Befrielse från fordonskattens
grundskatt på basis av invaliditet

Anmälan sänds till:
Statens ämbetsverk på Åland
Fordonsbeskattning
PB 58
22101 MARIEHAMN
Skattskyldig kan ansöka om befrielse, se anvisning på sida 2.
Sökande

Namn

Personbeteckning/FO-signum

Näradress
Postnummer och -kontor
Telefon

Fax

Bankkontots nummer (beträffande skatteåterbäring)
Fordon

Registertecken

Det tidigare fordonets registreringstecken

Märke
Grund för
skattebefrielse

Handikappad som använder bilen eller transporteras
därmed (om annan än sökanden)

Personbeteckning

£ Handikapparkeringstillstånd beviljat

Datum

£ Återbäring av skatt beviljat
Tilläggsuppgifter

Bilagor

£ en kopia av handikapparkeringstillstånd

£ en kopia av återbäring av skatt beviljat

Underskrift

Datum och ort

Underskrift och namnförtydligande

Postadress
PB 58
22101 MARIEHAMN

Besöksadress
Torggatan 16 B
22100 MARIEHAMN

Telefon
Telefax
växel		
+358-18-635 270
+358-18-635 268

e-post
info@ambetsverket.fi
fordonsskatt@ambetsverket.fi

ANVISNING
Befrielse från fordonsskattens grundskatt på basis av invaliditet
Skyldighet att betala fordonsskatt

Fordonsskatt betalas för den tid en person innehar eller äger bilen. Skatteperioden för bilen är 12 månader.
Perioden börjar då bilen nyregistreras eller omregistreras eller då personen köper bilen som begagnad. Fordonsskatten består av grundskatt och driftsskatt.
Den som antecknats som bilens innehavare är skattskyldig. Om ingen innehavare har antecknats för bilen i
registret, är ägaren skattskyldig. Då bilen säljs återbärs inbetald skatt för den återstående perioden från och
med försäljningsdagen.

Förutsättningar för befrielse

Befrielse från fordonsskattens grundskatt beviljas enligt (1281/2003) 35 § fordonsskattelagen:
Om fordonets ägare beviljats återbäring av fordonsskatt enligt (1484/1994) 50 eller 51 § bilskattelagen eller
om polisen beviljat fordonets ägare, innehavare eller person som kör fordonet parkeringstillstånd för handikappade enligt (117/1992) 28 b § vägtrafiklagen.
Befrielse kan på grund av handikapp beviljas en och samma person för endast ett (1) fordon i taget och en
skattskyldig kan få befrielse på grund av handikapp för endast ett (1) fordon i taget.

Ansökan

Ansökan behövs inte om det i fordonsregistret finns en anteckning om återbäring av bilskatt enligt 50 eller
51 § bilskattelagen. Ny ansökan behövs inte heller om befrielse beviljats för fordonsskatt föregående år och
förutsättningarna för befrielse fortfarande gäller. I andra fall krävs särskild ansökan om skattebefrielse.
Av ansökan ska framgå sökandens namn, adress och personbeteckning samt fordonets registreringstecken
och motiven till ansökan. Även personbeteckningen för person som transporterar en handikappad bör framgå.
Till ansökan ska fogas antingen kopia av parkeringstillståndets båda sidor eller av eventuellt bilskatteåterbäringsbeslut.
Om parkeringstillståndets giltighetstid upphört bör tillståndet förnyas och ny ansökan om skattebefrielse
inlämnas. Ny ansökan om befrielse bör sökas även då man byter bil.
Oavsett behandlingen av ansökan bör fordonsskatten betalas på förfallodagen. Om ansökan godkänns återbetalas inbetald skatt.

Beviljande av skattefrihet och giltighetstid

Skattebefrielse beviljas den person som är skattskyldig för fordonet. Befrielse beviljas endast för fordonsskattens grundskatt. För dieseldrivna fordon bör dock fordonsskattens drivkraftsskatt betalas.
Befrielse beviljas från dagen efter den dag då förutsättningarna för befrielse uppfylldes. Befrielse för fordonsskatt gäller även följande skatteperioder ända tills förutsättningarna för befrielse upphör.
Person som beviljats skattebefrielse får varje skatteperiod meddelande om befrielse och när befrielsen upphör.

Försäljning av skattebefriat fordon

Om fordonet för vilket skattebefrielse beviljats säljs, svarar köparen för skatten från och med dagen efter den
dag då bilen köptes. Försäljare som beviljats befrielse betalar inte längre skatt för den skatteperiod som följer
efter försäljningsdagen.

