Befrielse från avgift
eller ersättning till staten

BEFRIELSE FRÅN AVGIFT
ELLER ERSÄTTNING TILL STATEN
Statskontoret kan helt eller delvis befria betalnings- eller ersättningsskyldiga personer eller samfund från att betala en avgift eller ersättning
som tillkommer staten enligt lagen (529/1980) och förordningen om
avgiftsbefrielse (530/1980).
Befrielsen kan beviljas, om beviljandet inte kränker statens fördel eller
om indrivandet av avgiften eller ersättningen vore uppenbart oskäligt.
Statskontoret kan också helt eller delvis befria en person som är anställd
hos staten från att ersätta en skada som denna åsamkat staten.

FRÅN VILKA AVGIFTER OCH
ERSÄTTNINGAR KAN MAN BLI BEFRIAD?
Lagen om avgiftsbefrielse tillämpas endast för statens fordran, och den
avser alla avgifter eller ersättningar som tillkommer staten. Ett undantag utgör de statliga fordringar som enligt separata bestämmelser beviljas befrielse (t.ex.
7a kap. i lagen om skatteuppbörd och 21 § i lagen om underhållsstöd).
Beviljandet av avgiftsbefrielse har inte kopplats samman med grunden
för en avgift eller ersättning till staten och därför kan gäldenären lika
väl befrias från ersättningar och avgifter som baserar sig på rättshandlingen som på brott. I rättspraxis har lagen om avgiftsbefrielse dock
inte ansetts lämpa sig för avgifter eller ersättningar av straffkaraktär,
till exempel böter eller förverkandepåföljder. Man kan bli befriad från
sådana avgifter endast genom benådning av republikens president.
Avgiftsbefrielse kan inte beviljas för sådana avgifter eller ersättningar
som har betalats till staten innan ansökan om avgiftsbefrielse har lämnats in.
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BEHANDLAS FRIVILLIG
SKULDSANERING SOM AVGIFTSBEFRIELSE?
Enligt 78 § i lagen om skuldsanering för privatpersoner får den myndighet besluta som har behörighet att driva in fordran. Ett förslag om frivillig skuldsanering som inkommit till Statskontoret får således överföras
för behandling hos den myndighet som driver in fordran.

HUR ANSÖKER MAN OM AVGIFTSBEFRIELSE?
Avgiftsbefrielse ansöks med en fritt formulerad ansökan eller med en
blankett som kan hämtas från Statskontoret eller Statskontorets webbsidor. Ansökan skickas direkt till Statskontoret eller till den indrivande
myndigheten (t. ex. Skatteförvaltningen eller Rättsregistercentralen), som
vidarebefordrar ansökan till Statskontoret med sitt eget utlåtande.
Till ansökan ska enligt 2 § i förordningen om avgiftsbefrielse fogas bland
annat en utredning om de omständigheter, med vilka ansökan motiveras,
kopior av de handlingar på vilka betalnings- eller ersättningsskyldigheten
grundar sig samt en utredning om sökandes ekonomiska ställning. På
baksidan av broschyren finns en noggrannare förteckning över handlingar som fogas till ansökan.
GRUNDERNA FÖR AVGIFTSBEFRIELSE

Ansökningar om avgiftsbefrielse avgörs från fall till fall på basis
av prövning. Vid prövningen tas bland annat hänsyn till arten av
den gärning som ligger till grund för ersättningen, den tid som
gått från det att betalnings- eller ersättningsskyldigheten uppstod, beloppet av statens fordran, delprestationer som sökanden
betalar, sökandens ålder, sökandens ekonomiska och hälsomässiga situation samt andra särskilda omständigheter.
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TILL ANSÖKAN FOGAS FRÅN FALL TILL FALL FÖLJANDE HANDLINGAR SOM KOPIOR:

• Den handling (t.ex. dom eller beslut) som betalningsskyldigheten
grundar sig på skatteintyg för de senaste tre åren för sökanden och
make/maka.
• Senaste löneintyg för sökanden och make/maka.
• Utredning över företagarinkomst, pensionsinkomst, arbetslöshetsdag-penning och andra inkomster samt förmåner (t.ex. försörjningsstöd och barnbidrag).
• Utredning om sökandens egendom.
• Utredning över övriga skulder (resterande skuld och månatligt
avbetalningsbelopp skall framgå).
• Utredning över boendeutgifter och bostadsbidrag.
• Utredning över eventuellt beslut om underhållsbidrag.
• Utredning över sjukdom (det senaste läkarutlåtandet), arbetslöshet,
arbetsoförmåga eller andra omständigheter som är av betydelse för
ansökan.
• Utredning över exceptionellt stora sjukutgifter.
• Annan utredning som kan inverka på behandlingen av ärendet.

Tämä esite on päivitetty 4.4.2019

Bilagorna skall vara så nya som möjligt och de skall vara kopior av de
ursprungliga dokumenten.
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