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Lag
om ändring av bilskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i bilskattelagen (1482/1994) 46, 47, 50, 51, 54, 55, 67 och 86 §,
sådana de lyder, 46 § i lagarna 5/2009, 1324/2009 och 1192/2016, 47 § i lag 1073/2014,

50 § delvis ändrad i lag 1192/2016, 51 § i lagarna 1324/2009 och 1192/2016, 54 och 55 §
i lag 1192/2016, 67 § i lagarna 413/1997 och 1192/2016 samt 86 § i lagarna 266/2003,
868/2011 och 971/2012, som följer:

46 §
Har konstruktionen, äganderätten eller användningssyftet i fråga om ett fordon som en-

ligt denna lag är skattefritt eller berättigar till nedsatt skatt ändrats så att fordonet eller dess
användningssyfte inte längre motsvarar förutsättningarna för skattefrihet eller nedsatt
skatt, är den som ägde fordonet då konstruktionen eller användningssyftet ändrades skyl-
dig att inom en månad göra anmälan om detta till Transport- och kommunikationsverket.
Anmälan ska också göras om fordon som avses i 28 eller 51 §.

Som en i 1 mom. nämnd ändring av ett fordons konstruktion anses även att en paketbil
förses med andra sitsar eller anordningar för deras fastgörande än sådana som avses i 8 §.

Har anmälningsskyldigheten enligt denna paragraf försummats, ska Tullen eller polisen
hindra att fordonet används till dess att skyldigheten har fullgjorts eller skatten debiterats.

47§
Transport- och kommunikationsverket debiterar bilskatten efter att ha fått anmälan en-

ligt 46 § eller när det annars upptäcks att ett fordon som inte längre uppfyller förutsättning-
arna för skattefrihet, skatteåterbäring eller skattenedsättning används i trafik.

Skatten debiteras den som är skattskyldig enligt 5 § 1 mom. eller den som har använt
fordonet på det sätt som avses i 28 §, eller dennes rättsinnehavare. Debiteringen verkställs
dock inte om fordonet senast en månad från det att fordonet överlåtits av en ägare som har
rätt till skattefrihet, rätt att använda ett fordon som omfattas av nedsatt skatt eller rätt till
skatteåterbäring, registreras i en annan persons ägo som har rätt till nämnda förmåner.

50 §
Skatteförvaltningen kan av särskilda skäl på ansökan och på de villkor den bestämmer

nedsätta eller helt avlyfta sådana bilskatter, förseningsräntor, skattetillägg, dröjsmålsrän-
tor, restavgifter samt räntor med anledning av uppskov som betalats eller ska betalas.
Transport- och kommunikationsverket avgör ansökan om verket ska påföra eller har påfö-
rt skatten.
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Finansministeriet kan dock överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende som av-
ses i 1 mom.

Skatteförvaltningen kan av särskilda skäl på ansökan och på de villkor som finansmi-
nisteriet bestämmer bevilja uppskov med betalningen av skatten. Transport- och kommu-
nikationsverket avgör en ansökan som gäller skatt som verket har debiterat. Finansminis-
teriet kan överta avgörandet av ett uppskovsärende. Ministeriet bestämmer då uppskovs-
villkoren i sitt beslut med anledning av ansökan.

I beslut som meddelats med stöd av denna paragraf får ändring inte sökas genom be-
svär.

51 §
När vid första registreringen av en bil som ägare eller innehavare har registrerats en in-

valid, vars varaktiga invaliditetsgrad är minst 80 procent på grund av rörelse- eller synska-
da och i vars personliga bruk bilen kommer, eller en invalid, vars varaktiga invaliditets-
grad är minst 60 procent 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 yrkesutbildningsstu-
dier, ska Skatteförvaltningen på ansökan och på de villkor som den ställer bestämma att
skatten ska återbetalas av statens medel, dock högst 3 770 euro. Om sökanden genom an-
teckning i körkortet eller på något annat sätt tillförlitligt styrker att han eller hon bör an-
vända bil med automatväxel, återbetalas i skatt, under ovannämnda förutsättningar, högst
4 980 euro. Om bilen har varit i innehavarens bruk, återbetalas skatten först sedan denne
har blivit registrerad som bilens ägare. Ansökan kan göras innan sökanden blivit registre-
rad som bilens ägare, men den ska göras inom sex månader från det att sökanden anteck-
nades i registret som bilens ägare, annars förverkas rätten till återbäring.

När vid första registreringen av en bil som ägare eller innehavare har registrerats en in-
valid, vars 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 hans eller hennes varaktiga in-
validitetsgrad är minst 40 procent, ska Skatteförvaltningen på ansökan och på de villkor
som föreskrivs i 1 mom. bestämma att 60 procent av skatten ska återbetalas av statens
medel, dock högst 2 460 euro. Återbäring beviljas endast för en bil vars anskaffning fyller
ett väsentligt behov för invaliden för att han eller hon ska kunna sköta sin tjänst, sitt arbete
eller sina yrkesutbildningsstudier. Ansökan kan göras innan sökanden har blivit registre-
rad som bilens ägare, men den ska göras senast inom den tid som nämns i 1 mom.

Den som med stöd av 1 eller 2 mom. återfått skatt ska, om fordonet överlåts för något
annat än i 1 eller 2 mom. avsett bruk, betala i denna lag avsedd skatt och anmäla överlå-
telsen till Transport- och kommunikationsverket med iakttagande av 46 §.

Transport- och kommunikationsverket ska efter att ha mottagit en anmälan enligt
3 mom. påföra fordonets överlåtare skatten, varvid 47 och 48 § ska iakttas i tillämpliga de-
lar.

54 §
Med skattemyndigheter avses i denna lag Skatteförvaltningen och Transport- och kom-

munikationsverket.
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 uppgifterna enligt 2 mom. i de fall
som avses i 3, 14 och 30 § samt 8 kap.

Utöver skattemyndigheterna övervakar Tullen och polisen att de skyldigheter som be-
stämts och föreskrivits för att säkerställa att bilbeskattningen är korrekt iakttas.
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55 §
Vid den beskattning som ankommer på Skatteförvaltningen bevakas statens rätt av En-

heten för bevakning av skattetagarnas rätt. Vid den bilbeskattning som ankommer på
Transport- och kommunikationsverket bevakas statens rätt av Transport- och kommuni-
kationsverkets 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.

67 §
Om saken är av synnerlig vikt för sökanden, kan Skatteförvaltningen eller Transport-

och kommunikationsverket på ansökan meddela förhandsavgörande om hur denna lag ska
tillämpas vid beskattningen av sökandens fordon. Förhandsavgörande ges dock inte i fråga
om beskattningsvärdet.

I ansökan ska den fråga specificeras om vilken förhandsavgörande önskas och den ut-
redning läggas fram som behövs för att ärendet ska kunna avgöras.

Förhandsavgörande meddelas 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 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. I ett beslut genom vilket det bestämts att förhandsavgörande inte meddelas får
ändring inte sökas genom besvär.

86 §
Uppgifter och handlingar som lämnats eller företetts för bilbeskattningen ska hållas

hemliga. De får inte i protokoll eller beslut redovisas i större utsträckning än vad som är
nödvändigt. Uppgifterna får användas för skattemyndighetens statistiska utredningar en-
ligt denna lag vilkas sammandrag är offentliga. Beslut om beskattningen av fordon som
beskattats på grundvalen av det allmänna värdet i detaljhandeln är offentliga, med undan-
tag för handlingar som hänför sig till de ärenden som avses i 50 och 51 § samt uppgifter
om personbeteckning och en fysisk persons adress. Information om offentliga handlingar
i en myndighets personregister får lämnas ut i form av en kopia, en utskrift eller i elektro-
nisk form trots 16 § 3 mom. lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999). Uppgifter hos skattemyndigheten om ett begagnat fordons värde är offentliga
endast om de använts vid beskattningen av fordonet. En parts rätt att få uppgifter bestäms
enligt 11 § lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Trots 1 mom. får uppgifter och handlingar likväl lämnas till skattemyndigheterna och
av dessa kallade sakkunniga samt, då syftet är skattetillsyn, skatteuppbörd, prövning av
besvär över beskattning och väckande av åtal eller utsökning, även till behöriga myndig-
heter och deras företrädare. Under de förutsättningar som anges i 8 kap. 2 § i tvångs-
medelslagen (806/2011) ska beskattningshandlingarna eller uppgifter som framgår av
dem ställas till en anhållningsberättigad tjänstemans förfogande också för utredning av an-
dra brott än skattebrott.

Tullen, Skatteförvaltningen eller Transport- och kommunikationsverket kan även be-
stämma att handlingar för statistiska eller vetenskapliga utredningar ska göras tillgängliga
för personer eller myndigheter som bedriver forskning på området. Även förvaltnings-
domstolens och högsta förvaltningsdomstolens beslut kan publiceras i oförändrad eller
förkortad form, dock med utelämnande av parternas namn. Uppgifterna får inte lämnas vi-
dare eller användas utan skattemyndighetens tillstånd för något annat syfte än det för vil-
ket de har lämnats ut, om inte något annat föreskrivs.

————
Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag.
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