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Lag
om ändring av lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken (1249/2005) 3, 5–7, 11, 14, 15, 17 och

20 §, sådana de lyder, 3, 5, 6, 14 och 20 § i lag 1310/2009, 7 och 17 § delvis ändrade i lag
1310/2009, 11 § i lag 52/2018 samt 15 § i lag 991/2015, som följer:

3 §

Behörig myndighet

Uttag av och tillsyn över avgiften sköts av Transport- och kommunikationsverket, som
kan meddela närmare föreskrifter om betalningsförfarande och bokföring samt fastställa
formuläret för den deklarationsblankett som behövs för att fastställa avgiften.

5 §

Den betalningsskyldiges deklarationsskyldighet

Den betalningsskyldige ska avge en skriftlig deklaration till Transport- och kommuni-
kationsverket för föregående kalenderår senast den 31 januari. Deklarationen ska inne-
hålla de uppgifter som behövs för att fastställa avgiften.

6 §

Påförande av avgiften

Transport- och kommunikationsverket fastställer avgiften utan dröjsmål på grundval av
deklarationen och andra utredningar som det har fått.

7 §

Betalning av avgiften

Avgiften för kalenderåret ska betalas i fyra lika stora poster senast den 15 dagen i be-
talningsperiodens andra kalendermånad.
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Om den betalningsskyldige inte har fått del av avgiftsbeslutet före utgången av den tid
som avses i 1 mom., ska avgiften betalas enligt deklarationen eller den betalningsskyldi-
ges bokföring.

Om den betalningsskyldige inte har betalat avgiften inom utsatt tid eller har betalat den
till lägre belopp än vad som fastställts i avgiftsbeslutet, ska Transport- och kommunika-
tionsverket utan dröjsmål ålägga den betalningsskyldige att betala den obetalda avgiften.

11 §

Betalningsställen

I fråga om betalningsställen, kostnader för betalningar samt överföring till Transport-
och kommunikationsverket av avgifter som mottagits av penninginrättningar tillämpas 9
och 11 § i lagen om skatteuppbörd (11/2018).

14 §

Begäran om omprövning

Omprövning av ett avgiftsbeslut får begäras hos Transport- och kommunikationsverket.
Omprövning av ett ärende som gäller påförande av avgift ska begäras inom tre år från in-
gången av kalenderåret efter det år då avgiften påfördes, dock senast 60 dagar efter delfå-
endet av beslutet.

15 §

Sökande av ändring hos förvaltningsdomstolen

Ett beslut som har meddelats med anledning av en begäran om omprövning får överkla-
gas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningspro-
cesslagen (586/1996).

Rätt att på statens vägnar anföra besvär över Transport- och kommunikationsverkets
beslut har den direktör vid verket som ansvarar för administrativa ärenden.

17 §

Sökande av ändring hos högsta förvaltningsdomstolen

Förvaltningsdomstolens beslut får överklagas genom besvär hos högsta förvaltnings-
domstolen om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Besvären ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av förvaltningsdomstolens beslut.
Besvärsskriften ska inom besvärstiden inlämnas till högsta förvaltningsdomstolen. Be-
svärsrätt för statens del har den direktör vid Transport- och kommunikationsverket som
ansvarar för administrativa ärenden.

20 §

Informationsskyldighet

Den betalningsskyldige ska på begäran för Transport- och kommunikationsverket eller
en av verket förordnad sakkunnig och ojävig person för granskning visa sitt bokförings-
material och övriga för påförande av avgifter och övervakning av betalning nödvändiga
uppgifter i begärd form.

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