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979/2018

Laki
lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain (1249/2005) 3, 5–7, 11, 14,

15, 17 ja 20 §, sellaisina kuin ne ovat, 3, 5, 6, 14 ja 20 § laissa 1310/2009, 7 ja 17 § osaksi
laissa 1310/2009, 11 § laissa 52/2018 sekä 15 § laissa 991/2015, seuraavasti:

3 §

Toimivaltainen viranomainen

Maksun kantamisesta ja valvonnasta huolehtii Liikenne- ja viestintävirasto, joka voi an-
taa yksityiskohtaisempia määräyksiä maksumenettelystä ja kirjanpidosta sekä vahvistaa
maksun määräämistä varten tarvittavan ilmoituslomakkeen kaavan.

5 §

Maksuvelvollisen ilmoittamisvelvollisuus

Maksuvelvollisen on annettava kirjallinen ilmoitus Liikenne- ja viestintävirastolle edel-
liseltä kalenterivuodelta tammikuun 31 päivään mennessä. Ilmoituksessa on oltava mak-
sun määräämistä varten tarvittavat tiedot.

6 §

Maksun määrääminen

Liikenne- ja viestintävirasto määrää viivytyksettä maksun ilmoituksen ja saamansa
muun selvityksen perusteella.

7 §

Maksun suorittaminen

Kalenterivuoden maksu on maksettava neljässä yhtä suuressa erässä viimeistään kunkin
maksukauden toisen kalenterikuukauden 15 päivänä.

Jos maksuvelvollinen ei ole saanut maksupäätöstä tiedoksi ennen 1 momentissa tarkoi-
tetun määräajan päättymistä, maksu on suoritettava ilmoituksen tai maksuvelvollisen kir-
janpidon mukaisena.

Jos maksuvelvollinen ei ole maksanut maksua määräaikana tai on maksanut sitä vähem-
män kuin maksupäätöksessä on määrätty, Liikenne- ja viestintäviraston on pantava viipy-
mättä suorittamatta jäänyt maksu maksuvelvollisen maksettavaksi.
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11 §

Maksupaikat

Maksupaikkoihin, maksamisesta aiheutuviin kuluihin sekä rahalaitoksen vastaanotta-
mien maksujen suorittamiseen Liikenne- ja viestintävirastolle sovelletaan veronkantolain
(11/2018) 9 ja 11 §:ää.

14 §

Oikaisuvaatimus

Maksua koskevaan päätökseen haetaan oikaisua Liikenne- ja viestintävirastolta. Oikai-
suvaatimus on esitettävä maksun määräämistä koskevassa asiassa kolmen vuoden kulues-
sa maksun määräämistä seuraavan kalenterivuoden alusta, kuitenkin viimeistään 60 päi-
vän kuluttua päätöksen tiedoksisaannista.

15 §

Muutoksenhaku hallinto-oikeuteen

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-
oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Valtion puolesta valitusoikeus Liikenne- ja viestintäviraston päätökseen on viraston
hallintoasioista vastaavalla johtajalla.

17 §

Muutoksenhaku korkeimpaan hallinto-oikeuteen

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

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista. Va-
lituskirjelmä on toimitettava valitusajassa korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Valtion puo-
lesta valitusoikeus on Liikenne- ja viestintäviraston hallintoasioista vastaavalla johtajalla.

20 §

Tietojenantovelvollisuus

Maksuvelvollisen on pyydettäessä esitettävä Liikenne- ja viestintävirastolle tai tämän
määräämälle asiantuntevalle ja esteettömälle henkilölle tarkastusta varten kirjanpitoai-
neistonsa ja muut maksujen määräämistä ja valvontaa varten välttämättömät tiedot pyyde-
tyssä muodossa.

————
Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla.
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