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Laki
nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1472/1994) 3 §:n

2 momentti, 6 a §, 9 a §:n 4–6 momentti sekä 11 ja 12 §,
sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 2 momentti ja 9 a §:n 4 momentti laissa 1399/2010,

6 a § laeissa 1159/1998 ja 1399/2010, 9 a §:n 5 momentti laissa 1179/2016, 9 a §:n 6 mo-
mentti laissa 378/2015, 11 §:n ruotsinkielinen sanamuoto osaksi laissa 1399/2010 sekä
12 § laissa 1179/2016,
muutetaan 2 a, 6, 8 ja 11 a §,
sellaisina kuin ne ovat, 2 a § laissa 1305/2007, 6 § osaksi laissa 901/1995, 8 § osaksi

laissa 918/2001 ja 11 a § laeissa 1399/2010 ja 1179/2016, sekä
lisätään lakiin uusi 9 b–9 d § seuraavasti:

2 a §
Niistä nestemäisistä polttoaineista, joille ei ole säädetty lain liitteen verotaulukossa ve-

rotasoa, on suoritettava käyttötarkoituksensa perusteella veroa verotaulukossa säädetyn
vastaavan moottori- tai lämmityspolttoaineen verotason mukaisesti.

Tuotteista, joita käytetään tai jotka on tarkoitettu käytettäviksi taikka joita myydään
moottoripolttoaineina tai moottoripolttoaineen apuaineena, lisäaineena tai moottoripoltto-
aineiden tilavuutta lisäävinä aineina, on suoritettava veroa verotaulukossa säädetyn vas-
taavan moottoripolttoaineen verotason mukaisesti.

Turvetta lukuun ottamatta niistä hiilivedyistä, joita käytetään tai jotka on tarkoitettu
käytettäviksi taikka joita myydään lämmitykseen, on suoritettava veroa verotaulukossa
säädetyn vastaavan lämmityspolttoaineen verotason mukaisesti.

Tätä pykälää ei sovelleta niihin kaasumaisiin ja kiinteisiin polttoaineisiin, joiden val-
misteveronalaisuudesta säädetään sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta anne-
tussa laissa (1260/1996).

6 §
Valmistevero ja huoltovarmuusmaksu suoritetaan:
1) niiden määrien perusteella, jotka valtuutettu varastonpitäjä on kirjanpitonsa mukaan

luovuttanut verokauden aikana verolliseen ja huoltovarmuusmaksun alaiseen kulutuk-
seen;

2) verovelvollisen omaan kulutukseen verokauden aikana otetuista polttoaineista käyt-
töön otettujen määrien perusteella;

3) 3 §:n 2 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa verotettavaan polttoaineeseen lisättyjen
määrien perusteella;

4) 3 §:n 3 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa luovutettujen määrien perusteella.
HE 54/2020
PeVL 21/2020
VaVM 16/2020
EV 112/2020
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8 §
Polttoaine, jota ei ole tehty tunnistettavaksi siten kuin 7 §:n 1 momentin nojalla sääde-

tään, voidaan kuitenkin katsoa kevyeksi polttoöljyksi edellyttäen, että se on luovutettu ve-
rolliseen kulutukseen ja käytetty kevyenä polttoöljynä.

Tunnistettavaksi tekemisen laiminlyömisestä voidaan määrätä laiminlyöntimaksua vä-
hintään 10 prosenttia kantamatta jätettävän valmisteveron määrästä, kuitenkin enintään
80 000 euroa. Laiminlyöntimaksuun sovelletaan muutoin, mitä oma-aloitteisten verojen
verotusmenettelystä annetun lain (768/2016) 39 §:ssä tarkoitetusta verovelvolliselle mää-
rättävästä laiminlyöntimaksusta säädetään.

9 b §
Valtuutetulla varastonpitäjällä on oikeus hakemuksesta saada palautusta moottoriben-

siinistä ja sitä korvaavista tuotteista talteen otetuista hiilivedyistä verolliseen ja huoltovar-
muusmaksun alaiseen kulutukseen luovutuksen perusteella suoritetusta valmisteverosta ja
huoltovarmuusmaksusta. Palautuksen edellytyksenä on, että talteen otetut hiilivedyt nes-
teytetään bensiiniksi verottomassa varastossa.

Palautukseen oikeuttavien hiilivetyjen määrä on 6 §:n 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla
lasketusta kulutukseen luovutetusta moottoribensiinin määrästä:

1) 0,14 tilavuusprosenttia, jos bensiinistä vapautuvat hiilivedyt otetaan talteen sekä ve-
rottomassa varastossa että jakeluasemalla;

2) 0,07 tilavuusprosenttia, jos bensiinistä vapautuvat hiilivedyt otetaan talteen verotto-
massa varastossa.

Palautusta voi hakea se valtuutettu varastonpitäjä, jonka verottomasta varastosta ben-
siini on luovutettu kulutukseen.

9 c §
Edellä 9 a §:ssä tarkoitettua palautusta voi hakea kalenterivuoden tai erikseen tammi–

kesäkuun ja heinä–joulukuun aikana käytetystä polttoaineesta. Edellä 9 b §:ssä tarkoitet-
tua palautusta voi hakea kalenterivuoden tai erikseen kalenterikuukauden aikana talteen
otetuista hiilivedyistä. Palautusta on haettava kolmen vuoden kuluessa sen kalenterivuo-
den päättymisestä, johon edellä mainittu ajanjakso kuuluu. Palautuksen edellytyksenä on,
että hakija esittää luotettavan selvityksen tuotteiden verottomasta käytöstä tai hiilivetyjen
talteenotosta.

Jos palautettava määrä on alle 330 euroa, palautusta ei makseta, jollei kyse ole 9 a §:n
2 momentin nojalla kalastusalusten osalta tai 9 b §:n mukaisesti palautettavasta verosta.

Palautukseen sovelletaan muutoin, mitä valmisteverotuslain 83 a §:ssä säädetään.

9 d §
Verohallinto vahvistaa tammi–kesäkuulta ja heinä–joulukuulta moottoribensiinistä ja

sitä korvaavista tuotteista, dieselöljystä ja sitä korvaavista tuotteista, nestekaasusta ja sitä
korvaavista tuotteista sekä kevyestä polttoöljystä ja sitä korvaavista tuotteista palautetta-
van valmisteveron määrän, jota sovelletaan mainittuna aikana kulutukseen luovutettujen
polttoaineiden veron palautukseen. Palautuksen määräksi vahvistetaan mainittuna aikana
verolliseen kulutukseen luovutetusta polttoaineesta ja sitä korvaavista tuotteista suoritet-
tujen verojen keskiarvo litraa tai kilogrammaa kohti kahden desimaalin tarkkuudella. Kui-
tenkin polttoaineesta, joka ei ole koostumukseltaan moottoribensiinin, dieselöljyn ja eräi-
den muiden nestemäisten polttoaineiden laatuvaatimuksista ympäristönsuojelulain
(527/2014) nojalla säädetyn mukaista, tai jos kysymyksessä on kevyt polttoöljy, joka si-
sältää biopolttoöljyä enemmän kuin seitsemän tilavuusprosenttia, hakijan on esitettävä pa-
lautuksen saamiseksi luotettava selvitys polttoaineesta suoritetusta verosta ja huoltovar-
muusmaksusta.
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Jos palautettavan veron määrää ei voida vahvistaa tai selvittää 1 momentin mukaisesti,
veronpalautuksen määrä on:

1) moottoribensiinistä, etanolista, moottoribensiinin ja etanolin seoksesta tai niitä kor-
vaavasta tuotteesta liitteen verotaulukon tuoteryhmän 22 mukainen vero ja huoltovar-
muusmaksu;

2) dieselöljystä, biodieselöljystä, dieselöljyn ja biodieselöljyn seoksesta tai niitä kor-
vaavasta tuotteesta liitteen verotaulukon tuoteryhmän 49 mukainen vero ja huoltovar-
muusmaksu;

3) kevyestä polttoöljystä, biopolttoöljystä, kevyen polttoöljyn ja biopolttoöljyn seok-
sesta tai niitä korvaavasta tuotteesta liitteen verotaulukon tuoteryhmän 64 mukainen vero
ja huoltovarmuusmaksu;

4) nestekaasusta, bionestekaasusta, nestekaasun ja bionestekaasun seoksesta tai niitä
korvaavasta tuotteesta liitteen verotaulukon tuoteryhmän 113 mukainen vero ja huoltovar-
muusmaksu.

11 a §
Biopolttoöljyn valmistajaan ei sovelleta valmisteverotuslain 21–29 §:ää, jos valmiste-

tun biopolttoöljyn määrä on enintään 100 000 litraa kalenterivuodessa eikä biopolttoainet-
ta siirretä Suomen ja toisen jäsenvaltion tai Suomen ja Euroopan unionin ulkopuolisen
maan välillä.

Biopolttoöljyn valmistajan on rekisteröidyttävä verovelvolliseksi. Rekisteröintimenet-
telystä säädetään valmisteverotuslain 5 luvussa.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2020

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen
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