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Lag 
om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport

I enligt med riksdagens beslut
ändras i lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport

(446/2007) 4 och 6 §, 7 § 4 mom., 10 § 2 mom., 11 § 1 och 2 mom. samt 12 och 13 §,
av dem 4 §, 10 § 2 mom. och 13 § sådana de lyder i lag 1420/2010, som följer:

4 § 

Behöriga myndigheter och tystnadsplikt

Skatteförvaltningen ska övervaka efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser som
utfärdats med stöd av den samt sörja för verkställigheten av lagen. På Skatteförvaltningens
befogenheter tillämpas bestämmelserna i 12 kap. i punktskattelagen.

På skyldigheten att hålla de uppgifter och handlingar hemliga som Skatteförvaltningen
erhåller med stöd av denna lag tillämpas 66 och 67 § i lagen om påförande av accis
(1469/1994). Utöver bestämmelserna i 66 § 2 mom. i nämnda lag får Skatteförvaltningen
likväl oberoende av sekretessbestämmelserna lämna uppgifter och handlingar till arbets-
och näringsministeriet för att ministeriet ska kunna sköta sina uppgifter enligt denna lag
och för vidarebefordran till den behöriga institutionen inom Europeiska unionen eller nå-
got annat organ inom unionen, om detta krävs enligt Europeiska unionens lagstiftning el-
ler enligt någon annan förpliktelse som har samband med Finlands medlemskap i Europe-
iska unionen.

6 § 

Avtal mellan distributörer

För att fullgöra sin distributionsskyldighet kan en distributör avtala om att helt eller del-
vis överföra skyldigheten till en annan distributör. Vid avtalstvist eller om distributions-
skyldigheten av någon annan orsak som anknyter till avtalet inte fullgörs, ansvarar varje
distributör för fullgörandet av sin egen distributionsskyldighet och för de påföljder som
denna lag föreskriver. En kopia av avtalet ska lämnas till Skatteförvaltningen i samband
med den anmälan som avses i 7 §.

7 § 

Anmälningsskyldighet

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Anmälan skall lämnas till Skatteförvaltningen senast under mars månad året efter det år

som anmälan avser.
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10 § 

Force majeure

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
En ansökan om lindring eller slopande av distributionsskyldigheten ska lämnas till ar-

bets- och näringsministeriet inom den tid som anges i 7 § 4 mom. och en kopia av ansökan
ska lämnas till Skatteförvaltningen i samband med den anmälan som avses i 7 §.

11 § 

Påföljdsavgift

Om en drivmedelsdistributör inte har levererat biodrivmedel till konsumtion enligt 5 §,
ska Skatteförvaltningen påföra distributören en påföljdsavgift. Avgiften beräknas på den
mängd biodrivmedel som distributören enligt den paragrafen är skyldig att leverera till
konsumtion till den del distributören inte fullgjort sin skyldighet i enlighet med den anmä-
lan som distributören lämnat enligt 7 § 1 mom. Påföljdsavgiften är 0,04 euro per mega-
joule.

Påföljdsavgiften ska påföras under det kalenderår då den anmälan som avses i 7 § 1
mom. har lämnats eller borde ha lämnats. Om påföljdsavgift, på grund av att en drivme-
delsdistributör helt eller delvis försummat sin redovisningsskyldighet eller lämnat en
bristfällig, vilseledande eller felaktig anmälan, inte alls blivit påförd eller påförts till ett för
lågt belopp, ska Skatteförvaltningen påföra distributören den påföljdsavgift som tidigare
inte påförts distributören. Påföljdsavgiften ska påföras inom tre år räknat från ingången av
det kalenderår som följer efter det kalenderår som avses ovan.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

12 § 

Felavgift

Om en drivmedelsdistributör försummat sin skyldighet enligt 7, 8 eller 9 § kan Skatte-
förvaltningen påföra en felavgift på minst 500 euro och högst 5000 euro.

När storleken på felavgiften bestäms ska det beaktas hur klandervärt förfarandet varit,
om det har upprepats och andra med dessa jämförliga omständigheter.

13 § 

Ändringssökande 

Omprövning av beslut som arbets- och näringsministeriet meddelat med stöd av denna
lag får begäras på det sätt som föreskrivs i förvaltningslagen (434/2003). Beslut med an-
ledning av en begäran om omprövning får överklagas hos förvaltningsdomstolen genom
besvär på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Förvaltnings-
domstolens beslut får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen
beviljar besvärstillstånd.

Skatteförvaltningens beslut om påföljdsavgift får överklagas genom besvär på det sätt
som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Ändring i Skatteförvaltningens beslut om fel-
avgift får sökas på det sätt som i punktskattelagen föreskrivs om sökande av ändring i an-
dra ärenden än sådana som gäller påförande eller återbetalning av skatt.

————
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Ärenden som är anhängiga vid Tullen när denna lag träder i kraft och som med stöd

av denna lag hör till Skatteförvaltningens behörighet överförs till Skatteförvaltningen för
behandling och avgörande. På motsvarande sätt överförs avtal och andra förbindelser som
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hänför sig till de ärenden som avses i detta moment liksom andra rättigheter och skyldig-
heter på Skatteförvaltningen. Avtal och förbindelser överförs dock på Skatteförvaltningen
endast om något annat inte följer av deras innehåll eller man inte kommer överens om nå-
got annat.

3. Beslut, tillstånd och registreringar som Tullen har meddelat och som är giltiga vid
denna lags ikraftträdande och som gäller ärenden som med stöd av denna lag hör till Skat-
teförvaltningens behörighet förblir i kraft på de villkor som nämns i dem. 

4. Hänvisning i andra lagar och förordningar samt statsråds- och ministeriebeslut till
Tullens uppgifter som med stöd av denna lag hör till Skatteförvaltningens behörighet av-
ser efter det att denna lag trätt i kraft en hänvisning till Skatteförvaltningens uppgifter.  

5. På sökande av ändring i beslut som arbets- och näringsministeriet och Tullen fattat
före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet,
dock så att Skatteförvaltningen är behörig myndighet i de ärenden som ankommer på den
med stöd av denna lag. På sökande av ändring i beslut som Skatteförvaltningen fattat efter
lagens ikraftträdande tillämpas bestämmelserna i denna lag. Det som föreskrivs ovan om
skattemyndighetens beslut tillämpas också på beslut med anledning av en begäran om om-
prövning.

6. Bestämmelserna i 107 c § i punktskattelagen, som ska tillämpas med stöd av 13 § i
denna lag, tillämpas på de besvärsärenden som anhängiggörs den dag då lagen träder i
ikraft eller därefter. 

7. I de ärenden som gäller bevakning av statens rätt och som är anhängiga när denna lag
träder i kraft och där Skatteförvaltningen är behörig myndighet efter lagens ikraftträdande
bevakas statens rätt av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt vid Skatteförvaltning-
en.

Helsingfors den 16 december 2016

Republikens President

 Sauli Niinistö

Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen
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