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Laki
matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Soveltamisala

Tässä laissa säädetään matkapalveluyhdistelmien tarjoajan vakuuksien valvontaa var-
ten ja maksukyvyttömyyden varalta valtiolle perittävästä valvonta- ja maksukyvyttö-
myyssuojamaksusta.

2 §

Maksuvelvollinen

Valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksua on velvollinen maksamaan matkapalve-
luyhdistelmien tarjoajista annetun laissa (921/2017) tarkoitettu elinkeinonharjoittaja, joka
on velvollinen asettamaan mainitun lain 3 §:n mukaisen vakuuden.

3 §

Maksun määrä

Maksu koostuu matkapalveluyhdistelmien tarjoajista annetun lain 3 §:n mukaiseen va-
kuusmäärään perustuvasta kiinteästä maksusta ja matkapalveluyhdistelmien myynnin lii-
kevaihdon perusteella maksettavasta prosenttiperusteisesta maksusta.

Kiinteä maksuosuus määräytyy maksuvelvollisen maksuvuotta edeltäneen vuoden suu-
rimman laskennallisen vakuusmäärän perusteella seuraavasti:

Vakuusmäärä Maksu

Enintään 10 000 euroa 405 euroa

Yli 10 000 euroa–50 000 euroa 945 euroa

Yli 50 000 euroa–200 000 euroa 1 350 euroa

Yli 200 000 euroa–1 000 000 euroa 2 025 euroa

Yli 1 000 000 euroa–3 000 000 euroa 2 700 euroa

Yli 3 000 000–10 000 000 euroa 3 375 euroa

Yli 10 000 000 euroa 4 050 euroa
HE 120/2017
TaVM 16/2017
EV 112/2017
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Prosenttiperusteinen maksuosuus on 0,024 prosenttia edellisen päättyneen tilikauden
matkapalveluyhdistelmien myynnin liikevaihdosta.

4 §

Toimivaltainen viranomainen

Maksun määrää ja perii kalenterivuosittain Kilpailu- ja kuluttajavirasto.

5 §

Maksun suorittaminen

Maksu erääntyy maksettavaksi kalenterivuosittain Kilpailu- ja kuluttajaviraston mää-
räämänä ajankohtana. Kilpailu- ja kuluttajaviraston on lähetettävä maksupäätös maksu-
velvolliselle viimeistään 30 päivää ennen eräpäivää.

Jos maksuvelvollisuus päättyy kesken kalenterivuoden, maksuvelvolliselle ei palauteta
perittyjä maksuja tai niiden osia.

6 §

Oikaisu maksuvelvollisen hyväksi

Jos maksuvelvolliselle on virheen johdosta määrätty liikaa maksua, maksupäätös on oi-
kaistava, jollei asiaa ole valitukseen annetulla päätöksellä ratkaistu. Oikaisu maksuvelvol-
lisen hyväksi voidaan tehdä vuoden kuluessa maksun määräämistä seuraavan kalenteri-
vuoden alusta.

7 §

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 rat-
kaistu. Oikaisu maksunsaajan hyväksi voidaan tehdä vuoden kuluessa sitä seuraavan ka-
lenterivuoden alusta, jolloin maksu määrättiin tai olisi pitänyt määrätä.

8 §

Muutoksenhaku

Maksua koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa (434/2003)
säädetään.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen saa
hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa
(586/1996) säädetään.

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-
oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

9 §

Maksun perintä

Maksun suorasta ulosottokelpoisuudesta ilman ulosottoperustetta säädetään verojen ja
maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007).
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10 §

Tietojenantovelvollisuus ja arviomaksu

Matkapalveluyhdistelmien tarjoajan on pyynnöstä annettava Kilpailu- ja kuluttajaviras-
tolle maksun määräämistä varten tarvittavat tiedot. Matkapalveluyhdistelmien tarjoajan
oma-aloitteisesta velvollisuudesta toimittaa valvonta- ja maksukyvyttömyysmaksun mää-
räämiseksi tarvittavat tiedot säädetään matkapalveluyhdistelmien tarjoajista annetun lain
19 §:n 2 momentissa.

Maksun määrääminen on toimitettava arvioimalla, jos maksun määräämistä varten tar-
vittavia tietoja ei ole annettu. Maksupäätöksessä on tällöin mainittava arvion perusteet.
Arvion perustana käytetään aiempien vuosien tietoja.

11 §

Voimaantulo ja siirtymäsäännös

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2018.
Vuonna 2018 maksuvelvolliselta peritään puolet tämän lain mukaan määräytyvästä

vuosittaisesta valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2017

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Työministeri Jari Lindström
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904
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