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Laki
polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan polttoainemaksusta annetun lain (1280/2003) 11, 13–15, 18–23, 23 a, 26 

sekä 29–32 §,
sellaisina kuin ne ovat, 11, 14, 15, 21 ja 29 § osaksi laissa 1326/2009, 13, 30 ja 31 § 

laissa 1326/2009, 18 § osaksi laeissa 1326/2009 ja 343/2018, 19, 22, 23 ja 23 a § laissa 
940/2015, 20 § osaksi laeissa 1326/2009 ja 386/2014, 26 § laissa 386/2014 sekä 32 § 
laissa 727/2017, seuraavasti:

11 §
Polttoainemaksun maksaminen etukäteen

Edellä 9 §:n 1 momentin 6 tai 7 kohdassa tarkoitetusta muusta kuin nestepainetoimisel-
la runko-ohjauksella varustetusta traktorista voidaan polttoainemaksu suorittaa etukäteen 
ennen verollista polttoainetta edellyttävään kuljetukseen ryhtymistä, jolloin polttoaine-
maksun määrä päivältä on 5 euroa.

Etukäteen suoritettava polttoainemaksu maksetaan Liikenne- ja viestintäviraston pank-
kitilille. Suorituksen yhteydessä on ilmoitettava ajoneuvon rekisteritunnus sekä aika, jolta 
päivämaksu suoritetaan. Kuitti polttoainemaksun suorittamisesta on pidettävä ajon aikana 
ajoneuvossa mukana.

Etukäteen maksettuun polttoainemaksuun ei sovelleta 10 §:n säännöksiä. Etukäteen ta-
pahtuvaa suoritusta pidetään 5 §:n 3 momentissa tarkoitettuna ilmoituksena polttoaine-
maksun aiheuttavan polttoaineen käyttöön ryhtymisestä.

13 §
Ajoneuvon maastavientikielto

Ajoneuvoa, josta on kannettava polttoainemaksua, ei saa viedä maasta ennen kuin polt-
toainemaksu on maksettu. Liikenne- ja viestintävirasto tai Ahvenanmaan valtionvirasto 
voi kuitenkin sallia ajoneuvon maastaviennin, jos polttoainemaksun maksamisesta on ase-
tettu hyväksyttävä vakuus.

14 §

Polttoainemaksun suorittaminen

Polttoainemaksu on suoritettava 30 päivän kuluessa maksumääräyksen antamisesta. Jos 
polttoainemaksua ei ole suoritettu määräajassa, maksuvelvolliselta peritään veronlisäyk-
sestä ja viivekorosta annetussa laissa säädettyjen perusteiden mukaan laskettava viivekor-
ko.
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Polttoainemaksu on maksettava rahalaitokseen tai maksuja vastaanottavaan toimipis-
teeseen sen mukaan kuin veronkantolaissa tai sen nojalla säädetään. Polttoainemaksun
maksamisen yhteydessä on ilmoitettava maksulipun viitenumero.

Liikenne- ja viestintävirasto voi lähettää erääntyneestä polttoainemaksusta maksuvel-
volliselle maksumuistutuksen. Maksumuistutusta ei kuitenkaan lähetetä, jos sen lähettä-
mättä jättämiseen on erityisiä syitä.

15 §

Viranomaiset

Polttoainemaksun maksuunpanee Liikenne- ja viestintävirasto. Ahvenanmaan valtion-
virasto huolehtii niistä Liikenne- ja viestintävirastolle säädetyistä tehtävistä, jotka koske-
vat ajoneuvoa, joka on rekisteröity tai jonka olisi pitänyt olla rekisteröity Ahvenanmaan
maakunnassa. Liikenne- ja viestintävirasto kuitenkin käsittelee myös Ahvenanmaan maa-
kunnassa rekisteröityjä ajoneuvoja koskevat 30 §:ssä tarkoitetut polttoainemaksusta va-
pauttamista ja 31 §:ssä tarkoitetut polttoainemaksun huojentamista ja maksunlykkäystä
koskevat asiat sekä Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröityjä ajoneuvoja koskevat en-
nakkoratkaisuasiat.

Polttoaineiden käyttöä valvovat poliisi-, rajavartio- ja tulliviranomaiset. Poliisi-, raja-
vartio- ja tulliviranomaisilla on oikeus suorittaa sellaisia polttonesteen ja ajoneuvojen tar-
kastuksia, jotka ovat tarpeen ajoneuvossa käytettävän polttoaineen lajin selvittämiseksi.

Jos ajoneuvossa havaitaan käytettävän polttoainemaksun aiheuttavaa polttoainetta, val-
vovan viranomaisen tulee ilmoittaa siitä Liikenne- ja viestintävirastolle tai Ahvenanmaan
valtionvirastolle polttoainemaksun määräämistä varten.

18 §

Polttoainemaksua koskevien tietojen julkisuus ja tietojen antaminen

Polttoainemaksua koskevat tiedot ovat julkisia lukuun ottamatta polttoainemaksun huo-
jennus- ja lykkäyshakemuksia sekä käyttökiellosta vapauttamista koskevia hakemusasia-
kirjoja niihin liittyvine asiakirjoineen. Polttoainemaksua ja maksuvelvollista koskevien
tietojen luovuttamiseen sovelletaan lisäksi liikenteen palveluista annetun lain V osan 3 lu-
kua.

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa todistuksen siitä, ettei ajoneuvosta ole suoritta-
matta polttoainemaksua. Annetuista tiedoista peritään maksu valtion maksuperustelain
(150/1992) mukaisesti.

19 §

Ennakkoratkaisu

Liikenne- ja viestintävirasto voi hakemuksesta antaa ennakkoratkaisun polttoainemak-
sua koskevien säännösten soveltamisesta. Ennakkoratkaisu annetaan enintään kahden
vuoden pituiseksi ajanjaksoksi sille, jolle on tärkeää saada tieto lain soveltamisesta ajo-
neuvoonsa. Ennakkoratkaisun antamisesta peritään eräiden ennakkopäätösten maksupe-
rusteista annetun lain (1209/2006) mukainen maksu.

Jos hakija vaatii, lainvoiman saanutta ennakkoratkaisua on noudatettava sitovana haki-
jan verotuksessa sinä aikana, jota ennakkoratkaisu koskee. Ennakkoratkaisuun ei saa vaa-
tia 23 §:ssä tarkoitettua oikaisua, vaan siihen haetaan muutosta valittamalla Helsingin hal-
linto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusoikeus
valtion puolesta on Liikenne- ja viestintäviraston veroasiamiehellä. Päätökseen, jolla en-
nakkoratkaisu on jätetty antamatta, ei saa vaatia oikaisua eikä hakea muutosta valittamal-
la.
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20 §

Polttoainemaksun oikaisu veronsaajan hyväksi

Jos maksuvelvolliselle on jäänyt maksuunpanematta polttoainemaksua tai polttoaine-
maksua on maksuunpantu liian vähän taikka maksua on palautettu aiheettomasti tai liikaa,
polttoainemaksua voidaan oikaista viiden vuoden kuluessa sen vuoden päättymisestä, jona
polttoainemaksun maksuunpano on tehty tai olisi pitänyt tehdä tai jona päätös polttoaine-
maksun palauttamisesta on tehty.

Polttoainemaksun muuttamista koskevaa Liikenne- ja viestintäviraston päätöstä saa-
daan 1 momentissa säädetyn määräajan estämättä oikaista 60 päivän kuluessa päivästä,
jona muutoksenhakuun oikeutettu on saanut viraston päätöksestä tiedon.

Maksuvelvollisella tai Liikenne- ja viestintäviraston veroasiamiehellä on oikeus hakea
Liikenne- ja viestintävirastolta oikaisua sen päätökseen 23 §:ssä säädetyssä ajassa.

21 §

Jälkimaksuunpano

Jos polttoainemaksua on 8 §:n 3 momentin mukaisessa maksuunpanossa toimittamatta
jätetyn taikka puutteellisen tai tiedoiltaan väärän ilmoituksen tai muun tiedon tai asiakir-
jan johdosta jäänyt kokonaan tai osaksi panematta maksuun tai polttoainemaksua on ai-
heettomasti palautettu, Liikenne- ja viestintävirasto määrää maksuunpanematta jääneen
tai palautetun polttoainemaksun suoritettavaksi.

Ennen jälkimaksuunpanon toimittamista on maksuvelvolliselle varattava tilaisuus vas-
tineen antamiseen asiassa. Jälkimaksuunpano toimitetaan viimeistään viiden vuoden ku-
luessa sen vuoden päättymisestä, jona polttoainemaksua on maksuunpantu.

22 §

Oikaisu maksuvelvollisen hyväksi

Jos polttoainemaksua on maksuunpantu liikaa, voi Liikenne- ja viestintävirasto oikaista
maksuunpanoa maksuvelvollisen hyväksi 20 §:ssä säädetyssä ajassa.

23 §

Oikaisuvaatimus

Tämän lain nojalla annettuun päätökseen saa vaatia oikaisua päätöksen tehneeltä viran-
omaiselta. Oikeus vaatia oikaisua on verovelvollisella tai muulla asianosaisella sekä Lii-
kenne- ja viestintäviraston veroasiamiehellä.

Määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiselle on viisi vuotta sen vuoden päättymisestä,
jona polttoainemaksun maksuunpano on tehty tai jona se olisi pitänyt tehdä tai jona päätös
polttoainemaksun palauttamisesta on tehty, kuitenkin aina vähintään 60 päivää päätöksen
tiedoksisaannista. Veroasiamiehen määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiselle on kuusi
kuukautta verotuspäätöksen tekemisestä.

Oikaisuvaatimus on käsiteltävä ilman aiheetonta viivytystä.
Jollei tässä laissa toisin säädetä, oikaisuvaatimukseen sovelletaan muutoin, mitä hallin-

tolaissa (434/2003) säädetään.
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23 a §

Valitus hallinto-oikeuteen

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin
hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus on verovelvollisella tai muulla asianosaisella sekä Lii-
kenne- ja viestintäviraston veroasiamiehellä.

Verovelvollisen ja muun asianosaisen valitusaika on viisi vuotta sen vuoden päättymi-
sestä, jona polttoainemaksun maksuunpano on tehty tai jona se olisi pitänyt tehdä tai jona
päätös polttoainemaksun palauttamisesta on tehty, kuitenkin aina vähintään 60 päivää
päätöksen tiedoksisaannista. Veroasiamiehen valitusaika on kuusi kuukautta verotuspää-
töksen tekemisestä.

Sen lisäksi, mitä hallintolainkäyttölain 34 §:n 2 momentissa säädetään asian ratkaise-
misesta asianosaista kuulematta, verovelvollisen ja muun asianosaisen tekemä valitus voi-
daan ratkaista kuulematta Liikenne- ja viestintäviraston veroasiamiestä, jos veron määrä
voi valituksen johdosta muuttua enintään 6 000 euroa, eikä asia ole tulkinnanvarainen tai
epäselvä.

26 §

Valtion puhevallan käyttäminen

Valtion puolesta puhevaltaa muutoksenhakua ja oikaisua koskevissa asioissa käyttää
Liikenne- ja viestintäviraston veroasiamies.

Liikenne- ja viestintäviraston veroasiamiestä kuullaan ja päätös annetaan tiedoksi siten,
että veroasiamiehelle varataan tilaisuus tutustua päätökseen ja sen perusteena oleviin asia-
kirjoihin.

29 §

Aiheettoman suorituksen palauttaminen

Joka osoittaa suorittaneensa erehdyksessä polttoainemaksua, on oikeutettu hakemuk-
sesta saamaan suorittamansa määrän takaisin Liikenne- ja viestintävirastolta. Erehdykse-
nä ei pidetä polttoainemaksun suorittamista siinä tarkoituksessa, ettei ajoneuvon käyttöä
estettäisi tai olosuhteissa, joissa tätä tarkoitusta voidaan pitää ilmeisenä.

Jos kaksi tai useampi on suorittanut samasta ajoneuvosta polttoainemaksua, liikaa mak-
settu polttoainemaksu palautetaan hakemuksesta sille, joka ei ole maksuvelvollinen.

Maksettua traktorin päivämaksua ei palauteta aiheettomana suorituksena.

30 §

Polttoainemaksusta vapauttaminen

Liikenne- ja viestintävirastolla on oikeus ajoneuvon suuren koon, harvojen käyttöker-
tojen tai muun vastaavan erityisen syyn vuoksi hakemuksesta määräämillään ehdoilla
myöntää vapautus polttoainemaksun suorittamisesta. Vapautus voidaan myöntää ainoas-
taan siinä tapauksessa, että ajoneuvon käyttötehtävä on muualla kuin tavanomaisessa tie-
liikenteessä ja että ajoneuvo tässä tehtävässään ei ole merkittävässä määrin kilpailuase-
massa dieselöljyä käyttävien tieliikenteeseen tarkoitettujen ajoneuvojen kanssa.

31 §

Polttoainemaksun huojentaminen ja maksunlykkäys

Liikenne- ja viestintävirasto voi hakemuksesta erityisistä syistä määräämillään ehdoilla
kokonaan tai osittain vapauttaa polttoainemaksun ja viivekoron sekä lykkäyksen vuoksi
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suoritettavan koron maksamisesta. Valtiovarainministeriö voi ottaa periaatteellisesti tär-
keän asian ratkaistavakseen.

Liikenne- ja viestintävirasto voi hakemuksesta myöntää erityisistä syistä lykkäystä
polttoainemaksun suorittamiselle valtiovarainministeriön määräämin ehdoin. Valtiova-
rainministeriö voi ottaa lykkäysasian ratkaistavakseen.

32 §

Rangaistussäännökset

Ajoneuvon omistaja tai haltija, joka tahallaan kuljettaa ajoneuvoa, josta on erääntynyttä
polttoainemaksua suorittamatta, on tuomittava polttoainemaksurikkomuksesta sakkoon.
Polttoainemaksurikkomuksesta tuomitaan myös ajoneuvon omistaja tai haltija, joka on
luovuttanut tällaisen ajoneuvon toisen kuljetettavaksi.

Polttoainemaksurikkomuksesta jätetään ilmoitus tekemättä, esitutkinta toimittamatta,
syyte nostamatta ja rangaistus määräämättä, jos samasta teosta voidaan määrätä ajoneuvo-
verolain 47 a §:ssä tarkoitettu lisävero. Viranomaisen on tällöin ilmoitettava ajoneuvon
käytöstä Liikenne- ja viestintävirastolle.

Polttoainemaksun lainvastaiseen välttämiseen ja sen yrittämiseen ei sovelleta rikoslain
29 luvun 1–3 §:ää, jos rikosoikeudellinen seuraamus tulisi määrättäväksi samalle henki-
lölle, jolle hallinnollinen rangaistusluonteinen seuraamus on määrätty tai voitaisiin mää-
rätä taikka josta tämä voi joutua vastuuseen verovastuuta koskevien säännösten nojalla.

————
Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla.

Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2018

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904
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