
F I N L A N D S  F Ö R F A T T N I N G S S A M L I N G

Muu asiaMnrovvvvom ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport Utgiven i Helsingfors den 1 april 2019

419/2019

Lag
om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport

(446/2007) 5 § 1, 2 och 4 mom. samt 5 b och 11 §,
sådana de lyder, 5 § 1 mom. i lag 1420/2010, 5 § 2 och 4 mom. samt 5 b § i lag

387/2017 och 11 § delvis ändrad i lag 1188/2016,
fogas till 10 §, sådan den lyder i lagarna 1420/2010 och 1188/2016, ett nytt 3 mom. som

följer:

5 §

Leverans av biodrivmedel till konsumtion

Distributörer är skyldiga att leverera biodrivmedel till konsumtion. Av det totala ener-
giinnehållet i den mängd motorbensin, dieselolja och biodrivmedel som distributören le-
vererat till konsumtion (distributionsskyldighet) ska biodrivmedlens andel vara minst

1) 18,0 procent år 2019,
2) 20,0 procent år 2020,
3) 18,0 procent år 2021,
4) 19,5 procent år 2022,
5) 21,0 procent år 2023,
6) 22,5 procent år 2024,
7) 24,0 procent år 2025,
8) 25,5 procent år 2026,
9) 27,0 procent år 2027,
10) 28,5 procent år 2028,
11) 30,0 procent år 2029 och därefter.
Energiinnehållet i ett biodrivmedel ska räknas dubbelt vid uppfyllandet av distribu-

tionsskyldigheten åren 2019 och 2020, om drivmedlet har framställts av råvaror som avses
i bilagan.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Av distributionsskyldigheten ska följande andelar uppfyllas med biodrivmedel som

producerats eller framställts av råvaror som avses i del A i bilagan (tilläggsskyldighet):
1) 2,0 procentenheter åren 2021–2023,
2) 4,0 procentenheter åren 2024 och 2025,
3) 6,0 procentenheter åren 2026 och 2027,
4) 8,0 procentenheter år 2028,
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5) 9,0 procentenheter år 2029,
6) 10,0 procentenheter år 2030 och därefter.

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

5 b §

Överskridande av distributionsskyldigheten

Om en distributör under ett kalenderår har levererat mer biodrivmedel till konsumtion
än vad som föreskrivs i 5 § 1 mom., får distributören beakta den överskjutande delen vid
beräkningen av distributionsskyldigheten för det följande kalenderåret och vid beräkning-
en av distributionsskyldigheten enligt lagen om främjande av användningen av biobränn-
olja (418/2019) för det kalenderår då överskridandet skedde. Den mängd som överförs får
dock vara högst 30 procent av den energimängd som motsvarar distributionsskyldigheten
för det kalenderår då överskridandet skedde och med den mängd som överförs får högst
30 procent av distributionsskyldigheten enligt lagen om främjande av användningen av
biobrännolja fullgöras.

Om en distributör under ett kalenderår har levererat mer biodrivmedel till konsumtion
än vad som föreskrivs i 5 § 4 mom., får distributören beakta den överskjutande delen vid
beräkningen av tilläggsskyldigheten för det följande kalenderåret. Den mängd som över-
förs får dock vara högst 30 procent av den energimängd som motsvarar tilläggsskyldighet-
en för det kalenderår då överskridandet skedde.

10 §

Force majeure

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Om en distributör på grund av exceptionella och oförutsedda förändringar i tillgången

på i 5 § 4 mom. avsedda biodrivmedel eller av något annat liknande skäl som kan anses
utgöra ett oöverstigligt hinder inte kan fullgöra sin tilläggsskyldighet, kan arbets- och nä-
ringsministeriet på ansökan av distributören antingen sänka den procentenhet som avses i
5 § 4 mom. eller slopa tilläggsskyldigheten för det kalenderår som ansökan avser. På an-
sökan tillämpas vad som i 2 mom. föreskrivs om en ansökan om lindring eller slopande av
distributionsskyldigheten.

11 §

Påföljdsavgifter

Om en distributör inte har levererat biodrivmedel till konsumtion enligt 5 § 1–3 mom.,
ska Skatteförvaltningen påföra distributören en påföljdsavgift för underlåtenhet att fullgö-
ra distributionsskyldigheten. Avgiften är 0,04 euro per megajoule. Om en distributör inte
har levererat biodrivmedel till konsumtion enligt 5 § 4 mom., ska Skatteförvaltningen på-
föra distributören en påföljdsavgift för underlåtenhet att fullgöra tilläggsskyldigheten. Av-
giften är 0,03 euro per megajoule.

Påföljdsavgiften för underlåtenhet att fullgöra distributionsskyldigheten beräknas på
den mängd biodrivmedel som distributören enligt 5 § 1–3 mom. är skyldig att leverera till
konsumtion till den del distributören enligt den anmälan som denna lämnat i enlighet med
7 § 1 mom. inte har fullgjort sin distributionsskyldighet. Påföljdsavgiften för underlåten-
het att fullgöra tilläggsskyldigheten beräknas på den mängd biodrivmedel som distributö-
ren enligt 5 § 4 mom. är skyldig att leverera till konsumtion till den del distributören enligt
den anmälan som denna lämnat i enlighet med 7 § 1 mom. inte har fullgjort sin tilläggs-
skyldighet.
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Påföljdsavgifterna ska påföras under det kalenderår då den anmälan som avses i 7 §
1 mom. lämnats eller borde ha lämnats. Om påföljdsavgifterna, på grund av att en dist-
ributör helt eller delvis försummat sin redovisningsskyldighet eller lämnat en bristfällig,
vilseledande eller felaktig anmälan, inte alls blivit påförda eller påförts till ett för lågt be-
lopp, ska Skatteförvaltningen påföra distributören de påföljdsavgifter som tidigare inte på-
förts distributören. Påföljdsavgifterna ska påföras inom tre år räknat från ingången av det
kalenderår som följer på det kalenderår som avses ovan.

Påföljdsavgifterna påförs även när en i 10 § avsedd ansökan om lindring eller slopande
av distributionsskyldigheten eller tilläggsskyldigheten har lämnats. Påföljdsavgifterna ska
återbetalas till den del distributionsskyldigheten eller tilläggsskyldigheten lindras.

————
Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.
Bestämmelserna i 5 § 4 mom. och 5 b § träder dock i kraft den 1 januari 2021.
Om en distributör år 2020 levererat mer biodrivmedel till konsumtion än vad som före-

skrivs i 5 § 1 mom., får distributören beakta den överskjutande delen vid beräkningen av
distributionsskyldigheten för 2021 till den del den överskjutande delen baserar sig på en-
ergimängden i biodrivmedel som producerats av avfall eller restprodukter som avses i 4 §
i lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen (393/2013). Den mängd som överförs
får dock utgöra högst 10 procent av den energimängd som motsvarar distributionsskyld-
igheten för 2020, beräknad utan tillämpning av 5 § 2 mom.

Helsingfors den 29 mars 2019

Republikens President

 Sauli Niinistö
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