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960/2013

katsastustoiminnan valvontamaksusta

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Lain tarkoitus

Ajoneuvoturvallisuuden kehittämistä ja
valvontaa, katsastuksen tukitoimintoja, kehit-
tämistä ja valvontaa sekä ajoneuvoja koske-
van rekisterin pitämiseen katsastustehtäviä
varten kannetaan valtiolle katsastustoiminnan
valvontamaksua sen mukaan kuin tässä laissa
säädetään.

2 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) katsastusluvalla ajoneuvojen katsastus-

toiminnasta annetussa laissa (957/2013) tar-
koitettua katsastuslupaa;

2) maksukaudella yhtä kalenterikuukautta.

3 §

Maksuvelvollinen

Velvollinen suorittamaan katsastustoimin-
nan valvontamaksua on katsastusluvan hal-
tija.

4 §

Toimivaltainen viranomainen

Katsastustoiminnan valvontamaksun kan-
tamisesta ja valvonnasta huolehtii Liikenteen
turvallisuusvirasto, joka voi antaa tarkempia
määräyksiä maksumenettelystä ja valvonta-
maksun määräämiseen liittyvästä kirjanpi-
dosta.

2 luku

Katsastustoiminnan valvontamaksun
määrääminen ja kanto

5 §

Maksun määrä ja perusteet

Maksun määrä on 2,90 euroa jokaisesta
maksukauden aikana katsastustoimipaikalla
suoritetusta, ajoneuvoliikennerekisteriin mer-
kitystä katsastuksesta ja jälkitarkastuksesta.

6 §

Maksun määrääminen

Liikenteen turvallisuusviraston tulee mak-
sukauden päätyttyä viivytyksettä määrätä
maksukaudelta maksettava maksu katsastuk-
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sista ja jälkitarkastuksista. Maksu määrätään
lähettämällä katsastusluvan haltijalle lasku
ajoneuvoliikennerekisteriin talletettujen tieto-
jen sekä saadun muun selvityksen perustella.

Jos katsastusluvan haltija ei ole saanut 1
momentissa tarkoitettua laskua maksukautta
seuraavan kalenterikuukauden 15 päivään
mennessä, luvanhaltijan on välittömästi pyy-
dettävä virastolta lasku.

7 §

Maksun suorittaminen

Maksukauden maksu on suoritettava vii-
meistään maksuunpanon yhteydessä määrät-
tynä eräpäivänä. Eräpäivä on 21 päivän ku-
luttua siitä, kun maksu on määrätty.

Jos maksuvelvollinen ei ole maksanut
maksua eräpäivänä tai on maksanut sitä vä-
hemmän kuin maksupäätöksessä on määrätty,
Liikenteen turvallisuusviraston on viipymättä
annettava suorittamatta jääneestä maksusta
maksukehotus.

8 §

Maksaminen eräpäivän jälkeen

Eräpäivän jälkeen maksetulle maksulle las-
ketaan viivästysseuraamukset siten kuin ve-
ronlisäyksestä ja viivekorosta annetussa
laissa (1556/1995) säädetään.

Jos maksuunpannun maksun viivästysseu-
raamuksia ei ole suoritettu maksun maksami-
sen yhteydessä, viivästysseuraamusten joh-
dosta maksamatta jäänyt osa maksusta ja sille
lasketut viivästysseuraamukset kannetaan
erikseen.

9 §

Maksun kanto

Maksupaikoista, maksamisesta aiheutu-
vista kuluista, rahalaitoksen vastaanottamien
maksujen suorittamisesta Liikenteen turvalli-
suusvirastolle sekä rahalaitokselle suoritetta-
vaan tiedonsiirtokorvaukseen ja rahalaitoksen
maksujen siirtämisen laiminlyönnin johdosta
suoritettavaan viivästyskorkoon sovelletaan,
mitä veronkantolain (609/2005) 7, 12 ja 14
§:ssä säädetään.

3 luku

Oikaisu ja muutoksenhaku

10 §

Oikaisu maksuvelvollisen hyväksi

Jos maksuvelvolliselle on virheen johdosta
määrätty liikaa maksua, maksupäätös on oi-
kaistava, jollei asiaa ole valitukseen annetulla
päätöksellä ratkaistu. Oikaisu maksuvelvolli-
sen hyväksi voidaan tehdä kolmen vuoden
kuluessa maksun määräämistä seuraavan ka-
lenterikuukauden alusta.

11 §

Oikaisu maksunsaajan hyväksi

Jos maksuvelvolliselle on laskuvirheen tai
siihen verrattavan erehdyksen vuoksi taikka
sen johdosta, ettei asiaa ole joltakin osalta
tutkittu, jäänyt määräämättä säädetty maksu
tai osa siitä, maksupäätös on oikaistava, jollei
asiaa ole valitukseen annetulla päätöksellä
ratkaistu. Oikaisu maksunsaajan hyväksi voi-
daan tehdä vuoden kuluessa sitä seuraavan
kalenterikuukauden alusta, jolloin maksu
määrättiin tai olisi pitänyt määrätä.

12 §

Oikaisuvaatimus

Maksua koskevaan päätökseen haetaan oi-
kaisua Liikenteen turvallisuusvirastolta. Oi-
kaisuvaatimus on esitettävä maksun määrää-
mistä koskevassa asiassa kolmen vuoden ku-
luessa maksun määräämistä seuraavan kalen-
terikuukauden alusta, kuitenkin viimeistään
60 päivän kuluttua päätöksen tiedoksisaan-
nista.

13 §

Muutoksenhaku hallinto-oikeuteen

Liikenteen turvallisuusviraston oikaisuvaa-
timuksen johdosta tekemään päätökseen hae-
taan muutosta siten kuin hallintolainkäyttö-
laissa (586/1996) säädetään.
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14 §

Maksun suorittaminen muutoksenhaun
aikana

Maksu on muutoksenhausta huolimatta
suoritettava säädetyssä ajassa, jollei hallinto-
oikeus päätä toisin.

15 §

Muutoksenhaku korkeimpaan
hallinto-oikeuteen

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea
muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-
oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myön-
tää valitusluvan. Valtion puolesta valitusoi-
keus on Liikenteen turvallisuusviraston hal-
lintoasioista vastaavalla johtajalla. Valtion
puolesta valitus voidaan kuitenkin tehdä vain,
jos oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi
on tärkeätä saattaa asia korkeimman hallinto-
oikeuden ratkaistavaksi.

16 §

Palautettavalle määrälle suoritettava korko

Jos maksua palautetaan maksuunpanon oi-

kaisun tai muutoksenhaun johdosta, palautet-
tavalle maksulle maksetaan verotusmenette-
lystä annetun lain (1558/1995) 4 luvussa sää-
detty palautuskorko eräpäivästä takaisinmak-
supäivään.

4 luku

Erinäiset säännökset

17 §

Tietojenantovelvollisuus

Maksuvelvollisen on pyydettäessä esitet-
tävä Liikenteen turvallisuusvirastolle tai tä-
män määräämälle asiantuntevalle ja esteettö-
mälle henkilölle tarkastusta varten kirjanpito-
aineistonsa ja muut maksujen määräämistä ja
valvontaa varten välttämättömät tiedot pyy-
detyssä muodossa.

18 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä-
kuuta 2014.
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