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Opetusministeriön asetus

N:o 1128

tallentamattomien ääni- ja kuvanauhojen ja muiden tallennuslaitteiden maahantuonnista ja
valmistuksesta suoritettavan tekijänoikeudellisen maksun suuruudesta

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2002

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun
tekijänoikeuslain (404/1961) 26 a §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa
1254/1994:

1 §
Tekijänoikeuslain 26 a §:n perusteella tal-
lentamattomien ääni- ja kuvanauhojen ja
muiden tallennuslaitteiden maahantuonnista
ja valmistuksesta suoritettavan maksun suu-
ruus on vuonna 2003:
1) ääninauhoista 0,50 senttiä kultakin al-
kavalta minuutilta;
2) kuvanauhoista 0,76 senttiä kultakin al-
kavalta minuutilta;
3) tallennettavista audio-CD-levyistä (CD-
R/RW audio) 0,50 senttiä kultakin alkavalta
minuutilta;
4) tietokoneen avulla tallennettavista CD-
levyistä (CD-R/RW) 0,25 senttiä kultakin
alkavalta minuutilta;
5) MP3-tallentimista 0,50 senttiä kultakin
alkavalta minuutilta laitteen keskimääräisen
tallennuspituuden mukaan laskettuna;
6) tallennettavista video-DVD-levyistä
(DVD-R/RW video, DVD-RAM,

DVD+R/RW) 0,76 senttiä kultakin alkavalta
minuutilta laitteen keskimääräisen tallennus-
pituuden mukaan laskettuna; ja
7) tietokoneen avulla tallennettavista

DVD-levyistä (DVD-R/RW data, DVD-
RAM, DVD+R/RW) suoritettava maksu
muodostuu kahdesta osasta: 0,13 senttiä
kultakin alkavalta minuutilta laitteen keski-
määräisen äänentallennuspituuden mukaan
laskettuna ja 0,19 senttiä kultakin alkavalta
minuutilta laitteen keskimääräisen kuvantal-
lennuspituuden mukaan laskettuna.

2 §
Edellä olevaa 5 kohtaa sovelletaan siten,

että
1) tallentimista, joissa on kiinteä muisti,

peritään enintään 25,23 euroa;
2) tallentimista, joissa on irrotettava muisti,

peritään 1) kohdan mukainen maksu laitteen
mukana toimitettavista muistiyksiköistä; ja
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3) maksua ei peritä tallentimista, joissa on
muitakin ominaisuuksia kuin MP3-tallennin
ja joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi yksin-
omaan tai pääasiassa musiikin kotikopioin-
tiin.

3 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä

tammikuuta 2003 ja on voimassa 31 päivään
joulukuuta 2003.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2002

Kulttuuriministeri Kaarina Dromberg

Vanhempi hallitussihteeri Jorma Waldén
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Valtiovarainministeriön asetus

N:o 1129

tullilaitoksen suoritteiden maksullisuudesta

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2002

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun
valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

1 §
Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitet-
tuja tullilaitoksen maksullisia julkisoikeudel-
lisia suoritteita liitteenä olevan maksutaulu-
kon mukaisesti ovat:
1) tullitoimenpiteet, jotka koskevat kulku-
neuvoselvitystä, passitusta, luovutusta vapaa-
seen liikkeeseen, vientimenettelyyn asetta-
mista, tulli- ja muonitusvarastosta ottoja, sekä
muut maksutaulukossa mainitut tullitoimen-
piteet;
2) Tullihallituksen ja tullipiirien päätökset;
3) Tullilaboratorion tutkimukset tulliviran-
omaisen aloitteesta;
4) asianosaiselle annettavat otteet ja jäl-
jennökset päätöksistä ja muista asiakirjoista ja
tulli- ja muut todistukset sekä lähettäminen;
sekä
5) muut maksutaulukossa mainitut suorit-
teet.

2 §
Viisumeista, myös kielteisistä päätöksistä,
peritään Euroopan unionin neuvoston päättä-
mä käsittelymaksu liitteenä olevan maksutau-
lukon mukaisesti.
Maksua ei kuitenkaan peritä
1) eduskunnan tai Suomen hallituksen
kutsumalta henkilöltä;

2) virkatehtävissä Suomeen tai Suomen
kautta matkustavalta diplomaattipassin tai
virkapassin haltijalta;
3) Suomeen akkreditoidun diplomaattisen

ja siihen rinnastettavan edustuston sekä Suo-
messa toimivan lähetetyn konsulin viraston
henkilökuntaan kuuluvalta eikä hänen per-
heenjäseneltään;
4) vanhempansa matkustusasiakirjaan mer-

kityltä lapselta;
5) henkilöltä, joka valtioneuvoston päätök-

sellä otetaan Suomeen pakolaisena, suojelun
tarpeen vuoksi tai painavasta humanitaarises-
ta syystä;
6) henkilöltä, joka kansainvälisen sopimuk-

sen perusteella saa viisumin maksutta, eikä
Yhdistyneiden kansakuntien ja sen alajärjes-
töjen, Euroopan neuvoston ja Euroopan unio-
nin, eikä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyö-
järjestön Suomessa järjestettäviin kokouksiin
osallistuvilta;
7) Suomen kunniakonsulilta; eikä
8) EU-maiden kansalaisten kanssa aviolii-

tossa olevilta kolmannen maan kansalaisilta
eikä heidän alaikäisiltä lapsiltaan; direktiivin
68/360/ETY 9 artikla.
Viisumi voidaan myöntää maksutta
1) suuronnettomuuksien ja muiden vastaa-

vien tilanteiden johdosta silloin, kun huma-
nitaariset syyt puoltavat; sekä
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2) opetus-, kulttuuri- ja urheilutapahtumiin
osallistuville tilaisuuden järjestäjän kutsumil-
le koululais- ja nuorisoryhmille, joitten jä-
senten ikä on alle 18 vuotta.

3 §
Tariffi- ja alkuperätiedon sekä muun tul-
lilainsäädännön soveltamista koskevan tiedon
antamisesta peritään tullikoodeksin 11 artik-
lassa tarkoitetut erityiskustannukset.

4 §
Maksullisen valvontasuoritteen edellyttä-
mästä tullilaitoksen ajoneuvon käytöstä peri-
tään erillinen korvaus liitteenä olevan mak-
sutaulukon mukaisesti.
Kulkuneuvoselvityksen maksu kohdiste-
taan maahan saapuvaan tai maasta lähtevään
alukseen ja ilma-alukseen vain kerran, vaikka
selvitykseen kuuluisi useita eri toimenpiteitä.
Samoin maksu kannetaan vain kerran, jos alus
tai ilma-alus saapuu maahan ja lähtee maasta
saman tunnin aikana.
Maksu Euroopan maatalouden ohjaus- ja
tukirahasto- eli EMOTR-viennin ennakkoil-
moituksen vastaanottamisesta sisältää passi-
tusmaksun.

Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat
suoritteet

5 §
Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitet-
tuja tullilaitoksen liiketaloudellisin perustein
hinnoiteltavia suoritteita ovat:
1) asiakkaan tai toisen viranomaisen ti-
lauksesta tehtävät laboratoriotutkimukset;

2) tullilaitoksen ulkopuolisille järjestettävä
koulutus;
3) tietojen luovutukset atk-rekistereistä ja

tietokannoista, arkisto- ja tilastotutkimukset
sekä muut tietopalvelut ulkopuolisesta ti-
lauksesta, jollei suoritetta ole muualla sää-
detty maksuttomaksi;
4) sopimuksen perusteella muille kuin

tulliviranomaiselle kannettavien maksujen
laskutus ja perintä;
5) tilastot ja julkaisut;
6) käteisasiakkaan muu kuin tavanomainen

avustaminen tullausilmoituksen täyttämisessä
sekä tulliselvityksen suunnittelua koskeva
asiantuntija-apu ja yrityspalvelu;
7) tullilaitoksen tilojen, kaluston ja väli-

neiden käyttö;
8) muulle kuin asianosaiselle annettavat

otteet ja jäljennökset päätöksistä ja muista
asiakirjoista ja tulli- ja muut todistukset sekä
lähettäminen; sekä
9) lomakkeet.

Erityisiä säännöksiä

6 §
Ulkomaan rahayksikön hyväksymisestä

maksuvälineeksi ja rahan vaihtamisesta eu-
roiksi peritään aiheutuvat kustannukset.

Voimaantulo

7 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä

tammikuuta 2003 ja on voimassa vuoden
2004 loppuun.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2002

Ministeri Suvi-Anne Siimes

Neuvotteleva virkamies Sirkka-Liisa Heino
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Liite 
 

MAKSUTAULUKKO 
tullilaitoksen maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista 

 
I TULLITOIMENPITEET 
 
1. Kulkuneuvoselvitys 
Lentoliikenne 
Kaupallisessa ulkomaanliikenteessä olevan ilma-aluksen selvitys kaikkina 
viikon päivinä: 
1.1 Helsinki-Vantaan, Tampere-Pirkkalan ja Turun lentoasemilla klo 

23.00—07.00..................................................................................... 33 euroa
1.2 Helsinki-Malmin, Ivalon, Joensuun, Jyväskylän, Kajaanin, Kemi-

Tornion, Kittilän, Kruunupyyn, Kuopion, Lappeenrannan, Maa-
rianhaminan, Oulun, Porin, Rovaniemen ja Vaasan lentoasemilla 
sekä Hernesaaren (Helsinki) helikopterikentällä klo 17.00—07.00.. 67 euroa

1.3 Muualla vuorokaudenajasta riippumatta ........................................... 77 euroa
  
Muussa kuin kaupallisessa ulkomaanliikenteessä olevan ilma-aluksen selvi-
tys paikan päällä kaikkina viikon päivinä: 
1.4 Edellä mainituilla lentoasemilla klo 17.00—07.00 ........................... 40 euroa
1.5 Muualla vuorokaudenajasta riippumatta ........................................... 67 euroa
  
Alusliikenne 
Kaupallisessa ulkomaanliikenteessä olevan aluksen selvitys yleisissä sata-
missa kaikkina viikon päivinä: 
1.6 klo 16.00—07.00............................................................................... 35 euroa
Edellä mainitun aluksen selvitys paikan päällä muissa satamissa: 
1.7 Maanantaista perjantaihin klo 07.00—16.00..................................... 63 euroa/tunti
1.8 Muuna aikana .................................................................................... 82 euroa/tunti
  
2. Muun kuin valtuutetun lähettäjän suorittama passitus lukuun 

ottamatta saatteita ja sähköisesti annettuja passitusilmoituk-
sia 

Vakuudeton passitus ja passitus, jossa käytetään yleisvakuutta: 
2.1 Maanantaista perjantaihin muuna kuin yleisenä virka-aikana........... 11 euroa
2.2 Lauantaina ja pyhäpäivänä ................................................................ 13 euroa
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Passitus, jossa käytetään yksittäis- tai kiinteää vakuutta: 
2.3 Yleisenä virka-aikana ........................................................................ 15 euroa
2.4 Maanantaista perjantaihin muuna kuin yleisenä virka-aikana........... 20 euroa
2.5 Lauantaina ja pyhäpäivänä ................................................................ 24 euroa
  
3. Luovutus vapaaseen liikkeeseen muutoin kuin kotitullausme-

nettelyssä lukuun ottamatta sähköisesti annettua luovutus-
määräystä 

3.1 Maanantaista perjantaihin muuna kuin yleisenä virka-aikana........... 14 euroa
3.2 Lauantaina ja pyhäpäivinä................................................................. 18 euroa
  
4. Vientimenettelyyn asettaminen lukuun ottamatta valtuutetun 

viejän suorittamaa sekä sähköisesti suoritettua menettelyyn 
asettamista 

4.1 Maanantaista perjantaihin muuna kuin yleisenä virka-aikana sekä 
Helsinki-Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun lentoasemilla 
muuna kuin tullitoimipaikan normaalina aukioloaikana ................... 9 euroa

4.2 Lauantaina ja pyhäpäivinä................................................................. 11 euroa
  
5. Otto tullivarastosta tai muonitusvarastosta 
5.1 Yleisenä virka-aikana, ilmoituskohtaisesti........................................ 5 euroa
5.2 Maanantaista perjantaihin muuna kuin yleisenä virka-aikana, il-

moituskohtaisesti ............................................................................... 7 euroa
5.3 Lauantaina ja pyhäpäivänä, ilmoituskohtaisesti ................................ 8 euroa
  
6. EMOTR-vienti 
6.1 Yleisenä virka-aikana, ilmoituskohtaisesti........................................ 15 euroa
6.2 Maanantaista perjantaihin muuna kuin yleisenä virka-aikana,  

ilmoituskohtaisesti............................................................................. 21 euroa
6.3 Lauantaina ja pyhäpäivänä, ilmoituskohtaisesti ................................ 25 euroa
  
7. Muut tullitoimenpiteet 
7.1 Siirto verottomien tavaroiden myymälään, ilmoituskohtaisesti ........ 5 euroa
7.2 Tavaranhaltijan ja varastonpitäjän syystä johtuva tarkastuskäynti 

tai muu tullitoimenpide vapaa-alueella, tullivarastossa tai tullilai-
toksen hyväksymässä muussa varastossa ja väliaikaisessa varas-
tossa................................................................................................... 63 euroa/tunti

7.3 Tullitoimipaikan antama purkauslupa muuna kuin yleisenä virka-
aikana ................................................................................................ 8 euroa
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7.4 Tullivalvonnassa hävittäminen, näyte-erien käsittely myyntikel-
vottomaksi, kuljetuksen saattovalvonta ja muut näihin verrattavat 
asiakkaasta johtuvat tullitoimenpiteet ............................................... 63 euroa/tunti

7.5 Valvontasuoritteen tuottamisen edellyttämä tullilaitoksen kulku-
neuvon käyttö, jos matka toimipisteestä yhteen suuntaan on ollut 
yli 10 kilometriä ................................................................................ 34 senttiä/km

7.6 Jos tilattua toimenpidettä ei voida aloittaa sovittuna aikana muusta 
kuin tulliviranomaisesta johtuvasta syystä, peritään odotusajalta ..... 63 euroa/tunti

  
8. Hedelmien ja vihannesten laadunvalvonta 
8.1 Tuontitarkastus yhteisöön tuoduille tavaroille .................................. 68 euroa/ 

tavaraerä
8.2 Tarkempi tarkastus yhteisöön tuoduille tavaroille, kun tuontitar-

kastuksessa on havaittu puutteita ......................................................
163 euroa/ 

tavaraerä
8.3 Uusintatarkastus kunnostustoimenpiteiden jälkeen sekä yhteisöta-

varoille että muille kuin yhteisötavaroille .........................................
68 euroa/ 
tavaraerä

8.4 Jalostustodistus.................................................................................. 17 euroa/ 
tavaraerä

  
II TULLIHALLITUKSEN PÄÄTÖKSET 
  
1. Ennakkoratkaisut 
1.1 Valmisteverotusta koskeva ennakkoratkaisu: 
1.1.1 Joka on vaatinut tullilaboratorion tutkimuksen ................................. 450 euroa/ 

tavara
1.1.2 Joka ei ole vaatinut tullilaboratorion tutkimusta ............................... 350 euroa/ 

tavara
1.2 Muu verotusta koskeva ennakkoratkaisu: 
1.2.1 Kun kysymys on kaupallisesta toiminnasta....................................... 350 euroa
1.2.2 Kun hakijana on yksityishenkilö eikä kysymys ole kaupallisesta 

toiminnasta ........................................................................................ 100 euroa
1.3 Päätös olla antamatta ennakkoratkaisua ............................................ 30 euroa
  
2. Rekisteröintiä ja verotusta koskevat päätökset 
2.1 Tullilaitoksen rekisteröidyksi asiakkaaksi hyväksymistä koskeva 

päätös................................................................................................. 600 euroa
2.2 Rekisteröidyksi autoverovelvolliseksi hyväksymistä koskeva pää-

tös ...................................................................................................... 1 100 euroa
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2.3 Edellä mainittujen päätösten voimassaoloajan pidentäminen tai 
vähäinen muuttaminen ...................................................................... 130 euroa

2.4 Edellä tarkoitettuja rekisteröintihakemuksia koskeva hylkäävä 
päätös................................................................................................. 130 euroa

2.5 Valmisteverotuslaissa tarkoitettua valtuutettua varastonpitäjää 
koskevat luvat: 

2.5.1 Harmonoituja valmisteveroja koskeva lupa ...................................... 550 euroa
2.5.1.1 Lisäksi kustakin erillisestä varastosta,...............................................

kuitenkin yhteensä enintään ..............................................................
150 euroa 
850 euroa

2.5.2 Vain kansallisia valmisteveroja koskeva lupa................................... 420 euroa
2.5.2.1 Lisäksi kustakin erillisestä varastosta,...............................................

kuitenkin yhteensä enintään ..............................................................
150 euroa 
600 euroa

2.5.3 Valmistajaa, jolla on vain kotimaan toimituksia, koskeva lupa ........ 40 euroa
2.6 Valmisteverotuslaissa tarkoitettua rekisteröityä elinkeinonharjoit-

tajaa ja veroedustajaa koskevat luvat: 
2.6.1 Harmonoituja valmisteveroja koskeva lupa ...................................... 400 euroa
2.6.2 Vain kansallisia valmisteveroja koskeva lupa................................... 300 euroa
2.7 Valmisteverotuksen keskittämistä, veroilmoituksen antamista, ve-

ron maksamista, toimeksiantajan määräämistä verovelvolliseksi ja 
saateasiakirjan allekirjoittamatta jättämistä koskevat luvat............... 230 euroa

2.8 Edellä mainittujen valmisteverotusta koskevien päätösten voimas-
sa oloajan pidentäminen tai vähäinen muuttaminen..........................

130 euroa, 
kuitenkin enintään 

luvasta menevä 
maksu 

2.9 Edellä 2.5—2.8 kohtia koskevaan hakemukseen annettava hyl-
käävä päätös ......................................................................................

130 euroa, 
kuitenkin enintään 

luvasta menevä 
maksu 

  
3. Tullivarastointia ja tullimenettelyä koskevat päätökset 
3.1 Vapaa-aluetta ja vapaavarastoa koskeva päätös: 
3.1.1 Perustamislupa .................................................................................. 400 euroa
3.2 Taloudellisesti vaikuttavia tullimenettelyjä koskeva päätös 70 euroa
3.3 Keskitetyn tullauksen lupa ................................................................ 260 euroa
3.4 Päätös immateriaalioikeuksien suojeluhakemukseen 
3.4.1 Kotimainen hakemus, kieli; suomi tai ruotsi..................................... 150 euroa
3.4.2 Ulkomainen hakemus, kieli; muu...................................................... 200 euroa
3.5 Edellä mainittujen päätösten tai lupien voimassaoloajan pidentä-

minen tai vähäinen muuttaminen ......................................................
130 euroa, 

kuitenkin enintään 
luvasta menevä 

maksu 
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III TULLIPIIRIEN PÄÄTÖKSET 
  
1. Tullivarastointia ja tullimenettelyjä koskevat luvat 
1.1 Tullivaraston ja väliaikaisen varaston perustamislupa ...................... 260 euroa
1.2 Jaksotullauslupa ................................................................................ 40 euroa
1.3 Edellä mainittujen päätösten voimassaoloajan pidentäminen tai 

vähäinen muuttaminen taikka hylkäävä päätös .................................
130 euroa 

kuitenkin enintään 
luvasta menevä 

maksu 

1.4 Vapaa-alueen rajojen muuttamista koskeva päätös........................... 100 euroa
  
2. Muut luvat ja viisumit 
2.1 Lupa valmistuksessa käytettävien raaka-aineiden kirjanpidolliseen 

erotteluun........................................................................................... 130 euroa
2.2 Muulle kuin yksityishenkilölle myönnetty tullitietä ja yleistä lii-

kennepaikkaa koskeva poikkeuslupa................................................. 92 euroa
2.3 Tulliselvitysajan pidennys ja muu kuin yksinkertaistettua menette-

lyä koskeva tulliselvitysvelvollisuuden poikkeuslupa....................... 31 euroa
2.4 Tullivarastotavaran käsittelylupa ...................................................... 105 euroa
2.5 Valmisteverolainsäädäntöön perustuvat luvat................................... 105 euroa
2.6 Edellä mainittujen päätösten voimassaoloajan pidentäminen tai 

vähäinen muuttaminen ......................................................................
49 euroa 

kuitenkin enintään 
luvasta menevä 

maksu 

2.7 Tullittomuuden ja verottomuuden määräaikojen pidentäminen 34 euroa
2.8 Moottoriajoneuvoverosta vapautus ................................................... 27 euroa
2.9 Väylämaksun vapautustodistus ......................................................... 16 euroa
2.10 Saattomieslupa .................................................................................. 30 euroa
2.11 Tullauskirja........................................................................................ 13 euroa
  
2.12 Viisumit 
2.12.1 Kertaviisumi enintään 15 pv.............................................................. 50 euroa
2.12.2 Kauttakulkuviisumi ........................................................................... 20 euroa
2.12.3 Kertaviisumi yhteisviisumina enintään 15 pv ................................... 60 euroa+2 eu-

roa/henkilö
2.12.4 Kauttakulkuviisumi yhteisviisumina................................................. 20 euroa+2 eu-

roa/henkilö
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IV TULLILABORATORION SUORITTEET 
  
1. Laboratoriotutkimukset tulliviranomaisen aloitteesta: 
1.1 Elintarvikelain (361/1995) soveltamisalaan kuuluvat tavarat ........... 390 euroa/ 

tavaraerä
1.2 Siipikarjanlihan vesipitoisuusvalvonta.............................................. 390 euroa/ 

tavaraerä
1.3 Muut tavarat ...................................................................................... 280 euroa/ 

tavaraerä
  
V MUUT PALVELUT 
  
1. Asianosaisille annettavat: 
1.1 Otteet ja jäljennökset päätöksistä ja muista asiakirjoista 
1.1.1 Ensimmäiseltä sivulta........................................................................ 7,00 euroa/sivu
1.1.2 Seuraavilta sivuilta ............................................................................ 60 senttiä/sivu
1.2 Edellä mainitut oikeaksi todistettuina 
1.2.1 Ensimmäiseltä sivulta........................................................................ 7,70 euroa/sivu
1.2.2 Seuraavilta sivuilta ............................................................................ 90 senttiä/sivu
1.3 Tulli- ja muut todistukset .................................................................. 20,00 euroa/ 

todistus
1.4 Lähettäminen 
1.4.1 Kirjelähetys ....................................................................................... 2,90 euroa + 

postimaksu
1.4.2 Pakettilähetys .................................................................................... 4,70 euroa + 

postimaksu
1.4.3 Toimitusmaksu peritään postiennakolla/saantitodistuksella lähet-

tämisestä ............................................................................................
5,00 euroa + 
postimaksut

1.5 Telefax-lähetys 
1.5.1 Ensimmäiseltä asiakirjasivulta .......................................................... 9 euroa/sivu
1.5.2 Seuraavilta sivuilta ............................................................................ 1,10 euroa/sivu
  
  
 
 



Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

N:o 1130

Ajoneuvohallintokeskuksen maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen
muuttamisesta

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2002

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan Ajoneuvohallintokeskuksen maksuista 12 päivänä joulukuuta 2001 annetun
liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1260/2001) 2 §, 3 §:n 1 momentti ja liite sekä
lisätään asetukseen uusi 2 a § seuraavasti:

2 §

Omakustannusarvon mukaiset kiinteämaksui-
set julkisoikeudelliset suoritteet

Ajoneuvohallintokeskus perii omakustan-
nusarvon mukaisen, tämän asetuksen liittees-
sä määrätyn kiinteän maksun seuraavista
suoritteista:
1) ajoneuvon, osan, järjestelmän ja erillisen
teknisen yksikön tyyppihyväksyntä;
2) ajoneuvotekniset lausunnot, luvat ja
muut kuin 1 kohdassa tarkoitetut hyväksy-
miset;
3) liikennetarvikkeiden kauppaan sekä
asennus- ja korjaustoimintaan liittyvät lau-
sunnot, luvat ja hyväksymiset;
4) autokiinnityssuoritteet;
5) ajoneuvojen rekisteröintisuoritteet;
6) ajokorttisuoritteet;
7) kuljettajaopetukseen ja kuljettajantutkin-
toihin liittyvät suoritteet ja päätökset;
8) vaarallisten aineiden ajolupakoulutuk-
seen ja ajolupiin sekä turvallisuusneuvonan-
tajatutkintoon liittyvät suoritteet ja päätökset;
9) todistukset;
10) katsastustoiminnan kouluttamiseen liit-
tyvät suoritteet;
11) katsastusluvat.

2 a §

Katsastustoiminnan maksu

Ajoneuvohallintokeskus perii katsastuslu-
van haltijoilta ajoneuvojen katsastusluvista
annetun lain (1099/1998) 24 a §:ssä tarkoi-
tettua katsastustoiminnan maksua kultakin
edellisen kuukauden aikana suoritetulta kat-
sastukselta 1,11 euroa.

3 §

Omakustannusarvosta poikkeavat kiinteä-
maksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Ajoneuvohallintokeskus perii omakustan-
nusarvoa alemman kiinteän maksun seuraa-
vista suoritteista:
1) toimiluvan mukaisen katsastustoiminnan

aloittamistarkastus 125 euroa;
2) toimiluvan haltijan, kuljettajantutkinnon

vastaanottajan tai ajolupakokeen vastaanotta-
jan päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen
ratkaisu 42 euroa;
3) poikkeuksen myöntäminen ajokorttilu-

paa tai henkilöauton ammattiajolupaa koske-
vista terveysvaatimuksista 25 euroa;
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4) suullinen teoriakoe terveysperustein
14,50 euroa;
5) moottoriajoneuvoverosta annetun lain
(722/1966) 18 §:ssä tarkoitettu ennakkorat-
kaisu 84 euroa;
6) autoverosta annetun lain (1482/1994)
67 §:ssä tarkoitettu ennakkoratkaisu 84 euroa;

7) poikkeus ajo-oikeutta tai ammattiajolu-
paa koskevista ikävaatimuksista 50 euroa.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2003.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2002

Liikenne- ja viestintäministeri Kimmo Sasi

Hallitusneuvos Jarmo Hirsto
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Liite 
 
 
 
 
 
 

M A K S U T A U L U K K O 

MAKSUASETUKSEN 2 § 

 
1.  Ajoneuvon,  osan,  järjestelmän ja eri l l i sen teknisen yksikön tyyppi-

hyväksyntä  

1.1 Ajoneuvomallin kansallinen tyyppihyväksyntä..............................................    500 euroa 
1.2 Mallisarjan seuraavien mallien kansallinen tyyppihyväksyntä.......................    250 euroa 
1.3 Tyyppitietoihin tehty muutos..........................................................................     33  euroa 
1.4 Tyyppitietoihin ohjelma-ajon avulla tehty muutos .........................................    168 euroa 
1.5 Tyyppirekisteriote...........................................................................................      85 euroa 
1.6 Osan, järjestelmän tai erillisen teknisen yksikön EY- tai E-tyyppi- 
hyväksyntä ............................................................................................................   336 euroa 
1.7 Tuotannon vaatimustenmukaisuuden ja tutkimuslaitosten valvonta ..............     53 euroa/h 
..............................................................................................................................   400 euroa/työpv 
1.8 Muu ajoneuvon tyyppihyväksyntätyö.............................................................   53 euroa 
..............................................................................................................................   400 euroa/työpv 
- matkakorvaukset valtion matkustusohjesäännön mukaan 
  
2.  Ajoneuvotekniset  lausunnot,  luvat  ja muut kuin 1 kohdassa tarkoite-

tut  hyväksymiset   

2.1 Ajoneuvon varusteita, rakennetta tai käyttöä tiellä koskeva poikkeuslupa ....    250 euroa 
2.2 Osan, järjestelmän tai erillisen teknisen yksikön kansallinen tyyppihyväk- 
syntä......................................................................................................................    168 euroa 
2.3 Muu ajoneuvotekninen lupa, todistus, lausunto tai vastaava ..........................      42 euroa 
2.4 Luvan myöntäminen ADR–katsastuksia varten..............................................      25 euroa 
 
3.  Li ikennetarvikkeiden kauppaan sekä asennus-  ja korjaustoimintaan 

l i i ttyvät  lausunnot,  luvat  ja hyväksymiset 

3.1 Liikennetarvikkeen asennus- ja korjaustoimintaa koskeva lupa.....................    100 euroa 
 
4.  Autokiinnityssuoritteet   

4.1 Autokiinnityksen vahvistaminen ....................................................................    150 euroa  
4.2 Muu kiinnitysasiassa tehty päätös...................................................................      80 euroa 
4.3 Rasitustodistus ................................................................................................      60 euroa 
4.4 Yritysrasitustodistus 

- yrityskiinnitystietojen tiedustelemisesta Patentti- ja rekisterihallituksesta peritään 
sen maksupäätöksessään vahvistama maksu 
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5.  Ajoneuvojen rekisteröintisuoritteet   

5.1 Rekisteröintipalvelut 
 
 a) Rekisteröintisuorite, liitteetön rekisteri-ilmoitus........................................     10,50 euroa  
 b) Rekisteröintisuorite, liitteellinen rekisteri-ilmoitus ...................................     14 euroa  
 c) Tuntityönä suoritettu rekisteröintipalvelu ..................................................     45 euroa 
 
5.2 Erityisrekisteröintipalvelut 
 
 a) Ennakkoilmoitus ........................................................................................       2 euroa
 b) Kadonneen tai turmeltuneen tilalle annettava uusi  
 ennakkoilmoitustodistus.................................................................................       5 euroa 
 c) Vientirekisteröinti ......................................................................................     80 euroa 
 d) Vientirekisteröinnin tietojen korjaus ja poisto ...........................................     10,50 euroa  
 e) Siirtolupa....................................................................................................     14 euroa 
 f) Tullikilpien käyttöön oikeuttava todistus ...................................................     30 euroa 
 g) Erityistunnuksen myöntämistä koskevan päätöksen korjaus .....................     23 euroa 
 h) Diplomaattiautojen rekisteröinti ................................................................     10,50 euroa 
 
5.3 Rekisterikilvet 
 
 a) Ajoneuvon rekisterikilpi.............................................................................      6 euroa 
 b) Erityis-, vienti-, koenumero-, tulli- tai diplomaattikilpi.............................      8 euroa 
 c) Kadonneen tai turmeltuneen tilalle annettava tai muusta syystä yksittäisenä  
 valmistettu rekisterikilpi.................................................................................      8 euroa 
 d) Poikkeus rekisterikilpien lukumäärästä .....................................................    25 euroa 
 e) Ennakkoilmoitetun ajoneuvon rekisterikilpi ..............................................      6 euroa 
 
6.  Ajokortt isuoritteet  

6.1 Ajokortti..........................................................................................................     12,30 euroa 
6.2 Lyhytaikainen ajokortti...................................................................................     12,30 euroa 
6.3 Väliaikainen ajokortti .....................................................................................       8 euroa 
 
7.  Kuljettajaopetukseen ja kuljettajantutkintoihin l i i t tyvät  suoritteet  

ja päätökset  

7.1 Ajoharjoitteluradan hyväksymistä koskeva päätös.........................................  200 euroa 
7.2 Kuljettajanopetuksessa käytettävän opetussuunnitelman vahvistaminen .......   67,50 euroa 
7.3 Teoriakoe ........................................................................................................   14,50 euroa 
7.4 Suullinen teoriakoe .........................................................................................   30,50 euroa 
7.5 Ajokoe A1-, A-, T-, B-, C-, C1- tai D1-ajoneuvolla.......................................   35,50 euroa 
7.6 Ajokoe D-luokan ajoneuvolla tai E-luokan ajoneuvoyhdistelmällä ...............   47 euroa  
7.7 A1- tai A-luokan käsittelykoe.........................................................................   13,50 euroa 
7.8 E-luokan käsittelykoe .....................................................................................    25 euroa 
7.9 Poliisin määräyksestä suoritettava ajonäyte....................................................    30,50 euroa 
7.10 Autokoulun hyväksymistarkastus .................................................................    55,50 euroa 
 - kilometrikorvaukset valtion matkustusohjesäännön mukaan 
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8.  Vaaral l isten aineiden ajolupakoulutukseen ja ajolupiin sekä turval l i -
suusneuvonantajatutkintoon l i i ttyvät  suoritteet  ja päätökset  

8.1 ADR-koulutuslupa..........................................................................................    67,50 euroa 
8.2 ADR-ajolupakoe .............................................................................................    23 euroa 
8.3 ADR-ajoluvan myöntäminen, uudistaminen, muuttaminen tai  
kaksoiskappale......................................................................................................    26 euroa 
8.4 Turvallisuusneuvonantajatutkintomaksu yhdelle kuljetusmuodolle...............  170 euroa 
8.5 Turvallisuusneuvonantajatutkintomaksu kahdelle kuljetusmuodolle .............  210 euroa 
8.6 Lisämaksu erikoistumisesta useampaan kuin yhteen  
aineryhmään..........................................................................................  42 euroa/aineryhmä 
8.7 Tutkintotodistuksen kaksoiskappale ...............................................................   25 euroa 
 
9.  Todistukset  

9.1 Todistus maksetusta verosta ...........................................................................     6 euroa 
 - lähetysmaksu................................................................................................     2,50 euroa 
9.2 Muu erikseen hinnoittelematon todistus .........................................................   10,50 euroa 
9.3 CEMT-todistusmaksu .......................................................................    16,50 euroa/todistus 
 
10.  Katsastustoiminnan kouluttamiseen l i i t tyvät  suoritteet  

10.1 Koulutuslupa koulutusjaksoittain .................................................................   170 euroa 
10.2 Tutkintomaksu/oppilas..................................................................................     70 euroa 
10.3 Koekysymykset/koe......................................................................................   340 euroa 
 
11.  Katsastusluvat 

11.1 Toimilupahakemuksen  tai sivutoimilupahakemuksen käsittely ..................  700 euroa 
11.2 Toimiluvan tai sivutoimiluvan uusinta .........................................................  168 euroa 
 
 



Verohallituksen päätös

N:o 1131

vuonna 2003 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2002

Verohallitus on 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun ennakkoperintälain (1118/1996) 4 §:n
1 momentin nojalla määrännyt:

1 §
Ennakonpidätys toimitetaan tammikuussa
vuonna 2003 maksettavasta suorituksesta jou-
lukuun 31 päivänä 2002 voimassa olleiden tai
verotoimiston vuodelle 2003 määräämien
pidätysprosenttien mukaisesti. Ennakonpidä-
tyksen määrää laskettaessa ei oteta huomioon
vuonna 2002 maksettuja suorituksia eikä
niistä toimitettuja ennakonpidätyksiä.

2 §
Helmikuun 1 päivänä tai sen jälkeen
vuonna 2003 maksettaviin palkkoihin, eläk-
keisiin ja muihin ennakkoperintälaissa tarkoi-
tettuihin suorituksiin sovelletaan vuodelle
2003 vahvistettuja pidätysprosentteja. Enna-
konpidätyksen määrää laskettaessa 1.2.2003
tai sen jälkeen ei oteta huomioon tammikuus-
sa vuonna 2003 maksettuja suorituksia eikä
niistä toimitettuja ennakonpidätyksiä.
Jos verokortissa olevan määräyksen mu-
kaan ennakonpidätysprosentti nousee tulojen

kasvaessa (ns. portaikkoverokortti), tammi-
kuussa vuonna 2003 maksetut palkat, eläk-
keet ja muut ennakonpidätyksen alaiset suo-
ritukset otetaan huomioon ennakonpidätyksen
määrää laskettaessa 1.2.2003 tai sen jälkeen.

3 §
Ennakonpidätys toimitetaan edellä 1 ja

2 §:ssä tarkoitetulla tavalla ennakkoperintä-
lain
1) 13 §:ssä tarkoitetusta palkasta;
2) 25 §:ssä tarkoitetuista työ- ja käyttö-

korvauksista, jos suorituksen saajaa ei ole
merkitty ennakkoperintärekisteriin;
3) sekä eläkkeestä, etuudesta ja muusta

ennakonpidätyksen alaisesta suorituksesta,
jollei ennakonpidätyksen määrästä ole sää-
detty asetuksella.

4 §
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä

tammikuuta 2003.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2002

Pääjohtaja Jukka Tammi

Toimistotarkastaja Sari Wulff
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