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Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi valtion
maksuperustelain muuttamisesta

Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
n:o 203/1998 vp laiksi valtion maksuperustelain muuttamisesta. Eduskunta, jolle val-

tiovarainvaliokunta · on antanut asiasta mietintönsä n:o 4111998 vp, on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki
valtion maksuperustelain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 4 §:n
1 momentti sekä
lisätään 7 §:ään uusi 2 ja 3 momentti sekä lakiin uusi 11 a, 11 b ja 12 a § seuraavasti:
4 §

Maksutliset suoritteet
Seuraavat suoritteet tulee olla maksullisia,
jollei suoritteen maksuttomuudelle ole perusteltua syytä:
1) tavarat, jotka valtion viranomainen on
tuottanut;
2) palvelut, jotka on tuotettu tilauksesta tai
muusta toimeksiannosta;
3) päätökset, jotka on tehty hakemuksesta;
4) käyttöoikeuksien sekä muiden oikeuksien väliaikainen luovuttaminen; sekä
5) muu toiminta, milloin suoritteen tuottaminen on seurausta vastaanottajan toimenpiteestä.
7 §
Muiden suoritteiden hinnat
Jos viranomaisella on tosiasiallinen yksinoikeus 1 momentissa tarkoitetun suoritteen
tuottamiseen, saadaan suoritteesta perittävä
hinta määrätä myös niin, että se vastaa suoritteen omakustannusarvoa.
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Jos viranomainen tuottaa suoritteita määräävässä markkina-asemassa, on suoritteiden
hinnoittelussa otettava huomioon kilpailunrajoituksista annetun lain (480/1992) määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä koskevat säännökset.

11 a §

Maksun määrääminen
Maksun määräämistä koskevasta tositteesta
tai muusta asiakirjasta on käytävä ilmi säännökset, joihin maksu perustuu. Jos maksun
määrääminen perustuu julkisoikeudellisen
suoritteen osalta erityiseen laskelmaan, on
laskelma liitettävä mukaan.
Maksun määräämisessä todettu virhe voidaan korjata noudattaen vastaavasti, mitä
hallintomenettelylaissa (598/1982) säädetään
asia- ja kirjoitusvirheen korjaamisesta.
Julkisoikeudellista suoritetta koskevan
maksun määräämisen yhteydessä on maksun
määränneen viranomaisen annettava ohjeet
11 b §:ssä tarkoitetun oikaisukeinon käyttämisestä.
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11 b §

12 a §

Maksua koskeva muutoksenhaku

Yleisohjausvaltuus

Maksuvelvollinen, joka katsoo, että 6 §:ssä
tarkoitetusta julkisoikeudellisesta suoritteesta
määrätyn maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua maksun
määränneeltä viranomaiselta kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä. Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen
saadaan hakea valittamalla muutosta siltä
lääninoikeudelta, jonka tuomiopiirissä maksun määrännyt viranomainen sijaitsee. Valitusaika on 30 päivää luettuna siitä, kun valittaja on saanut tiedon oikaisuvaatimukseen
annetusta päätöksestä. Lääninoikeuden päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta.
Lain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita
koskevat maksuriidat käsitellään riita-asiana
käräjäoikeudessa.

Valtion maksuperustelain yhdenmukaiseksi
soveltamiseksi valtiovarainministeriö voi
antaa ohjeita suoritteiden maksullistamiseen
sekä hinnoitteluun sovellettavista yleisistä
periaatteista samoin kuin muistakin valtion
maksuperustelain yleiseen hallinnointiin liittyvistä menettelytavoista.

Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 1998

Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta 199.
Lain 11 b §:n muutoksenhakua koskevia
säännöksiä sovelletaan maksuihin, jotka on
määrätty lain voimaantulopäivänä tai sen
jälkeen.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

