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Ohje väylämaksun yhteisvastuulliselle edustajalle 
 
Väylämaksua kannetaan aluksista, jotka harjoittavat Suomen aluevesillä kauppamerenkulkua. 
Laivanisäntä, joka on aluksen omistaja, vuokraaja tai liikennöinnissä määräysvaltaa käyttävä toimija, on 
velvollinen maksamaan väylämaksun. 

Euroopan unioniin (EU) tai Euroopan talousalueeseen (ETA) sijoittautunut laivanisäntä voi halutessaan 
käyttää yhteisvastuullista edustajaa väylämaksuilmoittamisessa, EU:n tai ETA:n ulkopuolelle sijoittautuneella 
laivanisännällä on oltava Tullin hyväksymä yhteisvastuullinen edustaja. Laivanisäntä ja hänen edustajansa ovat 
yhteisvastuussa väylämaksun maksamisesta. Edustajana toimiminen edellyttää Tullin lupaa. Laivanisäntä ja/tai 
yhteisvastuullinen edustaja voivat hakea rekisteröidyksi väylämaksuasiakkaaksi saadakseen käteisasiakasta 
pidemmän maksuajan väylämaksulle. 

Väylämaksuilmoitus on annettava Tullille sähköisesti Portnet-järjestelmään, ja sen tulee sisältää tarvittavat 
tiedot maksun määräämistä varten. Jos maksuilmoitusta ei ole annettu kehotuksesta huolimatta tai 
väylämaksua ei voida kantaa täydennetynkään ilmoituksen perusteella, maksatus toimitetaan arvion mukaan. 
Väylämaksua voidaan korottaa tahattoman tai tahallisen ilmoitus- tai tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnin 
takia. Virhemaksua voidaan määrätä tapauksissa, joissa väylämaksua ei määrätä maksettavaksi tai jos sen 
määrä on vähäinen eikä maksunkorotusta ole määrätty. 

Tullilla on oikeus estää tai keskeyttää aluksen lähtö satamasta tai Suomen aluevesiltä, jos maksuvelvollinen 
on laiminlyönyt velvollisuutensa hankkia yhteisvastuullinen edustaja tai antaa väylämaksuilmoitus. 
 
Edellytykset väylämaksun yhteisvastuullisen luvan myöntämiselle  
 
Yhteisvastuulliseksi edustajaksi hyväksytään 

 Euroopan unioniin (EU) tai Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvaan valtioon sijoittautunut, 
 luotettava, 
 taloudellisesti riittävän vakavarainen ja 
 väylämaksusäännökset ja -menettelyt tunteva luonnollinen tai oikeushenkilö, joka 
 toimii omissa nimissään päämiehen lukuun 
 eikä ole syyllistynyt toistuvaan tai vakavaan tulli- tai verolainsäädännön rikkomiseen. 
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Luvanhaltijan velvollisuudet ja toiminta muutostilanteissa 
 
Luvanhaltija on velvollinen noudattamaan toiminnassaan väylämaksulakia. Luvanhaltijan on myös seurattava 
tähän lupaohjeeseen mahdollisesti tehtäviä muutoksia. 
 
Luvanhaltijan on lähetettävä muutoshakemus Tullin lupakeskukselle, jos se haluaa muutoksia lupaan. 
Luvanhaltijan on ilmoitettava luvan myöntäjälle kaikista muutoksista, jotka voivat vaikuttaa luvan 
voimassaoloon tai sisältöön. Tarvittaessa luvanhaltija voi pyytää luvan kumoamista tai sen voimassaolon 
keskeyttämistä määräajaksi.  
 
Tulli voi määrätä virhemaksua, keskeyttää luvan voimassaolon määräajaksi tai kumota sen, jos luvanhaltija ei 
enää täytä luvan myöntämisen edellytyksiä, noudata päätöksen ehtoja tai Tullin antamia ohjeita.  
 
Tulli voi antaa tarkempia määräyksiä luvan soveltamisesta ja siihen liittyvien ehtojen ja määräysten 
valvonnasta. 
 
Sovellettavat säännökset 

Väylämaksulaki 1122/2005: 4 & 14 § 
 
Lisätietoja: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.f 
 


