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Laki
öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan öljysuojarahastosta annetun lain (1406/2004) 5, 7 ja 7 a §, 8 §:n 2 momentti

ja 9 §,
sellaisina kuin niistä ovat 5 § laissa 430/2006 sekä 7 a § laissa 1791/2009, seuraavasti:

5 §

 Öljysuojamaksun suuruus

Öljysuojarahastoon peritään maahantuodusta ja Suomen kautta kuljetetusta öljysuoja-
maksullisesta öljystä öljysuojamaksua 0,50 euroa jokaiselta täydeltä tonnilta. Maksu pe-
ritään kaksinkertaisena, jos öljy kuljetetaan säiliöaluksella, jota ei ole varustettu koko las-
tisäiliöosan alueelta kaksoispohjalla. Jos on epäselvyyttä siitä, onko öljysuojamaksu perit-
tävä korotettuna, Verohallinnon on hankittava ennen asian ratkaisemista lausunto Liiken-
teen turvallisuusvirastolta. Liikenteen turvallisuusvirasto antaa myös tarvittaessa mää-
räykset siitä, milloin säiliöaluksella on katsottava olevan kaksoispohja.

7 § 

Maksun kantaminen

Toimivaltaisiin viranomaisiin sovelletaan, mitä valmisteverotuslain (182/2010) 4 §:ssä
säädetään. Verohallinto voi antaa tarkempia määräyksiä menettelystä öljysuojamaksua
kannettaessa.

Maksu määräytyy 6 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa sinä päivänä voimassa
olleiden säännösten mukaan, jona öljy on vastaanotettu. 

Maksu määräytyy 6 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa sinä päivänä voimassa
olleiden säännösten mukaan, jona öljylle on osoitettu ensimmäisen kerran tulliselvitys-
muoto. 

7 a § 

Maksumenettely

Öljysuojamaksun ilmoittamisvelvollisuudesta, määräämisestä, suorittamisesta, mak-
suunpanosta, ennakkoratkaisusta, muutoksenhausta, huojennuksesta, kirjanpitovelvolli-
suudesta, tarkastuksesta, tietojenantovelvollisuudesta, salassapitovelvollisuudesta, val-
misteverorikkomuksesta, velvollisuudesta antaa näyte, selvitysvelvollisuudesta sekä pää-
töksen perustelemisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä valmisteverotuslaissa  sääde-
tään rekisteröidystä elinkeinonharjoittajasta.
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8 § 

Pääomarajat

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Ympäristöministeriön on viipymättä ilmoitettava Verohallinnolle, jos rahaston pää-

omassa tapahtuu 1 momentissa tarkoitettu muutos.

9 § 

Maksua koskevien tietojen antaminen

Sen estämättä, mitä valmisteverotuslaissa säädetään salassapitovelvollisuudesta, Vero-
hallinto voi antaa ympäristöministeriölle ja öljysuojarahaston hallitukselle näille laissa
säädettyjen tehtävien hoitamiseksi välttämättömiä öljysuojamaksua koskevia tietoja. 

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
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