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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi torjunta-ainelain muutta
misesta. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Torjunta-ainelain mukaan torjunta-aineiden 
tarkastukseen ja rekisteröintiin liittyvistä toimi
tuksista ja tutkimuksista suoritettavista maksuista 
säädetään asetuksella valtion maksuperustelaissa 
säädettyjen yleisten perusteiden mukaan. Maksu
perustelakia ei ole voitu soveltaa niin, että tarkas
tustoiminnasta aiheutuvat kustannukset olisivat 
tulleet katetuiksi. Tämän vuoksi esityksessä ehdo
tetaan maksuperustelain mukaisten maksujen ti
lalle kahta veronluonteista maksua, jotka yhdessä 
kattaisivat valtiolle torjunta -aineiden rekisteröin-

tihakemusten käsittelemisestä ja torjunta-ainere
kisterin pitämisestä aiheutuvat kustannukset. 
Kutakin valmistetta koskevasta rekisteröintihake
muksesta olisi suoritettava 5 000 markkaa. Tor
junta-aineen markkinoijan olisi maksettava vuo
sittain lisäksi 2, 5 prosenttia torjunta-aineiden 
edellisen vuoden liikevaihdosta. 

Lakiehdotus liittyy vuoden 1988 tulo- ja meno
arvioesitykseen ja se tulisi käsitellä tulo- ja meno
arvion käsittelyn yhteydessä. Laki on tarkoitettu 
tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja ehdotetut 
muutokset 

Torjunta-ainelain 7 §:n (159/84) mukaan tor
junta-aineiden tarkastukseen ja rekisteröintiin 
liittyvistä toimituksista ja tutkimuksista suoritet
tavista maksuista säädetään asetuksella. Maksut 
määrätään maksuperustelaissa (980 17 3) säädetty
jen yleisten perusteiden mukaan. Maksut tulisi 
näin ollen määrätä ensisijaisesti suoritteiden tuot
tamisesta aiheutuvien kustannusten mukaan. 

Torjunta-aineiden tarkastuksista ja rekisterissä 
pitämisestä aiheutuvista maksuista säädetään kas
vinsuojelulaitokselle suoritettavista maksuista an
netun asetuksen 2 ja 3 §:ssä (58/82). Kun 
maksujen kohdistaminen suoritettuihin tarkas
tuksiin on osoittautunut ongelmalliseksi, on huo
mattava osa kustannuksista pyritty kattamaan 
rekisteröinnin hakijoilta hakemusmaksuilla ja 
vuosittain perittävällä rekisterissäpitomaksulla. 

370971E 

Torjunta-aineiden käytöstä aiheutuvien jää
mien tutkimisesta peritään lisäksi maksut, joista 
säädetään valtion maatalouskemian laitoksen 
suoritteista perittävistä maksuista annetussa ase
tuksessa (667 /84). 

Vuonna 1982 säädettyjen maksujen kertymä 
on vuosittain jäänyt valtiolle aiheutuneita kus
tannuksia pienemmäksi. Maksujen kertymä on 
ollut keskimäärin 800 000 markkaa vuodessa. 
Rekisterissäpitomaksuista on vuosittain kertynyt 
noin 30 prosenttia maksukertymästä. Valtion 
maatalouskemian laitoksen perimien maksujen 
määrä on ollut keskimäärin 300 000 markkaa 
vuodessa. Yhden torjunta-aineen tarkastamisesta 
aiheutuvien maksujen suuruus on keskimäärin 
ollut tarkastuksen laajuudesta riippuen 5 000-
50 000 markkaa. Hakemusmaksun suuruus on 
1 600 markkaa ja rekisterissäpidosta aiheutuva 
maksu lisäksi 800 markkaa vuodessa. 

Tarkastamisesta aiheutuneet maksut ovat muo
dostuneet esteeksi sellaisten torjunta-aineiden re-
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kisteröinnille, joiden käyttö Suomessa jää vähäi
seksi. Tällaisia ovat monet puutarhaviljelyssä tar
vittavat torjunta-aineet ja kasvusääteet, joita on 
käytössä esimerkiksi muissa pohjoismaissa. Puu
tarha-alan järjestöt ovat kiinnittäneet huomiota 
tähän epäkohtaan. 

Torjunta-aineiden tarkastusmenettelyä muu
tettiin vuonna 1984 torjunta-ainelain muuttami
sesta annetulla lailla (159/84) siten, että tarkas
tustoimintaan tuli osallistumaan entistä useam
pia viranomalSla. Valmisteiden hyväksymisen 
edellytysten selvittämiseksi tarvitaan torjunta
aineasetuksen (211/84) 5 §:ssä tarkoitetut tarkas
tukset ja arvioinnit. Tarkastustoiminnasta aiheu
tuvien kustannusten on arvioitu tämän johdosta 
huomattavasti kasvaneen. 

Maatilahallitus esitti maa- ja metsätalousminis
teriölle vuonna 1985 tarkastustoiminnan laajen
tumisen edellyttämää maksujen korotusta. Mak
suja olisi ollut korotettava yli nelinkertaisiksi, 
jolloin maksukertymä olisi noussut vuoden 1984 
kertymästä 800 000 markasta yhdellä kertaa noin 
3,4 miljoonaan markkaan. 

Tarkastustoiminnan laajentumisen jälkeen ovat 
puutarha-alan edustajat uudelleen kiinnittäneet 
huomiota niihin epäkohtiin, jotka seuraisivat 
tarkastusmaksujen korottamisesta lain muutoksen 
edellyttämällä tavalla. Seurauksena katsottiin ole
van uusien, tarpeellisten mutta pienimenekkisten 
torjunta-ainevalmisteiden markkinoille tulon vai
keutuminen entisestään ja jo markkinoilla ole
vien valmisteiden häviäminen markkinoilta. Mi
nisteriössä tutkittiin mahdollisuuksia säätää ase
tuksella poikkeus tällaisten torjunta-aineiden 
osalta. Tämä kuitenkin osoittautui vaikeaksi. 

Edellä esitetyn perusteella maksuperustelaki ei 
sovellu torjunta-aineiden tarkastamisesta ja rekis
terissä pitämisestä aiheutuvien kustannusten kat
tamiseen. Kasvinsuojelun neuvottelukunta, joka 
toimii kasvinsuojeluviranomaisen apuna neuvoa
antavana toimielimenä, on maaliskuussa 1987 
kiinnittänyt maa- ja metsätalousministeriön huo
miota nykyisistä tarkastusmaksuista johtuviin tor-

juota-aineiden saatavuuden ongelmiin. Neuvot
telukunta, jossa ovat edustettuna muun muassa 
maatalouden ja puutarhatalouden tuottaja- ja 
neuvontajärjestöt, on esittänyt, että olisi luotava 
tarkastusmaksujärjestely, jossa torjunta-aineelle 
määrättäisiin kiinteä perusmaksu ja lisäksi maksu 
torjunta-aineen myynnin määrän mukaan. Neu
vottelukunta viittaa siihen, että muissa pohjois
maissa on käytössä tällainen järjestely. 

Tässä esityksessä ehdotetaan lain 7 §:ää muu
tettavaksi siten, että samalla kun uudelleen mää
ritellään mitä kustannuksia perittävien maksujen 
on katettava, maksuista ei enää säädettäisi mak
superustelain nojalla. 

Pääosa maksuilla katettavista kustannuksista 
perittäisiin torjunta-aineiden liikevaihtoon kytke
tyllä prosentuaalisella maksulla. Pienehkö osa 
kustannuksista katettaisiin uusista hakemuksista 
perittävillä maksuilla, joiden tarkoituksena on 
varmistaa hakemusten tarpeellisuutta. Tarkoituk
sena on seurata vuosittain maksujen kustannus
kattavuutta ja sen perusteella esittää maksuja 
tarkistettaviksi. 

2. Asian valmistelu 

Lakiehdotus on valmisteltu virkatyönä maa- ja 
metsätalousministeriössä. Esitystä valmisteltaessa 
on otettu huomioon torjunta-aineiden valmista
jien ja maahantuojien edustajien esittämät mak
sujen kohdistamista ja suorittamista koskevat nä
kökohdat. 

3. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Tavoitteena on, että ehdotetuilla maksuilla 
katettaisiin valtiolle torjunta-aineiden hyväksymi
sestä ja rekistereissä pidosta aiheutuvat kustan
nukset. Esityksen toteuttaminen lisäisi valtion 
tuloja noin 3, 5 miljoonalla markalla vuodessa. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen peruste! u t 

7 §. Maksulla ehdotetaan katettaviksi torjunta
ainevalmisteita koskevien hakemusten käsittelystä 
ja torjunta-ainerekisterin pitämisestä aiheutuvat 
kustannukset. Näihin kustannuksiin kuuluvat 
torjunta-ainelautakunnan kustannukset kokonai
suudessaan ja maatilahallituksen torjunta-aine
toimiston hallintokustannukset osittain. Maatila
hallituksen pyynnöstä suorittavat torjunta-aine
valmisteiden tarkastuksia ja arviointeja sekä anta
vat lausuntoja niistä maatalouden tutkimus
keskus, metsäntutkimuslaitos, valtion maatalous
kemian laitos, lääkintöhallitus, työsuojeluhallitus 
ja ympäristöministeriö. Kaikista näistä toimenpi
teistä aiheutuvat kustannukset on tarkoitus kat
taa maksuilla. Katettavat kustannukset on arvioi
tu vuonna 1988 yhteensä noin viideksi miljoo
naksi markaksi. 

Kustannukset ehdotetaan katettavaksi tor
junta-aineiden myynnin perusteella vuosittain 
perittävillä maksuilla. Torjunta-ainevalmisteiden 
liikevaihtoverouoman myynnin arvo on viime 
vuosina ollut runsaat 200 miljoonaa markkaa 
vuodessa. Vuonna 1986 myynnin arvo oli noin 
215 miljoonaa markkaa maatilahallituksen kerää
män tilaston mukaan. Näinollen ehdotetaan 
maksun suuruudeksi 2, 5 prosenttia pykälässä 
määritellystä liikevaihtoverottomasta nettomyyn
tihinnasta sekä muuten kuin myymällä luovute
tun tavaran arvosta. Liikevaihtoverottamalla net
tomyyntihinnalla tarkoitetaan tavaran myyntihin
taa, maksuvelvollisen ns. listahintaa, josta on 
vähennetty liikevaihtoverolain (532/63) 19 §:n 
mukaiset ostohyvitykset, ylijäämänpalautukset, 
vuosi-, vaihto- ja käteisalennukset sekä valtiolle 
maksettu liikevaihtovero. Maksu olisi suoritettava 
myös maahantuojan tai kotimaisen valmistajan 
itse käyttämien valmisteiden osasta. Tarkoitus 
on, että tavaran arvo laskettaisiin luovuttajan ja 
käyttäjän keskimäärin samasta aineesta saaman 
liikevaihtoverouoman nettomyyntihinnan perus
teella. Ellei myyntiä ole ollut, olisi sovellettava 
alalla keskimäärin saatua vastaavaa myyntihintaa. 

Eräiden arvioiden mukaan torjunta-aineiden 
rekisteröintihakemuksia saatettaisiin tehdä entis
tä enemmän, jos enää ei tarvitsisi suorittaa tar
kastuksista ja rekisterissäpidosta maksuja. Tarkas
tuttaminen edellyttää hakijalta kuitenkin siinä 
määrin valmistetta koskevien toksikologisten sel
vitysten toimittamista omalla kustannuksella en
nen tarkastus- ja arviointityön aloittamista, ettei 

ole oletettava hakemusten maaran lisääntyvän 
pelkästään sen vuoksi, että maksuperusteet ehdo
tetulla tavalla muuttuvat. Kuitenkin on pidetty 
tarkoituksenmukaisena, että rekisteröintihake
muksesta peritään erikseen hakemusmaksu. 

Tarkoitus on, että maksu suoritetaan kaikesta 
maahantuojien ja kotimaisten valmistajien myy
mästä, muuten luovuttamasta tai käyttämästä 
torjunta-aineesta. Yksinkertaisinta olisi, että vain 
ne olisivat maksuvelvollisia. Sellainen ratkaisu ei 
kuitenkaan olisi neutraali kaupallista kilpailua 
ajatellen. Myyntihintaan vaikuttaa se, minkä 
kaupan portaan myynnistä on kysymys. Osalla 
ensimmäisestä kotimaisen kaupan portaasta eli 
maahantuojista ja kotimaisista valmistajista on 
vastuullaan muun muassa markkinointi ja neu
vonta, jolloin myyntihinta on huomattavasti kor
keampi kuin myynnissä, jota sanotut kustannuk
set eivät rasita. Tarkoitus on, että maksu määräy
tyisi sellaisen myyntihinnan perusteella, jota 
markkinointi- ja neuvontakustannukset jo rasitta
vat. Tämän vuoksi ehdotetaan, että maahantuoja 
ja kotimainen valmistaja olisivat maksuvelvollisia 
vain siltä osin kuin ne ovat myyneet tai muutoin 
luovuttaneet torjunta-ainetta tukkuliikkeelle, vä
hittäisliikkeelle ja käyttäjälle taikka itse käyttä
neet sitä. Muilta osin maksuvelvollinen olisi se, 
joka on hankkinut torjunta-aineen maahantuo
jalta tai kotimaiselta valmistajalta. Useimmissa 
tapauksissa kysymyksessä tulisi olemaan kunkin 
torjunta-aine-erän osalta niin sanottu markkinoi
jayhtiö. Maahantuoja ja kotimainen valmistaja 
olisivat maksuvelvollisia useimmiten silloin, kun 
ne osaltaan toimivat markkinoijayhtiöinä. 

7 a §. Maatilahallituksen ilmoituksen mukaan 
maksuvelvollisia markkinoijia on nykyään 23. 
Maksuvelvollisten lukumäärä on niin ollen melko 
pieni. Maksuvelvollisen on varsin yksinkertaista ja 
helppoa laskea maksun suuruus. Tarkoituksen
mukaisena maksujen tulouttamismenettelynä 
voidaan näin ollen pitää sitä, että maksuvelvolli
nen oma-aloitteisesti suorittaa maksun. Näin on 
vastaavanlaisten maksujen periminen järjestetty 
muun muassa Norjassa. Jotta maatilahallitus saisi 
maksujen kertymisen valvomiseksi tarvittavat tie
dot, ehdotetaan maksuvelvolliselle säädettäväksi 
ilmoitusvelvollisuus. Maahantuojille ja kotimai
sille valmistajille ehdotetaan lisäksi velvollisuus 
antaa tarpeelliset tiedot niistä myynneistä ja 
luovutuksista, joista ne eivät ole maksuvelvollisia. 

7 b §. Siltä varalta, että maksuvelvollinen ei 
anna, kehotuksesta huolimatta, maksujen oikea-
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määräisyyde.n tarkistamiseksi tarpeellista ilmoi
tusta vuosmain kertyneestä yhteenlasketusta 
myyntihinnasta, maatilahallitukselle ehdotetaan 
säädettäväksi velvollisuus maksun määräämiseen 
arvion perusteella. Pykälän 2 momentissa säädet
täisiin ehdotuksen mukaan niistä seuraamuksista, 
joita maksuvelvolliselle aiheutuisi, jos hän päte
vättä syyttä laiminlyö ilmoituksen antamisen oi
keassa ajassa tai antaa sen olennaisesti vaillinaise
na taikka jättää ilmoituksen kokonaan antamat
ta. Tarkoituksena on, että olennaisesti vaillinai
seksi ilmoitukseksi katsottaisiin esimerkiksi maa
hantuojan tai kotimaisen valmistajan antama 
ilmoitus, josta puuttuu sellaisia myyntejä ja mui
ta luovutuksia, joista ne eivät itse ole maksuvel
vollisia, koskevat tiedot. Niinikään 2 momentis
sa on seuraamukset väärän ilmoituksen antami
sesta. Pykälän 3 momentissa säädettäisiin viiväs
tyskorosta. 

Rikoslain 38 luvun 11 §:n säännökset verope
toksesta ja törkeästä veropetoksesta koskevat 
myös tapauksia, joissa maksua on pidätetty tai 
sitä on yritetty pidättää valtiolta tahallaan ja 
vilpillisesti. Tarkoituksena on, että nämä sään
nökset ovat sovellettavissa torjunta-aineista perit
tävään maksuun. Jollei ole kysymys puheenaole
vista rikoksista, maksun korottamisseuraamus on 
katsottu riittäväksi. 

7 c §. Maksun suorittamisesta voidaan vapau
tua tai yrittää vapautua kiertämällä lain kirjainta. 
Pykälään ehdotetaan tällaisten tapausten varalta 
annettavaksi maatilahallitukselle velvollisuus me
netellä asian varsinaisen luonteen ja tarkoituksen 
mukaisesti sekä valtuus määrätä maksu arvion 
mukaan. 

7 d §. Maksujen oikeamääräisyyden tarkista
mista, kehottamista laiminlyödyn ilmoitusvelvol
lisuuden täyttämiseen sekä maksujen, korotusten 
ja viivästyskoron maksuun panoa ja perimistä 
koskevat tehtävät ehdotetaan annettavaksi maa
tilahallitukselle. 

Suorittamatta jääneen maksun perimisestä on 
säädetty erikseen verojen ja maksujen perimisestä 
ulosottotoimin annetussa laissa (3 6 7 1 61). 

7 e §. Valituksesta on säädetty erikseen muu
toksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa 
( 154/ 50) sekä verojen ja maksujen perimisestä 
ulosottotoimin annetussa laissa (367 161 ). Näiden 
lakien mukaan maatilahallituksen maksuunpano
päätöksestä saadaan tehdä säännönmukainen va
litus ja perustevalitus. Maatilahallituksen päätök
sestä valitetaan säännönmukaisesti korkeimmalle 
hallinto-oikeudelle, jolle myös perustevalitus on 
säädetty tehtäväksi. Valituksia koskevien jo ole
massaolevien säädösten on katsottu sellaisinaan 
sopivan torjunta-ainemaksujen maksuunpanoa 
koskevaan muutoksenhakuun paitsi yhdessä koh
din. Muutoksenhausta hallintoasioissa annetun 
lain mukaan valituksella pääsääntöisesti on täy
täntöönpanoa siirtävä vaikutus, mikä poikkeaisi 
siitä, mitä verojen ja veronluonteisten maksujen 
osalta yleensä on säädetty. Tämän vuoksi ehdote
taan säädettäväksi, että maksut, korotus ja veron
lisäys on suoritettava valituksesta huolimatta, 
jollei valitusviranomainen toisin määrää. 

2. Voimaantulo 

Esitys liittyy vuoden 1988 tulo- ja menoarvio
esitykseen ja tulisi käsitellä sen yhteydessä. 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 1988. Kasvinsuojelulaitokselle suori
tettavista maksuista annettu asetus kumoutuisi 
samalla. Niinikään on tarkoitus poistaa maata
louskemian laitoksen suoritteista perittävistä 
maksuista annetusta asetuksesta torjunta-ainei
den ja niiden jäämien tarkastusta koskevat mak
sut. 

3. Säätämisjärjestys 

Lakiehdotus on käsiteltävä valtiopäiväjärjestyk
sen 68 §:n mukaisessa uutta tai lisättyä veroa 
koskevassa säätämisj ärj esty ksessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
torjunta-ainelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 23 päivänä toukokuuta 1969 annetun torjunta-ainelain (327 1 69) 7 §, sellaisena kuin se 

on 10 päivänä helmikuuta 1984 annetussa laissa (159/84), ja 
lisätään lakiin uusi 7 a-7 e § seuraavasti: 

7 § 
Niiden kustannusten kattamiseksi, jotka ai

heutuvat torjunta-aineiden rekisteröiorihakemus
ten käsitteleruisestä ja torjunta-ainerekisterin pi
tämisestä, on valtiolle suoritettava seuraavat mak
sut: 

1) 5 000 markkaa kultakin valmisteelta rekiste
röintiä haettaessa; ja 

2) 2, 5 prosenttia edellisenä kalenterivuonna 
myydyn tai muuten luovutetun taikka käytetyn 
torjunta-aineen liikevaihtoverottomasta netto
myyntihinnasta. 

Velvollinen 1 momentin 2 kohdassa tarkoite
tun maksun suorittamiseen on maahantuoja ja 
kotimainen valmistaja siltä osin kuin ne ovat 
myyneet tai muutoin luovuttaneet torjunta
ainetta tukkuliikkeelle, vähittäisliikkeelle tai 
käyttäjälle taikka ovat käyttäneet sen itse. Siltä 
osin kuin maahantuoja tai kotimainen valmistaja 
on myynyt tai muutoin luovuttanut torjunta
ainetta muille kuin edellä mainituille, on maksu
velvollinen se, joka on hankkinut torjunta
aineen. 

7 a § 
Maksuvelvollisen on suoritettava maksu oma

aloitteisesti maatilahallituksen postisiirtotilille. 
Maksuvelvollisen on myös kehotuksetta annettava 
maatilahallituksen vahvistamalla lomakkeella 
maatilahallitukselle ilmoitus edellisen vuoden 
myynti-, luovutus- ja käyttömääristä sekä suorite
tun maksun laskentaperusteista. Maahantuojan ja 
kotimaisen valmistajan antamaan ilmoitukseen 
tulee lisäksi sisältyä erittely sellaisista myynneistä 
ja muista luovutuksista, joista ilmoittaja ei ole 
maksuvelvollinen, sekä niiden nimet ja osoitteet, 
joille torjunta-aine on toimitettu, sekä kullekin 
toimitettujen torjunta-aineiden määrät. Maksu 
on suoritettava ja ilmoitus annettava vuosittain 
kesäkuun loppuun mennessä. 

7 b § 
Jollei 7 a §:ssä mainittua ilmoitusta ole keho

tuksesta huolimatta annettu tai sitä ei voida 

korjattunakaan hyväksyä maksun määräytymisen 
perusteeksi, maatilahallituksen on, varattuaan 
maksuvelvolliselle tilaisuuden tulla kuulluksi, 
toimitettava maksun määrääminen arvwn mu
kaan. 

Maatilahallituksen on määrättävä maksua ko
rotettavaksi, jos maksuvelvollinen on ilman päte
vää syytä laiminlyönyt ilmoituksen antamisen 
oikeassa ajassa tai antanut sen olennaisesti vailli
naisena, enintään 20 prosentilla, ja jos hän 
kehotuksen todisteellisesti saatuaankin ilman hy
väksyttävää estettä jättää ilmoituksen kokonaan 
tai osaksi antamatta, vielä enintään 20 prosentil
la. Jos maksun suorittamiseen velvollinen on 
tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta anta
nut olennaisesti väärän ilmoituksen, on maksu 
määrättävä enintään kaksinkertaiseksi. 

Mikäli maksua ei ole suoritettu säädetyssä 
ajassa, peritään siitä alkaen, kun maksu olisi 
pitänyt suorittaa oma-aloitteisesti, suorituspäi
vään saakka 18 prosentin vuotuinen viivästyskor
ko. 

7 c § 
Jos jollekin olosuhteelle tai toimenpiteelle on 

annettu sellainen oikeudellinen muoto, joka ei 
vastaa asian varsinaista luonnetta tai tarkoitusta, 
on maksua määrättäessä meneteltävä niin kuin 
asiassa olisi käytetty oikeaa muotoa. Milloin jo
honkin toimenpiteeseen on ryhdytty ilmeisesti 
siinä tarkoituksessa, että maksun suorittamisesta 
vapauduttaisiin, maatilahallituksella on oikeus 
määrätä maksu arvion mukaan. 

7 d § 
Maatilahallituksen on tarkistettava saapunei

den maksujen oikeamääräisyys, annettava keho
tus laiminlyödyn ilmoitusvelvollisuuden täyttä
miseen sekä tarvittaessa pantava maksuun ja 
perittävä maksu, korotus ja viivästyskorko. 

Suorittamatta jääneen maksun periruisestä on 
voimassa, mitä siitä on erikseen säädetty. 

Jos maksu on valitusviranomaisen päätöksellä 
poistettu tai sitä on alennettu, maatilahallituksen 
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on palautettava liikaa suoritettu määrä ja sille 
veronkantolain ( 611/ 7 8) nojalla säädetty korko 
hakemuksetta asianomaiselle. 

7 e § 
Maatilahallituksen totmtttamaan maksuunpa

noon saa hakea muutosta valittamalla. Valituk-

Helsingissä 16 päivänä lokakuuta 1987 

sesta on voimassa, mitä siitä on erikseen säädetty. 
Maksu, korotus ja viivästyskorko on kuitenkin 
suoritettava valituksesta huolimatta, jollei vali
tusviranomainen toisin määrää. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1988. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Maa- Ja metsätalousministeri Toivo T. Pohjala 
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Liite 

Laki 
torjunta-ainelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 23 päivänä toukokuuta 1969 annetun torjunta-ainelain (327 /69) 7 §,sellaisena kuin se 

on 10 päivänä helmikuuta 1984 annetussa laissa (159/84), ja 
lisätään lakiin uusi 7 a-7 e § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

7 § 
Torjunta-aineiden tarkastukseen ja rekisteröin

tiin liittyvistä toimituksista ja tutkimuksista suo
ritettavista maksuista säädetään asetuksella. Mak
sut määrätään maksuperustelaissa (980 17 3) sää
dettyjen yleisten perusteiden mukaan. 

Ehdotus 

7 § 
Nziden kustannusten kattamiseksi, jotka ai

heutuvat torjunta-aineiden rekisteröintihakemus
ten käsittelemisestä ja torjunta-ainerekisten·n pi
tämisestä, on valtiolle suon'tettava seuraavat mak
sut: 

1) 5 000 markkaa kultakin valmistee/ta rekiste
röintiä haettaessa; ja 

2) 2,5 prosenttia edellisenä' kalenten'vuonna 
myydyn tai muuten luovutetun taikka käytetyn 
torjunta-aineen liikevaihtoverottomasta netto
myyntihinnasta. 

Velvollinen 1 momentin 2 kohdassa tarkoite
tun maksun suon'ttamiseen on maahantuoja ja 
kotimainen valmistaja szltä osin kuin ne ovat 
myyneet tai muutoin luovuttaneet torjunta
ainetta tukkuliikkeelle, vähittäislzikkeelle tai 
käyttäjälle tazkka ovat käyttäneet sen itse. Siltä 
osin kuin maahantuoja tai kotimainen valmistaja 
on myynyt tai muutoin luovuttanut torjunta
ainetta muille kuin edellä mainituzlle, on maksu
velvollinen se, joka on hankkinut torjunta
azneen. 

7 a § 
Maksuvelvollisen on suon'tettava maksu oma

aloitteisesti maatziahallituksen postisiirtotilille. 
Maksuvelvollisen on myös kehotuksetta annettava 
maatziahallituksen vahvistamalla lomakkeella 
maatziahallitukselle ilmoitus edellisen vuoden 
myynti-, luovutus- ja käyttämäänitä sekä suon'te
tun maksun laskentaperustezsta. Maahantuojan ja 
kotimazsen valmzstajan antamaan zlmoitukseen 
tulee lisäksi sisältyä erittely sellaisista myynneistä 
ja muzsta luovutukszsta, jozsta zlmoittaja ei ole 
maksuvelvollinen, sekä niiden nimet ja osoitteet, 
jozlle torjunta-aine on toimitettu, sekä kullekin 
toimitettujen torjunta-aineiden määrät. Maksu 
on suontettava ja ilmoitus annettava vuosittain 
kesäkuun loppuun mennessä. 
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Ehdotus 

7 b § 
jollei 7 a §:ssä mainittua ilmoitusta ole keho

tuksesta huolimatta annettu tai sitä ei voida 
korjattunakaan hyväksyä maksun määräytymisen 
perusteeksi, maatziahallituksen on, varattuaan 
maksuvelvolliselle tilaisuuden tulla kuulluksi, 
toimitettava maksun määrääminen arvion mu
kaan. 

Maattfahallituksen on määrättävä maksua ko
rotettavaksi, jos maksuvelvollinen on tfman päte
vää syytä laiminlyönyt zimoituksen antamisen 
oikeassa ajassa tai antanut sen olennaisesti vazili
naisena, enintään 20 prosentzila, ja jos hä·n 
kehotuksen todisteellisesti saatuaankin ziman hy
väksyttävää estettä jättää zimoituksen kokonaan 
tai osaksi antamatta, vielä enintään 20 Prosentti
la. jos maksun suorittamiseen velvollinen on 
tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta anta
nut olennaisesti väärän zimoituksen, on maksu 
määrättävä enintään kaksinkertaiseksi. 

Mikäli maksua ei ole suoritettu sää"detyssä· 
ajassa, pen"tään siitä alkaen, kun maksu olisi 
pitänyt suon"ttaa oma-aloitteisesti, suon.tuspäi
vään saakka 18 prosentin vuotuinen viivästyskor
ko. 

7 c § 
jos jollekin olosuhteelle tai toimenpiteelle on 

annettu sellainen oikeudellinen muoto, joka ei 
vastaa asian varsinaista luonnetta tai tarkoitusta, 
on maksua määrättäessä meneteltävä niin kuin 
asiassa olisi käytetty oikeaa muotoa. Mziloin jo
honkin toimenpiteeseen on ryhdytty zimeisesti 
siinä tarkoituksessa, että maksun suon"ttamisesta 
vapauduttaiszin, maatziahallituksella on oikeus 
määrätä maksu arvion mukaan. 

7d§ 
Maatziahallituksen on tarkistettava saapunei

den maksujen oikeamääräisyys, annettava keho
tus laiminlyödyn zimoitusvelvollisuuden täyttä
miseen sekä tarvittaessa pantava maksuun ja 
pen"ttävä maksu, korotus ja viivästyskorko. 

Suonttamatta jääneen maksun penmisestä· on 
voimassa, mitä szitä on en"kseen säädetty. 

jos maksu on valitusviranomaisen päätöksellä 
poistettu tai sitä on alennettu, maatziahallituksen 
on palautettava liikaa suon.tettu määrä ja sille 
veronkantolain (611178) nojalla säädetty korko 
hakemuksetta asianomaiselle. 
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Ehdotus 

7 e § 
Maatilahallituksen toimittamaan maksuunpa

naan saa hakea muutosta valittamalla. Valituk
sesta on voimassa, mitä siitä on erikseen säädetty. 
Maksu, korotus ja vzi'västyskorko on kuitenkin 
suoritettava valituksesta huolimatta, jollei vali
tusviranomainen toisin määrää. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1988. 




