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Hallituksen esitys Eduskunnalle polttoainemaksulaiksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi 
laki polttoainemaksusta. Lakiin tulisivat 
säännökset, jotka koskevat seuraamuksia 
moottoribensiiniä tai dieselöljyä lievemmin 
verotettujen sekä eräiden kaasumaisten polt-
toaineiden käytöstä ajoneuvoissa. Nykyiset 
eri laeissa olevat seuraamussäännökset yhdis-
tettäisiin polttoainemaksu-nimiseksi yhdeksi 
järjestelmäksi. Lailla korvattaisiin vuodelta 
1993 oleva laki polttoainemaksusta ja moot-
toriajoneuvoverosta annetun lain säännökset 
lisäverosta. Esitys liittyy hallituksen esityk-

seen eduskunnalle ajoneuvoverolaiksi, jolla 
korvattaisiin mainittujen lakien vuotuista ve-
rotusta koskevat säännökset. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuo-
den 2004 alusta. Sitä sovellettaisiin ensim-
mäisen kerran vuoden 2004 alusta kannetta-
viin polttoainemaksuihin. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2004 talousar-
vioon ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yh-
teydessä. Talousarvioesitystä täydentävällä 
esityksellä on tarkoitus ehdottaa esitystä vas-
taavat muutokset vuoden 2004 talousarvioon. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1.  Nykyt i la  

1.1. Lainsäädäntö ja käytäntö 

Lisäveroa koskevat säännökset 
 

Jos dieselkäyttöisessä autossa käytetään 
dieselöljyä lievemmin verotettua polttoainet-
ta, yleensä kevyttä polttoöljyä, peritään polt-
toainemaksu. Polttoainemaksua kannetaan 
polttoainemaksusta annetun lain (337/1993) 
nojalla. Moottoriajoneuvoverolain tarkoitta-
ma lisävero on maksettava moottoriajoneu-
vosta, jossa käytetään lievemmin verotettua 
polttoainetta rekisteriin merkityn polttoai-
neen asemasta. Traktorin lisäveronalaisuus 
määräytyy sen käyttötarkoituksen perusteel-
la. Lisäveroa kannetaan moottoriajoneuvove-
rosta annetun lain (722/1966), jäljempänä 
moottoriajoneuvoverolaki, ja moottoriajo-
neuvoverosta annetun asetuksen (1758/1995) 
sekä varsinaisen ajoneuvoveron kannosta, 
maksupaikoista ja suorittamisesta annetun 
valtiovarainministeriön päätöksen (12/1996) 
nojalla. 

Moottoriajoneuvoveron lisäveron maksa-
misvelvollisuus perustuu moottoriajoneuvo-
verolain 14 §:ään. Sen mukaan lisäveronalai-
sia ovat kaikki lainkohdassa mainitut mootto-
rikäyttöiset ajoneuvot, joita ei ole 17 §:ssä 
vapautettu lisäverosta. Lisäveroa on siten 
suoritettava, jos bensiinikäyttöistä ajoneuvoa 
käytetään petrolilla tai lentokonebensiinillä 
taikka muulla bensiiniä lievemmin verotetul-
la tai mahdollisesti verottomalla polttoaineel-
la. Samoin lisäveroa on suoritettava, jos die-
selöljy- tai moottoripetroliajoneuvoa käyte-
tään varsinaista käyttöpolttoainetta lievem-
min verotetulla tai verottomalla polttoaineel-
la. Lisävero on suoritettava myös rekisteröi-
mättömästä ajoneuvosta. Vähäinenkin määrä 
esimerkiksi polttoöljyä dieselöljyn seassa ai-
heuttaa velvollisuuden suorittaa lisäveroa. 
Lain 15 §:n mukaan lisäveroa on suoritettava 
siitä riippumatta, miten ja missä ajoneuvoa 
käytetään, joten myös suljetuilla alueilla re-
kisteröimättöminäkin toimivat ajoneuvot 
voivat tulla lisäveronalaisiksi. Lain 14 §:n 
3 momentin mukaan lisäveronalaisen poltto-
aineen käyttöön katsotaan ryhdytyn, milloin 

ajoneuvon polttoainejärjestelmään kuuluvas-
sa säiliössä on tällaista polttoainetta. Kun 
polttoainesäiliöön joudutaan vaihtamaan esi-
merkiksi polttoöljyn tilalle korkeammin ve-
rotettua polttoainetta, polttoöljy on poistetta-
va säiliöstä, putkistosta sekä suodattimesta, 
koska pienikin polttoöljymäärä voi tunnista-
miskokeessa osoittaa polttoainejärjestelmässä 
olleen tätä ainetta. Lisäveron maksamisvel-
vollisuuteen ei vaikuta, vaikka maksuvelvol-
linen jätetään yleisessä tuomioistuimessa 
tuomitsematta rangaistukseen taikka syyte 
hylätään.  

Lisävero on ajoneuvoista, joista suoritetaan 
varsinaista ajoneuvoveroa, eli dieselveroa, tai 
joista laatunsa puolesta varsinainen ajoneu-
vovero voidaan laskea, tuo vero kaksikym-
menkertaisena, kuitenkin vähintään 840 eu-
roa. Linja-auton ja liikennetraktorin lisävero 
on 10 000 euroa. Muista ajoneuvoista lisäve-
ro on 840 euroa. Jos ajoneuvoa ryhdytään 
käyttämään lisäveron aiheuttavalla polttoai-
neella, ajoneuvon omistaja tai haltija on vel-
vollinen ilmoittamaan siitä etukäteen Ajo-
neuvohallintokeskukselle. Ilmoittamisvelvol-
linen on myös velvollinen maksamaan lisä-
veron. Jos ilmoitus laiminlyödään, Ajoneu-
vohallintokeskus voi määrätä lisäveron suori-
tettavaksi korotettuna enintään kolminkertai-
sena. Ajoneuvon tuhoutumisen vuoksi vuo-
sittainen lisävero palautetaan tuhoutumisen 
jälkeiseltä ajalta. 

Päivämaksu voidaan suorittaa rekisteröi-
dystä traktorista, ei kuitenkaan tavarankulje-
tukseen tarkoitetusta nestepainetoimisella 
runko-ohjauksella varustetusta traktorista. 
Moottorityökoneesta lisäveroa ei voi suorit-
taa päivämaksuna. Päivämaksun suuruus on 
5 euroa. Päivämaksu on suoritettava ennen 
lisäveron alaiseen käyttöön ryhtymistä. Kuitti 
suoritetusta päivämaksusta on oltava ajon ai-
kana traktorissa mukana, ja se on voitava vä-
littömästi esittää asianomaiselle valvontaa 
suorittavalle viranomaiselle. Maksettuja päi-
vämaksuja ei palauteta muulla perusteella 
kuin traktorin tuhoutumisen vuoksi. 

Kuljetusten suorittaminen moottorityöko-
neella edellyttää korkeammin verotetun polt-
toaineen käyttämistä tai lisäveron suoritta-
mista. Perävaunullista moottorityökonetta on 
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pääsääntöisesti pidettävä kuljetusvälineenä, 
joten sen käyttäminen polttoöljyllä aiheuttaa 
lisäveron maksuunpanon.  

Ajoneuvohallintokeskuksen ratkaisuja:  
— Puusälän siirto pyöräkuormaajalla ka-

sasta silppurin kitaan aidatulla alueella on 
työkonetehtävää, joka voidaan suorittaa polt-
toöljyllä lisäveroa suorittamatta. 

— Tukkien siirto tukkisaksin varustetulla 
pyöräkuormaajalla on työkonetehtävää, joka 
voidaan suorittaa polttoöljyllä lisäveroa suo-
rittamatta, mikäli siirto tapahtuu yksinomaan 
asianomaisella, aidatulla alueella ja siihen 
välittömästi liittyvällä varastoalueella. 

— Teräs- ja rautalevyjen siirto pyöräkuor-
maajalla varastoalueelta halliin on työ-
konetehtävää, joka voidaan suorittaa poltto-
öljyllä lisäveroa suorittamatta, mikäli halli ja 
varastoalue liittyvät välittömästi toisiinsa. 
Levyjen lastaus ja purku ovat samoin työ-
konetehtävää. 

— Asfalttiaseman murskaamosta tulevan 
kivimurskeen siirtäminen pyöräkuormaajan 
kauhalla murskekasaan on työkonetehtävää, 
joka voidaan suorittaa polttoöljyllä lisäveroa 
suorittamatta, kun murskekasa sijaitsee 
murskaamon välittömässä läheisyydessä. 

— Laajahko varastoalue muodosti yhden 
yhtenäisen työpaikan, joka koostui useam-
masta työpisteestä. Kauhakuormaimella va-
rustettu moottorityökoneen käyttäminen ta-
varan lastaukseen ja purkuun sekä siirtoon eri 
työpisteiden välillä on työkonetehtävää, joka 
voidaan suorittaa polttoöljyllä lisäveroa suo-
rittamatta. Tavaraa siirrettäessä alueen läpi 
kulkeva katu voidaan ylittää lisäveroa suorit-
tamatta. Moottorityökonetta voidaan myös 
käyttää alueella tavanomaisissa lumitöissä 
sekä muussa alueen kunnossapidossa. 

Hiekoitustyössä käytettävän materiaalin 
kuljettaminen on tarkoitettu tehtäväksi erik-
seen siihen soveltuvan ajoneuvon, kuten 
kuorma-auton, avulla. Työssä tarvittavien 
vähäisten ainemäärien kuljetukset ovat kui-
tenkin lisäverosta vapaita silloin, kun kysees-
sä oleva ajoneuvo itse käyttää esimerkiksi le-
vittämällä kuljettamansa materiaalin työkoh-
teessa. Moottorityökone, jossa on enintään 
kahden kuutiometrin kokoinen säiliö, voi si-
ten itse hakea uuden kuorman hiekkaa varas-
topaikalta ja siirtyä takaisin siihen kohtaan 
mihin edellinen kuorma loppui. Tällöin työ-

paikkana voidaan työn tekijästä riippuen pi-
tää kaupungin tai kunnan aluetta, tiepiiriä tai 
urakointialuetta. 

Liikenneministeriön metsätraktoriluokitte-
lusta 17 päivänä syyskuuta 1993 antaman 
päätöksen (2105/70/1993) mukaan erityisesti 
raakapuun kuljetukseen metsämaastossa ra-
kennetut, pyörin ja teloin varustetut metsä-
traktorit katsotaan ajoneuvojen rakenteesta ja 
varusteista annetun asetuksen (1256/1992) 
luokittelussa moottorityökoneisiin kuuluvik-
si. Tällaisen metsätraktorin käyttötarkoitus 
on metsämaastossa tapahtuva raakapuun kor-
juu ja kuljetus tien varteen edelleen kuorma-
autolla pois kuljetettavaksi. Korkein hallinto-
oikeus on katsonut, että puutavaran lajittelun, 
siirtelyn ja nostelun saha-alueella ei ole kat-
sottu olevan metsätraktorin lisäverosta va-
paata käyttöä, joten ajoneuvosta oli suoritet-
tava moottorityökoneen lisävero 5 000 mark-
kaa eli 840 euroa. (KHO 6.9.1996, taltio 
2754)  

Tavallisen traktorin moottorityökoneeksi 
rekisteröiminen ei ole välttämätöntä, jotta 
traktori olisi vapaa lisäverosta. Traktoria pi-
detään moottorityökoneeksi varustettuna 
muun muassa silloin, kun siihen on liitetty 
sen käytettäväksi tarkoitettu kone tai laite, 
esimerkiksi kun traktori on varustettu kuor-
mauslaitteella, kaivulaitteella, salaojan kai-
vulaitteella tai sorastusvaunulla, pusku- tai 
lumiauralla, lanalla, harjauslaitteella, lumi-
lingolla, auralla, äkeellä tai muulla sellaisella 
työvälineellä ja samoin silloin, kun traktori 
vetää tai vetää ja käyttää täryjyrää tai traktori 
käyttää voimakoneena esimerkiksi kompres-
soria, pumppua, myllyä tai sirkkelisahaa. 
Traktori ei ole työkonekäytössä, kun sitä 
käytetään kuljetustarkoituksiin. 

Maatilatalouden harjoittajan hallitsemaa tai 
maatilatalouden harjoittajien yhdessä hallit-
semaa traktoria saadaan lisäverotta käyttää 
myös kuljetuksiin, jotka liittyvät: 

1) maatilatalouden harjoittajan oman tilan 
puutavaran hankintakauppaan, 

2) maatilatalouden harjoittajan oman tilan 
maa- ja kiviaineksen myyntiin,  

Edellä olevia kohtia sovelletaan myös maa-
tilatalouden harjoittajan muutoinkin kuin 
omistussuhteen perusteella hallitsemaan ti-
laan, 

3) maatilatalouden harjoittajan omaan puu-
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tarhaviljelyyn tai turkistarhaukseen silloin-
kin, kun niitä harjoitetaan maa- ja metsäta-
loudesta erillisenä liikkeenä sekä 

4) maatilatalouden harjoittajan yksityista-
louteen. 

Yksityistalouteen liittyvänä kuljetuksena ei 
pidetä korvausta vastaan tapahtuvaa kuljetus-
ta. Maatilatalouden harjoittajalla tarkoitetaan 
sellaista verovelvollista, jota verotetaan maa-
tilatalouden tuloverolain (543/1967) nojalla. 

Maa- ja metsätaloudessa traktorin käyttö on 
lisäverovapaata traktorin omistussuhteista tai 
sen hallinnasta riippumatta. Myös muu kuin 
maatilatalouden harjoittaja voi suorittaa maa- 
ja metsätalousajoa verotonta polttoainetta 
käyttäen. Veronalaisuus ratkaistaan yksin-
omaan traktorin käytön perusteella. Maatila-
talouden tuloverolain mukaan maataloudella 
tarkoitetaan varsinaista maataloutta sekä sel-
laista erikoismaataloutta taikka maa- ja met-
sätalouteen liittyvää muuta toimintaa, jota ei 
ole pidettävä eri liikkeenä.  

Esimerkkejä verovapaasta kuljetuksesta:  
— siementen, lannoitteiden, maanparan-

nusaineiden, väkirehujen ja muiden maata-
loudessa tarvittavien hyödykkeiden kuljetta-
minen tilalle; 

— maatalouden harjoittajan tuottaman 
maidon, lihan, viljan ja muiden vastaavien 
maataloustuotteiden kuljetus meijeriin, jalos-
tamoon tai muulle sellaiselle ostajalle; 

— muiden maataloudessa tarvittavien hyö-
dykkeiden kuljetus, kun kuljetus tapahtuu 
maatalouden harjoittajan lukuun. 

Jos meijerituotteita kuljetetaan meijeristä 
esimerkiksi kauppaliikkeisiin tai kouluihin, 
traktorissa on käytettävä dieselöljyä tai mak-
settava lisävero. Samoin jos kauppaliike kul-
jettaa maatilalle esimerkiksi siemeniä tai vä-
kirehua, kysymyksessä on lisäveronalainen 
kuljetus. 

Metsätaloutta on metsän kasvatukseen ja 
käyttöön kohdistuvan elinkeinon harjoittami-
nen lukuun ottamatta puun teollista jalostus-
toimintaa ja siihen liittyviä kuljetuksia. Met-
sätalouden kuljetukseksi katsotaan myös 
puun korjuuseen käytettävän traktorin siirtä-
minen puutavaraa kuljettamatta yleisellä tiel-
lä työkohteeseen tai työkohteesta toiseen se-
kä puutavaran siirtäminen traktorilla yleisen 
tien yli. Tämä koskee esimerkiksi urakoitsi-
jan oikeutta siirtää metsätraktoriaan työmaal-

ta toiselle. 
Puutavaran kuljetuksessa puutavaralla tar-

koitetaan pyöreätä, halkaistua, veistettyä ja 
sahattua puutavaraa, polttopuu, hake, sahaus-
jäte ja jätepuu mukaan luettuina. Lastulevy ja 
rakennuselementit eivät sen sijaan ole tässä 
mielessä puutavaraa. Lievemmin verotetun 
polttoaineen käyttö puutavaran kuljetuksissa 
edellyttää, että ajo kuuluu maa- ja metsäta-
louteen. Hankintakaupalla tarkoitetaan sel-
laista puutavaran myyntiä, jossa ostajan ja 
myyjän tekemän erityisen toimitussopimuk-
sen perusteella metsänomistaja tai haltija si-
toutuu toimittamaan määrältään, laadultaan 
ja hinnaltaan sovitun puutavaran tiettyyn 
paikkaan. Hankintakauppaan verrattavaksi 
myynniksi katsotaan myös maatilalla tai 
maatilan ulkopuolella olevaan varasto- tai 
myyntipaikkaan omasta metsästä valmistetun 
ja kuljetetun puutavaran käteiskauppa. Jos 
traktorilla kuljetetaan sahattua puutavaraa 
sahalta sen toimeksiannosta ostajille, ei kul-
jetusta voida pitää maa- ja metsätalouteen 
kuuluvana ajona, vaan puun teolliseen jalos-
tamiseen ja kauppaan liittyvänä kuljetuksena. 

Traktoria saadaan käyttää polttoöljyllä li-
säverovapaasti maa- ja metsätalouteen liitty-
vissä maa- ja kiviaineen kuljetuksissa. Tä-
män lisäksi traktoria saadaan käyttää lisäve-
roa suorittamatta maatilatalouden harjoittajan 
oman tilan maa- ja kiviaineen myyntiin liit-
tyviin kuljetuksiin. Tällöin edellytetään, että 
traktori on maatilatalouden harjoittajan tai 
maatilatalouden harjoittajien yhdessä hallit-
sema. Kiviaineella tarkoitetaan kiinteästä 
kalliosta otettua ainesta joko sellaisenaan tai 
jauhettuna tai hienonnettuna. Maa- ja kivi-
ainetta ovat siten muun muassa savi, muta, 
kivi, louheet, sora ja hiekka. Sementtiä, tiiliä 
tai esimerkiksi ojaputkia ei pidetä kiviainee-
na, koska niitä on käsitelty teollisesti. 

Lisäverovapaus edellyttää, että kysymys on 
maatilatalouden tuloverolain piiriin kuulu-
vasta sivuelinkeinosta, jota ei harjoiteta eril-
lisenä liikkeenä, poikkeuksena puutarhavilje-
ly ja turkistarhaus. Maatilatalouden harjoitta-
jan hallitsemaa tai maatilatalouden harjoitta-
jien yhdessä hallitsemaa traktoria saadaan li-
säverotta käyttää kuljetuksiin, jotka liittyvät 
maatilatalouden harjoittajan omaan puutar-
haviljelyyn tai turkistarhaukseen silloinkin, 
kun niitä harjoitetaan maa- ja metsätaloudes-
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ta erillisenä liikkeenä. Tämä säännös laajen-
taa siten traktorin lisäverottoman käytön 
mahdollisuuksia puutarhaviljelyssä ja turkis-
tarhauksessa. Traktorin lisäveroton käyttö ei 
kuitenkaan koske tapausta, jossa puutarhavil-
jelyä tai turkistarhausta harjoitetaan itsenäi-
senä erillisenä liikkeenä eikä samassa yhtey-
dessä harjoiteta lainkaan maa- ja metsätalout-
ta.  

Traktorin pitää olla maatilatalouden har-
joittajan tai maatilatalouden harjoittajien yh-
dessä hallitsema. Esimerkiksi urakoitsijalla ei 
ole oikeutta suorittaa verotta tällaisia kulje-
tuksia. Lisäksi edellytetään, että kysymys on 
maatilatalouden harjoittajan omasta puutar-
haviljelystä tai turkistarhauksesta. Siten täl-
laisia kuljetuksia ei saa tehdä lisäverotta toi-
selle maatalouden harjoittajalle. 

Maatilatalouden harjoittajan yksityistalou-
teen liittyvät kuljetukset ovat vapaita lisäve-
rosta. Traktorin edellytetään olevan maatila-
talouden harjoittajan tai maatilatalouden har-
joittajien yhdessä hallitsema. Sillä, kuka trak-
toria kuljettaa, ei sinänsä ole merkitystä. Yk-
sityistalouteen liittyvänä kuljetuksena ei pi-
detä korvausta vastaan tapahtuvaa kuljetusta. 
Kuljetus tapahtuu korvausta vastaan, jos siitä 
on sovittu tai tarkoitettu maksettavaksi kor-
vaus rahassa tai muuna taloudellisena etuna, 
esimerkiksi työvelvoitteen muodossa. Yksi-
tyistalouteen kuuluu mm. maatalouden har-
joittajan itselleen sahauttaman puutavaran 
kuljettaminen tilalta sahalle ja sieltä takaisin 
sekä rakennustarvikkeiden kuljettaminen, 
kun puutavara tai rakennustarvikkeet käyte-
tään yksityistalouteen liittyvien rakennusten 
tai laitteiden rakentamiseen. Osa-aikaviljeli-
jät, jotka saavat pääansiotulonsa muun am-
matin harjoittamisesta, voivat käyttää yksi-
tyistalouteen liittyvissä kuljetuksissa lievem-
min verotettua polttoainetta. Jos esimerkiksi 
tällaisen osa-aikaviljelijän omakotitalo sijait-
see muualla kuin maatilan yhteydessä, polt-
topuita voidaan kuljettaa varsinaiselta maa- 
tai metsätilalta omakotitalolle lievemmin ve-
rotettua polttoainetta käyttäen. Maatalouden 
harjoittajien erilaisen tuloa tavoittelematto-
man yhdistystoiminnan tai talkootoiminnan 
yhteydessä korvauksetta tapahtuvat traktori-
kuljetukset ovat vapaita lisäverosta. 

 
 

Polttoainemaksua koskevat säännökset 
 

Polttoainemaksua on maksettava polttoai-
nemaksulain 2 §:n nojalla henkilöautoista, 
jollaiseksi luetaan myös matkailuauto, paket-
tiautoista, linja-autoista ja kuorma-autoista. 
Maksuun ei vaikuta, onko auto rekisteröity 
Suomessa tai ulkomailla, vai onko sitä lain-
kaan rekisteröity. Polttoainemaksua ei kanne-
ta, jos maahan tuotaessa auton tavanomaises-
sa polttoainesäiliössä oleva aine ei ole tunnis-
tettavissa eli polttoöljyä ei ole värjätty tai jos 
autosta on maksettu moottoriajoneuvolain 
tarkoittama lisävero. 

Jos autossa on maahan tuotaessa tunnistet-
tavaksi värjättyä polttoöljyä tai jos Suomessa 
ajettaessa halutaan käyttää autossa kevyttä 
polttoöljyä, on auton omistajan tai haltijan 
ilmoitettava siitä Ajoneuvohallintokeskuksel-
le etukäteen. Maahan tuotaessa ilmoitus voi-
daan tehdä tulliviranomaisille. Polttoaine-
maksu maksetaan niin monelta päivältä kuin 
autoa ilmoitetaan käytettävän. Polttoaine-
maksu on henkilöautosta 168 euroa päivältä, 
pakettiautosta 252 euroa päivältä, linja-au-
tosta 336 euroa päivältä ja kuorma-autosta 
504 euroa päivältä. Jos ulkomailla rekiste-
röidylle autolle on määrätty polttoainemaksu, 
on maksu maksettava ennen auton vientiä 
pois maasta tai annettava vakuus Ajoneuvo-
hallintokeskukselle.  

Poliisi ja tulliviranomaiset valvovat poltto-
aineen käyttöä. Jos valvonnassa havaitaan, 
että kevyen polttoöljyn käytöstä ei ole tehty 
asianmukaista ilmoitusta, polttoainemaksu 
määrätään niin monelta päivältä kuin ajoneu-
vo on käytön toteamiseen mennessä ollut yh-
täjaksoisesti Suomessa, kuitenkin enintään 
20 päivältä. Polttoainemaksu ulkomailla re-
kisteröidylle autolle kannetaan kolminkertai-
sena vähintään 10 päivältä, mikäli maahan-
tuonnin ajankohtaa ei voida selvittää. Suo-
messa rekisteröidyistä ajoneuvoista pannaan 
maksuun sekä moottoriajoneuvoveron lisäve-
ro että polttoainemaksu. Polttoainemaksu 
otetaan huomioon veroa vähentävänä, kun li-
sävero pannaan maksuun. Maksuunpanopää-
töksen tekee Ajoneuvohallintokeskus. Poltto-
ainemaksu on suoritettava 30 päivän kulues-
sa maksumääräyksestä.  

Polttoainemaksusta voi valittaa Helsingin 
hallinto-oikeuteen. Maksuvelvollinen voi ha-
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kea veronhuojennusta tai maksun lykkäystä 
Verohallitukselta. Erääntynyt maksumääräys 
voidaan ulosmitata ilman eri tuomiota tai 
päätöstä. 

 
1.2. Nykytilan arviointi  

Säädösrakenteen päällekkäisyys 
 

Moottoriajoneuvoverolaissa olevien lisäve-
roa koskevien säännösten ja polttoainemak-
susta annetun lain tarkoituksena on säädellä 
eri polttoainelaatujen käyttöä ajoneuvoissa. 
Suomen lainsäädännössä ei varsinaisesti ole 
säännöksiä, jotka määrittelisivät sen, mitä 
polttoainetta kussakin ajoneuvossa tulee 
käyttää. Sen sijaan tiettyjen verotuksellisesti 
edullisessa asemassa olevien polttoaineiden 
käyttö johtaa näissä kahdessa laissa säädetty-
jen sanktioiden maksuunpanoon. Tarkoituk-
sena on tällä tavoin tehokkaasti estää käyttä-
mästä ajoneuvoissa muita kuin liikennekäyt-
töön tarkoitettuja polttoaineita, vaikka ajo-
neuvo teknisesti toimisikin myös muulla 
polttoaineella, esimerkiksi dieselkäyttöinen 
ajoneuvo kevyellä polttoöljyllä. Näiden lie-
vemmin verotettujen polttoaineiden käyttöä 
ei siis ole muodollisesti kielletty, mutta se on 
sanktioitu varsin ankaralla taloudellisella 
seuraamuksella. Lainsäädännön perusraken-
ne on siten sama kuin esimerkiksi rikoslain-
säädännössä, sielläkään ei erikseen kielletä 
tiettyjä ei-toivottuja tekoja, vaan ainoastaan 
säädetään seuraamuksista. Erona on vain se, 
että polttoaineiden käytössä turvaudutaan ve-
rona kannettavaan hallinnolliseen seuraa-
mukseen. 

Lisäveroa ja polttoainemaksua koskevien 
säännösten perustavoitteen voidaan katsoa 
toteutuvan Suomessa hyvin. Säännökset ovat 
hyvin autoilijoiden tiedossa ja myös seuraa-
musten taso edesauttaa sitä, ettei Suomessa 
kansainvälisesti vertailtuna juurikaan käytetä 
tieliikenteessä liikennepolttoaineita lievem-
min verotettavia polttoaineita, vaikka niitä 
ilmastollisista ja rakennusten lämmittämis-
käytäntöön liittyvistä syistä onkin Suomessa 
yleisesti saatavissa. 

Lainsäädännön jakautumista kahteen eri 
lakiin ja järjestelmien osittaista päällekkäi-
syyttä voidaan kuitenkin arvostella. Säännös-
rakenne on muotoutunut nykyisen kaltaiseksi 

ennen muuta lainsäädäntöhistoriaan liittyvis-
tä syistä. Nämä liittyvät ennen kaikkea sii-
hen, että eräiden kansainvälisten sopimusten 
johdosta oli siihen aikaan, kun myös muualla 
kuin Suomessa rekisteröityjen ajoneuvojen 
polttoainekäyttöä oli tarpeen ryhtyä valvo-
maan, tulkinnanvaraista, saatettiinko tähän 
tarkoitukseen käyttää lisäveroa, joka kuiten-
kin oli vuotuinen vero. Tällaiset vuotuiset ve-
rot olisivat ehkä saattaneet osoittautua Suo-
mea sitovien sopimusten vastaisiksi. Esimer-
kiksi voimaansaatettuun yleissopimukseen 
yksityiskäyttöisten kansainvälisessä liiken-
teessä olevien maantiekulkuneuvojen verot-
tamisesta annetun asetuksen (495/1956) tai 
voimaansaatettuun yleissopimukseen kan-
sainvälisessä matkustajakuljetuksessa käytet-
tävien ajoneuvojen verottamisesta annetun 
asetuksen (104/1967) taikka voimaansaatet-
tuun yleissopimukseen kansainvälisessä tava-
rankuljetuksessa annetun asetuksen 
(106/1967) lähtökohtana on, että sopimusval-
tio saa kantaa rekisterissä olon perusteella ai-
kaan sidottua veroa vain omilta mutta ei 
muusta sopimusmaasta olevalta ajoneuvolta. 
Vastaavia kohtia voi sisältyä myös muihin 
tieliikennettä koskeviin sopimuksiin. Vaikka 
tämä kenties on tarkoitettu koskemaan 
enemmänkin fiskaalisia veroja kuin sank-
tioluonteisia hallinnollisia seuraamuksia, ai-
kanaan päädyttiin tulkintaepäselvyyksien 
välttämiseksi ottamaan käyttöön päiväpohjal-
ta laskettava polttoainemaksu. Mahdollisten 
syrjintävaikutusten välttämiseksi molemmat 
seuraamukset tulivat kylläkin yhteen sovitet-
tuina koskemaan kotimaisia ajoneuvoja. Pel-
kästään kotimaisesta näkökulmasta tällaiseen 
päällekkäiseen säätelyyn ei olisi ollut syytä. 
Vaikka sanktioinnin tehokkuuden kannalta 
pääsäännöt ovat hyvin tiedossa, lainsäädän-
nön hajanaisuutta ei kuitenkaan voida pitää 
sen enempää kansalaisten kuin hallinnonkaan 
kannalta suotavana. Järjestelmien päällekkäi-
syys ja seuraamusten yhteensovitus aiheutta-
vat tarpeetonta työtä eri osapuolille. 

 
Kotimaisia näkökohtia 
 

Nykyjärjestelmä perustuu ilmoitusvelvolli-
suuteen lievemmin verotetun tai verottoman 
polttoaineen käyttöön ryhdyttäessä. Jos il-
moitusvelvollisuutta on rikottu, lisävero ja 
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polttoainemaksu maksuunpannaan korotettu-
na. Kuitenkin käytännössä vapaaehtoisen il-
moituksen perusteella ei viime vuosina ole 
juurikaan maksuunpantu lisäveroa. Ilmoi-
tusmenettelyä on käytetty lähinnä traktoreis-
sa, joista on etukäteen maksettu joko vuotui-
nen lisävero 840 euroa tai päivämaksuna 5 
euroa niiltä päiviltä, joina traktoria on käytet-
ty sellaisiin kuljetustehtäviin, joissa mootto-
riajoneuvoverolain 17 tai 17 a §:n säännökset 
huomioon ottaen olisi pitänyt käyttää poltto-
aineena dieselöljyä traktorissa pääsääntöises-
ti käytettävän kevyen polttoöljyn sijasta. 
Näin ollen voidaan katsoa, että ilmoitusvel-
vollisuus on ainakin käytännössä jokseenkin 
kokonaan menettänyt merkityksensä veron 
maksuunpanon aiheuttavana tekijänä. Jotta 
järjestelyä kuitenkin voitaisiin pitää vero-
luonteisena, siihen tulisi kuitenkin ainakin 
teoreettisista syistä liittyä jonkinlainen mah-
dollisuus joko ennakkomaksuun tai mak-
suunpanoon johtavaan ilmoitukseen viran-
omaiselle.  

Polttoainemaksun tai lisäveron tasoa on 
joissakin arvioissa pidetty huomattavan kor-
keana. Asia voidaan epäilemättä nähdä myös 
näin erityisesti, jos tämän seuraamuksen ta-
soa verrataan siihen etuun, minkä seuraa-
muksen kohteeksi joutuneet muutoksenhaki-
jat esittävät saaneensa kevyen polttoöljyn 
käytöstä ajoneuvossaan. Toisaalta korkea ta-
so on tarpeen juuri seuraamusjärjestelmän 
ennaltaestävyyden kannalta. On myös syytä 
kiinnittää huomiota siihen, että seuraamuk-
sen tasoa on mahdollista jälkikäteen perintä-
vaiheessa suhteuttaa huojennusteitse vero-
velvollisen tosiasialliseen maksukykyyn. Tä-
mä tasapainottava piirre ei välttämättä ole 
näkyvillä vielä silloin, kun lisäveron tai polt-
toainemaksun määräämisen oikeellisuutta 
käsitellään valitusasiana. 

Keskeiset oikeudelliset kysymykset, joissa 
verovelvollisilla saattaa olla tiettyä epävar-
muutta lain tarkasta sisällöstä ja joissa silloin 
tällöin vedotaan myös erehtymiseen, liittyvät 
ajoneuvon käyttöön suljetulla alueella tai re-
kisteröimättömänä silloin, kun se on tielii-
kennesäännösten mukaan mahdollista, sekä 
joihinkin työkonekäytön ja kuljetustehtävän 
välisiin rajauksiin. Lainsäädäntöä on arvos-
teltu erityisesti viimeksi mainituissa kysy-
myksissä jonkin verran vaikeaselkoiseksi. 

Tämä koskee kuitenkin vain eräitä verollisen 
ja lievemmin verotetun polttoaineen käytön 
yksityiskohtia, kun on kyseessä poikkeus die-
selöljynä tai moottoribensiininä käytetyn 
polttoaineen käytöstä. Sen sijaan suomalaisil-
la ajoneuvon käyttäjillä ei ole epäselvyyttä 
pääsäännöstä, jonka mukaan näitä polttoai-
neita lievemmin verotettujen tai verottomien 
polttoaineiden käytöstä seuraa korkea talou-
dellinen sanktio. 

 
Ympäristönäkökohtia 
 

Moottoriajoneuvoverolain 14 §:n mukaan 
maa- tai nestekaasua käyttävät kuorma- ja 
linja-autot ovat vapaita lisäverosta, jos ajo-
neuvon typen oksidien päästö on enintään 2,5 
g/kWh, mikä vastaa käytännössä uusimman 
moottoritekniikan mahdollistamaa päästöjen 
tasoa. Lakialoitteessa 16/2002 vp, jonka on 
allekirjoittanut 127 kansanedustajaa, katso-
taan, että biokaasusta valmistettua polttoai-
netta käyttävälle ajoneuvolle määrättävä lisä-
vero on huomioon ottaen sekä ympäris-
tönäkökohdat että muut asialliset perusteet 
kohtuuton ja epätarkoituksenmukainen. Ben-
siinin ja dieselöljyn tilalle yritetään jatkuvasti 
kehittää vaihtoehtoisia polttoaineita, kuten 
kaasuja ja kasvisöljyjä. Teknisen kehityksen 
myötä erityisesti kaasukäyttöisten ajoneuvo-
jen on todettu tarjoavan merkittäviä etuja 
ajoneuvojen matalan päästötason johdosta. 
Myös kaupunkien saaste- ja hiukkasongelmia 
voidaan helpottaa näitä uusia polttoaineita 
käyttämällä. Nykyinen lisäverojärjestelmä 
hidastaa ja estää osaltaan uuden ympäristön 
kannalta edullisen tekniikan käyttöönottoa 
aiheuttaen samalla ongelmia laajamittaisen 
tuotannon ja jakelun kehittymisedellytyksille 
ja -näkymille. Verolain säännökset tulee laa-
tia siten, että varmistettaisiin ympäristöta-
voitteiden kannalta parhaan mahdollisen tek-
niikan käyttöönotto. Lakialoitteen mukaan li-
säverotonta tulisi olla mainitun maa- tai nes-
tekaasun käytön lisäksi myös kotimaisesta 
biokaasusta ja bioöljystä valmistetun poltto-
aineen käyttö. 

Biokaasua syntyy pääasiallisesti kaatopai-
koilla. Suurimmilla kaatopaikoilla biokaasu 
voidaan järkevästi hyödyntää sähköntuotan-
toon, mutta toistaiseksi se on harvinaista. 
Kaatopaikoilta kerättävän kaasun lisäksi bio-
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kaasulla tarkoitetaan esimerkiksi mädättä-
möissä lietteestä tai lannasta valmistettua 
kaasua. Biokaasu on lähes täysin biomassa-
pohjaista energiaa. Sen kaasujen pääkompo-
nentti on metaani. Kaatopaikoiltamme kerä-
tään talteen kaatopaikkakaasuja noin 35 mil-
joonaa kuutiometriä vuodessa, josta noin 
puolet käytetään hyödyksi sähkön ja lämmön 
tuotannossa sekä puolet hävitetään polttamal-
la soihdussa hyötykäyttökohteen puuttuessa. 
Energiamääränä hyödynnetty kaatopaikka-
kaasun määrä vastaa nykyisin noin 0,2 tera-
wattituntia. Vuodelle 2010 kansallisessa il-
mastostrategiassa tavoite on 0,5 terawattitun-
tia 50 suurimmalta kaatopaikalta. Se edustai-
si sähkön tuotannossa enintään 0,1 terawatti-
tuntia vuodessa. Biopolttoaineita käyttäviä 
moottorivoimaloita on tällä hetkellä noin 10 
ja vuonna 2010 arviolta noin 30. Lisäksi bio-
kaasua syntyy ja sitä on kerättävissä talteen 
erilaisissa kaatopaikkoja pienimuotoisem-
missa yhteyksissä, joissa on kysymys erilai-
sen esimerkiksi maatalousperäisen biomas-
san mädättämisestä. Biokaasujen ja muiden-
kin biopolttoaineiden käyttömahdollisuudet 
energiatuotannossa osoittavat, että liikenne-
käyttö on vain yksi mahdollisuus useiden 
muiden vaihtoehtojen ohella. Biopolttoainei-
den käyttöä juuri liikenteessä puoltaa kuiten-
kin se, että kulutus on tässä käytössä ympäri 
vuoden suunnilleen samalla tasolla, toisin 
kuin esimerkiksi lämmityskäytössä. Liiken-
nekäytössä ei siten syntyisi samassa määrin 
kysyntävaihtelusta johtuvia varastointion-
gelmia. 

 
Kaasumaisten polttoaineiden ja biopolttoai-
neiden käytön edistämistä koskevat yhteisön 
tavoitteet 
 

Euroopan yhteisössä kaasumaisten poltto-
aineiden ja biopolttoaineiden käytön edistä-
minen liittyy sekä ympäristönäkökohtiin, eri-
tyisesti kasvihuonekaasujen vähentämiseen, 
että riippuvuuden vähentämiseen perinteisis-
tä energialähteistä. Viimeksi mainittu näkö-
kohta on korostunut viime aikoina. Liiken-
nettä koskevassa komission valkoisessa kir-
jassa ”Eurooppalainen liikennepolitiikka 
vuoteen 2010: valintojen aika” todetaan lii-
kenteen hiilidioksidipäästöjen ennusteiden 
mukaan olevan kasvussa sekä suhteellisesti 

että absoluuttisena päästöjen määränä. Yhte-
nä tavoitteena on vähentää liikenteen riippu-
vuutta öljystä käyttämällä vaihtoehtoisia 
polttoaineita, kuten biopolttoaineita. Euroo-
pan parlamentin ja Neuvoston direktiivissä 
liikenteen biopolttoaineiden ja muiden uusiu-
tuvien polttoaineiden käytön edistämisestä 
2003/30/ETY todetaan johdanto-osassa, että 
biopolttoaineiden käytön lisääminen liiken-
teessä, sulkematta kuitenkaan pois muita 
mahdollisia vaihtoehtoisia polttoaineita, joita 
ovat autoille tarkoitettu nestekaasu ja pai-
neistettu maakaasu, on eräs keino, jolla yh-
teisö voi vähentää riippuvuuttaan tuontiener-
giasta ja vaikuttaa liikenteen polttoainemark-
kinoihin ja siten energian huoltovarmuuteen 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Tämä ei 
kuitenkaan millään tavoin vähentäisi poltto-
aineen laatua, ajoneuvojen päästöjä ja ilman 
laatua koskevan yhteisön lainsäädännön nou-
dattamisen merkitystä. 

Komission vihreässä kirjassa ”Energia-
huoltostrategia Euroopalle” 
(KOM(2000)769) asetetaan tavoitteeksi, että 
20 prosenttia tavanomaisista polttoaineista 
korvataan vaihtoehtoisilla polttoaineilla tie-
liikenteen alalla vuoteen 2020 mennessä. 
Vaihtoehtoisiksi polttoaineiksi on tässä kat-
sottu maakaasu, biopolttoaineet ja pitkällä 
tähtäimellä vety. Tästä maakaasun osuus olisi 
10 prosenttiyksikköä ja vedyn osuus viisi 
prosenttiyksikköä saman määrän jäädessä 
biopolttoaineiden osuudeksi. Tästä kaksi pro-
senttiyksikköä olisi biokaasujen osuutta ja 
kolme prosenttiyksikköä muiden biopolttoai-
neiden osuutta.  

Tällä hetkellä kaasumaisia polttoaineita 
käyttävien ajoneuvojen osuus ja samalla 
myös kaasumaisten polttoaineiden jakelujär-
jestelmien laajentuminen on useissa maissa 
nopeassa kasvussa, vaikka edellä mainitut 
yhteisön tavoitteet eivät tarkoita jäsenmaita 
sitovia säännöksiä. Edellä mainitun yhteisön 
strategian ja siihen liittyvän lainsäädännön 
edistyessä myös ajoneuvojen valmistajat ovat 
ryhtyneet kehittämään ja valmistamaan myös 
henkilöautoja, jotka on jo valmiiksi tehty 
kaasumaisia polttoaineita varten. Kaasumais-
ten polttoaineiden käyttö ei siten enää ole ai-
noastaan muuta polttoainetta käyttämään tar-
koitettuihin autoihin tehtyjen jälkiasennusten 
varassa, kuten asianlaita oli aikaisemmin. 
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Tämän myötä suurin osa markkinoilla olevis-
ta uusista kaasukäyttöisistä henkilöautoista 
vastaa jo nyt vuonna 2005 voimaan tulevia 
euro-4 -tason päästövaatimuksia. 

 
Sanktiojärjestelmän yhteisöoikeudellinen ar-
viointi 
 

Euroopan yhteisöjen komissio on kiinnittä-
nyt huomiota Suomen sanktiojärjestelmään 
vuoden 1997 lopulla aloittamassaan valvon-
tamenettelyssä. Komissio on katsonut yhtei-
söoikeuden vastaiseksi sen, että Suomen jär-
jestelmään ei sisälly muodollista kieltoa 
käyttää ajoneuvoissa lievemmin verotettuja 
polttoaineita kuin mitä polttoaineverotusta 
koskevissa yhteisön direktiiveissä 
92/81/ETY ja 92/82/ETY edellytetään. Ko-
mission mukaan tällainen muodollinen kielto 
tulisi sisältyä jäsenmaan lainsäädäntöön, jotta 
mainittujen direktiivien tarkoitus moottori-
bensiininä tai dieselöljynä verotettavien polt-
toaineiden käytöstä tieliikenteessä tulisi 
asianmukaisesti varmistettua. Suomen halli-
tus puolestaan on katsonut, että tämä toteutuu 
Suomen olosuhteissa parhaiten juuri kuvatul-
la taloudelliseen sanktioon perustuvalla jär-
jestelmällä, jossa valvonta kohdistetaan 
mahdollisimman tarkoin niihin, jotka ehkä 
kuitenkin käyttävät ajoneuvoissaan väärää 
polttoainetta. Komissio ei kuitenkaan hyväk-
synyt Suomen hallituksen kantaa, vaan nosti 
17 päivänä toukokuuta 2000 yhteisöjen tuo-
mioistuimessa jäsenyysvelvoitteiden noudat-
tamatta jättämistä koskevan kanteen Suomen 
tasavaltaa vastaan (C-185/00). Muodollisen 
käyttökiellon vaatimuksen lisäksi komission 
kanne koski myös eri polttoainelaatujen kä-
sittelyä ja luovuttamista verovalvonnassa. 

Julkiasiamies on 5 päivänä joulukuuta 
2002 tekemässään ratkaisuehdotuksessa tar-
kentanut oikeudenkäynnin kohdetta siten, et-
tä keskeistä on se, onko Suomen lakisäätei-
nen järjestelmä sopusoinnussa direktiivin 
92/82/ETY 5 artiklan ja direktiivin 
92/81/ETY 8 artiklan 2 ja 3 kohdan vaati-
musten kanssa. Direktiivin 92/82/ETY 5 ar-
tiklan 1 kohdan mukaan moottoripolttoainee-
na käytettävän kaasuöljyn valmisteveron vä-
himmäismäärän on oltava 245 euroa tuhatta 
litraa kohden. Tämän perusteella jäsenvalti-
oiden velvollisuutena on huolehtia siitä, että 

tosiasiassa moottoripolttoaineena käytetystä 
kaasuöljystä kannetaan valmisteveroa vähin-
tään tämä määrä. Todettakoon, että Suomes-
sa dieselöljyn nykyinen valmistevero on 
319,4 euroa tuhatta litraa kohden. 

Julkisasiamies katsoo, että valmisteveron 
määrien suuret erot, jotka ilmenevät loppu-
käyttäjävaiheessa eri polttoainelaaduista 
maksettavassa hinnassa, sellaisenaan houkut-
televat eniten verotetusta moottoripolttoai-
neesta kannettavien valmisteverojen kiertä-
miseen tai välttämiseen. Tämän estämiseksi 
säädetään direktiivin 92/81/ETY 8 artiklan 1, 
2 ja 3 kohdassa, että kaasuöljyn, joka on va-
pautettu valmisteverosta tai josta kannetaan 
alhaisempaa valmisteveroa, käyttöön näissä 
kohdissa kuvailtuihin tarkoituksiin sovelle-
taan verovalvontaa veropetosten, veron kier-
tämisen tai muiden väärinkäytösten torjumi-
seksi. Alhaisemmalla valmisteverokannalla 
verotetun polttoaineen käytön asianmukainen 
verovalvonta on osa siitä saavutettavaa tulos-
ta koskevasta velvoitteesta, joka direktiivin 
92/82/ETY 5 artiklan 1 kohdassa asetetaan 
dieselöljyn vähimmäisverolle. 

Julkisasiamiehen arvion mukaan eri poltto-
aineiden vero- ja hintaeroista seuraa helposti 
veronkiertoa. Tärkeä kriteeri arvioitaessa 
edellä kuvatun saavutettavaa tulosta koske-
van velvoitteen täyttämistä on näin ollen se, 
voidaanko asianomaisella kansallisella lain-
säädännöllä, sellaisena kuin sitä sovelletaan 
ja sen noudattamista valvotaan, estää sellai-
sen polttoaineen käyttämisen moottoripoltto-
aineena, jota ei ole tarkoitettu sellaisena käy-
tettäväksi.  

Julkisasiamiehen mielestä komission ja 
Suomen välistä riita-asiaa on arvioitava siltä 
kannalta, estääkö Suomen lakisääteinen jär-
jestelmä, sellaisena kuin sitä sovelletaan ja 
kun sen noudattamista valvotaan, tehokkaasti 
muihin käyttötarkoituksiin tarkoitetun kaasu-
öljyn eli etenkin lämmitykseen tarkoitetun 
kevyen polttoöljyn käyttämisen moottoripolt-
toaineena. Suomen järjestelmää on tätä var-
ten tarkasteltava kokonaisuutena. Vastauksel-
la siihen, sisältääkö lainsäädäntö ehdottoman 
käyttökiellon, ja siihen, jätetäänkö siinä jake-
luketjun tietyt osat — huoltoasemat — val-
vonnan ulkopuolelle, julkisasiamies sen si-
jaan katsoo sellaisenaan olevan vähemmän 
merkitystä.  
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Julkisasiamies päätyy siihen Suomen halli-
tuksen kantaa vastaavaan käsitykseen, että 
Suomen järjestelmällä pyritään estämään al-
haisen valmisteveron alaisen kevyen poltto-
öljyn käyttö tieliikenteessä ja että järjestelmä 
on tehokas edellyttäen, että sitä sovelletaan 
asianmukaisesti. Hän katsoo, että näillä edel-
lytyksillä ennaltaehkäisevistä veronluontei-
sista maksuista koostuva järjestelmä, on läh-
tökohtaisesti vähintään yhtä tehokas kuin 
mikä tahansa muu nimenomaiseen kieltoon 
perustuva järjestelmä. Myös sellainen täytän-
töönpanojärjestelmä, joka perustuu hallinnol-
liseen tai rikosoikeudelliseen kieltojärjestel-
mään, ei sellaisenaan estä vilpillistä käyttäy-
tymistä. Seuraamusten ankaruus, valvonnan 
intensiteetti ja se valppaus, jolla todettuihin 
lainsäädännön rikkomisiin puututaan, ovat 
myös ratkaisevia tällaisten järjestelmien te-
hokkuuden kannalta. Juuri suomalaisen jär-
jestelmän veronluonteisten rangaistusmaksu-
jen ankaruus ja se seikka, että ne enemmittä 
toimitta kannetaan, kun kevyttä polttoöljyä 
todetaan käytettävän kielletyllä tavalla moot-
toripolttoaineena, johtavat siihen, että järjes-
telmä on sekä tehokas ja että sillä on pelote-
vaikutus. 

Julkisasiamies käsittelee lisäksi eräitä 
Suomen järjestelmän piirteitä, jotka hänen 
arvionsa mukaan ovat merkittäviä järjestel-
män sanktioluonteisuuden korostajina. Näitä 
ovat muun muassa ilmoittamisvelvollisuus ja 
ennakkoilmoituksen laiminlyönnistä aiheutu-
vat korotukset. Lopputuloksena jul-
kisasiamies katsoo, että pitäessään voimassa 
tämän järjestelmän Suomi ei ole rikkonut jä-
senyysvelvoitteitaan. Ratkaisuehdotuksessa 
esitetään komission kanne hylättäväksi. Mai-
nittakoon, ettei komissio ole riitauttanut 
Suomen lainsäädäntöä sen suhteen, missä 
ajoneuvoissa saadaan käyttää poikkeuksena 
pääsäännöstä lievemmin verotettuja polttoai-
neita. 

Yhteenvetona käytettävissä olevan aineis-
ton perusteella voidaan katsoa, että ainakaan 
oikeudenkäynnin tässä vaiheessa Suomen li-
säveroon ja polttoainemaksuun perustuvaa 
järjestelmää ei ole pidettävä yhteisölainsää-
dännön vastaisena. Tiedossa ei ole, milloin 
tuomioistuin lopullisesti ratkaisee asian. 

 
 

2.  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  
ehdotukset  

Esityksen päätavoitteet 
 

Esitys liittyy kiinteästi ajoneuvojen vuo-
tuisten verojen kokonaisuudistukseen. Toi-
minnallisesti ja tavoitteiltaan toisiaan vastaa-
vat, nykyisin eri laeilla säädellyt asiakoko-
naisuudet ehdotetaan koottavaksi kahteen la-
kiin. Polttoaineiden käyttöön liittyvät, nykyi-
sin moottoriajoneuvoverolaissa ja polttoai-
nemaksusta annetussa laissa olevat sank-
tioluonteiset, vailla välittömiä fiskaalisia ta-
voitteita olevat säännökset muodostavat yh-
den tällaisen asiakokonaisuuden. Toinen ko-
konaisuus sisältyisi samanaikaisesti tämän 
esityksen kanssa annettavaan hallituksen esi-
tykseen laiksi ajoneuvoverosta. Se koskee 
vuotuisia veroja, eli ajoneuvoveroa ja myös 
dieselveroksi kutsuttua varsinaista ajoneuvo-
veroa, joiden päätarkoitus puolestaan on ve-
rotulojen kerääminen. Sanktioluonteiset 
säännökset siis yhdistettäisiin kahdesta laista 
yhteen, jolloin myös nykyisten järjestelmien 
osittainen päällekkäisyys poistuisi. Ehdotusta 
voidaan pitää tältä osin lähinnä lainsäädäntö-
teknisenä. Tavoitteena on kuitenkin myös 
järjestelmän selkiyttäminen. 

Toisena keskeisenä tavoitteena on huoleh-
tia siitä, että järjestelmä jatkossakin täyttää 
tehokkaasti tehtävänsä väärien polttoaineiden 
käytön estäjänä. Tämä tavoite seuraa jo yh-
teisöoikeudesta, mutta siihen on myös paina-
vat polttoaineverokertymään liittyvät, välilli-
set fiskaaliset syynsä. Edellä selostetussa jul-
kisasiamiehen ratkaisuehdotuksessa koroste-
taan sanktiojärjestelmän tosiasiallisen tehok-
kuuden merkitystä. Esityksessä on erityisesti 
huomioitu niitä järjestelmän oikeudellisia 
piirteitä, joita julkisasiamies on pitänyt tär-
keinä, kun arvioidaan järjestelmän yleistä 
luonnetta yhteisöoikeuden kannalta. 

Tarkoituksena on, että siinä, mihin ajoneu-
voihin, missä käytössä ja mihin polttoainei-
siin sanktio kohdistuu, järjestelmän aineelli-
nen sisältö pidetään asiallisesti suunnilleen 
nykyisellään. Eräitä vähäisiä lähinnä selven-
täviä muutoksia kuitenkin ehdotetaan tehtä-
väksi. Samoin joitakin lainsäädännön synty-
historiaan liittyviä ratkaisuja uudistettaisiin 
tässä yhteydessä vastaamaan nykyisiä käsi-
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tyksiä. Tämä koskee muun muassa jäljempä-
nä selostettavaa ilmoitusvelvollisuuden mer-
kitystä polttoainemaksun kantamisen lähtö-
kohtana. 

 
Keskeiset ehdotukset 
 

Nykyisin kahdessa eri laissa olevat lisäve-
ro- ja polttoainemaksusäännökset yhdistettäi-
siin yhteen polttoainemaksusta säädettävään 
lakiin. Nykyisen moottoriajoneuvoverolain 
kumoutuessa ajoneuvoverotuksen uudistuk-
sen myötä kumoutuvat myös säännökset li-
säverosta. Lisäverosta vuotuisena seuraa-
muksena luovuttaisiin kokonaan ja järjestel-
mä rakentuisi nykyisen polttoainemaksun ta-
paan tarkemmin sanktion alaisen polttoai-
neen tosiasiallisesta käyttöajasta riippuvan 
seuraamuksen varaan. Vuotuiseen maksuun 
perustuvaa seuraamusjärjestelmää voitaisiin 
sanktioinnin näkökulmasta arvostella siitä, 
ettei siinä välttämättä toteudu se, että seu-
raamus nousee aina kun polttoaineen virheel-
linen käyttö toistuu. Nykyisessä järjestelmäs-
sä tämä ilmenee periaatteessa silloin, kun li-
säveron alaisen polttoaineen käytöstä on teh-
ty viranomaiselle laissa säädetty ennakkoil-
moitus. Silloin kannettaisiin vain lisävero 
koko vuodelta, mutta ei samalta ajalta poltto-
ainemaksua. Tästä järjestelystä luopuminen 
merkitsee periaatteessa sanktioluonteisuuden 
korostamista, koska enää ei olisi mitään teo-
reettistakaan tilannetta, jossa esimerkiksi ve-
rottoman polttoaineen käytön jatkaminen ei 
aiheuttaisi rangaistusseuraamuksen kasvua.  

Käytännön kokemukset nykyisestä kahdes-
ta seuraamuksesta osoittavat, että kun lisäve-
ro ja polttoainemaksu yhteensovitetaan moot-
toriajoneuvoverolain 16 §:ssä sanotulla taval-
la, lisäveroa ei yleensä jää lainkaan makset-
tavaksi, kun polttoainemaksu on useimmiten 
vähintään lisäveron suuruinen. Sanktiojärjes-
telmä ei siis lievene sillä, että lisäveron tyyp-
pisestä seuraamuksesta luovuttaisiin. Sankti-
on ankaruus riippuu käytännössä vain siitä, 
mille tasolle polttoainemaksu asetetaan. 

Kuten edellä on selostettu, nykyisessä jär-
jestelmässä sekä lisäveron että polttoaine-
maksun kantamiseen liittyy ajoneuvon omis-
tajalle tai haltijalle säädetty ilmoitusvelvolli-
suus, jos ajoneuvossa aiotaan ryhtyä käyttä-
mään seuraamusten alaista polttoainetta. Li-

säveron tai polttoainemaksun kantaminen pe-
rustuu ensiksi tähän ilmoitukseen ja sen li-
säksi niiden polttoaineiden tosiasiallisen käy-
tön havaitsemiseen, joista olisi pitänyt tehdä 
edellä mainittu ilmoitus. Asianomaisia lakeja 
keskenään verrattaessa rakenteilla on jonkin 
verran keskinäistä eroa, mutta ilmoitusvel-
vollisuus on joka tapauksessa tärkeä mak-
suunpanoa tai verovelvollisuutta määrittävä 
tekijä. Käytännössä on kuitenkin osoittautu-
nut, ettei ennakkoilmoituksia tehdä, eräitä 
traktoreita lukuun ottamatta. Tämä johtuu 
suoraan järjestelmän sanktioluonteisuudesta, 
jolloin siis on kysymys tiettyjen polttoainei-
den käytön estämisestä eikä niiden tarjoami-
sesta tavanomaisten verollisten polttoainei-
den vaihtoehtona. 

Edellä esitetyn perusteella esityksessä eh-
dotetaan, että ilmoitusvelvollisuudella ei 
enää olisi merkitystä polttoainemaksun mak-
suunpanossa tai maksuvelvollisuuden mää-
räämisessä. Vaikka ilmoitusvelvollisuudelta 
poistuu tämän kaltainen merkitys, se ehdote-
taan kuitenkin säilytettäväksi siinä rajoitetus-
sa mielessä, että verovelvollisen edellytetään 
edelleen ilmoittavan polttoaineiden käytöstä 
viranomaiselle etukäteen uhalla, että poltto-
ainemaksua muutoin korotetaan 30 prosentil-
la. Ilmoitusvelvollisuudella ei kuitenkaan 
enää olisi muuta oikeudellista vaikutusta 
maksuvelvollisuuteen tai siihen, ketä on pi-
dettävä velvollisena maksun suorittamiseen. 
Ilmoitus olisi sinänsä näyttö maksuvelvolli-
suuden aiheuttaman polttoaineen käytöstä, 
mutta tämän rinnalle tai edelle nousisi esityk-
sen mukaan se käytännössä tavallisin tilanne, 
että valvonnassa havaitaan ajoneuvossa käy-
tetyn väärää polttoainetta.  

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen jul-
kisasiamies arvioi ilmoitusvelvollisuutta seu-
raavasti (ratkaisuehdotuksen kohta 51): ”näi-
den erityisten veronluonteisten maksujen 
luonne veronluonteisina rangaistusmaksuina 
käy selvästi ilmi säännöksestä, jonka mukaan 
silloin, kun kevyen polttoöljyn käytöstä 
moottoripolttoaineena ei ole ilmoitettu etukä-
teen, jo sellaisenaan ennaltaestävä erityinen 
polttoainemaksu kannetaan enemmittä toi-
mitta kolminkertaisena.” Myös tämä huomi-
oon ottaen on perusteltua edelleen säilyttää 
ilmoittamisvelvollisuus siten, että laimin-
lyöntiin liittyy veronkorotus tai sitä vastaava 
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seuraamus. Ilmoitusvelvollisuuden voi katsoa 
tarkoittavan, että polttoainemaksun aiheutta-
van polttoaineen käyttö ei ole sallittua ilman 
tämän velvollisuuden täyttämistä. Pitemmällä 
aikavälillä näin muotoillulla ilmoitusvelvolli-
suudella on mahdollisesti myös se merkitys, 
että sen avulla voidaan seurata, ovatko sank-
tiot riittävällä tasolla. Jos vapaaehtoisia il-
moituksia alkaisi jossakin ajoneuvoryhmässä 
tulla, tämä merkitsisi, että seuraamusten 
maksaminen koettaisiin vaihtoehdoksi verol-
lisen polttoaineen käytölle, jolloin olisi har-
kittava tason korottamista. 

Järjestelmän tehokkuuteen liittyvistä syistä 
polttoainemaksun määrän tulee olla kyllin 
korkea, jotta myös riittävä ennalta estävä 
vaikutus tulisi varmistetuksi. Järjestelmään 
tulisi lisäksi sisällyttää piirteitä, jotka mah-
dollistavat seuraamuksen alaisen polttoainei-
den käytön tapauskohtaisten erityispiirteiden 
huomioon ottamisen samaan tapaan kuin 

esimerkiksi rangaistusten määräämisessä tai 
verotuksessa yleisesti käytössä olevassa ve-
ronkorotusmenettelyssä. Tämä lisäisi järjes-
telmälle ominaista harkinnanvaraisuutta ja on 
omiaan korostamaan sen sanktioluonnetta. 
Ottaen huomioon, että nykyinen polttoaine-
maksu korotetaan kolminkertaiseksi, jos en-
nakkoilmoitusta ei ole asianmukaisesti tehty, 
uudessa laissa polttoainemaksu voisi olla 30 
prosentilla korotettuna lähellä tätä käytän-
nössä tavallista tasoa. Tämän lisäksi ehdote-
taan, että polttoainemaksua voitaisiin korot-
taa enintään 50 prosentilla, jos väärän poltto-
aineen käyttö on toistuvaa ja enintään kak-
sinkertaiseksi, jos kyseessä on törkeä tapaus. 
Ehdotus vastaa suunnilleen muun verolain-
säädännön veronkorotussäännöksissä olevaa 
käytäntöä. 

Edellä olevilla perusteilla eri ajoneuvo-
ryhmien polttoainemaksuiksi ehdotetaan ny-
kytasoon verrattuna seuraavia euromääriä: 

 
 

Nykyjärjestelmä Ehdotus 

 Perus- 
määrä 

3-kertainen Perus- 
määrä 

Korotus 
30 % 

Korotus 
50 % 

Korotus 
100 % 

Henkilöauto 168 504 300 390 585 780 
Pakettiauto 252 756 500 650 975 1 300 
Linja-auto 336 1 998 700 910 1 365 1 820 
Kuorma-auto 504 1 512 1 000 1 300 1 950 2 600 
Kuorma-auto ja  
perävaunu 

504 1 512 1 500 1 950 2 925 3 900 

 
Vastineissaan EY-tuomioistuimessa esillä 

olevassa Suomen seuraamusjärjestelmää kos-
kevassa asiassa Suomen hallitus on esittänyt 
laskelmia, joista käy ilmi, ettei polttoaineiden 
hintaerot huomioon ottaen minkään ajoneu-
voryhmän kohdalla voi muodostua sellaista 
tilannetta, että polttoainemaksun maksamalla 
kannattaisi siirtyä käyttämään ajoneuvossa 
tavanomaisten liikennepolttoaineiden sijasta 
verottomia tai lievemmin verotettuja poltto-
aineita. Edellä olevat veron määrät on mitoi-
tettu siten, että tämä tilanne edelleen säilyy, 
vaikka henkilö- ja pakettiautojen kohdalla 
maksun määrä olisikin hieman nykyistä 
alempi, jos verrataan nykyistä polttoaine-
maksua kolminkertaisena ja ehdotettua mak-
sua 30 prosentilla korotettuna. Erityisesti 
harkinnanvaraisten korotusmahdollisuuksien 
lisääminen mahdollistaa kaikissa ajoneuvo-

ryhmissä tarvittaessa myös nykyistä korke-
ampien veromäärien soveltamisen, jos teon 
laatu sitä edellyttää. 

Vain edellä olevassa taulukossa mainitut 
ajoneuvoryhmät ovat tähän asti olleet poltto-
ainemaksun alaisia. Uudistuksessa siirrettäi-
siin eräät nykyisin vain lisäveron alaiset ajo-
neuvoryhmät polttoainemaksun alaisiksi nou-
dattaen sitä periaatetta, että polttoainemaksun 
tulee myös näiden kohdalla olla järjestelmän 
ennalta estävyyden turvaavalla tasolla.  

Polttoainemaksun verovelvollisesta, tai jos 
niin halutaan sanoa, maksuvelvollisesta eh-
dotetaan säädettäväksi pääsääntöisesti ny-
kyistä polttoainemaksulakia ja sen sovelta-
miskäytäntöä vastaavasti. Polttoainemaksu 
määrätään sen maksettavaksi, joka lievem-
min verotettua tai verotonta polttoainetta 
käytettäessä on ajoneuvon omistaja. Jos ajo-
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neuvo on toisen hallinnassa, polttoainemaksu 
määrätään haltijan maksettavaksi. Tässä hal-
tijalla ei kuitenkaan tarkoiteta pelkästään re-
kisteriin merkittyä haltijaa, vaan ajoneuvon 
tosiasiallinen haltija voi myös olla maksu-
velvollinen. Oikeuskäytännössä myös lyhyt-
aikaisen omistajan luvalla tapahtuneen tila-
päisen ajoneuvon käytön on katsottu aiheut-
tavan voimassa olevan lain mukaisen ilmoi-
tusvelvollisuuden ja lisäveron maksuvelvolli-
suuden (KHO 1996 B 581). Lakia ehdotetaan 
täsmennettäväksi siten, että maksuvelvollise-
na voi olla myös se, joka on ottanut ajoneu-
von rikollisella menettelyllä käyttöönsä. 

Moottoriajoneuvoverolaissa on rajattu eräi-
tä ajoneuvoryhmiä lisäveroseuraamuksen ul-
kopuolelle. Näin ollen lievemmin verotettu-
jen tai verottomien polttoaineiden käyttö il-
man seuraamuksia on näissä tapauksissa 
mahdollista. Tämä koskee lähinnä esimerkik-
si eräitä tavallisesti muussa kuin tieliikenne-
käytössä olevia ajoneuvoryhmiä, kuten trak-
toreiden käyttöä maa- ja metsätaloudessa se-
kä työkoneita. Säännökset vastaavat tältä 
osin yhteisön polttoaineverodirektiiveissä 
mainittuja poikkeuksia, eikä näitä ole esi-
merkiksi komission käynnistämässä valvon-
tamenettelyssä asetettu yhteisöoikeudellisesti 
kyseenalaisiksi. Yleisesti voidaan todeta, että 
varsinainen tavarankuljetustoiminta esimer-
kiksi työkoneilla edellyttää verollista poltto-
ainetta, samoin traktorin käyttö maa- ja met-
sätalouden ulkopuolella. Yhteisöoikeudelli-
sestikin sallitut poikkeusmahdollisuudet on 
edelleen tarkoituksenmukaista säilyttää asial-
lisesti nykyisellään. Sen vuoksi ehdotetaan, 
että muun muassa maa- ja metsätaloudessa 
käytettävissä traktoreissa, eräissä moottori-
työkoneissa, moottorityökoneiksi varuste-
tuissa traktoreissa ja auton alustalle rakenne-
tuissa työkoneissa, eräissä nestekaasua tai 
maakaasua käyttävissä kuorma- ja linja-au-
toissa, turpeentuotannossa käytettävissä trak-
toreissa ja moottorireissä voitaisiin edelleen 
käyttää lievemmin verotettuja tai verottomia 
polttoaineita ilman sanktioluonteisia veroseu-
raamuksia.  

Nykyisissä säännöksissä rajataan maa- ja 
metsätalouden harjoittamisen tai työkoneteh-
tävän ulkopuolinen tavarankuljetustoiminta 
verollista polttoainetta edellyttäväksi. On 
tarkoituksenmukaista, että rajaus edelleen 

säilytettäisiin, mutta on osoittautunut, että 
nykyisille säännöksille ei juurikaan ole esi-
tettävissä yksinkertaisempaa tai lainsäädän-
nöllisesti selkeämpää vaihtoehtoa. Asia olisi 
jossakin määrin toinen, jos tyydyttäisiin vain 
ajoneuvojen tai työkoneiden tekniseen luokit-
teluun liittyviin perusteisiin ja jätettäisiin 
käyttötarkoitus huomiotta. Tällöin esimerkik-
si kaikki traktorit olisivat sellaisenaan oikeu-
tettuja kevyen polttoöljyn käyttöön riippu-
matta käyttötarkoituksesta. On kuitenkin 
huomattava, että Neuvoston direktiivissä mi-
neraaliöljyjen valmisteverotuksen harmo-
nisoinnista 92/81/ETY määritellään poikke-
usmahdollisuudet pääasiallisesti käyttötarkoi-
tuksen eikä ajoneuvon teknisen luokittelun 
mukaan. Direktiivin 8 artiklassa mainitaan 
yhtenä poikkeusperusteena käyttö maa- ja 
metsätaloudessa, mainitsematta mitä ajoneu-
volajia poikkeusmahdollisuus koskee. Suo-
messa on näin ollen edelleenkin syytä rajata 
esimerkiksi työkonekäyttö siten, ettei siihen 
sisälly varsinaisia kuljetustehtäviä ja trakto-
reiden kevyen polttoöljyn käyttömahdolli-
suus nykyiseen tapaan vain maa- ja metsäta-
louteen, mukaan lukien näiden alojen tietyt 
liitännäistoiminnot. Myös niin sanotun päi-
vämaksun suorittamismahdollisuus eräistä 
traktoreista ehdotetaan säilytettäväksi ennal-
laan liikennetraktoreita lukuun ottamatta. 
Säännöksen sanamuotoa tarkistettaisiin siten, 
että tämä mahdollisuus koskisi vain luokkaan 
T kuuluvia traktoreita, jolloin esimerkiksi lii-
kennetraktorit jäisivät aina päivämaksun ul-
kopuolelle. 

Polttoaineet, joita ajoneuvoissa edellyte-
tään käytettäväksi tai joista aiheutuu poltto-
ainemaksun suorittamisvelvollisuus, ehdote-
taan määriteltäväksi pääasiassa samoin kuin 
tähänkin asti, eräitä metaaniin perustuvia 
kaasumaisia polttoaineita koskevia muutok-
sia lukuun ottamatta. Näin ollen maksuvel-
vollisuus seuraa moottorin laadun mukaan 
dieselöljyn tai moottoribensiinin verotasoa 
alemmin verotettujen polttoaineiden käytös-
tä. Jos näihin polttoaineisiin on lisätty esi-
merkiksi biopohjaisia komponentteja asian-
omaisen yhteisölainsäädännön mukaisesti, 
polttoaine on edelleen dieselöljyä tai mootto-
ribensiiniä, vaikka biopohjaisen osuuden ve-
rokohtelu ehkä poikkeaisikin yhteisölainsää-
dännön sallimalla tavalla polttoaineen muun 
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osuuden verosta. Tämän johdosta nestemäi-
siin polttoaineisiin ehkä lisättäviin biokom-
ponentteihin ei ole aihetta erikseen varautua 
polttoainemaksua koskevassa lainsäädännös-
sä. Tämä koskee myös sitä, että polttoaine 
koostuisi yksinomaan biokomponenteista. 
Tällainen polttoaine tulisi yhteisön valmiste-
verosäännöksissä ja sitä vastaavasti myös jä-
senmaiden kansallisessa lainsäädännössä rin-
nastaa moottoribensiiniin tai dieselöljyyn, 
riippuen siitä, minkälaisissa moottoreissa 
käytettäväksi kyseinen polttoaine on tarkoi-
tettu. Jos tälle laadulle annetaan verotukea, 
siitä muodostuu lievemmin verotettu mootto-
ribensiini tai dieselöljy, siis joka tapauksessa 
näihin kategorioihin luettava polttoaine. 

Kaasumaisten polttoaineiden kohdalla ti-
lanne on tähän asti ollut jonkin verran tulkin-
nanvarainen siitä johtuen, että lienee epäsel-
vää luetaanko maakaasuksi tai nestekaasuksi 
samalla tavoin kuin mainittujen nestemäisten 
polttoaineiden kohdalla myös samaan käyttö-
tarkoitukseen luovutettuja, korvaavia poltto-
aineita. Esimerkiksi biokaasujen asema saat-
taa tämän vuoksi olla epäselvä, vaikka bio-
kaasu olisi puhdistettuna suunnilleen samalla 
tavalla pääasiallisesti metaania kuin maakaa-
sukin. Käytännössä ei ole mahdollista erottaa 
ajoneuvon polttoainejärjestelmässä olevasta 
kaasusta, onko siinä oleva metaani biomas-
sasta tuotettua vaiko maakaasua. Ei myös-
kään ole olemassa mitään esimerkiksi kevyen 
polttoöljyn tunnistettavaksi tekemistä vastaa-
vaa menetelmää eri lähteistä peräisin olevien 
taikka eri tavalla verotettavien metaanilaatu-
jen erottamiseksi toisistaan. Näin ollen on 
ilmeistä, että kaikkia metaaniin perustuvia 
kaasumaisia polttoaineita tulisi polttoainei-
den käyttöä koskevassa sanktioluonteisessa 
verotuksessa käsitellä yhtenevästi. 

Jotta yhteisön tavoitteiden mukainen kehi-
tys vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöön-
otossa voisi toteutua, tulisi Suomessakin jo 
lähivuosina ottaa käyttöön lisääntyvässä 
määrin näitä polttoaineita käyttäviä ajoneu-
voja. Jos on kyse nykyisiin nestemäisiin polt-
toaineisiin lisättävistä biokomponenteista, 
niiden käyttö tosin on mahdollista jo olemas-
sa olevissa ajoneuvoissa. Tarve hankkia uu-
sia, erityisesti vaihtoehtoisia polttoaineita 
varten rakennettuja autoja, koskee ennen 
kaikkea erilaisia kaasumaisia polttoaineita 

käyttäviä ajoneuvoja ja myöhemmässä vai-
heessa polttokennoihin perustuvia vetyajo-
neuvoja. Jos tavoitteena Suomessa olisi vaik-
kapa edellä mainittuja yhteisön suunnitelmia 
vastaava määrä maakaasukäyttöisiä ajoneu-
voja, eli suunnilleen 250 000 maakaasuajo-
neuvoa vuonna 2020, tämän voidaan laskea 
tarkoittavan, että jo vuoteen 2010 mennessä 
tulisi olla käytössä muutamia kymmeniä tu-
hansia kaasuajoneuvoa. Tavoitetta varten 
100 000 kappaleen rajan pitäisi ylittyä 2010-
luvun puolen välin aikoihin. Ajoneuvokan-
nan pitkäjänteisen kehityksen lisäksi kysy-
mys on vähintään yhtä suuressa määrin myös 
polttoaineiden jakelujärjestelmien kehittämi-
sestä. Yhtenä edellytyksenä tarvittaville pää-
töksille on, että eri polttoaineiden käyttö-
mahdollisuuksia koskevat verosanktiosään-
nökset on laadittu siten, että ne eivät tarpeet-
tomasti estä kehitystä kohti uusien vaihtoeh-
toisten polttoaineiden käyttöön tuloa. Tämän 
esityksen tarkoituksena on muuttaa sank-
tiojärjestelyä niin, että tältä kannalta tehdään 
mahdolliseksi yhteisön tavoitteiden mukai-
nen kehitys. Tästä erillinen asia on eri poltto-
ainevaihtoehtoihin kohdistettava valmisteve-
rotus. 

Kuten edellä todettiin, moottoribensiiniin 
tai dieselöljyyn rinnastettaviin nestemäisiin 
polttoainevaihtoehtoihin ei ole tarvetta tässä 
yhteydessä ottaa kantaa lainkaan, koska näi-
den polttoaineiden katsotaan polttoainevero-
tuksessa kuuluvan joko moottoribensiinin tai 
dieselöljyn luokkaan riippumatta siitä, mil-
laisia veroporrastuksia valmisteverotuksessa 
ehkä on käytössä. Vedyn käyttö ajoneuvojen 
voimanlähteenä muutoin kuin tavanomaises-
sa polttomoottorissa ehdotetaan jätettäväksi 
kokonaan nyt käsiteltävän lainsäädännön ul-
kopuolelle. Näin ollen jää jäljelle vain kaa-
sumaisten vaihtoehtoisten polttoaineiden sää-
tely. 

Ehdotuksena on, että metaaniin perustuvien 
kaasumaisten polttoaineiden käyttö olisi 
mahdollista ilman polttoainemaksua, kunhan 
käyttö tapahtuu riittävän hyvät ympäristövaa-
timukset täyttävässä ajoneuvossa. Metaaniin 
perustuvia polttoaineita ovat käytännössä 
maakaasu ja biologisen mädätysprosessin tu-
loksena hiilipitoisista materiaaleista hapet-
tomassa tilassa muodostuva kaasuseos, jota 
tavallisesti kutsutaan biokaasuksi. Biokaasu 
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on puhdistettuna käytännössä kemiallisesti 
jokseenkin sama kuin maakaasu. 

Kumpaakin näistä kaasuista käytettäessä 
voidaan päästä kokonaisketjun tasolla tarkas-
teltuna jonkin verran parempaan CO2-
päästöjen tasoon kuin mihin päästään tavan-
omaisilla polttoaineilla. Biokaasun käytöllä 
on erityisetuna, että biologisessa prosessissa 
joka tapauksessa syntyvä metaani, joka on 
haitallinen kasvihuonekaasu, tulee ajoneuvo-
jen polttoaineena käytetyksi yleensä uusiu-
tumatonta polttoainetta korvaavana polttoai-
neena, jolloin vaikutus on kokonaisketjun ta-
solla poikkeuksellisen edullinen. 

Moottoriajoneuvoverolain lisäveroa koske-
vissa säännöksissä on tähän asti ollut voi-
massa kuorma- ja linja-autoja koskeva lisä-
verovapaus, jos polttoaineena on maakaasu 
tai nestekaasu ja jos ajoneuvon typen oksidi-
päästö on pienempi kuin 2,5 g/kWh. Tämän 
vaatimuksen tarkoituksena on varmistaa, että 
käyttöön otetaan parasta saatavilla olevaa 
tekniikkaa. Kun moottoriajoneuvoverolain 
14 §:ään otettiin vuonna 1998 säännös kaa-
sukäyttöisten kuorma- ja linja-autojen lisäve-
rovapaudesta, arvioitiin, että parhaan tekni-
sen tason mukaiset ajoneuvot voisivat hel-
postikin täyttää tuon vaatimuksen. Näin asian 
laita olikin siihen asti käytetyillä testausme-
netelmillä. Testausmenetelmät ovat kuitenkin 
muuttuneet entistä vaativammiksi ja toisaalta 
moottoritekniikan kehitys ei ole ollut aivan 
niin nopeaa, kuin vielä viisi vuotta sitten ar-
vioitiin. Laissa oleva typen oksidien raja-
arvo on osoittautunut nyt markkinoilla olevil-
le niin sanottua laihaseostekniikkaa käyttävil-
le ajoneuvoille vaikeaksi saavuttaa. Eri val-
mistajilla on tarjolla kyllä euro-3 tason ty-
penoksidivaatimukset täyttäviä, mutta ei 
yleensä vielä kovin paljoa sitä parempia 
moottoreita. Sen sijaan erityisesti taajama-
olosuhteissa tärkeät hiukkaspäästöt ovat lai-
haseosmoottoreillakin hyvin matalat. Näin 
ollen parhaan ympäristötason mukaisten ajo-
neuvojen käyttöönottoa edistäisi tarkoituk-
senmukaisemmin vaatimus matalan typenok-
siditason tai matalan hiukkaspäästötason 
täyttämisestä. Jos vaatimukseksi asetetaan 
joko typenoksidi- tai hiukkaspäästöjen rajan 
täyttäminen, sopivana päästötasovaatimukse-
na voisi olla euro-4 taso, joka on viimeksi 
hyväksytyissä pakokaasupäästömääräyksissä 

otettu käyttöön seuraavaksi voimaan tulevana 
uutena tasona. Euro-4 taso on asianomaista 
yhteisölainsäädäntöä seuraten hyväksytty 
Suomen ajoneuvolainsäädännössä sovelletta-
vaksi vuoden 2005 alusta. Kaasumoottorei-
den osalta euro-4 vaatimus on enintään 3,5 
g/kWh typenoksidipäästö, kun nyt sovellet-
tava euro-3 vaatimus on 5,0 g/kWh. Vaati-
mus toisin sanoen lievenisi laissa jo olevasta 
typen oksidien rajasta jonkin verran, mutta 
toisaalta kiristyisi hiukkaspäästöjen osalta 
huomattavasti, mikä hyvin riittäisi varmista-
maan, että käyttöön otetaan uusinta, ympäris-
tön kannalta parasta tekniikkaa. Näin asetettu 
vaatimustaso ei toisaalta estä tai hidasta tar-
peettomasti kaasukäyttöisten kuorma- tai lin-
ja-autojen käyttöönottoa, niin kuin saattaisi 
käydä, jos tässä vaiheessa edellytettäisiin se-
kä typenoksidi- että hiukkaspäästörajan alit-
tumista euro-4 vaatimusten mukaisesti. Tässä 
vaiheessa voidaan myös arvioida, että jom-
mankumman päästökomponentin vaatimus 
seuraavaksi voimaan tulevien määräysten 
mukaisena olisi myös pitkällä aikavälillä tar-
koituksenmukainen ja hyvin toimiva ratkai-
su. 

Kuorma- ja linja-autoja koskeva polttoai-
nemaksuvapaus ehdotetaan ulotettavaksi 
myös nestekaasua käyttäviin ajoneuvoihin, 
koska rekisterissä on muutamia tällaisia ajo-
neuvoja. Näyttää kuitenkin siltä, että ajoneu-
vojen moottorivalmistajien pääasiallinen 
mielenkiinto kohdistuu muihin vaihtoehtoi-
hin kuin nestekaasun käyttöön. Uusia kuor-
ma- tai linja-autoihin tarkoitettuja nestekaa-
sumoottoreita ei ole tullut markkinoille, vaan 
painopiste on siirtynyt maakaasutekniikkaan. 
Voitaneen arvioida, että myös polttoaineiden 
jakelujärjestelmissä keskityttäneen jatkossa 
mieluummin yhteen kuin useampaan kaasu-
maiseen polttoaineeseen. 

Kokonaan uutena ehdotuksena on, että me-
taanipohjaisten polttoaineiden käyttö säädet-
täisiin polttoainemaksusta vapaaksi myös 
henkilö- ja pakettiautoissa. Samoilla perus-
teilla kuin edellä mainittiin ympäristövaati-
mukseksi ehdotetaan tässäkin seuraavan 
voimaantulevan päästötason täyttämistä, jol-
loin siis ajoneuvojen tulisi olla nyt euro-4 
vaatimusten mukaisia. Uusimmat nyt mark-
kinoilla olevat maakaasuajoneuvot yleensä 
täyttävät tämän vaatimustason, joten tästä ei 
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aiheudu rajoitusta kaasukäyttöisten henkilö- 
tai pakettiautojen yleistymiselle Suomessa. 
Myöskään vastaavaa tarvetta soveltaa vain 
osaa seuraavaksi voimaan tulevista päästö-
määräyksistä, mikä on olemassa raskaiden 
ajoneuvojen kohdalla, ei esiinny henkilö- ja 
pakettiautojen kohdalla. 

Esityksessä ehdotetaan yhtenäistettäväksi 
yleisen verotusmenettelyn sekä uuden ajo-
neuvoverotuksen mukaiseksi säännökset ve-
ronoikaisusta, muutoksenhausta sekä huojen-
nuksesta. Erityisesti veronhuojennus- ja lyk-
käysasioita koskevan muutoksenhakukiellon 
poistamisen osalta viitataan ajoneuvoverola-
kia koskevan hallituksen esityksen peruste-
luihin. 

 
3.  Esityksen vaikutukset  

3.1. Taloudelliset vaikutukset 

Esityksessä ei esitetä merkittäviä muutok-
sia kannettavan polttoainemaksun määriin. 
Kysymys on lähinnä veronkantoteknisestä 
uudistuksesta. Verokertymän odotetaan uu-
distuksen myötä pysyvän samana kuin nyky-
äänkin. Polttoainemaksu on luonteeltaan 
sanktio, joten mitä pienemmäksi verokerty-
mä jää, sitä tehokkaammin lain voidaan kat-
soa toteutuvan. 

Polttoainemaksun kantamisesta aiheutuvat 
kustannukset voidaan arvoida suunnilleen 
samaksi kuin vastaavat tähänastisen järjes-
telmän kustannukset ovat olleet. 

 
3.2. Organisaatio- ja henkilöstövaikutuk-

set 

Esityksellä ei ole juurikaan organisaatio- 
tai henkilöstövaikutuksia. Polttoainemaksua 
ja moottoriajoneuvoverolain mukaista lisäve-
roa koskevien menettelyjen yhdistäminen on 
osa Ajoneuvohallintokeskuksen toimintoja 
uudistavaa PALKO–hanketta. 

Verotuksen johto- ja valvontatehtävät siir-
tyisivät Verohallitukselta Ajoneuvohallinto-
keskukselle. Myöskään verotuskustannuksia 
ei enää kateta verohallinnon talousarvion 
kautta Verohallituksen ja Ajoneuvohallinto-
keskuksen välisen veronkannosta tehdyn so-
pimuksen perusteella. Jo vuoden 2003 talo-
usarviossa Ajoneuvohallintokeskuksen vero-

tustoimen kustannukset on sisällytetty liiken-
ne- ja viestintäministeriön pääluokkaan.  

Huojennusasioiden siirtymisen Ajoneuvo-
hallintokeskukselle sekä oikaisumenettelyn 
laajentuminen ei aiheuttane lisäresurssipai-
neita, vaan uudet tehtävät hoidetaan nyky-
resurssien puitteissa. 

 
4.  Asian valmiste lu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä valtiova-
rainministeriön ja Ajoneuvohallintokeskuk-
sen yhteistyönä. 

 
5.  Lausunnot  

Lausuntonsa ovat antaneet liikenne- ja 
viestintäministeriö, kauppa- ja teollisuusmi-
nisteriö, sisäasiainministeriö (pelastusosasto, 
poliisiosasto ja rajavartiolaitoksen esikunta), 
Ahvenanmaan lääninhallitus, Korkein hallin-
to-oikeus, Ajoneuvohallintokeskus, Tiehal-
linto, Tullihallitus, Verohallitus, Suomen 
Kuntaliitto, Maa- ja metsätaloustuottajain 
Keskusliitto MTK ry, Autoalan Keskusliitto 
ry, Autotuojat ry, Veronmaksajain Keskus-
liitto ry, Linja-autoliitto, Suomen Kuorma-
autoliitto ry, Ulkomaanliikenteenharjoittajat 
ry, Suomen Taksiliitto ry, Öljy- ja kaasualan 
Keskusliitto ry, Suomen Autokatsastus Oy, 
Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto 
ry, Invalidiliitto ry, Liikennevakuutuskeskus, 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ja Suo-
men Palopäällystöliitto ry. 

Lausunnoissa on suhtauduttu myönteisesti 
uudistuksen kokonaisrakenteeseen. Lausun-
noissa esitettyjä yksityiskohtaisia huomau-
tuksia on otettu huomioon mahdollisuuksien 
mukaan. 

 
6.  Riippuvuus muista es i tyks istä  

Esitys liittyy samanaikaisesti eduskunnan 
käsiteltäväksi annettuun hallituksen esityk-
seen ajoneuvoverolaiksi. Näihin kahteen esi-
tykseen on yhdistelty nykyisen moottoriajo-
neuvoverolain, ajoneuvoverolain sekä poltto-
ainemaksusta annetun lain säännöksiä. Eri-
tyisesti moottoriajoneuvoverolain säännökset 
jakautuvat kumpaankin ehdotetuista laeista. 
Tästä seuraa, että esitykset tulisi käsitellä toi-
sistaan riippuvina. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1.  Lakiehdotuksen perustelut  

1 §. Lain soveltamisala. Lain soveltamis-
alaa koskevassa johdantopykälässä säädettäi-
siin polttoainemaksun perimisestä valtiolle, 
jos ajoneuvossa käytetään moottoribensiiniä 
tai dieselöljyä lievemmin verotettua tai ko-
konaan verotonta polttoainetta. Pykälässä 
kuvataan polttoainemaksun luonnetta seu-
raamuksena muun kuin verotuksellisesti ajo-
neuvoihin tarkoitettujen polttoaineiden käy-
töstä. 

Vaikka säädettävän seuraamuksen nimeksi 
ehdotetaan polttoainemaksua, kysymys on 
perustuslain 81 §:ssä tarkoitetusta verosta ei-
kä perustuslain 80 §:n mukaisesta maksusta. 
Kysymyksessä ei ole maksu julkisen vallan 
tuottamasta palvelusta. Ilmaisu maksu ku-
vannee tämä huomioon ottaen jossakin mää-
rin polttoainemaksun sanktioluonnetta. Sopi-
vaa ilmaisuun vero liittyvää nimitystä ei 
myöskään näytä olevan ilman sekaannuksen 
vaaraa käytettävissä. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi, että polttoainemaksua kannetaan 
Suomessa tai muussa maassa rekisteröidystä 
taikka rekisteröimättömänä Suomessa käyte-
tystä ajoneuvosta. Tämä tarkoittaa, että kaik-
ki Suomen alueella käytettävät ajoneuvot 
ovat polttoainemaksun alaisia. Kuten aikai-
semmassa lainsäädännössäkään, polttoaine-
maksulaissa ei tehtäisi eroa sen suhteen, käy-
tetäänkö ajoneuvoa tieliikenteessä vaiko ai-
noastaan suljetulla alueella. Ajoneuvon rekis-
teröinnillä tai rekisteröimättömyydellä ei 
myöskään ole vaikutusta asiaan, kuten sillä ei 
ole ollut tähänkään asti vastaavien seuraa-
musten kantamiseen. 

2 §. Muiden lakien soveltaminen. Pykälässä 
säädettäisiin muiden lakien ja niiden nojalla 
annettujen alemman asteisten säännösten so-
veltamisesta polttoainemaksuun tai sen kan-
toon. Tässä pykälässä mainittujen säännösten 
soveltaminen on tarkoitettu toissijaiseksi, jo-
ten siis polttoainemaksulaissa voitaisiin tar-
vittaessa antaa näistä laeista poikkeavia 
säännöksiä. Ajoneuvojen luokitteluun ja suu-
rimpaan sallittuun kokonaismassaan sekä 

ajoneuvojen rekisteröintivelvollisuuteen so-
vellettaisiin ajoneuvolakia (1090/2002) ja sen 
nojalla annettuja asetuksia sekä ajoneuvojen 
rekisteröinnistä annettua asetusta 
(1598/1995) ja muita tieliikennelain 
(267/1981) sekä sen nojalla säädettyjä perus-
teita. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että 
ajoneuvojen tekninen määrittely ja luokittelu 
vastaisi verotuksessa ja muussa ajoneuvoihin 
liittyvässä toiminnassa, kuten esimerkiksi re-
kisteröinnissä toisiaan. Polttoaineiden määri-
telmiin sovellettaisiin nestemäisten polttoai-
neiden valmisteverosta annetussa laissa 
(1472/1994) säädettyjä perusteita. 

Myös veronkannossa noudatettaisiin mah-
dollisimman pitkälle samoja menettelytapoja, 
joita sovelletaan muussakin verotuksessa. 
Niinpä polttoainemaksun kantoon sovellet-
taisiin soveltuvin osin, mitä veronkantolaissa 
(611/1978) tai sen nojalla säädetään, mitä 
laissa veronlisäyksestä ja viivekorosta 
(1556/1995) säädetään sekä mitä laissa vero-
jen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin 
(367/1961) säädetään. Tämä tarkoittaa muun 
muassa, että polttoainemaksun maksupaikat 
ovat samat kuin muiden verojen maksupai-
kat. 

Verotustietojen käyttöön ja luovutukseen 
sovelletaan soveltuvin osin, mitä ajoneuvo-
liikennerekisteristä annetussa laissa 
(541/2003) säädetään. 

3 §. Polttoainemaksu. Verollisiksi vertailu-
kohdiksi katsotut polttoaineet ovat dieselöljy 
ja moottoribensiini. Näiden polttoaineiden 
määritelmät sisältyvät nestemäisten polttoai-
neiden valmisteverosta annetun lain 
(1472/1994) 2 §:ään, jolloin siis dieselöljyksi 
katsotaan kaikki tuotteet, jotka luovutetaan 
käytettäväksi polttoaineena dieselmoottoreis-
sa ja moottoribensiiniksi vastaavasti kaikki 
ottomoottoreissa eli kipinäsytytteisissä moot-
toreissa käytettäväksi luovutetut polttoaineet 
eräin, lähinnä kaasumaisia polttoaineita ja 
lentokäyttöön tarkoitettuja polttoaineita lu-
kuun ottamatta. Tämä rakenne, jossa periaat-
teessa kaikki joko dieselmoottorin tai ki-
pinäsytytteisen moottorin polttoaine verote-
taan dieselöljynä taikka moottoribensiininä 
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riippumatta polttoaineen koostumuksesta, 
vastaa yhteisölainsäädännön polttoaineveroa 
koskevia direktiivejä. 

Kaasumaisia polttoaineita ei kuitenkaan 
lueta edellä mainittuihin pääryhmiin, vaikka 
niitä yleensä voidaan käyttää sitä varten va-
rustetussa kipinäsytytteisessä moottorissa. 
Kaasumaiset polttoaineet ovat energiasisäl-
töön verrattuna kuitenkin verotuksellisesti 
huomattavasti dieselöljyä tai moottoribensii-
niä edullisemmassa asemassa. Näin ollen 
kaasumaiset polttoaineet ehdotetaan säädet-
täväksi polttoainemaksun alaisiksi. Tästä 
pääsäännöstä kuitenkin myönnettäisiin ym-
päristösyistä poikkeuksia, joita käsitellään 
erikseen jäljempänä 6 §:n yhteydessä. 

Polttoainemaksulaissa ei 3 §:n sanamuoto 
huomioon ottaen ole tarkoitus säätää muun 
tyyppisissä moottoreissa kuin kipinä- tai pu-
ristussytytteisissä polttomoottoreissa käytet-
tävistä polttoaineista. Esimerkiksi vetyyn pe-
rustuvan polttokennotekniikan käyttö jäisi si-
ten lain soveltamispiirin ulkopuolelle. Sen si-
jaan erilaiset hybridiratkaisut, joissa esimer-
kiksi akkuihin varastoitava tai suoraan käyt-
tövoimana oleva sähkö tuotetaan jommalla 
kummalla perinteisistä polttomoottorityy-
peistä, tulisivat arvioitaviksi 3 §:n mukaan 
moottoribensiiniä taikka dieselöljyä käyttä-
mään tarkoitettuina ajoneuvoina. 

4 §. Maksuvelvollinen. Polttoainemaksu 
määrätään sen maksettavaksi, joka lievem-
min verotettua tai verotonta polttoainetta 
käytettäessä on ajoneuvon omistaja. Jos ajo-
neuvo on toisen hallinnassa, polttoainemaksu 
määrätään haltijan maksettavaksi. Jos rikok-
sella haltuun otetussa ajoneuvossa on hal-
tuunoton aikana käytetty polttoainemaksun 
aiheuttavaa polttoainetta, määrätään polttoai-
nemaksu rikoksella ajoneuvon haltuunsa saa-
neen henkilön maksettavaksi. Tarkoituksena 
on, että polttoainemaksu kaikissa tilanteissa 
kohdistuu samalla tavalla siihen, joka ryhtyy 
käyttämään ajoneuvoa väärällä polttoaineel-
la. Ei ole katsottava olevan perusteita sille, 
että rikoksella ajoneuvon haltuunsa ottanut 
olisi tässä suhteessa paremmassa asemassa 
kuin ajoneuvon laillinen omistaja tai haltija. 

Tilanteessa, jossa ajoneuvon omistajaa tai 
haltijaa ei voida selvittää, polttoainemaksu 
määrätään kuljettajan maksettavaksi. 

5 §. Polttoaineen käytön toteaminen. Pykä-

lä koskee eri polttoainelajien käytön totea-
mista. Kyse on sekä vaadittavasta näytöstä 
että siitä, mikä on riittävä kynnys seuraamus-
ten maksuunpanolle. Nykyisen moottoriajo-
neuvoverolain samoin kuin polttoainemaksu-
lain mukaan lisävero tai polttoainemaksu 
kannetaan heti, jos ajoneuvon polttoainejär-
jestelmässä on vähänkin polttoainemaksun 
aiheuttamaa polttoainetta. Suhteellisen pie-
netkin pitoisuudet aiheuttavat käytännössä 
maksuunpanon. Tahallisuutta tai ajoneuvon 
käyttäjän tietoisuutta polttoaineista ei ole tar-
vinnut näyttää. Näitä tähänastisen järjestel-
män piirteitä on edellä mainitussa julkiasia-
miehen lausunnossa pidetty tehokkaalle 
sanktioluonteiselle järjestelmälle olennaisina 
piirteinä. Tätä koskevat säännökset ehdote-
taan näin ollen otettavaksi uuteen lakiin asi-
allisesti samansisältöisinä kuin tähänkin asti. 
Polttoainemaksun aiheuttavan polttoaineen 
käyttöön katsottaisiin siis ryhdytyn, milloin 
ajoneuvon polttoainejärjestelmään kuuluvas-
sa säiliössä on polttoainenäytteen tai muun 
näytön perusteella todettu olevan polttoaine-
maksun alaista polttoainetta. 

Polttoainemaksu olisi ehdotuksen mukaan 
suoritettava riippumatta siitä, miten ja missä 
ajoneuvoa käytetään. Säännös vastaa nykyis-
tä lainsäädäntöä. Tämä tarkoittaa yhdessä 
edellä sanotun kanssa, että jos polttoainejär-
jestelmässä havaitaan väärää polttoainetta, 
maksun määräämiseksi ajoneuvon käyttöä ei 
tarvitse erikseen millään muulla tavalla selvi-
tellä. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin poltto-
ainemaksun kantamisesta muualta kuin Suo-
mesta peräisin olevista polttoaineista. Ajo-
neuvoissa voi niiden maahan tullessa olla 
polttoainetta, josta on kannettu vähemmän 
veroa kuin mitä Suomessa kannetaan valmis-
teverona dieselöljystä tai moottoribensiinistä. 
Yhtä hyvin voi olla jonkin muun maan vero-
perusteiden mukaan verotetusta dieselöljystä 
tai moottoribensiinistä kuin muissa maissa 
myytävistä lämmityspolttoaineistakin, joita 
mahdollisesti on sen maan säännösten mu-
kaan laillisesti tankattu ajoneuvon säiliöön. 
Jos käytetään esimerkiksi lämmityspoltto-
ainetta, joka on kylläkin sellaiseksi tunnistet-
tavissa, mutta jota ei ole merkitty siten kuin 
Suomessa tehdään, polttoainemaksua ei kan-
neta, kuten ei luonnollisesti myöskään sil-
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loin, jos ajoneuvossa on jonkin sellaisen 
maan dieselöljyä, jonka vero on alhaisempi 
kuin Suomen dieselöljyn vero. Kansainväli-
set sopimukset edellyttävät näiden polttoai-
neiden käytön sallimista. Erityisesti polttoöl-
jyjen käytön valvonta ja sanktiointi on sen 
maan asiana, jossa ajoneuvoa tankataan. 

Laissa säädettäisiin, että ajoneuvon poltto-
ainesäiliössä maahan tuotaessa olevan poltto-
aineen perusteella ei kanneta polttoainemak-
sua. Muualta peräisin olevien polttoaineiden 
ehdotettu kohtelu tarkoittaa siis vain ajoneu-
von tavanomaisessa polttoainesäiliössä ole-
via polttoaineita. Jos ajoneuvon polttoaine-
säiliössä maahan tuotaessa oleva polttoaine 
on tehty tunnistettavaksi siten kuin neste-
mäisten polttoaineidenvalmisteverosta anne-
tussa laissa (1472/1994) säädetään, polttoai-
nemaksu kuitenkin kannettaisiin, koska vält-
tämättä ei voida päätellä sitä, mistä maasta 
kevyt polttoöljy on peräisin. 

Yleisperusteluihin viitaten laissa ehdote-
taan edelleen säilytettäväksi ilmoitusvelvolli-
suus, jos ajoneuvossa ryhdytään käyttämään 
polttoainemaksun aiheuttavaa polttoainetta. 
Ilmoitusvelvollisuudella ei kuitenkaan enää 
olisi oikeudellista merkitystä esimerkiksi ve-
rovelvollisuuteen tai muihin vastaaviin seik-
koihin. Velvollisuuden täyttämisellä sen si-
jaan voisi välttyä lain 10 §:n 1 momentissa 
mainitulta 30 prosentin korotukselta. On 
myös selvää, että ilmoitusvelvollisuuden 
täyttäminen voi vaikuttaa siihen, millaisiksi 
muutkin 10 §:ssä mainitut korotukset mitoi-
tetaan. 

Edellä sanotuilla perusteilla ehdotetaan 
5 §:n 3 momentissa säädettäväksi, että jos 
ajoneuvoa ryhdytään käyttämään polttoaine-
maksun aiheuttavalla polttoaineella, ajoneu-
von omistaja tai haltija on velvollinen ilmoit-
tamaan siitä polttoainemaksun kantavalle vi-
ranomaiselle ennen tällaisen polttoaineen 
käyttöä. Maahan tuotavasta ajoneuvosta il-
moitus voidaan tehdä myös tulliviranomai-
selle.  

Lain 5 §:n 3 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi myös selventävä säännös siitä, että ve-
rovelvollisen ilmoitusta tai muuta selvitystä 
polttoainemaksun aiheuttavan polttoaineen 
käytöstä pidetään näyttönä, jonka perusteella 
polttoainemaksu kannetaan. Tämän säätämi-
nen laissa on tarpeen muun muassa siksi, että 

näin Suomen polttoainemaksusta huolehtivil-
la viranomaisilla on mahdollisuus ilman tul-
kinnanvaraisuutta kantaa polttoainemaksu 
myös silloin, kun Ruotsin viranomaiset toi-
mittavat Suomen viranomaisille ajoneuvon 
omistajan tai muun käyttäjän vakuutuksen, 
jossa hän myöntää hankkineensa Suomen 
kevyeksi polttoöljyksi tunnistetun polttoai-
neen siten, että se on tankattu ajoneuvoon 
Suomessa. Laissa tarkoitettuna selvityksenä 
voisi siten olla esimerkiksi asianomaisen al-
lekirjoittama kuulustelupöytäkirja, jossa 
myönnetään kevyen polttoöljyn käyttö Suo-
men alueella. Lain tulisi olla tässä kysymyk-
sessä mahdollisimman selkeä ja informatiivi-
nen. Tarkoituksena on huolehtia tehokkaasti 
siitä, ettei ruotsalainen autoilija voi ilman 
seuraamusten pelkoa vedota Ruotsin vero-
valvonnassa siihen, että Suomen kevyeksi 
polttoöljyksi tunnistettu polttoaine on täältä 
laillisesti hankittua.  

6 §. Polttoainemaksusta vapaat ajoneuvot. 
Polttoainemaksun on tarkoitus kohdistua eri-
tyisesti niihin ajoneuvoryhmiin, joita tavan-
omaisesti käytetään tai voitaisiin käyttää lii-
kenteessä. Näin ollen eräät ajoneuvoryhmät 
jäisivät maksun ulkopuolelle kuten nykyisin-
kin on yhteisölainsäädännön sallimalla taval-
la. Polttoainemaksusta olisivat vapaat tietyt 
moottorityökoneet, traktorit sekä tietyin eh-
doin eräitä kaasumaisia polttoaineita käyttä-
vät ajoneuvot. Erikseen säädettäisiin lain 
7 §:ssä vielä maa- ja metsätaloudessa käytet-
tävien ajoneuvojen polttoainekäytöstä. 

Pykälän 1 momentin1 kohdassa olisi erilai-
sia työkoneita koskeva perussäännös. Sen 
mukaan polttoainemaksusta olisivat vapaat 
moottorityökoneet ja moottorityökoneiksi va-
rustetut traktorit sekä auton alustalle raken-
netut työkoneet, joissa ei ole muuta kuin vä-
littömästi työkonetehtävään liittyvää lavaa, 
säiliötä tai muuta kuormatilaa, milloin niitä 
ei käytetä muihin kuljetuksiin kuin niiden 
käyttötarkoituksesta johtuviin kuljetuksiin it-
se työpaikalla tai niiden omien poltto- ja voi-
teluaineiden kuljetukseen tahi niiden siirtyes-
sä työpaikalta toiseen. 

Ehdotettu säännös tarkoittaa, että edellä 
mainitut työkoneet olisivat polttoainemak-
susta vapaita varsinaisessa työkonetehtäväs-
sään, mutta ei siinä tapauksessa, että käyttö-
tarkoitus on tavaran kuljetusta. Kuten edellä 
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nykytilan esittelyn yhteydessä on selostettu, 
työkonetehtävä esimerkiksi kuormaajalla voi 
sisältää jonkin verran tavaran siirtoa kuor-
mauksen yhteydessä, kun kysymyksessä on 
vain lyhyt matka. Ehdotuksella ei ole tarkoi-
tus muuttaa tähänastista käytäntöä, vaan lä-
hinnä selventää lakia. Ei kuitenkaan ole 
mahdollista määritellä tarkoin ja kattavasti, 
minkä verran tavaran siirtoa kulloinkin voi-
daan tehdä, vaan tämä jää pakostakin yksit-
täistapauksittain ratkaistavaksi. Sama koskee 
myös sitä, minkälainen työtehtävään liittyvä 
säiliö voi esimerkiksi hiekansirotuskoneessa 
olla, jotta laitetta ei pidettäisi kuljetustehtä-
viin tarkoitettuna. Näissä kysymyksissä viita-
taan edellä nykykäytännöstä esitettyyn. 

Tähän asti turpeen tuotannossa käytetyt 
traktorit, moottorireet, mopot ja vastavuoroi-
suuden ehdoilla eräät vieraan valtion täällä 
olevan lähetystön tai konsulinviraston ajo-
neuvot ovat olleet lisäverosta vapaat. Tässä 
esityksessä ehdotetaan, että polttoainemak-
susta olisivat edelleen vapaat turpeen tuotan-
nossa käytetyt traktorit ja moottorireet. Muil-
la tähänastisilla lisäverovapauksilla ei liene 
nykyisin käytännön merkitystä. Ehdotukset 
ovat 6 §:n 1 momentin kohdissa 2 ja 3. 

Pykälän 1 momentin 4 kohdassa ovat kaa-
sumaisia polttoaineita käyttäviä kuorma- ja 
linja-autoja koskevat säännökset polttoaine-
maksun alaisuudesta. Ehdotuksena on, että 
nestekaasua, maakaasua tai muuta näihin rin-
nastettavaa kaasumaista polttoainetta käyttä-
vät kuorma-autot ja linja-autot, eli samat ajo-
neuvoryhmät kuin tähänkin asti, olisivat va-
paat polttoainemaksusta käyttivätpä ne mitä 
hyvänsä hiilivetyihin perustuvaa kaasumaista 
polttoainetta, biokaasut mukaan luettuina. 
Jotta varmistettaisiin myös parhaan ja uu-
simman moottoritekniikan käyttö, asetettai-
siin ajoneuvolle vaatimukseksi, että hiukkas-
ten tai typenoksidien päästötason ajoneuvon 
ensimmäisen käyttöönoton ajankohtana on 
täytynyt vastata Euroopan yhteisössä hyväk-
syttyjen seuraavaksi voimaan tulevien pääs-
tömääräysten mukaista tasoa. Tässä on huo-
mattavaa, että vaatimus koskee joko hiukkas- 
tai typenoksidipäästöjä, eli on siis hieman 
lievempi kuin olisi seuraavaksi voimaan tu-
levan päästötason täyttäminen kokonaisuu-
dessaan. Tämän voi katsoa riittävästi varmis-
tavan sen, että käyttöön tulee uusinta ja ym-

päristön kannalta parasta saatavilla olevaa 
tekniikkaa. Jos uusien päästömääräysten siir-
tymäkautta ei ole käynnissä, sovellettaisiin 
päästötasoa, joka vastaa ajoneuvon ensim-
mäisen käyttöönoton ajankohtana voimassa 
olevia määräyksiä.  

Pykälän 1 momentin kohdassa 5 säädettäi-
siin kaasumaisia polttoaineita käyttävien 
henkilö- tai pakettiautojen vapauttamisesta 
polttoainemaksusta. Maksuvapaus koskisi 
metaaniin perustuvia polttoaineita, mikä käy-
tännössä tarkoittaa maakaasua tai metaanista 
muodostuvaa biokaasua. Yleisperusteluihin 
viitaten maksuvapauden ehtona olisi seuraa-
vaksi voimaan tulevien päästömääräysten 
täyttäminen, eli vaatimuksena olisi tällä het-
kellä EURO-4 -taso. Koska tämän tason mu-
kaisia maakaasua käyttäviä ajoneuvoja on jo 
yleisesti saatavilla, päästövaatimuksia sovel-
lettaisiin kokonaisuudessaan eikä ainoastaan 
osittain, kuten kuorma- ja linja-autojen koh-
dalla ehdotettiin. Päästömääräyksistä sääde-
tään ajoneuvolaissa ja sen nojalla annetuissa 
säännöksissä, joiden soveltamiseen polttoai-
nemaksujärjestelmässä on viitattu lakiehdo-
tuksen 2 §:ssä. 

Polttoainemaksu koskee myös muualla 
kuin Suomessa rekisteröityjä ajoneuvoja. Jos 
kaasukäyttöinen ajoneuvo tulee Suomeen ti-
lapäistä käyttöä varten, siltä ei ole kohtuullis-
ta edellyttää pykälän 1 momentin mukaista 
päästötasoa. Ehdotuksena on polttoainevapa-
us päästötasosta riippumatta. Päästömääräyk-
set kehittyvät jatkuvasti, eikä jo käytössä 
olevilta Suomessa rekisteröidyiltä ajoneu-
voilta voida edellyttää aina uusien päästö-
määräysten täyttämistä sitä mukaan kuin uu-
sia päästömääräyksiä tulee voimaan. Ehdo-
tuksen mukaan ajoneuvolle kerran hyväksyt-
ty polttoainemaksuvapaus säilyisi, vaikka 
uusia päästömääräyksiä tulee myöhemmin 
voimaan. 

7 §. Maa- ja metsätaloudessa käytettävät 
traktorit. Pykälässä olisivat nykyistä mootto-
riajoneuvoverolain 17 a §:ää vastaavat sään-
nökset, jolloin siis polttoainemaksuvapaus 
koskisi täsmälleen juuri samaa traktorin käyt-
töä kuin lisäverottomuus tähän asti. Pykäläs-
sä on muutettu ainoastaan asioiden esittämis-
järjestystä. Tarkoituksena ei ole muuttaa ny-
kyisen lain mukaista soveltamiskäytäntöä, jo-
ta on selostettu edellä nykytilan kuvauksen 
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yhteydessä. 
Pykälän 1 momentissa olisi traktorin maa- 

ja metsätalouskäyttöä koskeva perussäännös, 
jonka mukaan traktoria saadaan käyttää polt-
toainemaksua suorittamatta maa- ja metsäta-
loudessa. Tämä koskisi kaikkia traktoreiksi 
luokiteltavia ajoneuvoja riippumatta esimer-
kiksi niiden omistussuhteista. Siten kysy-
mykseen voi tulla yhtä hyvin maatilatalouden 
harjoittajan kuin esimerkiksi muun koneura-
koitsijan traktori, kunhan sitä vain käytetään 
maa- ja metsätaloudessa. Myös liikennetrak-
toreiksi rekisteröidyt traktorit tulisivat tätä 
pykälää sovellettaessa kysymykseen. Pää-
sääntöön kuuluvaksi metsätalouden kuljetuk-
seksi katsottaisiin muun ohessa puun korjuu-
seen käytettävän traktorin siirtäminen puuta-
varaa kuljettamatta yleisellä tiellä työkohtee-
seen tai työkohteesta toiseen sekä puutavaran 
siirtäminen traktorilla yleisen tien yli. Ny-
kyistä käytäntöä vastaavasti puutavaran kul-
jettaminen yleisellä tiellä edellyttää siis ve-
rollisen polttoaineen käyttöä. Tärkeän poik-
keuksen muodostaa seuraavassa esitetty maa-
tilatalouden harjoittajan itsensä hallitseman 
traktorin käyttö oman tilan puutavaran han-
kintakaupan yhteydessä. 

Pykälän 2 momentissa täydennettäisiin 
maa- ja metsätalouteen kuuluvien kuljetusten 
rajanvetoa siten, että eräät siihen läheisesti 
liittyvät toimet voitaisiin hoitaa ilman tarvet-
ta polttoaineen vaihtamista verolliseen die-
selöljyyn. Maatilatalouden harjoittajan hallit-
semaa tai maatilatalouden harjoittajien yh-
dessä hallitsemaa traktoria saataisiin poltto-
ainemaksua suorittamatta käyttää myös kul-
jetuksiin, jotka liittyvät: 

1) maatilatalouden harjoittajan oman tilan 
puutavaran hankintakauppaan; 

2) maatilatalouden harjoittajan oman tilan 
maa- ja kiviaineksen myyntiin; 

3) maatilatalouden harjoittajan omaan puu-
tarhaviljelyyn tai turkistarhaukseen silloin-
kin, kun niitä harjoitetaan maa- ja metsäta-
loudesta erillisenä liikkeenä; sekä 

4) maatilatalouden harjoittajan yksityista-
louteen. 

Luettelo on sama kuin moottoriajoneuvo-
verolain 17 a §:ssä on ollut tähänkin asti. 
Näin ollen viitataan nykyisen lain sovelta-
miskäytäntöön, jota voidaan pitää jo vakiin-
tuneena. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin vielä 
siitä, keitä voidaan pitää tätä pykälää sovel-
lettaessa maa- tai metsätalouden harjoittajina. 
Momentissa olisi myös eräitä muita tarkenta-
via säännöksiä. Maatilatalouden harjoittajalla 
tarkoitetaan sellaista verovelvollista, jota ve-
rotetaan maatilatalouden tuloverolain nojalla. 
Tämä tarkoittaa, että sellaiset yksinomaan 
metsätaloutta harjoittavat, joihin ei sovelleta 
maatilatalouden tuloverolakia, jäisivät 2 mo-
mentissa säädettyjen mahdollisuuksien ulko-
puolelle. Heidänkin osaltaan viitataan kui-
tenkin pykälän 1 momentissa olevaan pää-
sääntöön, kun on kyse traktorin käytöstä var-
sinaisessa metsätaloudessa. Näin ollen trak-
torin käyttö metsätaloudessa on polttoaine-
maksusta vapaata riippumatta siitä, miten 
metsätalouden harjoittajaa verotetaan tulove-
rotuksessa. Maatilatalouden harjoittajan yksi-
tyistalouteen liittyvänä kuljetuksena ei pidetä 
korvausta vastaan tapahtuvaa kuljetusta. Mitä 
tässä pykälässä säädetään maatilatalouden 
harjoittajan omasta tilasta, sovelletaan myös 
maatilatalouden harjoittajan muutoinkin kuin 
omistussuhteen perusteella hallitsemaan ti-
laan. Nämä säännökset vastaavat nykyistä la-
kia. 

8 §. Polttoainemaksun määrääminen. Voi-
daan hyvin perustein olettaa, että kun vero-
valvonnassa havaitaan ajoneuvossa käytettä-
väksi polttoainemaksun aiheuttavaa polttoai-
netta, käyttö on voinut jatkua jo pitempään. 
Kun ajoneuvojen valvonta ei ole kattavaa, on 
paikallaan, että polttoainemaksun kaltainen 
päivältä määräytyvä seuraamus kannetaan 
oletusarvoisesti jonkin verran pitemmältä ai-
kaa kuin vain siltä päivältä, jona maksuvel-
vollisuuden aiheuttavan polttoaineen käyttö 
havaitaan. Kun polttoainemaksu kuitenkin on 
tarkoituksensa mukaisesti varsin ankara seu-
raamus, voidaan pitää kohtuullisena, että yh-
tä käyttöhavaintoa kohden laissa on tietty 
enimmäisaika, jolta polttoainemaksu kerral-
laan pannaan maksuun. Nämä järjestelyt eh-
dotetaan otettavaksi lakiin samansisältöisinä, 
kuin ne ovat voimassa olevassa polttoaine-
maksulaissa. Jos ajoneuvossa todetaan käy-
tettävän polttoainemaksun aiheuttavaa polt-
toainetta, polttoainemaksu kannettaisiin tar-
vittaessa 10 §:n mukaisesti korotettuna niin 
monelta päivältä, jona ajoneuvo on käytön 
toteamiseen mennessä yhtäjaksoisesti ollut 
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Suomessa, kuitenkin enintään 20 päivältä yh-
tä valvonnassa havaittua polttoainemaksun 
aiheuttavaa käyttöä kohden. Yhdeksi käytök-
si katsottaisiin jokainen kerta, kun polttoai-
nehavainto tehdään. Jos havaintoja on esi-
merkiksi kaksi siten, että niiden välinen aika 
on suurempi kuin 20 päivää, seuraa kaksi 20 
päivän ajalta olevaa maksuunpanoa. Jos ha-
vaintoja on vaikkapa kaksi kolmen päivän 
välein, ensimmäinen havainto tarkoittaisi 
maksuunpanoa 20 päivältä, havaintopäivä 
mukaan lukien. Toinen havainto kolme päi-
vää myöhemmin aiheuttaisi maksuunpanon 
kolmelta päivältä, koska samaan aikaan ei 
luonnollisestikaan voisi kohdistua kahta pääl-
lekkäistä polttoainemaksua. Jos polttoaine-
maksun aiheuttavan käytön on muun näytön 
kuin valvontahavaintojen perusteella todettu 
kestäneen pitempään kuin 20 päivää, poltto-
ainemaksu kannettaisiin näytön mukaisesti 
koko siltä ajalta, jona polttoainemaksun ai-
heuttavaa polttoainetta on käytetty. 

Jos ajoneuvosta on määrätty maksuunpan-
tavaksi polttoainemaksua, aika luettaisiin 
2 momentin mukaan enintään edellisen vero-
jakson jälkeisestä päivästä. Jos ajoneuvon 
maahan tuonnin ajankohtaa ei voida selvittää, 
polttoainemaksu pannaan maksuun vähintään 
10 päivältä. 

Polttoainemaksu ei luonteensa vuoksi pe-
rustu tiettyyn verovuoteen tai muuhunkaan 
vastaavaan ajankohtaan. Jos lakiin ei otettaisi 
säännöstä miten pitkän ajan jälkeen mak-
suunpano vielä voidaan toimittaa, tähän so-
vellettaisiin todennäköisesti yleistä kymme-
nen vuoden vanhentumisaikaa. Tätä voita-
neen pitää muussa verotuksessa sovellettuun 
verrattuna varsin pitkänä ajanjaksona. Ehdo-
tuksena on, että polttoainemaksua voitaisiin 
määrätä enintään viideltä vuodelta luettuna 
siitä ajankohdasta, jona ajoneuvon käyttö 
maksuvelvollisuuden aiheuttavalla polttoai-
neella on tullut veroviranomaisen tietoon. 

Samalla ehdotetaan säädettäväksi määräai-
ka myös polttoainemaksun maksuunpanolle, 
eli sille, minkä ajan kuluessa veroviranomai-
sen on käytettävä saamiaan tietoja. Mak-
suunpano olisi toimitettava viimeistään kah-
den vuoden kuluessa sen vuoden päättymi-
sestä, jona ajoneuvon käyttö maksuvelvolli-
suuden aiheuttavalla polttoaineella on tullut 
veroviranomaisen tietoon. Tässä yhteydessä 

viitataan vielä 21 §:ssä oleviin jälkiverotusta 
koskeviin säännöksiin, jotka tarkoittavat jäl-
kiverotusedellytysten vallitessa mahdolli-
suutta vielä 8 §:n 3 momentin jälkeenkin 
puuttua ensiksi tehtyyn maksuunpanoon. 
Samoin oikaisut sekä verovelvollisen että ve-
ronsaajan hyväksi ovat mahdollisia tässä tar-
koitetun ensimmäisen maksuunpanon jäl-
keen.  

9 §. Polttoainemaksun määrä. Tässä pykä-
lässä olisivat säännökset polttoainemaksun 
määrästä eri ajoneuvoille. Polttoainemaksu 
olisi eräitä traktoreita ja moottoripyöriä kos-
kevasta 100 eurosta aina perävaunullisen 
kuorma-auton 1 500 euroon päivältä. Poltto-
ainemaksun määrissä on otettu huomioon 
väärän polttoaineen käyttöä koskevan intres-
sin suuruus ja siten se, miten voimakas en-
nalta estävä vaikutus millekin ajoneuvoryh-
mälle on tarpeen. Siltä osin kuin ehdotusta 
voidaan vertailla nykyiseen lisäverosta ja 
polttoainemaksusta muodostuvaan kokonai-
suuteen, viitataan edellä yleisperustelujen yh-
teydessä olevaan taulukkoon.  

10 §. Polttoainemaksun korottaminen. 
Moottoriajoneuvoverolain 30 §:n mukaan li-
sävero voidaan tietyin edellytyksin määrätä 
kannettavaksi enintään kolminkertaisena. 
Polttoainemaksulain 6 §:n mukaan maksu 
kannetaan nykyisin kolminkertaisena heti, 
jos ennakkoilmoitusta polttoaineiden käytös-
tä ei ole tehty. Säännöksiin ei sisälly harkin-
nanvaraisuutta. Uudessa laissa ehdotetaan 
veronkorotusmenettelyä lähennettäväksi 
muussa verotuksessa noudatettaviin säännök-
siin. Tavallisesti veron korottamiseen liittyy 
harkinnanvaraisia tekijöitä, jolloin voidaan 
ottaa huomioon veron välttämisen törkeysas-
te ja muut tällaiset tapauskohtaiset piirteet. 
Yleisesti veronkorotusten enimmäismäärä on 
verolainsäädännössä korottaminen enintään 
kaksinkertaiseksi. Verolaeissa on lisäksi 
usein käytössä useampiportainen kuin yhdes-
tä raja-arvosta muodostuva veronkorotusten 
enimmäismäärän asteikko. Tämän mukaisesti 
ehdotetaan, että jos lain 5 §:n 3 momentissa 
tarkoitettua ilmoitusta viranomaiselle ei ole 
tehty, polttoainemaksua korotetaan enintään 
30 prosentilla. Tämä korotus on tarkoitettu 
tehtäväksi aina, kun ilmoitusvelvollisuutta ei 
ole täytetty.  

Polttoainemaksua voitaisiin lisäksi korottaa 
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enintään 50 prosentilla, jos polttoainemaksun 
aiheuttavan polttoaineen käyttö toistuu. Ko-
rotus olisi enintään kaksinkertainen, jos polt-
toainemaksun aiheuttavan polttoaineen käyt-
tö on erityisen törkeää. Tätä arvioitaessa otet-
taisiin huomioon muun muassa toiminnan 
suunnitelmallisuus, erityisen suuren taloudel-
lisen edun tai kilpailuaseman hankkiminen 
liiketoiminnan yhteydessä sekä toiminnan 
laajuus ja kesto. Harkinnanvaraisuuden li-
sääminen on tarkoitettu korostamaan järjes-
telmän sanktioluonnetta. Kun arvostellaan 
ehdotettavan polttoainemaksun keskeistä en-
nalta estävää tavoitetta, korotusjärjestelmää 
ja esityksessä säädettäväksi ehdotettuja mak-
sujen perustasoja eri ajoneuvolle, olennaista 
on, mikä on perustason ja korotusten yhteis-
vaikutus. Vaikka suurinta korotusmahdolli-
suutta on jonkin verran pienennetty kolmin-
kertaisesta enintään kaksinkertaiseksi, on 
otettava huomioon, että polttoainemaksun 
perustasot ovat kuitenkin ehdotuksen mukaan 
tähän asti voimassa olleita tasoja selvästi 
korkeammat. Järjestelmän ennalta estävän 
tehokkuuden voidaan arvioida säilyvän enti-
sellä tasollaan. 

11 §. Polttoainemaksun maksaminen etukä-
teen. Moottoriajoneuvoverolain 19 §:n mu-
kaan lisävero on voitu maksaa etukäteen niin 
sanottuna päivämaksuna muusta rekiste-
röidystä traktorista kuin tavaran kuljetukseen 
tarkoitetusta nestepainetoimisella runko-oh-
jauksella varustetusta traktorista. Tämän jär-
jestelyn tarkoitus on, että silloin kun trakto-
riksi luokiteltua ajoneuvoa käytetään poikke-
uksellisesti sellaiseen kuljetukseen, johon 
olisi moottoriajoneuvoverolain 17 §:n ja 
17 a §:n säännökset huomioon ottaen tarvittu 
verollista polttoainetta, eli käytännössä die-
selöljyä, tällainen yleensä tilapäinen tai yksit-
täinen kuljetustehtävä saadaan tehdä vaihta-
matta ajoneuvon polttoainetta kevyestä polt-
toöljystä dieselöljyyn, kunhan päivämaksu 
on maksettuna. Polttoaineen vaihtaminen 
niin huolellisesti, ettei järjestelmään jäisi 
merkkejä kevyen polttoöljyn tunnisteaineista, 
on varsin työlästä ja dieselöljyä periaatteessa 
edellyttävät kuljetustehtävät yleensä niin vä-
häisiä, että on katsottu kohtuulliseksi sallia 
kuljetus maksamalla päivämaksu, joka toimii 
ikään kuin valvonnallisena välineenä tämän 
tapaisissa satunnaiskuljetuksissa. Päivämak-

su myös vähentää taloudellista etua, joka on 
saatavissa lievemmin verotetun polttoaineen 
käytöstä, joskaan päivämaksua ei ole tarkoi-
tettu polttoaineveron korvikkeeksi. Päivä-
maksujärjestelmää on viime vuosina käytetty 
noin 100 000 kertaa vuodessa. 

Esityksessä ehdotetaan, että päivämaksun 
maksamismahdollisuus edelleen säilytettäi-
siin, koska se on havaittu edellä sanotuissa ti-
lanteissa käyttökelpoiseksi järjestelyksi. Ve-
rovelvollisten kannalta päivämaksun maksa-
minen selkiyttää tilannetta silloin, kun on ky-
se vähäisestä kuljetustehtävästä, jonka luon-
ne mahdollisesti on vielä jonkin verran tul-
kinnallinen ottaen huomioon traktoreiden 
polttoainesäännösten rajatapaukset. Viran-
omaisten kannalta on myös selkeää, että täl-
laisissa tapauksissa voidaan esimerkiksi polt-
toainevalvonnassa todeta, että säännösten 
vaatimukset on täytetty maksamalla päivä-
maksu ennen kuljetukseen ryhtymistä. 

Säännös koskisi traktoreita, jotka olisivat 
tieliikennesäännösten mukaan luokkaan T 
kuuluvia ajoneuvoja. Niiden polttoainemak-
sua koskevat säännösehdotukset ovat edellä 
8 §:n 1 momentin 7 kohdassa. Näin ollen eri-
tyisesti liikennetraktorit ja erilaiset työko-
neet, jos niitä ei ole luokiteltu traktoreiksi, 
jäisivät tämän mahdollisuuden ulkopuolelle. 
Säännös on tarkoitettu muutoin kuin liiken-
netraktoreiden osalta vastaamaan tähän asti 
voimassa ollutta lakia. Myös päivämaksun 
määrä ehdotetaan pidettäväksi ennallaan eli 
viitenä eurona päivältä. 

Pykälän 2 momentissa olisivat tarkemmat 
säännökset menettelystä päivämaksun mak-
samiseksi. Menettely vastaisi vallitsevaa käy-
täntöä. Maksaminen esimerkiksi kotipäätteen 
avulla olisi mahdollista. Maksamisen yhtey-
dessä yksilöidään ajoneuvo, jota päivämaksu 
koskee samoin kuin aika, jolta maksu suori-
tetaan. Kuitti tai tuloste maksusta olisi pidet-
tävä ajon aikana ajoneuvossa mukana, jotta 
suorittaminen etukäteen olisi yksilöitävissä 
tiettyyn maksutapahtumaan. 

Päivämaksua koskevan pykälän 
3 momentissa ehdotetaan vielä selvennettä-
väksi päivämaksun suhdetta maksun koros-
tusta ja ilmoitusvelvollisuutta koskeviin lain 
kohtiin. Tämän pykälän mukaiseen etukäteen 
maksettuun polttoainemaksuun ei sovelleta 
10 §:n säännöksiä, jolloin siis esimerkiksi 
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toistuvista suorituksista ei seuraisi päivämak-
sun korotusta. Etukäteen tapahtuvaa suoritus-
ta pidetään 5 §:n 3 momentissa tarkoitettuna 
ilmoituksena polttoainemaksun aiheuttavan 
polttoaineen käyttöön ryhtymisestä, jolloin 
erillistä ilmoitusta veroviranomaiselle ei täs-
sä tapauksessa tarvittaisi. 

12 §. Kuljetuksen jatkaminen. Polttoaine-
maksulain tarkoituksena on, että väärän polt-
toaineen käytöstä seuraava maksu määrätään 
joka kerran, kun tällaista polttoainetta tode-
taan käytetyn. Nykyisen käytännön mukaan 
samalta vuorokaudelta ei määrätä kahta ker-
taa polttoainemaksua, mutta asiaa koskevan 
säännöksen puuttuessa kuitenkin ainakin ko-
rotusmahdollisuus olisi olemassa, jos ajo-
neuvoa vielä valvonnassa havaitun rikko-
muksen jälkeen kuljetettaisiin maksun alai-
sella polttoaineella. Asian selkiyttämiseksi 
myös uudessa laissa on tarpeen olla säännös 
kuljetuksen jatkamisesta tilanteen niin vaati-
essa. Esityksessä ehdotetaan, että ajoneuvo, 
jossa todetaan käytetyn polttoainemaksun ai-
heuttavaa polttoainetta, saadaan polttoaine-
maksun määräämisperusteiden selvittämisen 
jälkeen kuljettaa samaa polttoainetta käyttäen 
lähimmälle valvovan viranomaisen määrää-
mälle paikalle, jossa ajoneuvon polttoaine 
voidaan vaihtaa. 

Pykälän 2 momentin mukaan polttoaine-
maksu määrättäisiin uudelleen, jos ajoneu-
vossa vielä 1 momentissa tarkoitetun viran-
omaisen luvalla tapahtuneen kuljetuksen jäl-
keen uudelleen todetaan käytetyn polttoai-
nemaksun aiheuttavaa polttoainetta. Säännös 
tarkoittaa sitä, että tällaisessa rikkomustapa-
uksessa samaltakin päivältä voisi seurata 
useamman kuin yhden polttoainemaksun 
kantaminen korotuksineen. Pykälä vastaa 
asiallisesti nykyistä polttoainemaksusta anne-
tun lain 10 §:ää. 

13 §. Ajoneuvon maastavientikielto. Kuten 
nykyisinkin, ajoneuvoa, josta on kannettava 
polttoainemaksua, ei saa viedä maasta ennen 
polttoainemaksun maksamista. Ajoneuvohal-
lintokeskus tai Ahvenanmaan lääninhallitus 
voisi kuitenkin sallia ajoneuvon maastavien-
nin, jos polttoainemaksun maksamisesta on 
asetettu hyväksyttävä vakuus. Pykälän tar-
koitus on varmistaa, että polttoainemaksu on 
sanktiona tehokas myös silloin, kun on mah-
dollista, että maksun perimistä välteltäisiin 

siirtämällä ajoneuvo ulkomaille. Houkutus 
tähän voisi olla suurikin, jos voitaisiin olet-
taa, että viranomaisilla olisi muutoinkin vai-
keuksia esimerkiksi oikean maksuvelvollisen 
selvittämisessä tai joissakin muissa tämän 
kaltaisissa kysymyksissä. Toisaalta ei myös-
kään ole tarpeen ottaa käyttöön liian ankaria 
keinoja tämän tavoitteen saavuttamiseksi, 
ajoneuvon maastavienti sallittaisiin, jos mak-
sun kertyminen olisi varmistettu asetetun va-
kuuden avulla. 

14 §. Polttoainemaksun suorittaminen. Py-
kälän 1 momentin mukaan polttoainemaksu 
on suoritettava 30 päivän kuluessa maksu-
määräyksen antamisesta. Ehdotus vastaa tä-
hänastista käytäntöä sekä moottoriajoneuvo-
verolaissa että polttoainemaksulaissa. 

Jos polttoainemaksua ei makseta 
1 momentissa säädetyssä määräajassa, mak-
suvelvolliselta perittäisiin veronlisäyksestä ja 
viivekorosta annetussa laissa (1556/1995) 
säädettyjen perusteiden mukaan laskettava 
viivekorko nykyistä käytäntöä vastaavasti. 

Pykälän 3 momentissa olisivat säännökset 
siitä, minne polttoainemaksu on maksettava. 
Tässä viitattaisiin veronkantolakiin ja sen no-
jalla annettaviin säännöksiin. Näin ollen 
myös maksaminen ilman palvelumaksuja ve-
roja vastaanottaviin maksupisteisiin tulisi 
mahdolliseksi sen mukaisesti kuin mainituis-
sa säännöksissä erikseen säädetään. 

Pykälän 4 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi maksumuistutuksesta veronkannossa 
tavallisesti noudatettua käytäntöä vastaavasti. 
Säännös on luonteeltaan informatiivinen, 
koska maksumuistutuksen käyttö olisi mah-
dollinen myös lakiehdotuksen 2 §:ssä olevan 
veronkantolain soveltamista koskevan yleis-
viittauksen nojalla.  

15 §. Viranomaiset. Polttoainemaksun 
maksuunpanisi Ajoneuvohallintokeskus, jolle 
tämä tehtävä ajoneuvorekisteriä pitävänä ja 
ajoneuvojen käytön aikaisesta verotuksesta 
huolehtivana viranomaisena luontevasti kuu-
luu. Ajoneuvon ollessa rekisteröity Ahve-
nanmaan maakunnassa Ajoneuvohallintokes-
kukselle tämän lain mukaan kuuluvista teh-
tävistä huolehtisi Ahvenanmaan lääninhalli-
tus, joka siellä vastaa samoista ajoneuvoihin 
kohdistuvista toiminnoista samalla tavalla 
kuin Ajoneuvohallintokeskus muualla maas-
sa. Myös rekisteröimättömänä Ahvenanmaan 
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maakunnassa käytettäviä ajoneuvoja koske-
vat polttoainemaksuasiat kuuluisivat Ahve-
nanmaan lääninhallitukselle. 

Ajoneuvohallintokeskus kuitenkin käsitte-
lisi myös Ahvenanmaan maakunnassa rekis-
teröityjä ja rekisteröimättöminä käytettäviä 
ajoneuvoja koskevat lain 30 §:ssä tarkoitetut 
polttoainemaksusta vapauttamista ja 31 §:ssä 
tarkoitetut polttoainemaksun huojentamista 
ja maksunlykkäystä koskevat asiat. Nykyisin 
käsittelijänä on Ahvenanmaan osalta Vero-
hallitus. Ahvenanmaata koskevien hakemus-
ten määrä ei liene niin suuri, että päätöksen-
tekoa näissä asioissa olisi sen johdosta tar-
peen hajauttaa. Ajoneuvohallintokeskuksen 
tehtäviin kuuluvaksi ehdotetaan myös Ahve-
nanmaan maakunnassa käytettäviä ajoneuvo-
ja koskevien ennakkoratkaisujen antamista. 

Pykälän 2 momentin mukaan polttoainei-
den käyttöä valvoisivat poliisi, rajavartio- ja 
tulliviranomaiset, kuten tähänkin asti. Polii-
silla, rajavartio- ja tulliviranomaisilla on oi-
keus suorittaa sellaisia polttonesteen ja ajo-
neuvojen tarkastuksia, jotka ovat tarpeen 
ajoneuvossa käytettävän polttoaineen laadun 
selvittämiseksi. Tämä kattaa käytännössä 
kaikki ajoneuvoihin kohdistuvat tarkastukset, 
joita saatetaan tarvita, olipa kyse liikenteessä 
tai muualla tapahtuvasta valvonnasta. 

Jos ajoneuvossa havaitaan käytettävän polt-
toainemaksun aiheuttavaa polttoainetta, val-
vovan viranomaisen tulee pykälän 3 momen-
tin mukaan ilmoittaa siitä Ajoneuvohallinto-
keskukselle tai Ahvenanmaan lääninhallituk-
selle polttoainemaksun määräämistä varten. 
Tässäkin viranomaisia ja niiden toimintaa 
koskevat ehdotukset ovat samansisältöiset 
kuin voimassa olevassa lainsäädännössä. 

16 §. Käyttökielto. Yleisenä periaatteena 
tieliikenneverotuksessa on se, että jos ajoneu-
vosta on veroa maksamatta, ajoneuvoa ei 
voida käyttää liikenteessä Suomessa. Tämä 
koskee yhtä hyvin ajoneuvon hankinnan ve-
roja kuin käytön aikaisia verojakin. Tätä kos-
kevat säännökset verolaeissa uusittiin vuonna 
2002 eduskunnalle annetun ajoneuvolainsää-
dännön kokonaisuudistuksen yhteydessä. 
Tuo uudistus koski myös ajoneuvon hyväk-
symistä liikenteeseen ja katsastuksen suorit-
tamista. Asia järjestettiin siten, että verojen 
ollessa eräpäivien jälkeen maksamatta ajo-
neuvo on käyttökiellossa. Tämä tarkistetaan 

katsastuksen yhteydessä eikä käyttökiellossa 
olevaa ajoneuvoa hyväksytä määräaikaiskat-
sastuksessa. Näin ehdotetaan säädettäväksi 
myös uudessa laissa. Jos polttoainemaksua ei 
ole suoritettu 14 §:ssä säädetyssä määräajas-
sa, ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä, 
vaan se on käyttökiellossa. Tätä varten ei tar-
vita viranomaisen päätöstä, vaan käyttökielto 
aiheutuu välittömästi maksun suorittamatta 
jättämisestä. Ajoneuvoa ei saa käyttää liiken-
teessä siinäkään tapauksessa, että ajoneuvon 
omistus tai hallinta on siirretty muulle kuin 
maksuvelvolliselle.  

Polttoainemaksun määrännyt viranomainen 
voi pyytää poliisilta virka-apua ajoneuvon 
käytön estämiseksi. Ajoneuvon käyttö salli-
taan vasta sitten, kun maksuvelvollinen tai 
muu kuin maksuvelvollinen on suorittanut 
polttoainemaksun. Säännöksestä seuraa, että 
kun se, joka olematta itse verovelvollinen, 
maksaa polttoainemaksun siinä ilmeisessä 
tarkoituksessa, että ajoneuvo vapautuu käyt-
tökiellosta hänen käytettäväkseen esimerkik-
si myöhempänä omistajana, maksua ei pidet-
täisi aiheettomana suorituksena, jonka voisi 
hakea takaisin. Asiasta säädettäisiin 23 §:ssä. 

Joissakin erityistilanteissa voi olla kohtuul-
lista myöntää käyttökiellosta helpotusta. Täl-
laisia tilanteita on mahdotonta määritellä en-
nalta, ja tässä suhteessa asia muistuttaakin 
hyvin läheisesti veron huojentamista. Vaikka 
tämän kaltaiseen poikkeuksien myöntämi-
seen on suhtauduttava tietyllä pidättyvyydel-
lä, myös polttoainemaksulaissa on syytä olla 
säännös maksun kohtuullistamisesta. Siten 
polttoainemaksun määrännyt viranomainen 
voi määräämillään ehdoilla hakemuksesta 
erityisestä syystä määräajaksi tai kokonaan 
peruuttaa käyttökiellon. Hakemuksen voi 
tehdä ajoneuvon omistaja tai haltija taikka se, 
jonka maksettavaksi polttoainemaksu on 
määrätty. 

17 §. Ajoneuvon käytön estäminen ja hy-
väksyminen katsastuksessa. Ajoneuvon käy-
tön estäminen siinä tapauksessa, että veroa 
on suorittamatta, ja se, ettei ajoneuvoa voida 
katsastaa laiminlyöntitapauksissa, ovat käy-
tännössä tehokkaita keinoja sen varmistami-
seksi, että verot ja maksut tulevat maksetuik-
si. Näistä ehdotetaan tämän vuoksi säädettä-
väksi nykyistä moottoriajoneuvoverolain 
27 a §:ää vastaavasti. Jos ajoneuvo on 16 §:n 
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1 momentissa tarkoitetulla tavalla käyttökiel-
lossa, poliisimiehen, tullimiehen ja rajavar-
tiomiehen on estettävä ajoneuvon käyttämi-
nen liikenteessä ottamalla pois rekisteröinnis-
tä annettu todistus ja rekisterikilvet tai tarvit-
tavilla muilla keinoin. Poliisimiehen, tulli-
miehen tai rajavartiomiehen kirjallisella lu-
valla saa ajoneuvon kuitenkin kuljettaa hänen 
määräämäänsä paikkaan säilytettäväksi. Re-
kisteröinnistä annettu todistus ja rekisterikil-
vet palautetaan, kun 16 §:n 1 momentissa 
tarkoitetut erääntyneet verot on maksettu. 

Katsastuksen suorittaja olisi määräaikais-
katsastusta suorittaessaan velvollinen tarkas-
tamaan, että ajoneuvo ei ole polttoainemak-
sun laiminlyönnin vuoksi käyttökiellossa. 
Käyttökielto tarkoittaa puolestaan ajoneuvo-
lain 52 §:n mukaan sitä, ettei ajoneuvoa voi-
da hyväksyä määräaikaiskatsastuksessa. Ajo-
neuvon katsotaan 17 §:n mukaan olevan 
käyttökiellossa, jos polttoainemaksun laimin-
lyönnistä on merkintä ajoneuvoja koskevassa 
rekisterissä, jollei esitetä luotettavaa selvitys-
tä maksun suorittamisesta tai polttoainemak-
sun määränneen viranomaisen 16 §:n 
2 momentin nojalla antamaa päätöstä, jolla 
ajoneuvon käyttökielto on peruutettu. 

Pykälän 2 momentissa olisivat tarkemmat 
säännökset siitä, mitä näyttöä veron suorit-
tamisesta voitaisiin esittää silloin, kun ajo-
neuvoliikennerekisterissä on merkintä, että 
vero on maksamatta. Luotettavana selvityk-
senä voitaisiin pitää rahalaitoksen antamaa 
tositetta polttoainemaksun suorittamisesta. 
Selvityksenä voidaan pitää myös yhdessä 
maksulipun kanssa esitettyä tiliotetta taikka 
yhdessä maksulipun kanssa esitettyä laskun-
maksuautomaatilta tai muulta päätteeltä tu-
lostettua tositetta. 

Pykälä on asiallisesti samansisältöinen kuin 
tästä asiasta säädettiin ajoneuvolain koko-
naisuudistuksen yhteydessä ajoneuvovero-
laissa ja moottoriajoneuvoverolaissa. 

18 §. Polttoainemaksua koskevien tietojen 
julkisuus ja tietojen antaminen. Pykälässä 
ehdotetaan säädettäväksi polttoainemaksua 
koskevien asiakirjojen julkisuudesta ja tieto-
jen antamisesta polttoainemaksusta. Pääsään-
tönä olisi, että polttoainemaksua koskevat 
asiakirjat olisivat salassa pidettäviä. Tätä voi-
daan perustella erityisesti polttoainemaksun 
sanktion omaisella luonteella. Tieto siitä, että 

ajoneuvosta on pantu maksuun polttoaine-
maksua, mutta sitä ei ole vielä suoritettu, on 
kuitenkin tarpeellinen etenkin, jos ajoneuvon 
omistus- tai hallintasuhteet ovat muuttumas-
sa. Kun polttoainemaksun suorittamatta jät-
täminen aiheuttaa ajoneuvon käyttökiellon, 
tämä voi vaikuttaa ajoneuvon mahdollisen 
ostajan päätöksentekoon. Muulla kuin vero-
velvollisella itsellään ei sen sijaan voine olla 
tarvetta saada tietoja jo maksetuista polttoai-
nemaksuista, koska näistä ei voi enää seurata 
esimerkiksi ajoneuvon käyttökieltoa. Ehdo-
tuksena on näin ollen, että tieto maksuun 
pannusta polttoainemaksusta olisi julkinen, 
kunnes polttoainemaksu on suoritettu. Myös 
maksuvelvollisen nimi, polttoainemaksun 
määrä ja maksuunpanon ajankohta olisivat 
saman aikaa julkisia. Nämä tiedot saattavat 
olla esimerkiksi ajoneuvon mahdolliselle os-
tajalle tarpeen asian arvioimiseksi. Ajoneu-
vohallintokeskus voisi myös antaa todistuk-
sen siitä, ettei ajoneuvosta ole veroa suorit-
tamatta.  

Edellä mainitut verovelvollista koskevat 
tiedot saattavat joissakin tapauksissa olla sel-
laisia, ettei niitä voitaisi ajoneuvorekisteristä 
luovuttaa. Esimerkiksi voi olla kysymys hen-
kilöstä, jolle on myönnetty ajoneuvorekisteri-
lain 20 §:n 2 momentissa tarkoitettu niin sa-
nottu turvakielto, jolloin häntä koskevia tie-
toja ei voida luovuttaa. Tämä voi koskea 
myös sitä, onko henkilö tietyn ajoneuvon 
omistajana. Ehdotuksena on, että tämän mu-
kaista rajoitusta sovellettaisiin myös, jos 
polttoainemaksun yhteydessä maksuvelvol-
lista koskevien tietojen julkisuus olisi laa-
jempi kuin mitä tietoa voidaan antaa ajoneu-
vorekisteristä. Tarkoitus on, että tämä ei kui-
tenkaan estä antamasta tietoa siitä, onko tie-
tystä ajoneuvosta polttoainemaksua maksa-
matta vaiko ei. Rajoitus voisi koskea vain tie-
toa maksuvelvollisesta silloin, kun tähän on 
mainitussa lainkohdassa tarkoitettu syy. 

Jotta Ajoneuvohallintokeskuksen ei tarvit-
sisi selvittää edellä mainittujen tietojen käyt-
tötarkoitusta, ehdotetaan laissa säädettäväksi, 
että jokaisella on oikeus saada Ajoneuvohal-
lintokeskukselta polttoainemaksua koskevat 
julkiset tiedot tulosteena, todistuksena tai 
sähköisessä muodossa sen estämättä mitä vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun 
lain (621/1999) 16 §:n 3 momentissa sääde-
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tään. Muutoin tietojen antamisessa noudatet-
taisiin edellä mainitun lain säännöksiä. Anne-
tuista tiedoista peritään maksu valtion mak-
superustelain (150/1992) mukaisesti. 

Käytännössä Ajoneuvohallintokeskus lä-
hettäisi myös oma-aloitteisesti maksutta tie-
don maksamattomasta verosta ajoneuvon uu-
delle omistajalle tiedottaakseen ajoneuvoon 
kohdistuvasta käyttökiellosta. Koska veron 
ajoneuvokohtaisuus ja erityisesti veron mak-
samattomuudesta aiheutuva käyttökielto 
edellyttävät esimerkiksi ajoneuvon ostotilan-
teessa tietoa veron maksusta, tulisi tietojen 
saannin olla mahdollisimman joustavaa ja 
vaivatonta. Todettakoon tässä yhteydessä, et-
tä asiakkaiden kysyessä tietoja maksamatta 
olevista polttoainemaksuista heillä on mah-
dollisuus muiden ajoneuvoa tai sen omistusta 
koskevien julkisten tietojen saantiin siinä laa-
juudessa ja niillä ehdoin kuin laissa ajoneu-
voliikenteen tietojärjestelmästä säädetään. 
Onkin asianmukaista, että näiden muiden tie-
tojen antaminen tapahtuu tämän varsinaisesti 
rekisteritoimintoa koskevan lain eikä vero-
lain nojalla. 

19 §. Ennakkoratkaisu. Kuten verotuksessa 
yleensäkin, verovelvollisten oikeussuoja 
edellyttää, että tulkinnanvaraisissa tilanteissa 
asiaan voi saada sitovan ratkaisun jo ennalta. 
Oikeusvarmuuden vaatimus korostuu myös 
polttoainemaksun korkean tason vuoksi. 

Ajoneuvohallintokeskus voisi hakemukses-
ta antaa ennakkoratkaisun polttoainemaksua 
koskevien säännösten soveltamisesta. En-
nakkoratkaisu annettaisiin enintään kahden 
vuoden pituiseksi ajaksi sille, jolle on tärkeää 
saada tieto lain soveltamisesta ajoneuvoonsa. 
Ennakkoratkaisun antamisesta peritään valti-
on maksuperustelain mukainen maksu. 

Kun hakija nojautuu ennakkoratkaisuun, si-
tä on pykälän 2 momentin mukaan noudatet-
tava sitovana hakijan verotuksessa sinä ajan-
jaksona, jota koskevaksi ajaksi ratkaisu on 
annettu. Muutoksenhausta ennakkoratkai-
suun on voimassa, mitä 23 §:ssä säädetään. 
Muutosta ei kuitenkaan saa hakea päätök-
seen, jolla on päätetty olla antamatta ennak-
koratkaisua. 

Säännökset ennakkoratkaisusta vastaavat 
muualla verotuksessa sovellettavaa yleistä 
käytäntöä. 

20 §. Polttoainemaksun oikaisu veronsaa-

jan hyväksi. Nykyisin moottoriajoneuvove-
ron lisäveron oikaisu perustuu moottoriajo-
neuvoverolain 29 §:ään. Voimassa olevassa 
polttoainemaksusta annetussa laissa viitataan 
moottoriajoneuvoverolakiin, joten tuota sään-
nöstä sovelletaan myös nykyiseen polttoai-
nemaksuun. Jos verovelvolliselle on jäänyt 
maksuunpanematta veroa tai jos verovelvol-
linen on saanut liikaa veroa takaisin, voidaan 
verotusta oikaista viiden vuoden kuluessa sen 
verokauden päättymisestä lukien, jona veron 
maksuunpano on tehty tai jona veron mak-
suunpano olisi ollut määrättävä tai jona veron 
palautuspäätös on tehty. 

Verotuksen muuttumista koskevaa Ajo-
neuvohallintokeskuksen päätöstä saadaan 
1 momentissa säädetyn määräajan estämättä 
oikaista 60 päivän kuluessa päivästä, jona 
muutoksenhakuun oikeutettu on saanut Ajo-
neuvohallintokeskuksen päätöksestä tiedon. 
Tämä tarkoittaa myös päätöksen oikaisemista 
21 §:n mukaisesti maksuvelvollisen hyväksi. 

Ajoneuvohallintokeskuksen veron mak-
suunpanoon on asianomaisella tai veroasia-
miehellä oikeus hakea oikaisua Ajoneuvohal-
lintokeskukselta tässä pykälässä säädetyssä 
ajassa. Yhdessä edellisen momentin kanssa 
tämä tarkoittaa, että oikaisuun verovelvolli-
sen hyväksi on aina käytettävissä vähintään 
60 päivän pituinen aika. 

Oikaisun määräaika ehdotetaan pidennettä-
väksi nykyisestä kahdesta vuodesta viiteen 
vuoteen. Oikaisu tarkoittaa jo tehdyssä pää-
töksessä havaittujen virheiden korjaamista, 
jolloin on poikkeuksellista, että tähän käytet-
täisiin polttoainemaksua koskevissa asioissa 
kovin pitkää määräaikaa. Määräajaksi ehdo-
tetaan kuitenkin samaa, oikaistiinpa polttoai-
nemaksua veronsaajan tai maksuvelvollisen 
hyväksi. Myös valitusajat määräytyisivät 
kummassakin tapauksessa yhdenmukaisesti. 

21 §. Jälkiverotus. Edellä 8 §:n yhteydessä 
on ehdotettu, että polttoainemaksu voitaisiin 
panna maksuun enintään viiden vuoden pi-
tuiselta ajalta ennen sitä, kun veroviranomai-
nen saa tietoonsa väärän polttoaineen käytön. 
Näiden tietojen käyttöön on tuon jälkeen ai-
kaa kaksi vuotta sen vuoden päättymisestä, 
jona ajoneuvon käyttö maksuvelvollisuuden 
aiheuttavalla polttoaineella on tullut verovi-
ranomaisen tietoon. Näissä aikarajoissa syn-
tyvää ensimmäistä maksuunpanopäätöstä voi 
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olla tarpeen muuttaa verovelvollisen vahin-
goksi muutoinkin, kuin lähinnä tiedossa ol-
leen aineiston käytössä tapahtuneen virheen 
oikaisemiseksi. Esimerkiksi voi ilmaantua 
uutta näyttöä tai selvitystä, jota ei ole siihen 
mennessä lainkaan voitu ottaa huomioon. 
Muuhun verotukseen verrattuna kysymyk-
sessä olisi tyypillinen jälkiverotustilanne. 
Lain 21 §:ään ehdotetaan otettavaksi asialli-
sesti muussa verotuksessa tunnettua jälkive-
rotusta vastaavat säännökset polttoainemak-
sun jälkimaksuunpanosta. 

Jos polttoainemaksua on 8 §:n 3 momentin 
mukaisessa maksuunpanossa toimittamatta 
jätetyn taikka puutteellisen tai tiedoiltaan 
väärän ilmoituksen tai muun tiedon tai asia-
kirjan johdosta jäänyt kokonaan tai osaksi 
panematta maksuun tai polttoainemaksua on 
aiheettomasti palautettu, Ajoneuvohallinto-
keskus määrää maksuunpanematta jääneen 
tai palautetun polttoainemaksun suoritetta-
vaksi jälkimaksuunpanona. Jälkimaksuunpa-
no on tarkoitettu liittymään niihin tilanteisiin 
ja siihen ajoneuvon käyttöön, jota ensiksi 
tehty maksuunpano on koskenut, esimerkiksi 
siten, että väärän polttoaineen käyttö osoit-
tautuukin myöhemmin saatavan näytön pe-
rusteella aiemmin tiedettyä laajemmaksi tai 
siihen liittyy uuden selvityksen perusteella 
aiemmin huomiotta jääneitä korotusperustei-
ta tai muuta vastaavaa. Jos nämä aiheutuvat 
verovelvollisen menettelystä siten kuin pykä-
lässä ilmaistaan, toimitetaan jälkimaksuun-
pano. Jos kyseessä kuitenkin on muu vasta 
8 §:n 3 momentin määräajan jälkeen ensi 
kertaa tietoon tuleva seikka, se ei oikeuttaisi 
enää toimittamaan maksuunpanoa jälkimak-
suunpanonakaan. Edellytyksenä on siis ensin 
8 §:n mukaista enimmäisaikaa koskeva mak-
suunpano ja sen jälkeen näytön uudelleen ar-
viointi. Tarkoituksena ei ole, että jälkimak-
suunpano oikeuttaisi tästä riippumatta toi-
menpiteisiin, jotka merkitsisivät asiallisesti 
8 §:n 3 momentissa tarkoitettujen määräaiko-
jen syrjäyttämistä. Ehdotettu säännös on tar-
koitettu muutoin tulkittavaksi ja sovelletta-
vaksi samaan tapaan kuin jälkiverotussään-
nöksiä muussa verotuksessa. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan informa-
tiivisista syistä säädettäväksi, että ennen jäl-
kimaksuunpanon toimittamista on maksuvel-
volliselle varattava tilaisuus vastineen anta-

miseen asiassa. Jälkimaksuunpanolle on tar-
peen säätää myös enimmäisaika. Polttoaine-
maksun jälkimaksuunpano tulisi toimittaa 
viimeistään viiden vuoden kuluessa sen vuo-
den päättymisestä, jona polttoainemaksua on 
ensiksi maksuunpantu. 

22 §. Oikaisu maksuvelvollisen hyväksi. 
Tässä pykälässä säädettäisiin oikaisusta ve-
rovelvollisen hyväksi. Menettely vastaisi ve-
rotuksen tavanomaista oikaisua. Oikaisu voi-
si tapahtua joko verovelvollisen aloitteesta 
tai Ajoneuvohallintokeskuksen oma-aloit-
teisesti toimittamana. Määräaika oikaisulle 
olisi sama kuin oikaisussa veronsaajan hy-
väksi, eli viisi vuotta sen vuoden päättymi-
sestä, jona polttoainemaksu on maksuunpan-
tu, minkä lisäksi tulisi tarvittaessa 60 päivän 
määräaika päätöksen tiedoksi saannista. Ve-
rovelvollisen tulisi pyytää oikaisua kirjalli-
sesti. 

23 §. Valitus hallinto-oikeuteen. Polttoai-
nemaksua koskeva muutoksenhaku noudat-
taisi samoja periaatteita, joita laajasti sovelle-
taan muussakin verotuksessa. Veronkantovi-
ranomaisen tämän lain nojalla antamaan pää-
tökseen olisi asianomaisella tai veroasiamie-
hellä oikeus hakea muutosta Helsingin hal-
linto-oikeudelta edellä 20 §:ssä säädetyssä 
ajassa. Oikaisuvaatimukseen annettuun pää-
tökseen saa hakea muutosta tämän määräajan 
estämättä 60 päivän aikana sen päivän jäl-
keen, jona muutoksenhakuun oikeutettu on 
saanut päätöksestä tiedon. Myös lisäveroa ja 
nykyistä polttoainemaksua koskevat valituk-
set on keskitetty Helsingin hallinto-oikeuden 
käsiteltäviksi, eikä tästä ole tarkoitus erillis-
ratkaisuna luopua, vaikka Korkein hallinto-
oikeus on tehnyt valtioneuvostolle esityksen 
välillistä verotusta koskevien muutoksenha-
kuasioiden jakamisesta muiden veroasioiden 
tapaan kaikkien hallinto-oikeuksien kesken. 

Muutosta olisi tavanomaiseen tapaan haet-
tava kirjallisesti ja valituskirjelmä on toimi-
tettava valitusajassa Ajoneuvohallintokes-
kukselle. Hallinto-oikeuden käsittelyä edel-
täisi oikaisu Ajoneuvohallintokeskuksessa, 
jotta hallinto-oikeuden käsiteltäväksi tulisivat 
vain ne asiat, joissa tämä on välttämättä tar-
peen. Veronkantoviranomainen käsittelee oi-
kaisuhakemuksena Helsingin hallinto-oikeu-
teen osoitetun valituksen veron maksuun-
panosta taikka päätöksestä, joka koskee mak-
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sun palauttamista tai maksusta vapauttamista. 
Jos valitusta ei kokonaisuudessaan hyväksy-
tä, hyväksymättä jäänyt osa käsitellään 
1 momentin mukaisesti. Jos Ahvenanmaan 
lääninhallitus on veronkantoviranomaisena, 
siihen sovelletaan 15 §:n mukaisesti samoja 
säännöksiä, jotka koskevat Ajoneuvohallin-
tokeskusta. 

Ajoneuvohallintokeskus tai Ahvenanmaan 
lääninhallitus käsittelisivät siis kaikki vali-
tukset ensin oikaisuhakemuksina. Ainoastaan 
siltä osin kuin asiaa ei voida oikaista, asia 
käsiteltäisiin Helsingin hallinto-oikeudessa 
valitusasiana. Ajoneuvohallintokeskus tai 
Ahvenanmaan lääninhallitus antaisivat siir-
ron yhteydessä asiassa lausuntonsa. Tällä 
menettelyllä voitaisiin välttää käytännössä 
useissa tapauksissa valituksen käsittely Hel-
singin hallinto-oikeudessa ja samalla no-
peutettaisiin eräissä tapauksissa kansalaisen 
muutoksenhakuprosessia huomattavastikin. 

24 §. Valitus korkeimpaan hallinto-oikeu-
teen. Hallinto-oikeuden päätökseen saisi ha-
kea muutosta valittamalla korkeimpaan hal-
linto-oikeuteen, jos Korkein hallinto-oikeus 
myöntää valitusluvan. Valitusluvan myöntä-
misen perusteet olisivat samat, joita sovelle-
taan yleisesti kaikessa muussakin verotukses-
sa, eli oikeuskäytännön yhtenäisyys, asiassa 
tapahtunut ilmeinen virhe tai painava talou-
dellinen tai muu syy. 

Valituslupa voitaisiin myöntää myös siten, 
että se koskee vain osaa muutoksenhaun koh-
teena olevasta hallinto-oikeuden päätöksestä. 
Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa hallin-
to-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista.  

25 §. Muutoksenhaun johdosta maksettava 
korko. Pykälässä säädettäisi menettelystä ja 
korosta, jos polttoainemaksua muutetaan va-
lituksen johdosta. Jos muutos on maksuvel-
volliselle edullinen, palautettavalle määrälle 
maksetaan vuotuista korkoa polttoainemak-
sun maksupäivästä takaisinmaksupäivään sen 
mukaan, kuin veronkantoasetuksen 
(903/1978) 11 §:ssä säädetään. Jos taas polt-
toainemaksua määrätään suoritettavaksi tai 
sen määrää korotetaan, Ajoneuvohallintokes-
kus perii polttoainemaksun ja sille veronlisä-
yksestä ja viivekorosta annetussa laissa sää-
detyn koron. Ehdotus vastaa muussa verotuk-
sessa sovellettavaa menettelyä. 

26 §. Valtion puhevallan käyttäminen. Val-

tion puolesta puhevaltaa muutoksenhakua ja 
oikaisua koskevissa asioissa käyttäisi Uu-
denmaan veroviraston veroasiamies. 

Hallintolain 34 §:n mukaan asianosaiselle 
on ennen asian ratkaisua varattava tilaisuus 
lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa seli-
tyksensä asian ratkaisuun mahdollisesti vai-
kuttavista vaatimuksista ja selvityksistä. Py-
kälässä luetellaan myös tilanteet, joissa asian 
saa ratkaista asianosaista kuulematta. Hallin-
tolain 36 §:ssä säädetään siitä, miten asian-
osaiselle on kuulemisesta ilmoitettava. Sen 
mukaan asianosaiselle on ilmoitettava kuu-
lemisen tarkoitus ja selityksen antamiselle 
varattu määräaika sekä tarvittaessa yksilöitä-
vä, mistä seikoista selitystä pyydetään. Asi-
anosaiselle on lisäksi toimitettava kuulemi-
sen kohteena olevat asiakirjat alkuperäisinä 
tai jäljennöksinä taikka varattava muutoin ti-
laisuus tutustua niihin.  

Hallintolain tiedoksiantovelvollisuutta kos-
kevan 54 §:n 1 momentin mukaan viranomai-
sen on annettava tekemänsä päätös viipymät-
tä tiedoksi asianosaiselle ja muulle tiedossa 
olevalle henkilölle, jolla on oikeus hakea sii-
hen oikaisua tai muutosta valittamalla. Lain 
58 §:n mukaan tiedoksianto toimitetaan sille 
viranomaiselle, joka käyttää asiassa puheval-
taa. Hallintolain 10 luvussa säädetään tiedok-
siannossa noudatettavasta menettelystä. 

Polttoainemaksuasioissa ei ole tarkoituk-
senmukaista eikä kohtuullisilla resursseilla ja 
kustannuksilla mahdollista, että Ajoneuvo-
hallintokeskuksen tekemien päätösten tie-
doksiantoon veroasiamiehelle taikka hänen 
kuulemisessaan noudatettaisiin hallintolaissa 
säädettyjä menettelyjä. Käytännössä veron-
saajan edun valvonta tapahtuu pääasiassa jäl-
kikäteen. Veroasiamiestä kuullaan ennen asi-
an ratkaisemista käytännössä vain silloin, 
kun siihen on erityistä syytä, esimerkiksi sil-
loin, kun annettava ratkaisu poikkeaisi va-
kiintuneesta ratkaisukäytännöstä tai kun kyse 
olisi muutoin periaatteellisesta tai merkittä-
västä päätöksestä. Ajoneuvohallintokeskuk-
sen polttoainemaksuasioissa tekemät päätök-
set toimitetaan veroasiamiehelle tiedoksi ja 
asioiden katsotaan olevan veroasiamiehen 
tiedossa sitä kautta, että asiakirjat ovat hänen 
saatavillaan. Näin hänellä on mahdollisuus 
tutustua asiakirjoihin ennen muutoksenhaku-
ajan umpeutumista ja hakea tarvittaessa muu-
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tosta toimivaltaansa kuuluviin päätöksiin.  
Lakiin ehdotetaan otettavaksi nykyistä käy-

täntöä vastaava säännös, jonka mukaan vero-
asiamiestä kuullaan ja päätös annetaan hänel-
le tiedoksi siten, että asiamiehelle varataan ti-
laisuus tutustua päätökseen ja sen perusteena 
oleviin asiakirjoihin. Ehdotettu säännös olisi 
hallintolain asianosaisen kuulemista ja pää-
töksen tiedoksiantoa asianosaiselle koskevien 
yleissäännösten soveltamisen syrjäyttävä eri-
tyissäännös. 

27 §. Äänestäminen hallinnollisissa tuo-
mioistuimissa. Äänestäminen hallinnollisissa 
tuomioistuimissa veroasioissa poikkeaa jon-
kin verran tuomioistuimen yleisistä äänestys-
säännöistä. Veroasioissa on yleensä tapana, 
että verovelvollisen etu asetetaan veronsaajan 
edun edelle äänten mennessä tasan. Tästä on 
tarpeen olla säännös verolaissa, jos näin ha-
lutaan menetellä. Jos polttoainemaksua kos-
kevaa muutoksenhakua ratkaistaessa ilmaan-
tuu eri mielipiteitä, tulisi päätökseksi yleisen 
pääsäännön mukaisesti se mielipide, jota 
useimpien on katsottava kannattaneen. Ään-
ten jakautuessa tasan päätökseksi tulisi se 
mielipide, joka on maksuvelvolliselle edulli-
sempi, tai jollei tätä perustetta voida soveltaa, 
se mielipide, jota puheenjohtaja on kannatta-
nut. 

28 §. Täytäntöönpano. Verotuksessa taval-
liseen tapaan täytäntöönpanosta ehdotetaan 
säädettäväksi, että maksuvelvollinen on vel-
vollinen maksamaan määrätyn polttoaine-
maksun siitä huolimatta, että polttoainemak-
suun haetaan muutosta. Polttoainemaksu voi-
taisiin panna täytäntöön ilman tuomiota tai 
päätöstä noudattaen, mitä verojen ja maksu-
jen perimisestä ulosottotoimin annetussa lais-
sa säädetään. Jos polttoainemaksua on erä-
päivän jälkeen suorittamatta, ajoneuvo voi-
daan ulosmitata ja polttoainemaksu periä 
ajoneuvon arvosta, vaikka ajoneuvo olisi 
muun kuin maksuvelvollisen omistuksessa. 

29 §. Aiheettoman suorituksen palauttami-
nen. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi ai-
heettomasti suoritetuksi tulleen polttoaine-
maksun palauttamisesta samansisältöisesti 
kuin nykyisin ajoneuvoverotuksessa sääde-
tään. Ehdotus vastaa myös ajoneuvoverolain 
uudistusesityksessä olevaa ehdotusta. Joka 
osoittaa suorittaneensa erehdyksessä poltto-
ainemaksun, on oikeutettu hakemaan suorit-

tamansa määrän takaisin Ajoneuvohallinto-
keskukselta. Erehdyksenä ei pidetä veron 
suorittamista siinä ilmeisessä tarkoituksessa, 
ettei ajoneuvon käyttöä estettäisi tai olosuh-
teissa, joissa tätä tarkoitusta voidaan pitää 
ilmeisenä. Tämä tarkoittaisi muun muassa si-
tä tilannetta, jossa ajoneuvon myöhempi 
omistaja maksaa aikaisemman omistajan 
ajalta olevan maksun saadakseen ajoneuvon 
vapaaksi käyttökiellosta.  

Jos kaksi tai useampi on suorittanut samas-
ta ajoneuvosta polttoainemaksua, liikaa mak-
settu polttoainemaksu palautetaan hakemuk-
sesta sille, joka ei ole maksuvelvollinen.  

Palautussäännöksillä pyritään estämään 
väärinkäytökset. Koska polttoainemaksun 
maksaminen on ajoneuvon käyttämisen edel-
lytys, maksua ei voida palauttaa, jos se on 
maksettu siinä tarkoituksessa, että ajoneuvoa 
voitaisiin käyttää liikenteessä. 

30 §. Polttoainemaksusta vapauttaminen. 
Moottoriajoneuvoverolain 32 b §:ssä on vuo-
desta 1975 lähtien ollut säännös, joka mah-
dollistaa eräiden ajoneuvon laatuun ja erityi-
seen käyttötarkoitukseen liittyvien verovapa-
uksien myöntämisen. Voimassa olevan lain 
mukaan vapautus voidaan myöntää ajoneu-
von suuren koon, harvojen käyttökertojen tai 
muun vastaavan erityisen syyn johdosta. 
Käytännössä tätä lainkohtaa on sovellettu lä-
hinnä suuriin maansiirtokäytössä oleviin niin 
sanottuihin dumppereihin, joiden työmaana 
on ollut tavallisesti kaivosalue tai muu vas-
taava perustuotantoon kuuluva tehtävä, jota 
ei harjoiteta tieliikenteessä. Muodollisesti 
nämä ajoneuvot ovat yleensä kuorma-autoja, 
vaikkakaan niitä ei mittojensa puolesta 
yleensä voida käyttää tieliikenteessä eivätkä 
ne ole käytössä rekisteröitynä. Verovapaudet 
on myönnetty tietylle ajoneuvolle työmaa-
kohtaisina. Tällöin on pidetty silmällä myös-
kin sitä, etteivät kyseiset ajoneuvot ole kil-
pailuasemassa tavanomaisen kuorma-auto-
kaluston kanssa. Tilanteiden vaihtelevuuden 
johdosta asia on käsitelty hakemusperustei-
sena eikä lakiin ole katsottu voitavan sisällyt-
tää eri tapaukset kattavaa määritelmää maan-
siirtodumpperista, jossa voitaisiin käyttää 
kevyttä polttoöljyä dieselöljyn sijasta. On 
huomattava, ettei lupia ole annettu esimer-
kiksi tavallisille tietyömaille, jossa myös 
muut kuorma-autot kilpailevat samoista työ-
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tehtävistä. Voimassa oleva lainsäädäntö ja 
sen soveltamiskäytäntö vastaavat Neuvoston 
direktiivin mineraaliöljyjen valmisteveron 
rakenteen harmonisoinnista (92/81/ETY) 8 
artiklan kohdan 3 alakohdassa c tarkoitettua 
verottoman polttoaineen käyttömahdollisuut-
ta. 

Edellä selostettu lainsäädäntö ehdotetaan 
säilytettäväksi uudessakin laissa. Ajoneuvo-
hallintokeskuksella olisi 30 §:n mukaan oi-
keus ajoneuvon suuren koon, harvojen käyt-
tökertojen tai muun vastaavan erityisen syyn 
vuoksi hakemuksesta määräämillään ehdoilla 
myöntää vapautus polttoainemaksun suorit-
tamisesta. Lakia ehdotetaan tarkennettavaksi 
siten, että pykälästä ilmenee sen perustarkoi-
tus ja myös se, miten sitä on tarkoitettu so-
vellettavaksi käytäntöön. Vapautus voitaisiin 
myöntää vain, jos ajoneuvon käyttötehtävä 
on muualla kuin tavanomaisessa tieliiken-
teessä ja jos ajoneuvo tässä tehtävässään ei 
ole merkittävässä määrin kilpailuasemassa 
dieselöljyä käyttävien tieliikenteeseen tarkoi-
tettujen ajoneuvojen kanssa. 

Edellä 15 §:n yhteydessä on esitetty, että 
Ajoneuvohallintokeskus käsittelisi myös Ah-
venanmaan maakunnassa rekisteröityjä ajo-
neuvoja koskevat lain 30 §:ssä tarkoitetut 
polttoainemaksusta vapauttamista ja myös 
seuraavassa pykälässä tarkoitetut polttoaine-
maksun huojentamista ja maksunlykkäystä 
koskevat asiat.  

Voimassa olevassa laissa vastaavassa sään-
nöksessä on muutoksenhakukielto. Tähän 
pykälään sitä ei ehdoteta otettavaksi syistä, 
joita on laajasti selvitetty hallituksen esityk-
sessä ajoneuvoverolaiksi. 

31 §. Polttoainemaksun huojentaminen ja 
maksunlykkäys. Polttoainemaksulakiin ehdo-
tetaan otettavaksi kohtuusperusteisesta ve-
ronhuojennuksesta ja veronmaksun lykkäyk-
sestä säännökset, jotka ovat yleisiä muissakin 
verolaeissa. Ajoneuvohallintokeskus voisi 
hakemuksesta erityisistä syistä määräämil-
lään ehdoilla kokonaan tai osittain vapauttaa 
polttoainemaksun samoin kuin viivekoron ja 
lykkäyksen vuoksi suoritettavan koron mak-
samisesta. Ajoneuvohallintokeskus käsittelisi 
myös ne huojennus- ja lykkäysasiat, jotka 
koskevat Ahvenanmaan lääninhallituksen 
maksuunpanemaa polttoainemaksua. Valtio-
varainministeriö voisi ottaa periaatteellisesti 

tärkeän asian ratkaistavakseen. 
Pykälän 2 momentin mukaan Ajoneuvohal-

lintokeskus voisi hakemuksesta myöntää eri-
tyisistä syistä lykkäystä polttoainemaksun 
suorittamiselle. Valtiovarainministeriö voisi 
ottaa myös lykkäysasian ratkaistavakseen.  

Myös huojennus- ja lykkäyspäätöksiä kos-
kevasta tähänastisesta valituskiellosta esite-
tään luovuttavaksi. Perustelut ovat samat 
kuin hallituksen esityksessä ajoneuvovero-
laiksi, johon tässä yhteydessä viitataan.  

32 §. Rangaistussäännökset. Rikoslain 29 
luku sisältää säännöksiä muun muassa vero-
petoksesta. Riippumatta siitä, onko verolaissa 
viittausta näihin säännöksiin vaiko ei, ne tu-
levat verojen yhteydessä sovellettavaksi. Kun 
polttoainemaksua on pidettävä luonteeltaan 
verona, nuo säännökset voivat tulla koske-
maan myös polttoainemaksua. Näin ollen 
polttoainemaksulaissa ei ole tarpeen erikseen 
viitata rikoslain soveltamiseen. Sen sijaan eri 
tyyppisistä, kunkin veromuodon kohdalla 
luonteenomaisista rikkomuksista on yleisesti 
säännöksiä verolaeissa. Polttoainemaksulais-
sa ehdotetaan säädettäväksi, että se, joka kul-
jettaa ajoneuvoa, josta on erääntynyttä polt-
toainemaksua suorittamatta, on tuomittava 
polttoainemaksurikkomuksesta sakkoon. Tä-
mä siis voisi koskea muutakin kuljettajaa, 
kuin sitä, joka on verovelvollisen asemassa. 

33 §. Voimaantulo. Polttoainemaksulaki on 
tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2004. 

Polttoainemaksulaki kumoaisi polttoaine-
maksusta annetun lain (337/1993) siihen 
myöhemmin tehtyine muutoksineen. Mootto-
riajoneuvoverosta annetun lain (722/1966) ja 
asetuksen (1758/1995) säännökset lisäverosta 
on tarkoitus kumota samaan aikaisesti tämän 
esityksen kanssa annettavan ajoneuvoverola-
kiesityksen tarkoittamalla lailla. Jos ajoneu-
vosta on maksettava tai maksamatta ennen 
tämän lain voimaantuloa voimassa olleen 
polttoainemaksusta annetun lain mukaista 
polttoainemaksua, siihen sovellettaisiin voi-
massa ollutta aikaisempaa lakia. Tämä tar-
koittaa muun muassa sitä, että ajalta ennen 
tämän lain voimaantuloa voitaisiin edelleen 
panna maksuun aikaisemman lain mukaista 
polttoainemaksua niin kauan kuin polttoai-
neiden käyttöä tältä ajalta koskevat seikat an-
tavat siihen aihetta. Muutoksenhakuun ja 
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huojennukseen asiassa, joka on tullut vireille 
1 päivänä tammikuuta 2004 tai sen jälkeen, 
sovellettaisiin kuitenkin tämän lain säännök-
siä, vaikka kysymys olisi tämän lain voi-
maantuloa edeltävään aikaan kohdistuvasta 
polttoainemaksusta. 

 
 

2.  Tarkemmat säännökset  

Polttoainemaksulakiehdotus on laadittu si-
ten, ettei sen soveltaminen edellytä tarkempi-
en säännösten antamista esimerkiksi asetuk-
sessa sen lisäksi, mitä seuraa lain 2 §:ssä ole-
vista viittauksista muun lainsäädännön, kuten 
esimerkiksi ajoneuvolainsäädännön tai ve-
ronkantolain nojalla annettuihin säännöksiin. 
Muita säädöksiä ei ole tarpeen muuttaa tä-
män uudistuksen johdosta. 

 

3.  Voimaantulo 

Polttoainemaksulaki on tarkoitettu tule-
maan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004. 
Voimaantuloajankohta liittyy Ajoneuvohal-
lintokeskuksen tietojärjestelmiä koskevaan 
PALKO-hankkeeseen ja erityisesti vuoden 
2004 alusta käyttöön otettaviin uusiin tieto-
järjestelmiin. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voimassa 
ollutta polttoainemaksulakia sovellettaisiin 
ennen 1 päivää tammikuuta 2004 oleviin ta-
pahtumiin perustuvaan polttoainemaksuun, 
kuitenkin siten, että uusi laki koskisi myös 
tältä ajalta peräisi olevaan verotukseen liitty-
vää muutoksenhakua ja veronhuojennuksia. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiesitys: 
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Lakiehdotukset 
Laki 

polttoainemaksusta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 §  

Lain soveltamisala 

Ajoneuvosta, jossa käytetään moottoriben-
siiniä tai dieselöljyä lievemmin verotettua 
polttoainetta, suoritetaan valtiolle polttoai-
nemaksua siten kuin tässä laissa säädetään. 

Tätä lakia sovelletaan Suomessa tai muussa 
maassa rekisteröityyn taikka rekisteröimät-
tömänä Suomessa käytettävään ajoneuvoon. 
 

2 § 

Muiden lakien soveltaminen 

Jollei tässä laissa toisin säädetä, ajoneuvo-
jen luokitteluun ja suurimpaan sallittuun ko-
konaismassaan sekä ajoneuvojen rekisteröin-
tivelvollisuuteen sovelletaan ajoneuvolakia 
(1090/2002) ja sen nojalla annettuja asetuk-
sia, ajoneuvojen rekisteröinnistä annettua 
asetusta (1598/1995) ja tieliikennelain 
(267/1981) sekä sen nojalla säädettyjä perus-
teita. Polttoaineiden määritelmiin sovelletaan 
nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta 
annetussa laissa (1472/1994) säädettyjä pe-
rusteita. 

Jollei tässä laissa toisin säädetä, polttoai-
nemaksun kantoon sovelletaan soveltuvin 
osin, mitä veronkantolaissa (611/1978) tai 
sen nojalla säädetään, mitä veronlisäyksestä 
ja viivekorosta annetussa laissa (1556/1995) 
sekä verojen ja maksujen perimisestä ulosot-
totoimin annetussa laissa (367/1961) sääde-
tään. 

Jollei tässä laissa toisin säädetä, polttoai-
nemaksua koskevien tietojen käyttöön ja 
luovutukseen sovelletaan soveltuvin osin, 
mitä ajoneuvoliikennerekisteristä annetussa 
laissa (541/2003) säädetään.  
 

3 § 

Polttoainemaksu 

Polttoainemaksu maksuunpannaan, jos die-
selmoottorilla varustetussa ajoneuvossa käy-
tetään dieselöljyä lievemmin verotettua polt-
toainetta tai jos bensiiniä käyttämään tarkoi-
tettua ajoneuvoa käytetään moottoribensiiniä 
lievemmin verotetulla polttoaineella. Poltto-
ainemaksua on suoritettava myös silloin, kun 
ajoneuvossa käytetään polttoaineena neste-
kaasua, maakaasua tai muuta näihin rinnas-
tettavaa kaasumaista polttoainetta. 

Polttoainemaksu kannetaan myös, jos ajo-
neuvossa käytetään osittain 1 momentin mu-
kaisesti polttoainemaksun aiheuttavalla polt-
toaineella. Polttoainemaksua ei kanneta ajo-
neuvoista, jotka perustuvat muun moottori-
tekniikan kuin polttomoottorin käyttöön. 
 
 

4 § 

Maksuvelvollinen 

Polttoainemaksu määrätään sen maksetta-
vaksi, joka lievemmin verotettua tai veroton-
ta polttoainetta käytettäessä on ajoneuvon 
omistaja. Jos ajoneuvo on toisen hallinnassa, 
polttoainemaksu määrätään haltijan makset-
tavaksi. Jos rikoksella haltuunotetussa ajo-
neuvossa on haltuunoton aikana käytetty 
polttoainemaksun aiheuttavaa polttoainetta, 
määrätään polttoainemaksu rikoksella ajo-
neuvon haltuunsa saaneen henkilön makset-
tavaksi.  

Jos ajoneuvon omistajaa tai haltijaa ei voi-
da selvittää, polttoainemaksu määrätään kul-
jettajan maksettavaksi. 
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5 § 

Polttoaineen käytön toteaminen 

Polttoainemaksun aiheuttavan polttoaineen 
käyttöön katsotaan ryhdytyn, milloin ajoneu-
von polttoainejärjestelmään kuuluvassa säili-
össä on todettu olevan tällaista polttoainetta. 
Polttoainemaksu on suoritettava riippumatta 
siitä, miten ja missä ajoneuvoa käytetään. 
Ajoneuvossa käytetty polttoaine katsotaan 
kuuluvaksi siihen lajiin, jonka mukaisesti se 
on verotettu polttoaineen käyttöön ryhdyttä-
essä. 

Ajoneuvon polttoainesäiliössä maahan tuo-
taessa olevan polttoaineen perusteella ei kan-
neta polttoainemaksua. Jos ajoneuvon poltto-
ainesäiliössä maahan tuotaessa oleva poltto-
aine on tehty tunnistettavaksi siten kuin ke-
vyestä polttoöljystä valmisteverotusta koske-
vassa lainsäädännössä säädetään, polttoaine-
maksu kuitenkin kannetaan.  

Ennen kuin ajoneuvossa ryhdytään käyttä-
mään polttoainemaksun aiheuttavaa polttoai-
netta, ajoneuvon omistajan tai haltijan on il-
moitettava siitä polttoainemaksun kantavalle 
viranomaiselle. Maahan tuotavasta ajoneu-
vosta ilmoitus voidaan tehdä myös tullivi-
ranomaiselle. Verovelvollisen ilmoitusta tai 
muuta hänen antamaansa selvitystä polttoai-
nemaksun aiheuttavan polttoaineen käytöstä 
pidetään näyttönä, jonka perusteella polttoai-
nemaksu kannetaan. 
 

6 § 

Polttoainemaksusta vapaat ajoneuvot 

Polttoainemaksusta ovat vapaat: 
1) moottorityökoneet ja moottorityöko-

neiksi varustetut traktorit sekä auton alustalle 
rakennetut työkoneet, joissa ei ole lavaa, säi-
liötä tai muuta kuormatilaa, milloin niitä ei 
käytetä muihin kuljetuksiin kuin niiden käyt-
tötarkoituksesta johtuviin kuljetuksiin itse 
työpaikalla tai niiden omien poltto- ja voite-
luaineiden kuljetukseen tahi niiden siirtyessä 
työpaikalta toiseen; 

2) traktorit, kun niitä käytetään turvetyö-
maalla yksinomaan turpeentuotantotoimin-
nassa; 

3) moottorireet; 

4) nestekaasua, maakaasua tai muuta näihin 
rinnastettavaa kaasumaista polttoainetta käyt-
tävät kuorma- ja linja-autot, joiden hiukkas-
ten tai typenoksidien päästötaso on ajoneu-
von ensimmäisen käyttöönoton ajankohtana 
vastannut seuraavaksi voimaan tulevaksi hy-
väksyttyjen päästömääräysten mukaista ta-
soa, kuitenkin vähintään EURO-4 tasoa; 

5) metaanista koostuvaa polttoainetta käyt-
tävät, ajoneuvon valmistuksen yhteydessä 
kaasumaista polttoainetta käyttämään tarkoi-
tetut henkilö- ja pakettiautot, joiden päästöta-
so on ajoneuvon ensimmäisen käyttöönoton 
ajankohtana vastannut seuraavaksi voimaan 
tulevaksi hyväksyttyjen päästömääräysten 
mukaista tasoa, kuitenkin vähintään EURO-4 
tasoa; ja 

6) ajoneuvot, joita käytetään asianomaisen 
järjestön kilpailukalenteriin merkityssä kil-
pailutapahtumassa tai siihen valmistaudutta-
essa. 

Muualla kuin Suomessa rekisteröityihin, 
Suomessa tilapäisesti käytettäviin, 1 momen-
tin 4 ja 5 kohdissa tarkoitettuihin ajoneuvoi-
hin ei sovelleta pakokaasupäästöjen tasoa 
koskevia vaatimuksia. Suomessa rekisteröity 
kaasukäyttöinen ajoneuvo on vapaa polttoai-
nemaksusta myös 1 momentin 4 ja 5 kohdis-
sa tarkoitettujen pakokaasumääräysten muu-
tuttua, jos ajoneuvo on rekisteröinnin ajan-
kohtana täyttänyt pakokaasupäästöjä koske-
vat vaatimukset. 
 

7 § 

Maa- ja metsätaloudessa käytettävät traktorit 

Traktoria saadaan käyttää polttoainemak-
sua suorittamatta maa- ja metsätaloudessa. 
Metsätalouden kuljetukseksi katsotaan muun 
ohessa puun korjuuseen käytettävän traktorin 
siirtäminen puutavaraa kuljettamatta yleisellä 
tiellä työkohteeseen tai työkohteesta toiseen 
sekä puutavaran siirtäminen yleisen tien yli. 

Maatilatalouden harjoittajan hallitsemaa tai 
maatilatalouden harjoittajien yhdessä hallit-
semaa traktoria saadaan polttoainemaksua 
suorittamatta käyttää myös kuljetuksiin, jotka 
liittyvät: 

1) maatilatalouden harjoittajan oman tilan 
puutavaran hankintakauppaan; 
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2) maatilatalouden harjoittajan oman tilan 
maa- ja kiviaineksen myyntiin; 

3) maatilatalouden harjoittajan omaan puu-
tarhaviljelyyn tai turkistarhaukseen silloin-
kin, kun niitä harjoitetaan maa- ja metsäta-
loudesta erillisenä liikkeenä; sekä 

4) maatilatalouden harjoittajan yksityista-
louteen. 

Maatilatalouden harjoittajalla tarkoitetaan 
verovelvollista, jota verotetaan maatilatalou-
den tuloverolain (543/1967) nojalla. Maatila-
talouden harjoittajan yksityistalouteen liitty-
vänä kuljetuksena ei pidetä korvausta vastaan 
tapahtuvaa kuljetusta. Mitä tässä pykälässä 
säädetään maatilatalouden harjoittajan omas-
ta tilasta, sovelletaan myös maatilatalouden 
harjoittajan muutoinkin kuin omistussuhteen 
perusteella hallitsemaan tilaan. 
 

8 § 

Polttoainemaksun määrääminen 

Jos ajoneuvossa todetaan käytettävän polt-
toainemaksun aiheuttavaa polttoainetta, polt-
toainemaksu kannetaan tarvittaessa 10 §:n 
mukaisesti korotettuna niin monelta päivältä, 
jona ajoneuvo on käytön toteamiseen men-
nessä yhtäjaksoisesti ollut Suomessa, kuiten-
kin enintään 20 päivältä yhtä valvonnassa 
havaittua polttoainemaksun aiheuttavan polt-
toaineen käyttöä kohden. Jos polttoainemak-
suvelvollisuuden aiheuttavan polttoaineen 
käytöstä on tehty 5 §:n 3 momentissa tarkoi-
tettu ilmoitus, polttoainemaksu kannetaan 
ilmoituksen mukaiselta ajanjaksolta, jollei 
polttoaineen käytön toteamisesta aiheudu 
maksuunpanoa myös muulta ajalta. 

Jos ajoneuvosta on määrätty maksunpanta-
vaksi polttoainemaksua, polttoainemaksu 
voidaan tarvittaessa määrätä seuraavan ker-
ran aikaisintaan sitä päivää seuraavasta päi-
västä, jona aikaisemman maksuunpanon aika 
päättyy. Jos ajoneuvon maahan tuonnin ajan-
kohtaa ei voida selvittää, polttoainemaksu 
pannaan maksuun vähintään 10 päivältä. 

Polttoainemaksua voidaan määrätä mak-
suunpantavaksi enintään viideltä vuodelta lu-
ettuna siitä ajankohdasta, jona ajoneuvon 
käyttö polttoainemaksun aiheuttavalla poltto-
aineella on tullut veroviranomaisen tietoon. 

Polttoainemaksu on määrättävä viimeistään 

kahden vuoden kuluessa sen vuoden päätty-
misestä, jona ajoneuvon käyttö polttoaine-
maksun aiheuttavalla polttoaineella on tullut 
veroviranomaisen tietoon. 
 
 

9 § 

Polttoainemaksun määrä 

Polttoainemaksun määrä on: 
1) henkilöautosta (M1- ja M1G -luokka) 

330 euroa päivältä; 
2) pakettiautosta (N1- ja N1G -luokka) 500 

euroa päivältä; 
3) linja-autosta (M2- ja M3 -luokat) 670 eu-

roa päivältä; 
4) kuorma-autosta (N2- ja N3 -luokat) ja 

erikoisautosta 1 000 euroa päivältä; 
5) varsinaisen-, keski-akseli- tai puoliperä-

vaunun vetämiseen käytettävästä kuorma-
autosta 1 500 euroa päivältä; 

6) liikennetraktorista 670 euroa päivältä; 
7) muusta traktorista (T -luokka) 100 euroa 

päivältä; 
8) moottorityökoneesta ja auton alustalle 

rakennetusta työkoneesta 100 euroa päivältä; 
ja 

9) moottoripyörästä ja muusta L-luokan 
ajoneuvosta 100 euroa päivältä. 

Jos polttoainemaksu tulee määrättäväksi 
ajoneuvosta, joka ei ole rekisterissä, ajoneu-
vo katsotaan kuuluvaksi siihen ajoneuvo-
luokkaan, johon se laatunsa perusteella lä-
hinnä kuuluisi, jos ajoneuvo rekisteröitäisiin. 
 
 

10 § 

Polttoainemaksun korottaminen 

Jos 5 §:n 3 momentissa tarkoitettua ilmoi-
tusta viranomaiselle ei ole tehty, polttoaine-
maksua korotetaan enintään 30 prosentilla. 

Polttoainemaksua voidaan lisäksi korottaa: 
1) enintään 50 prosentilla, jos polttoaine-

maksun aiheuttavan polttoaineen käyttö tois-
tuu, tai 

2) enintään kaksinkertaiseksi, jos polttoai-
nemaksun aiheuttavan polttoaineen käyttö on 
erityisen törkeää.  
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11 § 

Polttoainemaksun maksaminen etukäteen 

Edellä 9 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoi-
tetusta traktorista voidaan polttoainemaksu 
suorittaa etukäteen ennen verollista polttoai-
netta edellyttävään kuljetukseen ryhtymistä, 
jolloin polttoainemaksun määrä päivältä on 5 
euroa. 

Etukäteen suoritettava polttoainemaksu 
maksetaan Ajoneuvohallintokeskuksen pank-
kitilille. Suorituksen yhteydessä on ilmoitet-
tava ajoneuvon rekisteritunnus sekä aika, jol-
ta päivämaksu suoritetaan. Kuitti polttoaine-
maksun suorittamisesta on pidettävä ajon ai-
kana ajoneuvossa mukana. 

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

12 § 

Kuljetuksen jatkaminen 

Ajoneuvo, jossa todetaan käytetyn poltto-
ainemaksun aiheuttavaa polttoainetta, saa-
daan polttoainemaksun määräämisperustei-
den selvittämisen jälkeen kuljettaa samaa 
polttoainetta käyttäen lähimmälle valvovan 
viranomaisen määräämälle paikalle, jossa 
ajoneuvon polttoaine voidaan vaihtaa. 

Polttoainemaksu määrätään uudelleen, jos 
ajoneuvossa 1 momentissa tarkoitetun viran-
omaisen luvalla tapahtuneen kuljetuksen jäl-
keen käytetään polttoainemaksun aiheuttavaa 
polttoainetta. 
 

13 § 

Ajoneuvon maastavientikielto 

Ajoneuvoa, josta on kannettava polttoai-
nemaksua, ei saa viedä maasta ennen kuin 
polttoainemaksu on maksettu. Ajoneuvohal-
lintokeskus tai Ahvenanmaan lääninhallitus 
voi kuitenkin sallia ajoneuvon maastavien-
nin, jos polttoainemaksun maksamisesta on 
asetettu hyväksyttävä vakuus. 

 
14 § 

Polttoainemaksun suorittaminen 

Polttoainemaksu on suoritettava 30 päivän 
kuluessa maksumääräyksen antamisesta. Jos 
polttoainemaksua ei ole suoritettu määräajas-
sa, maksuvelvolliselta peritään veronlisäyk-
sestä ja viivekorosta annetussa laissa 
(1556/1995) säädettyjen perusteiden mukaan 
laskettava viivekorko. 

Polttoainemaksu on maksettava rahalaitok-
seen tai maksuja vastaanottavaan toimipis-
teeseen sen mukaan kuin veronkantolaissa tai 
sen nojalla säädetään. Polttoainemaksun 
maksamisen yhteydessä on ilmoitettava mak-
sulipun viitenumero. 

Ajoneuvohallintokeskus voi lähettää erään-
tyneestä polttoainemaksusta maksuvelvolli-
selle maksumuistutuksen. Maksumuistutusta 
ei kuitenkaan lähetetä, jos sen lähettämättä 
jättämiseen on erityisiä syitä. 
 

15 § 

Viranomaiset 

Polttoainemaksun maksuunpanee Ajoneu-
vohallintokeskus. Ahvenanmaan lääninhalli-
tus huolehtii niistä Ajoneuvohallintokeskuk-
selle säädetyistä tehtävistä, jotka koskevat 
ajoneuvoa, joka on rekisteröity tai jonka olisi 
pitänyt olla rekisteröity Ahvenanmaan maa-
kunnassa. Ajoneuvohallintokeskus kuitenkin 
käsittelee myös Ahvenanmaan maakunnassa 
rekisteröityjä ajoneuvoja koskevat lain 
30 §:ssä tarkoitetut polttoainemaksusta vapa-
uttamista ja 31 §:ssä tarkoitetut polttoaine-
maksun huojentamista ja maksunlykkäystä 
koskevat asiat sekä Ahvenanmaan maakun-
nassa rekisteröityjä ajoneuvoja koskevat en-
nakkoratkaisuasiat.  

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

Jos ajoneuvossa havaitaan käytettävän polt-
toainemaksun aiheuttavaa polttoainetta, val-
vovan viranomaisen tulee ilmoittaa siitä Ajo-
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neuvohallintokeskukselle tai Ahvenanmaan 
lääninhallitukselle polttoainemaksun mää-
räämistä varten. 
 

16 § 

Käyttökielto 

Jos polttoainemaksua ei ole suoritettu 
14 §:n 1 momentissa säädetyssä määräajassa, 
ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä (käyttö-
kielto). Ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä 
siinäkään tapauksessa, että ajoneuvon omis-
tus tai hallinta on siirretty muulle kuin mak-
suvelvolliselle. Polttoainemaksun määrännyt 
viranomainen voi pyytää poliisilta virka-apua 
ajoneuvon käytön estämiseksi. Ajoneuvon 
käyttö sallitaan, kun maksuvelvollinen tai 
muu kuin maksuvelvollinen on suorittanut 
polttoainemaksun.  

Polttoainemaksun määrännyt viranomainen 
voi määräämillään ehdoilla hakemuksesta 
erityisestä syystä määräajaksi tai kokonaan 
peruuttaa käyttökiellon. Hakemuksen voi 
tehdä ajoneuvon omistaja tai haltija taikka se, 
jonka maksettavaksi polttoainemaksu on 
määrätty. 
 

17 § 

Ajoneuvon käytön estäminen ja hyväksymi-
nen katsastuksessa 

Jos ajoneuvo on 16 §:n 1 momentin nojalla 
käyttökiellossa, poliisi-, tulli- ja rajavartiovi-
ranomaisen on estettävä ajoneuvon käyttämi-
nen liikenteessä ottamalla pois rekisteröinnis-
tä annettu todistus ja rekisterikilvet tai tarvit-
tavilla muilla keinoin. Viranomaisen kirjalli-
sella luvalla saa ajoneuvon kuitenkin kuljet-
taa hänen määräämäänsä paikkaan säilytettä-
väksi. Rekisteröinnistä annettu todistus ja re-
kisterikilvet on palautettava, kun erääntyneet 
polttoainemaksut on maksettu. 

Katsastuksen suorittaja on määräaikaiskat-
sastusta suorittaessaan velvollinen tarkasta-
maan, että ajoneuvo ei ole polttoainemaksun 
laiminlyönnin vuoksi käyttökiellossa. Ajo-
neuvon katsotaan olevan käyttökiellossa, jos 
polttoainemaksun laiminlyönnistä on merkin-
tä ajoneuvorekisterissä, jollei esitetä luotetta-
vaa selvitystä maksun suorittamisesta tai 

16 §:n 2 momentin nojalla tehtyä päätöstä 
käyttökiellon peruuttamisesta.  

Edellä 2 momentissa tarkoitettuna selvityk-
senä voidaan pitää rahalaitoksen antamaa to-
sitetta polttoainemaksun suorittamisesta. Sel-
vityksenä voidaan pitää myös yhdessä mak-
sulipun kanssa esitettyä tiliotetta taikka yh-
dessä maksulipun kanssa esitettyä laskun-
maksuautomaatilta tai muulta päätteeltä tu-
lostettua tositetta. 
 

18 § 

Polttoainemaksua koskevien tietojen julki-
suus ja tietojen antaminen 

Polttoainemaksua koskevat asiakirjat ovat 
salassa pidettäviä. Tieto siitä, että ajoneuvos-
ta on pantu maksuun polttoainemaksua, on 
kuitenkin julkinen, kunnes polttoainemaksu 
on suoritettu. Maksuvelvollisen nimi, poltto-
ainemaksun määrä ja maksuunpanon ajan-
kohta ovat myös julkisia, kunnes polttoaine-
maksu on suoritettu ja tieto tästä on merkitty 
asianomaiseen rekisteriin. Tietojen luovutta-
miseen sovelletaan lisäksi, mitä ajoneuvolii-
kennerekisteristä annetun lain (541/2003) 
20 §:ssä säädetään. 

Jokaisella on oikeus saada Ajoneuvohallin-
tokeskukselta polttoainemaksua koskevat 
julkiset tiedot tulosteena, todistuksena tai 
sähköisessä muodossa sen estämättä, mitä vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun 
lain (621/1999) 16 §:n 3 momentissa sääde-
tään. 

Ajoneuvohallintokeskus voi antaa todistuk-
sen siitä, ettei ajoneuvosta ole suorittamatta 
polttoainemaksua. Annetuista tiedoista peri-
tään maksu valtion maksuperustelain 
(150/1992) mukaisesti. 
 

19 § 

Ennakkoratkaisu 

Ajoneuvohallintokeskus voi hakemuksesta 
antaa ennakkoratkaisun polttoainemaksua 
koskevien säännösten soveltamisesta. En-
nakkoratkaisu annetaan enintään kahden vuo-
den pituiseksi ajanjaksoksi sille, jolle on tär-
keää saada tieto lain soveltamisesta ajoneu-
voonsa. Ennakkoratkaisun antamisesta peri-
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tään valtion maksuperustelain mukainen 
maksu. 

Jos hakija nojautuu ennakkoratkaisuun, sitä 
on noudatettava sitovana hakijan verotukses-
sa sinä ajanjaksona, jota koskevaksi ajaksi 
ratkaisu on annettu. Muutoksenhausta en-
nakkoratkaisuun on voimassa, mitä 23 §:ssä 
säädetään. Muutosta ei kuitenkaan saa hakea 
päätökseen, jolla on päätetty olla antamatta 
ennakkoratkaisua. 
 

20 § 

Polttoainemaksun oikaisu veronsaajan hy-
väksi 

Jos maksuvelvolliselle on jäänyt maksuun-
panematta 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 teh-
ty tai olisi pitänyt tehdä tai jona päätös polt-
toainemaksun palauttamisesta on tehty. 

Polttoainemaksun muuttamista koskevaa 
Ajoneuvohallintokeskuksen päätöstä saadaan 
1 momentissa säädetyn määräajan estämättä 
oikaista 60 päivän kuluessa päivästä, jona 
muutoksenhakuun oikeutettu on saanut Ajo-
neuvohallintokeskuksen päätöksestä tiedon. 

Maksuvelvollisella tai veroasiamiehellä on 
oikeus hakea Ajoneuvohallintokeskukselta 
oikaisua sen päätökseen tässä pykälässä sää-
detyssä ajassa. 
 

21 § 

Jälkimaksuunpano 

Jos polttoainemaksua on 8 §:n 3 momentin 
mukaisessa maksuunpanossa toimittamatta 
jätetyn taikka puutteellisen tai tiedoiltaan 
väärän ilmoituksen tai muun tiedon tai asia-
kirjan johdosta jäänyt kokonaan tai osaksi 
panematta maksuun tai polttoainemaksua on 
aiheettomasti palautettu, Ajoneuvohallinto-
keskus määrää maksuunpanematta jääneen 
tai palautetun polttoainemaksun suoritetta-
vaksi. 

Ennen jälkimaksuunpanon toimittamista on 
maksuvelvolliselle varattava tilaisuus vasti-

neen antamiseen asiassa. Jälkimaksuunpano 
toimitetaan viimeistään viiden vuoden kulu-
essa sen vuoden päättymisestä, jona polttoai-
nemaksua on maksuunpantu. 
 

22 § 

Oikaisu maksuvelvollisen hyväksi 

Jos polttoainemaksua on maksuunpantu lii-
kaa, maksuvelvollinen voi 20 §:ssä säädetys-
sä ajassa pyytää Ajoneuvohallintokeskusta 
oikaisemaan maksuunpanon. Oikaisuvaati-
mus tulee tehdä kirjallisesti. Ajoneuvohallin-
tokeskus voi myös oma-aloitteisesti oikaista 
maksuunpanoa maksuvelvollisen hyväksi. 
 

23 § 

Valitus hallinto-oikeuteen 

Veronkantoviranomaisen tämän lain nojalla 
antamaan päätökseen on asianomaisella tai 
veroasiamiehellä oikeus hakea muutosta Hel-
singin hallinto-oikeudelta 20 §:ssä säädetyssä 
ajassa. Oikaisuvaatimukseen annettuun pää-
tökseen saa hakea muutosta tämän määräajan 
estämättä 60 päivän aikana sen päivän jäl-
keen, jona muutoksenhakuun oikeutettu on 
saanut päätöksestä tiedon. Muutosta on haet-
tava kirjallisesti, ja valituskirjelmä on toimi-
tettava valitusajassa Ajoneuvohallintokes-
kukselle. 

Veronkantoviranomainen käsittelee oi-
kaisuhakemuksena Helsingin hallinto-oikeu-
teen osoitetun valituksen veron maksuun-
panosta taikka päätöksestä, joka koskee mak-
sun palauttamista tai maksusta vapauttamista. 
Jos valitusta ei kokonaisuudessaan hyväksy-
tä, hyväksymättä jäänyt osa käsitellään Hel-
singin hallinto-oikeudessa. 
 

24 § 

Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea 
muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-
oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myön-
tää valitusluvan. 

Valitusluvan myöntämisen perusteet ovat: 
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1) lain soveltamisen kannalta muissa sa-
manlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön 
yhtenäisyyden vuoksi on tärkeää saattaa asia 
korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavak-
si;  

2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-
oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta 
asiassa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; 
tai  

3) valitusluvan myöntämiseen on painava 
taloudellinen tai muu syy. 

Valituslupa voidaan myöntää myös siten, 
että se koskee vain osaa muutoksenhaun koh-
teena olevasta hallinto-oikeuden päätöksestä. 

Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa hal-
linto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista. 
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa 
korkeimmalle hallinto-oikeudelle tai Helsin-
gin hallinto-oikeudelle. 
 
 

25 § 

Muutoksenhaun johdosta maksettava korko 

Jos polttoainemaksu on muutoksenhaun tai 
oikaisun johdosta kumottu tai polttoainemak-
sua on alennettu, asianomaiselle on makset-
tava takaisin liikaa suoritettu määrä sekä sille 
vuotuista korkoa polttoainemaksun maksu-
päivästä takaisinmaksupäivään sen mukaan, 
kuin veronkantoasetuksen (903/1978) 
11 §:ssä säädetään. Jos muuutoksenhaun joh-
dosta polttoainemaksua määrätään suoritetta-
vaksi tai sen määrää korotetaan, Ajoneuvo-
hallintokeskus perii polttoainemaksun ja sille 
veronlisäyksestä ja viivekorosta annetussa 
laissa säädetyn koron. 
 
 

26 § 

Valtion puhevallan käyttäminen 

Valtion puolesta puhevaltaa muutoksenha-
kua ja oikaisua koskevissa asioissa käyttää 
Uudenmaan veroviraston veroasiamies. 

Veroasiamiestä kuullaan ja päätös annetaan 
hänelle tiedoksi siten, että veroasiamiehelle 
varataan tilaisuus tutustua päätökseen ja sen 
perusteena oleviin asiakirjoihin. 
 

27 § 

Äänestäminen hallinnollisissa tuomiois-
tuimissa 

Jos tämän lain nojalla tehtyä muutoksenha-
kua ratkaistaessa ilmaantuu eri mielipiteitä, 
tulee päätökseksi se mielipide, jota useimpi-
en on katsottava kannattaneen. Äänten jakau-
tuessa tasan päätökseksi tulee se mielipide, 
joka on maksuvelvolliselle edullisempi, tai 
jollei tätä perustetta voida soveltaa, se mieli-
pide, jota puheenjohtaja on kannattanut. 
 
 

28 § 

Täytäntöönpano 

Verovelvollinen on velvollinen maksamaan 
määrätyn polttoainemaksun siitä huolimatta, 
että polttoainemaksuun haetaan muutosta. 

Polttoainemaksu perintä voidaan panna 
täytäntöön ilman tuomiota tai päätöstä nou-
dattaen, mitä verojen ja maksujen perimisestä 
ulosottotoimin annetussa laissa säädetään. 
Jos polttoainemaksua on eräpäivän jälkeen 
suorittamatta, ajoneuvo voidaan ulosmitata ja 
polttoainemaksu periä ajoneuvon arvosta, 
vaikka ajoneuvo olisi muun kuin maksuvel-
vollisen omistuksessa. 
 
 

29 § 

Aiheettoman suorituksen palauttaminen 

Joka osoittaa suorittaneensa erehdyksessä 
polttoainemaksua, on oikeutettu hakemukses-
ta saamaan suorittamansa määrän takaisin 
Ajoneuvohallintokeskukselta. Erehdyksenä 
ei pidetä polttoainemaksun suorittamista sii-
nä tarkoituksessa, ettei ajoneuvon käyttöä es-
tettäisi tai olosuhteissa, joissa tätä tarkoitusta 
voidaan pitää ilmeisenä.  

Jos kaksi tai useampi on suorittanut samas-
ta ajoneuvosta polttoainemaksua, liikaa mak-
settu polttoainemaksu palautetaan hakemuk-
sesta sille, joka ei ole maksuvelvollinen. 

Maksettua traktorin päivämaksua ei palau-
teta aiheettomana suorituksena. 
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30 § 

Polttoainemaksusta vapauttaminen 

Ajoneuvohallintokeskuksella on oikeus 
ajoneuvon suuren koon, harvojen käyttöker-
tojen tai muun vastaavan erityisen syyn 
vuoksi hakemuksesta määräämillään ehdoilla 
myöntää vapautus polttoainemaksun suorit-
tamisesta. Vapautus voidaan myöntää ainoas-
taan siinä tapauksessa, että ajoneuvon käyttö-
tehtävä on muualla kuin tavanomaisessa tie-
liikenteessä ja että ajoneuvo tässä tehtäväs-
sään ei ole merkittävässä määrin kilpai-
luasemassa dieselöljyä käyttävien tieliiken-
teeseen tarkoitettujen ajoneuvojen kanssa. 
 

31 § 

Polttoainemaksun huojentaminen ja maksun-
lykkäys 

Ajoneuvohallintokeskus voi hakemuksesta 
erityisistä syistä määräämillään ehdoilla ko-
konaan tai osittain vapauttaa polttoainemak-
sun ja viivekoron sekä lykkäyksen vuoksi 
suoritettavan koron maksamisesta. Valtiova-
rainministeriö voi ottaa periaatteellisesti tär-
keän asian ratkaistavakseen. 

Ajoneuvohallintokeskus voi hakemuksesta 

myöntää erityisistä syistä lykkäystä polttoai-
nemaksun suorittamiselle. Valtiovarainminis-
teriö voi ottaa lykkäysasian ratkaistavakseen. 
 

32 § 

Rangaistussäännökset 

Joka kuljettaa ajoneuvoa, josta on eräänty-
nyttä polttoainemaksua suorittamatta, on 
tuomittava polttoainemaksurikkomuksesta 
sakkoon. 
 

33 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2004. Tällä lailla kumotaan polttoaine-
maksusta annettu laki (337/1993) siihen 
myöhemmin tehtyine muutoksineen. 

Jos ajoneuvosta on maksettava tai on mak-
samatta ennen tämän lain voimaantuloa voi-
massa olleen polttoainemaksusta annetun lain 
mukaista polttoainemaksua, polttoainemak-
suun sovelletaan tämän lain voimaan tullessa 
voimassa olleita säännöksiä. Muutoksenha-
kuun ja huojennukseen, joka on tullut vireille 
1 päivänä tammikuuta 2004 tai sen jälkeen, 
sovelletaan kuitenkin tämän lain säännöksiä. 

————— 

Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 2003 
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