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Avtalsvillkor:  

Allmänt   

1. Genom detta avtal om periodbeskattning (nedan avtalet) avtalas om periodbeskattning på 
det sätt som avses i 26 § i fordonsskattelagen (1281/2003).  

2. Den periodbeskattade har på de lagstadgade villkoren godkänts som en periodbeskattad 
som avses i 26 § i fordonsskattelagen.  

3. Detta avtal gäller alla de fordon för vilka den periodbeskattade under beskattningsperioden 
är skatteskyldig i enlighet med 4–8 § i fordonsskattelagen, med undantag av fordon där skatt-
skyldigheten grundar sig på en överlåtelseanmälan enligt 3 mom. i 5 § i fordonsskattelagen. I 
fråga om fordon som inte omfattas av avtalet tillämpas fordonsvis skatteuppbörd enligt for-
donsskattelagen, om inget annat avtalas separat. 

4. Fordonsskattens belopp beräknas per dag enligt 9–11 § i fordonsskattelagen för varje for-
don som ska beskattas under beskattningsperioden.  

5. Fordonsskatt som ska debiteras under den tid avtalet är i kraft uppbärs enligt detta avtal. 
Därmed tillämpas för skatteuppbörden inte bestämmelserna i fordonsskattelagen om uppgifter 
i debetsedeln, skickande av debetsedeln, skattens förfallodag, beskattningsperiodens längd, 
användningsförbud eller minimibeloppet för den skatt som ska debiteras. 

6. Med den skriftliga underrättelse som nämns i detta avtal avses även anmälningar som 
skickats elektroniskt. 

Debitering av skatt med stöd av avtalet 

7. Med stöd av detta avtal debiteras fordonsskatten i efterhand för den beskattningsperiod 
som avses i avtalet och som är en (1) kalendermånad lång. 

8. En förutsättning för periodbeskattning är att företaget kan ta mot fakturor i det elektroniska 
format Trafi bestämt. Till den periodbeskattade skickas en elektronisk faktura som innehåller 
beskattningsuppgifter om de fordon som den periodbeskattade enligt detta avtal har varit 
skattskyldig för under den ifrågavarande beskattningsperioden. 

9. Beskattningsbara fordon faktureras enligt avtalet från och med det datum då fakturering-
savtalet börjar gälla. För tiden dessförinnan skapas debetsedlar för beskattningsbara fordon till 
och med det datum då avtalet börjar gälla. 

10. Fakturan skickas till den periodbeskattade med de uppgifter och den nätfaktureringsadress 
som meddelats till Traficom senast 15 dagar efter att faktureringsperioden löpt ut. Fakturan 
förfaller 30 dagar efter att faktureringsperioden löpt ut eller på därpå följande vardag. Om den 
periodbeskattade inte har fått någon faktura inom denna tid, ska hen be Traficom om en fak-
tura så att skatten kan betalas senast på förfallodagen. 

11. Skatten betalas till Traficomis konto för fordonsbeskattning med det referensnummer som 
anges på fakturan. Beloppet på fakturan får inte ändras. 

12. Traficom kan skicka en betalningspåminnelse som nätfaktura till den periodbeskattade om 
fakturan inte har betalts senast på förfallodagen. 

Avtalsparternas skyldigheter 

13. Den periodbeskattade ska meddela Traficom om ändringar gällande periodbeskattningen. 

14. Skyldigheter som härstammar från detta avtal kan inte överföras på tredje part utan att 
parterna i detta avtal ingår ett nytt avtal. Detta gäller även om företaget byter företagsform. 
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Hävande av avtalet och avgörande av tvister 

15. Om skatten trots betalningspåminnelsen inte har betalts, indrivs obetald skatt i 
utsökningsväg utan särskilt meddelande på det sätt som bestämts om indrivning av skatter 
och avgifter genom utsökning (Utsökningsbalken 705/2007).  

16. Avtalet kan hävas utan att höra den periodbeskattade på grund av upprepade be-
talningsstörningar, försummelser av betalningar, försök till skatteflykt eller andra avtalsbrott. 
Avtalet kan hävas utan att den periodbeskattade hörs också om Traficom anser att 
förutsättningarna för avtalets giltighet har upphört. Till exempel i en situation där den period-
beskattade inte har haft fordon i fordonsregistret som kan beskattas enligt detta avtal under 
de tre (3) senaste månaderna, eller fakturor inte har kunnat skickas till den periodbeskattades 
nätfaktureringsadress under de tre (3) senaste månaderna.   

17. Ärenden som gäller avtalet avgörs i första hand genom förhandlingar sinsemellan. Om 
förhandlingarna inte leder till något resultat lämnas meningsskiljaktigheterna till Helsingfors 
tingsrätt för avgörande. I 50 § i fordonsskattelagen finns bestämmelser om omprövning. 

18. På periodbeskattningen tillämpas till den del något annat inte avtalats i detta avtal, for-
donsskattelagen (1281/2003) och de lagar som avses i den samt de bestämmelser som 
utfärdats med stöd av dessa lagar i tillämpliga delar. 

 

Avtalets ikraftträdande och uppsägning 

19. Faktureringsavtalet träder i kraft från och med början av följande månad efter att 
Transport- och kommunikationsverket har godkänt avtalet. Ett särskilt avtal om periodbeskatt-
ning kan dock tillämpas retroaktivt med de villkor som anges i faktureringsavtalet högst två 
(2) månader före avtalets ikraftträdande. Traficom förbehåller sig rätten att ändra 
avtalsvillkoren och meddelar om avtalsändringarna skriftligen till den periodbeskattade. 

20. Traficom förbehåller sig rätten att häva och säga upp avtalet i fråga om de delar som om-
fattas av en senare ändring av fordonsskattelagen. 

21. Den periodbeskattade kan säga upp avtalet genom att skriftligen underrätta Traficom om 
detta. Avtalet avslutas tidigast den dag innevarande faktureringsperiod löper ut räknat från det 
datum meddelande om uppsägning inkommit. 

22. När avtalet har sagts upp eller hävts övergår man i skatteuppbörden till fordonsvis 
uppbörd enligt bestämmelserna i fordonsskattelagen. Traficom skickar ett skriftligt medde-
lande om avtalets upphörande. 


