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Laki
biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain (446/2007)

4 ja 6 §, 7 §:n 4 momentti, 10 §:n 2 momentti, 11 §:n 1 ja 2 momentti sekä 12 ja 13 §,
sellaisina kuin niistä ovat 4 §, 10 §:n 2 momentti ja 13 § laissa 1420/2010, seuraavasti:

4 § 

Toimivaltaiset viranomaiset ja tietojen salassapito

Verohallinto valvoo tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista sekä
huolehtii lain täytäntöönpanosta. Verohallinnon toimivaltuuksiin sovelletaan, mitä val-
misteverotuslain 12 luvussa säädetään.

Verohallinnon tämän lain nojalla saamien tietojen ja asiakirjojen salassapitoon sovelle-
taan valmisteverotuslain (1469/1994) 66 ja 67 §:ää. Verohallinto voi kuitenkin sen lisäksi,
mitä mainitun lain 66 §:n 2 momentissa säädetään, antaa salassapitosäännösten estämättä
tietoja ja asiakirjoja työ- ja elinkeinoministeriölle sen tässä laissa tarkoitettujen tehtävien
hoitamiseksi sekä toimitettavaksi edelleen toimivaltaiselle Euroopan unionin toimielimel-
le tai unionin muulle elimelle, jos Euroopan unionin lainsäädännössä tai muussa Suomen
jäsenyyteen Euroopan unionissa liittyvässä velvoitteessa sitä edellytetään.

6 § 

Jakelijoiden väliset sopimukset

Jakeluvelvoitteensa täyttämiseksi voi jakelija sopia velvoitteensa siirtämisestä osittain
tai kokonaan toiselle jakelijalle. Jos sopimus riitautetaan tai jakeluvelvoitetta ei muusta
sopimussuhteeseen liittyvästä syystä ole täytetty, vastaa kukin jakelija jakeluvelvoitteensa
täyttämisestä ja tämän lain mukaisista seuraamuksista. Sopimuksesta on toimitettava jäl-
jennös Verohallinnolle 7 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen yhteydessä.

7 §

Ilmoittamisvelvollisuus

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Ilmoitus on toimitettava viimeistään ilmoituksessa tarkoitettua kalenterivuotta seuraa-

van maaliskuun aikana Verohallinnolle.
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10 § 

Ylivoimainen este

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Velvoitteen alentamista tai poistamista koskeva hakemus on toimitettava työ- ja elin-

keinoministeriölle 7 §:n 4 momentissa säädetyssä määräajassa sekä jäljennös hakemuk-
sesta Verohallinnolle 7 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen yhteydessä.

11 § 

Seuraamusmaksu

Jos liikennepolttoaineiden jakelija ei ole 5 §:n mukaisesti toimittanut kulutukseen bio-
polttoaineita, on Verohallinnon määrättävä liikennepolttoaineiden jakelijalle seuraamus-
maksu. Seuraamusmaksua määrätään mainitun pykälän mukaisesti laskettavan biopoltto-
aineiden kulutukseen toimittamista koskevan velvoitteen määrästä siltä osin kuin jakelija
ei ole täyttänyt velvoitettaan 7 §:n 1 momentin mukaisesti antamansa ilmoituksen perus-
teella. Seuraamusmaksun suuruus on 0,04 euroa megajoulelta.

Seuraamusmaksu on määrättävä sen kalenterivuoden aikana, jolloin 7 §:n 1 momentis-
sa tarkoitettu ilmoitus on annettu tai olisi pitänyt antaa. Jos seuraamusmaksu on jäänyt ko-
konaan tai osittain määräämättä sen johdosta, että liikennepolttoaineiden jakelija on koko-
naan tai osaksi laiminlyönyt ilmoittamisvelvollisuutensa tai antanut puutteellisen, ereh-
dyttävän tai väärän ilmoituksen, Verohallinnon on määrättävä liikennepolttoaineen jake-
lijan maksettavaksi määräämättä jäänyt seuraamusmaksu. Maksun määrääminen on toi-
mitettava kolmen vuoden kuluessa edellä tarkoitettua kalenterivuotta seuraavan kalenteri-
vuoden alusta.

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

12 § 

Virhemaksu

Jos liikennepolttoaineiden jakelija on laiminlyönyt 7, 8 tai 9 §:ssä tarkoitetun velvolli-
suutensa, voi Verohallinto määrätä virhemaksua vähintään 500 euroa ja enintään 5 000
euroa.

Virhemaksun suuruutta määrättäessä otetaan huomioon menettelyn moitittavuus, tois-
tuvuus ja muut näihin rinnastettavat seikat.

13 §

Muutoksenhaku 

Työ- ja elinkeinoministeriön tämän lain nojalla tekemään päätökseen saa vaatia oikai-
sua siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. Oikaisuvaatimukseen annettuun pää-
tökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttö-
laissa (586/1996) säädetään. Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valitta-
malla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Verohallinnon tekemään seuraamusmaksua koskevaan päätöksen saa hakea muutosta
valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Verohallinnon tekemään virhe-
maksua koskevaan päätökseen saa hakea muutosta siten kuin valmisteverotuslaissa sääde-
tään muutoksenhausta muuhun kuin veron määräämistä tai palauttamista koskevaan
asiaan.
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1. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
2. Tämän lain tullessa voimaan ne Tullissa vireillä olevat asiat, jotka tämän lain nojalla

kuuluvat Verohallinnon toimivaltaan, siirtyvät Verohallinnon käsiteltäviksi ja ratkaista-
viksi. Vastaavasti siirtyvät tässä momentissa tarkoitettuihin asioihin liittyvät sopimukset
ja muut sitoumukset samoin kuin muut oikeudet ja velvoitteet Verohallinnolle. Sopimuk-
set ja sitoumukset siirtyvät Verohallinnolle kuitenkin vain, jollei niiden sisällöstä muuta
johdu taikka toisin sovita.

3. Tämän lain voimaan tullessa voimassa olevat Tullin antamat päätökset, luvat ja re-
kisteröinnit niissä asioissa, jotka kuuluvat tämän lain nojalla Verohallinnon toimivaltaan,
jäävät voimaan niissä mainituilla ehdoilla. 

4. Muussa laissa tai asetuksessa taikka valtioneuvoston tai ministeriön päätöksessä ole-
va viittaus niihin Tullin tehtäviin, jotka kuuluvat tämän lain nojalla Verohallinnon toimi-
valtaan, tarkoittaa tämän lain tultua voimaan viittausta Verohallinnon tehtäviin.

5. Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa tehtyihin työ- ja elinkeinoministe-
riön ja Tullin päätöksiin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita sään-
nöksiä kuitenkin siten, että Verohallinto on toimivaltainen viranomainen niissä asioissa,
jotka kuuluvat sille tämän lain nojalla. Muutoksenhaussa lain voimaantulon jälkeen teh-
tyyn Verohallinnon päätökseen sovelletaan tämän lain säännöksiä. Mitä edellä säädetään
veroviranomaisen päätöksestä, sovelletaan myös oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun
päätökseen.

6. Tämän lain 13 §:n nojalla sovellettavaksi tulevaa valmisteverotuslain 107 c §:ää so-
velletaan niihin valitusasioihin, jotka tulevat vireille lain voimaantulopäivänä tai sen jäl-
keen. 

7. Niissä tämän lain voimaan tullessa vireillä olevissa valtion oikeudenvalvontaa kos-
kevissa asioissa, joissa toimivaltainen viranomainen on tämän lain voimaantultua Vero-
hallinto, valtion oikeutta valvoo Verohallinnon Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2016

Tasavallan Presidentti
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