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polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta

Annettu Naantalissa 7 päivänä elokuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan polttoainemaksusta annetun lain (1280/2003) 19 ja 22—24 §, sellaisina kuin

niistä ovat 19 § osaksi laissa 1326/2009, 22 § laissa 1326/2009 ja 23 § osaksi laissa 386/2014,
sekä

lisätään lakiin uusi 23 a § seuraavasti:

19 §

Ennakkoratkaisu

Liikenteen turvallisuusvirasto voi hake-
muksesta antaa ennakkoratkaisun polttoaine-
maksua koskevien säännösten soveltamisesta.
Ennakkoratkaisu annetaan enintään kahden
vuoden pituiseksi ajanjaksoksi sille, jolle on
tärkeää saada tieto lain soveltamisesta ajo-
neuvoonsa. Ennakkoratkaisun antamisesta
peritään eräiden ennakkopäätösten maksupe-
rusteista annetun lain (1209/2006) mukainen
maksu.

Jos hakija vaatii, lainvoiman saanutta en-
nakkoratkaisua on noudatettava sitovana ha-
kijan verotuksessa sinä aikana, jota ennakko-
ratkaisu koskee. Ennakkoratkaisuun ei saa
vaatia 23 §:ssä tarkoitettua oikaisua, vaan sii-
hen haetaan muutosta valittamalla Helsingin
hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyt-
tölaissa (586/1996) säädetään. Valitusoikeus
valtion puolesta on Liikenteen turvallisuusvi-
raston veroasiamiehellä. Päätökseen, jolla en-
nakkoratkaisu on jätetty antamatta, ei saa
vaatia oikaisua eikä hakea muutosta valitta-
malla.

22 §

Oikaisu maksuvelvollisen hyväksi

Jos polttoainemaksua on maksuunpantu lii-
kaa, voi Liikenteen turvallisuusvirasto oi-
kaista maksuunpanoa maksuvelvollisen hy-
väksi 20 §:ssä säädetyssä ajassa.

23 §

Oikaisuvaatimus

Tämän lain nojalla annettuun päätökseen
saa vaatia oikaisua päätöksen tehneeltä viran-
omaiselta. Oikeus vaatia oikaisua on verovel-
vollisella tai muulla asianosaisella sekä Lii-
kenteen turvallisuusviraston veroasiamie-
hellä.

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

Oikaisuvaatimus on käsiteltävä ilman ai-
heetonta viivytystä.

Jollei tässä laissa toisin säädetä, oikaisu-
vaatimukseen sovelletaan muutoin, mitä hal-
lintolaissa (434/2003) säädetään.

23 a §

Valitus hallinto-oikeuteen

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätök-
seen saa hakea muutosta valittamalla Helsin-
gin hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus on ve-
rovelvollisella tai muulla asianosaisella sekä
Liikenteen turvallisuusviraston veroasiamie-
hellä.

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

Sen lisäksi, mitä hallintolainkäyttölain
34 §:n 2 momentissa säädetään asian ratkai-
semisesta asianosaista kuulematta, verovel-
vollisen ja muun asianosaisen tekemä valitus
voidaan ratkaista kuulematta Liikenteen tur-
vallisuusviraston veroasiamiestä, jos veron
määrä voi valituksen johdosta muuttua enin-
tään 6 000 euroa, eikä asia ole tulkinnanva-
rainen tai epäselvä.

24 §

Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea
muutosta valittamalla vain, jos korkein hal-
linto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusoi-
keus on niillä, jotka voivat 23 §:n nojalla
hakea muutosta maksuunpanoon.

Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa hal-
linto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2016.

Muutoksenhaussa ennen tämän lain voi-
maantuloa annettuun hallintopäätökseen so-
velletaan tämän lain voimaan tullessa voi-
massa olleita säännöksiä.
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