskattningen får sökas av den skattskyldige och av den som annars är ansva-
rig för betalningen av skatten. Om ett registrerat bilskatteombud enligt 7 § är skyldigt att
betala bilskatt, har det registrerade bilskatteombudet dock rätt att söka ändring.

Ändring i andra beslut än beskattningsbeslut får sökas av den som ett beslut avser eller
den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet. Ändring i ett beslut om
skatteåterbäring får sökas av den som ansökt om återbäring.

Rätt att söka ändring på statens vägnar har en statlig rättsbevakare.

97 §

Begäran om omprövning

Ändring i Skatteförvaltningens beslut söks genom en skriftlig begäran om omprövning
hos skatterättelsenämnden och ändring i Transport- och kommunikationsverkets beslut
söks genom en skriftlig begäran om omprövning hos Transport- och kommunikationsver-
ket. Omprövning får inte begäras om ärendet har avgjorts genom ett beslut med anledning
av besvär.

Fordonets ägare eller vid köp på avbetalning fordonets innehavare får inte begära om-
prövning i fråga om nedsatt skatt enligt 11 § eller skattefrihet enligt 23–25 §.
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Begäran om omprövning ska lämnas till skattemyndigheten inom föreskriven tid.
En begäran om omprövning ska behandlas utan obefogat dröjsmål.

98 §

Tidsfrist för begäran om omprövning

Omprövning av beskattningsbeslut och beslut om skatteåterbäring ska begäras inom tre
år från ingången av året efter skatteårets utgång. Omprövning får dock alltid begäras inom
60 dagar från den dag då den som har rätt att söka ändring fick del av beslutet.

Omprövning av andra beslut än de som avses i 1 mom. ska begäras inom 60 dagar från
det att ändringssökanden har fått del av skattemyndighetens beslut, om inte något annat
föreskrivs i denna lag.

För den statliga rättsbevakaren är tiden för begäran om omprövning 60 dagar från det
att beslutet fattades.

99 §

Omprövningsmyndighet

Skatterättelsenämnden avgör en begäran om omprövning som gäller Skatteförvaltning-
ens beslut. Skatteförvaltningen kan emellertid avgöra en begäran om omprövning till den
del begäran godkänns, om den som söker ändring är någon annan än Enheten för bevak-
ning av skattetagarnas rätt.

Om beskattningen av en skattskyldig har verkställts enligt uppskattning och den skatt-
skyldige söker ändring i beskattningen genom att lämna in en skattedeklaration efter det
att beskattningsbeslutet har fattats, kan Skatteförvaltningen upphäva beskattningen och
verkställa den på nytt.

Transport- och kommunikationsverket avgör en begäran om omprövning som gäller
Transport- och kommunikationsverkets beslut.

100 §

Sökande av ändring i ett förhandsavgörande

Den som ansöker om ett förhandsavgörande samt den statliga rättsbevakaren får söka
ändring genom besvär hos förvaltningsdomstolen. I ett beslut genom vilket det har beslu-
tats att förhandsavgörande inte meddelas får ändring inte sökas genom besvär.

Besvär anförs hos den förvaltningsdomstol till vars domkrets sökandens hemkommun
eller hemvist eller hemort hörde när beslutet fattades. Om ingen förvaltningsdomstol är
behörig att behandla besvären, söks ändring hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Vid sö-
kande av ändring iakttas 102 §.

Besvärstiden är 30 dagar från delfåendet av beslutet. För den statliga rättsbevakaren
räknas besvärstiden från det att beslutet fattades.

101 §

Besvär hos förvaltningsdomstolen

Ett beslut med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär
hos förvaltningsdomstolen. Besvär anförs hos den förvaltningsdomstol inom vars dom-
krets den som har rätt att söka ändring hade sin hemkommun eller hemvist eller hemort
när skattemyndighetens beslut fattades. Om beslutet gäller flera skattskyldiga eller ingen
förvaltningsdomstol är behörig att behandla besvären, söks ändring hos Helsingfors för-
valtningsdomstol.
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Besvär ska anföras inom 60 dagar från delfåendet av omprövningsbeslutet. För den stat-
liga rättsbevakaren räknas besvärstiden från det att beslutet fattades.

102 §

Hörande av den statliga rättsbevakaren och den skattskyldige i samband med 
behandlingen av besvär

Förvaltningsdomstolen ska ge en sådan statlig rättsbevakare som avses i 45 § tillfälle
att avge bemötande på den skattskyldiges besvär och den skattskyldige tillfälle att avge
bemötande på den i 45 § avsedda statliga rättsbevakarens besvär samt vid behov ge den
ändringssökande tillfälle att avge genmäle.

Utöver vad som i 44 § 2 mom. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019)
föreskrivs om avgörande av ett ärende utan att en part hörs, får förvaltningsdomstolen av-
göra besvären utan att höra den statliga rättsbevakaren, om skattebeloppet med anledning
av den skattskyldiges yrkande kan ändras med högst 6000 euro och ärendet varken lämnar
rum för tolkning eller är oklart.

103 §

Besvär hos högsta förvaltningsdomstolen

Ett beslut av förvaltningsdomstolen får överklagas genom besvär endast om högsta för-
valtningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Besvär ska anföras inom 60 dagar från delfåendet av förvaltningsdomstolens beslut. I
fråga om förvaltningsdomstolens beslut som gäller förhandsavgörande är besvärstiden
dock 30 dagar från delfåendet.

104 §

Prejudikatbesvär hos högsta förvaltningsdomstolen

Den som har rätt att söka ändring samt Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt får
söka ändring i ett beslut av skatterättelsenämnden hos högsta förvaltningsdomstolen i stäl-
let för hos förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar tillstånd för
prejudikatbesvär. Vid ändringssökandet iakttas då vad som föreskrivs i 71 a–71 d § i lagen
om beskattningsförfarande.

105 §

Besvärsanvisning som ska fogas till skatterättelsenämndens beslut

Till skatterättelsenämndens beslut ska fogas besvärsanvisning enligt 47 § i förvalt-
ningslagen, av vilken framgår hur den som är missnöjd med avgörandet ska förfara för att
få ärendet prövat av förvaltningsdomstolen eller söka ändring genom prejudikatbesvär en-
ligt 104 § i denna lag. I besvärsanvisningen ska också förfarandet i ett ärende som gäller
tillstånd för prejudikatbesvär beskrivas i huvuddrag.

106 §

Fastställelse av ändringsgrund

På fastställelse av ändringsgrunden tillämpas 73 § i lagen om beskattningsförfarande.
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107 §

Omröstning

Om ett ärende avgörs av skatterättelsenämnden, förvaltningsdomstolen eller högsta för-
valtningsdomstolen genom omröstning, gäller såsom beslut den åsikt som flertalet ska an-
ses ha omfattat. Vid lika röstetal avgör den åsikt som är fördelaktigare för den skattskyl-
dige eller, om denna grund inte kan tillämpas, den åsikt som ordföranden har omfattat.

108 §

Följdändring

Om beskattningen har ändrats på ett sätt som inverkar på beskattningen för en annan
bilskatteperiod, ett annat fordon eller på en annan skattskyldigs beskattning, ändrar skat-
temyndigheten också beskattningen för den sistnämnda bilskatteperioden, det sistnämnda
fordonet eller den sistnämnde skattskyldige på ett sätt som motsvarar ändringen.

En följdändring behöver inte göras om ändringen av särskilda skäl är oskälig.

109 §

Särskilda bestämmelser om ändringssökande och om ändringar med anledning av 
ändringssökande

Den skattskyldig eller någon annan som ansvarar för skatten är trots ändringssökande
skyldig att betala skatten, dröjsmålspåföljden och andra påföljder.

Om skatt till följd av ett beslut med anledning av ändringssökande ska avlyftas eller
sänkas, ändrar skattemyndigheten beskattningen och betalar tillbaka den överbetalda skat-
ten jämte räntepåföljder.

Om någon till följd av beslut med anledning av ändringssökande ska förklaras skatt-
skyldig eller om skatten ska höjas, ändrar skattemyndigheten beskattningen och uppbär
den obetalda skatten jämte räntepåföljder. Om beloppet av den skatt som påförs till följd
av en ändring i beskattningen är mindre än tio euro, ska skatten inte påföras.

110 §

Genomförande av ändringar

Beskattning som ska verkställas på nytt på grund av ett beslut av den myndighet hos
vilken ändring sökts eller av skattemyndigheten samt följdändringar och andra ändringar
i beskattningen till följd av ändringssökande ska genomföras med iakttagande av vad som
i 79 och 80 § föreskrivs om rättelse av beskattningen. Ändring i besluten söks med iaktta-
gande av vad som föreskrivs om sökande av ändring i beslut som gäller rättelse av beskatt-
ningen.

Skattemyndigheten ska på eget initiativ bestämma att verkställigheten av en fordran ska
avbrytas till den del som den myndighet hos vilken ändring sökts har upphävt beskatt-
ningsbeslutet och återförvisat ärendet till skattemyndigheten för ny behandling, om inte
något annat följer av särskilda skäl. Förordnande om avbrott ska utfärdas utan dröjsmål
efter det att beslutet av den myndighet hos vilken ändring sökts har delgetts skattemyndig-
heten. På förordnande om avbrott tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i lagen om verk-
ställighet av skatter och avgifter.

Sådana ändringar i beskattningen som avses i denna paragraf görs också då det saknas
förutsättningar för rättelse av beskattningen.
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111 §

Grundbesvär

På ärenden som avses i denna lag tillämpas inte bestämmelserna om grundbesvär i la-
gen om verkställighet av skatter och avgifter.

112 §

Rättegångskostnader

På ersättning för rättegångskostnader tillämpas 10 kap. i lagen om rättegång i förvaltn-
ingsärenden.

14 kap.

Lämnande av uppgifter

113 §

Utomståendes allmänna skyldighet att lämna uppgifter

Importören eller tillverkaren ska lämna Skatteförvaltningen uppgifter genom vilka im-
portören, tillverkaren eller dennes representant anmäler nya fordon för allmän försäljning
i Finland. Uppgifterna ska lämnas enligt den fordonsmodell enligt vilken fordonet speci-
ficeras och allmänt marknadsförs. Uppgifterna ska lämnas när försäljningen eller mark-
nadsföringen av en fordonsmodell inleds och när det allmänna begärda priset för en for-
donsmodell ändras. Den uppgiftsskyldige som avses ovan ska dessutom underrätta Skat-
teförvaltningen när fordonsmodellen inte längre finns till försäljning. Importören och till-
verkaren ska bevara de uppgifter som avses i detta moment i minst sex år från utgången
av det skatteår under vilket det nya fordonet anmäldes för försäljning i Finland. På förva-
ring av de uppgifter som avses i detta moment tillämpas vad som i bokföringslagen före-
skrivs om förvaring av verifikationer.

Samfund, samfällda förmåner och näringsidkare som affärsmässigt i elektronisk form
publicerar annonser om försäljning av fordon ska lämna Skatteförvaltningen uppgifter om
de försäljningsannonser om begagnade fordon som de publicerat.

Den som utför registrering av fordon, besiktningsförrättaren, Tullen och polisen ska,
om det i registret eller i användning upptäcks ett fordon för vilket skatt uppenbarligen inte
har betalats eller som i fråga om konstruktion, användningssyfte eller äganderätt har änd-
rats så att skatt eventuellt ska betalas för fordonet, anmäla detta till skattemyndigheten.
Om polisen eller Tullen förhindrar användningen av ett fordon med stöd av 78 eller 90 §,
ska denna underrätta skattemyndigheten om att användningen förhindrats.

På myndighetens allmänna skyldighet att lämna uppgifter tillämpas dessutom 18 § i la-
gen om beskattningsförfarande. Vad som i 18 § i lagen om beskattningsförfarande före-
skrivs om Skatteförvaltningen tillämpas även på Transport- och kommunikationsverket.

Skattemyndigheten meddelar närmare föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas, tid-
punkten då uppgifterna ska lämnas, sättet på vilket de ska lämnas samt om bevaringstiden
och förvaringssättet för uppgifterna. Skattemyndigheten kan begränsa skyldigheten att
lämna uppgifter i situationer som har ringa betydelse med tanke på skattekontrollen.

114 §

Utomståendes särskilda skyldighet att lämna uppgifter

Var och en ska på uppmaning av skattemyndigheten på basis av namn, bankkontonum-
mer, kontotransaktion eller någon annan motsvarande specificering lämna sådana uppgif-
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ter om ett fordon, om köp, försäljning, användning eller konstruktionsändring av ett for-
don och om fordonets användare, innehavare eller ägare samt andra motsvarande uppgif-
ter om fordonet som han eller hon förfogar över eller känner till och som behövs för be-
handlingen av ett ärende som gäller någon annans beskattning eller ändringssökande, om
inte innehavaren av uppgifterna enligt lag har rätt att vägra vittna i ärendet. Ingen får dock
vägra lämna sådana uppgifter om någon annans ekonomiska ställning som inverkar på be-
skattningen.

Näringsidkare ska på uppmaning av Skatteförvaltningen lämna uppgifter om inköp av,
försäljningsannonser om, begärda priser för och eventuell återförsäljning av fordon.

Tullen ska för verkställandet av bilbeskattning, tillståndsprövning och skattekontroll el-
ler för utförandet av andra sådana uppgifter i anslutning till bilbeskattningen som omfattas
av skattemyndighetens behörighet på uppmaning av skattemyndigheten lämna behövliga
uppgifter om ett fordon och iakttagelser i samband med övervakningen, såsom uppgifter
om användningen av fordonet och om användaren, samt andra upplysningar som inverkar
på beskattningen inbegripet uppgifter som specificerar den skattskyldige och den skatt-
skyldiges kontaktuppgifter.

På myndighetens särskilda skyldighet att lämna uppgifter tillämpas dessutom 20 § i la-
gen om beskattningsförfarande. Vad som i 20 § i lagen om beskattningsförfarande före-
skrivs om Skatteförvaltningen tillämpas även på Transport- och kommunikationsverket.

115 §

Särskilda bestämmelser om utomståendes skyldighet att lämna uppgifter

Vad som i 59 § föreskrivs om dem som ansvarar för fullgörande av deklarations- och
anmälningsskyldigheten gäller också dem som är uppgiftsskyldiga enligt 113 och 114 §.

På utomståendes skyldighet att lämna uppgifter tillämpas dessutom 21, 22, 22 a, 23 och
25 § i lagen om beskattningsförfarande. Vad som i 21, 22, 22 a, 23 och 25 § i lagen om
beskattningsförfarande föreskrivs om Skatteförvaltningen tillämpas även på Transport-
och kommunikationsverket.

116 §

Kontroll av användningsförbud vid besiktning

Besiktningsförrättaren är vid utförandet av en periodisk besiktning skyldig att kontroll-
era att fordonet inte är belagt med användningsförbud på grund av försummad betalning
av bilskatt. Ett fordon anses vara belagt med användningsförbud när det finns en anteck-
ning om försummad betalning av skatt i ett register över fordon, om det inte lämnas till-
förlitlig utredning över betalningen av skatten eller visas upp ett sådant beslut som tillåter
att fordonet används och som den myndighet som påfört skatten fattat med stöd av 90 §.

Som utredning enligt 1 mom. betraktas en verifikation från en penninginrättning på att
skatten är betald. Som utredning betraktas även ett kontoutdrag eller en verifikation som
visas upp tillsammans med beskattningsbeslutet.

117 §

Granskningsrätt

Skattemyndigheten, Tullen och polisen har rätt att granska ett fordon eller förordna att
fordonet ska uppvisas för granskning hos besiktningsförrättaren, varvid den sistnämnda
ska lämna begärda uppgifter till skattemyndigheterna. Skattemyndigheterna, Tullen och
polisen har också rätt att granska lokaler där fordon innehas eller hanteras samt rätt att hej-
da ett fordon för att granska det. Granskning får dock inte utföras i utrymmen som används
för boende av permanent natur.
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15 kap.

Särskilda bestämmelser

118 §

Elektronisk kommunikation och underskrift

På elektronisk kommunikation och underskrift tillämpas 93 a § i lagen om beskatt-
ningsförfarande.

119 §

Hänvisning till strafflagen

Bestämmelser om straff för lagstridigt undandragande av bilskatt och för försök därtill
finns i 29 kap. 1–3 § i strafflagen.

16 kap.

Ikraftträdande

120 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
Lagen tillämpas på fordon för vilka skyldigheten att betala skatt uppkommer eller som

tas i skattefritt bruk efter det att lagen har trätt i kraft.
Lagen tillämpas också på en sådan ansökan om återbäring av bilskatt som blir anhängig

efter det att lagen har trätt i kraft.

121 §

Författningar som upphävs

Genom denna lag upphävs
1) bilskattelagen (1482/1994), nedan den gamla bilskattelagen, med undantag av 86,

87 och 88 §, av dem 86 § sådan den lyder i lag 951/2018 och 88 § sådan den lyder i lag
1192/2016,

2) förordningen om fordons konstruktion och utrustning (1256/1992).

122 §

Övergångsbestämmelser

1. Om inte något annat föreskrivs nedan, tillämpas på bilbeskattning och återbäring av
skatt på ansökan och på sökande av ändring i dem samt på sökande av ändring i andra be-
slut de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag, om bilbeskattningen
gäller ett fordon för vilket skyldigheten att betala skatt har uppkommit första gången före
ikraftträdandet, eller om ansökan om återbäring har blivit anhängig eller beslutet har med-
delats före ikraftträdandet.

2. Om ett beslut har fattats efter det att denna lag har trätt i kraft, tillämpas på sökande
av ändring i fråga om bilbeskattning, återbäring som beviljas på ansökan och andra beslut
samt på delgivning av beslut bestämmelserna i denna lag även i det fall att bilbeskattning-
en gäller ett fordon för vilket skyldigheten att betala skatt har uppkommit före ikraftträ-
dandet av denna lag eller att ansökan har blivit anhängig före ikraftträdandet.
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3. Om en anmälan om ibruktagande av ett fordon har lämnats in före ikraftträdandet av
denna lag och skattedeklarationen lämnas in efter ikraftträdandet, anses skyldigheten att
betala skatt uppkomma i enlighet med denna lag genom inlämnande av skattedeklaratio-
nen.

4. På sådan tillfällig skattefri användning enligt 2 § 2 mom. eller 6 kap. i den gamla
bilskattelagen som börjat före ikraftträdandet av denna lag tillämpas den gamla bilskatte-
lagen till utgången av de tidsfrister som anges i den lagen. Bestämmelserna i denna lag
tillämpas omedelbart efter det att tidsfristerna löpt ut.

5. Om skyldighet att betala skatt har uppkommit första gången före ikraftträdandet av
denna lag och fordonets konstruktion, äganderätt eller användningssyfte ändras efter
ikraftträdandet så att fordonet inte längre uppfyller villkoren eller förutsättningarna för
skattefrihet, skatteåterbäring eller skattenedsättning, anses skyldigheten att betala skatt
uppkomma för ändring av fordonet och på beskattningen tillämpas vad som i denna lag
föreskrivs om bilbeskattning, när skyldigheten att betala skatt uppkommer med stöd av 3 §
2 mom. På beskattningen kan dock på yrkande av den skattskyldige tillämpas de bestäm-
melser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag, om tillämpningen av dem leder till ett
fördelaktigare resultat för den som beviljats skatteförmånen än bestämmelserna i denna
lag. På återkrav av förskottsåterbäring tillämpas dock de bestämmelser som gällde vid
ikraftträdandet av denna lag.

6. Om rätten till återbäring av bilskatt på grund av skada på person eller till återbäring
vid utförsel har uppkommit före ikraftträdandet av denna lag men ansökan om återbäring
har blivit anhängig efter ikraftträdandet, tillämpas på återbäringen av skatten bestämmel-
serna i denna lag. På ansökan tillämpas dock de bestämmelser om återbäring av bilskatt
på grund av invaliditet eller återbäring vid utförsel som gällde vid ikraftträdandet av denna
lag, om tillämpningen av dem leder till ett fördelaktigare resultat för sökanden än bestäm-
melserna i denna lag. Om en ansökan om återbäring vid utförsel blir anhängig efter
ikraftträdandet av denna lag och fordonet har beviljats förskottsåterbäring enligt den gam-
la bilskattelagen, dras förskottsåterbäringen av från det belopp som betalas som återbäring
vid utförsel.

7. Skatteförvaltningen antecknar som registrerat bilskatteombud den som vid lagens
ikraftträdande är ett av Skatteförvaltningen godkänt registrerat ombud.

8. De tillstånd för tillfällig skattefri användning som Skatteförvaltningen beviljat och
som är giltiga vid ikraftträdandet av denna lag förblir i kraft på de villkor som anges i dem.

9. De beslut som har meddelats med stöd av 50 och 51 § i den gamla bilskattelagen och
som gällde vid ikraftträdandet av denna lag förblir i kraft på de villkor som anges i dem.

10. Bestämmelserna i 86 § i den gamla bilskattelagen, som gällde vid ikraftträdandet av
denna lag, tillämpas också på handlingar som hänför sig till ärenden som avses i 26 § i
denna lag.

11. En skattedeklaration som lämnats in före ikraftträdandet av denna lag kan återkallas
under de förutsättningar som anges i 43 § i den gamla bilskattelagen inom ett år från
ikraftträdandet av denna lag. Skatteförvaltningen kan tidigast ett år efter ikraftträdandet av
denna lag på eget initiativ återkalla en skattedeklaration som lämnats in före ikraftträdan-
det av denna lag, om fordonet inte har registrerats i trafik- och transportregistret inom ett
år från förfallodagen för skatten. På återkallandet tillämpas bestämmelserna i den gamla
bilskattelagen.

12. På försummelser som avses i 95 § och som inträffat före ikraftträdandet av denna
lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. På försummelser av utom-
ståendes skyldighet att lämna uppgifter tillämpas de bestämmelser som gällde vid
ikraftträdandet av denna lag, om uppgifterna har begärts före ikraftträdandet.

13. På bilskatten tillämpas till och med den 31 januari 2021 de bestämmelser som gällde
vid ikraftträdandet av denna lag och som gäller tillämpning av lagen om skatteuppbörd,
förfallodag, dröjsmålspåföljder, ränta som betalas på återbäring, skattelättnad, uppskov
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med betalningen, indrivning, användningsförbud samt den minsta bilskatt som uppbärs
och drivs in.

14. Om det i trafik- och transportregistret antecknas ett fordon vars fordonskategori har
antecknats enligt den gamla kategorimärkningen eller som saknar anteckning om kategori,
och om fordonet till sina tekniska egenskaper motsvarar fordon i kategori L5e och L7e, til-
lämpas bestämmelserna i denna lag på skatteplikten för fordonet.

15. Om det i någon annan lag eller i en bestämmelse som utfärdats med stöd av den hän-
visas till den gamla bilskattelagen, avser hänvisningen efter ikraftträdandet av denna lag
en hänvisning till denna lag, om inte något annat följer av denna lag.

Helsingfors den 13 november 2020

Republikens President

 Sauli Niinistö

Finansminister Matti Vanhanen
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Bilaga

SKATTETABELL 1

Bilens totalmassa (kg) Bilens CO2-utsläpp 
(g/km)

Tillämplig skattesats

drivkraft annan än diesel-
olja

drivkraft
dieselolja

högst 51 högst 354 0 2,7

52-60 355-363 1 2,7

61-69 364-372 2 2,7

70-78 373-381 3 2,7

79-87 382-390 4 2,8

88-96 391-399 5 2,8

97-105 400-408 6 2,8

106-114 409-417 7 2,8

115-123 418-426 8 2,9

124-132 427-435 9 2,9

133-141 436-444 10 2,9

142-150 445-453 11 2,9

151-159 454-462 12 3,0

160-168 463-471 13 3,0

169-177 472-480 14 3,0

178-186 481-489 15 3,0

187-195 490-498 16 3,1

196-204 499-507 17 3,1

205-213 508-516 18 3,1

214-222 517-525 19 3,2

223-231 526-534 20 3,2

232-240 535-543 21 3,2

241-249 544-552 22 3,3

250-258 553-561 23 3,3

259-267 562-570 24 3,3
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268-276 571-579 25 3,4

277-285 580-588 26 3,4

286-294 589-597 27 3,5

295-303 598-606 28 3,5

304-312 607-615 29 3,5

313-321 616-624 30 3,6

322-330 625-633 31 3,6

331-339 634-642 32 3,7

340-348 643-651 33 3,7

349-357 652-660 34 3,8

358-366 661-669 35 3,8

367-375 670-678 36 3,9

376-384 679-687 37 3,9

385-393 688-696 38 4,0

394-402 697-705 39 4,0

403-411 706-714 40 4,1

412-420 715-723 41 4,1

421-429 724-732 42 4,2

430-438 733-741 43 4,3

439-447 742-750 44 4,3

448-456 751-759 45 4,4

457-465 760-768 46 4,5

466-474 769-777 47 4,5

475-483 778-786 48 4,6

484-492 787-795 49 4,7

493-501 796-804 50 4,7

502-510 805-813 51 4,8

511-519 814-822 52 4,9

520-528 823-831 53 5,0

529-537 832-840 54 5,0

538-546 841-849 55 5,1

547-555 850-858 56 5,2

556-564 859-867 57 5,3
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565-573 868-876 58 5,4

574-582 877-885 59 5,5

583-591 886-994 60 5,6

592-600 995-1003 61 5,7

601-609 1004-1012 62 5,8

610-618 1013-1021 63 5,9

619-627 1022-1030 64 6,0

628-636 1031-1039 65 6,1

637-645 1040-1048 66 6,2

646-654 1049-1057 67 6,3

655-663 1058-1066 68 6,4

664-672 1067-1075 69 6,5

673-681 1076-1084 70 6,6

682-690 1085-1093 71 6,8

691-699 1094-1102 72 6,9

700-708 1103-1111 73 7,0

709-717 1112-1120 74 7,1

718-726 1121-1129 75 7,3

727-735 1130-1138 76 7,4

736-744 1139-1147 77 7,6

745-753 1148-1156 78 7,7

754-762 1157-1165 79 7,8

763-772 1166-1174 80 8,0

773-781 1175-1183 81 8,1

782-790 1184-1192 82 8,3

791-799 1193-1202 83 8,5

800-808 1203-1211 84 8,6

809-817 1212-1220 85 8,8

818-826 1221-1229 86 8,9

827-835 1230-1238 87 9,1

836-844 1239-1247 88 9,3

845-853 1248-1256 89 9,5

854-862 1257-1265 90 9,7
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863-871 1266-1274 91 9,8

872-880 1275-1283 92 10,0

881-889 1284-1292 93 10,2

890-898 1293-1301 94 10,4

899-907 1302-1310 95 10,6

908-916 1311-1319 96 10,8

917-925 1320-1328 97 11,0

926-934 1329-1337 98 11,3

935-943 1338-1346 99 11,5

944-952 1347-1355 100 11,7

953-961 1356-1364 101 11,9

962-970 1365-1373 102 12,1

971-979 1374-1382 103 12,4

980-988 1383-1391 104 12,6

989-997 1392-1400 105 12,9

998-1006 1401-1409 106 13,1

1007-1015 1410-1418 107 13,3

1016-1024 1419-1427 108 13,6

1025-1033 1428-1436 109 13,9

1034-1042 1437-1445 110 14,1

1043-1051 1446-1454 111 14,4

1052-1060 1455-1463 112 14,6

1061-1069 1464-1472 113 14,9

1070-1078 1473-1481 114 15,2

1079-1087 1482-1490 115 15,5

1088-1096 1491-1499 116 15,8

1097-1105 1500-1508 117 16,0

1106-1114 1509-1517 118 16,3

1115-1123 1518-1526 119 16,6

1124-1132 1527-1535 120 16,9

1133-1141 1536-1544 121 17,2

1142-1150 1545-1553 122 17,5

1151-1159 1554-1562 123 17,8
43



777/2020  
1160-1168 1563-1571 124 18,1

1169-1177 1572-1580 125 18,5

1178-1186 1581-1589 126 18,8

1187-1195 1590-1598 127 19,1

1196-1204 1599-1607 128 19,4

1205-1213 1608-1616 129 19,7

1214-1222 1617-1625 130 20,1

1223-1231 1626-1634 131 20,4

1232-1240 1635-1643 132 20,7

1241-1249 1644-1652 133 21,1

1250-1258 1653-1661 134 21,4

1259-1267 1662-1670 135 21,7

1268-1276 1671-1679 136 22,1

1277-1285 1680-1688 137 22,4

1286-1295 1689-1697 138 22,8

1296-1304 1698-1706 139 23,1

1305-1313 1707-1715 140 23,5

1314-1322 1716-1725 141 24,0

1323-1331 1726-1734 142 24,2

1332-1340 1735-1743 143 24,4

1341-1349 1744-1752 144 24,6

1350-1358 1753-1761 145 24,8

1359-1367 1762-1770 146 25,0

1368-1376 1771-1779 147 25,2

1377-1385 1780-1788 148 25,4

1386-1394 1789-1797 149 25,6

1395-1403 1798-1806 150 25,8

1404-1412 1807-1815 151 26,0

1413-1421 1816-1824 152 26,2

1422-1430 1825-1833 153 26,4

1431-1439 1834-1842 154 26,6

1440-1448 1843-1851 155 26,8

1449-1457 1852-1860 156 27,0
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1458-1466 1861-1869 157 27,1

1467-1475 1870-1878 158 27,3

1476-1484 1879-1887 159 27,5

1485-1493 1888-1896 160 27,7

1494-1502 1897-1905 161 27,9

1503-1511 1906-1914 162 28,1

1512-1520 1915-1923 163 28,3

1521-1529 1924-1932 164 28,5

1530-1538 1933-1941 165 28,7

1539-1547 1942-1950 166 28,9

1548-1556 1951-1959 167 29,1

1557-1565 1960-1968 168 29,3

1566-1574 1969-1977 169 29,5

1575-1583 1978-1986 170 29,7

1584-1592 1987-1995 171 29,9

1593-1601 1996-2004 172 30,0

1602-1610 2005-2013 173 30,2

1611-1619 2014-2022 174 30,4

1620-1628 2023-2031 175 30,6

1629-1637 2032-2040 176 30,8

1638-1646 2041-2049 177 31,0

1647-1655 2050-2058 178 31,2

1656-1664 2059-2067 179 31,4

1665-1673 2068-2076 180 31,6

1674-1682 2077-2085 181 31,7

1683-1691 2086-2094 182 31,9

1692-1700 2095-2103 183 32,1

1701-1709 2104-2112 184 32,3

1710-1718 2113-2121 185 32,5

1719-1727 2122-2130 186 32,7

1728-1736 2131-2139 187 32,8

1737-1745 2140-2148 188 33,0

1746-1754 2149-2157 189 33,2
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1755-1763 2158-2166 190 33,4

1764-1772 2167-2175 191 33,6

1773-1781 2176-2184 192 33,7

1782-1790 2185-2193 193 33,9

1791-1799 2194-2202 194 34,1

1800-1808 2203-2211 195 34,3

1809-1818 2212-2220 196 34,4

1819-1827 2221-2229 197 34,6

1828-1836 2230-2238 198 34,8

1837-1845 2239-2247 199 35,0

1846-1854 2248-2257 200 35,1

1855-1863 2258-2266 201 35,3

1864-1872 2267-2275 202 35,5

1873-1881 2276-2284 203 35,7

1882-1890 2285-2293 204 35,8

1891-1899 2294-2302 205 36,0

1900-1908 2303-2311 206 36,2

1909-1917 2312-2320 207 36,3

1918-1926 2321-2329 208 36,5

1927-1935 2330-2338 209 36,6

1936-1944 2339-2347 210 36,8

1945-1953 2348-2356 211 37,0

1954-1962 2357-2365 212 37,1

1963-1971 2366-2374 213 37,3

1972-1980 2375-2383 214 37,5

1981-1989 2384-2392 215 37,6

1990-1998 2393-2401 216 37,8

1999-2007 2402-2410 217 37,9

2008-2016 2411-2419 218 38,1

2017-2025 2420-2428 219 38,2

2026-2034 2429-2437 220 38,4

2035-2043 2438-2446 221 38,5

2044-2052 2447-2455 222 38,7
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2053-2061 2456-2464 223 38,8

2062-2070 2465-2473 224 39,0

2071-2079 2474-2482 225 39,1

2080-2088 2483-2491 226 39,3

2089-2097 2492-2500 227 39,4

2098-2106 2501-2509 228 39,6

2107-2115 2510-2518 229 39,7

2116-2124 2519-2527 230 39,8

2125-2133 2528-2536 231 40,0

2134-2142 2537-2545 232 40,1

2143-2151 2546-2554 233 40,3

2152-2160 2555-2563 234 40,4

2161-2169 2564-2572 235 40,5

2170-2178 2573-2581 236 40,7

2179-2187 2582-2590 237 40,8

2188-2196 2591-2599 238 40,9

2197-2205 2600-2608 239 41,1

2206-2214 2609-2617 240 41,2

2215-2223 2618-2626 241 41,3

2224-2232 2627-2635 242 41,5

2233-2241 2636-2644 243 41,6

2242-2250 2645-2653 244 41,7

2251-2259 2654-2662 245 41,8

2260-2268 2663-2671 246 42,0

2269-2277 2672-2680 247 42,1

2278-2286 2681-2689 248 42,2

2287-2295 2690-2698 249 42,3

2296-2304 2699-2707 250 42,4

2305-2313 2708-2716 251 42,6

2314-2322 2717-2725 252 42,7

2323-2331 2726-2734 253 42,8

2332-2340 2735-2743 254 42,9

2341-2350 2744-2752 255 43,0
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2351-2359 2753-2761 256 43,1

2360-2368 2762-2770 257 43,2

2369-2377 2771-2780 258 43,4

2378-2386 2781-2789 259 43,5

2387-2395 2790-2798 260 43,6

2396-2404 2799-2807 261 43,7

2405-2413 2808-2816 262 43,8

2414-2422 2817-2825 263 43,9

2423-2431 2826-2834 264 44,0

2432-2440 2835-2843 265 44,1

2441-2449 2844-2852 266 44,2

2450-2458 2853-2861 267 44,3

2459-2467 2862-2870 268 44,4

2468-2476 2871-2879 269 44,5

2477-2485 2880-2888 270 44,6

2486-2494 2889-2897 271 44,7

2495-2503 2898-2906 272 44,8

2504-2512 2907-2915 273 44,9

2513-2521 2916-2924 274 45,0

2522-2530 2925-2933 275 45,1

2531-2539 2934-2942 276 45,2

2540-2548 2943-2951 277 45,2

2549-2557 2952-2960 278 45,3

2558-2566 2961-2969 279 45,4

2567-2575 2970-2978 280 45,5

2576-2584 2979-2987 281 45,6

2585-2593 2988-2996 282 45,7

2594-2602 2997-3005 283 45,8

2603-2611 3006-3014 284 45,8

2612-2620 3015-3023 285 45,9

2621-2629 3024-3032 286 46,0

2630-2638 3033-3041 287 46,1

2639-2647 3042-3050 288 46,2
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2648-2656 3051-3059 289 46,3

2657-2665 3060-3068 290 46,3

2666-2674 3069-3077 291 46,4

2675-2683 3078-3086 292 46,5

2684-2692 3087-3095 293 46,6

2693-2701 3096-3104 294 46,6

2702-2710 3105-3113 295 46,7

2711-2719 3114-3122 296 46,8

2720-2728 3123-3131 297 46,9

2729-2737 3132-3140 298 46,9

2738-2746 3141-3149 299 47,0

2747-2755 3150-3158 300 47,1

2756-2764 3159-3167 301 47,1

2765-2773 3168-3176 302 47,2

2774-2782 3177-3185 303 47,3

2783-2791 3186-3194 304 47,3

2792-2800 3195-3203 305 47,4

2801-2809 3204-3212 306 47,5

2810-2818 3213-3221 307 47,5

2819-2827 3222-3230 308 47,6

2828-2836 3231-3239 309 47,6

2837-2845 3240-3248 310 47,7

2846-2854 3249-3257 311 47,8

2855-2863 3258-3266 312 47,8

2864-2873 3267-3275 313 47,9

2874-2882 3276-3284 314 47,9

2883-2891 3285-3293 315 48,0

2892-2900 3294-3302 316 48,1

2901-2909 3303-3312 317 48,1

2910-2918 3313-3321 318 48,2

2919-2927 3322-3330 319 48,2

2928-2936 3331-3339 320 48,3

2937-2945 3340-3348 321 48,3
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2946-2954 3349-3357 322 48,4

2955-2963 3358-3366 323 48,4

2964-2972 3367-3375 324 48,5

2973-2981 3376-3384 325 48,5

2982-2990 3385-3393 326 48,6

2991-2999 3394-3402 327 48,6

3000-3008 3403-3411 328 48,7

3009-3017 3412-3420 329 48,7

3018-3026 3421-3429 330 48,8

3027-3035 3430-3438 331 48,8

3036-3044 3439-3447 332 48,9

3045-3053 3448-3456 333 48,9

3054-3062 3457-3465 334 49,0

3063-3071 3466-3474 335 49,0

3072-3080 3475-3483 336 49,1

3081-3089 3484-3492 337 49,1

3090-3098 3493-3501 338 49,1

3099-3107 3502-3510 339 49,2

3108-3116 3511-3519 340 49,2

3117-3125 3520-3528 341 49,3

3126-3134 3529-3537 342 49,3

3135-3143 3538-3546 343 49,3

3144-3152 3547-3555 344 49,4

3153-3161 3556-3564 345 49,4

3162-3170 3565-3573 346 49,5

3171-3179 3574-3582 347 49,5

3180-3188 3583-3591 348 49,5

3189-3197 3592-3600 349 49,6

3198-3206 3601-3609 350 49,6

3207-3215 3610-3618 351 49,7

3216-3224 3619-3627 352 49,7

3225-3233 3628-3636 353 49,7

3234-3242 3637-3645 354 49,8
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SKATTETABELL 1 A

3243-3251 3646-3654 355 49,8

3252-3260 3655-3663 356 49,8

3261-3269 3664-3672 357 49,9

3270-3278 3673-3681 358 49,9

3279-3287 3682-3690 359 49,9

3288 eller mera 3691 eller 
mera

360 eller mera 50,0

Bilens CO2-
utsläpp (g/km)

Tillämplig skattesats

0 2,7

1 2,7

2 2,7

3 2,7

4 2,7

5 2,8

6 2,8

7 2,8

8 2,8

9 2,8

10 2,8

11 2,9

12 2,9

13 2,9

14 2,9

15 2,9

16 2,9

17 3,0

18 3,0

19 3,0

20 3,0
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21 3,0

22 3,1

23 3,1

24 3,1

25 3,1

26 3,2

27 3,2

28 3,2

29 3,2

30 3,2

31 3,3

32 3,3

33 3,3

34 3,4

35 3,4

36 3,4

37 3,4

38 3,5

39 3,5

40 3,5

41 3,6

42 3,6

43 3,6

44 3,6

45 3,7

46 3,7

47 3,7

48 3,8

49 3,8

50 3,9

51 3,9

52 3,9

53 4,0
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54 4,0

55 4,0

56 4,1

57 4,1

58 4,2

59 4,2

60 4,3

61 4,3

62 4,3

63 4,4

64 4,4

65 4,5

66 4,5

67 4,6

68 4,6

69 4,7

70 4,7

71 4,8

72 4,8

73 4,9

74 5,0

75 5,0

76 5,1

77 5,1

78 5,2

79 5,2

80 5,3

81 5,4

82 5,4

83 5,5

84 5,6

85 5,6

86 5,7
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87 5,8

88 5,9

89 5,9

90 6,0

91 6,1

92 6,2

93 6,2

94 6,3

95 6,4

96 6,5

97 6,6

98 6,6

99 6,7

100 6,8

101 6,9

102 7,0

103 7,1

104 7,2

105 7,3

106 7,4

107 7,5

108 7,6

109 7,7

110 7,8

111 8,0

112 8,1

113 8,3

114 8,4

115 8,6

116 8,8

117 8,9

118 9,1

119 9,3
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120 9,5

121 9,7

122 9,9

123 10,0

124 10,2

125 10,4

126 10,6

127 10,9

128 11,1

129 11,3

130 11,5

131 11,7

132 12,0

133 12,2

134 12,4

135 12,7

136 12,9

137 13,2

138 13,4

139 13,7

140 13,9

141 14,2

142 14,5

143 14,8

144 15,0

145 15,3

146 15,6

147 15,9

148 16,2

149 16,5

150 16,8

151 17,1

152 17,4
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153 17,7

154 18,0

155 18,3

156 18,6

157 19,0

158 19,3

159 19,6

160 20,0

161 20,3

162 20,6

163 21,0

164 21,3

165 21,7

166 22,0

167 22,4

168 22,7

169 23,1

170 23,4

171 24,0

172 24,2

173 24,4

174 24,6

175 24,8

176 25,0

177 25,2

178 25,4

179 25,6

180 25,8

181 26,0

182 26,2

183 26,4

184 26,6

185 26,8
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186 27,0

187 27,2

188 27,4

189 27,6

190 27,8

191 28,0

192 28,2

193 28,4

194 28,6

195 28,8

196 29,0

197 29,1

198 29,3

199 29,5

200 29,7

201 29,9

202 30,1

203 30,3

204 30,5

205 30,7

206 30,9

207 31,1

208 31,3

209 31,5

210 31,7

211 31,8

212 32,0

213 32,2

214 32,4

215 32,6

216 32,8

217 33,0

218 33,1
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219 33,3

220 33,5

221 33,7

222 33,9

223 34,1

224 34,2

225 34,4

226 34,6

227 34,8

228 34,9

229 35,1

230 35,3

231 35,5

232 35,6

233 35,8

234 36,0

235 36,2

236 36,3

237 36,5

238 36,7

239 36,8

240 37,0

241 37,1

242 37,3

243 37,5

244 37,6

245 37,8

246 37,9

247 38,1

248 38,3

249 38,4

250 38,6

251 38,7
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252 38,9

253 39,0

254 39,2

255 39,3

256 39,5

257 39,6

258 39,8

259 39,9

260 40,0

261 40,2

262 40,3

263 40,5

264 40,6

265 40,7

266 40,9

267 41,0

268 41,1

269 41,3

270 41,4

271 41,5

272 41,7

273 41,8

274 41,9

275 42,0

276 42,2

277 42,3

278 42,4

279 42,5

280 42,6

281 42,8

282 42,9

283 43,0

284 43,1
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285 43,2

286 43,3

287 43,4

288 43,6

289 43,7

290 43,8

291 43,9

292 44,0

293 44,1

294 44,2

295 44,3

296 44,4

297 44,5

298 44,6

299 44,7

300 44,8

301 44,9

302 45,0

303 45,1

304 45,2

305 45,3

306 45,4

307 45,4

308 45,5

309 45,6

310 45,7

311 45,8

312 45,9

313 46,0

314 46,0

315 46,1

316 46,2

317 46,3
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318 46,4

319 46,4

320 46,5

321 46,6

322 46,7

323 46,7

324 46,8

325 46,9

326 47,0

327 47,0

328 47,1

329 47,2

330 47,2

331 47,3

332 47,4

333 47,4

334 47,5

335 47,6

336 47,6

337 47,7

338 47,8

339 47,8

340 47,9

341 47,9

342 48,0

343 48,1

344 48,1

345 48,2

346 48,2

347 48,3

348 48,3

349 48,4

350 48,4
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SKATTETABELL 2

351 48,5

352 48,5

353 48,6

354 48,6

355 48,7

356 48,7

357 48,8

358 48,8

359 48,9

360 eller mera 48,9

Bilens totalmassa (kg) Avdrag från skattesatsen
(procentenheter)

2501–2550 9,8

2551–2600 11,5

2601–2650 12,8

2651–2700 13,8

2701–2750 14,7

2751–2800 15,4

2801–2850 16,1

2851–2900 16,7

2901–2950 17,2

2951–3000 17,8

3001–3050 18,3

3051–3100 18,7

3101–3150 19,1

3151–3200 19,6

3201–3250 19,9

3251–3300 20,3

3301–3350 20,7

3351–3400 21,0

3401–3450 21,4

3451–3500 21,7
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SKATTETABELL 2 A

Bilens totalmassa (kg) Avdrag från skattesatsen (procentenheter)

2501–2550 14,3

2551–2600 16,0

2601–2650 17,3

2651–2700 18,3

2701–2750 19,2

2751–2800 19,9

2801–2850 20,6

2851–2900 21,2

2901–2950 21,7

2951–3000 22,3

3001–3050 22,8

3051–3100 23,2

3101–3150 23,6

3151–3200 24,1

3201–3250 24,4

3251–3300 24,8

3301–3350 25,2

3351–3400 25,5

3401–3450 25,9

3451–3500 26,2
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