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Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi väylämaksulain muuttamisesta

Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
n:o 84/1998 vp laiksi väylämaksulain muuttamisesta. Eduskunta, jolle liikennevalio-

kunta on antanut asiasta mietintönsä n:o
711998 vp, on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki
väylämaksulain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1980 annetun väylämaksulain (1028/1980) 4 §:n 1 momentti, 5 §:n 1 momentin 2 kohta, 6 §, 7 §:n 1 momentti ja 8-11 § sekä
lisätään lakiin uusi 11 a-11 g § seuraavasti:
4 §
Ulkomaanliikennettä harjoittavasta aluksesta on annettava alusilmoitus sekä muut
asetuksessa tarkemmin mainittavat tiedot ja
asiakirjat siihen tullitoimipaikkaan, jossa
aluksen tuloselvitys tapahtuu.

5§
Väylämaksusta vapautettuja ovat alukset:
2) jotka valtio omistaa ja joita ei käytetä
kaupallisiin tarkoituksiin;
6 §
Merenkulkulaitos voi asetuksella säädettävillä perusteilla yksittäistapauksessa myöntää
alennuksen väylämaksuun tai vapautuksen
väylämaksun suorittamisesta taikka määrätä
jo suoritetun väylämaksun tai osan siitä
maksettavaksi takaisin. Asianomainen ministeriö voi kuitenkin ottaa periaatteellisesti
tärkeän asian ratkaistavakseen.
Edellä 1 momentin nojalla annettuun päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta.

7§
Maksun suorittamisesta vastaa aluksen
omistaja. Sama vastuu on myös sillä, joka
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omistajan puolesta ilmoittaa aluksen tuloselvitettäväksi.

8§
Tullilaitos huolehtii väylämaksun määräämist?stä, maksuunpanosta ja kannasta.
Väylämaksun suorittamisesta 7 §:n mukaan vastuussa olevan on annettava maksun
määräämiseksi tarvittavat tiedot 4 §:n mukaisesti. Kirjallisen ilmoituksen asemesta
voidaan tiedot antaa myös elektronisesti tai
muussa automaattiseen tietojenkäsittelyyn
sopivassa muodossa.
Tullihallitus voi antaa tarkempia määräyksiä väylämaksun maksamiseen liittyvästä
menettelystä.

9§
Merenkulkulaitoksen on toimitettava tullilaitokselle tämän lain soveltamisessa tarvittavaa aineistoa, selvityksiä ja lausuntoja sekä
annettava tarvittaessa muutakin virka-apua.
10 §
Väylämaksun maksamiseen, maksamisen
viivästysseuraamuksiin, perimiseen ulosottotoimin ja perimisen turvaamiseen sovelletaan, jollei tässä laissa muuta säädetä, mitä
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toilista tullilain (1466/1994) 29 ja 30 §:ssä
säädetään.

11§
Jos väylämaksu laskuvirheen tai siihen
verrattavan erehdyksen vuoksi taikka sen
vuoksi, että tulliviranomainen ei ole asiaa
joltakin osin tutkinut, on maksuvelvollisen
sitä aiheuttamatta jäänyt kokonaan tai osaksi
määräämättä tai sitä on palautettu liikaa, piiritullikamarin on, jollei asia muutoin ole
vireillä tai valitukseen annetulla päätöksellä
ratkaistu, oikaistava antamaansa päätöstä
(oikaisu maksunsaajan hyväksi).
Oikaisu on tehtävä vuoden kuluessa sitä
seuraavan kalenterivuoden alusta, jona väylämaksu tai sen palautus määrättiin tai olisi
maksuvelvollisen ilmoituksen perusteella
pitänyt määrätä.
11 a §
Jos piiritullikamari oikaisuvaatimuksesta,
valituksen johdosta tai muutoin toteaa, että
väylämaksua on määrätty liikaa tai palautettu liian vähän, piiritullikamarin on mkaistava
antamaansa päätöstä, jollei asiaa ole valitukseen annetulla päätöksellä ratkaistu (oikaisu
maksuvelvollisen hyväksi).
Oikaisu voidaan tehdä kolmen vuoden kuluessa väylämaksun tai sen palaotuksen määräämistä seuraavan kalenterivuoden alusta tai
sanotun ajan kuluessa tehdyn kirjallisen vaatimuksen perusteella myöhemminkin.

11 b §
Jos väylämaksu on jäänyt kokonaan tai
osaksi määräämättä sen vuoksi, että maksuvelvollinen on kokonaan tai osittain laiminlyönyt ilmoitusvelvollisuutensa taikka antanut väylämaksun määräämistä varten puutteellisen, erehdyttävän tai väärän ilmoituksen
taikka muun tiedon tai asiakirjan, tai väylämaksua on sanotusta syystä palautettu liikaa,
piiritullikamarin on määrättävä määräämättä
jäänyt väylämaksu maksuvelvollisen suoritettavaksi (jälkimaksatus).
Jälkimaksatus on toimitettava kolmen vuoden kuluessa sitä seuraavan kalenterivuoden
alusta, jolloin väylämaksu tai sen palautus
määrättiin tai olisi pitänyt määrätä.
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11 c §
Ennen oikaisua maksunsaajan hyväksi ja
ennen jälkimaksatosta on väylämaksun suorittamisesta 7 §:n mukaan vastuussa olevalle
varattava tilaisuus tulla kuulluksi.

11 d §
Väylämaksua voidaan korottaa (maksunkorotus):
1) jos maksuvelvollinen on antanut väylämaksun määräämistä varten tarvittavat tiedot puutteellisina tai virheellisinä taikka kokonaan tai osittain laiminlyönyt ilmoitusvelvollisuutensa, enintään 30 prosentilla; taikka
2) jos maksuvelvollinen on tahallaan tai
törkeästä huolimattomuudesta antanut väylämaksun määräämistä varten puutteellisen,
erehdyttävän tai väärän ilmoituksen taikka
muun tiedon tai asiakirjan tai jättänyt antamatta tietoja väylämaksun määräämistä varten
tai
muutoin
laiminlyönyt
tiedonantovelvollisuutensa ja menettely on ollut omiaan aiheuttamaan sen, että maksuvelvolliselle olisi voinut jäädä maksua määräämättä, enintään 50 prosentilla.
Jos 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua
menettelyä on sillä saavutettavissa ollut hyöty ja muut asiaan vaikuttavat seikat huomioon ottaen pidettävä törkeänä, väylämaksua
on korotettava vähintään 50 prosentilla ja
enintään 100 prosentilla.
11 e §
Jos 11 d §:n 1 momentissa tarkoitettu menettely koskee toimenpidettä, jossa väylämaksua ei määrätä maksettavaksi, tai jos
maksun määrä on vähäinen, eikä maksunkorotusta ole määrätty, voidaan kantaa virhemaksua vähintään 50 markkaa ja enintään
15 000 markkaa.
11 f §
Joka laiminlyö tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisen ilmoitus- tai muun velvollisuuden tai
muuten rikkoo tätä lakia tai sen nojalla
annettuja säännöksiä tai määräyksiä, on tuomittava jollei teosta muualla laissa säädetä
ankarampaa rangaistusta, väylämaksurikkomuksesta sakkoon tai enintään kuudeksi kuukaudeksi vankeuteen.
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11 g §
Väylämaksua tai sen palautusta koskevaan
taikka muuhun tämän lain nojalla annettuun
päätökseen haetaan muutosta, jollei tässä
laissa toisin säädetä, noudattaen soveltuvin
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osin, mitä muutoksenhausta tullilaissa säädetään.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199 .

päivänä

