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Hallituksen esitys Eduskunnalle verotililaiksi sekä la-
eiksi eräiden verolakien muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi 
verojen maksamista, ilmoittamista ja palaut-
tamista koskeva verotililaki. Muuhun vero-
lainsäädäntöön tehtäisiin ehdotetun lain edel-
lyttämät muutokset. Verotilijärjestelmään on 
tarkoitus siirtyä vaiheittain. Ensimmäisessä 
vaiheessa menettelyn piiriin siirrettäisiin 
oma-aloitteisesti maksettavat verot. Seuraa-
vassa vaiheessa menettelyn piiriin ja lain so-
veltamisalaan siirtyisivät myös muut Vero-
hallinnon kantamat verot. Myöhemmin vero-
tilijärjestelmän piirissä olisi myös perintäme-
nettely. 

Verohallinto ylläpitäisi verotilijärjestelmää, 
joka koostuisi verovelvolliskohtaisista veroti-
leistä. Verotilille koottaisiin verotililain so-
veltamisalaan kuuluvien oma-aloitteisien ve-
rojen ilmoitus- ja maksutiedot sekä muut ve-
rotuksen toimittamiseen ja verojen perintään 
tarvittavat tiedot. 

Lain soveltamisalaan kuuluvat verot ilmoi-
tettaisiin kausiveroilmoituksella, jolta tiedot 
tarvittavien viranomaistoimien jälkeen siir-
rettäisiin verotilille. 

Verolajikohtaiset ilmoittamisajankohdat 
yhtenäistettäisiin siten, että ilmoitusten tulisi 
olla perillä Verohallinnossa viimeistään ylei-
senä eräpäivänä eli kuukauden 12 päivänä. 

Ilmoituksen myöhästymisen perusteella 
määrättäisiin viivästyneenä ilmoitetulle mää-
rälle 20 prosentin vuotuisen korkokannan 
mukaan laskettava, enintään 15 000 euron ja 
vähintään 5 euron suuruinen myöhästymis-
maksu. 

Verot olisi maksettava yleiseen eräpäivään 
mennessä kohdekaudelta, josta säädettäisiin 
asianomaisissa verolaeissa.  

Maksetut määrät merkittäisiin verotilille ja 
käytettäisiin verotilillä olevien erääntyneiden 
verojen suoritukseksi verotililaissa säädetys-
sä järjestyksessä. Verovelvollinen ei voisi 
kohdentaa maksuaan tietyn veroerän suori-
tukseksi. 

Verotilillä käsiteltäisiin verojen ja maksu-
suoritusten lisäksi myös verojen palautukset, 
hyvityskorot ja muut verovelvollisen hyväksi 
luettavat erät, jotka kirjattaisiin verotilille ja 
käytettäisiin erääntyneiden verojen suorituk-
siksi. Samoin verotilillä käsiteltäisiin erilaiset 
veron laiminlyönneistä aiheutuvat seuraa-
mukset ja verotililain nojalla maksettavat 
määrät. 

Verokaudelta vähentämättä jäänyt arvon-
lisävero palautettaisiin kaikille verovelvolli-
sille jo tilikauden aikana kunkin verokauden 
yhteydessä. Palautuksen saaminen ei enää 
edellyttäisi erillisen hakemuksen tekemistä, 
vaan sitä koskevat tiedot ilmoitettaisiin kau-
siveroilmoituksella. Vähentämättä jäänyt 
määrä merkittäisiin verotilille ja palautettai-
siin verotilimenettelyssä verovelvolliselle tai 
käytettäisiin verotilin velvoitteiden suorituk-
seksi. 

Suorittamatta jääneistä veroista huomautet-
taisiin tiliotteella. Jos maksamatta jääneitä 
määriä ei huomautuksen jälkeenkään makset-
taisi, ne poistettaisiin verotililtä ja siirrettäi-
siin perittäväksi. Tiliotteelle merkityt määrät 
olisivat suoraan ulosottokelpoisia. Perintään 
sovellettaisiin veronkantolakia sekä muita 
verojen perintää koskevia säännöksiä. 

Verojen suorituksiksi käytetyt määrät ylit-
tävä osa hyväksi luettavista määristä palau-
tettaisiin verovelvolliselle viivytyksettä, ve-
rovelvollisen suorittamat maksut kuitenkin 
vain siinä tapauksessa, että maksu on tehty 
aiheetta tai erehdyksessä. 

Maksamatta oleville veroille perittäisiin 
nykyisin perittävän verolisäyksen ja viiveko-
ron sijasta viivästyskorkoa veron eräpäivästä 
sen suorituspäivään. Verotilillä oleville ve-
ronpalautuksille, joita ei ole käytetty verojen 
suoritukseksi, maksettaisiin palautuskoron si-
jasta hyvityskorkoa. Korkoa maksettaisiin 
nykyisestä poiketen myös ennen veron erä-
päivää tehdyille maksuille maksupäivästä lu-
kien. 
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Verovelvollisille toimitettaisiin kuukausit-
tain verotiliote, josta ilmenisivät tiliotejakson 
tilitapahtumat, tilin saldo täsmäytyspäivänä 
ja muut tarvittavat tiedot. 

Verotililain soveltamisalaan kuuluviin ai-
neellisiin verolakeihin tehtäisiin verotilime-
nettelyn edellyttämät muutokset, jotka myös 
yhtenäistäisivät nykyisiä veronkanto- ja il-
moittamismenettelyjä. Muutettaviksi tulisivat 
arvonlisäverolaki, ennakkoperintälaki, arpa-
jaisverolaki, rajoitetusti verovelvollisen tulon 
verottamisesta annettu laki, eräistä vakuu-
tusmaksuista suoritettavasta verosta annettu 
laki, työnantajan sosiaaliturvamaksusta an-
nettu laki ja korkotulon lähdeverosta annettu 
laki. Lisäksi veronkantolakiin, veronlisäyk-
sestä ja viivekorosta annettuun lakiin, veron-
tilityslakiin ja verotustietojen julkisuudesta ja 
salassapidosta annettuun lakiin tehtäisiin ve-
rotilimenettelyn edellyttämät muutokset.  

Verontilityslakia muutettaisiin lisäksi siten, 
että lakiin lisättäisiin säännökset takuutili-
tysmenettelystä, joka turvaisi veronsaajien 
aseman poikkeustilanteissa. Jos ennakonpi-
dätysten ja työnantajan sosiaaliturvamaksun 
suoritukseksi verovelvollisten verotileillä 
kertymisjakson aikana käytetyt määrät ovat 
yhteensä vähemmän kuin 90 prosenttia vas-
taavalle kuukaudelle kertyväksi arvioidusta 

työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä, 
erotus tilitettäisiin takuutilityksenä. Kuukau-
sikohtaiset vähimmäismäärät vahvistettaisiin 
vuosittain etukäteen siten, että ne mahdolli-
simman tarkoin vastaisivat oikeaa tilitettävää 
määrää. Lisäksi lakiin otettaisiin verotilime-
nettelyn piiriin kuuluvien verolajien osalta 
säännökset kertymisjaksosta ja tilitysajan-
kohdasta.  

Pienyritykset voisivat nykyisestä poiketen 
ilmoittaa ja maksaa osan verotilijärjestelmän 
soveltamisalaan kuuluvista veroista kalente-
rivuosittain tai neljänneskalenterivuosittain. 
Ilmoitus- ja maksuvelvollinen, jonka kalente-
rivuoden liikevaihto on enintään 50 000 eu-
roa, voisi soveltaa neljänneskalenterivuosi-
menettelyä yhtenäisesti verotilimenettelyn 
piiriin kuuluviin veroihin, lukuun ottamatta 
vakuutusmaksuveroa ja arpajaisveroa. Vero-
velvollinen, jonka kalenterivuoden liikevaih-
to on enintään 25 000 euroa, voisi ilmoittaa 
ja maksaa arvonlisäveron kerralla koko ka-
lenterivuoden osalta. 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 
päivänä tammikuuta 2010. Lakeja sovellet-
taisiin pääsääntöisesti 1 päivänä tammikuuta 
2010 tai sen jälkeen päättyvien kohdekausien 
verojen ilmoittamisessa ja maksamisessa. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1  Nykyti la  

1.1 Yleistä 

Verojen maksamista, palauttamista ja pe-
rimistä koskevat yleiset säännökset ovat ve-
ronkantolaissa (609/2005) ja veronkannosta 
annetussa valtiovarainministeriön asetukses-
sa (747/2005). Veronkantolakia sovelletaan 
verotusmenettelystä annetussa laissa 
(1558/1995) ja ennakkoperintälaissa 
(1118/1996) tarkoitettujen verojen ja maksu-
jen sekä metsänhoitomaksun, työnantajan so-
siaaliturvamaksun, arvonlisäveron ja eräistä 
vakuutusmaksuista suoritettavan veron kan-
nossa. Lakia sovelletaan myös muiden Vero-
hallinnon toimivaltaan kuuluvien verojen 
kannossa, jos asianomaisissa verolaissa niin 
säädetään. Veronkantolaki säätelee sekä 
maksuunpantujen että oma-aloitteisesti mak-
settavien verojen kantoa. 

Veronkantolaissa oma-aloitteisella verolla 
tarkoitetaan veroa tai maksua, jonka verovel-
vollinen tai verosta vastuussa oleva on vel-
vollinen itse laskemaan ja suorittamaan. 
Oma-aloitteisten verojen ilmoittamista ja 
maksuajankohtaa koskevat säännökset ovat 
verolajikohtaisia ja sisältyvät asianomaisiin 
aineellisiin verolakeihin. Näissä aineellisissa 
verolaeissa on myös joitakin maksamisme-
nettelyä ja palauttamista koskevia erityis-
säännöksiä.  

 
Oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen 

Arvonlisävero sekä työnantajavelvoitteisiin 
perustuvat ennakonpidätys, sosiaaliturva-
maksu ja rajoitetusti verovelvollisen tulosta 
perittävä lähdevero ilmoitetaan kalenterikuu-
kausittain valvontailmoituksella. Valvontail-
moituksia annettiin vuonna 2006 noin 3,5 
miljoonaa kappaletta.  

Arvonlisäveron tiedot ilmoitetaan kohde-
kuukautta seuraavan toisen kuukauden 15 
päivänä ja työnantajasuoritusten tiedot pal-
kanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 15 
päivänä. Merityönantajasuoritusten osalta 
valvontailmoitus annetaan palkanmaksukuu-
kautta seuraavan toisen kuukauden 15 päivä-

nä, ja vakuutusmaksuverovelvolliset antavat 
kuukausi-ilmoituksen kalenterikuukautta seu-
raavan kuukauden 25 päivänä. Arvonlisäve-
rovelvollisen, vakuutusmaksuverovelvolli-
sen, säännöllisesti palkkoja maksavan työn-
antajan ja merityötuloa maksavan työnanta-
jan on annettava ilmoitus, vaikka toimintaa ei 
olisi harjoitettu. Muiden oma-aloitteisesti 
maksettavien verojen osalta ei anneta valvon-
tailmoituksia, vaan verolaji ja kohdekuukausi 
ilmoitetaan maksun yhteydessä tilisiirtolo-
makkeella. 

Työnantajasuorituksista ja eräistä muista 
oma-aloitteisista veroista annetaan kalenteri-
vuosittain vuosi-ilmoitus saajakohtaisine erit-
telyineen. Vuodelta 2006 annettiin noin 
230 000 työnantajan vuosi-ilmoitusta. Arpa-
jaisverosta on annettava veroviraston pyyn-
nöstä erillinen selvitys. Selvityspyyntöjen 
määrä on ollut vuosittain varsin vähäinen. 
Arvonlisäverovelvollinen alkutuottaja ja ku-
vataiteilija kuuluvat pääsääntöisesti arvon-
lisäveron osalta vuosimenettelyyn, jolloin ar-
vonlisäveroilmoitus kalenterivuodelta on an-
nettava kalenterivuotta seuraavan helmikuun 
loppuun mennessä. Näitä ilmoituksia on vuo-
sittain annettu noin 245 000 kappaletta. 

 
Maksuunpantu vero ja viivästysseuraamukset 

Jos verovelvollinen antaa ilmoituksen, 
mutta ei maksa veroa täysimääräisesti sääde-
tyssä ajassa, verovirasto maksuunpanee mak-
samatta jääneen veron. Maksuunpanoja teh-
tiin vuonna 2006 yhteensä noin 640 000 kap-
paletta, joista 410 000 arvonlisäverosta ja 
230 000 työnantajasuorituksista.  

Myöhässä maksetulle tai kokonaan mak-
samatta jätetylle arvonlisäverolle, työnantaja-
suorituksille, vakuutusmaksuverolle ja arpa-
jaisverolle määrätään nykyisin sanktiona ve-
rolajikohtainen veronkorotus. Veronkorotus 
lasketaan prosentteina siitä veron määrästä, 
jota laiminlyönti koskee. Veronkorotus mää-
rätään portaittain siten, että korotusprosentti 
nousee sitä korkeammaksi, mitä kauemmin 
laiminlyönti on kestänyt. Veronkorotus on 
korotusprosentin osoittama määrä laimin-
lyödystä verosta. Arviomaksuunpanoissa 
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määrättävä veronkorotus on käytännössä 25 
prosenttia arvioidun veron määrästä. 

Maksulaiminlyöntien lisäksi on mahdollis-
ta määrätä veronkorotus ilmoitusten laimin-
lyöntitilanteissa, vaikka veroa ei tulisikaan 
maksettavaksi. Käytännössä näihin säännök-
siin perustuva veronkorotus on määrätty vain 
silloin, kun kohdekuukaudelle tehtyä ar-
viomaksuunpanoa on oikaistu siten, ettei ve-
roa jää maksettavaksi. Veronkorotusta il-
moittamisvelvollisuuden laiminlyönnin joh-
dosta on tällöin määrätty 85 euroa. 

Muille oma-aloitteisille veroille voidaan 
määrätä veronkorotusta vuosi-ilmoitusten kä-
sittelyn yhteydessä. 

Nykymenettelyssä ilmoitusten myöhästy-
minen on ollut varsin yleistä. Esimerkiksi 
vuonna 2006 keskimäärin 40 prosenttia ar-
vonlisäveron valvontailmoituksista ja 25 pro-
senttia työnantajasuoritusten valvontailmoi-
tuksista annettiin myöhässä. 

 
 

Ilmoituksessa olevien virheiden korjaaminen 

Arvonlisäveron, työnantajasuoritusten ja 
merityötulon ilmoituksessa valtion vahingok-
si olleet virheet ilmoitusvelvollinen korjaa 
antamalla uuden asianomaiseen kohdekuu-
kauteen kohdistuvan korvaavan ilmoituksen. 
Vakuutusmaksuveron ilmoituksessa valtion 
vahingoksi olleen virheen verovelvollinen 
korjaa antamalla lisäilmoituksen, jossa ilmoi-
tetaan vain muutoksen määrä. Muiden oma-
aloitteisesti maksettavien verojen osalta ve-
ronsaajan vahingoksi tapahtuneet virheet ve-
rovelvollinen korjaa maksamalla kohdekuu-
kaudelta puuttuvan määrän ja antamalla tar-
vittavat tiedot oma-aloitteisten verojen tili-
siirtolomakkeella. 

Verovelvollisen omaksi vahingoksi tapah-
tuneet virheet verovelvollinen voi korjata vä-
hentämällä liikaa ilmoittamansa määrän 
myöhemmiltä kuukausilta annettavissa ilmoi-
tuksissa. Jos tilikausi on päättynyt, verovel-
vollisen on haettava liikaa maksettu tai pa-
lauttamatta jäänyt arvonlisävero takaisin eril-
lisellä tilikausipalautushakemuksella. Mui-
den oma-aloitteisten verojen virheet korja-
taan yleensä viimeistään vuosi-ilmoituksen 
käsittelyn yhteydessä. 

 

Oma-aloitteisten verojen maksupäivät 

Oma-aloitteisten verojen maksupäivistä 
säädetään asianomaisissa verolaeissa taikka 
niiden nojalla annetuissa asetuksissa tai pää-
töksissä. Arpajaisvero maksetaan kuukauden 
1 päivänä, ennakonpidätykset, työnantajan 
sosiaaliturvamaksu ja rajoitetusti verovelvol-
lista koskeva lähdevero kuukauden 10 päivä-
nä, arvonlisävero kuukauden 15 päivänä sekä 
vakuutusmaksuvero kuukauden 25 päivänä.  

Maksuunpantujen oma-aloitteisten verojen 
eräpäivä määrätään veronkannosta annetun 
valtiovarainministeriön asetuksen nojalla 
kolmen viikon päähän maksuunpanopäätök-
sen tekopäivästä. 

 
Maksun kohdentaminen 

Verovelvollinen kohdentaa maksunsa tie-
tylle valitsemalleen verolle ja veroerälle tai 
-kaudelle, ja Verohallinnon on käytettävä 
maksu sen mukaisesti. Jos maksusta ei ilme-
ne, minkä oma-aloitteisen veron suorituksek-
si se on tarkoitettu, Verohallinto käyttää 
maksun veronkantolain mukaisesti ensin nii-
den verojen suoritukseksi, joilla on useita ve-
ronsaajia, seuraavaksi työnantajan sosiaali-
turvamaksujen ja viimeiseksi arvonlisävero-
jen ja muiden yksin valtiolle tulevien verojen 
suoritukseksi. Maksu, joka on täysin yksi-
löimätön, käytetään verojen suoritukseksi ve-
ronkantolain mukaisessa veronkuittausjärjes-
tyksessä. Epäselvissä tapauksissa Verohallin-
to pyrkii selvittämään, mille verolle maksu 
on tarkoitettu. 

Jos verovelvollinen on maksanut oma-
aloitteista veroa liikaa, liikaa maksettu määrä 
siirretään verovelvollisen pyynnöstä myö-
hemmältä kohdekuukaudelta erääntyvän ve-
ron suoritukseksi. Jos verovelvollinen on 
maksanut maksuunpantua veroa liikaa, liikaa 
maksettu määrä palautetaan verovelvolliselle. 

 
Maksaminen 

Verot maksetaan valtion maksuliikepan-
keissa oleville verovirastojen pankkitileille. 
Kullakin verovirastolla on pankkitilit erik-
seen maksuunpantujen verojen, arvonlisäve-
rojen ja muiden oma-aloitteisten verojen 
maksuja varten.  
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Maksuunpannuista veroista Verohallinto 
lähettää verovelvolliselle esitäytetyn viitteel-
lisen tilisiirtolomakkeen, jonka tietojen pe-
rusteella maksu voidaan kohdentaa oikealle 
verolle. Säännöllisesti oma-aloitteisia veroja 
maksaville verovelvollisille lähetetään esi-
täytetyt viitteelliset maksuohjeet, joita mak-
settaessa on noudatettava. Satunnaisesti oma-
aloitteisia veroja maksavien on sen sijaan 
maksaessaan osattava antaa tiedot sekä vero-
velvollisesta, verosta, kohdekaudesta että ti-
linumerosta, jotta maksu voidaan kohdentaa 
oikein maksajan tarkoittaman veron maksuk-
si. 

Käytännössä maksutietojen vastaanotto 
pankeista ja kohdentaminen veroille on tieto-
tekniikkaan perustuvaa massakäsittelyä, jon-
ka onnistuminen edellyttää riittäviä ja vir-
heettömiä maksutietoja. Maksut, joita koske-
vat tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä, 
on käsiteltävä tapauskohtaisesti. Niitä selvi-
tetään asiakkaan ja pankin avulla tai hallin-
nossa olevien tietojen perusteella. Valtaosa 
selvittelytyöstä aiheutuu oma-aloitteisten ve-
rojen maksutietojen puutteellisuudesta.  

Vuonna 2006 Verohallinnolle tehtyjä mak-
suja oli yli 11 miljoonaa kappaletta, joista 
työnantajasuoritusten maksuja oli noin 1,8 
miljoonaa ja arvonlisäveron maksuja noin 1,7 
miljoonaa kappaletta. Maksuunpantujen ve-
rojen maksutapahtumia oli yli 7 miljoonaa. 
Oma-aloitteisten verojen maksuista yksilöi-
mättömiä tai muuten epäselviä oli runsaat 
326 000 kappaletta ja maksuunpantujen vero-
jen maksuista noin 178 000 kappaletta, joista 
maksuunpantuja oma-aloitteisia veroja yli 
97 000 kappaletta. Lisäksi maksuunpantujen 
oma-aloitteisten verojen liikasuorituksia kä-
siteltiin tapauskohtaisesti noin 16 400 kappa-
letta.  

Pankit välittävät maksuja koskevat tiedot 
Verohallintoon käyttäen pääosin verojen vä-
litystä varten luotua järjestelmää, jossa yksit-
täisiä maksutapahtumia koskevat tiedot tule-
vat Verohallintoon suoraan pankkien keskus-
toimipaikoista ja niitä vastaavat rahasuori-
tukset maksuliikepankeista tiliotetietona. 
Maksutietojen välitys pankeista Verohallin-
toon poikkeaa pankkien normaalimenettelys-
tä, jossa maksutiedot välittyvät maksuliike-
pankin kautta tiliotteen mukana. Pankeille 
maksetaan verojen välitysjärjestelmää käyt-

täen välitetyistä maksutiedoista korvauksia, 
joista säädetään veronkannosta annetussa 
valtiovarainministeriön asetuksessa. 

Verojen maksamista ja maksutietojen väli-
tystä koskevat säännökset ja menettelyt tule-
vat tarkistettaviksi yhtenäiseen eurooppalai-
seen maksualueeseen (SEPA) siirtymisen yh-
teydessä vuoden 2010 loppuun mennessä. 

 
 

Palauttaminen 

Veron palauttamisen aineelliset perusteet 
vaihtelevat jossain määrin verolajeittain, ja 
niistä säädetään asianomaisissa verolaeissa. 
Palauttamista koskevasta menettelystä sääde-
tään veronkantolaissa. Veronkantolain mu-
kaan alle 5 euron palautusta ei makseta.  

Oma-aloitteisesti maksettuja veroja palau-
tetaan sekä Verohallinnon että muutoksenha-
kuviranomaisten päätösten nojalla. Suurim-
mat palautukset ovat arvonlisäveron ennak-
kopalautuksia, joita vuonna 2006 oli runsaat 
35 000 kappaletta. Arvonlisäveron tilikausi-
palautuksia oli noin 21 000 kappaletta ja ala-
rajahuojennuspalautuksia liki 19 000 kappa-
letta. Vuosivalvonnassa oleville alkutuottajil-
le tehtiin arvonlisäveron palautuspäätöksiä 
noin 82 000 kappaletta.  

Jos verovelvollisella on verojäämiä, palau-
tus on veronkantolain mukaan käytettävä nii-
den kuittaukseen. Eräissä tapauksissa, esi-
merkiksi kun palautus perustuu verosta va-
pauttamista koskevaan päätökseen, palautus-
ta ei kuitenkaan saa käyttää kuittaukseen. Pa-
lautukset, joita ei saa käyttää kuittaukseen, ja 
palautuksista mahdollisten kuittausten jäl-
keen jäljelle jäävät määrät maksetaan viipy-
mättä verovelvolliselle, jollei niitä ulosmitta-
uksen vuoksi ole maksettava ulosottoviran-
omaiselle. Käytännössä palautus maksetaan 
verovelvolliselle muutaman päivän kuluessa 
siitä, kun oikeus sen saantiin on selvä ja kuit-
taukset on tehty. 

Korkoa palautukselle maksetaan vain, jos 
asianomaisessa verolaissa korkoa on nimen-
omaan säädetty maksettavaksi. Pääsääntöi-
sesti korkoa maksetaan. Korkokanta on ve-
ronkantolain 22 §:n mukaisesti kutakin ka-
lenterivuotta edeltävän puolivuotiskauden 
korkolain (633/1983) 12 §:ssä tarkoitettu vii-
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tekorko vähennettynä kahdella prosenttiyksi-
köllä. 

 
Maksamatta jääneiden verojen periminen 

Verohallinnon käytettävissä olevista perin-
täkeinoista ja erikoisperintätoimenpiteistä 
säädetään veronkantolain 7 luvussa, ja pie-
nimmästä perittävästä määrästä, joka tällä 
hetkellä on 10 euroa, veronkantolain 
47 §:ssä. Maksumuistutusten lähettäminen ja 
verojen ulosottoperintä ovat nykyisellään ve-
rolaji- ja veroeräkohtaisia. Erikoisperintätoi-
menpiteet sen sijaan koskevat yleensä vero-
velvollisen maksamatta olevia veroja koko-
naisuutena, ja perinnän kohteena on tällöin 
velallisen koko velkamäärä. 

Maksumuistutukset lähetetään verovelvol-
lisille automaattisesti jokaisesta edellisessä 
kuussa erääntyneestä veroerästä erikseen. 
Maksumuistutus voi vain tapauskohtaisesti ja 
poikkeuksellisesti koskea kaikkia verovelvol-
lisen erääntyneitä veroeriä. Vuonna 2006 
maksumuistutuksia lähetettiin yhteensä noin 
1,45 miljoonaa, joista yli 385 000 kappaletta 
koski maksuunpantuja oma-aloitteisia veroja. 

Verojen ulosottoperinnässä noudatetaan 
pääsääntöisesti ulosottokaarta (705/2007). 
Erityiset verojäämien täytäntöönpanoa kos-
kevat säännökset sisältyvät verojen ja maksu-
jen täytäntöönpanosta annettuun lakiin 
(706/2007). 

Ulosottohakemukset maksamatta jääneistä 
veroeristä lähetetään ulosottoon koneellisesti. 
Muutoksista ja maksuista lähetetään eräkoh-
taiset muutos- ja peruutusilmoitukset. Ulos-
otossa verovelvollisella on oikeus valita, mitä 
veroa hän maksaa, jos maksu tapahtuu va-
paaehtoisesti. Verojäämien perintään kon-
kurssissa sovelletaan konkurssioikeudellisia 
säännöksiä. Verojäämillä ei ole konkurssissa 
eikä ulosotossa minkäänlaista erikoisasemaa. 

 
Viivästyskorot 

Veroille perittävistä viivästyskoroista sää-
detään veronlisäyksestä ja viivekorosta anne-
tussa laissa (1556/1995). Myöhässä makse-
tulle oma-aloitteiselle verolle on maksettava 
veronlisäystä laissa säädetystä maksupäivästä 
päivään, jolloin vero on maksettu tai, jos ve-
ro on maksuunpantu, maksuunpanopäätök-

sessä määrättyyn eräpäivään. Eräpäivän jäl-
keiseltä ajalta peritään viivekorkoa. Veron-
lisäystä maksuunpannaan ja viivekorkoa pe-
ritään vähintään kolme euroa. 

Sekä veronlisäyksen että viivekoron kor-
kokanta on kutakin kalenterivuotta edeltävän 
puolivuotiskauden korkolain 12 §:ssä tarkoi-
tettu viitekorko lisättynä seitsemällä prosent-
tiyksiköllä, yhteensä kuitenkin vähintään 
kolme euroa. 

 
Verojen tilittäminen veronsaajille 

Verovarojen tilittämisestä säädetään veron-
tilityslaissa (532/1998) ja verontilitysasetuk-
sessa (804/1998) sekä veronsaajille tilitettä-
vien määrien maksuajankohdasta annetussa 
valtiovarainministeriön päätöksessä 
(758/1998). 

Verojen tilittäminen perustuu verojen to-
delliseen rahamääräiseen kertymään. Kerty-
neiksi katsotaan ne maksut, jotka on kirjattu 
veroviraston pankkitilille laissa säädetyn ker-
tymisjakson aikana, ja vastaavasti palaute-
tuksi katsotaan ne verot, jotka on maksettu 
verovelvolliselle kertymäjakson aikana.  

Kertymät tilitetään kuukausittain veronsaa-
jille verolaji- ja verovuosikohtaisesti käyttäen 
laissa säädettyjä jakoperusteita. Ennen tilitet-
tävän kertymän jakamista veronsaaja-
osuuksiin siitä vähennetään verovelvollisille 
maksetut palautukset. 

 
1.2 Kansainvälinen vertailu 

Verotilijärjestelmiä on käytössä muun mu-
assa Ruotsissa ja Itävallassa. Tanskassa jär-
jestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 
2009 aikana. Verotilijärjestelmään siirtymistä 
on lisäksi harkittu ainakin Unkarissa.  

Yhteisenä piirteenä näissä järjestelmissä on 
se, että maksut maksetaan yhdelle pankki- tai 
postisiirtotilille eikä verovelvollinen pää-
sääntöisesti voi kohdistaa maksua tietyn ve-
ron suoritukseksi. 

Maksetut määrät käytetään erääntyneiden 
velvoitteiden suoritukseksi ikäjärjestyksessä 
vanhimmasta uudempaan. Tilille muodostuva 
ylijäämä palautetaan tietyin edellytyksin, ja 
erääntyneestä verosta lähetetään verovelvol-
liselle tieto ja maksukehotus ennen perintään 
ryhtymistä. Verovelvolliselle lähetetään ti-
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liote, minkä lisäksi verotilin tietoja voi tar-
kastella myös internetyhteyden kautta. Mak-
sujen eräpäivien lukumäärä vaihtelee eri 
maiden järjestelmissä, samoin esimerkiksi 
verotilin korkojen laskentatapa. 

 
Ruotsi 

Ruotsissa verotili otettiin käyttöön asteit-
tain vuoden 1998 alusta. Ensivaiheessa sen 
piiriin kuuluivat arvonlisävero, työnantajan 
suorittamat ennakonpidätykset ja työantaja-
maksut sekä maksuunpannut ennakkoverot. 
Nykyisin verotilimenettelyn piiriin kuuluvat 
lisäksi tuloverotus sekä valmisteverot ja 
kaikki verovelvollisryhmät. Verotilin kautta 
välitetään lisäksi eri viranomaisten myöntä-
miä elinkeino- ja työllistämistukia.  

Arvonlisäveron, erilaisien ennakonpidätyk-
sien ja työnantajamaksujen ilmoittamispäivä 
ja verojen eräpäivä on yleensä kuukauden 12 
päivä. Liikevaihdoltaan yli 40 miljoonan 
kruunun suuruisilla yrityksillä arvonlisäveron 
maksupäivä on kuitenkin aikaistettu kohde-
kuukautta seuraavan kuun 26 päivään, jolloin 
myös ilmoitus on annettava. Vuoden 2008 
alusta voimaan tulleen lakimuutoksen mu-
kaan yritykset, joiden liikevaihto on enintään 
40 miljoonaa kruunua, maksavat ja ilmoitta-
vat arvonlisäveron kolmen kuukauden jak-
soissa. Tietyt, enintään 200 000 kruunun lii-
kevaihdon omaavat verovelvolliset voivat 
ilmoittaa arvonlisäveron kalenterivuosittain. 
Yritykset ilmoittavat veronsa esitäytetyllä 
ilmoituksella. 

Verovelvollinen ei voi valita, mitä veroa 
maksaa, eikä verotilijärjestelmässä myöskään 
seurata, mitä verolajeja on tullut suoritetuksi, 
vaan järjestelmä perustuu yksinomaan veroti-
lillä olevaan saldoon. Jos alijäämäisellä vero-
tilillä on tarpeen määritellä, mikä osa verois-
ta on maksettu ja mikä maksamatta, määritte-
ly tehdään jakamalla alijäämä jakson aikana 
erääntyneiden verojen suhteessa.  

Verotilille tulleet maksut, palautukset ja 
velvoitteet täsmäytetään kerran kuukaudessa. 
Samassa yhteydessä lasketaan korot ja vero-
velvolliselle palautettavat määrät sekä siirre-
tään alijäämä perittäväksi ulosottoviranomai-
selle. Jos muita kuin korkoihin liittyviä tilita-
pahtumia ei ole, täsmäytys tehdään vain 
pyynnöstä. Lisäksi kaikki verotilit täsmäyte-

tään kerran vuodessa lopullisen veron rekis-
teröinnin yhteydessä. 

Verotilin korko perustuu Verohallinnon 
vahvistamaan peruskorkoon ja korko laske-
taan päiväkohtaisesti saldolle. Ylijäämän 
korko on syyskuusta 2007 lukien ollut 1,8 
prosenttia ja alijäämän korko on porrastettu 
alijäämän suuruuden mukaan ollen 4, 5 tai 19 
prosenttia. Veron määrän muuttuessa verovi-
ranomaisen päätöksen tai muutoksenhaun 
seurauksena sekä yli- että alijäämän korkoon 
tehdään vastaavat korjaukset.  

Verokaudelta vähentämättä jäänyt arvon-
lisävero ilmoitetaan kausiveroilmoituksella ja 
automaatiokäsittelyn tai manuaalisen käsitte-
lyn jälkeen viedään verotilille käytettäväksi 
verojen suoritukseksi tai palautettavaksi. Ve-
rokaudelta vähentämättä jääneelle arvon-
lisäverolle maksetaan korkoa pääsääntöisesti 
ilmoittamiskuukauden yleisestä eräpäivästä. 

Arvonlisävero, valmisteverot, eri verojen 
muutoksenhaun perusteella alennetut määrät 
ja luonnollisen henkilön lopullisen tuloveron 
palautus siirretään verotilille, ja ylijäämä pa-
lautetaan hakemuksetta. Verovelvollinen voi 
pyytää, että määriä ei kuitenkaan palauteta 
vaan että ne käytetään tulevien verojen suori-
tukseksi. Ylijäämän palautusta voi lisäksi ai-
na pyytää kirjallisella hakemuksella. Pienin 
palautettava määrä on 100 kruunua. 

Palautuksen ulosmittauskelpoisuudesta on 
säädetty erikseen. Palautettava lopullinen tu-
lovero voidaan ulosmitata sen jälkeen, kun 
ulosottoviranomaiselle on varattu tilaisuus 
kuitata palautus perittävänä olevien verojen 
ja julkisoikeudellisten saatavien suorituksek-
si.  

Verotilin kuukausitäsmäytyksen yhteydes-
sä verovelvolliselle lähetetään alijäämästä 
maksukehotus. Jollei alijäämää ja maksuke-
hotuksen eräpäivään mennessä erääntyneitä 
uusia velvoitteita makseta eräpäivään men-
nessä, alijäämä siirretään perittäväksi ulosot-
toviranomaiselle. Ulosottoon lähettämisen 
alarajana on yrityksillä ja ilmoitusvelvollisil-
la työnantajilla 10 000 kruunua ja muilla ve-
rovelvollisilla 500 kruunua (toukokuun 2007 
kurssin mukaisesti laskettuna 1 088 euroa ja 
54,40 euroa). Erityistapauksissa, esimerkiksi 
kun ennakoidaan, että velan perimiseksi ve-
lallinen haetaan konkurssiin, edellä mainittua 
alarajaa ei kuitenkaan tarvitse noudattaa vaan 
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alijäämä voidaan lähettää ulosottoon sen 
määrästä riippumatta.  

Veroilla ei ole etuoikeutta muihin saataviin 
nähden.  

Verovelvolliselle lähetetään kuukausittain 
tiliote, jos tilillä on tilitapahtumia. Henkilö-
asiakkaat saavat tiliotteen vähintään kerran 
vuodessa, jos tilillä on tapahtumia tai saldoa. 
Tiliote sisältää tiedot edellisen kuukauden 
tapahtumista sekä maksuunpannuista erään-
tymättömistä veroista. Verovelvollinen voi 
tarkastella verotilinsä tietoja internetin kaut-
ta, ja tiliotteita voi myös tilata verovirastolta 
maksutta. Lukuun ottamatta eräitä salassa pi-
dettäviä, muun muassa tilinumeroa ja henki-
löön liittyviä tietoja, verotilin tapahtumatie-
dot ovat julkisia, ja tiliotteet ovat pyynnöstä 
jokaisen saatavissa. 

Verotulojen tilittäminen veronsaajille ei pe-
rustu verotilijärjestelmästä saataviin tietoihin, 
vaan tilitykset perustuvat lopullisen verotuk-
sen perusteella tehtyihin ennakkolaskelmiin 
ja verotuksen valmistuttua tehtäviin täsmäyk-
siin. 

Verotilin käyttöönotto on edistänyt vero-
tustyötä muun ohessa sen johdosta, että vero-
tilin avulla asiakkaan tilanteesta voidaan saa-
da kokonaiskuva. Maksamattomien verojen 
siirtäminen ulosottoon perittäväksi on nopeu-
tunut. Verotilin käyttöönotto on tuonut eri 
tavoin henkilöstösäästöjä. Esimerkiksi ve-
ronkannon maksuliikkeen tehtäviä hoitavien 
määrä on pienentynyt 200 henkilöstä noin 
kymmenesosaan. Se, että maksamatta jäänei-
den verojen verolajikohtainen määrä määri-
tellään jakamalla tilin alijäämä jakson aikana 
erääntyneiden verojen suhteessa, on aiheut-
tanut jonkin verran ongelmia esimerkiksi ul-
komaanperinnässä, joka edellyttää eri verola-
jien tarkan määrän ilmoittamista.  

 
Itävalta 

Verotili on ollut käytössä jo 1970 luvulta, 
ja sen piiriin kuuluvat sekä luonnolliset hen-
kilöt että oikeushenkilöt. Verolajeista veroti-
lin piirissä ovat perintö- ja lahjaveroa sekä 
liikenneverotuksen maksuja lukuun ottamatta 
kaikki liittovaltion verot. 

Verot maksetaan yhdelle tilille eikä vero-
velvollinen voi yleensä kohdentaa maksua 
tietylle verolle, vaan maksut käytetään vero-

jen suoritukseksi vanhimmasta uusimpaan. 
Maksun kohdentaminen tietylle verolle tai 
maksulle on kuitenkin mahdollista. Maksaja 
voi kohdentaa maksun esimerkiksi maksaes-
saan arvonlisäveroa ja työnantajan pidättä-
mää ennakonpidätystä sekä tuloveroa ja yh-
teisöveroa. Samoin maksun voi kohdentaa 
esimerkiksi verorikosprosessissa vahvistetul-
le maksulle. 

Työnantajan suorittama ennakonpidätys 
käsitellään palkansaajan verotilillä. 

Verotilille veronpalautuksen seurauksena 
syntynyt ylijäämä palautetaan pääsääntöisesti 
vain pyynnöstä.  

Verotilin alijäämälle tai ylijäämälle ei peri-
tä eikä makseta korkoa. Sen sijaan myö-
hemmin tehtävä tulo- ja yhteisöveroa koske-
va päätös voi johtaa koron maksamiseen tai 
perimiseen. 

Verotilin tiliote lähetetään jokaisen muun 
kuin verovelvollisen omasta maksusta johtu-
van tilitapahtuman jälkeen ja vähintään ker-
ran vuodessa. Verovelvolliset, joilla on käy-
tettävissään erillinen On line -ohjelma, voivat 
tarkastella verotilinsä tietoja sähköisesti. Ve-
rotoimistot valvovat verotilejä sähköisessä 
menettelyssä päivittäin, ja verovelan syntyes-
sä velvoitteet siirtyvät nopeasti perintään. 

 
Tanska 

Verotiliä koskeva laki hyväksyttiin kevääl-
lä 2006, ja verotili on suunniteltu otettavaksi 
käyttöön viimeistään vuonna 2009.  

Verotili koskee elinkeinotoimintaa harjoit-
tavia yrityksiä, yhtiöitä, säätiöitä, yhdistyksiä 
ja julkisia viranomaisia. Henkilöasiakkaiden 
veroista verotilillä käsitellään autoverot. Yri-
tysten veroista verotilillä käsitellään yritysten 
maksamat ennakonpidätykset, yhtiöverot, ar-
vonlisäverot sekä tulli- ja muut maksut. Ve-
rotilin käyttöönoton yhteydessä yhdenmu-
kaistetaan myös erilaiset maksun viivästymi-
seen liittyvät seuraamukset.  

Verotilillä käsitellään yhteensä noin 60 eri 
verolajia. Veroille on kuukaudessa kuusi erä-
päivää. Verovelvollinen ei voi itse kohdentaa 
maksua tietyn veron suoritukseksi, vaan ve-
rotilin saldoa käytetään erääntyneiden vel-
voitteiden suoritukseksi ikäjärjestyksessä 
vanhimmasta uudempaan. Poikkeuksena 
maksun kohdentamisrajoitukseen on kuiten-
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kin Suomen ennakon täydennysmaksua vas-
taavan vapaaehtoisen ennakkoveron maksa-
minen. Tällöin maksajan on maksun yhtey-
dessä ilmoitettava, mitä veroa maksu koskee, 
ja maksu on käsiteltävä tällaisena suoritukse-
na. Vastaava kohdentamisoikeus koskee va-
paaehtoista ennakon täydentämistä eläkepää-
omaverolain mukaisesti (lov om beskatning 
af visse pensionskapitaler m.v.). 

Palautettavat määrät, kuten verokaudelta 
vähentämättä jäänyt arvonlisävero, käytetään 
velvoitteiden suoritukseksi. Jos veroilmoitus-
ta ei ole annettu määräajassa, Verohallinto 
määrää arviomääräisen velvoitteen ja ran-
gaistusmaksun. Arvioitua veroa voidaan oi-
kaista sen jälkeen, kun ilmoitus on annettu. 

Verotilin ylijäämä palautetaan, jos yritys 
on antanut veroilmoituksen päättyneiltä ve-
rokausilta eikä ylijäämää ole kuitattava perit-
tävänä olevien verojen suoritukseksi. Edesta-
kaisen maksuliikenteen välttämiseksi veron 
palautuksesta tai maksuista johtuvaa ylijää-
mää ei palauteta viiden päivän aikana ennen 
eräpäivää. Alle 100 kruunun ylijäämä palau-
tetaan vain pyynnöstä. Yritys voi myös pyy-
tää palautuksille korkeampaa palautusten ala-
rajaa.  

Verotilin alijäämäisestä saldosta peritään 
viivästyskorkoa. Alijäämän ylittäessä 5 000 
kruunua, verovelvolliselle lähetetään mak-
sumuistutus. Verovelvollisella voisi siten olla 
jatkuvasti 5 000 kruunun alijäämä. Menette-
lyn ansiosta vältytään vuodessa arviolta noin 
400 000 maksukehotuksen lähettämiseltä. 

Jos alijäämää ei maksumuistutuksen jäl-
keen makseta, suorittamatta jääneet verot 
poistetaan verotilimenettelystä ja siirretään 
perittäväksi. 

Tarkoituksena on luoda yrityksille nopea ja 
helppokäyttöinen internetyhteys verotilin tie-
toihin. 

 
1.3 Nykytilan arviointi 

Verojen ilmoittaminen, maksaminen ja pe-
riminen perustuvat verolajikohtaisiin ve-
roeriin. Myös tietojärjestelmät on rakennettu 
tukemaan verolaji- ja veroeräkohtaista käsit-
telyä. Nykyiset menettelyt ja tietojärjestelmät 
eivät tue riittävästi Verohallinnon strategias-
sa tavoitteeksi asetettua asiakaskohtaista toi-
mintaa. Kokonaiskuvan saaminen verovel-

vollisen tilanteesta vaatii aikaa ja vaivaa, ei-
kä siihen käytännössä ole aina riittävästi re-
sursseja. Kokonaiskuvan puute vaikeuttaa 
asiakaspalvelua, verovalvontaa ja perintäti-
lanteessa myös sopivien perintätoimien va-
lintaa. 

Verolajien ja -erien runsas määrä vaikuttaa 
suoraan muun muassa selvittelyä vaativien 
ilmoitus- ja maksutapahtumien sekä maksu-
muistutusten määrään, mikä lisää hallinnon 
kustannuksia ja vaatii resursseja. 

Nykyinen verolajikohtainen verojen mak-
samismenettely edellyttää osin erillisiä vero-
lajikohtaisia pankkitilejä sekä normaalista 
pankkistandardista poikkeavan maksujen vä-
litysjärjestelmän. Pankkitilit ja maksujen vä-
litysjärjestelmä aiheuttavat hallinnolle kus-
tannuksia. 

Veronkanto on nykyisellään jo pitkälle au-
tomatisoitua ja kustannustehokasta. Merkit-
täviä hallinnollisia säästöjä ei ole saatavissa 
muuttamatta veronkannon ja ilmoitusvalvon-
nan nykyisiä perusperiaatteita siten, että 
maksutapahtumien ja veroilmoitusten määriä 
voidaan vähentää.  

Ilmoitusten käsittely on nykyisellään yhtei-
sellä valvontailmoituksella ilmoitettavien ar-
vonlisäveron ja työnantajasuoritusten osalta 
varsin pitkälle automatisoitua. Kokonaiskuva 
asiakkaan oma-aloitteisten verojen tilanteesta 
on kuitenkin hankala muodostaa, koska muut 
oma-aloitteiset verot ilmoitetaan ja makse-
taan eri menettelyillä. 

Nykymenettelyssä palautusten käyttäminen 
erääntymättömien verojen maksuksi ei ole 
mahdollista. Verovelvollinen ei voi myös-
kään oma-toimisesti kuitata eli vähentää pa-
lautettavaa arvonlisäveroa samaan aikaan 
maksettavina olevista muista veroista. Ar-
vonlisäveron palautusten hakemusmenettely 
on hallinnollisesti raskas ja resursseja vaati-
va, sillä hakemusten käsittelyyn sisältyy pal-
jon myös rutiinitehtäviä. 

 
2  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

2.1 Uudistuksen eteneminen ja tavoite 

Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on 
asiakaspalvelun parantaminen ja Verohallin-
non toiminnan tehostaminen yhtenäistämällä 
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ja yksinkertaistamalla verotusmenettelyä. 
Verojen ilmoittamista, maksamista ja mak-
suvalvontaa sekä myöhemmässä vaiheessa 
perintätoimintoja varten luotaisiin järjestel-
mä, joka on pitkälti automatisoitu. Hallinnon 
toiminnan tehostamiseen ja asiakaspalvelun 
parantamiseen pyritään myös ilmoitus- ja 
maksujaksojen pidentämistä koskevilla ehdo-
tuksilla. 

Uudistuksella edistettäisiin Verohallinnon 
strategian mukaista asiakaskohtaista toimin-
tatapaa. Menettelyssä kunkin verovelvollisen 
verotus- ja maksutilannetta koskevat tiedot 
koottaisiin verovelvolliskohtaiselle verotilil-
le. Verovelvolliselle se antaisi mahdollisuu-
den maksaa ja ilmoittaa eri verot samanlai-
sella menettelyllä ja yhdellä kertaa. Samalla 
luotaisiin tilaisuus seurata verotilin tilannetta 
tiliotteiden ja verkkopalvelun välityksellä. 
Siten verotili antaisi mahdollisimman reaali-
aikaisen kokonaiskuvan tilanteesta, mikä 
palvelisi sekä asiakkaan tietotarpeita että hal-
linnon toimintaa. Hallinnolle järjestelmä 
mahdollistaisi tehokkaamman ilmoitus- ja 
maksuvalvontajärjestelmän sekä tilaisuuden 
nykyistä nopeampaan reagointiin ongelmati-
lanteissa.  

Uudistuksen laajuuden vuoksi se toteutet-
taisiin vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa 
lain soveltamispiiriin tulisivat vain Verohal-
linnon kantamat oma-aloitteiset verot. Koska 
uudistuksen toimeenpano edellyttää laajoja 
tietojärjestelmämuutoksia, ensimmäisessä 
vaiheessa uudistettaisiin ilmoitusvalvontaa 
koskevat tietojärjestelmät sekä rakennettai-
siin uusi verotilin ylläpitoa ja laskentaa var-
ten tarvittava järjestelmä. Toisessa vaiheessa 
verotilimenettely laajennettaisiin koskemaan 
muita Verohallinnon kantamia veroja kuten 
tuloveron ennakoita ja jäännösveroja sekä 
kiinteistöveroa, perintö- ja lahjaveroa sekä 
metsänhoitomaksua. Verojen perintää varten 
tarvittavat tietojärjestelmät uusittaisiin vasta 
kolmannessa vaiheessa. Nyt toteutettavassa 
ensimmäisessä vaiheessa maksamatta jääneet 
verot poistettaisiin verotililtä ja perittäisiin 
kuten muutkin verot nykyisen perintäjärjes-
telmän avulla. 

Uudistus vaatii Verohallinnolta siinä mää-
rin merkittävää työpanosta, että toisen vai-
heen toteutumisen on arvioitu olevan mah-
dollista aikaisintaan vuonna 2012 ja perintä-

järjestelmän uudistamisen muutaman vuoden 
kuluttua toisen vaiheen toteuttamisesta. 

Uudistuksella tavoiteltavista hyödyistä 
huomattava osa saavutettaisiin jo ensimmäi-
sessä vaiheessa. Saavutettavien hyötyjen ar-
voa ensimmäisessä vaiheessa vähentää kui-
tenkin se, että samaan aikaan Verohallinnon 
on ylläpidettävä eri järjestelmää verotilin ul-
kopuolelle jäävien verojen kantamista varten. 
Kokonaishyöty hallinnolle ja verovelvollisil-
le voitaisiin saavuttaa vasta, kun menettelys-
sä olisivat mukana kaikki verolajit ja se kat-
taisi koko prosessin ilmoittamisesta perintään 
asti. 

 
2.2 Verotili 

Verotilijärjestelmän yleiskuvaus 

Verotililaissa säädettäisiin sen sovelta-
misalaan kuuluvien verojen ilmoittamisesta, 
maksamisesta, palauttamisesta ja perimisestä. 
Laki sisältäisi säännökset muun muassa vero-
tilijärjestelmästä, sen tietosisällöstä ja käyttö-
tarkoituksesta, verotilin täsmäyttämisestä ja 
verotiliotteesta, kausiveroilmoituksen anta-
misesta, verojen maksamisesta ja palauttami-
sesta sekä maksujen ja palautusten käyttämi-
sestä verojen suoritukseksi samoin kuin vero-
tilin koroista. Säännökset olisivat kaikille 
lain soveltamispiiriin tuleville verolajeille 
yhteisiä menettelysäännöksiä. Aineellisiin 
verolakeihin tehtäisiin menettelyn uudistumi-
sesta johtuvat muutokset.  

Verotililain nojalla Verohallinto ylläpitäisi 
kunkin verovelvollisen veroista ja maksuista 
verotiliä, joka olisi eräänlainen asiakasres-
kontraan verrattava tili. Verotilijärjestelmä 
muodostaisi henkilörekisterin siltä osin kuin 
se sisältäisi luonnollisia henkilöitä koskevia 
tietoja. Tämän vuoksi laissa säädettäisiin 
muun muassa verotilijärjestelmän tietosisäl-
löstä ja käyttötarkoituksesta sekä verotiliot-
teen antamisesta ja sen tietosisällöstä.  

Menettelyn tilinpidollisesta luonteesta joh-
tuen lakiehdotuksessa on osin noudatettu kir-
janpidollista terminologiaa ja pyritty välttä-
mään verolajikohtaista verotusterminologiaa. 

Verohallinto kirjaisi maksettavat verot ve-
rotilille velvoitteiksi ja palautettavat verot ja 
verovelvollisen maksamat maksut hyvityk-
siksi. Kirjaukset tehtäisiin päiväkohtaisesti 
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aikajärjestyksessä. Velvoite kirjattaisiin vel-
voitteen eräpäivänä ja hyvitys laissa määri-
teltynä hyvityksen arvopäivänä. Jos erä- tai 
arvopäivälle kirjaaminen ei olisi mahdollista, 
kirjaus tehtäisiin viipymättä, kun tieto vel-
voitteesta tai hyvityksestä olisi saatu. Korko-
vaikutukset laskettaisiin kirjausten viivästy-
misestä huolimatta laissa määriteltyjen päivi-
en mukaisesti. 

Hyvitykset käytettäisiin velvoitteiden suo-
ritukseksi laissa säädettävässä järjestyksessä. 
Käyttämättä oleville hyvityksille laskettaisiin 
päiväkohtaista hyvityskorkoa ja suorittamatta 
oleville velvoitteille viivästyskorkoa.  

Verotilin kuukausilaskennassa verotili täs-
mäytettäisiin. Verovelvolliselle toimitettai-
siin verotiliote, josta kävisi ilmi verotilin tili-
tapahtumat ja täsmäytyspäivän saldo, suorit-
tamatta jääneet velvoitteet sekä käyttämättä 
olevat hyvitykset. 

Jos tilillä olisi ollut ainoastaan korkotapah-
tumia, tiliote toimitettaisiin harvemmin kuin 
kerran kuukaudessa, mutta yleensä kuitenkin 
vähintään kerran vuodessa. Verkkopalvelun 
kautta verovelvollinen voisi seurata tilinsä ti-
litapahtumia ja tilannetta päivittäin. 

Suorittamatta olevat 10 euroa ja sitä suu-
remmat velvoitteet, joita ei ole suoritettu 
maksukehotuksen jälkeenkään, siirrettäisiin 
perittäväksi ja poistettaisiin verotililtä. Perit-
täväksi siirrettyihin velvoitteisiin sovellettai-
siin veronkantolain säännöksiä, ja ne lähetet-
täisiin joko ulosottoperintään tai niiden joh-
dosta ryhdyttäisiin veronkantolain mukaisiin 
perintätoimiin. 

 
Soveltamisala 

Verotililakia sovellettaisiin Verohallinnon 
kantamiin oma-aloitteisesti ilmoitettaviin ja 
maksettaviin veroihin eräin poikkeuksin. La-
kia ei sovellettaisi varainsiirtoveroon eikä tu-
loverotusta varten oma-aloitteisesti makset-
tavaan ennakon täydennysmaksuun. Ennakon 
täydennysmaksu tulisi lain soveltamispiiriin 
seuraavassa vaiheessa samaan aikaan muiden 
ennakkoverojen kanssa. Varainsiirtoverotuk-
sen siirtäminen verotilimenettelyyn vaatii 
vielä lisäselvityksiä.  

Lain soveltamisalan ulkopuolelle jäisivät 
myös eräät arvonlisäverolaissa (1501/1993) 
säädetyt tilanteet. Lakia ei sovellettaisi tulli-

hallinnon kantamaan arvonlisäveroon eikä 
arvonlisäveroon, jonka suorittajaa ei merkitä 
arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Veroti-
limenettelyn ulkopuolelle jäisivät myös tietyt 
arvonlisäveron palautukset, muun muassa 
sellaiselle ulkomaiselle elinkeinonharjoitta-
jalle, joka ei ole Suomessa harjoittamastaan 
myynnistä verovelvollinen ja jolla ei ole 
Suomessa kiinteää toimipaikkaa, ja Euroopan 
yhteisöille palautettavat arvonlisäverot sekä 
diplomaattisista hankinnoista palautettavat 
arvonlisäverot.  

Lain soveltamisalan ulkopuolelle ensim-
mäisessä vaiheessa jäisivät verotusmenette-
lystä annetun lain mukaan määrättävät jään-
nösverot ja ennakkoperintälain mukaisesti 
kannettavat ennakot sekä kiinteistöverot ja 
metsänhoitomaksut. Myöskään tulonsaajalle 
maksuunpantavaan tai palautettavaan lähde-
veroon ei vielä sovellettaisi verotilimenette-
lyä. Sen sijaan verotusmenettelystä annetun 
lain 22 a §:ssä säädetty tiedonantovelvollisel-
le määrättävä laiminlyöntimaksu tulisi lain 
soveltamispiiriin jo ensimmäisessä vaiheessa. 

 
Ilmoittaminen 

Verotilijärjestelmä muuttaisi merkittävästi 
ilmoittamismenettelyä. Verolajikohtaisten 
ilmoitusten sijasta kaikki verotililain sovel-
tamisalaan kuuluvat samaan aikaan eräänty-
vät verot on mahdollista ilmoittaa yhdellä 
kausiveroilmoituksella. Verovelvollinen voi 
kuitenkin niin halutessaan antaa tiedot use-
ammallakin kausiveroilmoituksella. Tämä 
voi olla tarpeen esimerkiksi silloin, kun ve-
rovelvollisella on työnantajana useita tilitys-
pisteitä. 

Kausiveroilmoituksella olisi ilmoitettava 
myös niiden oma-aloitteisesti maksettavien 
verojen tiedot, joista nykyisin ilmoitetaan ti-
lisiirron yhteydessä vain verolaji. Tämä edel-
lyttää sitä, että eri verolakien mukaiset il-
moittamismenettelyä koskevat säännökset 
yhtenäistetään.  

Ilmoittamiseen liittyvästä menettelystä, ku-
ten ilmoituksen antamistavasta, antamisajan-
kohdasta ja allekirjoittamisesta säädettäisiin 
verotililaissa. Ilmoittamisvelvollisuuden si-
sällöstä ja kohdekaudesta, jolta ilmoitus an-
netaan, säädettäisiin sen sijaan edelleen asi-
anomaisissa verolaeissa. 
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Arvonlisäverolain, ennakkoperintälain ja 
työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun 
lain mukaista kohdekautta koskeva veroil-
moitus annettaisiin pääsääntöisesti samana 
kalenterikuukautena kuin nykyisinkin. Ilmoi-
tuksen antamisen määräpäivä aikaistuisi kui-
tenkin kolmella päivällä nykyisestä kuukau-
den 15 päivästä, jos ilmoitus annetaan säh-
köisesti, ja kahdeksalla päivällä, jos ilmoitus 
annetaan paperilomakkeella. Vakuutusmak-
suverovelvollisten ilmoittamisaika lyhenisi 
kohdekautta seuraavan kuukauden 25 päiväs-
tä kuun 12 päivään. Arpajaisverovelvollisten 
ilmoittamisaika pitenisi kohdekautta toiseksi 
seuraavan kuukauden 1 päivästä kuukauden 
12 päivään. Tavara-arpajaisiin sovellettaisiin 
samaa määräaikaa, joten niiden osalta määrä-
aika lyhenisi kohdekautta kolmanneksi seu-
raavan kuukauden 1 päivästä kohdekautta 
toiseksi seuraavan kuukauden 12 päivään. 

Poiketen nykyisestä käytännöstä ilmoitus 
katsottaisiin annetuksi silloin, kun se on saa-
punut Verohallinnolle, eikä silloin, kun vero-
velvollinen on sen lähettänyt. Postitse toimi-
tettava paperimuotoinen ilmoitus olisi näin 
ollen annettava postin kuljetettavaksi muu-
tamaa päivää aikaisemmin, jotta se ehtisi 
saapua Verohallintoon seitsemänteen päivään 
mennessä. Sähköisesti ilmoitettaessa ilmoi-
tuksen voidaan arvioida saapuvan pääsään-
töisesti samana päivänä, joten sen ehtisi lä-
hettää vielä kuukauden 12 päivänä. 

 
Arvonlisäveron palautukset verotilimenette-
lyssä 

Verotilimenettelyn myötä luovuttaisiin ny-
kyisistä arvonlisäveron ennakkopalautusten 
ja tilikausipalautusten hakemusmenettelystä 
sekä verokaudelta vähentämättä jääneen ar-
vonlisäveron vyöryttämisestä seuraavalle 
kaudelle. Verovelvollinen ilmoittaisi kaikki 
samaan aikaan erääntyvät muut oma-aloit-
teiset veronsa samalla kausiveroilmoituksella 
kuin palautukseen oikeuttavan arvonlisäve-
ron ja voisi ottaa palautettavan määrän huo-
mioon veroja maksaessaan.  

Hakemusmenettelystä luopuminen ei kui-
tenkaan merkitsisi sitä, että verovelvollinen 
saisi automaattisesti ilmoittamansa määrän 
palautuksena. Kausiveroilmoitukset, joissa 
ilmoitettaisiin vähentämättä jäänyttä arvon-

lisäveroa, valvottaisiin Verohallinnossa, ja 
tarvittaessa verovelvolliselta pyydettäisiin li-
säselvityksiä palautettavan määrän oikeelli-
suuden selvittämiseksi. Palautettava määrä 
kirjattaisiin verotilille hyvitykseksi vasta val-
vontatoimenpiteiden jälkeen. Valvonta ei 
vaikuttaisi verovelvolliselle maksettavaan 
hyvityskorkoon. 

Jos veroviranomainen ei hyväksyisi palau-
tukseen oikeuttavaa arvonlisäveroa ilmoite-
tun määräisenä, verovelvollinen saisi asiasta 
valituskelpoisen päätöksen. Toisaalta vaikka 
palautettava määrä hyväksyttäisiin valvon-
tamenettelyssä, veroviranomainen voisi mää-
rätä sen myöhemmin verovelvollisen makset-
tavaksi arvonlisäverolaissa säädetyin edelly-
tyksin. 

Palautukseen oikeuttava arvonlisävero luet-
taisiin verovelvollisen hyväksi ilmoituksen 
antamispäivänä, kuitenkin aikaisintaan koh-
dekautta seuraavan kuukauden yleisenä erä-
päivänä, ja käytettäisiin tuolloin erääntyvien 
tai aiemmin erääntyneiden verojen suorituk-
seksi. Maksettavaksi tai palautettavaksi jäisi 
ilmoituksella ilmoitettujen eri verojen ja hy-
väksytyn palautukseen oikeuttavan arvon-
lisäveron erotus. 

Pääsääntöisesti verovelvollinen saisi vero-
kaudelta vähentämättä jääneen arvonlisäve-
ron hyväkseen aikaisemmin kuin nykymenet-
telyssä. Nykyisin vähentämättä jäänyt määrä 
vähennetään tilikauden aikana seuraavilta ve-
rokausilta. Tilikauden aikana vähentämättä 
jäänyt määrä voidaan hakea vasta tilikauden 
päätyttyä palautuksena.  

Erityistilanteissa verokaudelta vähentämät-
tä jääneen arvonlisäveron voi saada ennak-
kopalautuksena jo tilikauden aikana, jolloin 
palautus maksetaan hakemukseen annetun 
päätöksen perusteella. Nykyiset ennakkopa-
lautuksensaajat saisivat palautuksen yleensä 
hyväkseen yhtä nopeasti kuin nykyisin. Ve-
rotilimenettelyssä palautukseen oikeuttava 
vero luettaisiin hyväksi aikaisintaan kohde-
kautta seuraavan kuukauden 12 päivänä. 
Säännös on tarpeen, jotta arvonlisäveropalau-
tuksella voitaisiin kattaa verovelvollisen mui-
ta tuolloin erääntyviä veroja ja vähentää siten 
Verohallinnon ja verovelvollisen välistä 
maksuliikettä. 

Verotilimenettelyssä arvonlisäveron alara-
jahuojennusta ei normaalisti haettaisi hake-
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muksella, vaan tiedot annettaisiin kausive-
roilmoituksen yhteydessä. Alarajahuojennuk-
sena palautettava arvonlisäveron määrä luet-
taisiin verovelvollisen hyväksi samalla taval-
la kuin verokaudelta vähentämättä jäänyt ar-
vonlisävero.  

 
Myöhästymismaksu 

Verotilimenettelyssä ilmoitusten oikea-
aikainen antaminen olisi nykyistä tärkeäm-
pää, jotta kertyneet verot voitaisiin tilittää ve-
ronsaajille oikea-aikaisesti ja -määräisesti. 
Valtiovarainministeriön päätöksen mukaises-
ti Verohallinto maksaa tilitettävät määrät ve-
ronsaajille siten, että ne ovat veronsaajien 
käytettävissä kunkin kuukauden 28 päivä.  

Nykyisin veronsaajien tilitystä varten ei 
tarvita verovelvollisten antamia ilmoitustie-
toja, koska verot maksetaan verolajikohtai-
sesti Verohallinnon eri pankkitileille. Sen si-
jaan verotilimenettelyssä kaikki verot mak-
settaisiin samalle pankkitilille, ja veronsaajil-
le tilittäminen perustuisi verotileiltä saataviin 
tietoihin. Tilitysmenettelyn kannalta muutos 
merkitsee sitä, että kausiveroilmoitusten oi-
kea-aikainen antaminen sekä ilmoitusten vii-
vytyksetön ja virheetön verotilille kirjaami-
nen on veronsaajien kannalta erityisen tärke-
ää. Tilitettävien määrien maksaminen veron-
saajille nykyistä vastaavassa aikataulussa 
edellyttää, että kausiveroilmoitukset ovat Ve-
rohallinnon käytettävissä viimeistään kuu-
kauden 12 päivänä. 

Tämän vuoksi kausiveroilmoitusten oikea-
aikaisen antamisen tehostamiseksi ehdote-
taankin otettavaksi käyttöön myöhästymis-
maksu. Se korvaisi osaksi aineellisten vero-
lakien nojalla nykyisin ilmoituksen myöhäs-
tymisestä määrättävät veronkorotukset. 

Kausiveroilmoituksen myöhästyessä perit-
täisiin myöhässä ilmoitetulle maksettavan ve-
ron määrälle myöhästymismaksua 20 prosen-
tin vuotuisen korkokannan mukaan ilmoituk-
sen määräpäivästä sen antamispäivään. Koh-
tuussyistä myöhästymismaksua perittäisiin 
kuitenkin enintään 15 000 euroa. 

Myöhästymismaksun vähimmäismäärä oli-
si kultakin verolajilta 5 euroa. Myöhästymis-
maksu perittäisiin, vaikka maksettavaa veroa 
ei ole, jos verovelvollinen on aineellisten ve-
rolakien mukaan velvollinen antamaan ve-

roilmoituksen. Vähimmäismäärällä pyrittäi-
siin ehkäisemään pieniä veromääriä koskevi-
en ilmoitusten myöhästyminen ja siten tur-
vaamaan veronsaajatilitysten perusteeksi tar-
vittavat oikeat kertymätiedot. 

Sanktiot lievenisivät uudistuksen myötä 
jonkin verran. Nykyisten säännösten mukaan 
veronkorotusta määrätään verolajikohtaisesti 
maksun ja ilmoituksen viivästymisen tai 
puuttumisen vuoksi. Verotilimenettelyssä 
maksun viivästymisen perusteella laskettai-
siin verotilin viivästyskorkoa, mutta ei enää 
määrättäisi veronkorotusta. Myöhässä ilmoi-
tetulle verolle ei pääsääntöisesti määrättäisi 
veronkorotusta vaan myöhästymismaksu. 
Ehdotusten mukaan erillinen veronkorotus 
voisi edelleen tulla määrättäväksi esimerkiksi 
arviomaksuunpanon tai muun viranomaisa-
loitteisen maksuunpanon yhteydessä. Näissä 
tilanteissa myöhästymismaksua ei tulisi mää-
rättäväksi. 

 
Pidennetty ilmoitus- ja maksujakso 

Verotilijärjestelmään siirryttäessä otettai-
siin käyttöön pienten yritysten pidennetyt 
neljänneskalenterivuoden tai kalenterivuoden 
pituiset ilmoitus- ja maksujaksot. Pidennetyn 
jakson käyttöönotolla on tarkoitus keventää 
pienten yritysten hallinnollisia velvoitteita. 
Verohallinnolle menettely antaisi mahdolli-
suuden kohdentaa valvontaresurssejaan ny-
kyistä tarkoituksenmukaisemmalla tavalla. 
Pienyritysten valvonnasta aiheutuvat hallin-
nolliset kustannukset suhteutettuna niiltä ker-
tyvän veron määrään ovat nykyisin suuret. 

Pidennettyyn ilmoitus- ja maksukauteen 
oikeutetut pienyritykset määriteltäisiin liike-
vaihtorajan perusteella. Liikevaihtoraja mää-
riteltäisiin kirjanpitolain liikevaihdon tai sitä 
vastaavan tuoton perusteella, koska tämä vas-
taisi parhaiten koko varsinaisen liiketoimin-
nan laajuutta. Tämä määritelmä olisi tarkoi-
tuksenmukainen myös siksi, että pidennetyt 
kaudet koskevat useita eri verolajeja. Hallin-
nollisen monimutkaisuuden välttämiseksi 
kirjanpitolain mukainen liikevaihto tai sitä 
vastaava tuotto laskettaisiin kalenterivuodelta 
eikä kirjanpitolain mukaiselta tilikaudelta. 

Neljänneskalenterivuosimenettelyä sovel-
lettaisiin yhtenäisesti kaikkiin verotilimenet-
telyn piiriin kuuluviin veroihin, vakuutus-
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maksuveroa ja arpajaisveroa lukuun ottamat-
ta. Jos ilmoitus- ja maksuvelvollinen ei olisi 
rekisteröitynyt säännölliseksi työnantajaksi, 
menettelyä sovellettaisiin muihin veroihin 
kuin arvonlisäveroon vain, jos maksaja olisi 
myös arvonlisäverovelvollinen. Menettelyssä 
ilmoitus- ja maksuvelvollinen, jonka kalente-
rivuoden kirjanpitolaissa tarkoitettu liike-
vaihto tai sitä vastaava tuotto olisi enintään 
50 000 euroa, saisi ilmoittaa ja maksaa kaikki 
kyseiset verotilimenettelyn piiriin kuuluvat 
verot kolmen kuukauden jaksossa.  

Jos arvonlisäverovelvollisen kalenterivuo-
den kirjanpitolain mukainen liikevaihto tai 
sitä vastaava tuotto olisi enintään 25 000 eu-
roa, arvonlisäveroa koskeva ilmoitus- ja 
maksujakso olisi kalenterivuosi. Muut oma-
aloitteiset verot, joita arvonlisäveron kalente-
rivuosimenettelyyn kuuluva suorittaisi, olisi 
ilmoitettava ja maksettava kolmen kuukau-
den jaksoilta.  

Pidennetyn ilmoitus- ja maksukauden so-
veltaminen olisi vapaaehtoista, joten ilmoi-
tus- ja maksuvelvollinen voisi valita sitä pi-
sintä kautta lyhyemmän kauden, jonka sovel-
tamisalaan tämä olisi toiminnan laajuuden 
perusteella oikeutettu. Tehty valinta sitoisi 
aina kolmen perättäisen kalenterivuoden 
ajan. 

Valvonnallisista syistä ehdotetaan, että Ve-
rohallinto voisi siirtää kuukausimenettelyyn 
sellaisen ilmoitus- ja maksuvelvollisen, joka 
olennaisesti laiminlöisi tai jonka perustellusta 
syystä epäiltäisiin aikovan olennaisesti lai-
minlyödä velvollisuutensa verotuksessa. 
Määräys voisi koskea myös toimintaansa 
aloittavaa yritystä, jos laissa säädetyt edelly-
tykset täyttyisivät.  

 
Maksaminen 

Maksamisessa siirryttäisiin yhteen kuukau-
sittaiseen eräpäivään. Verot ja maksut erään-
tyisivät maksettaviksi kuukauden yleisenä 
eräpäivänä. Yleiseksi eräpäiväksi ehdotetaan 
kuukauden 12 päivää. Viimeistään tällöin ve-
rovelvollisen olisi maksettava erääntyvien 
velvoitteidensa suoritukseksi tarvittava mää-
rä.  

Maksut maksettaisiin rahalaitokseen Vero-
hallinnon pankkitilille, joka on tarkoitettu ve-
rotilille suoritettavia maksuja varten. Maksua 

ei nykyiseen tapaan enää maksettaessa koh-
dennettaisi tietyn veron suoritukseksi. Mak-
sun tunnistamista varten tarvittaisiin vain ve-
rovelvollisen yksilöivä tieto. 

Jatkossa verovelvollinen voisi siten maksaa 
kaikki velvoitteensa yhdellä maksulla samal-
la kertaa. Verohallinto voisi vähentää verova-
rojen maksamista varten tarvittavien pankki-
tilien määrää, ja maksujen välityksessä voi-
taisiin tulevaisuudessa siirtyä noudattamaan 
yhtenäisen euromaksualueen (SEPA) stan-
dardeja. 

Edestakaisen maksuliikkeen vähentämisek-
si esityksessä ehdotetaan lisäksi säännöstä, 
jonka nojalla verovelvollinen voisi halutes-
saan jättää veronpalautuksensa verotilille 
myöhemmin erääntyvien verojen maksua 
varten.  

 
Maksun kohdentamisoikeuden poistuminen 

Merkittävä periaatteellinen muutos nykyti-
laan olisi se, että verovelvollinen ei voisi va-
lita, minkä verotilille kirjatuista velvoitteis-
taan maksaa. Maksut käytettäisiin velvoittei-
den suoritukseksi laissa säädetyssä järjestyk-
sessä. Muutos mahdollistaisi tietojärjestel-
miin perustuvan automatisoidun velvoittei-
den ja maksujen keskinäisen kohdentamisen. 
Automatisoinnilla saataisiin kustannussäästö-
jä sekä ilmoitusvalvonnassa että maksujen 
käsittelyssä. Se tuottaisi kustannusten säästö-
jä myös Verohallinnon ja rahalaitosten väli-
sessä maksuliikkeessä. 

Verovelvolliselle, joka maksaa ajoissa 
kaikki velvoitteensa, kohdentamisoikeuden 
poistumisella ei ole merkitystä. Kohdenta-
misoikeuden poistumisella ei olisi merkitystä 
myöskään siinä tapauksessa, että verojen 
maksamatta jäämisen seuraamukset olisivat 
verolajista riippumatta samanlaiset. 

Nykyään kuitenkin on tilanteita, joissa eri 
verolajien maksamatta jäämisestä seuraa ve-
rovelvollisen kannalta erilaisia haitallisia 
seuraamuksia. Jos verovelvollisen maksut ei-
vät riitä kattamaan kaikkia erääntyviä vel-
voitteita, verovelvollisella on aihetta kohden-
taa maksunsa veroihin, joiden seuraamukset 
muodostuisivat haitallisimmiksi. Laimin-
lyönnin verolajikohtaisia eroavuuksia on 
korkoseuraamuksissa ja perintäkeinoissa se-
kä ennakkoperintärekisteristä poistamisen 
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perusteissa. Myös yksityisoikeudellisissa ja 
rikosoikeudellisissa seuraamuksissa on eroja.  

Eri verolaeissa on erilaisia säännöksiä 
maksamatta jääneelle verolle suoritettavasta 
korosta. Jos verovelvollisella on ollut useita 
eri veroja suorittamatta, on tavallista, että ve-
rovelvollinen on halunnut kohdentaa maksun 
verolle, jonka viivästymisen seuraamukset 
ovat olleet määrältään suurimmat tai muutoin 
haitallisimmat. Esityksessä ehdotetaan, että 
korkoseuraamukset yhtenäistettäisiin. Veroti-
lillä maksamatta oleville veroille laskettaisiin 
viivästyskorkoa, joka määräytyisi verolajista 
riippumatta samanlaisin perustein, jolloin ve-
rovelvollisella ei olisi erityistä tarvetta saada 
maksuaan kohdennetuksi tietylle verolle. 

Verovelvollinen, joka olennaisesti laimin-
lyö veronmaksun, voidaan poistaa ennakko-
perintärekisteristä. Poistamiseen johtavaksi 
syyksi on erityisesti katsottu laiminlyönnit 
ennakkoveron, lopullisen veron, ennakonpi-
dätyksen, työnantajan sosiaaliturvamaksun ja 
arvonlisäveron maksamisessa. Verohallinnon 
nykyisen ohjeistuksen mukaan kysymys on 
kuitenkin aina asiakkaan tilanteen kokonais-
arvioinnista, eikä veronmaksun laiminlyön-
nille ole määriteltävissä tarkkaa rajaa. Veroti-
lijärjestelmään siirryttäessä olisi tarkoituk-
senmukaista säätää, että kaikki verotilin kaut-
ta hoidettava verot otettaisiin huomioon har-
kittaessa rekisteristä poistamista. Ennakkope-
rintärekisteristä poistamisen mahdollisuus on 
verojen kertymistä tehostava hallinnollinen 
seuraamus, johon ei liity suoraan taloudelli-
sia seuraamuksia. Käytännössä toimeksianta-
jat kuitenkin suosivat keskenään kilpailuti-
lanteessa toimivista yrittäjistä niitä, jotka 
kuuluvat ennakkoperintärekisteriin. 

Verovelvollisen tavoite kohdentaa maksu 
tietylle verolle on voinut johtua myös vero-
jäämien julkaisemiseen liittyvistä syistä. Ve-
rohallinto voi ilmoittaa julkaistavaksi arvon-
lisäverojen sekä ennakonpidätysten ja työn-
antajan sosiaaliturvamaksujen jäämätietoja. 
Verojäämät lähetetään julkaistavaksi Viralli-
seen lehteen sekä kahden talousalan päivä-
lehden niin sanotulle protestilistalle samaan 
aikaan, kun ne lähetetään ulosottoon. Jokai-
nen voi pyynnöstä saada ulosottorekisteristä 
ulosottotodistuksen, josta ilmenevät verovel-
vollisen muiden velkojen lisäksi verovelat 
verolajikohtaisesti kahden edellisen vuoden 

ajalta. Lisäksi luottotietolaitokset julkaisevat 
ulosottorekisteristä keräämiään tietoja. Ulos-
ottoon lähettämisen nopeutuessa verojäämän 
julkiseksi tulo tulee myös nopeutumaan. 

Verorikkomuksesta voidaan tuomita rikos-
lain (39A/1889) 29 luvun 4 §:n nojalla se, 
joka jättää hyötymistarkoituksessa ja muusta 
syystä kuin maksukyvyttömyydestä suorit-
tamatta ennakonpidätyksen, lähdeveron, tili-
tettävän varainsiirtoveron, vakuutusmaksuve-
ron, arvonlisäveron tai työnantajan sosiaali-
turvamaksun. Maksulaiminlyönnin kriminali-
soinnin rajaaminen mainittuihin veroihin pe-
rustuu osaltaan siihen näkökohtaan, että toi-
selle kuuluvien varojen tilittämisen laimin-
lyönti nähdään moitittavammaksi kuin omien 
verojen suorittamatta jättäminen. 

 
Rajoitettu kohdentamisoikeus 

Sekä julkaisemiseen että verorikkomus-
säännöksiin liittyy sellaisia yksityisen oike-
usasemaan kohdistuvia vaikutuksia, joiden 
vuoksi seuraamuksilta tulee edellyttää riittä-
vän painavia yhteiskunnallisia perusteita. 
Seuraamuksia on perusteltu erityisesti vero-
varojen kertymisen turvaamisella. Seuraa-
muksilla on laiminlyöntejä ennalta ehkäisevä 
vaikutus, ja ne kohdistuvat määrällisesti suu-
rimpiin ja yhteiskunnallisesti merkittävim-
piin veroihin. Seuraamusten ulkopuolelle 
jäävät verot ovat taloudellisesti vähämerki-
tyksisempiä tai luonteeltaan verovelvollisen 
henkilökohtaisen verovelvollisuuden piiriin 
kuuluvia. 

Esityksen valmistelun yhteydessä on ollut 
esillä erilaisia vaihtoehtoja mainittuihin seu-
raamuksiin liittyvien oikeusturvanäkökohtien 
huomioon ottamiseksi verotilijärjestelmässä. 

Verotilijärjestelmän edellyttämän neutraa-
lisuuden saavuttamiseksi seuraamukset voi-
taisiin laajentaa koskemaan kaikkia verolaje-
ja. Säännöksen luonne huomioon ottaen seu-
raamukset olisi kuitenkin perusteltua rajata 
koskemaan vain yritysasiakkaita, joilta voi-
daan edellyttää korkeampaa tietotasoa ja vel-
vollisuuksien huolellista täyttämistä. Yritys-
asiakkailta kertyy myös suurin osa verova-
roista. Jos julkaisuoikeudesta ja verorikko-
mussäännöksestä puolestaan luovuttaisiin, 
olisi varmistettava, että ulosoton ja mahdolli-
sesti myös muiden väylien kautta verovelan 
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julkiseksi tuleminen on riittävä perinnän te-
hoste. Muita perintää tehostavia ja verorik-
komussäännöstön korvaavia keinoja tulisi li-
säksi ehkä ottaa käyttöön.  

Eräänä vaihtoehtona on tarkasteltu sitä, että 
maksut kohdennettaisiin ensisijaisesti julkai-
su- ja rangaistusuhan alaisten verojen suori-
tukseksi. Tässä tapauksessa verovelvollisen 
olisi vältettävä tekemästä maksusuorituksia 
ennen julkaisu- ja rangaistusuhan alaisten 
velvoitteiden erääntymistä, jotta maksut eivät 
tulisi käytetyksi jo erääntyneiden muiden ve-
rojen suoritukseksi. Vaihtoehdosta aiheutuva 
velvoitteiden suoritusjärjestys muuttaisi jos-
sain määrin veronsaajien keskinäisiä kerty-
mäsuhteita nykyisestä. Määrältään suurimpi-
en verojen kertymäsuhteisiin suoritusjärjes-
tyksen muutos saattaisi vaikuttaa enemmän. 
Toisaalta jos seuraamuksista luovuttaisiin 
kokonaan, on mahdollista, että se heikentäisi 
kaikkien veronsaajien asemaa veron kerty-
mistä tehostavien seuraamusten poistuessa. 

Verotilimenettelyyn siirtymisen ensimmäi-
sessä vaiheessa ehdotetaan säädettäväksi 
edellä selvitettyjen vaihtoehtojen välimuoto, 
jolloin verovelvolliselle jäisi rajoitettu koh-
dentamisoikeus. Kun suorittamatta jääneet 
velvoitteet on siirretty perittäväksi ja poistet-
tu verotililtä, verovelvollinen voisi pyytää, 
että maksu kohdennettaisiin laissa säädetystä 
järjestyksestä poiketen julkaisu- tai rangais-
tusuhan alaiselle verolle. Näin ollen ennen 
julkaistavaksi lähettämistä ja rikosilmoituk-
sen tekemistä verovelvollisella olisi mahdol-
lisuus suorittaa maksamatta olevat verot ja 
välttää rikosseuraamusuhka. Ehdotuksella 
pyritään tasapainottamaan verovelvollisten 
asemaan liittyviä kohtuusnäkökohtia ja seu-
raamusten taustalla olevia yhteiskunnallisia 
intressejä. 

Muiden kuin julkaisu- ja rangaistusuhan 
alaisten verolajien osuus verotilimenettelyn 
piiriin ensimmäisessä vaiheessa kuuluvien 
verojen kertymästä on vähäinen, ja verojää-
mistä näiden verojen osuus on noin yksi pro-
sentti. 

Verotilin käyttöönoton laajentuessa niin, 
että soveltamispiiriin tulisivat myös jäännös- 
ja ennakkoverot sekä kiinteistövero ja met-
sänhoitomaksu, on arvioitava uudelleen jul-
kaisuoikeuden ja verorikkomusuhan merki-

tystä suhteessa kohdentamisoikeuden puut-
tumiseen. 

Luottotietolain (527/2007) nojalla luotto-
tietorekisteriin voidaan tallentaa veroviran-
omaisen julkistama tieto verosaatavasta. Sitä, 
miten verosaamisten tallentamista luottotie-
torekisteriin voitaisiin mahdollisesti hyödyn-
tää verovelkojen perinnässä, selvitetään 
myöhemmässä vaiheessa. Siinä yhteydessä 
tulee arvioitavaksi, voitaisiinko verojen mak-
sun laiminlyönti merkitä maksuhäiriönä luot-
totietorekisteriin ilman edeltävää julkaisua ja 
korvaisiko tällainen menettely verojen pro-
testilistalla julkaisemisen. 

 
Velvoitteiden suorittamisjärjestys 

Verotililaissa säädettäisiin velvoitteiden 
suoritusjärjestyksestä. Suoritusjärjestys mää-
rittelisi sen, mitkä verot ja mitkä veronsaajat 
jäisivät ilman suoritusta, jos hyvitykset eivät 
riitä kaikkien erääntyvien velvoitteiden suori-
tukseksi. Suoritusjärjestys perustuisi ensisi-
jaisesti vanhenemispäivän ja eräpäivän mu-
kaiseen ikäjärjestykseen. Ikäjärjestyksellä 
turvattaisiin eri veronsaajien verojen tasapuo-
linen kertyminen ja minimoitaisiin velvoit-
teiden vanhenemisesta johtuvat veromene-
tykset. Velvoitteet vanhenisivat pääsääntöi-
sesti viiden vuoden kuluttua velvoitteen 
erääntymistä seuraavan vuoden alusta.  

Samaan aikaan vanhentuvien keskinäinen 
järjestys määräytyisi eräpäivän mukaan van-
himmasta uusimpaan. Velvoitteet, jolla olisi 
sama eräpäivä, suoritettaisiin verolajikohtai-
sessa järjestyksessä siten, että etusijalla olisi-
vat verot, jotka jaetaan useammalle veronsaa-
jalle, seuraavana yhden veronsaajan verot ja 
viimeisenä yksin valtiolle tulevat verot. Ve-
rotilimenettelyn ensimmäisessä vaiheessa 
tämä merkitsisi sitä, että ensin suoritetuiksi 
tulisivat kunnille, seurakunnille, Kansanelä-
kelaitokselle ja valtiolle jaettavat ennakonpi-
dätykset, seuraavana olisivat Kansaneläkelai-
tokselle tilitettävät sosiaaliturvamaksut ja 
viimeisenä yksin valtiolle tilitettävät verot. 
Järjestys vastaisi nykyisen oma-aloitteisen 
veron suoritukseksi maksetun yksilöimättö-
män maksun käyttöjärjestystä sekä veronkan-
tolaissa säädettyä veronkuittausjärjestystä. 
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Suorittamatta jääneet velvoitteet 

Verotilin kuukausittain tehtävän täsmäy-
tyksen yhteydessä Verohallinto ilmoittaisi 
verovelvolliselle suorittamatta jääneistä vel-
voitteista. Velvoitteiden perintä tapahtuisi 
kuten nykyäänkin veronkantolain ja perintää 
koskevien muiden säädösten mukaisesti. 

Kausiveroilmoituksella ilmoitettujen vel-
voitteiden osalta ei kuitenkaan ryhdyttäisi 
ulosotto- eikä muihinkaan pakkoperintätoi-
miin ennen kuin tiliotteen tiedoksi antamises-
ta on kulunut kaksi viikkoa. Näin varmistet-
taisiin, että perintätoimiin ei ryhdytä ennen 
kuin verovelvollisella on ollut mahdollisuus 
tarkistaa velvoitteita koskevat tiedot ja tarvit-
taessa pyytää tietojen oikaisemista. Mak-
suunpantuja velvoitteita rajoitus ei koskisi, 
sillä niitä koskevat tiedot ovat nähtävissä jo 
erääntymistä edeltävän kuukauden tiliotteel-
la. 

 
 

Palauttaminen 

Verotilillä olevat veronpalautukset käytet-
täisiin verotilillä olevien velvoitteiden suori-
tukseksi laissa säädetyssä järjestyksessä, ja 
yli jäävä osa maksettaisiin verovelvolliselle 
viipymättä. Normaalitapauksessa palautus 
maksettaisiin, kuten nykyäänkin, kahdesta 
kolmeen päivän kuluessa siitä, kun oikeus 
sen saantiin on selvä. Kausiveroilmoituksella 
ilmoitettuun verokaudelta vähentämättä jää-
neeseen arvonlisäveroon kohdistettaisiin en-
nen palautuksen maksamista kussakin yksit-
täistapauksessa tarkoituksenmukaisena pidet-
tävät valvontatoimenpiteet. 

Verovelvollinen voisi halutessaan pyytää 
palautuksen säilyttämistä verotilillä myö-
hemmin erääntyvien velvoitteidensa maksa-
mista varten. Tällöin palautukselle laskettai-
siin hyvityskorkoa siihen saakka, kun se käy-
tetään velvoitteiden suoritukseksi. 

Yhtäläisen ja yhdenmukaisen menettelyn 
saavuttamiseksi kaikkia veronpalautuksia ve-
rolajista ja palautusperusteesta riippumatta 
käsiteltäisiin verotilillä samalla tavalla. Näin 
ollen myös huojentamispäätökseen perustu-
vaa palautusta, joka nykyisen veronkantolain 
mukaan verojäämistä huolimatta on makset-
tava verovelvolliselle, käytettäisiin velvoit-

teiden suoritukseksi ja vain ylijäävä määrä 
maksettaisiin verovelvolliselle.  

Palautuksia ei kuitenkaan maksettaisi vero-
velvolliselle tilanteessa, jossa verovelvolli-
nen ei ole täyttänyt ilmoitusvelvollisuuttaan. 
Palautus maksettaisiin, kun selvyys veron 
määrästä on saatu.  

Verovelvollisen maksamat maksut palau-
tettaisiin vain, jos ne on maksettu erehdyk-
sessä tai aiheetta. Verohallinto voisi myös 
oma-aloitteisesti palauttaa maksun, jos siihen 
on aihetta.  

Ennen palautuksen maksamista palautetta-
via määriä käytettäisiin verotilin ulkopuolis-
ten verojäämien kuittaukseen.  

 
 

Verotilin korot 

Verotilijärjestelmä muuttaisi ja yhtenäistäi-
si maksamatta jääneille veroille perittäviä 
korkoja sekä verovelvollisille palautettaville 
määrille maksettavia korkoja koskevaa sään-
telyä. 

Erääntyneille, maksamattomille velvoitteil-
le laskettava viivästyskorko vastaisi perus-
teiltaan nykyisin perittävää veronlisäystä ja 
viivekorkoa. Viivästyskorkoa laskettaisiin 
velvoitteen eräpäivän ja velvoitteen suoritus-
päivän väliseltä ajalta. Viivästyskorko vastai-
si viivekorkoa ja olisi korkolain mukainen 
viitekorko lisättynä seitsemällä prosenttiyk-
siköllä. 

Verotilin hyvityskorko vastaisi nykyistä 
palautuskorkoa. Hyvityskorkoa laskettaisiin 
niille maksuille ja veronpalautuksille sekä 
muille hyvityksille, joita ei ole käytetty vero-
jen suoritukseksi. Palautukseen oikeuttavalle 
arvonlisäverolle korkoa laskettaisiin kuiten-
kin vasta kohdekautta toiseksi seuraavan 
kuukauden yleisestä eräpäivästä. Korkoa las-
kettaisiin siihen päivään, jona käyttämättä 
olevat hyvitykset palautetaan verovelvollisel-
le tai, jos hyvitykset käytetään myöhemmin 
erääntyvien verojen suoritukseksi, näiden ve-
rojen eräpäivään. Hyvityskoron määrä vas-
taisi nykyistä veronkantolain 22 §:n mukaista 
palautuskorkoa ja olisi määrältään korkolain 
mukainen viitekorko vähennettynä kahdella 
prosenttiyksiköllä. 

Periaatteellinen muutos nykytilaan olisi se, 
että hyvityskorkoa laskettaisiin myös ennen 
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eräpäivää maksetulle määrälle. Nykyisin en-
nen eräpäivää tehdylle maksulle ei makseta 
korkoa, kuten ei myöskään aiheetta liikaa 
maksetulle määrälle. Koron maksamisella 
ennen eräpäivää maksetulle määrälle ja vero-
tilille jätetylle veronpalautukselle pyrittäisiin 
edistämään verojen kertymistä ajallaan ja vä-
hentämään osaltaan verotilijärjestelmän ta-
voitteiden mukaisesti edestakaista maksulii-
kettä.  

Hyvityskorko verovelvollisen maksamalle 
määrälle laskettaisiin maksupäivää seuraa-
vasta päivästä. Myös muiden hyväksi luetta-
vien erien osalta määriteltäisiin päivä, josta 
koron laskenta alkaisi. Hyvityksille määritel-
täisiin myös niin sanottu arvopäivä, josta al-
kaen hyvitystä käytettäisiin velvoitteiden 
suoritukseksi. Koron laskennan alkupäivä 
olisi yleensä sama kuin hyvityksen arvopäi-
vä. Poikkeuksen muodostaisi palautukseen 
oikeuttava arvonlisävero, jonka koron las-
kennan alkupäivä olisi kohdekautta toiseksi 
seuraavan kuukauden yleistä eräpäivää seu-
raava päivä, mutta velvoitteiden suorituksek-
si käytettäessä ja palautettaessa sen arvopäi-
vä olisi kohdekautta seuraava yleinen eräpäi-
vä tai sen jälkeinen ilmoituksen antamispäi-
vä. 

Hyvityskoron tason huomioon ottaen ei ole 
nähtävissä vaaraa siitä, että verotiliä ryhdyt-
täisiin käyttämään käteisvarojen sijoituspaik-
kana verotilin veronkannollista tarkoitusta 
laajemmin. 

 
 

Oikaiseminen ja muutoksenhaku 

Verotililakiin otettaisiin säännökset virhei-
den korjaamisesta, oikaisuvaatimuksen te-
kemisestä ja muutoksenhausta. Verotilime-
nettely on hallinnollista massamenettelyä, 
jossa tietojärjestelmien avulla tilille kootaan 
erilaista tietoa ja lasketaan verovelvollisen ja 
Verohallinnon keskinäisten saatavien ja vel-
kojen tilanne. Tilin tietojen korjaaminen ja 
uudelleen laskenta Verohallinnon it-
seoikaisuna olisi ensisijainen virheiden kor-
jaamismenettely. 

Verovelvollisen hyväksi korjaus voitaisiin 
tehdä viiden vuoden ja vahingoksi kahden 
vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päät-
tymisestä, jonka aikana tilitapahtuma on 

merkitty tiliotteelle. Ajat vastaisivat nykyi-
sessä verotusmenettelyssä säädettyjä oi-
kaisuaikoja. Virheiden korjaaminen voisi ta-
pahtua myös verovelvollisen, velvoitteesta 
vastuussa olevan tai veronsaajien oikeuden-
valvontayksikön pyynnöstä. Korjaus ja sen 
perusteet merkittäisiin tiliotteelle. Korjaus-
pyynnön johdosta annettuun päätökseen haet-
taisiin muutosta kirjallisella oikeusvaatimuk-
sella. Kirjallisesti tehtyyn oikaisuvaatimuk-
seen annettuun päätökseen haettaisiin muu-
tosta valittamalla hallinto-oikeuteen. 

Tilille aiheettomasti kirjattu ja verovelvol-
liselle palautettu hyvitys määrättäisiin mak-
settavaksi takaisin. Takaisin maksettavaksi 
määrätty hyvitys kirjattaisiin verotilille vel-
voitteeksi, ja sitä perittäisiin ilman erillistä 
päätöstä tai tuomiota kuten muitakin verotilin 
velvoitteita. 

 
 

Seuraamusten perimättä jättäminen ja huo-
jentaminen 

Verotililakiin otettaisiin säännökset myös 
myöhästymismaksun, viivästyskoron ja vii-
vekoron perimättä jättämisestä ja huojenta-
misesta. 

Verohallinto voisi jättää yksittäisessä tapa-
uksessa viivästysseuraamukset perimättä, jos 
viivästys on johtunut verovelvollisesta riip-
pumattomasta ylivoimaiseen esteeseen ver-
rattavasta syystä. Jos viivästysseuraamukset 
ovat aiheutuneet Verohallinnon menettelystä, 
ne jätettäisiin perimättä kokonaan, tai ne jä-
tettäisiin perimättä osittain, jos katsotaan nii-
den aiheutuneen osaksi Verohallinnon syyksi 
luettavasta menettelystä. 

Valtiovarainministeriöllä olisi valtuus an-
taa asetus viivästysseuraamusten perimättä 
jättämisestä tietyltä ajalta silloin, kun veron 
maksaminen tai ilmoittaminen estyy ilmoi-
tus- ja maksuvelvollisista riippumattomista 
yleisistä syistä.  

Verohallinto voisi hakemuksesta huojentaa 
viivästysseuraamukset joko kokonaan tai 
osittain. Huojentaminen edellyttäisi verovel-
vollisen taloudelliseen asemaan tai muihin 
verovelvollisen olosuhteisiin liittyviä koh-
tuussyitä.  
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2.3 Arvonlisäverolaki ja ennakkoperin-
tälaki 

Arvonlisäverolain ja ennakkoperintälain 
säännöksiin tehtäisiin verotilin käyttöönoton 
edellyttämät menettelyä koskevat muutokset. 
Lisäksi molempiin lakeihin sisällytettäisiin 
säännökset pienyritysten pidennetyistä ilmoi-
tus- ja maksujaksoista. Arvonlisäverotukses-
sa korvattaisiin lisäksi nykyinen vuoden 
määräajassa tapahtuva veron määrääminen ja 
jälkiverotus yhtenäisellä veron määräämistä 
koskevalla sääntelyllä. 

 
2.4 Verontilityslaki 

Verotilimenettelyyn siirtyminen ei aiheuta 
tarvetta muuttaa nykyisiä verojen tilittämisen 
perusperiaatteita. Tilittäminen on edelleen 
verolaji- ja verovuosikohtaista, kuukausittain 
toistuvaa ja kertymään perustuvaa. Verotili-
järjestelmän käyttöönotto edellyttää kuiten-
kin eräitä muutoksia verontilitystä koskeviin 
säännöksiin. 

Verotilimenettelyn piiriin kuuluvien tilitet-
tävien verojen, eli ennakonpidätysten ja 
työnantajan sosiaaliturvamaksun kertymis-
jaksosta ja tilitysajankohdasta säädettäisiin 
erikseen. Verotilimenettelyyn kuuluvien ve-
rojen yleinen eräpäivä, kuukauden 12 päivä, 
ja verontilityksessä sovellettava kertymisjak-
so, kuukauden 18 päivästä seuraavan kuu-
kauden 17 päivään, on määritetty siten, että 
verovelvollisilla olisi riittävä maksuaika ja 
Verohallinnolla riittävä veronsaajatilitysten 
tekoaika. Näin varmistettaisiin se, että veron-
saajat saisivat heille kuuluvat verovarat kun-
kin kuukauden 28 päivään mennessä kuten 
nykyisin. 

Kertymisjakson aikana verovelvollisen ve-
rotilillä verojen suoritukseksi käytetyt määrät 
katsottaisiin kertyneiksi ja otettaisiin huomi-
oon tilityksissä. Nykyisestä poiketen veron-
palautus vähennettäisiin tilityksestä, kun se 
on luettu verovelvollisen hyväksi verotilillä, 
vaikka sitä ei olisikaan vielä maksettu vero-
velvolliselle. Pääsääntöisesti veronpalautuk-
set maksettaisiin verovelvollisille viivytyk-
settä, jos verotilillä ei ole erääntyneitä veroja 
eikä verovelvollinen ole pyytänyt palautusten 
säilyttämistä verotilillä tulevia veron maksuja 
varten.  

Muiden kuin verotilimenettelyn piiriin kuu-
luvien veronsaajille tilitettävien verojen, ku-
ten maksuunpantujen ennakoiden, ennakon 
täydennysmaksun ja jäännösverojen sekä yh-
teisöverojen ja kiinteistöverojen eräpäivät ja 
kertymäjaksot säilyisivät nykyisellään. 
Periaatteellisesti ja vaikutuksiltaan merkittä-
vimmät muutokset liittyvät ehdotettuun ta-
kuutilitysmenettelyyn. Nykyisin verot mak-
setaan viitetilisiirrolla verolajikohtaisesti Ve-
rohallinnon pankkitileille, joten tilitystä var-
ten ei tarvita erikseen verovelvollisten anta-
mia ilmoitustietoja. Verotilimenettelyssä vii-
te ilmaisee veronmaksajan, muttei verolajia. 
Tilitysmenettelyn kannalta tämä merkitsee si-
tä, että kertyneiden määrien jakaminen perus-
tuisi ainoastaan verovelvollisten antamiin il-
moitustietoihin.  

Etenkin verotilijärjestelmän käyttöönoton 
yhteydessä ja myöhemminkin esimerkiksi 
ilmoitustietojen tai maksutietojen välitykses-
sä ilmenevien mahdollisten teknisten häiriöi-
den vuoksi tai muissa poikkeuksellisissa ti-
lanteissa tilityksen edellyttämiä tietoja ei aina 
ole käytettävissä tilitystä varten kuukauden 
18 päivään mennessä siten, että tilitykset voi-
taisiin tehdä säädetyssä ajassa oikean määräi-
sinä. Työnantajasuoritusten tilitysten turvaa-
miseksi tällaisissa tilanteissa otettaisiin käyt-
töön erityinen takuutilitysmenettely.  

Takuutilitysmenettelyä varten valtiovarain-
ministeriö vahvistaisi vuosittain kuukausi-
kohtaisesti työnantajasuoritusten vähim-
mäismäärät. Vähimmäismäärät olisi arvioita-
va siten, että ne mahdollisimman tarkoin vas-
taisivat toteutuvia, verotilimenettelyn piiriin 
kuuluvia työnantajasuoritusten tilitettäviä 
määriä. Takuutilitysmenettelyyn ryhdyttäi-
siin, jos joltakin kuukaudelta tilitettävien 
työnantajasuoritusten maksamiseksi kausive-
roilmoitusten mukaisesti käytetty määrä yh-
teensä on vähemmän kuin 90 prosenttia 
työnantajasuoritusten valtiovarainministeriön 
asetuksella vahvistetusta vähimmäismääräs-
tä. Tällöin kausiveroilmoitusten mukaan käy-
tetyn määrän ja vähimmäismäärän erotus tili-
tettäisiin takuutilityksenä veronsaajille. 

Takuutilityksenä ei kuitenkaan suoritettaisi 
verovarojen pankkitilillä kohdentamatta ole-
vien ja verotileillä tosiasiallisesti käyttämättä 
olevien hyvitysten yhteismäärää vastaavaa 
määrää enempää. Kohdentamatta olevat ja 
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käyttämättä jääneet hyvitykset johtuvat to-
dennäköisesti siitä, että maksu- ja ilmoitus-
tietoja ei ole saatu. Takuutilitys oikaistaan 
seuraavassa tilityksessä siten, että veronsaa-
jille tehtävä kohdekauden tilitys vastaa todel-
lista kertymää. 

Takuutilitysmenettelyä ei sovellettaisi ar-
vonlisäveroihin, koska veronsaajana on yksin 
valtio. Arvonlisäverojen suoritukseksi tehdyt 
maksut ovat siten valtion tilillä valtion käy-
tettävissä riippumatta siitä, onko ne voitu il-
moitustietojen puuttuessa kohdentaa oikein ja 
tulouttaa arvonlisäverona valtiolle. 

 
2.5 Muut verolait 

Verotilijärjestelmän käyttöönotto vaatii 
muutoksia nykyisiin verotuksen toimittami-
seen liittyviin säännöksiin, joita on veronkan-
tolaissa sekä veronlisäyksestä ja viivekorosta 
annetussa laissa. Myöhästyneelle verolle las-
kettavat korkosäännökset eri verolaeissa yh-
tenäistettäisiin. Lakeihin lisättäisiin myös 
viittaukset verotilijärjestelmän mukaiseen 
yleiseen eräpäivään sekä tehtäisiin muut ve-
rotililain edellyttämät muutokset. 

 
3  Esityksen vaikutukset  

Verotilimenettely ehdotetaan otettavaksi 
käyttöön vaiheittain, mikä turvaisi laajan ko-
konaisuuden hallittavuutta ja henkilöstö-
resurssien saatavuutta. 

Käyttöönoton ensimmäisessä vaiheessa ve-
rotilimenettelyn piiriin tulisivat oma-
aloitteisesti maksettavat ja ilmoitettavat verot 
varainsiirtoveroa lukuun ottamatta. Vaiheis-
tuksella voidaan tasoittaa verotilimenettelyn 
käyttöönotosta ja tietojärjestelmien muutta-
misesta aiheutuvaa henkilöstöresurssien tar-
vetta. Sen vuoksi muiden verojen järjestel-
mämuutokset siirrettäisiin toiseen vaiheeseen 
ja perintäjärjestelmän uudistaminen vasta sen 
jälkeen tehtäväksi. 

 
3.1 Vaikutukset Verohallinnon toimin-

taan 

Ehdotetut muutokset merkitsisivät muutok-
sia erityisesti Verohallinnon toimintaan. 
Oma-aloitteisten verojen ilmoitusmenettely, 

maksuliike ja osittain myös verojen perintä 
yhdistyisivät.  

Verot ilmoitettaisiin keskitetysti yhdellä 
kausiveroilmoituksella ja voitaisiin maksaa 
yhdessä erässä. Tietojärjestelmä hoitaisi 
maksujen kohdentamisen verotilille kirjattu-
jen verojen suoritukseksi säädetyn suoritta-
misjärjestyksen mukaisesti, sekä laskisi kor-
koseuraamukset ja verovelvolliselle palautet-
tavan määrän samoin kuin velvoitteista suo-
rittamatta jääneet määrät, jotka määrättäisiin 
verovelvollisen maksettavaksi. Verotilijärjes-
telmä tuottaisi tiliotteet ja maksuhuomautuk-
set. Maksamatta jäävien verojen perintä hoi-
dettaisiin nykyisen perintäjärjestelmän avul-
la. 

Verotilimenettelyn myötä siirryttäisiin koh-
ti asiakaskohtaista verotus- ja maksutilanteen 
kokonaishallintaa. Yhtenäinen ilmoittamis- ja 
maksamismenettely loisi edellytyksiä auto-
matisoinnille ja sähköisten palveluiden kehit-
tämiselle. Ehdotus kohdentamisoikeuden 
poistamiseksi on yksi tärkeimmistä keinoista 
lisätä kustannustehokkuutta. 

Verotilimenettelyllä saavutettaisiin säästöjä 
useiden toiminta-alueiden työmäärissä. Il-
moitusvalvonnassa säästöt saavutettaisiin 
pääosin jo ensimmäisessä vaiheessa. Veron-
kannossa ja perinnässä säästöt saavutettaisiin 
täysimääräisesti vasta, kun kaikki verolajit 
kuuluisivat verotilimenettelyn piiriin. Uuden 
menettelyn käyttöönotto ja lisääntyvä asia-
kasohjaus vaatisivat alkuvaiheessa enemmän 
työaikaa.  

Kun järjestelmä on otettu käyttöön kaikki-
en verojen osalta, työmääräsäästöjen määräk-
si on arvioitu 180 henkilötyövuotta, mikä on 
noin kolme prosenttia Verohallinnon henki-
lötyövuosien yhteismäärästä.  

 
Ilmoitusvalvonta 

Ilmoitusvalvonnan työmäärä vähenisi sen 
johdosta, että maksujen ja ilmoitusten vertai-
lu ja maksujen kohdistaminen tietylle verolle 
ei vaatisi enää tapauskohtaista käsittelyä. Li-
säksi maksuunpanot ja oikaisut vähenisivät 
jonkin verran. Työmäärää vähentäisi myös 
palautushakemusten manuaalisen käsittelyn 
poistuminen, koska erillisten ilmoitusten si-
jasta kaikki tiedot ilmoitettaisiin kausive-
roilmoituksella. Veroilmoitusten automaatti-
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sen käsittelyn ja sähköisen ilmoittamismenet-
telyn lisääntyminen vähentäisivät samoin 
manuaalista työtä. Pienyritysten pidennetyt 
valvontakaudet vähentäisivät ilmoitusten 
määrää. Asiakaspalvelun työmäärää vähen-
täisi myös se, että verovelvolliset voisivat 
seurata verotustilannettaan verkkopalvelun ja 
verotiliotteiden avulla. 

Ilmoitusvalvonnan ja asiakasohjauksen 
edellytykset paranisivat, kun verovelvollisten 
tilanteesta olisi helpompi saada kokonaisku-
va ohjauksen ja valvonnan tarpeisiin. Ilmoi-
tusvalvonnan osuudeksi työmääräsäästöistä 
on arvioitu vajaat 90 henkilötyövuotta vuo-
dessa sen jälkeen, kun verotilijärjestelmä on 
otettu kokonaisuudessaan käyttöön. 

 
Veronkanto 

Koko rahaliikenteen kulkiessa verotilin 
kautta asiakaskohtaisen valvonnan mahdolli-
suudet paranisivat veronkannossa. Maksu-
liikkeelle koituisi työaikasäästöjä siirryttäes-
sä viitteelliseen maksamismenettelyyn. Sa-
moin vaikuttaisi maksujen ja palautusten 
manuaalisen selvittelytyön ja edestakaisen 
rahaliikenteen väheneminen. Verovelvollis-
ten mahdollisuus tarkastella verotilinsä tieto-
ja verkkopalvelun avulla vähentäisi asiakas-
palvelun henkilötyömäärää. Veronsaajatili-
tyksen ja verovarojen kirjanpidon toimin-
noissa ei ole odotettavissa mainittavia muu-
toksia.  

Veronkannon ja maksuliikkeen eri toimin-
tojen osuudeksi työmääräsäästöistä on arvioi-
tu 40 henkilötyövuotta sen jälkeen, kun vero-
tilijärjestelmä on otettu kokonaisuudessaan 
käyttöön. Tavoitellut työaikasäästöt saavutet-
taisiin ensi vaiheessa vain osittain, koska 
muut kuin oma-aloitteiset verot käsiteltäisiin 
verotilin ulkopuolella. Se voi aiheuttaa myös 
jossain määrin lisätyötä, koska rinnakkaisien 
menettelyiden arvioidaan aiheuttavan jonkin 
verran selvitystä vaativia virhetilanteita. 

 
3.2 Vaikutukset perintään 

Oma-aloitteisten verojen verotusmenette-
lyn nopeutuessa myös maksamattomien vero-
jen siirto perittäväksi nopeutuisi. Perintätoi-
miin ryhtyminen nopeutuisi nykyisestä eri-
tyisesti arviomaksuunpanotilanteissa, joissa 

nopea puuttuminen on tärkeää laiminlyöntien 
jatkumisen ehkäisemiseksi. 

Siirtyminen nykyisestä veroeräkohtaisesta 
perinnästä täysimääräiseen asiakaskohtaiseen 
verotilin saldon perintään voisi toteutua sen 
jälkeen, kun kaikki verolajit ovat mukana ve-
rotilimenettelyssä. Perinnän osalta verotili-
menettelyn hyödyt voitaisiin suurimmaksi 
osaksi saavuttaa vasta silloin. Verotilin en-
simmäisessä vaiheessa, kun veroja kannetaan 
kahdessa eri menettelyssä perinnän työmäärä 
voi yksittäistapauksissa lisääntyä.  

Verotilimenettelyn laajentuessa ja auto-
maation lisääntyessä esimerkiksi verotilin 
verkkopalvelua voitaisiin hyödyntää enem-
män ja henkilöstöä voitaisiin tarvittaessa 
kohdentaa tapauskohtaiseen perintään. Entis-
tä keskeisemmäksi tulisi perintätoimien oikea 
ajoitus.  

 
Tuloveron ennakoiden käsittely verotilime-
nettelyn toisessa vaiheessa 

Verotilimenettelyn käytön laajentuessa hal-
linnollisia säästöjä saavutettaisiin pääasiassa 
tuloverojen ennakoiden käsittelyn osalta. 
Tarkoituksena on, että ennakoiden muutos-
hakemusten manuaalista käsittelyä vähennet-
täisiin siten, että pienet muutokset voitaisiin 
hyväksyä verovelvollisen kausiveroilmoituk-
sella tekemän vaatimuksen perusteella. Työ-
määräsäästöjen osuudeksi on arvioitu noin 30 
henkilötyövuotta. 

 
Verotilin sähköiset palvelut 

Verovelvollisille on tarkoitus jo verotili-
menettelyyn siirtymisen ensimmäisessä vai-
heessa tarjota mahdollisuus saada tiliotteet 
sekä tarkastella muutoinkin verotilinsä tapah-
tumia ja tilannetta verkkopalvelun välityksel-
lä. Verkkopalveluissa asiakkaat voisivat 
muun muassa laskea verotilin koron aiko-
maansa maksupäivään.  

Verkkopalvelun arvioidaan vähentävän 
merkittävästi verovelvollisten yhteydenotto-
tarpeita ja tuottavan henkilösäästöjä asiakas-
palvelussa jo ensimmäisessä vaiheessa. Sääs-
töjen suuruutta henkilötyövuosina on tässä 
vaiheessa vaikea arvioida, mutta yhdessä 
sähköisen ilmoittamisen ja sähköisten palve-
lujen käytön yleistymisen myötä työmää-
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räsäästöjen osuudeksi on arvioitu 20 henkilö-
työvuotta.  

 
3.3 Vaikutukset verovelvollisille 

Verotilimenettelyssä oma-aloitteisten vero-
jen ilmoittamis- ja maksuajankohdat yhte-
näistettäisiin. Tällöin eri verot voitaisiin il-
moittaa samalla ilmoituksella ja maksaa yh-
dellä maksulla, mikä helpottaa ilmoittamis- 
ja maksuvelvollisuuden täyttämistä ja alentaa 
niistä aiheutuvia kustannuksia.  

Yritysten ei myöskään enää tarvitsisi tehdä 
erillisiä arvonlisäveron palautushakemuksia, 
koska myös verokaudelta vähentämättä jää-
nyt arvonlisävero ilmoitettaisiin kausiveroil-
moituksella. Pienyrityksillä ilmoitus- ja mak-
sukausien pidentäminen toisi säästöjä, kun 
annettavien ilmoitusten määrä vuositasolla 
vähenisi. 

Virheet ja niistä aiheutuvat yhteydenotto-
tarpeet vähenisivät, koska kaikki verot mak-
settaisiin samalle Verohallinnon pankkitilille 
vakioviitteellä ilman maksun yhteydessä an-
nettavia viestitietoja. 

Yksi kuukausittainen eräpäivä ja verovel-
vollisen henkilökohtaiseen viitenumeroon 
perustuva maksu yksinkertaistaisivat mak-
samismenettelyä. 

Verovelvollisen tulisi ottaa toimintansa ra-
hoituksessa huomioon, että kaikki verot 
erääntyvät samana päivänä. Toisaalta pie-
nimpien yritysten ilmoitus- ja maksukausien 
pidentäminen neljännes- tai kalenterivuoteen 
antaisi noin 46 prosentille arvonlisäverovel-
vollisista yrityksistä merkittävän maksuai-
kaedun nykytilaan verrattuna. Verotilimenet-
telyyn sisältyvä mahdollisuus suorittaa enna-
kolta maksuja tulevien verojen kattamiseksi 
ja mahdollisuus jättää palautettavia määriä 
verotilille helpottaisi veronmaksun suunnitte-
lua ja edistäisi kassan hallintaa. Se myös vä-
hentäisi edestakaista rahaliikennettä. Samalla 
tavoin vaikuttaisi mahdollisuus ottaa veroja 
maksettaessa huomioon yrityksen hyväksi tu-
leva verokaudelta vähentämättä jäänyt arvon-
lisävero tai muu hyvitys. 

Verotilin avulla saatava kokonaiskuva ve-
rovelvollisen verotus- ja maksutilanteesta 
olisi etu myös verovelvollisille. Verotiliot-
teella ja verotilin selaamisen mahdollistavalla 
verkkopalvelulla informaatio voidaan tarjota 

yrityksille kootusti ja helposti ymmärrettä-
vällä tavalla. Verkkopalvelun kehittyessä yri-
tykset voisivat ennen pitkää myös asioida 
Verohallinnon kanssa vuorovaikutteisesti ja 
esimerkiksi maksuhäiriötilanteissa pyytää 
maksujärjestelyä. 

Käytettävissä ei ole luotettavia arvioita sii-
tä, miten suuria säästöjä edellä kuvatut 
myönteiset vaikutukset tuottaisivat verovel-
vollisille esimerkiksi säästyneenä työmäärä-
nä. Nykymenettelyn kustannuksia ei ole ar-
vioitu, joten vertailupohjaa ei ole käytettävis-
sä. Verotilimenettelyyn siirryttäessä yritysten 
on joka tapauksessa päivitettävä taloushallin-
to-ohjelmistojaan. Vähimmillään muutokset 
merkitsevät valvontailmoituksen tietosisällön 
päivitystä uutta kausiveroilmoitusta vastaa-
vaksi, mikä voitaneen toteuttaa normaalien 
vuosipäivitysten yhteydessä. Sen vuoksi voi-
daan arvioida, että yrityksille ei aiheudu 
mainittavia lisäkustannuksia ohjelmistopäivi-
tyksistä. 

Menettelymuutos mahdollistaa yrityksen 
ilmoittamis- ja maksamisprosessien uudista-
misen. Ohjelmistoihin voitaisiin liittää uusia 
ominaisuuksia, jolloin kustannukset, mutta 
myös hyödyt yrityksille lisääntyisivät. Tar-
koituksena on yhteistyössä ohjelmistotalojen 
kanssa tarjota erilaisia ratkaisuja eri asiakas-
ryhmien tarpeisiin. Kuten Verohallinnossa, 
myös yrityksissä muutos edellyttää henkilös-
tön lisäkoulutusta.  

Arvonlisäveroverovelvolliset, jotka eivät 
ole nykyään oikeutettuja arvonlisäveron en-
nakkopalautukseen, saisivat rahoitusetua ve-
rokaudelta vähentämättä jääneen arvon-
lisäveron palautuksen aikaistumisesta. En-
nakkopalautukseen oikeutetut saisivat palau-
tukset yleensä hyväkseen yhtä nopeasti kuin 
nykyisin. Arvonlisäverovelvolliset saisivat 
rahoitusetua myös mahdollisuudesta kuitata 
vähentämättä jääneellä arvonlisäveron mää-
rällä muita samaan aikaan erääntyviä veroti-
limenettelyn piiriin kuuluvia veroja.  

Hyvityskorko merkitsisi uutta taloudellista 
etua verovelvolliselle. Nykyisestä poiketen 
korkoa maksettaisiin ennen eräpäivää tehdyl-
le maksulle. Verokaudelta vähentämättä jää-
neen arvonlisäveron osalta hyvityskorosta 
voisivat saada korkohyötyä sekä ennakkopa-
lautukseen oikeutetut että muut verovelvolli-
set. Hyvityskoron saisivat hyväkseen sellai-
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set verovelvolliset, joille palautus maksettai-
siin kohdekautta toiseksi seuraavan kuukau-
den yleisen eräpäivän jälkeen. Nykyjärjes-
telmässä ennakkopalautuksille ei makseta 
korkoa. Muille palautuksille korkoa makse-
taan tilikautta seuraavan toisen kalenterikuu-
kauden lopusta lukien. 

 
3.4 Vaikutukset veronsaajille 

Verojen tilittäminen veronsaajille perustui-
si hyvitysten käyttöä koskeviin verotilien tili-
tapahtumiin. Veronsaajille tilitettäisiin ne 
hyvitykset, jotka on käytetty verojen suori-
tukseksi verovelvollisten verotileillä kerty-
mäjakson aikana. Määrät tilitettäisiin ja mak-
settaisiin veronsaajille nykyiseen tapaan 
kunkin kuukauden 28 päivänä. Muiden kuin 
verotilillä käsiteltävien verojen tilitysmenet-
tely perustuisi nykyiseen tapaan verolajikoh-
taisiin maksutietoihin. 

Verotilimenettelyssä maksut ja muut hyvi-
tykset kohdistettaisiin velvoitteiden suorituk-
seksi verotililain mukaisessa järjestyksessä. 
Järjestys perustuisi ensisijaisesti velvoittei-
den vanhentumispäivän ja eräpäivän mukai-
seen ikäjärjestykseen ja toissijaisesti verola-
jikohtaiseen järjestykseen silloin, kun suori-
tettavana on samaan aikaan erääntyneitä vel-
voitteita. Tällöin velvoitteiden keskinäisessä 
järjestyksessä etusijalla olisivat useamman 
veronsaajan verot, seuraavana yhden veron-
saajan verot ja viimeisenä yksin valtiolle tili-
tettävät verot. Järjestys vastaa nykyistä ve-
ronkantolain kuittausjärjestystä. 

Eräpäivään perustuva käyttöjärjestys var-
mistaisi eri veronsaajien verojen tasapuolisen 
kertymisen paremmin kuin kalenterivuosit-
tain tapahtuvaan vanhentumiseen ja verolaji-
kohtaiseen järjestykseen perustuva menette-
ly. Verohallinnossa laadittujen selvitysten 
perusteella voidaan arvioida, että ehdotuksil-
la ei olisi mainittavaa vaikutusta veronsaajil-
le tilitettävien verojen kertymäsuhteisiin eikä 
veronsaajien jako-osuuksiin. 

Tilitettävien määrien kertymisjakso muut-
tuisi nykyisestä. Kertymäjakso olisi kalente-
rikuukauden 18 päivästä seuraavan kuukau-
den 17 päivään. Maksu- ja ilmoitustietojen 
välityksen toimiessa moitteettomasti eräpäi-
vänä maksetut määrät ja annetut ilmoitukset 
olisivat kirjattavissa verotilille muutamassa 

päivässä ja ehtisivät saman kuukauden tili-
tykseen. Oma-aloitteisten verojen tilitysno-
peus ei siten muuttuisi nykyisestä. 

Verotilimenettelyn laajentuessa koskemaan 
myös maksuunpantuja veroja, kuten ennak-
koveroja, niiden tilittäminen nopeutuisi pää-
sääntöisesti noin kuukaudella. 

Veronsaajalle tilitettävästä määrästä vä-
hennettäisiin verontilityslain 2 §:n 2 momen-
tin nojalla veronsaajan omat työantajasuori-
tukset kuten nykyisinkin. 

Ehdotetulla takuutilitysmenettelyllä var-
mistettaisiin se, että ennakonpidätykset ja 
työnantajan sosiaaliturvamaksut voitaisiin ti-
littää mahdollisimman oikeamääräisenä 
myös silloin, kun poikkeuksellisesti esimer-
kiksi tietoliikennehäiriöiden vuoksi ilmoitus- 
tai maksutietoja ei ole käytettävissä riittävän 
ajoissa. Takuutilitys oikaistaisiin seuraavan 
kuukausitilityksen yhteydessä vastaamaan 
todellista kertymää. 

 
3.5 Vaikutukset ulosottoviranomaisten 

toimintaan 

Verotilimenettelyyn siirtymisen ensimmäi-
sessä ja toisessa vaiheessa ulosottomenette-
lyyn ei aiheutuisi toiminnallisia muutoksia. 
Ulosottoperinnässä suorittamatta olevia vel-
voitteita perittäisiin samalla tavalla kuin eri 
veroeriä nykyisinkin. Verovelvollinen voisi 
valita, minkä ulosottoperinnässä olevista vel-
voitteistaan maksaa. Viivästyskoron ja myö-
hästymismaksun käyttöönotto vaatii ulosoton 
tietojärjestelmään vähäisiä muutoksia. 

Veronpalautusten ulosmittaamisen juridiset 
perusteet eivät verotilimenettelyn myötä 
muutu. Veronpalautusten ulosmittaus tapah-
tuisi nykyiseen tapaan. Perinnän uudistami-
sen yhteydessä olisi selvitettävä palautusten 
ulosmittaamiseen liittyvät menettelyt ja vai-
kutukset ulosoton toimintaan ja erityisesti 
tietojärjestelmiin.  

 
3.6 Valtiontaloudelliset vaikutukset 

Vaikutukset valtion verotuloihin ja rahoitus-
asemaan 

Esityksellä ei olisi välitöntä vaikutusta val-
tion verotulojen määrään. Verotilimenettelyn 
arvioidaan kuitenkin jossain määrin lisäävän 
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verotuloja ja nopeuttavan verojen kertymistä 
pitkällä aikavälillä. Vaikutus aiheutuisi pro-
sessien nopeutumisesta, verojäämien pienen-
tymisestä ja ilmoitusvalvonnan tehostumises-
ta.  

Verotilimenettelyn voimaantulovuonna ve-
rokaudelta vähentämättä jääneen arvon-
lisäveron palauttamisesta nykyisestä poiketen 
kaikille verovelvollisille jo tilikauden aikana 
kunkin verokauden yhteydessä aiheutuisi ar-
violta noin 293,1 miljoonan euron suuruinen 
kertaluontoinen verotulojen pienennys valti-
on kassatuloihin, koska kyseinen määrä tulisi 
verotilimenettelyssä palautettua jo vuonna 
2010 vuoden 2011 sijasta.  

Myös pidennettyihin ilmoitus- ja maksu-
kausiin siirtymisestä aiheutuisi uudistuksen 
voimaantulovuonna valtion kassatuloihin 
kertaluontoinen verotulojen pienennys. Ar-
vonlisäverotuksessa sovellettavan kalenteri-
vuosimenettelyn seurauksena osa vuoden 
2010 arvioidusta verokertymästä siirtyisi 
vuodelle 2011. Verotulot pienenisivät kassa-
perusteisesti vuonna 2010 arviolta noin 67,1 
miljoonaa euroa. Vastaavasti neljänneskalen-
terivuosimenettelyn soveltaminen arvonlisä-
verotukseen, työnantajasuorituksiin ja eräi-
siin muihin veroihin pienentäisi kertaluontei-
sesti verotuloja vuonna 2010 arviolta noin 
51,9 miljoonaa euroa. 

Veronkorotuksesta luopuminen maksu-
laiminlyönnin sanktiona ja sen osittainen 
korvaaminen myöhästymismaksulla pienen-
täisi valtion tuloja vuositasolla arviolta noin 
20 miljoonaa euroa. 

Hyvityskorosta aiheutuisi valtiolle jonkin 
verran lisääntyneitä kustannuksia. Jos vero-
velvolliset yleensä valitsisivat hyvitysten pa-
lauttamisen, korkokustannukset eivät olisi 
merkittäviä. Kustannuksia pienentäisi se, että 
valtio saisi rahoitushyötyä verotilillä säilytet-
tävistä varoista.  

Pidennetyistä maksukausista aiheutuva ve-
ron maksuajankohdan myöhentyminen, ar-
vonlisäveron palautusten aikaistuminen ja 
mahdollisuus kuitata palautuksella muita sa-
maan aikaan erääntyviä veroja aiheuttaisi 
valtiolle vuosittain jonkin verran laskennalli-
sen korkomenon mukaisia lisääntyneitä ra-
hoituskustannuksia. Arvonlisäveron palau-
tusten aikaistumisen osalta rahoituskustannus 

olisi suurin eli vuositasolla noin 9 miljoonaa 
euroa.  

Veronsaajille tilitettävien määrien maksu-
ajankohta säilyisi ensimmäisessä vaiheessa 
nykyisenä. Verotilijärjestelmän toisessa vai-
heessa tilitys aikaistuisi tuloverojen ennakoi-
den osalta, koska ne ehtisivät jo erääntymis-
kuukauden tilityksiin. Nykyisin ennakot tili-
tetään erääntymiskuukautta seuraavan kuun 
tilityksessä. Tästä aiheutuisi veronsaajille 
korkoetua, valtiolle toisaalta korkotulojen 
menetyksiä noin 8 miljoonaa euroa. 

 
Verotilijärjestelmän käyttöönoton hallinnolli-
set kustannukset 

Verotilijärjestelmän luomisesta Verohal-
linnolle vuoteen 2010 mennessä aiheutuvien 
hallinnollisten kustannusten määräksi on ar-
vioitu 35 miljoonaa euroa, josta noin 8 mil-
joonaa euroa on Verohallinnon toimintamää-
rärahoihin sisältyviä palkkakustannuksia. 
Valtaosa kustannuksista kohdistuu tietojär-
jestelmien muutoksiin ja loput säädösvalmis-
teluun, prosessien uudistamiseen, toiminnan 
suunnitteluun, ohjeistukseen, koulutukseen ja 
viestintään. Kustannuksiin sisältyy myös ve-
rotilin sähköisen asiointipalvelun toteutus, 
noin 2,5 miljoonaa euroa. Tietojärjestelmä-
kustannuksiin sisältyvät varsinaisen verotilin 
lisäksi käytössä olevien verotus- ja tukijärjes-
telmien merkittävät uudistamistyöt. Osa kus-
tannuksista aiheutuu sellaisten uusien järjes-
telmien käyttöönotosta, jotka olisi toteutettu 
ilman verotilijärjestelmääkin, kuten esimer-
kiksi asianhallinta, virkailijan työväline ja 
uusi tulostusjärjestelmä. 

Verotilin toiseen vaiheen hallinnollisiksi 
kustannuksiksi on alustavasti arvioitu Vero-
hallinnon toiminta- ja taloussuunnitelmassa 
vuosille 2009—2012 noin 9 miljoonaa euroa. 
Perintäjärjestelmän uudistamisesta aiheutuvia 
kustannuksia ei ole vielä arvioitu.  

 
Valtion hallinnollisten kustannusten säästöt 
uudistuksesta 

Verotilijärjestelmä mahdollistaisi Verohal-
linnolle työmääräsäästöjä arviolta 135 henki-
lötyövuotta eli vuoden 2012 tasossa noin 6 
miljoonaa euroa vuodessa. Verotilijärjestel-
män ensimmäisessä vaiheessa nykyisestä 
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erillisestä verojen välitysjärjestelmästä pan-
keille maksettavien korvausten poistumisen 
arvioidaan pienentävän Verohallinnon välit-
tömiä kustannuksia noin 750 000 euroa vuo-
dessa vuoden 2007 kustannustason mukaan 
laskettuna. Jos verkkopalvelujen käyttäminen 
yleistyy arvioidussa määrin, paperitulostei-
den vähenemisen ja erillisistä maksumuistu-
tuksista luopumisen arvioidaan pienentävän 
nykytilaan verrattuna Verohallinnon vuosit-
taisia kustannuksia noin 440 000 euroa vuo-
den 2007 kustannustasolla laskettuna. Kaik-
kia järjestelmästä syntyviä säästöjä ei ole 
mahdollista tässä vaiheessa arvioida euro-
määräisesti. Verotilijärjestelmästä saatavat 
taloudelliset hyödyt kasvaisivat merkittävästi 
toisen vaiheen käyttöönoton myötä, jolloin 
voitaisiin luopua kahden rinnakkaisen järjes-
telmän ylläpidosta.  

Pidennettyjen ilmoitus- ja maksukausien 
käyttöönoton arvioidaan mahdollistavan 
työmääräsäästöjä arviolta 50 henkilötyövuot-
ta eli vuoden 2012 tasossa yli 2 milj. euroa 
vuodessa. Arvioverotusesitysten vähenemi-
nen pienentäisi paperitulosteista ja postituk-
sesta aiheutuvia kustannuksia vuoden 2007 

kustannustasolla arviolta 60 000 euroa vuo-
dessa.  

 
4  Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeri-
össä yhteistyössä Verohallinnon kanssa. 

Esityksestä on pyydetty lausunnot seuraa-
vilta tahoilta: oikeusministeriö, työ- ja elin-
keinoministeriö, valtiovarainministeriön bud-
jettiosasto, sosiaali- ja terveysministeriön va-
kuutusosasto, Korkein hallinto-oikeus, tie-
tosuojavaltuutetun toimisto, Kansaneläkelai-
tos, Kirkkohallitus, Suomen Kuntaliitto ry, 
Suomen ortodoksinen Kirkollishallitus, Tul-
lihallitus, Helsingin ulosottovirasto, Valtio-
konttori, Verohallinto, Finanssialan Keskus-
liitto ry, Elinkeinoelämän Keskusliitto ry, 
Keskuskauppakamari ry, KHT-Yhdistys ry, 
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto 
ry, Perheyritysten Liitto ry, Suomen Kaupan 
Liitto ry, Suomen Kihlakunnanvoudit ry, 
Suomen Taloushallintoliitto ry, Suomen Va-
rustamoyhdistys ry, Suomen Veroasiantunti-
jat ry, Suomen Yrittäjät ry ja Veronmaksa-
jain Keskusliitto ry. 

 
YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Lakiehdotusten perustelut  

1.1 Verotililaki 

1 luku Yleiset säännökset 

1 §. Soveltamisala. Pykälän 1 momentin 
mukaan verotililakia sovellettaisiin Verohal-
linnon kantamien verojen, maksujen ja mui-
den suoritusten ilmoittamisessa, maksamises-
sa, palauttamisessa ja perimisessä. Lakia so-
vellettaisiin ensisijaisesti, jolloin se syrjäyt-
täisi muissa laeissa olevat vastaavaa asiaa 
koskevat säännökset. Tällaisia säännöksiä 
voivat olla esimerkiksi maksamista ja palaut-
tamista koskevat säännökset. 

Pykälän 2 ja 3 momentissa lueteltaisiin ne 
lait, joissa tarkoitetut verot ja maksut kuului-
sivat lain soveltamisalaan. Ehdotetun lain so-
veltamisalaan kuuluisivat 2 momentin mu-
kaan ensivaiheessa ne lait, jotka koskevat 
niin sanottuja oma-aloitteisia veroja. Pykälän 
3 momentin mukaan lakia sovellettaisiin ra-

joitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta 
annetun lain (627/1978) mukaiseen lähdeve-
ron perimiseen siltä osin, kuin siihen ei so-
velleta verotusmenettelystä annetun lain mu-
kaista menettelyä. Pykälän 3 momentin mu-
kaan lakia sovellettaisiin myös verotusmenet-
telystä annetun lain 22 a §:n nojalla mak-
suunpantavaan laiminlyöntimaksuun. Lai-
minlyöntimaksun ottaminen verotilimenette-
lyn piiriin jo ensimmäisessä vaiheessa olisi 
sekä hallinnollisesti että maksuvelvollisen 
kannalta tarkoituksenmukaista. Verotusme-
nettelystä annetussa laissa säädettyyn menet-
telyyn kuuluviin muihin veroihin tai maksui-
hin lakia ei tässä vaiheessa sovellettaisi. 

Pykälän 4 momentin nojalla lakia sovellet-
taisiin myös 2 ja 3 momentissa tarkoitettujen 
verojen ja maksujen viivästymisen tai muun 
laiminlyönnin johdosta määrättäviin seuraa-
muksiin, kuten korkoihin ja veronkorotuksiin 
sekä ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä 
määrättäviin maksuihin. 
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Pykälän 5 momentissa säädettäisiin sovel-
tamisalan rajoituksista, jotka koskevat en-
nakkoperintälakiin, korkotulon lähdeverosta 
annettuun lakiin, rajoitetusti verovelvollisen 
tulon verottamisesta annettuun lakiin ja ar-
vonlisäverolakiin perustuvia veroja ja maksu-
ja. Momentin 1 kohdan mukaan ennakontäy-
dennysmaksu ja ennakonkanto jäisivät vero-
tilijärjestelmän käyttöönoton ensimmäisessä 
vaiheessa lain soveltamisalan ulkopuolelle. 
Momentin 2 ja 3 kohdan nojalla suoraan tu-
lonsaajalle maksuunpantavaan tai palautetta-
vaan lähdeveroon ei sovellettaisi verotilime-
nettelyä. 

Koska lakia sovellettaisiin ainoastaan Ve-
rohallinnossa, Tullihallinnon kantama arvon-
lisävero jäisi lain soveltamisalan ulkopuolel-
le. Lakia ei siten sovellettaisi maahantuonnis-
ta eikä arvonlisäverolain 146 a tai 146 b §:ssä 
tarkoitetusta yhteisöhankinnasta suoritetta-
vaan veroon. Soveltamisalan ulkopuolelle 
jäisivät 4 momentin 4 kohdan perusteella sel-
laiset arvonlisäverovelvolliset, joita ei merki-
tä arvolisäverovelvollisten rekisteriin. Rekis-
teriin ei merkitä Euroopan yhteisön ulkopuo-
lelle sijoittautunutta verovelvollista, joka il-
moittaa ja maksaa veroa arvonlisäverolain 
12 a luvun mukaista sähköisiä palveluja kos-
kevaa erityisjärjestelmää käyttäen eikä ar-
vonlisäverolain 147 §:n 2 momentissa tarkoi-
tettua uuden kuljetusvälineen ostajaa, jonka 
ei ole suoritettava autoveroa. Pykälän 4 mo-
mentin 5 kohdan mukaan verotilimenettelyä 
ei myöskään sovellettaisi arvonlisäverolain 
122, 127, 129, 133 a ja 133 b §:ssä tarkoitet-
tuun palautukseen. Siten esimerkiksi 133 a ja 
133 b §:ssä tarkoitettua palautusta olisi edel-
leen haettava erillisellä hakemuksella, vaikka 
palautukseen oikeutettu olisi merkitty muun 
toiminnan johdosta arvonlisäverovelvollisten 
rekisteriin. Edellä mainittuun suoritettavaan 
tai palautettavaan arvonlisäveroon ei sovelle-
ta verotililakia, vaikka sen suorittajalla tai 
palautukseen oikeutetulla olisi muita veroja 
tai maksuja koskeva verotili. 

Pykälän 6 momentin mukaan, mitä laissa 
säädetään verosta, sovellettaisiin maksuun ja 
suorituksen maksajan pidättämään määrään. 

Pykälän 7 momentin mukaan maksuvelvol-
liseen, lähdeveron perimiseen velvolliseen ja 
ennakonpidätysvelvolliseen sovellettaisiin, 
mitä laissa säädetään verovelvollisesta. 

2 §. Määritelmät. Pykälässä määriteltäisiin 
verotililain keskeisimmät käsitteet. Termillä 
velvoite tarkoitettaisiin kaikkia lain sovelta-
misalaan kuuluvien verolakien tai verotililain 
nojalla verovelvollisen maksettavaksi tulevia 
eriä, jotka veloitetaan verotililtä. Termillä 
hyvitys tarkoitettaisiin vastaavasti kaikkia ve-
rotiliä hyvittäviä eriä. Hyvityksiä olisivat 
velvoitteiden suoritukseksi maksetut maksut. 
Hyvityksiä olisivat myös kaikki lain sovel-
tamisalaan kuuluvien verolakien tai verotili-
lain nojalla verovelvolliselle palautetut mää-
rät, niille maksetut korot sekä verotilin hyvi-
tyskorot.  

Termillä tilitapahtuma tarkoitettaisiin vero-
tilille kirjattavaa tapahtumaa, jolla verotiliä 
joko veloitetaan tai hyvitetään. Kun velvoite 
kirjataan tilille, tiliä veloitetaan ja tilin saldo 
pienenisi. Kun hyvitys kirjataan tilille, tiliä 
hyvitetään ja tilin saldo kasvaisi. 

Termillä kohdekausi tarkoitettaisiin ajan-
jaksoa, jolta oma-aloitteisesti maksettava ve-
ro on ilmoitettava ja maksettava. Kohdekausi 
on määritelty aineellisissa verolaeissa, joissa 
siitä käytetään toisistaan poikkeavia ilmaisu-
ja. Kohdekausi ja sen pituus määräytyisivät 
asianomaista veroa koskevan verolain perus-
teella vaihdellen yhdestä kuukaudesta yhteen 
vuoteen. 

Termillä yleinen eräpäivä tarkoitettaisiin 
kuukaudessa olevaa yhtä veronmaksun erä-
päivää. Päivä olisi kalenterikuukauden 12 
päivä tai sitä seuraava ensimmäinen pankki-
päivä. 

 
2 luku Verotili 

3 §. Verotilin käyttötarkoitus ja tietosisältö. 
Järjestelmänä verotili olisi automaattiseen 
tietojenkäsittelytekniikkaan perustuva tieto-
järjestelmä. Järjestelmä koostuisi verovelvol-
liskohtaisista verotileistä, joille merkittäisiin 
verovelvollisten verotukseen, maksamiseen 
ja perimiseen liittyviä tietoja. Verotili muo-
dostaisi henkilörekisterin siltä osin kuin se 
sisältäisi luonnollisia henkilöitä koskevia tie-
toja. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin ve-
rotilin käyttötarkoituksesta. Verotilijärjes-
telmän käyttötarkoituksena olisi ilmoitus- ja 
maksuvalvonta, verovelvollisen maksamien 
määrien ja muiden verovelvollisen hyväksi 
luettavien erien kohdistaminen velvoitteiden 
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suoritukseksi sekä suorittamatta jääneistä 
velvoitteista ilmoittaminen. Lisäksi järjes-
telmän avulla hoidettaisiin velvoitteiden suo-
ritukseksi käyttämättä jääneiden palautettavi-
en hyvitysten palauttaminen verovelvolliselle 
ja käyttämättä jääneiden maksujen säilyttä-
minen verotilillä. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin veroti-
lin tietosisällöstä. Verotilille merkittäisiin ti-
litapahtumiksi eli tiliä hyvittäviksi tai veloit-
taviksi tapahtumiksi kaikki verovelvolliselta 
kannettavaan tai tälle palautettavaan raha-
määrään vaikuttavat tapahtumat. Näin ollen 
verotilille merkittäisiin tiedot verovelvollisen 
ilmoittamista oma-aloitteisesti maksettavista 
veroista, kuten arvonlisäveroista ja työnanta-
jasuorituksista. Myös Verohallinnon mak-
suunpanemat oma-aloitteiset verot merkittäi-
siin verotilille. Lisäksi verotili sisältäisi tie-
dot verovelvollisen maksettavana olevista 
muista velvoitteista sekä verotililtä perintä-
toimia varten poistetuista velvoitteista. Vero-
tilille merkittäisiin myös tiedot veron palau-
tuksista tai muista määristä, jotka verovelvol-
linen olisi oikeutettu saamaan Verohallinnol-
ta hyväkseen, Verohallinnon verovelvollisel-
le palauttamista määristä sekä velvoitteiden 
suoritukseksi maksetuista määristä samoin 
kuin korkoja koskevat tiedot.  

Pykälän 3 momentin mukaan verotilille 
merkittäisiin tilitapahtumien lisäksi verotilin 
viitenumero. Viitenumero on verovelvollisen 
verotilin yksilöivä numero, joka verovelvol-
lisen olisi ilmoitettava aina maksun yhtey-
dessä ja jonka perusteella Verohallinto koh-
dentaisi maksun verotilille. Verotilille mer-
kittäisiin myös verovelvollisen 14 §:n nojalla 
tekemä pyyntö palautusten säilyttämisestä ti-
lillä sekä muut verovelvollisen verotukseen, 
maksamiseen ja perimiseen liittyvät tarpeelli-
set tiedot. Näitä tietoja olisivat muun muassa 
ilmoituksen saapumispäivää, maksupäivää ja 
suorittamatta jääneiden velvoitteiden perittä-
väksi siirtopäivää koskevat tiedot. 

Tietoja ja asiakirjoja annettaisiin tiedoksi 
järjestelmän avulla 4 momentin mukaisesti. 
Verotilijärjestelmä tuottaisi verovelvolliselle 
kuukausittain tiliotteen tilin tapahtumista ja 
tilin tilanteesta. Järjestelmän avulla toteutet-
taisiin myös yleiseen internet-tietoverkkoon 
ja tunnistautumiseen perustuva sähköinen 
asiointipalvelu, jonka kautta verovelvollinen 

voisi seurata tilinsä tilannetta sekä saada tie-
toonsa tiliotteet. Käytettävissään olevat tek-
niset ja muut resurssit huomioon ottaen Ve-
rohallinto määräisi tarkemmin verkkopalve-
lun sisällöstä ja käytöstä.  

Arvonlisäverotuksessa pidetään eräissä ti-
lanteissa useita elinkeinonharjoittajia yhtenä 
elinkeinonharjoittajana. Verotilimenettelyssä 
arvonlisäverolain 13 a §:ssä tarkoitetun vero-
velvollisuusryhmän jäsenten arvonlisäveroa 
koskevat tiedot merkittäisiin sen elinkeinon-
harjoittajan verotilille, joka on 13 b §:n mu-
kaan velvollinen täyttämään ryhmän ilmoi-
tus- ja tilitysvelvollisuuden. Vastaavasti ar-
vonlisäverolain 13 c §:ssä tarkoitettuun pa-
liskuntaryhmään kuuluvien poronomistajien 
harjoittamaan porotalouteen liittyvää arvon-
lisäveroa koskevat tiedot merkittäisiin palis-
kunnan verotilille. Arvonlisäverotuksessa so-
vellettavasta menettelystä huolimatta veroti-
limenettely soveltuisi normaalisti ryhmään 
kuuluvien elinkeinonharjoittajien muihin ve-
roihin. 

4 §. Verotilin täsmäytys ja verotiliotteen 
antaminen. Pykälän 1 momentissa säädettäi-
siin verotilin täsmäyttämisajankohdasta ja ti-
liotteesta. Viimeistään kahdeksantena päivä-
nä yleisen eräpäivän jälkeen verotili täs-
mäytettäisiin ja samalla laadittaisiin tilin ta-
pahtumista tiliote.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin mah-
dollisuudesta antaa tiliote harvemmin kuin 
kerran kuukaudessa. Kustannusten säästämi-
seksi tiliote voitaisiin laatia harvemmin, jos 
tilillä ei ole ollut muita kuin korkotapahtu-
mia. Verohallinnolle annettaisiin valtuutus 
määrätä tarkemmin tiliotteen antamisesta täl-
laisissa tilanteissa. Tiliote annettaisiin vero-
velvolliselle kuitenkin vähintään kerran ka-
lenterivuodessa. Jos tilillä koko vuoden aika-
na ei ole ollut tilitapahtumia eikä tilillä ole 
velvoitteita eikä hyvityksiä, otetta ei tarvitsisi 
antaa. 

Tiliote annettaisiin yleisessä tietoverkossa 
olevan sähköisen asiointipalvelun välityksel-
lä verovelvollisen tietoon viivytyksettä, kun 
täsmäytys on tehty. Tiliotteen tiedoksiannos-
ta säädettäisiin tarkemmin lain 47 §:ssä. 

5 §. Verotiliotteen tiedot. Tiliotteelle mer-
kittäisiin tilin tilanne täsmäytyspäivänä ja 
edellisen täsmäytyksen jälkeiset tilitapahtu-
mat sekä täsmäytyspäivänä suorittamatta 



 HE 221/2008 vp  
  

 

31

olevat velvoitteet tai käyttämättä olevat hyvi-
tykset. Tiliotteesta ilmenisi myös määrä, joka 
verovelvollisen on maksettava Verohallin-
nolle, tai määrä, jonka Verohallinto palauttaa 
verovelvolliselle.  

Lisäksi verotiliotteeseen merkittäisiin tieto-
ja tilitapahtumien perusteista. Nämä tiedot 
olisivat ilmoittamiseen, maksamiseen, pa-
lauttamiseen ja perimiseen liittyviä verovel-
vollisen velvollisuuksien ja oikeuksien kan-
nalta tarpeellisia tietoja. Tiliotteeseen merkit-
täisiin myös laissa jäljempänä erikseen sää-
detyt tiedot ja päätökset sekä Verohallinnon 
yhteystiedot, joista verovelvollinen voi tar-
vittaessa kysyä lisätietoja sekä saada ohjaus-
ta. 

Tarkoituksena on, että verovelvollinen tar-
kistaisi verotiliotteen avulla verotilinsä tilan-
teen ja tapahtumat. Osa verotilille merkittä-
vistä tiedoista, esimerkiksi maksutiedot, ovat 
sellaisia, joiden virheellisyyden voi havaita 
vain verovelvollinen itse. Jos verovelvollinen 
havaitsee tilillään esimerkiksi maksun, jota ei 
ole maksanut, hänen olisi pyydettävä 37 §:n 
mukaisesti virheen korjaamista. 

6 §. Tietojen julkisuus ja henkilötietojen 
käsittely. Verotilijärjestelmään talletettujen 
tietojen julkisuuteen ja tietojen luovuttami-
seen sovellettaisiin verotustietojen julkisuu-
desta ja salassapidosta annetun lain 
(1346/1999) ja viranomaisten toiminnan jul-
kisuudesta annetun lain (642/1999) säännök-
siä. Käytännössä verotustietojen luovuttami-
nen perustuu laajalti erityislainsäädäntöön. 

Laissa on ehdotettu säädettäväksi muun 
muassa verotilijärjestelmään sisältyvistä tie-
doista ja niiden käyttötarkoituksesta. Ehdo-
tettu laki sisältää siten menettelyjä, joissa kä-
siteltäisiin henkilötietoja. Pykälässä säädet-
täisiin, että henkilötietojen käsittelyyn sovel-
lettaisiin tämän lain ohella täydentävästi 
henkilötietolain (523/1999) sekä henkilötie-
tojen käsittelyä koskevia muun lain säännök-
siä. 

 
3 luku Ilmoittaminen 

7 §. Kausiveroilmoituksen antaminen. Py-
kälän 1 momentin mukaan kohdekauden 
oma-aloitteisesti maksettavia veroja koskevat 
tiedot ilmoitettaisiin Verohallinnon vahvis-
tamalla kausiveroilmoituksella. Kohdekausi, 

jolta oma-aloitteinen vero ilmoitettaisiin, 
määräytyisi asianomaisten verolakien mu-
kaan.  

Pykälän 2 momentin mukaan kausiveroil-
moitus olisi allekirjoitettava. Allekirjoitus-
velvollisuus on nykyisestä poiketen tarpeen, 
koska verotilimenettelyssä verovelvollinen 
voisi saada veron palautuksena kausiveroil-
moituksella annettujen tietojen perusteella. 
Jos kausiveroilmoitus annetaan sähköisesti, 
sen tulisi olla joko varmennettu sähköisistä 
allekirjoituksista annetun lain (14/2003) 
18 §:n mukaisesti tai annettu muuta kyseisen 
lain edellytykset täyttävää Verohallinnon hy-
väksymää tunnistusmenetelmää käyttäen. 
Tarkoituksena on, että ilmoituksen antami-
nen voisi tapahtua esimerkiksi Verohallinnon 
hyväksymissä sähköisissä ilmoittamispalve-
luissa käytettävillä tunnisteilla. Verohallinto 
antaisi tarkemmat määräykset myös siitä, mi-
tä kanavia käyttäen sähköinen kausiveroil-
moitus voitaisiin antaa. Käytännössä nykyi-
nen valvontailmoitusten sähköinen ilmoitta-
miskanava säilyisi. Mahdollisesti myös muita 
sähköisiä kanavia voidaan luoda teknisen ke-
hityksen ja hallinnon valmiuksien lisäänty-
misen myötä. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin kausi-
veroilmoituksen oikaisemisesta virhetilan-
teissa. Ilmoitusvelvollisen olisi oikaistava 
kausiveroilmoitusta asianomaisessa verolais-
sa tai niiden nojalla annetuissa tarkemmissa 
määräyksissä säädetyllä tavalla.  

Pykälän 4 momentin mukaan silloin, kun 
kausiveroilmoituksen antaminen laimin-
lyötäisiin kokonaan tai se annettaisiin ilmei-
sen puutteellisena, ilmoitusvelvolliselle lähe-
tettäisiin kehotus, joka sisältäisi laskelman 
arvioimalla maksuunpantavasta verosta. Py-
kälän 4 momenttiin sisältyisi lisäksi viittaus-
säännös asianomaisten verolakien arviovero-
tusta koskeviin säännöksiin, koska arviovero-
tuksessa sovellettaisiin kyseistä veroa koske-
van lain säännöksiä. Tarkoituksena on, että 
verolakeihin sisältyvien arvioverotusta kos-
kevien säännösten edellyttämä kehotus antaa 
veroilmoitus tai täydentää sitä annettaisiin 
ehdotetun 4 momentin mukaisen kehotuksen 
muodossa. Arvioverotusta toimitettaessa ve-
rovirasto ei kuitenkaan olisi sidottu kehotuk-
sen sisältämän laskeman mukaiseen arvioon. 
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8 §. Kausiveroilmoituksen määräpäivä. Py-
kälän 1 momentin mukaan sähköinen kausi-
veroilmoitus olisi annettava viimeistään ka-
lenterikuukauden yleisenä eräpäivänä eli 
kuukauden 12 päivänä. Sähköiset ilmoitukset 
pystytään välittämään nopeasti Verohallin-
non tietovarastoon, joten ilmoituksen antami-
sen määräpäivä voisi olla sama kuin kausive-
roilmoituksella ilmoitettavien verojen mak-
samisen eräpäivä. 

Paperilla annetut tiedot on muunnettava 
sähköiseen muotoon joko optisen lukupalve-
lun avulla tai tallentamalla, mikä viivästyttää 
niiden tietosisällön siirtämistä Verohallinnon 
tietovarastoon. Jotta verotilimenettelyn edel-
lyttämä kirjausten reaaliaikaisuus ja verova-
rojen oikea-aikainen tilittäminen verosaajille 
voitaisiin turvata myös paperilla annettujen 
ilmoitusten osalta, ne olisi annettava viimeis-
tään kuukauden seitsemäntenä päivänä. 

Kohdekausi, jolta oma-aloitteinen vero oli-
si ilmoitettava sekä kalenterikuukausi, jona 
kohdekauden vero olisi ilmoitettava, määräy-
tyisi asianomaisten verolakien mukaisesti. 
Arvonlisävero, arpajaisvero ja merityötuloa 
koskevat työnantajasuoritukset olisi ilmoitet-
tava kohdekautta seuraavana toisena kuukau-
tena ja vakuutusmaksuvero, toimitetut enna-
konpidätykset, työnantajan sosiaaliturvamak-
su ja rajoitetusti verovelvollisen lähdevero 
kohdekautta seuraavana kuukautena. 

Kuukausimenettelyyn kuuluvilla verovel-
vollisilla ilmoituksen antamisajankohdat 
määräytyisivät pääsääntöisesti kuten ny-
kyisinkin. Poikkeuksena olisivat arpajaisve-
ron maksajat, joilla menettely muuttuisi ny-
kyisestä, koska maksu- ja ilmoittamisajan-
kohdat tavara-arpajaisten ja muiden arpajais-
ten osalta yhtenäistettäisiin. 

Jos verovelvollinen olisi oikeutettu piden-
nettyyn kolmen kuukauden ilmoitus- ja mak-
sujaksoon, hän ilmoittaisi kaikki kyseisen 
menettelyn piiriin kuuluvat oma-aloitteiset 
veronsa vasta kohdekautta seuraavana toise-
na kuukautena. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin siitä, 
minä päivänä kausiveroilmoitus katsotaan 
annetuksi Verohallinnolle. Kausiveroilmoi-
tuksen antamispäivästä on tarpeen nykyistä 
tarkemmin säätää laissa, koska 9 §:n mukai-
nen myöhästymismaksu laskettaisiin auto-
maattisesti tuosta päivästä. Se, että kausive-

roilmoitus katsottaisiin oikea-aikaisesti anne-
tuksi silloin, kun se on saapunut Verohallin-
nolle viimeistään määräpäivänä, merkitsee 
siirtymistä nykyisestä menettelystä hallinto-
lain ja sähköisestä asioinnista viranomais-
toiminnassa annetun lain mukaiseen menette-
lyyn. Tällä hetkellä veroilmoitus katsotaan 
annetuksi säädetyssä ajassa, jos se on jätetty 
postin kuljetettavaksi määräpäivänä. Muutos 
on tarpeen, koska käytännössä ilmoituksen 
lähettämispäivää on mahdotonta luotettavasti 
todentaa. 

Sähköisesti annetun kausiveroilmoituksen 
antamispäivänä pidettäisiin sähköisestä asi-
oinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 
(13/2003) 10 §:n mukaista saapumispäivää, 
eli päivää, jona ilmoitus on viranomaisen 
käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tieto-
järjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsi-
tellä. Jos saapumisajankohdasta ei voida esit-
tää selvitystä, ilmoitus katsotaan saapuneeksi 
lähettämisajankohtana, jos siitä voidaan esit-
tää luotettava selvitys. Sähköisesti annettaes-
sa kausiveroilmoituksen voisi käytännössä si-
ten lähettää vielä kuukauden 12 päivänä. 

Paperisena annettu kausiveroilmoitus kat-
sottaisiin annetuksi silloin, kun se on saapu-
nut Verohallinnolle hallintolain (434/2003) 
18 §:ssä tarkoitettuna päivänä, eli päivänä, 
jona se on annettu veroviranomaiselle. Pos-
titse lähetetyn asiakirjan saapumispäiväksi 
katsottaisiin se päivä, jona lähetys on saapu-
nut viranomaisen postilokeroon tai viran-
omaiselle on toimitettu ilmoitus lähetyksen 
saapumisesta postiyritykseen.  

Koska muu kuin sähköinen kausiveroilmoi-
tus tulisi 1 momentin nojalla antaa viimeis-
tään kuukauden seitsemäntenä päivänä, tulisi 
postitse lähetettävä kausiveroilmoitus käy-
tännössä antaa postin kuljetettavaksi yhdestä 
kahteen päivää aikaisemmin, jotta ilmoitus 
ehtisi perille viimeistään kausiveroilmoituk-
sen määräpäivänä. Muun kuin sähköisen 
kausiveroilmoituksen voisi jättää myös Ve-
rohallinnon toimipisteeseen viimeistään kuu-
kauden seitsemäntenä päivänä. 

9 §. Kausiveroilmoituksen myöhästymis-
maksu. Pykälässä säädettäisiin myöhästy-
mismaksusta, joka korvaisi osittain nykyisin 
ilmoituksen myöhässä antamisen seuraukse-
na määrättävän veronkorotuksen. Myöhäs-
tymismaksu määrättäisiin ilmoituksella an-
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nettavien tietojen myöhästymisen vuoksi. 
Sen määräämiseen ei sisältyisi viran-
omaisharkintaa ja sen määräytymistapa olisi 
kaavamainen.  

Jos vero olisi ilmoitettu olennaisesti liian 
myöhään, voitaisiin aineellisen verolain pe-
rusteella edelleen määrätä veronkorotusta. 
Veronkorotusta määrättäisiin silloin, kun ve-
roviranomainen määräisi veron verovelvolli-
sen maksettavaksi arvioverotuksena tai muu-
toin. Veronkorotusta voitaisiin määrätä myös 
silloin, kun verovelvollinen ilmoittaa veron 
oma-aloitteisesti, mutta olennaisesti liian 
myöhään, eikä veroviranomainen ole vielä 
ilmoituksen saavuttua määrännyt veroa. Asia 
ratkaistaisiin tapauskohtaisesti. Myöhästy-
mismaksua ei olisi suoritettava silloin, kun 
veroviranomainen päättäisi määrätä aineelli-
sen lain perustella veronkorotusta. 

Pykälän 1 momentin nojalla ilmoitusvel-
volliselle määrättäisiin myöhästymismaksu, 
jos kohdekauden veroa ei olisi ilmoitettu 
säädetyssä ajassa. Myöhästymismaksu mää-
rättäisiin ilmoituksella annettavien tietojen 
myöhästymisen vuoksi, vaikka veroa ei tu-
lisikaan kyseiseltä kohdekaudelta maksetta-
vaksi. Myöhästymismaksun määrä määräy-
tyisi tällöin kuitenkin eri perustein kuin sil-
loin, kun ilmoitusvelvollinen ilmoittaisi koh-
dekaudelta maksettavaa veroa liian myöhään.  

Arvonlisäverovelvollinen, säännöllisesti 
palkkoja maksava työnantaja ja vakuutus-
maksuverovelvollinen ovat ilmoitusvelvolli-
sia siinäkin tapauksessa, että kohdekaudelta 
ei tule suoritettavaksi veroa. Esimerkiksi ar-
vonlisäverotuksessa myöhästymismaksua 
määrättäisiin 10 §:ssä tarkemmin säädettäväl-
lä tavalla silloin, kun arvonlisäverolain 
149 §:ssä tarkoitettua palautukseen oikeutta-
vaa arvonlisäveroa koskevat tiedot tai arvon-
lisäverolain 162 §:ssä tarkoitettu ilmoitus sii-
tä, että veroa ei ole maksettava, annetaan lii-
an myöhään. 

Pykälän 2 momentin mukaan ilmoitusvel-
vollista kuultaisiin ennen myöhästymismak-
sun määräämistä, jos se on erityisestä syystä 
tarpeen. Koska myöhästymismaksun määräy-
tymisperusteeseen ei sisälly veroviranomai-
sen harkintaa ja laskentatapa on kaavamai-
nen, kuulemiseen ei pääsääntöisesti olisi tar-
vetta. Verovelvollista kuultaisiin esimerkiksi 

silloin, kun ilmoituksen saapumisajankohdas-
ta tai velvoitteen määrästä olisi epäselvyyttä. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin myös 
myöhästymismaksua koskevasta päätöksestä. 
Päätös myöhästymismaksun määräämisestä, 
sen perusteista ja eräpäivästä merkittäisiin 
verotiliotteeseen. Myöhästymismaksusta ei 
lähetettäisi erillistä maksuunpanopäätöstä, 
koska vastaavat tiedot voidaan tarkoituksen-
mukaisesti antaa ilmoitusvelvolliselle kuu-
kausittain lähetettävän verotiliotteen yhtey-
dessä. Verotiliotteen perusteella ilmoitusvel-
vollinen voisi tehdä Verohallinnolle myöhäs-
tymismaksua koskevan oikaisuvaatimuksen. 
Verohallinnon kielteisestä päätöksestä voisi 
hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeu-
teen siten kuin 41 §:ssä säädetään. Käytän-
nössä ilmoitusvelvollisella olisi mahdollisuus 
tehdä oikaisuvaatimus jo ennen myöhästy-
mismaksun erääntymistä, koska myöhästy-
mismaksupäätös merkittäisiin erääntymispäi-
vää edeltävään tiliotteeseen. 

Pykälän 3 momentin mukaan myöhästy-
mismaksu ei olisi tuloverotuksessa vähen-
nyskelpoista menoa, mikä vastaa veronkoro-
tusten osalta yleisesti noudatettua käytäntöä. 

10 §. Myöhästymismaksun määrä. Pykälän 
1 momentin mukaan myöhästymismaksu las-
kettaisiin vuotuisen koron tapaan 20 prosen-
tin korkokannan mukaan myöhässä ilmoite-
tulle maksettavan veron määrälle ilmoituksen 
määräpäivää seuraavasta päivästä ilmoituk-
sen antamispäivään. Myöhästymismaksu las-
kettaisiin erikseen kullekin kausiveroilmoi-
tuksella myöhässä ilmoitetulle verolajille. 

Myöhästymismaksu perustuisi siten sekä 
myöhässä ilmoitetun veron määrään että 
myöhästymisajan pituuteen. Tällä tavoin tuli-
si huomioiduksi ilmoituslaiminlyönnin kesto 
ja sen haitallisuus veronsaajien ja verotilijär-
jestelmän toimivuuden kannalta. Mitä myö-
hemmin ilmoitus annettaisiin, sitä suurem-
maksi myöhästymismaksu muodostuisi, joten 
ilmoitusvelvollisen intressissä olisi antaa 
myöhästynytkin ilmoitus niin pian kuin mah-
dollista. Verovelvollisten tasapuolisen kohte-
lun vuoksi on perusteltua, että myöhässä il-
moitettu veron määrä vaikuttaa myöhästy-
mismaksun määrään. Suuren veromäärän 
myöhässä ilmoittaminen olisi myös veron-
saajien kannalta haitallisempaa ja siitä tulisi 
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sen vuoksi seurata suurempi myöhästymis-
maksu. 

Nykyisen veronkorotuksen tapaan myöhäs-
tymismaksua määrättäisiin myös silloin, kun 
kausiveroilmoituksen tietoja oikaistaan oma-
aloitteisesti siten, että maksettavan veron 
määrä suurenee. Esimerkiksi jos arvonlisäve-
roa koskeva ensimmäinen ilmoitus olisi an-
nettu määräpäivään mennessä ja samalta 
kohdekaudelta maksettavan veron määrä li-
sääntyisi oikaisuilmoituksen johdosta, tälle 
myöhässä ilmoitetulle veron määrälle lasket-
taisiin myöhästymismaksua kohdekauden il-
moituksen antamisen määräpäivää seuraavas-
ta päivästä oikaisuilmoituksen antamispäi-
vään. Jos maksettavan veron määrä oi-
kaisuilmoituksen perusteella pienenisi, myö-
hästymismaksua ei määrättäisi aiemmin lii-
kaa ilmoitetulle veron määrälle, mikä vastaisi 
nykyistä veronkorotusta koskevaa pääsään-
töä.  

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin myös 
myöhästymismaksun vähimmäis- ja enim-
mäismääristä. Verolajikohtainen myöhästy-
mismaksun määrä olisi vähintään 5 euroa. 
Myöhästymismaksun enimmäismäärä olisi 
15 000 euroa tai, jos myöhässä ilmoitettu ve-
ro on tätä pienempi, enintään myöhässä il-
moitetun veron määrä. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin myö-
hästymismaksun määrästä silloin, kun koh-
dekaudelta ei tule maksettavaksi veroa. 
Myöhästymismaksua määrättäisiin tällöin 
kultakin myöhässä ilmoitetulta verolajilta 5 
euroa. Säännöllisen työnantajan ilmoittaessa, 
että palkkaa tai muuta suoritusta ei ole mak-
settu, verolajikohtaisuudesta kuitenkin poi-
kettaisiin hallinnollisen yksinkertaisuuden 
vuoksi. Tällöin määrättäisiin vain yksi 5 eu-
ron suuruinen myöhästymismaksu ennakon-
pidätykselle eikä lainkaan muille työnantaja-
suorituksille. 

Jos verovelvollinen antaisi arvonlisävero-
lain 149 §:ssä tarkoitettua palautukseen oike-
uttavaa arvonlisäveroa koskevan ensimmäi-
sen ilmoituksen liian myöhään, määrättäisiin 
5 euron suuruinen myöhästymismaksu, koska 
ilmoituksen antaminen säädetyssä ajassa on 
laiminlyöty. Jos verovelvollinen antaisi en-
simmäisen ilmoituksen määräajassa, mutta 
ilmoittaisi myöhemmin oikaisuilmoituksella 
lisää palautettavaa arvonlisäveroa, toisesta 

ilmoituksesta ei enää olisi määrättävä myö-
hästymismaksua. Jos verovelvollinen antaisi 
ensimmäisen palautettavaa arvonlisäveroa 
koskevan ilmoituksen määräajassa, mutta an-
taisi myöhemmin oikaisuilmoituksen, jonka 
mukaan palautettava määrä olisi pienempi, 
liikaa ilmoitetulle palautettavalle määrälle 
laskettaisiin myöhästymismaksua maksetta-
vaa veroa koskevan pääsäännön mukaan, mi-
kä vastaisi nykyistä veronkorotuskäytäntöä. 

Pykälän 3 momentin mukaan myöhästy-
mismaksua oikaistaisiin, jos velvoite, jolle se 
on määrätty, oikaisuilmoituksen, muutoksen-
haun tai muun vastaavan syyn johdosta pie-
nenisi. 

 
4 luku Maksaminen 

11 §. Velvoitteen erääntyminen. Pykälässä 
säädettäisiin velvoitteiden eräpäivistä eli päi-
vistä, jolloin ne veloitetaan verotililtä. Jos ve-
rotilillä olevat hyvitykset eivät riitä eräänty-
vien velvoitteiden suoritukseksi, verovelvol-
lisen olisi eräpäivään mennessä maksettava 
puuttuva määrä Verohallinnon pankkitilille. 

Kausiveroilmoitukseen perustuvat oma-
aloitteiset verot erääntyisivät sen kalenteri-
kuukauden yleisenä eräpäivänä, jona kohde-
kauden vero on asianomaista veroa koskevan 
lain mukaan ilmoitettava ja maksettava. Kau-
siveroilmoitukseen perustuvilla velvoitteilla 
tarkoitettaisiin kohdekaudelta maksettavia 
veroja, jotka verovelvollinen on ilmoittanut 
oma-aloitteisesti. Vaikka momentissa säädet-
ty eräpäivä koskisi verotilimenettelyssä vain 
oma-aloitteisesti tosiasiassa ilmoitettuja ve-
roja, verovelvollisella olisi asianomaisen ve-
rolain mukaan velvollisuus maksaa kohde-
kaudelta oikea määrä veroa tässä momentissa 
säädettynä päivänä. Näin ollen viivästyskor-
koseuraamukset määräytyisivät myös Vero-
hallinnon maksuunpanemien verojen osalta 
tässä momentissa säädetystä eräpäivästä lu-
kien. 

Arvonlisävero, arpajaisvero ja merityötuloa 
koskevat työnantajasuoritukset tulisi siten 
maksaa viimeistään kohdekautta seuraavan 
toisen kuukauden 12 päivänä ja vakuutus-
maksuvero, ennakonpidätykset, työnantajan 
sosiaaliturvamaksu ja rajoitetusti verovelvol-
lisen lähdevero viimeistään kohdekautta seu-
raavan kuukauden 12 päivänä. Ennakonpidä-
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tysten, työnantajan sosiaaliturvamaksun ja 
rajoitetusti verovelvollisen lähdeveron erä-
päivä myöhentyisi kahdella päivällä niiden 
verovelvollisten osalta, jotka antaisivat kau-
siveroilmoituksensa kuukausittain. Arvon-
lisäveron eräpäivä aikaistuisi kolmella päi-
vällä ja vakuutusmaksuveron 13 päivällä. 
Arpajaisveron maksajilla eräpäivä aikaistuisi 
tavara-arpajaisten osalta 19 päivällä ja myö-
hentyisi muiden kuin tavara-arpajaisten osal-
ta 12 päivällä. 

Jos verovelvollinen olisi oikeutettu neljän-
neskalenterivuoden ilmoitus- ja maksujak-
soon, kaikki kyseisen menettelyn piiriin kuu-
luvat oma-aloitteiset verot erääntyisivät vasta 
tätä kolmen kuukauden pituista jaksoa seu-
raavan toisen kuukauden 12 päivänä. Asiaa 
koskevat säännökset olisivat arvonlisävero-
laissa ja ennakkoperintälaissa. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin mak-
suunpantujen velvoitteiden eräpäivistä. Nämä 
velvoitteet olisi maksettava viimeistään sinä 
yleisenä eräpäivänä, joka maksuunpanon yh-
teydessä on määrätty velvoitteen eräpäiväksi. 
Säännöksessä tarkoitettuja velvoitteita olisi-
vat muun muassa asianomaisen verolain pe-
rusteella tehtyyn veron määräämispäätök-
seen, oikaisupäätökseen tai muutoksenhaun 
johdosta tehtyyn päätökseen perustuvat vel-
voitteet. Verovelvolliselle annettaisiin siten 
nykyiseen tapaan kohtuullisesti maksuaikaa 
ennen kuin Verohallinto voi ryhtyä mak-
suunpannun veron osalta perintätoimiin. 
Muita säännöksessä tarkoitettuja velvoitteita 
olisivat esimerkiksi veronkorotukset ja lai-
minlyöntimaksut sekä tämän lain mukainen 
myöhästymismaksu. Viimeksi mainittujen 
velvoitteiden osalta myös viivästyskorko las-
kettaisiin tässä momentissa säädetystä erä-
päivästä. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin vel-
voitteen erääntymisestä tilanteissa, joissa 
velvoite perustuu verovelvollisen kausive-
roilmoitukseen tekemään oikaisuilmoituk-
seen. Kausiveroilmoituksen oikaisuilmoituk-
seen perustuva velvoite erääntyisi oikaisuil-
moituksen antamispäivänä. Oikaisuilmoituk-
seen perustuva velvoite voisi aiheutua joko 
aikaisemmin ilmoitetun velvoitteen suure-
nemisesta tai aikaisemmin ilmoitetun hyvi-
tyksen pienentymisestä. Esimerkiksi jos kau-
siveroilmoituksella ilmoitettu arvonlisävero-

lain 149 §:ssä tarkoitettu palautukseen oike-
uttava arvonlisävero pienenisi verovelvolli-
sen kausiveroilmoitukseen tekemän oi-
kaisuilmoituksen johdosta, pienentyneestä 
määrästä aiheutuva velvoite veloitettaisiin 
verotililtä oikaisuilmoituksen antamispäivä-
nä. Vastaavalla tavalla meneteltäisiin myös 
muissa tilanteissa, joissa oikaisuilmoituksen 
perusteella on syntynyt velvoite. Viivästys-
koron maksuvelvollisuus palautukseen oike-
uttavan arvonlisäveron osalta määräytyisi 
34 §:n 3 momentin perusteella ja muiden vel-
voitteiden osalta 32 §:n perusteella. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin vel-
voitteen erääntymisestä tilanteissa, joissa 
velvoite aiheutuu siitä, että verotilin aikai-
sempaa virheellistä kirjausta korjataan. Vero-
tilillä olevan virheen korjaamisesta, esimer-
kiksi virheellisesti liian suurena kirjatun 
maksun tai liian pienenä kirjatun velvoitteen 
korjaamisesta, aiheutunut velvoite veloitet-
taisiin tililtä heti, kun päätös korjaamisesta 
on tehty. Tällaisten kirjoitus- ja laskuvirhei-
den korjaaminen viivytyksettä on verotilin 
oikean ja ajantasaisen ylläpidon vuoksi tär-
keää. Kirjauksen korjaaminen ja sen peruste 
merkittäisiin verotiliotteelle, jonka tietojen 
perusteella verovelvollinen voisi tarvittaessa 
pyytää päätöstä ja tehdä oikaisuvaatimuksen. 
Korot korjattaisiin 35 §:n perusteella.  

12 §. Maksaminen. Pykälän 1 momentin 
nojalla verotilillä käsiteltävät velvoitteet 
maksettaisiin Verohallinnon verotiliveroja 
varten avaamalle pankkitilille samojen mak-
supaikkojen välityksellä kuin nykyisinkin. 
Ajankohta, jolloin velvoite katsotaan makse-
tuksi, määräytyisi veronkantolain 9 §:ssä sää-
detyllä tavalla. 

Pykälän 2 momentin mukaan maksaja vas-
taisi maksamisesta aiheutuvista kuluista ve-
ronkantolain 7 §:n mukaisesti. Momentissa 
viitattaisiin myös veronkantolain verovarojen 
maksuliikettä koskevaan 3 §:ään, verovaro-
jen kirjanpitoa koskevaan 5 §:ään ja maksu-
jen siirtoa veronkantoviranomaiselle koske-
viin 12—14 §:ään, joita noudatettaisiin vel-
voitteiden suoritukseksi maksettujen määrien 
käsittelyssä verotilimenettelyn käyttöönoton 
ensimmäisessä vaiheessa. Siinä vaiheessa, 
kun kaikki verolajit voidaan käsitellä veroti-
limenettelyssä, säännökset tulisivat tarkistet-
taviksi ja siirrettäviksi verotililakiin. 



 HE 221/2008 vp  
  

 

36 

Pykälän 3 momentin nojalla Verohallinto 
antaisi tarkemmat määräykset maksun yhtey-
dessä annettavasta viitenumerosta ja muista 
tiedoista, joiden perusteella maksu voidaan 
kohdentaa verovelvollisen verotilille. Maksu-
jen kirjaaminen verotileille perustuisi vero-
velvolliskohtaisiin viitenumeroihin. Koska 
verovelvollinen ei voisi enää kohdentaa mak-
suaan tietylle verolajille, maksun yhteydessä 
annettavien tietojen määrä vähenisi. 

13 §. Tunnistamaton maksu. Maksut, joita 
ei puutteellisten tietojen vuoksi ole voitu 
tunnistaa, tuloutettaisiin valtiolle. Jos mak-
susta saadaan myöhemmin riittävät tunniste-
tiedot, se luettaisiin asianomaisen hyväksi 
verotilillä tai palautettaisiin. Tunnistamatto-
mia maksuja on ollut vuosittain jonkin ver-
ran, ja ne on käsitelty ja tilitetty sen verolajin 
kertymässä, jonka pankkitilille ne on makset-
tu. Verotilimenettelyyn siirryttäessä tunnis-
tamattomien maksujen määrän ei arvioida li-
sääntyvän, mutta säännös olisi tarpeen, koska 
verotilijärjestelmässä kaikki velvoitteet mak-
settaisiin samalle pankkitilille eikä nykyisen 
tapainen pankkitilin perusteella tilittäminen 
enää olisi mahdollista. 

14 §. Hyvitysten säilyttäminen verotilillä. 
Pykälässä säädettäisiin verotilimenettelyn ve-
rovelvolliselle tarjoamasta uudesta mahdolli-
suudesta jättää veronpalautuksensa ja veroti-
lin hyvityskorko verotilille myöhemmin 
erääntyvien velvoitteiden suoritukseksi. Ky-
seiset hyvitykset, jotka muutoin palautettai-
siin viivytyksettä verovelvolliselle, voitaisiin 
verovelvollisen pyynnöstä säilyttää osittain 
tai kokonaan verotilillä. Niille laskettaisiin 
korkoa ja ne käytettäisiin velvoitteiden 
erääntyessä niiden suoritukseksi. Säännös an-
taisi verovelvolliselle mahdollisuuden vähen-
tää edestakaista rahaliikennettään. 

Pykälän 2 momenttiin sisältyisi valtuutus-
säännös, jonka nojalla Verohallinto voisi an-
taa tarkemmat määräykset menettelystä, jota 
palautusten verotilillä säilyttämisessä, sitä 
koskevien pyyntöjen esittämisessä ja huomi-
oon ottamisessa noudatettaisiin. Tarkoitukse-
na on, että verovelvollinen voisi pyytää, että 
tietyn euromäärän alittavaa määrää verovel-
volliselle muutoin palautettavista hyvityksis-
tä ei palauteta. Pyynnön voisi tehdä jousta-
vasti muun muassa yleisessä tietoverkossa 
olevan sähköisen asiointipalvelun välityksel-

lä. Verohallinto antaisi pyynnön esittämista-
paa ja esittämisen ajankohtaa sekä sen voi-
massaoloa koskevia samoin kuin euromäärää 
koskevia tarkempia määräyksiä. 

 
5 luku Hyvitysten käyttäminen vel-

voitteiden suoritukseksi 

15 §. Hyvitysten ja velvoitteiden hyväksy-
minen ja kirjaaminen. Pykälässä säädettäisiin 
velvoitteiden ja hyvitysten verotilille kirjaa-
misen muodollisista edellytyksistä. Pykälän 
1 momentin mukaan verotilille tilitapahtu-
miksi kirjattavat hyvitykset ja velvoitteet oli-
si hyväksyttävä veronkantolaissa, verotus-
menettelystä annetussa laissa ja valtion talo-
usarviosta annetussa laissa (432/1988) sekä 
niiden nojalla annetuissa säädöksissä ja mää-
räyksissä olevien säännösten mukaisesti. 
Säännökset, joita pykälässä tarkoitetaan, 
koskisivat muun muassa maksuliikettä, vero-
varojen valvontaa ja kirjanpitoa sekä vero-
tuspäätösten tekemistä ja sisäistä valvontaa. 

Palautettavat verot kirjattaisiin verotilille 
palautusten maksamista koskevien säännös-
ten mukaisesti tehdyn ja hyväksytyn päätök-
sen perusteella. Vastaavasti velvoite kirjattai-
siin verotilille, kun se on Verohallinnossa 
säädösten ja ohjeiden mukaisesti hyväksytty. 
Kausiveroilmoituksella ilmoitettujen velvoit-
teiden osalta säännös tarkoittaisi sitä, että il-
moitus on ennen tilille kirjaamista Verohal-
linnossa asianmukaisesti vastaanotettu ja kä-
sitelty. Maksuunpantujen velvoitteiden osalta 
se tarkoittaisi sitä, että niitä koskeva päätös 
on tehty verotusmenettelystä annettuja tai 
muita velvoitteen määräämistä ja maksuun-
panoa koskevia säännöksiä noudattaen. Käy-
tännössä ilmoitusten valvontaprosessit sekä 
velvoitteiden ja hyvitysten hyväksymisme-
nettelyt ovat Verohallinnossa yhä enenevässä 
määrin automatisoituja. Erillisiä paperille 
kirjoitettuja päätösasiakirjoja tehdyistä rat-
kaisuista tuotettaisiin vain, jos niin on ni-
menomaan säädetty tai se on verovelvollisen 
oikeusturvan vuoksi tarpeen tai hallinnollisis-
ta syistä tarkoituksenmukaista. 

Pykälän 2 momentissa säädettävät verotilin 
kirjausperiaatteet vastaisivat yleisiä kirjanpi-
dolle asetettuja vaatimuksia. Velvoitteet, hy-
vitykset ja muut verotilin saldoon vaikuttavat 
tilitapahtumat kirjattaisiin verotilille juokse-
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vassa aikajärjestyksessä päivä kerrallaan. 
Kun päivän kirjaukset olisi tehty, päivä sul-
jettaisiin ja siirryttäisiin seuraavan päivän 
kirjauksiin. Suljetulle päivälle ei enää jäl-
keenpäin voitaisi tehdä kirjauksia. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin vel-
voitteen ja viivästyskoron kirjaamisesta vero-
tilille sekä suorittamatta jääneen velvoitteen 
verotililtä poistamisajankohdasta. Velvoitteet 
kirjattaisiin pykälän 3 momentin mukaisesti 
eräpäivälle tai, jos ilmoitus on annettu myö-
hässä, ilmoituksen antamispäivälle. Suorit-
tamatta jääneen velvoitteen poistaminen ve-
rotililtä kirjattaisiin päivälle, jona velvoite 
siirrettäisiin verotililtä pois perintätoimien 
vuoksi. Täytäntöönpanon keskeytysmääräyk-
sen kohteena oleva velvoite poistettaisiin ti-
liltä 3 momentissa säädettynä päivänä, jos 
velvoitetta ei ole sitä ennen suoritettu. 

Hyvitykset kirjattaisiin pykälän 4 momen-
tin mukaisesti 16 §:ssä säädetylle arvopäiväl-
le. Hyvitys poistettaisiin verotililtä siinä vai-
heessa, kun se maksetaan verovelvolliselle 
tai käytetään veronkuittaukseen. 

Ilmoitusten valvontaan ja verovarojen väli-
tykseen tarvittavan ajan vuoksi kirjaukset 
tehtäisiin käytännössä kahdesta kolmeen päi-
vän viiveellä. Näin menetellen valtaosa kul-
lekin päivälle kuuluvista kirjauksista saatai-
siin kohdistettua oikealle erä- tai arvopäiväl-
le. Yleisen eräpäivän jälkeen viive saattaisi 
suuren käsiteltävän massan vuoksi olla jon-
kin verran pitempi. 

Esimerkiksi verovelvollisen 12 päivänä 
maksaman maksun pankki välittäisi Verohal-
linnolle 2 päivän kuluessa eli maksu olisi Ve-
rohallinnossa kuukauden 14 päivänä. Vero-
hallinto tekisi 14 päivänä verotilikirjaukset 
12 päivälle, jolloin maksu voitaisiin kirjata 
arvopäivälle. Jos maksu saapuisi vasta 15 
päivänä, se tulisi todennäköisesti kirjattavak-
si 13 päivälle. Korkoa laskettaessa maksu 
kuitenkin luettaisiin verovelvollisen hyväksi 
arvopäivästä eli 12 päivästä alkaen.  

16 §. Hyvityksen arvopäivä. Pykälässä sää-
dettäisiin hyvitysten arvopäivistä eli päivistä, 
joista alkaen kukin hyvitys olisi luettava ve-
rovelvollisen hyväksi verotilillä. Arvopäivä 
määriteltäisiin erikseen maksulle, kausive-
roilmoitukseen perustuvalle palautukseen oi-
keuttavalle arvonlisäverolle ja sen kausive-
roilmoituksen oikaisuilmoitukseen perustu-

valle lisämäärälle, kausiveroilmoituksen oi-
kaisuilmoitukseen perustuvalle velvoitteen 
alentumisesta aiheutuvalle hyväksi luettaval-
le määrälle, viranomaisen oikaisun tai muu-
toksenhaun johdosta tekemään päätökseen ja 
huojentamispäätökseen perustuvalle palau-
tukselle, perimättäjättämispäätökseen perus-
tuvalle palautukselle ja hyvityskoroille.  

Hyvitykset kirjattaisiin verotilille ja käytet-
täisiin velvoitteiden suoritukseksi lähtökoh-
taisesti arvopäivänä. Myös tilin korot lasket-
taisiin pääsääntöisesti arvopäivien mukaan. 
Poikkeuksena olisi palautukseen oikeuttava 
arvonlisävero, jolle hyvityskorko laskettaisiin 
aina kohdekautta toiseksi seuraavan kuukau-
den yleisestä eräpäivästä.  

17 §. Hyvitysten käyttäminen velvoitteiden 
suoritukseksi. Pykälän 1 momentissa säädet-
täisiin periaatteesta, jonka mukaan hyvitykset 
käytetään velvoitteiden suoritukseksi. Hyvi-
tystä käytettäisiin erääntyneiden velvoittei-
den suoritukseksi samalla, kun se kirjataan 
verotilille. Myöhemmin erääntyvien velvoit-
teiden suoritukseksi hyvitystä käytettäisiin 
vasta velvoitteen eräpäivänä.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin samana 
päivänä käytettävissä olevien hyvitysten kes-
kinäinen käyttöjärjestys. Järjestys perustuisi 
arvopäiviin vanhimmasta uusimpaan. Jos 
usealla eri hyvityksellä olisi sama arvopäivä, 
maksut käytettäisiin ennen muita hyvityksiä. 
Verohallinto antaisi tarkemmat määräykset 
saman arvopäivän omaavien samanlaatuisten 
hyvitysten keskinäisestä käyttöjärjestyksestä, 
kuten esimerkiksi siitä, missä järjestyksessä 
saman arvopäivän eri verolajeihin perustuvat 
palautukset käytettäisiin. 

18 §. Hyvitysten käyttäminen kirjausten 
viivästyessä. Pykälään otettaisiin säännökset 
sellaisia tilanteita varten, joissa tilitapahtu-
maa ei ole voitu kirjata 15 §:ssä säädetylle 
päivälle. Kirjaaminen on voinut viivästyä 
esimerkiksi tietoliikennehäiriön vuoksi. 

Pykälän 1 momentin mukaan kirjaaminen 
olisi tehtävä viivytyksettä, kun tarvittavat 
tiedot olisi saatu.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin hyvi-
tysten uudelleen kohdentamisesta. Säännök-
sen mukaan velvoitteiden suoritukseksi kir-
jausviiveen aikana käytetyt hyvitykset koh-
dennettaisiin uudelleen. Jos esimerkiksi täy-
täntöönpanon keskeytysmääräyksen kohteena 
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olevan velvoitteen suoritukseksi on kirjaus-
viiveen vuoksi käytetty hyvityksiä, ne koh-
dennettaisiin uudelleen tilillä olevien muiden 
velvoitteiden suoritukseksi tai palautettaisiin 
verovelvolliselle, jos palauttamisen edelly-
tykset täyttyisivät. Täytäntöönpanomääräyk-
sen kohteena oleva velvoite poistettaisiin ve-
rotililtä 15 §:n mukaisesti.  

19 §. Hyvitysten käyttörajoitukset. Pykä-
lässä säädettäisiin eräistä erityistilanteista, 
joissa verotilin hyvityksiä ei käytettäisi vel-
voitteiden suoritukseksi. Pykälän 1 momen-
tin mukaan hyvitystä, joka olisi siirrettävä 
vieraalle valtiolle kansainvälisen verojen siir-
tämistä koskevan sopimuksen nojalla, ei käy-
tettäisi velvoitteiden suoritukseksi eikä ve-
ronkuittaukseen. Säännöksellä toteutettaisiin 
verotilijärjestelmässä veronkantolain 26 §:n 
2 momentin 5 kohdan mukainen periaate sii-
tä, että vieraalle valtiolle siirrettävää veroa ei 
käytetä muiden verojen suoritukseksi. Siitä, 
missä tilanteissa siirto tulee kyseeseen ja mi-
tä verovaroja siirto koskee, säädetään veron-
kantolain 43 §:ssä.  

Pykälän 2 momentin säännös, jonka mu-
kaan hyvityksiä ei käytettäisi vanhentuneiden 
velvoitteiden suoritukseksi, vastaa nykyistä 
veronkantolain 26 §:n 1 momenttia. Hyvityk-
siä ei myöskään käytettäisi velvoitteille, joi-
hin kohdistuu täytäntöönpanon kielto tai kes-
keytys, ellei verovelvollinen sitä pyytäisi. 
Kiellon tai keskeytyksen voi määrätä joko 
Verohallinto oikaisumenettelyssä tai muu-
toksenhakuviranomainen muutoksenhaun yh-
teydessä. Keskeytysmääräyksen tarkoitus on 
antaa velalliselle oikeusturvaa tilanteissa, 
joissa verotuskysymys tai maksuvelvollisuus 
on tulkinnanvarainen. Keskeytysmääräys on 
yleensä voimassa siihen saakka, kun oikaisu 
tai muutoksenhaku on ratkaistu. Jotta vapaa-
ehtoinen maksaminen olisi kuitenkin mah-
dollista, pykälässä säädettäisiin, että verovel-
vollisen niin pyytäessä velvoite voitaisiin 
kattaa, vaikka keskeytysmääräys olisi vielä 
voimassa. 

Verotilimenettelyn käyttöönoton ensim-
mäisessä vaiheessa velvoite, johon kohdistuu 
keskeytysmääräys, poistettaisiin verotililtä. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin sel-
vyyden vuoksi, että verovelvollisen konkurs-
si tai hyvityksen ulosmittaus ei estä hyvityk-
sen käyttämistä velvoitteen suoritukseksi. 

Säännös vastaisi periaatteeltaan nykyistä ve-
ronkantolain 26 §:ää, jonka mukaan konkurs-
si ja ulosmittaus eivät estä veronkuittauksen 
toimittamista. Velvoitteiden kattamisen jäl-
keen palautettavasta hyvityksestä ylijäävä 
määrä, joka maksettaisiin verovelvolliselle, 
olisi ulosmitattavissa vastaavalla tavalla kuin 
nykyiset verovelvolliselle maksettavat ve-
ronpalautukset. 

20 §. Velvoitteiden suorittamisjärjestys. 
Pykälässä säädettäisiin järjestys, jossa Vero-
hallinto kattaa verotilille kirjatut velvoitteet. 
Järjestys perustuisi 1 momentin mukaisesti 
ensisijassa velvoitteiden vanhentumispäivään 
siten, että vanhemmat velvoitteet katettaisiin 
ennen uudempia. Tällä järjestyksellä ehkäis-
täisiin vanhentumisesta aiheutuvia verotulo-
jen menetyksiä. Näin meneteltäessä eri ve-
ronsaajia kohdeltaisiin tasapuolisesti velvoit-
teiden vanhentuessa. 

Koska vanhentumispäivä on aina kalenteri-
vuoden viimeinen päivä, samana päivänä 
vanhenevat velvoitteet suoritettaisiin eräpäi-
vän mukaisessa järjestyksessä vanhimmasta 
uusimpaan. Tällä varmistettaisiin eri veron-
saajien verojen tasapuolinen kertyminen ti-
lanteessa, jossa velvoitteita on maksamatta 
useamman kuukauden ajalta.  

Pykälän 2 momentin mukaista verolajikoh-
taista järjestystä noudatettaisiin samana erä-
päivänä erääntyviin velvoitteisiin. Verolaji-
kohtainen järjestys vastaisi nykyisen veron-
kantolain 27 §:ssä säädetyn veronkuittausjär-
jestyksen periaatteita sekä 16 §:ssä säädetyn 
oma-aloitteisen veron suoritukseksi makse-
tun yksilöimättömän maksun käyttöjärjestys-
tä. Lainkohtiin sisältyvän periaatteen mukaan 
ensin suoritetaan verot, joilla on useampi ve-
ronsaaja, seuraavaksi verot, joilla on yksi ve-
ronsaaja ja viimeiseksi yksin valtiolle tulevat 
verot. Verotusmenettelystä annetun lain 
22 a §:n nojalla tiedonantovelvollisuuden 
laiminlyönnin johdosta määrätty laiminlyön-
timaksu suoritettaisiin toiseksi viimeisenä ja 
viimeisenä verotilin virhekirjauksen vuoksi 
takaisin perittävä hyvitys.  

Kunkin velvoitelajin myöhästymismaksut 
olisivat suoritusjärjestyksessä velvoitteiden 
kanssa samalla sijaluvulla, mutta kuitenkin 
siten, että ne suoritettaisiin vasta varsinaisten 
velvoitteiden jälkeen. 
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Pykälän 3 momentin mukaan kullekin vel-
voitteelle lasketut veronlisäykset ja viiväs-
tyskorot sen sijaan suoritettaisiin ennen pää-
omaa, jolle ne on laskettu. Tällä yhtenäistet-
täisiin nykyistä menettelyä. Säännös muuttai-
si nykyistä veronkantolain 16 §:n 1 momen-
tissa säädettyä järjestystä, jonka mukaan 
maksua käytetään ensin oma-aloitteisen ve-
ron pääoman ja sen jälkeen veronlisäyksen 
suoritukseksi. Mainittu järjestys on kuitenkin 
poikkeus pääsäännöstä ja sitä sovelletaan 
vain silloin, kun oma-aloitteisen veron suori-
tukseksi käytetään oma-aloitteisesti ennen 
maksuunpanopäätöstä maksettua maksua. 
Maksuunpannun veron viivästysseuraamuk-
set katetaan aina ennen veron pääomaa. Jär-
jestys vastaa myös yksityisissä velkasuhteis-
sa yleisesti käytettävää järjestystä. 

Pykälän 4 momentti sisältäisi valtuutuksen 
Verohallinnolle antaa tarkempia määräyksiä 
velvoitteiden suoritusjärjestyksestä. Tarkem-
mat määräykset koskisivat esimerkiksi saman 
verolajin samana päivänä erääntyvien kausi-
veroilmoitukseen ja maksuunpanoon perus-
tuvien velvoitteiden keskinäistä järjestystä tai 
2 momentin 3 kohdassa tarkoitettujen eri ve-
rolajien keskinäistä suoritusjärjestystä.  

 
6 luku Suorittamatta jääneen velvoit-

teen periminen 

21 §. Suorittamatta jäänyt velvoite. Pykä-
län 1 momentin mukaan Verohallinto merkit-
sisi suorittamatta jääneet velvoitteet ja niistä 
vastuussa olevat verovelvollisen tiliotteelle. 
Tämä tapahtuisi normaalisti kerran kuukau-
dessa yleisen eräpäivän jälkeen tapahtuvan 
verotilin täsmäytyksen yhteydessä. Tarvitta-
essa, esimerkiksi kausiveroilmoituksen myö-
hästyessä, määräys velvoitteiden maksami-
sesta voitaisiin perinnän nopeuttamiseksi an-
taa muulloinkin. Tällöin maksettavista vel-
voitteista lähetettäisiin verovelvolliselle ti-
liotetta vastaava erillinen ilmoitus. 

Verotilimenettelyssä verovelvollinen ei 
voisi kohdistaa maksuaan minkään tietyn 
velvoitteen suoritukseksi. Tästä syystä vasta 
sen jälkeen, kun Verohallinto on kirjannut 
hyvitykset ja velvoitteet tilille ja käyttänyt 
hyvitykset velvoitteiden suoritukseksi 20 §:n 
mukaisessa järjestyksessä, olisi tiedossa, 
mitkä velvoitteista ovat mahdollisesti jääneet 

suorittamatta. Viimeistään kuukausitäsmäy-
tyksen yhteydessä suorittamatta jääneet vel-
voitteet merkittäisiin tiliotteelle. Tiliotteelle 
merkittäisiin myös Verohallinnon tiedossa 
olevat vastuuvelvolliset. Merkintä vastaisi 
nykyistä veronkantolain 40 §:n 1 momentissa 
tarkoitettuun veroviranomaisen asiakirjaan 
vastuuvelvollisista tehtävää merkintää. Ve-
ronkantolain 40 §:n 1 momenttiin ehdotetaan 
lisättäväksi maininta verotiliotteesta, jotta 
siihen tehty merkintä saisi saman vaikutuk-
sen kuin päätökseen tai vero- tai maksulip-
puun tehty merkintä. 

Koska tieto suorittamatta jääneistä velvoit-
teista sekä muut verovelvollisen oikeusturvan 
kannalta tarpeelliset tiedot merkittäisiin vero-
tiliotteelle, erillistä paperille laadittua päätös-
asiakirjaa suorittamatta jääneistä velvoitteista 
ei säännönmukaisesti tehtäisi. Jos suoritta-
matta jääneet velvoitteet perustuisivat vir-
heellisiin kirjauksiin, verovelvollinen voisi 
verotiliotteen tietojen perusteella pyytää Ve-
rohallintoa 37 §:n mukaisesti korjaamaan vir-
heet. Jos pyyntöä ei hyväksyttäisi, verovel-
vollisella olisi mahdollisuus tehdä hylkäys-
päätöksestä oikaisuvaatimus ja valittaa hal-
linto-oikeuteen. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin suorit-
tamatta jääneiden velvoitteiden poistamisesta 
verotililtä. Tiliotteelle tai muuhun ilmoituk-
seen merkityt suorittamatta jääneet velvoit-
teet poistettaisiin veronlisäyksineen, viiväs-
tyskorkoineen ja veronkorotuksineen veroti-
liltä perintätoimia varten. Verotililtä poistet-
taisiin esimerkiksi ulosottoperintään lähetet-
tävät velvoitteet kuten myös velvoitteet, joi-
hin kohdistetaan veronkantolain 35 §:ssä tar-
koitettuja erikoisperintätoimenpiteitä tai ve-
rojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun 
lain 12 §:ssä tarkoitettu keskeytysmääräys. 
Poistaminen on tarpeen, koska perintätoi-
menpiteiden kohteena olevien velvoitteiden 
hallinnointi verotilillä ei tässä vaiheessa ole 
tietoteknisistä syistä mahdollista. Perittävänä 
olevien velvoitteiden hallinnointi verotilillä 
tulee selvitettäväksi siinä vaiheessa, kun pe-
rinnän nykyiset tietojärjestelmät uudistetaan. 

Verohallinto antaisi tarkemmat määräykset 
suorittamatta jääneiden velvoitteiden poista-
misajankohdasta sekä poistamisessa nouda-
tettavasta menettelystä. Tarkemmat määräyk-
set koskisivat muun muassa maksuhuomau-
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tuksen lähettämistä verotililtä, perittäväksi 
siirrettävien velvoitteiden vähimmäismäärää 
sekä perittäväksi siirron ajankohtaa ja siitä 
ilmoittamista.  

Momentissa säädettäisiin lisäksi veronkan-
tolain 47 §:n pienintä perittävää määrää kos-
kevaa säännöstä vastaavasti pienimmästä ve-
rotililtä poistettavasta määrästä. Säännöksen 
mukaan alle 10 euron velvoitetta ei poistet-
taisi verotililtä perintätoimia varten. Sään-
nöksen tarkoituksena on säästää perimiskus-
tannuksissa. Rajan alle jäävät määrät säilytet-
täisiin verotilillä ja niiden suoritukseksi käy-
tettäisiin verotilille myöhemmin kirjattavia 
hyvityksiä.  

22 §. Verotililtä poistetun velvoitteen mak-
saminen. Pykälän 1 momentin mukaan vero-
tililtä poistetuille velvoitteille osoitettu mak-
su käsiteltäisiin verotilin ulkopuolisten vero-
jen suoritukseksi maksettuna maksuna, ja se 
käytettäisiin veronkantolain 27 §:ssä sääde-
tyssä kuittausjärjestyksessä. Jos verovelvolli-
sella on maksamatta veroja, jotka eivät kuulu 
verotilimenettelyn piiriin ja jotka ovat kuit-
tausjärjestyksessä verotilivelvoitteiden edel-
lä, maksua käytettäisiin ensin niiden suori-
tukseksi. Verotilimenettelyn piiriin kuuluvat 
velvoitteet saattaisivat tällöin jäädä suoritta-
matta. 

Ehdotetun 1 momentin mukaan kuittausjär-
jestyksestä voitaisiin kuitenkin poiketa vero-
velvollisen pyynnöstä. Näin pyrittäisiin vero-
tilin käyttöönoton ensimmäisessä vaiheessa 
turvaamaan verovelvollisen asemaa tilantees-
sa, jossa eri velvoitteiden maksamatta jäämi-
sestä voi aiheutua erilaisia seuraamuksia. 
Säännöksessä tarkoitettuna perusteltuna syy-
nä poiketa pääsäännön mukaisesta kohden-
tamisjärjestyksestä olisi pidettävä erityisesti 
tilannetta, jossa verovelvollinen voisi välttyä 
verojäämän julkaisemiselta tai verorikko-
mussyytteeltä. 

Pykälän 2 momenttiin sisältyisi viittaus-
säännös velkojien maksunsaantijärjestyksestä 
annetun lain (1578/1992) ja ulosottokaaren-
soveltamisesta ulosottoperintään lähetetyn 
velvoitteen maksamisessa ja maksun käyttä-
misessä. Ulosottolaitokselle velvoitteen suo-
ritukseksi maksetun määrän ulosottomies 
kohdentaisi, kuten nykyisinkin, näissä edellä 
mainituissa laeissa säädetyssä järjestyksessä. 

23 §. Velvoitteen periminen. Pykälän 1 mo-
mentin mukaan suorittamatta jääneet velvoit-
teet, jotka on merkitty tiliotteeseen tai vero-
velvolliselle lähetettyyn muuhun ilmoituk-
seen, olisivat verojen ja maksujen täytän-
töönpanosta annetun lain 3 §:n tarkoittamalla 
tavalla suoraan ulosottokelpoisia. Niiden pe-
rintää varten ei siten tarvittaisi enää muuta 
päätöstä tai tuomiota.  

Suorittamatta jääneitä velvoitteita perittäi-
siin samalla tavalla kuin verojäämiä peritään 
veronkantolain ja muiden verojen perintää 
koskevien lakien mukaan. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin määrä-
ajasta, jota ennen Verohallinto ei voisi ryhtyä 
sellaisten velvoitteiden osalta momentissa 
tarkoitettuihin perimistoimiin, jotka perustu-
vat verovelvollisen omaan ilmoitukseen. 
Pakkoperintään ryhtymisen nopeutta on ve-
rovelvollisen oikeusturvan vuoksi näissä ti-
lanteissa tarpeen rajoittaa. Kun velvoitteen 
verotilille kirjaaminen ei tällaisessa tapauk-
sessa edellytä Verohallinnolta nimenomaista 
veron määräämistä, on verovelvollisella olta-
va riittävä aika varmistua tilille kirjattujen 
tietojen virheettömyydestä sekä tarvittaessa 
pyytää oikaisua. Se varmistettaisiin kahden 
viikon määräajalla, joka alkaisi kulua siitä, 
kun verovelvollisen katsottaisiin 47 §:n mu-
kaan saaneen tiedon tiliotteesta. Jos suoritta-
matta jääneistä velvoitteista on lähetetty eril-
linen ilmoitus postitse, kahden viikon määrä-
aika alkaisi kulua ilmoituksen lähettämisestä. 
Määräaika ei koskisi velvoitteita, jotka Vero-
hallinto on asianomaisen verolain tai verotili-
lain perusteella määrännyt verovelvollisen 
maksettavaksi, sillä niitä koskevat tiedot ovat 
verovelvollisen nähtävissä jo erääntymistä 
edeltävän kuukauden tiliotteella tai niistä on 
lähetetty erillinen maksuunpanopäätös.  

24 §. Velvoitteen vanhentuminen. Kausive-
roilmoituksella ilmoitettu velvoite vanhentui-
si 1 momentin mukaan pääsääntöisesti viiden 
vuoden kuluttua sen erääntymistä seuraavan 
vuoden alusta. Jotta myöhässä ilmoitetun 
velvoitteen perimiseksi olisi käytettävissä 
riittävä aika, tällaisen velvoitteen vanhentu-
misaika alkaisi kuitenkin ilmoituksen anta-
mista seuraavaa yleistä eräpäivää seuraavan 
vuoden alusta.  

Maksuunpannun velvoitteen vanhentumis-
aika olisi 2 momentin mukaan viisi vuotta 
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maksuunpanon yhteydessä määrättyä eräpäi-
vää seuraavan vuoden alusta. Ehdotetut ajat 
vastaisivat verojen ja maksujen täytäntöön-
panosta annetussa laissa säädettyä aikaa.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin van-
hentumisen vaikutuksista. Vanhentunut vel-
voite poistettaisiin verotililtä eikä sitä saisi 
periä. Muista vanhentumisen vaikutuksista 
säädettäisiin verojen ja maksujen täytäntöön-
panosta annetussa laissa.  

 
7 luku Hyvitysten palauttaminen ja 

veronkuittaus 

25 §. Palauttaminen. Pykälän 1 momentti 
sisältäisi hyvitysten verotililtä palauttamista 
koskevan pääsäännön, jonka mukaan velvoit-
teiden suoritukseksi käyttämättä jääneet hy-
vitykset palautettaisiin. Laissa säädettäisiin 
kuitenkin eräistä poikkeuksista pääsääntöön. 

Verotilillä olevia hyvityksiä ei palautettai-
si, jos niiden yhteismäärä on alle 20 euroa. 
Säännöksen taustalla ovat kustannusnäkö-
kohdat ja pyrkimys vähentää edestakaista ra-
haliikennettä. Palautusrajan alle jäävät hyvi-
tykset säilytettäisiin edelleen verotilillä ja 
niille laskettaisiin hyvityskorkoa. Kun hyvi-
tysten määrä verotilille myöhemmin kirjatta-
vien uusien hyvitysten johdosta saavuttaisi 
vähintään 20 euron rajan, ne palautettaisiin 
verovelvolliselle. Normaalisti säännös vai-
kuttaisi vain palautuksen ajankohtaan ja 
poikkeaisi siten nykyisestä veronkantolain 
pienintä palautettavaa määrää koskevasta pe-
riaatteesta, jonka mukaan alle viiden euron 
palautuksia ei makseta lainkaan verovelvolli-
selle.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin vero-
velvollisen velvoitteidensa suoritukseksi 
maksamien määrien palauttamisen edellytyk-
sistä. Vain erehdyksessä tai aiheettomasti 
maksettu maksu palautettaisiin, ja pääsään-
töisesti vain verovelvollisen pyynnöstä. 
Maksu palautettaisiin lähtökohtaisesti vain 
verovelvollisen pyynnöstä, koska verotilime-
nettelyssä maksuja ei tehdä tietyn velvoitteen 
suoritukseksi ja koska järjestelmän tililuon-
teen mukaisesti verovelvollinen voi tehdä ti-
lille maksuja myös ennakolta. Verohallinto ei 
esimerkiksi voi tietää, onko maksu tehty sel-
laisen velvoitteen suoritukseksi, jota koske-
vaa ilmoitusta verovelvollinen ei ole vielä 

antanut. Se, milloin maksua voidaan pitää 
erehdyksessä tai aiheettomasti suoritettuna, 
olisi arvioitava tapauskohtaisesti. Esimerkik-
si jos verotilillä on jo tieto seuraavan kuu-
kauden aikana erääntyvistä velvoitteista, 
maksua ei yleensä ilman erityistä selvitystä 
voisi pitää erehdyksessä tai aiheettomasti 
maksettuna. Asiassa esitetyn näytön riittä-
vyyttä harkittaisiin kokonaisuutena ottaen 
huomioon sekä verovelvollisen verotukselli-
nen asema että verotilin tilitapahtumat. Mak-
sua voitaisiin pitää aiheettomana esimerkiksi 
silloin, kun verovelvollisen maksama määrä 
on jäänyt käyttämättä tilille tulleen veronpa-
lautuksen vuoksi. 

Jos Verohallinto ei poikkeuksellisesti hy-
väksyisi verovelvollisen maksunpalautus-
pyyntöä, se antaisi asiasta kirjallisen päätök-
sen muutoksenhakuosoituksineen. 

Verohallinto voisi palauttaa aiheettomaksi 
katsomansa maksun myös oma-aloitteisesti. 
Ennen palauttamista verovelvollista olisi kui-
tenkin kuultava, sillä maksun aiheettomuutta 
ei käytännössä yleensä voida arvioida vero-
velvollista kuulematta. Käytännössä viran-
omaisaloitteinen palauttaminen voisi tulla 
harkittavaksi esimerkiksi tilanteessa, jossa 
verotilille on maksettu verovelvollisen toi-
mintaan ja aiempaan maksukäyttäytymiseen 
nähden huomattavan suuri summa. 

Jos verovelvollisella ei ole ollut säännöllis-
tä veronmaksuvelvollisuuden aiheuttavaa 
toimintaa eikä häntä kuultaessakaan selviä, 
minkä velvoitteen suoritukseksi maksu on 
tarkoitettu, se voitaisiin palauttaa. Verohal-
linnolla ei kuitenkaan olisi yleistä velvolli-
suutta tarkistaa maksujen aiheellisuutta, vaan 
olisi perusteltua olettaa, että verotilille osoi-
tetut maksut on tarkoitettu velvoitteiden suo-
rituksiksi.  

Viranomaisaloitteinen palauttaminen saat-
taisi käytännössä joskus tulla kysymykseen 
muunkin viranomaisen, kuten ulosottoviran-
omaisen aloitteesta.  

Pykälän 3 momentin mukaan vieraalle val-
tiolle kansainvälisen sopimuksen nojalla siir-
rettävää hyvitystä ei palautettaisi verovelvol-
liselle. Säännös vastaa periaatteeltaan veron-
kantolain 26 §:n 2 momentin 5 kohtaa, jonka 
mukaan veronkuittaukseen ei käytetä vieraal-
le valtiolle siirrettävää veronpalautusta. Hy-
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vitys maksettaisiin sopimuksen mukaisesti 
valtiolle, joka on sen oikeutettu saamaan. 

26 §. Palauttaminen eräissä tapauksissa. 
Pykälässä säädettäisiin eräistä erityistilanteis-
ta, joissa hyvitys maksettaisiin verovelvolli-
selle vasta tiettyjen edellytysten täyttyessä. 

Pykälän 1 momentin nojalla hyvityksiä, 
jotka vastaavat määrältään uudelleen toimi-
tettavaksi palautetun verotuksen johdosta ve-
rotilille palautettua määrää, ei palautettaisi 
ennen verotuksen uudelleen toimittamisessa 
määrätyn velvoitteen erääntymistä. Hyvitystä 
voitaisiin kuitenkin käyttää verotilillä olevien 
erääntyneiden velvoitteiden suoritukseksi jo 
ennen verotuksen uudelleen toimittamista ja 
uudessa verotuksessa määrätyn velvoitteen 
erääntymistä. Määrä, jota ei tarvittaisi uudel-
leen toimitetussa verotuksessa määrätyn vel-
voitteen suoritukseksi, palautettaisiin, kun 
verotus on toimitettu uudelleen. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin hyvi-
tyksen säilyttämisestä verotilillä tilanteessa, 
jossa verovelvollinen ei ole asianmukaisesti 
täyttänyt ilmoitusvelvollisuuttaan. Tällöin on 
perusteltua aihetta olettaa, että verovelvolli-
sen kaikki velvoitteet eivät ilmoituksen puut-
tumisen tai sen puutteellisuuden vuoksi ole 
täysimääräisenä verotilillä. Säännöksen tar-
koituksena olisi turvata verovarojen kerty-
mistä siten, että hyvityksiä ei maksettaisi ti-
lanteessa, jossa on ilmeistä, että verovelvolli-
sella on maksamattomia veroja. 

Jos ilmoitusta ei ole annettu lainkaan, hyvi-
tykset palautettaisiin vasta sen jälkeen, kun 
ilmoitusvelvollisuus on täytetty. Jos ilmoitus 
on annettu, mutta siten olennaisesti puutteel-
lisena, että veron määrän luotettava arvioi-
minen sen perusteella ei ole mahdollista, hy-
vitykset palautettaisiin, kun ilmoitusta on 
täydennetty tai muu veron määrän arvioimi-
seksi tarvittava lisäselvitys on saatu. Hyvi-
tykset palautettaisiin siltä osin kuin niitä ei 
ole käytettävä velvoitteiden suoritukseksi. 
Esimerkiksi jos vero joudutaan maksuunpa-
nemaan arvioimalla, hyvitykset palautettai-
siin siltä osin kuin niitä ei tarvita maksuun-
panossa määrätyn määrän suorittamiseksi. 
Hyvitykset voitaisiin säilyttää verotilillä 
myös verotusmenettelystä annetun lain 
22 a §:ssä säädetyn laiminlyöntimaksun suo-
rittamiseksi. Säännöstä sovellettaisiin myös 
silloin, kun verovelvollinen on laiminlyönyt 

arvonlisäverolain 162 e §:ssä säädetyn yh-
teenvetoilmoituksen antamisen. Hyvitykset 
pidätettäisiin verotilillä siihen saakka, kunnes 
laiminlyöntimaksu on määrätty, ja ne voitai-
siin käyttää tämän velvoitteen suoritukseksi. 

Verotilimenettely tulee nopeuttamaan il-
moituspuutteiden havaitsemista ja niistä ve-
rovelvolliselle tehtävien selvityspyyntöjen ja 
7 §:n 4 momentissa tarkoitettujen kehotuskir-
jeiden lähettämistä, joten voidaan arvioida, 
että käytännössä hyvitysten verotilillä säilyt-
tämisajat eivät tule olemaan pitkiä. Hyvityk-
set palautettaisiin viivytyksettä, kun verovel-
vollinen on antanut tarvittavat veron määrää 
koskevat selvitykset. 

Pykälän 3 momentin mukaan Verohallinto 
voisi ilmoitusta tai lisäselvitystä odottamatta 
palauttaa hyvitykset kokonaan tai siltä osin 
kuin on todennäköistä, että niitä ei tarvita 
velvoitteiden suoritukseksi. Näin voitaisiin 
menetellä esimerkiksi silloin, kun Verohal-
linnolla olevien tietojen perusteella on todet-
tavissa, että verovelvollisella ei ole ollut ve-
rollista toimintaa. 

Pykälän 4 momentin mukaan tieto siitä, et-
tä Verohallinto on jättänyt hyvitykset palaut-
tamatta, merkittäisiin tiliotteeseen. Verovel-
vollinen saisi pyynnöstä erillisen palautta-
matta jättämispäätöksen perusteluineen ja 
muutoksenhakuosoituksineen. 

Tieto mahdollisuudesta jättää hyvitykset 
palauttamatta kerrottaisiin myös verovelvol-
liselle lähetettävässä selvityspyynnössä.  

27 §. Hyvitysten käyttäminen veronkuitta-
ukseen. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin 
hyvitysten käyttämisestä verotilin ulkopuo-
lella olevien maksamattomien verojen kuit-
taamiseen. Hyvitykset, jotka 25 §:n nojalla 
palautettaisiin verovelvolliselle, käytettäisiin 
veronkantolain mukaiseen veronkuittauk-
seen. Sen lisäksi veronkuittaukseen käytettäi-
siin tilin kuukausitäsmäytyksessä käyttämättä 
jääneitä hyvityksiä, tarvittaessa siis myös ve-
rovelvollisen maksuja, joita ei tavanomaisesti 
palauteta, sekä palautuksia, jotka 14 §:ssä 
tarkoitetun verovelvollisen pyynnön perus-
teella säilytetään verotilillä. 

Veronkuittaukseen ei kuitenkaan saisi käyt-
tää niitä hyvityksiä, joita vastaavia palautuk-
sia ei myöskään veronkantolain 26 §:n mu-
kaan saa käyttää veronkuittaukseen. Esimer-
kiksi vieraalle valtiolle kansainvälisen sopi-
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muksen nojalla siirrettävää hyvitystä tai ve-
ron huojentamisesta aiheutuvaa hyvitystä ei 
käytettäisi veronkuittaukseen. Sen sijaan tä-
män lain 44 ja 45 §:n nojalla perimättä jätetyt 
sekä 46 §:n nojalla huojennetut viivästysko-
rot ja myöhästymismaksut voitaisiin käyttää 
veronkuittaukseen. 

Pykälän 2 momentin nojalla hyvityksiä 
voitaisiin käyttää myös niiden verojen kuit-
taukseen, joista verovelvollinen on vastuussa. 
Verovastuun määräytymisessä ja toteuttami-
sessa noudatettaisiin, mitä niistä asianomai-
sissa verolaeissa ja veronkantolaissa sääde-
tään. 

Kuittauspäivänä pidettäisiin 3 momentin 
mukaisesti päivää, jolloin hyvitykset kirja-
taan verotililtä poistetuiksi. Hyvityksille sekä 
kuitattaville velvoitteille laskettavat korot 
laskettaisiin tähän päivään. 

Pykälän 4 momenttiin sisältyisi veronkan-
tolain 26 §:n 3 momenttia vastaava säännös 
hyvitysten käyttämisestä veronkuittaukseen 
konkurssin tai ulosmittauksen estämättä. 

Verotili ei muuttaisi muiden velkojien oi-
keudellista asemaa nykyiseen verrattuna eikä 
se vaikuttaisi myöskään verovelvolliselle 
maksettavien palautusten ulosmittauskelpoi-
suuteen. Menettelyjä, kuten esimerkiksi Ve-
rohallinnon ja ulosottoviranomaisen keski-
näistä tiedonvälitystä, olisi tarpeen uudistaa 
verotilimenettelyyn sopivaksi. 

28 §. Palautettavien hyvitysten maksami-
nen. Verotililtä 25 §:n nojalla palautettavat 
määrät, joita ei ole käytettävä veronkuittauk-
seen, olisi 1 momentin mukaisesti maksetta-
va viivytyksettä. Käytännössä maksaminen 
tapahtuisi nykyiseen tapaan muutaman päi-
vän sisällä siitä, kun oikeus palautuksen 
saantiin on selvä. Maksamisessa noudatettai-
siin, mitä maksamisesta veronkantolain 
21 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään sekä mitä 
veronkantolain 24 §:n nojalla on määrätty. 

Ulosottoviranomaisen ulosmittaama tai 
valtion viranomaisen kuittaukseen pyytämä 
määrä maksettaisiin 2 tai 3 momentin nojalla 
asianomaiselle viranomaiselle.  

29 §. Hyvityksen vanhentuminen. Ehdotettu 
viiden vuoden vanhenemisaika vastaisi ve-
ronkantolain 21 §:n mukaista palautusten 
vanhentumisaikaa. Mainittu vanhenemisaika 
alkaa palautuspäätöksen tekovuotta seuraa-
van vuoden alusta. Verotilijärjestelmässä 

vanhenemisajan alkamista ei ole tarkoituk-
senmukaista kytkeä vastaavalla tavoin hyvi-
tyksen syntyperusteeseen. Ehdotuksen mu-
kaan hyvitykset vanhentuisivat viiden vuo-
den kuluttua tilin viimeistä muuta kuin hyvi-
tyskorkoa koskevaa tilitapahtumaa seuraavan 
vuoden alusta.  

Pykälän 2 momentin mukaan hyvitykset, 
joiden yhteismäärä on 20 euroa tai sen yli, 
palautettaisiin verovelvolliselle ennen van-
hentumista. Jos hyvityksiä ei puutteellisten 
maksuyhteystietojen vuoksi voitaisi palauttaa 
verovelvolliselle, Verohallinto antaisi joko 
vuosittaisen tiliotteen yhteydessä tai muulla 
tavalla tiedon hyvitysten vanhentumisajan-
kohdasta ja sen seurauksista sekä pyytäisi ve-
rovelvollisen maksuyhteystietoja. 

Jos maksamista varten tarvittavia tietoja ei 
saataisi, hyvitykset poistettaisiin pykälän 
3 momentin mukaisesti verotililtä ja tuloutet-
taisiin valtiolle. Verohallinto voisi erityisestä 
syystä asianosaisen pyynnöstä palauttaa van-
hentuneen hyvityksen verotilille. Vastaava 
säännös vanhentuneen veronpalautuksen pa-
lauttamisesta verovelvolliselle sisältyy ve-
ronkantolain 21 §:n 4 momenttiin. Erityisenä 
syynä olisi veronkantolain säännöksen sovel-
tamiskäytännön mukaisesti pidettävä esimer-
kiksi ulkomailla oloa, sairautta tai muuta vas-
taavaa syytä, jonka vuoksi hyvitystä ei ole 
saatu palautetuksi.  

30 §. Tarkemmat määräykset palauttami-
sesta. Verohallinto voisi antaa tarkempia 
määräyksiä hyvitysten palauttamisessa nou-
datettavasta menettelystä. Tarkemmat mää-
räykset koskisivat esimerkiksi menettelyä 
niissä tilanteissa, joissa pankkitiliä ei ole 
lainkaan ilmoitettu tai palautusta varten ai-
kaisemmin ilmoitettua pankkitiliä halutaan 
muuttaa. Määräykset voisivat koskea myös 
muita maksamisen erityistilanteita, kuten 
maksamista ulkomaiselle pankkitilille tai pa-
lautuksen maksamista kuolinpesälle. 

 
8 luku Korot 

31 §. Hyvityskorko. Pykälään sisältyisi hy-
vityskoron maksamista ja laskemista koskeva 
pääsääntö. Hyvitykselle tulisi maksettavaksi 
hyvityskorkoa siltä osin kuin hyvitystä ei 
16 §:ssä tarkoitettuna arvopäivänä olisi käy-
tettävä silloin erääntyvien tai aiemmin erään-
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tyneiden velvoitteiden suoritukseksi. Pykälä 
koskisi arvopäivän jälkeen kertyvää hyvitys-
korkoa myös silloin, kun hyvityskorkoa tulisi 
maksettavaksi ajalta ennen arvopäivää 34 §:n 
perusteella. 

Hyvityskorkoa maksettaisiin 1 momentin 1 
kohdan mukaisesti päiväkohtaisesti hyvityk-
sen arvopäivää seuraavasta päivästä siihen 
myöhemmin erääntyvän velvoitteen eräpäi-
vään, jonka suoritukseksi hyvitys käytetään. 
Eräpäivä, johon asti hyvityskorkoa makset-
taisiin, olisi sama kuin se velvoitteen eräpäi-
vä, josta alkaen velvoitteen viivästyskorot 
lasketaan. Jos velvoitteelle käytettävän hyvi-
tyksen arvopäivä olisi tätä eräpäivää aikai-
sempi, maksettaisiin hyvityskorkoa. Kausive-
roilmoituksen perusteella verotilille kirjattu-
jen velvoitteiden eräpäivä, johon asti hyvi-
tyskorkoa maksettaisiin, olisi lain 11 §:n 
1 momentissa tarkoitettu eräpäivä. Myös 
maksuunpantujen verojen osalta eräpäivä, 
johon asti hyvityskorkoa maksettaisiin, olisi 
11 §:n 1 momentissa tarkoitettu kohdekauden 
veron alkuperäinen eräpäivä. Verohallinnon 
maksuunpaneman myöhästymismaksun, ve-
ronkorotuksen, laiminlyöntimaksun ja 39 §:n 
nojalla takaisinperittävän hyvityksen osalta 
eräpäivä, johon hyvityskorkoa maksettaisiin, 
olisi lain 11 §:n 2 momentissa tarkoitettu 
eräpäivä. 

Kun hyvitys palautettaisiin verovelvollisel-
le tai hyvitystä kuitattaisiin verovelvollisen 
muiden verovelkojen suoritukseksi, hyvitys-
korko laskettaisiin 2 kohdan mukaisesti sii-
hen päivään, jona hyvitys poistetaan verotilil-
tä kuittausta tai palauttamista varten. Hyvi-
tyskorkoa laskettaessa momentin 1 ja 2 koh-
dissa mainitut päivät luettaisiin mukaan.  

Pääsääntöisesti hyvityskorkoa maksettai-
siin hyvityksen arvopäivää seuraavasta päi-
västä. Poikkeuksena olisi arvonlisäverolain 
149 §:ssä ja 149 b §:n 3 momentissa tarkoi-
tettu palautukseen oikeuttava arvonlisävero, 
jolle pykälän 2 momentin mukaan maksettai-
siin hyvityskorkoa kohdekautta toiseksi seu-
raavan kuukauden yleistä eräpäivää seuraa-
vasta päivästä lukien riippumatta siitä, mil-
loin sitä koskeva kausiveroilmoitus annettai-
siin. Verovelvollisella olisi siten oikeus hyvi-
tyskorkoon samasta ajankohdasta lukien, jo-
na verovelvollisella olisi velvollisuus antaa 
kyseistä kohdekautta koskevat arvonlisävero-

tiedot veroviranomaiselle. Palautukseen oi-
keuttava arvonlisävero voitaisiin kuitenkin 
palauttaa verovelvolliselle 16 §:n 2 kohdassa 
tarkoitetun arvopäivän jälkeen eli aikaisin-
taan kohdekautta seuraavan yleisen eräpäivän 
jälkeen, mutta verovelvollinen ei voisi omilla 
toimillaan vaikuttaa hyvityskorko-oikeuden 
alkamisajankohtaan. Hallinnollisen yksinker-
taisuuden vuoksi hyvityskorkoa maksettaisiin 
kohdekautta toiseksi seuraavan kuukauden 
yleistä eräpäivää seuraavasta päivästä lukien 
myös silloin, kun verovelvollinen poikkeuk-
sellisesti antaisi palautukseen oikeuttavaa ar-
vonlisäveroa koskevan ensimmäisen kausive-
roilmoituksen myöhässä. Jos hyvityskorkoa 
maksettaisiin vasta ensimmäisen kausive-
roilmoituksen antamisajankohdasta lukien, 
jouduttaisiin korko laskemaan eri tavoin sil-
loin, kun ensimmäinen kausiveroilmoitus an-
netaan myöhässä ja toisaalta silloin, kun ve-
rovelvollinen antaa ensimmäisen ilmoituksen 
määräajassa, mutta antaa myöhemmin oi-
kaisuilmoituksen, jossa palautukseen oikeut-
tavan arvonlisäveron määrä kasvaa. Näiden 
erilaisten alkuajankohtien soveltaminen mo-
nimutkaistaisi turhaan järjestelmää ottaen 
huomioon myös, että palautukseen oikeutta-
vaa arvonlisäveroa koskeva ilmoitus annet-
taisiin todennäköisesti yleensä määräajassa. 
Nykyisin verokaudelta vähentämättä jääneel-
le arvonlisäverolle maksetaan palautuskorkoa 
ainoastaan silloin, kun verovelvollinen hakee 
sen tilikauden päätyttyä palautuksena. Kor-
koa maksetaan pääsääntöisesti tilikauden 
päättymistä seuraavan toisen kalenterikuu-
kauden lopusta lukien.  

Hyvityskorko laskettaisiin hyvityskohtai-
sesti 1 momentin 1 ja 2 kohdissa mainittuihin 
ajankohtiin saakka, mutta hyvityskorko kir-
jattaisiin verovelvollisen hyväksi verotilille 
vasta 16 §:n 6 kohdassa tarkoitettuna hyvi-
tyskoron arvopäivänä eli hyvityskoron las-
kemisen päättymisajankohtaa seuraavana 
yleisenä eräpäivänä. Verotilille kirjattaisiin 
samaan ajankohtaan mennessä laskettujen 
hyvityskorkojen yhteismäärä. Tämän ajan-
kohdan jälkeen verovelvollisella olisi oikeus 
saada hyvityskorko palautuksena. Hyvitysko-
rolle laskettaisiin hyvityskorkoa 16 §:n 6 
kohdassa tarkoitetusta ajankohdasta lukien 
1 momentin mukaisesti. 
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Hyvityskoron korkokanta määräytyisi py-
kälän 3 momentin mukaisesti korkolain 
12 §:ssä tarkoitetun viitekoron perusteella. 
Korkokanta vastaisi veronkantolain 22 §:n ja 
verotusmenettelystä annetun lain 40 ja 43 §:n 
mukaisia palautuskorkoja. 

Hyvityskorkoa palautettavalle hyvitykselle 
laskettaisiin siihen päivään, jona hyvitys 
poistetaan verotililtä palauttamista varten. 
Mainitun päivän jälkeen laskettaisiin pykälän 
4 momentin mukaan veronkantolain 22 §:n 
mukaista palautuskorkoa siihen päivään, jona 
palautus veloitetaan valtion tililtä. Molempi-
en korkojen korkokanta olisi sama.  

Verovelvollisen käytettävissä palautus olisi 
maksuyhteydestä riippuen päivän tai muuta-
man päivän kuluttua siitä, kun palautus on 
veloitettu valtion tililtä. Nykyisin korkoa 
maksetaan päivään, jona palautus maksetaan 
verovelvollisen tilille. Tästä syystä koron-
maksuaika saattaa joissakin tapauksissa ny-
kyiseen verrattuna lyhentyä muutamalla päi-
vällä. 

Pykälän 5 momentin mukaan hyvityskoros-
ta vastaisi valtio, ja hyvityskoron maksamista 
varten valtion talousarvioon otettaisiin tarvit-
tava arviomääräraha. Verovelvollisten veroti-
leillä oleva ylijäämä merkitsee, että verohal-
linnon tilillä on verovelvollisten maksuista ja 
palautuksista johtuvia rahavaroja, joita ei ole 
vielä käytetty velvoitteiden suoritukseksi ei-
kä tilitetty veronsaajille. Koska kertyneet va-
rat ovat valtion tilillä, on perusteltua, että 
valtio vastaa myös niille laskettavasta hyvi-
tyskorosta. Veronkantolain 22 §:ää vastaa-
vasti hyvityskorko ei olisi veronalaista tuloa 
tuloverotuksessa. 

 
Esimerkki 1 

Verovelvollinen antaa 12.3. kausiveroil-
moituksen, jonka mukaan tammikuulle ar-
vonlisäverolain mukaan kohdistettava arvon-
lisäverolain 149 §:ssä tarkoitettu palautuk-
seen oikeuttava arvonlisävero on 1 000 eu-
roa. Hyvityksen arvopäivä on 12.3. Samana 
päivänä erääntyy 600 euron suuruinen vel-
voite. Palautukseen oikeuttavasta arvon-
lisäverosta käytetään arvopäivänä 600 euroa 
velvoitteen suoritukseksi. Jäljelle jäävä 400 
euroa voidaan palauttaa verovelvolliselle, 
jolloin se kirjataan siirretyksi verotililtä mak-
settavaksi 18.3. Hyvityskorkoa jäljelle jää-

välle määrälle maksetaan 2 momentin mu-
kaisesti 13.3.—18.3. Jos verovelvollinen on 
valinnut hyvityksen säilyttämisen verotilillä, 
hyvityskorkoa maksetaan siihen saakka, 
kunnes hyvitys käytetään velvoitteen suori-
tukseksi. 

 
Esimerkki 2 

Verovelvollinen antaa 10.2. kausiveroil-
moituksen, jonka mukaan tammikuulle ar-
vonlisäverolain mukaan kohdistettava arvon-
lisäverolain 149 §:ssä tarkoitettu palautuk-
seen oikeuttava arvonlisävero on 1 000 eu-
roa. Hyvityksen arvopäivä on 12.2. Samana 
päivänä erääntyy 600 euron suuruinen vel-
voite. Palautukseen oikeuttavasta arvon-
lisäverosta käytetään arvopäivänä 600 euroa 
velvoitteen suoritukseksi. Jäljelle jäävä 400 
euroa voidaan palauttaa verovelvolliselle, 
jolloin se kirjataan siirretyksi verotililtä mak-
settavaksi 18.2. Hyvityskorkoa ei tule mak-
settavaksi. Jos verovelvollinen on valinnut 
hyvityksen säilyttämisen verotilillä, hyvitys-
korkoa maksetaan 13.3. lukien siihen saakka, 
kunnes hyvitys käytetään velvoitteen suori-
tukseksi. 

 
Esimerkki 3 

Verovelvollisen verotilille on kirjattu vero-
velvollisen 12.3. antaman kausiveroilmoituk-
sen perusteella 400 euron suuruinen hyvitys, 
joka on aiheutunut tammikuulle arvonlisäve-
rolain mukaan kohdistettavasta palautukseen 
oikeuttavasta arvonlisäverosta. Arvopäivä on 
12.3. Verovelvollisella on ulosottoperinnässä 
verotilimenettelyn piiriin kuulumattomia tu-
loveroja 250 euroa. Ennen palautettavan 
määrän maksamista verovelvolliselle toimite-
taan veronkuittaus. 20.3. verovelvolliselle 
maksetaan Verohallinnon pankkitililtä 27 §:n 
mukaisen veronkuittauksen jälkeen jäänyt 
150 euroa. Kuittauspäivä on 27 §:n 3 mo-
mentin mukaisesti sama 18. päivä, jona hyvi-
tys kirjataan verotililtä poistetuksi. Palautuk-
seen oikeuttavalle 400 eurolle maksetaan hy-
vityskorkoa 13.3.—18.3. Palautettavalle 150 
eurolle lasketaan 4 momentin mukaisesti ve-
ronkantolain 22 §:n mukaista palautuskorkoa 
19 päivästä 20 päivään. 

 
32 §. Viivästyskorko. Verotilimenettelyssä 

velvoitteet erääntyvät yleisenä eräpäivänä eli 
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kuukauden 12 päivänä. Jos verovelvollinen 
on maksanut velvoitteita vastaavan määrän 
verotilille viimeistään eräpäivänä tai veroti-
lillä on velvoitteen suoritukseksi tarvittava 
määrä muita hyvityksiä, joiden 16 §:n mu-
kainen arvopäivä on viimeistään sama 12 
päivä, viivästyskorkoa ei tulisi laskettavaksi. 
Jos erääntyvät velvoitteet eivät tule kokonaan 
suoritetuiksi, laskettaisiin suorittamatta jää-
neelle määrälle viivästyskorkoa eräpäivää 
seuraavasta päivästä sen hyvityksen arvopäi-
vään, joka on käytetty velvoitteen suorituk-
seksi, tai siihen päivään, jona velvoite poiste-
taan verotililtä. 

Pykälän 1 momentin mukaan kausiveroil-
moituksella ilmoitettaville velvoitteille olisi 
maksettava viivästyskorkoa lain 11 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetun kohdekauden veron erä-
päivää seuraavasta päivästä lukien. Kausive-
roilmoituksella ilmoitettavilla velvoitteilla 
tarkoitettaisiin kaikkia maksettavia veroja, 
jotka verovelvollinen on oma-aloitteisesti il-
moittanut tai jotka hänen olisi tullut ilmoit-
taa. Näin ollen esimerkiksi silloin, kun vero 
maksuunpantaisiin arvioverotuksena tai muu-
toin verovelvollisen ilmoituksesta poiketen, 
päätöksellä maksuunpannulle veron määrälle 
laskettaisiin viivästyskorko lain 11 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetun kohdekauden veron erä-
päivää seuraavasta päivästä. Korko laskettai-
siin tästä ajankohdasta myös 11 §:n 3 mo-
mentissa tarkoitetulle kausiveroilmoitukseen 
perustuvalle velvoitteelle, jolla ilmoitettaisiin 
alkuperäisen velvoitteen suurentumisesta. Jos 
velvoite on Verohallinnon maksuunpanema 
myöhästymismaksu, veronkorotus, laimin-
lyöntimaksu tai takaisin perittävä hyvitys, 
olisi sille maksettava viivästyskorkoa mak-
suunpanopäätöksessä määrätystä yleisestä 
eräpäivästä velvoitteen suorituspäivään. Vii-
västyskoron määräytymisjakso vastaisi mo-
lemmissa tilanteissa nykyistä veronlisäyksen 
laskenta-ajanjaksoa. 

Verovelvollisen olisi maksettava viivästys-
korkoa oma-aloitteisesti. Viivästyskorko kir-
jattaisiin verotilille velvoitteeksi silloin, kun 
suorittamatta jäänyttä velvoitetta suoritetaan 
tai kun velvoite poistetaan verotililtä. Viiväs-
tyskorko suoritettaisiin 20 §:n 3 momentin 
mukaisesti ennen varsinaista velvoitetta. 

 
 

Esimerkki 
Viivästyskorko on 11,5 prosenttia. 12.2. 

erääntyy 1 000 euron velvoite, joka jää suo-
rittamatta. 15.2. verovelvollinen suorittaa 
800 euron maksun, joka olisi tarkoitettu käy-
tettäväksi erääntyneen veron ja viivästysko-
ron suoritukseksi. Verotilille kirjattaisiin 
1 000 eurolle perittävä viivästyskorko kol-
melta päivältä 15.2. eli yhteensä 96 senttiä. 
Viivästyskorko suoritetaan ennen velvoitetta, 
joten jäljelle jäävä velvoite olisi 200,96 eu-
roa. 28.2. verovelvollinen suorittaa 205 euron 
maksun. Jäljelle jääneelle velvoitteen määräl-
le eli 200,96 eurolle perittävä korko 13 päi-
vältä eli ajalta 16.2.—28.2. olisi 84 senttiä, 
joka kirjattaisiin verotilille 28.2. Maksu riit-
täisi kattamaan sekä viivästyskoron että vel-
voitteen ja verotilille jäisi 3,20 euroa ylijää-
mää. 

Viivästyskoron korkokanta määräytyisi 
2 momentin mukaan korkolain 12 §:n mukai-
sen viitekoron perusteella ja olisi viitekorko 
lisättynä 7 prosenttiyksiköllä. Korkokanta 
vastaisi veronlisäyksen ja viivekoron korko-
kantaa. 

Pykälän 3 momentin mukaan viivästyskor-
koa ei suoritettaisi myöhässä maksamisen 
vuoksi maksettavalle veronlisäykselle eikä 
viivästyskorolle. Tämä vastaisi nykyistä käy-
täntöä, jonka mukaan verovelvolliselta perit-
tävälle korolle ei lasketa korkoa. 

Viivästyskorko ei olisi tuloverotuksessa 
vähennyskelpoinen. Sama koskee nykyisin 
veronlisäystä ja viivekorkoa. 

 
33 §. Verotililtä poistetun suorittamatta 

jääneen velvoitteen korko. Verotilin ensim-
mäisessä käyttöönottovaiheessa kokonaan tai 
osittain suorittamatta jääneet velvoitteet siir-
rettäisiin pois verotililtä perittäväksi. Myös 
suorittamatta oleva täytäntöönpanokeskey-
tysmääräyksen alainen velvoite poistettaisiin 
verotililtä. Näille verotililtä poistetuille vel-
voitteille laskettaisiin 32 §:n mukaisesti vii-
västyskorkoa eräpäivästä päivään, jona vel-
voite kirjataan poistetuksi verotililtä. Mo-
lemmissa tapauksissa viivästyskorko kirjat-
taisiin pois verotililtä samanaikaisesti sen 
velvoitteen kanssa, johon se kohdistuu. Vero-
tililtä poistamisen jälkeiseltä ajalta verotililtä 
poistetulle velvoitteelle laskettaisiin veron-
lisäyksestä ja viivekorosta annetun lain mu-
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kaista viivekorkoa. Pykälän 2 momentin mu-
kaan viivekorkoa ei suoritettaisi veronlisäyk-
selle eikä viivästyskorolle. Viivekorko ei 
myöskään olisi tuloverotuksessa vähennys-
kelpoista menoa. 

34 §. Korkojen korjaaminen velvoitteen tai 
hyvityksen muutostilanteissa. Pykälässä sää-
dettäisiin hyvitys- ja viivästyskoron korjaa-
misesta silloin, kun velvoite tai hyvitys 
muuttuu verovelvollisen oma-aloitteisen oi-
kaisuilmoituksen, Verohallinnon tekemän oi-
kaisun tai muutoksenhaun johdosta. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin hyvi-
tyskoron laskemisesta sellaisessa tilanteessa, 
jossa osaksi tai kokonaan suoritetuksi tullut 
velvoite alentuu tai poistuu muutoksenhaun, 
oikaisupäätöksen tai oma-aloitteisen oikaisu-
ilmoituksen johdosta. Säännöstä sovellettai-
siin paitsi liikaa suoritettuun veroon myös 
esimerkiksi liikaa suoritettuun myöhästy-
mismaksuun ja veronkorotukseen. Jos esi-
merkiksi kausiveroilmoituksella ilmoitettu 
vero olisi suoritettu eräpäivänä ja se alenisi 
oikaisuilmoituksen perusteella, liikaa suorite-
tulle määrälle maksettaisiin hyvityskorkoa 
eräpäivää seuraavasta päivästä oikaisuilmoi-
tuksen antamispäivään. Jos velvoite sen si-
jaan olisi suoritettu eräpäivän jälkeen, esi-
merkiksi vasta viikon kuluttua eräpäivästä 
maksetulla määrällä, hyvityskorkoa laskettai-
siin maksun arvopäivää seuraavasta päivästä. 
Jos liikaa suoritettu määrä eli velvoitteelle 
käytetty hyvitys olisi ollut palautukseen oi-
keuttavaa arvonlisäveroa, korkoa maksettai-
siin aikaisintaan 31 §:n 2 momentissa tarkoi-
tetusta päivästä päivään, jona oikaisu tai 
muutosverotus on toimitettu tai oikaisuilmoi-
tus on annettu. Tämän jälkeen liikaa suorite-
tulle määrälle maksettaisiin korkoa 31 §:n 
1 momenttiin sisältyvän pääsäännön mukai-
sesti. Momentissa tarkoitettuja oikaisupää-
töksiä olisivat esimerkiksi sellainen arvon-
lisäverolain 191 b §:n 2 momentissa tarkoi-
tettuun hakemukseen annettu päätös, jonka 
seurauksena maksettavan veron määrä pie-
nenisi, ja arvonlisäverolain 192 §:ssä tarkoi-
tettu päätöksen oikaisu sekä muiden verola-
kien vastaavat oikaisupäätökset.  

Pykälän 1 momentin perusteella hyvitys-
korkoa tulisi siten maksettavaksi 16 §:n 3 ja 
4 kohdassa tarkoitetuille hyväksi luettaville 
määrille. Kyseisten lainkohtien perusteella 

verotilille kirjattaisiin hyvitykseksi alkupe-
räistä velvoitetta pienentävä määrä. Tälle 
määrälle maksettaisiin hyvityskorkoa siltä 
osin kuin alkuperäinen velvoite olisi tullut 
suoritetuksi. 

Pykälän 1 momenttia sovellettaisiin sil-
loinkin, kun mainittuna koronmaksuajanjak-
sona verotilille on kirjattu uusia velvoitteita, 
jotka ovat jääneet suorittamatta ja joille on 
maksettava viivästyskorkoa. Periaate vastaisi 
nykytilaa, sillä nykyäänkään jonkin veroerän 
aleneminen ei vaikuta muille veroerille perit-
tävän koron määrään. 

Pykälän 1 momentin viimeiseen virkkee-
seen sisältyisi myös säännös viivästyskoron 
oikaisusta velvoitteen poistuessa tai alentues-
sa. Menettely tulee sovellettavaksi, jos pois-
tettua tai alennettua velvoitetta ei ollut koko-
naan maksettu eräpäivään mennessä, jolloin 
velvoitteelle on laskettu viivästyskorkoa. 
Kun velvoitteen määrä alenee, poistettaisiin 
viivästyskorko siltä osin kuin se on kohdistu-
nut poistetulle verolle. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin hyvi-
tyskoron maksamisesta verokaudelta vähen-
tämättä jääneen arvonlisäveron määrän suu-
rentuessa oikaisuilmoituksen, oikaisupäätök-
sen tai muutoksenhaun johdosta. Tällöin 
maksettaisiin hyvityskorkoa vähentämättä 
jääneen arvonlisäveron lisämäärälle 31 §:n 
2 momentissa tarkoitetusta kohdekautta toi-
seksi seuraavan kuukauden yleistä eräpäivää 
seuraavasta päivästä alkaen. Korkoa makset-
taisiin siten samasta ajankohdasta kuin sil-
loin, kun verovelvollinen antaisi ensimmäi-
sen palautukseen oikeuttavaa arvonlisäveroa 
koskevan ilmoituksen myöhässä. Nykyisin 
momentissa tarkoitetulle verokaudelta vähen-
tämättä jääneelle arvonlisäverolle maksetaan 
korkoa pääsääntöisesti tilikauden päättymistä 
seuraavan toisen kalenterikuukauden lopusta. 
Momenttia sovellettaisiin myös silloin, kun 
arvonlisäveron alarajahuojennuksena palau-
tettava määrä ilmoitettaisiin vasta määräajan 
jälkeen tai kun ilmoitettaisiin alkuperäistä 
ilmoitusta suurempi alarajahuojennuksen 
määrä, jolloin tehtäisiin arvonlisäverolain 
149 b §:n 4 momentissa tarkoitettu oikaisu-
päätös, taikka kun huojennuksen määrä kas-
vaisi huojennusta koskevan muun päätöksen 
tai muutoksenhaun johdosta. Muita momen-
tissa tarkoitettuja päätöksiä olisivat esimer-
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kiksi sellainen arvonlisäverolain 191 b §:n 
2 momentissa tarkoitettu päätös, jonka seura-
uksena vähentämättä jääneen arvonlisäveron 
määrä suurenisi, sekä arvonlisäverolain 
192 §:ssä tarkoitettu oikaisupäätös, jolla oi-
kaistaisiin arvonlisäverolain 176 §:ssä tarkoi-
tettua päätöstä, jolla on verovelvollisen il-
moitustiedoista poiketen evätty palautusoi-
keus.  

Pykälän 2 momentin perusteella hyvitys-
korkoa tulisi siten maksettavaksi lain 16 §:n 
2 kohdassa tarkoitetun oikaisuilmoituksen ja 
16 §:n 4 kohdassa tarkoitetun päätöksen pe-
rusteella hyväksi luettaville palautukseen oi-
keuttavan arvonlisäveron lisämäärille. Kor-
koa maksettaisiin tämän momentin perusteel-
la, joten 31 §:n 2 momentti ei soveltuisi ky-
seiseen hyväksi luettavaan määrään, mistä 
säädettäisiin nimenomaisesti 4 momentissa.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin viiväs-
tyskoron suorittamisesta oikaisuilmoituksen, 
arvonlisäverolain 176 §:ssä tarkoitetun veron 
määräämispäätöksen, oikaisupäätöksen tai 
muutoksenhaun johdosta pienentyneelle ar-
vonlisäverolain 149 §:ssä tai 149 b §:n 3 mo-
mentissa tarkoitetulle palautukseen oikeutta-
van arvonlisäveron määrälle. Perusteettoman 
edun saamisen välttämiseksi verovelvollisen 
olisi suoritettava palautukseen oikeuttavan 
arvonlisäveron liikamäärälle viivästyskorkoa. 
Hallinnollisen yksinkertaisuuden vuoksi ja 
nykytilan säilyttämiseksi viivästyskorkoa oli-
si maksettava kohdekautta toiseksi seuraavan 
kuukauden yleistä eräpäivää seuraavasta päi-
västä. Jos liikamäärä olisi ennen kohdekau-
den veron eräpäivää käytetty erääntyneen 
velvoitteen suoritukseksi, palautettu verovel-
volliselle tai käytetty veronkuittaukseen, 
korkoa olisi kuitenkin suoritettava sitä päivää 
seuraavasta päivästä, jona liikamäärää vas-
taava hyvitys on käytetty velvoitteen suori-
tukseksi tai poistettu verotililtä. Viimeksi 
mainittu säännös olisi tarpeen perusteettoman 
edun saamisen välttämiseksi. Korkoa olisi 
suoritettava siihen päivään, jona liikamääräs-
tä aiheutuva velvoite on suoritettu tai kirjattu 
poistetuksi verotililtä. Liikamäärälle makset-
tu hyvityskorko poistettaisiin.  

Pykälän 3 momentin perusteella viivästys-
korkoa tulisi siten maksettavaksi 11 §:n 2 ja 
3 momentissa tarkoitetulle palautukseen oi-
keutettavan arvonlisäveron pienentymisestä 

aiheutuneelle velvoitteelle. Veron määrää-
mispäätökseen, oikaisupäätökseen tai muu-
toksenhaun johdosta annettuun päätökseen 
perustuva velvoite kirjattaisiin verotilille 
11 §:n 2 momentissa ja oikaisuilmoitus 
11 §:n 3 momentissa tarkoitetulle eräpäivälle, 
mutta korkoa velvoitteelle maksettaisiin tä-
män momentin mukaisesti. Momentissa tar-
koitettu oikaisupäätös olisi esimerkiksi ar-
vonlisäverolain 149 c §:ssä tarkoitettu alara-
jahuojennuksen oikaisu. 

 
Esimerkki 1 

12.3. päivänä erääntyy 1 000 euron vero, 
joka tulee samana päivänä kokonaan suorite-
tuksi. 12.4. erääntyy 500 euron vero, joka jää 
suorittamatta.  

20.4. verovelvollinen antaa maaliskuussa 
erääntynyttä 1 000 euroa koskevan oikaisu-
ilmoituksen, jonka perusteella vero alenee 
600 eurolla 400 euroon. Alentuneelle 600 eu-
rolle lasketaan 1 momentin nojalla hyvitys-
korkoa 13.3.—20.4. 

Oikaisu ei vaikuta maksamatta jääneelle 
12.4. erääntyneelle 500 eurolle perittävään 
viivästyskorkoon, koska oikaisuilmoituksella 
ilmoitettu 600 euroa luetaan verovelvollisen 
hyväksi 16 §:n 3 kohdan mukaisesti ilmoi-
tuksen saapumispäivänä eli 20.4. Määrä käy-
tetään maksamatta olevan 500 euron suori-
tukseksi. Viivästyskorkoa 500 eurolle laske-
taan 8 päivältä (13.4.— 20.4.). 

Oikaisuilmoituksesta johtuvaa hyvitystä jää 
käyttämättä 100 euroa, jolle lasketaan hyvi-
tyskorkoa 21.4. alkaen. 

 
Esimerkki 2 

Verovelvollinen ilmoittaa 12.3. tammikuul-
le kohdistettavaa suoritettavaa arvonlisäveroa 
1 000 euroa ja suorittaa samana päivänä vel-
voitteen suoritukseksi 1 000 euroa. Verovel-
vollinen antaa 30.3. oikaisuilmoituksen, jon-
ka mukaan tammikuulle on kohdistettava 
1 000 euroa palautukseen oikeuttavaa arvon-
lisäveroa. Verovelvollisella on siten oikeus 
saada palautuksena yhteensä 2 000 euroa, jo-
ka kirjataan siirretyksi verotililtä maksetuksi 
15.4. Velvoitteen katsotaan alentuneen 1 000 
eurosta 0 euroon ja verovelvollisella on vel-
voitteen alentumisen johdosta oikeus 1 mo-
mentin mukaiseen hyvityskorkoon ajalta 
13.3.—30.3. Ajalta 31.3.—15.4. tälle hyvi-
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tykselle lasketaan korkoa 31 §:n 1 momentin 
nojalla. Palautukseen oikeuttavan arvon-
lisäveron katsotaan suurentuneen 0 eurosta 
1 000 euroon ja verovelvollisella on tämän 
johdosta oikeus hyvityskorkoon ajalta 
13.3.—15.4. 

 
35 §. Korkojen korjaaminen verotilin vir-

hettä korjattaessa. Pykälässä säädettäisiin 
korkojen korjaamisesta 18 §:ssä tarkoitetun 
kirjausviiveen ja 37 §:ssä tarkoitetun virheen 
korjaamisen yhteydessä. Näissä tilanteissa 
korot laskettaisiin uudelleen vastaamaan 
muuttunutta tilannetta. 

36 §. Tarkemmat määräykset koron laske-
misesta. Pykälässä annettaisiin Verohallin-
nolle valtuutus määrätä tarkemmin koron 
laskennasta. Määräykset voisivat koskea 
esimerkiksi korkopäivien laskemistapaa ja 
korkojen laskemista verotilin kirjauksia kor-
jattaessa 
 
9 luku Virheen korjaaminen, virheel-

lisen hyvityksen takaisin pe-
riminen ja muutoksenhaku 

37 §. Virheen korjaaminen. Verotililain 
virheen korjaamista, oikaisua ja muutoksen-
hakua koskevia säännöksiä noudatettaisiin 
vain verotililain soveltamista koskevissa ti-
lanteissa. Oma-aloitteisten verojen ilmoitus-
ten korjaamiseen sekä veron määräämistä ja 
palauttamista koskevien päätösten oikaisemi-
seen ja muutoksenhakuun sovellettaisiin asi-
anomaisten verolakien säännöksiä.  

Verohallinto korjaisi verotilin kirjauksissa 
ja muussa verotilimenettelyssä tapahtuneet 
virheet viivytyksettä, kun asianosainen on 
tehnyt korjauspyynnön tai virhe on muutoin 
havaittu. Pykälän nojalla voitaisiin korjata 
sekä asia- ja menettelyvirheet että kirjoitus- 
ja laskuvirheet. Virheet voitaisiin korjata 
riippumatta siitä, ovatko ne aiheutuneet ve-
rovelvollisen, Verohallinnon tai ulkopuolisen 
tahon syyksi luettavasta seikasta.  

Käytännössä verotilillä olevat virheet olisi-
vat lähinnä tilinpitoon liittyviä kirjoitus- ja 
laskuvirheen tyyppisiä virheitä, jotka tulisi-
vat useimmiten korjatuksi joko saman tai 
seuraavan tiliotejakson aikana. Muun tyyp-
pisten virheiden arvioidaan olevan harvinai-

sia menettelyn automatisoidusta luonteesta 
johtuen. 

Osan verotilimenettelyyn liittyvistä virheis-
tä voi havaita vain verovelvollinen itse tai 
esimerkiksi pankki silloin, kun kyseessä on 
virheellinen maksu. Tästä syystä verovelvol-
lisen olisi syytä huolellisesti tarkistaa veroti-
liote ja virhetilanteissa pyytää virheen kor-
jaamista. Korjauspyynnön asianosainen voisi 
tehdä suullisesti tai kirjallisesti. 

Pykälän 2 momentin mukaan korjaamisesta 
ei säännönmukaisesti laadittaisi varsinaista 
päätösasiakirjaa vaan korjaustoimenpiteet se-
lityksineen ja perusteineen merkittäisiin ve-
rotilille. Ne merkittäisiin aina myös tiliotteel-
le. 

Pykälän 3 momentin mukaan verovelvollis-
ta kuultaisiin ennen verotilillä olevan virheen 
korjaamista vain, jos se olisi erityisestä syys-
tä tarpeen. Verotilin ajantasainen ylläpito 
edellyttää erilaisia päivittäisiä toimenpiteitä. 
Verovelvollisen edun mukaista on, että vir-
heet korjataan mahdollisimman nopeasti ja 
verotililtä on nähtävissä kulloinkin oikea ja 
ajantasainen tieto. Kun verotilillä oleva virhe 
korjattaisiin saman tai sitä seuraavan tiliote-
jakson aikana, kuuleminen ei yleensä olisi 
tarpeen. Kuuleminen ei olisi tarpeen myös-
kään silloin, kun virhe on niin ilmeinen, että 
verovelvollisen voidaan olettaa sen havain-
neen. Kuuleminen olisi tarpeen esimerkiksi 
silloin, kun virheen tekemisestä on kulunut 
pitkä aika ja virheen korjaamisen johdosta ti-
liä veloitettaisiin suurella määrällä.  

Pykälän 4 momentin mukaan korjaamisesta 
olisi kuitenkin annettava päätös muutoksen-
hakuosoituksineen, jos asianosainen tai Ve-
ronsaajien oikeudenvalvontayksikkö sitä 
pyytäisi. Korjauspäätökseen voisi hakea 
muutosta siten kuin 40 §:ssä säädetään. 

Pykälän 5 momentissa säädettäisiin mah-
dollisuudesta jättää virhe korjaamatta, jos 
virhe on vähäinen eikä siitä aiheudu verovel-
volliselle vahinkoa tai jos verovelvollisen 
hyväkseen saama määrä on vähäinen eivätkä 
yhdenvertaisuusnäkökohdat tai muut syyt 
edellyttäisi korjauksen tekemistä. Vähäisenä 
virheenä voitaisiin pitää esimerkiksi tilita-
pahtumien kirjausjärjestyksessä tapahtunutta 
virhettä, jolla ei olisi taloudellista merkitystä 
verovelvolliselle eikä veronsaajalle. 
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Verotililain nojalla annetun päätöksen kor-
jaamisessa noudatettaisiin tavanomaiseen ta-
paan hallintolain 8 luvun säännöksiä. Hallin-
tolain 8 luvussa säädetty menettely mahdol-
listaisi päätöksessä olevien selvien ja ilmeis-
ten asiavirheiden, menettelyvirheiden sekä 
kirjoitus- ja laskuvirheiden sekä niihin ver-
rattavien virheiden joustavan korjaamisen 
riippumatta siitä, miten virhe tulisi Verohal-
linnon tietoon. Korjaamisvaatimuksen hyl-
käävä päätös ei olisi hallintolain 53 §:n mu-
kaisesti muutoksenhakukelpoinen, mutta asi-
anosainen tai Veronsaajien oikeudenvalvon-
tayksikkö voisi hakea oikaisuvaatimuksella 
muutosta korjaamisvaatimuksen kohteena ol-
leeseen päätökseen. 

38 §. Virheen korjaamisen määräaika. 
Lähtökohtana on, että määräaika lasketaan 
sen vuoden päättymisestä, jonka aikana virhe 
on tapahtunut. Kun korjauksen kohteena ovat 
verotiliotteelta ilmenevät seikat, korjaamisen 
määräaika on tarkoituksenmukaista kytkeä 
siihen ajankohtaan, jona virhe on merkitty 
verotiliotteeseen. Vastaavasti jos kyseessä on 
verotililtä puuttuva seikka, määräaika lasket-
taisiin siitä ajankohdasta, jolloin se olisi tul-
lut merkitä tiliotteeseen. 

Ehdotuksen mukaan korjaaminen verovel-
vollisen hyväksi voitaisiin tehdä viiden vuo-
den ja vahingoksi kahden vuoden kuluessa 
sen kalenterivuoden päättymisestä, jona kor-
jattavaksi vaadittu virhe on merkitty tiliottee-
seen. Jos verotiliotteelta puuttuu tilitapahtu-
ma, ajankohtana, josta korjaamisen määräai-
ka olisi laskettava, olisi pidettävä sen tiliot-
teen täsmäytyspäivää, jolle puuttuva tapah-
tuma olisi pitänyt merkitä. Verovelvollisen ja 
verosta vastuussa olevan hyväksi tehtävän 
korjaamisen viiden vuoden pituinen määräai-
ka vastaisi verotusmenettelystä annetun lain 
55 §:ssä verovelvollisen hyväksi tehtävälle 
oikaisulle säädettyä aikaa. Verovelvollisen ja 
verosta vastuussa olevan vahingoksi tehtävän 
korjaamisen kahden vuoden pituinen määrä-
aika vastaisi verotusmenettelystä annetussa 
laissa verovelvollisen vahingoksi tapahtunei-
den kirjoitus- ja laskuvirheiden sekä muiden 
mekaanisluonteisten virheiden oikaisemiselle 
säädettyä aikaa. 

Pykälä 3 momentin mukaisesti virheen kor-
jaaminen tehtäisiin vielä määräajan päättymi-

sen jälkeenkin, jos korjauspyyntö on saapu-
nut määräajan kuluessa. 

39 §. Virheellisen hyvityksen takaisin peri-
minen. Pykälässä säädettäisiin hyvityksen ta-
kaisin perimisestä tilanteessa, jossa verotilille 
virheellisesti tai erehdyksessä kirjattu hyvitys 
on ehditty palauttaa verovelvolliselle tai 
käyttää tämän velvoitteiden suoritukseksi. 
Hyvityksen takaisinperintä vastaisi periaat-
teiltaan eräisiin muihin lakeihin sisältyviä ta-
kaisinperintämenettelyjä. 

Säännöksen tarkoituksena olisi mahdollis-
taa joustava erehdyksessä tai muuten virheel-
lisesti maksetun määrän takaisin periminen. 
Nykyisin vastaavissa tilanteissa, joissa vero-
velvollinen ei vapaaehtoisesti maksa takaisin 
aiheettomasti saamaansa määrää, joudutaan 
turvautumaan raskaaseen ja kustannuksiltaan 
kalliiseen hallintoriitaprosessiin.  

Pykälän 1 momentin mukaisesti tilanteessa, 
jossa virheellinen hyvitys on palautettu vero-
velvolliselle, Verohallinto määräisi hyvityk-
sen maksettavaksi takaisin. Vastaavalla ta-
valla Verohallinto määräisi hyvityksen mak-
settavaksi takaisin, jos virheellinen hyvitys 
on käytetty velvoitteen suoritukseksi eikä 
virhettä ole korjattu ennen kuin verotiliote on 
annettu tiedoksi verovelvolliselle. Muussa 
tapauksessa Verohallinto korjaisi virheen 
37 §:ssä säädetyllä tavalla ja merkitsisi kor-
jauksen ja sen perusteen verotiliotteelle. Ai-
heettomat suoritukset poistettaisiin ja veroti-
lin hyvitykset kohdennettaisiin uudelleen, 
jolloin verotilille suoritettavaksi jäisivät vii-
meiseksi erääntyneet velvoitteet. 

Ennen takaisinperintäpäätöksen tekemistä 
verovelvolliselle varattaisiin mahdollisuus 
tulla kuulluksi, ellei se olisi ilmeisen tarpee-
tonta. Tarpeetonta kuuleminen olisi esimer-
kiksi silloin, kun aloite virheen korjaamisesta 
on tullut verovelvolliselta itseltään tai mak-
sun välittäneeltä rahalaitokselta. Jos takaisin 
perinnän aiheuttavasta virheestä olisi kulunut 
yli vuosi ja perittävä määrä olisi suuri, vero-
velvolliselle olisi aina varattava mahdollisuus 
tulla kuulluksi ennen päätöksen tekemistä. 

Takaisin perittävälle hyvitykselle määrättä-
västä eräpäivästä säädettäisiin valtiovarain-
ministeriön asetuksessa. Takaisinperittävä 
määrä kirjattaisiin verotilille velvoitteeksi 
eräpäivänä.  
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Pykälän 3 momentin mukaisesti takaisin 
perittävä hyvitys olisi maksettava muutok-
senhausta huolimatta. Takaisin perittävä hy-
vitys olisi suoraan ulosottokelpoinen, ja sitä 
perittäisiin kuten muitakin verotilin velvoit-
teita. 

40 §. Oikaisuvaatimus Verohallinnolle. Py-
kälässä säädettäisiin oikaisuvaatimusmenet-
telystä, jonka mukaisesti muutosta haettaisiin 
ensivaiheessa Verohallinnolta. Vasta oi-
kaisuvaatimukseen annettuun päätökseen 
voitaisiin hakea muutosta valittamalla. Pykä-
län 1 momentin mukaan oikaisuvaatimuksel-
la voitaisiin hakea muutosta myös 37 §:n 
1 momentissa tarkoitetussa virheen korjaa-
mista koskevassa asiassa tehtyyn päätökseen, 
jotta verotilimenettelyä koskevat asiat, joissa 
ei useimmiten olisi kysymys lain tulkinnasta 
tai soveltamisesta vaan tosiasioiden selvittä-
misestä, saataisiin mahdollisimman usein 
ratkaistua jo hallintoviranomaisessa ilman 
tuomioistuinkäsittelyä. Myös massamenette-
lyssä tehtäviin ja summaariseen tutkintaan 
perustuviin myöhästymismaksun määräämis- 
tai oikaisemispäätöksiin sekä hyvityksen pa-
lauttamatta jättämistä ja hyvityksen takaisin-
perintää koskeviin päätöksiin voitaisiin hakea 
muutosta oikaisuvaatimuksella. 

Pykälän 2 momentin mukaan muutoksen-
hakuun oikeutetun asianosaisen olisi vaadit-
tava oikaisua saman ajan kuluessa kuin vero-
tilillä tai päätöksessä oleva virhe voitaisiin 
korjata. Jos 37 §:n 1 momentissa tarkoitettu 
päätös olisi annettu mainitun määräajan lo-
pulla, tulisi sovellettavaksi sääntö, jonka mu-
kaan oikaisuvaatimuksen voisi tehdä 60 päi-
vän kuluessa kyseisen päätöksen tiedok-
sisaannista. Oikaisuvaatimusmenettely ei si-
ten merkittävästi pidentäisi ajanjaksoa, jonka 
kuluessa asianosainen voisi riitauttaa veroti-
lillä olevat tiedot. Veronsaajien oikeudenval-
vontayksikön olisi tehtävä oikaisuvaatimus 
30 päivän kuluessa 37 §:n 1 momentissa tar-
koitetun päätöksen tai muun oikaisuvaati-
muksen kohteena olevan päätöksen tekemi-
sestä. 

Verovelvollinen ja velvoitteesta vastuussa 
oleva saisivat tehdä oikaisuvaatimuksen vii-
den vuoden ja Veronsaajien oikeudenvalvon-
tayksikkö kahden vuoden kuluessa sen kalen-
terivuoden päättymisestä, jonka aikana vero-

tilin korjaus on merkitty tiliotteelle tai alku-
peräinen päätös on tehty. 

41 §. Muutoksenhaku oikaisupäätökseen. 
Pykälän 1 momentissa säädettäisiin muutok-
senhausta oikaisuvaatimuksen johdosta teh-
tyyn päätökseen. Asianosainen saisi hakea 
muutosta 40 §:ssä tarkoitetun oikaisuvaati-
muksen johdosta annettuun päätökseen hal-
lintolainkäyttölain (586/1996) mukaisesti 
hallinto-oikeudelta. Pykälän 2 momentin mu-
kaan muutoksenhakuun oikeutetun asianosai-
sen olisi tehtävä valitus saman ajanjakson ku-
luessa kuin asiassa on voitu vaatia korjaamis-
ta tai oikaisua. Valitusaika olisi kuitenkin ai-
na 60 päivää oikeusvaatimukseen annetun 
päätöksen tiedoksisaannista. Veronsaajien 
oikeudenvalvontayksikön valitusaika olisi 30 
päivää oikaisuvaatimuksen johdosta annetun 
päätöksen tekemisestä. 

Hallinto-oikeuden päätökseen haettaisiin 
2 momentin nojalla muutosta valittamalla 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein 
hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Muu-
toksenhaussa noudatettaisiin, mitä säädetään 
verotusmenettelystä annetun lain 70 ja 
71 §:ssä. 

42 §. 9 luvun säännösten soveltaminen. Py-
kälässä säädettäisiin selvyyden vuoksi, että 
tämän lain verotilin korjaamista, oikaisuvaa-
timuksen tekemistä ja muutoksenhakua kos-
kevat säännökset eivät koskisi verotilin tili-
tapahtuman perusteena olevan verotustapah-
tuman virheiden korjaamisia eivätkä aineelli-
sia verotuskysymyksiä. Verotuspäätösten ja 
oma-aloitteisten verojen ilmoitusten oikai-
semiseen ja muutoksenhakuun sovellettaisiin 
asianomaisten verolakien säännöksiä. 

 
10 luku Erinäiset säännökset 

43 §. Vastuu velvoitteesta. Pykälässä viitat-
taisiin veronkantolain verovastuuta koskevan 
8 luvun säännöksiin. Veronkantolain vero-
vastuuta koskevat säännökset ovat toissijaisia 
ja niitä sovelletaan, jos muualla verolainsää-
dännössä verovastuusta ei toisin säädetä. Ve-
ronkantolain 40 §:n 1 momentin mukaan ve-
ro määrätään verovelvollisen ja siitä vastuus-
sa olevien yhteisvastuullisesti maksettavaksi 
ja vastuuvelvolliset merkitään verotus- tai 
maksuunpanopäätökseen taikka vero- tai 
maksulippuun. Jos merkintää vastuusta ei ole 
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tehty, veroviranomaisen on pykälän 2 mo-
mentin mukaisesti varattava vastuuseen mää-
rättävälle tilaisuus tulla kuulluksi ja tehtävä 
erillinen vastuuseen määräämispäätös. Ve-
ronkantolain 40 §:n 4 momenttiin ehdotetaan 
verotilillä käsiteltäviä veroja varten lisättä-
väksi maininta verotiliotteesta, jolle vastuu-
merkintä tehtäisiin.  

Verotilillä suorittamatta jääneet velvoitteet 
ja niistä vastuussa olevat merkittäisiin tiliot-
teeseen riippumatta siitä, perustuvatko ne 
maksuunpanopäätökseen vai kausiveroilmoi-
tukseen Jos merkintää verovastuusta ei ole 
tehty tiliotteeseen, vastuusta olisi tehtävä ve-
ronkantolaissa säädetyllä tavalla erillinen 
vastuuseen määräämispäätös ennen perintä-
toimien kohdistamista vastuuvelvolliseen. 

44 §. Viivästysseuraamusten perimättä jät-
täminen. Pykälässä säädettäisiin mahdolli-
suudesta jättää myöhästymismaksu sekä vii-
västys- ja viivekorko yksittäistapauksessa 
maksuunpanematta tai perimättä tilanteessa, 
jossa ilmoituksen antaminen tai maksaminen 
on viivästynyt verovelvollisesta riippumat-
tomista syistä. Verovelvollisesta riippumat-
tomina syinä voitaisiin pitää esimerkiksi 
yleisesti ylivoimaisina esteinä, force majeure 
–tapauksina pidettäviä tilanteita.  

Pykälän 1 momentin nojalla Verohallinto 
voisi jättää määräämättä myöhästymismak-
sua sekä viivästys- ja viivekorkoa, jos lai-
minlyönti yksittäisessä tapauksessa johtuu 
verovelvollisista riippumattomista syistä. 
Myös viranomaisen virheellistä neuvontaa tai 
viranomaisen tietojärjestelmien häiriöitä voi-
taisiin pitää säännöksessä tarkoitettuina syi-
nä. 

Pykälän 2 momentin mukaan viivästys- ja 
viivekorkoa tai myöhästymismaksua ei kui-
tenkaan maksuunpantaisi tai maksuunpantua 
määrää ei perittäisi, jos virhe ja siitä aiheutu-
nut seuraamus osoittautuisi johtuneen Vero-
hallinnon syyksi luettavasta virheestä. Jos 
seuraamukset olisivat aiheutuneet osittain 
myös verovelvollisen syyksi luettavasta me-
nettelystä, ne voitaisiin periä osittain. Koron 
poistaminen vain osittain voisi tulla kysy-
mykseen esimerkiksi tilanteessa, jossa vero-
velvollinen ei ole ilmoittanut havaitsemaansa 
virhekirjausta. 

Pykälän 3 momentin nojalla viivästys- ja 
viivekorko sekä myöhästymismaksu palau-

tettaisiin verovelvollisen verotilille. Momen-
tissa säädettäisiin lisäksi selvyyden vuoksi, 
että palautettava määrä käytetään verovelvol-
lisen maksamatta oleville velvoitteille tai ve-
rotilin ulkopuolisille verojäämille. Säännös 
vastaisi nykyistä käytäntöä, jossa veronlisä-
yksestä ja viivekorosta annetun lain 7 §:n no-
jalla palautettavia määriä ei makseta vero-
velvolliselle, jos tällä on kuitattavia verojää-
miä. 

Maksuunpanematta tai perimättä jättämi-
nen voisi tulla vireille joko asianosaisen 
pyynnöstä tai viranomaisaloitteisesti.  

Pykälän 4 momentin mukaan Verohallin-
non asiassa antamaan päätökseen ei saisi ha-
kea muutosta valittamalla. Valituskielto vas-
taisi veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun 
lain 7 §:n 2 momentissa säädettyä valituskiel-
toa, joka koskee päätöstä perimättä jättämis-
tä. 

45 §. Valtiovarainministeriön asetus vii-
västysseuraamusten perimättä jättämisestä. 
Pykälässä säädettäisiin valtiovarainministeri-
ölle valtuus antaa yleinen määräys, jonka no-
jalla viivästys- ja viivekorkoja sekä myöhäs-
tymismaksuja ei perittäisi tietyltä ajalta. Py-
kälässä tarkoitettu määräys olisi tarpeen esi-
merkiksi silloin, kun valtakunnan laajuinen 
tai muutoin laajoihin verovelvollispiireihin 
vaikuttava tapahtuma, kuten maksuliikenne- 
ja postilakko, olisi yleisesti estänyt ilmoitus- 
ja maksuvelvollisuuden täyttämisen. Säännös 
vastaisi veronlisäyksestä ja viivekorosta an-
netun lain 7 §:n 3 momentissa valtiovarain-
ministeriölle säädettyä valtuutta määrätä, että 
veronlisäystä ja viivekorkoa ei peritä ajalta, 
jolta veron suorittaminen on viivästynyt 
maksuvelvollisesta riippumattomista syistä.  

46 §. Viivästysseuraamusten huojentami-
nen. Myöhästymismaksua sekä viivästys- ja 
viivekorkoa voitaisiin huojentaa kohtuussyis-
tä. Kohtuuttomuutta arvioitaessa huomioon 
otettaisiin verovelvollisen taloudelliset olo-
suhteet sekä muut verovelvolliseen liittyvät 
seikat. Huojennuksen myöntäminen edellyt-
täisi verovelvollisen hakemusta. Valtiova-
rainministeriö voisi ottaa ratkaistavakseen 
periaatteellisesti tärkeän asian. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin palau-
tettavan määrän käyttämisestä verovelvolli-
sen maksamatta oleville velvoitteille tai vero-
tilin ulkopuolisille verojäämille. Tämä poik-



 HE 221/2008 vp  
  

 

53

keaisi nykyisestä veronkantolain mukaisesta 
26 §:n 2 momentin 3 kohdassa ilmenevästä 
periaatteesta, jonka mukaan huojennettuja 
määriä ei käytetä veronkuittaukseen vaan 
maksetaan verojäämistä huolimatta rahana 
verovelvolliselle. Verotilimenettelyssä tämän 
periaatteen noudattamiselle ei enää olisi pe-
rusteita etenkään viivästysseuraamusten osal-
ta. Jos verovelvollisella on maksamattomia 
velvoitteita, huojennetut määrä luettaisiin ve-
rovelvollisen hyväksi verotilillä ja niillä ka-
tettaisiin verovelvollisen velvoitteita. 

Hakemukseen annettuun päätökseen ei sai-
si 3 momentin mukaan hakea muutosta valit-
tamalla. Valituskielto koskee yleisesti myös 
muita vastaavia verolainsäädäntöön sisälty-
viä huojennusmenettelyjä. 

47 §. Verotiliotteen tiedoksianto. Pääsään-
töisesti verotiliotteet annettaisiin tiedoksi 
yleisen internet-tietoverkon välityksellä. Ve-
rotili olisi yleisen tietoverkon välityksellä to-
teutettava sähköinen asiointipalvelu, jossa 
verovelvollinen voisi päivittäin tarkistaa ve-
rotilinsä tilanteen ja jossa tiliotteet olisivat 
nähtävillä yleistä eräpäivää seuraavana 
kymmenentenä päivänä. Verotilimenettely 
perustuu laissa säädettyyn säännölliseen 
kuukausirytmiin, mikä olisi yleisesti kaikkien 
tiedossa oleva seikka. Lain mukaan yleisen 
eräpäivän jälkeen viimeistään kahdeksantena 
päivänä tilillä tehtäisiin täsmäytys, jonka yh-
teydessä tuotettaisiin verotiliote. Pykälän 1 
momentin mukaan verotiliote olisi nähtävissä 
verotilin verkkopalvelussa viimeistään kym-
menentenä päivänä yleisen eräpäivän jäl-
keen. Verovelvollinen saisi nähtäväkseen ve-
rotilin tiliotteet ja muut tiedot Verohallinnon 
hyväksymää varmenne- tai tunnistusmene-
telmää käyttäen. Verovelvollisen tulisi oma-
aloitteisesti käydä katsomassa tilinsä tilanne 
verkkopalvelussa tai kysyä tilin tilannetta 
Verohallinnosta.  

Pykälän 2 momentin mukaan Verohallinto 
lähettäisi tiliotteet postitse tavallisena kirjee-
nä, jos sähköinen asiointipalvelu ei jostakin 
syystä olisi käytettävissä. Tämä saattaa olla 
tarpeen tietoliikenteen häiriötilanteissa ja ve-
rotilimenettelyn käyttöönoton alkuvaiheessa. 
Tiedoksiannon katsottaisiin tällöin tapahtu-
neen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettä-
misestä. 

Pykälän 3 momentin mukaan verovelvolli-
sen pyynnöstä verotiliote lähetettäisiin myös 
postitse hallintolain 59 §:ssä tarkoitettuna ta-
vallisena kirjeenä tai Verohallinnon käytössä 
olevaa sähköistä tiedonsiirtomenettelyä käyt-
täen. Tiliotteet lähetettäisiin verovelvolliselle 
viivytyksettä tilin täsmäytyksen valmistuttua. 
Luonteeltaan näiden tiliotteiden lähettäminen 
olisi lähinnä palveluksi katsottava ylimääräi-
nen toimenpide. Tiedoksisaannin ajankoh-
taan niillä ei olisi vaikutusta, vaan tässäkin ti-
lanteessa verovelvollisen katsottaisiin saa-
neen tiliotteen sisällön tiedoksi yleistä erä-
päivää seuraavana kymmenentenä päivänä, 
jolloin se on ollut nähtävissä verkkopalvelus-
sa. 

48 §. Muun asiakirjan tiedoksianto. Pykä-
län mukaan muut verotililain nojalla annetut 
asiakirjat annettaisiin tiedoksi postitse taval-
lisena hallintolain 59 §:ssä tarkoitettuna tie-
doksiantona tai sähköisestä asioinnista viran-
omaistoiminnassa annetun lain 18 §:ssä tar-
koitettuna todisteellisena sähköisenä tiedok-
siantona.  

49 §. Määräaikojen laskeminen. Pykälä si-
sältäisi määräaikojen laskemista koskevan 
yleisen säännöksen, joka vastaa veronkanto-
lain 49 §:ää.  

50 §. Tilittäminen veronsaajille. Pykälän 
1 momentin nojalla viivästysseuraamukset ti-
litettäisiin veronsaajille samassa suhteessa 
kuin se vero, jonka suorittamatta jäämisen 
vuoksi viivästyskorkoa peritään tai jonka il-
moituksen viivästymisen vuoksi myöhästy-
mismaksua peritään. 

 Pykälän 2 momentin nojalla kertyneet 
määrät tilitettäisiin veronsaajille noudattaen 
verontilityslakia, johon tehtäisiin verotilijär-
jestelmään siirtymisen edellyttämät muutok-
set.  

 
11 luku Voimaantulo 

51 §. Voimaantulo. Laki ehdotetaan tule-
vaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010. 

Pykälän 2 momentin mukaan lakia sovel-
lettaisiin lain voimaantulopäivänä tai sen jäl-
keen päättyvältä kohdekaudelta ilmoitetta-
vaan, maksettavaan ja palautettavaan veroon. 

Pykälän 3 momentin nojalla lakia sovellet-
taisiin myös niihin Verohallinnon lain voi-
maantulon jälkeen maksuunpanemiin veroi-
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hin, joiden verokausi on päättynyt ennen lain 
voimaantuloa. Lakia sovellettaisiin myös ky-
seiselle verolle määrättyihin viivästysseu-
raamuksiin, kuten veronlisäykseen ja veron-
korotukseen. Momentin mukaan lakia sovel-
lettaisiin myös ennen lain voimaan tuloa 
päättyneeltä verokaudelta palautettavaan ve-
roon, jos päätös palauttamisesta tehtäisiin 
lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen. 

Ennen lain voimaantuloa voimassa olleiden 
säännösten mukainen oma-aloitteinen ilmoit-
taminen ja maksaminen olisi mahdollista 1 
päivään maaliskuuta 2010 mainittu päivä 
mukaan lukien. Jos veron suorittamiseksi 
maksettu määrä olisi maksettu ennen mak-
suunpanopäätöksen tekemistä, se kohdennet-
taisiin ilmoitetulle verolle nykyisten säännös-
ten mukaisesti. Oma-aloitteisesti ilmoitettua 
veroa ja sen suoritukseksi maksettua määrää 
ei tällöin merkittäisi verotilille eikä käsitel-
täisi verotilimenettelyssä. 

Pykälän 4 momentin mukaan lain voimaan-
tulopäivänä tai sen jälkeen tehdyn 2 momen-
tissa tarkoitettua veroa koskevan maksuun-
panopäätöksen perusteella verotilille kirjat-
taisiin maksuunpanopäätöksessä määrättynä 
eräpäivänä velvoite, jolle olisi maksettava 
verotililain mukaista viivästyskorkoa 1 päi-
västä tammikuuta 2010 alkaen ja jota muu-
toinkin käsiteltäisiin verotililain säännösten 
mukaisesti. Jos maksuunpano koskisi veroa, 
jonka maksamisen määräpäivä olisi lain 
voimaantulopäivänä tai sen jälkeen, viiväs-
tyskorkoa olisi maksettava asianomaisessa 
verolaissa säädetystä veron maksamisen 
määräpäivästä lukien. Verovelvollinen ei 
voisi enää maksuunpanopäätöksen tekemisen 
jälkeen kohdentaa maksuaan verolle, vaan 
maksu käytettäisiin verotililaissa säädetyssä 
järjestyksessä. Verolle olisi suoritettava asi-
anomaisen verolain voimaantulossäännöksen 
mukaisesti 31 päivään joulukuuta 2009 asti 
veronlisäystä veronlisäyksestä ja viivekoros-
ta annetun lain mukaisesti. Verolle, jonka ve-
rokausi on päättynyt ennen lain voimaantu-
loa, ei määrättäisi myöhästymismaksua, sillä 
ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä voi-
taisiin määrätä ennen lain voimaantuloa voi-
massa olleiden säännösten mukaisesti veron-
korotusta. 

Pykälän 5 momentin mukaan ennen lain 
voimaantuloa päättyneitä verokausia koske-

vat veronpalautukset, joita koskeva päätös on 
tehty lain voimaan tulon jälkeen, ja niille 
maksettava korko, merkittäisiin verotilille 
hyvitykseksi päätöksen tekopäivänä. Palau-
tuspäätöksestä syntynyttä hyvitystä käsitel-
täisiin verotiliä koskevien säännösten mukai-
sesti. Hyvitykselle maksettaisiin hyvityskor-
koa päätöksentekopäivää seuraavasta päiväs-
tä lukien. 

Pykälän 6 momentissa säädettäisiin selkey-
den vuoksi ajankohdasta, jonka jälkeen vero-
velvollinen ei voisi enää kohdistaa veron 
suoritukseksi maksamiaan määriä nykyisten 
säännösten mukaisesti. 

Ennen lain voimaantuloa voitaisiin ryhtyä 
sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin esimerkiksi verotilijärjestelmää varten 
tarvittavien rekisterien luomiseen. 

 
1.2 Arvonlisäverolaki 

13 c §. Pykälän 4 momentin mukaan palis-
kuntaryhmän veroilmoitus verokaudelta on 
annettava ja vero maksettava poronhoito-
vuotta seuraavan heinäkuun loppuun men-
nessä. Momenttia ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että siltä osin kuin veroilmoituksen an-
tamisen määräpäivästä ja ilmoittamismenet-
telystä sekä veron maksamisen eräpäivästä 
säädettäisiin verotililaissa, noudatettaisiin 
kyseisen lain säännöksiä. Poronhoitovuosi 
päättyy toukokuun lopussa. Nykyisestä poi-
keten muu kuin sähköinen veroilmoitus tulisi 
antaa jo poronhoitovuotta seuraavan toisen 
kalenterikuukauden eli heinäkuun 7 päivänä 
ja sähköinen veroilmoitus kyseisen kalenteri-
kuukauden 12 päivänä. Nykyisestä poiketen 
vero olisi maksettava jo heinäkuun 12 päivä-
nä. 

63 g §. Pykälän 6 kohdassa oleva viittaus 
162 b §:ään korvattaisiin viittauksella 
162 e §:ään. 

79 k §. Pykälän 1 momenttiin tehtäisiin 
viittauskorjaus. 

133 n §. Pykälän 2 momenttiin otettaisiin 
kumottavaksi ehdotettua 149 §:n 1 moment-
tia vastaava säännös siltä osin kuin se sovel-
tuu erityisjärjestelmää käyttävään verovel-
volliseen. Jos erityisjärjestelmää käyttävä ve-
rovelvollinen ei voisi tehdä 78 §:ssä tarkoi-
tettuja vähennyksiä täysimääräisesti vero-
kaudelta Suomeen tilitettävää veroa lasketta-
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essa, vähentämättä jäänyt määrä kohdistettai-
siin nykyiseen tapaan seuraaville verokausil-
le. Verovirasto palauttaisi hakemuksen tai 
muun saadun selvityksen perusteella tilikau-
den päätyttyä tilikaudelta vähentämättä jää-
neen veron, ellei verovelvollinen haluaisi 
vyöryttää sitä seuraavalle tilikaudelle. 

133 p §. Pykälän 1 momenttiin lisättäisiin 
viittaus 162 a §:ään, jossa säädettäisiin vero-
kaudesta nykyisen 162 §:n sijasta. 

Pykälän uuden 2 momentin mukaan erityis-
järjestelmää käyttävän verovelvollisen ve-
roilmoitukseen sovellettaisiin, mitä yhteenve-
toilmoituksesta 164 §:n 3 momentissa sekä 
165 §:ssä säädetään. Muutos on tarpeen, kos-
ka kyseiset säännökset eivät enää verotilime-
nettelyssä koskisi veroilmoitusta. 

133 s §. Pykälään sisältyvät erityisjärjes-
telmää käyttävän verovelvollisen Suomeen 
maksettavan veron määräämistä koskevat eri-
tyissäännökset. Pykälään tehtäisiin verotili-
menettelystä ja ehdotetusta 176 §:stä aiheu-
tuvat muutokset. 

Pykälän 1 momentin mukaan verovirasto 
antaisi erityisjärjestelmää käyttävälle vero-
velvolliselle ilmoituksen tämän ilmoittamasta 
Suomeen maksettavasta verosta, joka on jää-
nyt maksamatta. Säännös on tarpeen, koska 
verotilimenettelyssä verovelvollisen oma-
aloitteisesti ilmoittamaan veroon, joka jäisi 
maksamatta, sovellettaisiin pääsääntöisesti 
verotililakia. Lakiehdotuksen 176 § ei siten 
koske tätä tilannetta. Erityisjärjestelmää 
käyttävälle verovelvolliselle annettaisiin 
maksamatta jääneestä verosta arvonlisävero-
lain perusteella ilmoitus, joka vastaisi veroti-
lilain 21 §:n mukaista ilmoitusta suorittamat-
ta jääneestä velvoitteesta. Ilmoitukseen mer-
kitty suorittamatta jäänyt vero olisi verojen ja 
maksujen täytäntöönpanosta annetun lain 
tarkoittamalla tavalla suoraan ulosottokel-
poinen ilman varsinaista määräämis- tai mak-
suunpanovaihetta. 

Jotta erityisjärjestelmää käyttävään vero-
velvolliseen sovellettavat veron määräämistä 
koskevat määräajat vastaisivat nykyiseen ta-
paan muihin arvonlisäverovelvollisiin sovel-
lettavia määräaikoja, oma-aloitteisesti ilmoi-
tettua veroa ei enää olisi määrättävä makset-
tavaksi yhden vuoden määräajassa, vaikka 
ilmoitus olisi annettu määräajassa, eikä muis-
sa tilanteissa kolmen vuoden määräajassa. 

Pykälän 2 momentin mukaan 1 momentissa 
tarkoitettuun veroon sovellettaisiin, mitä ve-
rotililain 24 §:n 1 momentissa säädetään kau-
siveroilmoitukseen perustuvasta velvoittees-
ta. Verotililain 24 §:n 1 momentin mukaan 
kausiveroilmoitukseen perustuva velvoite 
vanhentuu viiden vuoden kuluttua sitä seu-
ranneen vuoden alusta, jona se on erääntynyt 
maksettavaksi. Myöhässä annettuun kausive-
roilmoitukseen perustuva velvoite vanhentuu 
kuitenkin viiden vuoden kuluttua ilmoituksen 
antamista seuraavaa yleistä eräpäivää seuraa-
van vuoden alusta. Pykälän 1 momentissa 
tarkoitettu vero voitaisiin siten periä erityis-
järjestelmää käyttävältä verovelvolliselta yh-
tä pitkän ajanjakson kuluessa kuin muiltakin 
arvonlisäverovelvollisilta.  

Lakiehdotuksen 176 §:ää sovellettaisiin eri-
tyisjärjestelmää käyttävään verovelvolliseen. 
Erityissäännös veron määräämistä koskevas-
ta määräajasta ei olisi enää tarpeen, koska 
ehdotetussa 179 §:ssä otetaan huomioon nel-
jänneskalenterivuoden pituinen verokausi. 
Vero olisi määrättävä lakiehdotuksen 179 §:n 
mukaisesti kolmen vuoden kuluessa sen tili-
kauden päättymisestä, jolta vero olisi tullut 
maksaa.  

Lakiehdotuksen mukaan veronlisäystä kos-
keva 183 § korvattaisiin verotilimenettelyn 
viivästyskorkoa koskevilla säännöksillä. Eri-
tyisjärjestelmää käyttävään verovelvolliseen 
eivät tulisi sovellettavaksi verotilimenettelyn 
viivästyskorkosäännökset. Sen sijaan tällai-
sen verovelvollisen viivästysseuraamukset 
määräytyisivät edelleen veronlisäyksestä ja 
viivekorosta annetun lain mukaisesti. Seu-
raamukset vastaisivat perusteiltaan viivästys-
korkoa.  

Pykälän 3 momenttiin sisältyisi nykyistä 
2 momenttia vastaava säännös veronlisäyk-
sen laskemisesta, täydennettynä nykyiseen 
183 §:n 1 ja 2 momenttiin sisältyvillä tar-
kemmilla säännöksillä ja sanamuodoltaan 
täsmennettynä. Momentti koskisi sekä 1 mo-
mentissa tarkoitettua veroa että 176 §:n pe-
rusteella määrättyä veroa. Nykyisen 183 §:n 
3 momentin mukaan verovirasto voi erityi-
sestä syystä laskea veronlisäyksen säädettyä 
myöhemmästä ajankohdasta lukien. Vastaa-
vaa kohtuullistamissäännöstä ei sisältyisi ve-
rotililakiin viivästyskoron osalta. Jotta eri-
tyisjärjestelmää käyttäviin ja verotilimenette-
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lyä soveltaviin arvonlisäverovelvollisiin so-
vellettaisiin edelleen yhdenmukaisia viiväs-
tysseuraamuksia, säännöksestä luovuttaisiin. 
Samasta syystä nykyisiä 183 §:n 4 ja 5 mo-
menttiin sisältyviä säännöksiä vastaavia 
säännöksiä ei enää ehdoteta sovellettavaksi 
erityisjärjestelmää käyttäviin verovelvolli-
siin. Veronlisäys voisi kuitenkin edelleen 
jäädä perimättä veronlisäyksestä ja viiveko-
rosta annetun lain 7 §:n 2 ja 3 momentissa 
tarkoitetuissa tilanteissa. Veronlisäystä voi-
taisiin myös edelleen huojentaa arvonlisäve-
rolain 210 §:n perusteella. Veronlisäyksen 
lieventäminen olisi siten mahdollista vastaa-
villa perusteilla kuin viivästyskoron lieven-
täminen.  

Lakiehdotuksen 182 §:n mukaisesti erityis-
järjestelmää käyttävälle verovelvolliselle ei 
enää määrättäisi pelkän maksulaiminlyönnin 
johdosta veronkorotusta. Maksulaiminlyön-
tien seuraamukset olisivat siten tältäkin osin 
yhdenmukaiset riippumatta siitä, soveltaako 
verovelvollinen erityisjärjestelmää vai veroti-
limenettelyä. 

Pykälän 4 momenttiin sisältyisi nykyistä 
183 §:n 3 momenttia vastaava säännös siitä, 
että veronlisäys lasketaan siten kuin veron-
lisäyksestä ja viivekorosta annetussa laissa 
säädetään. 

Pykälän 5 momentin viittaussäännöksen 
mukaan erityisjärjestelmää käyttävälle vero-
velvolliselle määrättävään veronlisäykseen 
sovellettaisiin, mitä 184 ja 185 §:ssä sääde-
tään veron määräämisestä.  

133 u §. Pykälän 2 momentista poistettai-
siin viittaus kumottavaan 187 §:ään ja lisät-
täisiin viittaus sen korvaavaan 133 v §:ään, 
muutettavaan 133 n §:ään sekä 179 §:ään, 
jossa säädettäisiin nykyisen 133 s §:n sijasta 
veron määräämisen määräajasta. 

133 v §. Pykälää muutettaisiin siten, että 
siihen otettaisiin kumottavaksi ehdotettua 
187 §:ää vastaavat säännökset erityisjärjes-
telmää käyttävälle verovelvolliselle takaisin 
maksettavasta verosta. Erityisjärjestelmää 
käyttävälle verovelvolliselle vero maksettai-
siin edelleen takaisin arvonlisäverolain ja ve-
ronkantolain säännösten perusteella. Sään-
nöstä sovellettaisiin paitsi 133 u §:n 1 mo-
mentin ja 133 n §:n 2 momentin perusteella 
palautettavaan veroon, myös 192 §:ssä tar-
koitetun oikaisun tai valitukseen annetun rat-

kaisun perusteella takaisin maksettavaan ve-
roon. 

Pykälän 1 momentin mukaan takaisin mak-
settava vero olisi maksettava viivytyksettä. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin 187 §:n 
2 momenttia vastaavasti, että takaisin mak-
settavalle verolle maksettaisiin veronkanto-
lain 22 §:n mukainen korko. Verotilimenette-
lyssä luovutaan nykyisestä arvonlisäverotuk-
sessa sovellettavasta säännöstä, jonka mu-
kaan korko lasketaan tilikautta seuraavan toi-
sen kalenterikuukauden lopusta, vaikka ve-
rovelvollinen olisi maksanut veron jo aiem-
min. Verotilimenettelyssä hyvityskorkoa vel-
voitteen pienentyessä maksetaan velvoitteen 
suorituspäivästä lukien. Jotta erityisjärjestel-
mää soveltavan verovelvollisen korko-oikeus 
vastaisi nykyiseen tapaan muiden arvonlisä-
verovelvollisten oikeutta korkoon, momen-
tissa säädettäisiin, että korko laskettaisiin ve-
ron maksupäivästä lukien. Hallinnollisen 
menettelyn yksinkertaisuuden vuoksi lakieh-
dotuksen 133 n §:n 2 momentissa tarkoitetul-
le verolle korko laskettaisiin kuitenkin ny-
kyiseen tapaan tilikautta seuraavan toisen ka-
lenterikuukauden lopusta. 

133 x §. Pykälään siirrettäisiin nykyiseen 
133 v §:ään sisältyvä säännös. 

133 y §. Pykälään siirrettäisiin nykyiseen 
133 x §:ään sisältyvä säännös. 

147 §. Voimassa olevaan 147 §:ään sisäl-
tyvät yleiset säännökset verokaudelta tilitet-
tävän veron maksamisen määräajasta. Pykä-
län 1 momentti koskee sellaista verovelvol-
lista, jonka verokausi on kalenterikuukausi ja 
3 momentti sellaista verovelvollista, jonka 
verokausi on kalenterivuosi. 

Pykälää ehdotetaan muutettavaksi siten, et-
tä siihen tehdään verotilimenettelystä ja 
pienyritysten pidennetystä verokaudesta ai-
heutuvat muutokset sekä eräitä muita tarkis-
tuksia.  

Pykälän 1 momenttiin otettaisiin säännös 
tilitettävän veron maksamisen ajankohdasta, 
mikä koskisi verovelvollisia yleisesti vero-
kauden pituudesta riippumatta. Momentin 
mukaan verovelvollisen olisi maksettava 
162 a §:ssä tarkoitetulle verokaudelle kuulu-
ville kalenterikuukausille 13 luvun mukaan 
kohdistettavien suoritettavien ja vähennettä-
vien verojen erotus (tilitettävä vero) valtiolle 
viimeistään kyseistä verokautta seuraavana 
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toisena kalenterikuukautena verotililain 
11 §:n 1 momentissa säädettynä ajankohtana. 
Kalenterikuukausi- ja kalenterivuosimenette-
lyä soveltavien verovelvollisten osalta sään-
tely säilyisi muutoin nykyisen sisältöisenä, 
mutta siltä osin kuin veron maksamisen mää-
räpäivästä säädettäisiin verotililaissa, nouda-
tettaisiin kyseisen lain säännöksiä. Kalenteri-
kuukaudelta tilitettävän veron eräpäivä ai-
kaistuisi nykyisestä kolme päivää ja kalente-
rivuodelta tilitettävän veron eräpäivä helmi-
kuun viimeisestä päivästä kyseisen kuukau-
den 12 päivään. Momentti koskisi myös ve-
rovelvollisia, joiden verokausi olisi kalente-
rivuosi ehdotetun 162 a §:n 3 momentin pe-
rusteella. Verovelvollisen, jonka verokausi 
olisi 162 a §:n 2 momentin perusteella nel-
jänneskalenterivuosi, tulisi maksaa verokau-
delta tilitettävä vero neljänneskalenterivuotta 
seuraavan toisen kuukauden 12 päivänä.  

Pykälän 2 momentissa säädetään uuden 
kuljetusvälineen yhteisöhankinnasta suoritet-
tavan veron maksamisen määräpäivästä sil-
loin, kun ostaja ei ole arvonlisäverovelvolli-
nen ja kun kuljetusvälineestä ei ole suoritet-
tava autoveroa. Momentti säilyisi muutoin 
nykyisen sisältöisenä, mutta siihen lisättäisiin 
Verohallinnolle valtuus määrätä tarkemmin 
veron maksamistavasta. Kyseiseen veroon ei 
sovellettaisi verotilimenettelyä, vaan vero 
olisi maksettava samana ajankohtana kuin 
nykyisin ja nykyiseen tapaan erillisellä mak-
sulipukkeella.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin veron 
maksamisesta silloin, kun verovelvollisen ve-
rokausi muuttuu kesken verokauden lyhy-
emmäksi 162 c §:n 2 momentissa tarkoitetul-
la tavalla. Verovelvollisen olisi maksettava 
verokauden muutosta edeltäneeltä verokau-
den osalta tilitettävä vero viimeistään sitä ka-
lenterikuukautta seuraavana toisena kalente-
rikuukautena, jona 162 c §:n 1 momentissa 
tarkoitettu ilmoitus on annettu, verotililain 
11 §:n 1 momentissa säädettynä ajankohtana, 
tai veroviraston määräämänä myöhempänä 
ajankohtana. Veroviraston määräys tulisi ky-
symykseen silloin, kun verovirasto olisi 
162 c §:n 2 momentin mukaan määrännyt, et-
tä kuluvaa kalenterivuotta koskevat toimet 
toteutetaan pääsäännön mukaista ajankohtaa 
myöhemmästä ajankohdasta lukien. 

Jos verokauden muutos tapahtuisi 162 c §:n 
3 tai 4 momentissa tarkoitetulla tavalla vi-
ranomaisaloitteisesti takautuvasti kalenteri-
vuoden alusta lukien, verovelvollisella olisi 
ollut velvollisuus maksaa vero lyhyemmän 
verokauden mukaisesti kalenterivuoden alus-
ta lukien. Maksamatta jääneelle verolle olisi 
siten suoritettava verotililain mukaisesti vii-
västyskorkoa lyhyemmän verokauden mu-
kaisesti siihen saakka, kun vero maksetaan.  

Pykälään ei otettaisi voimassa olevan 
4 momentin pyhäpäivää koskevaa säännöstä, 
koska vastaava säännös sisältyisi verotilila-
kiin.  

148 §. Pykälässä säädetään määräajan jäl-
keen maksetun veron kohdistamisesta vero-
kausille. Säännös kumottaisiin, koska veroti-
lilakiin sisältyisivät säännökset maksujen 
kohdentamisesta eri velvoitteille.  

149 §. Pykälään sisältyvät säännökset ka-
lenterikuukaudelta vähentämättä jääneen ve-
ron määrän vyöryttämisestä seuraaville ka-
lenterikuukausille sekä oikeudesta saada ky-
seinen määrä palautuksena hakemuksesta ti-
likauden jälkeen tai poikkeuksellisesti jo sen 
aikana. Pykälä muutettaisiin verotilimenette-
lyn mukaiseksi. 

Verotilimenettelyssä vähentämättä jäänyttä 
arvonlisäveron määrää ei enää vyörytettäisi 
seuraaville kalenterikuukausille eikä palau-
tettaisi tilikauden jälkeen, vaan määrä luettai-
siin verovelvollisen hyväksi jo siltä kalente-
rikuukaudelta, jolta se on ilmoitettava. Vero-
velvollisella olisi oikeus saada kyseinen mää-
rä veroilmoituksen perusteella jo tilikauden 
aikana palautuksena tai mahdollisuus käyttää 
se verotilivelvoitteiden suoritukseksi. Koska 
oikeus palautukseen tilikauden aikana koskisi 
nykyisestä poiketen kaikkia verovelvollisia, 
ennakkopalautusten hakemusmenettelyä kos-
keva sääntely olisi verotilimenettelyssä tar-
peeton. 

Pykälän 1 momenttiin otettaisiin säännös 
palautusoikeudesta, joka koskisi kaikkia ve-
rovelvollisia verokauden pituudesta riippu-
matta. Jos 10 luvussa taikka 78 tai 80 §:ssä 
tarkoitettuja vähennyksiä ei voida tehdä täy-
simääräisesti verokaudelta tilitettävää veroa 
laskettaessa, verovelvollisella olisi oikeus 
saada palautuksena verokaudelta vähentä-
mättä jäänyt määrä.  
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Pykälän 2 momentissa säädettäisiin selkey-
den vuoksi, että kyseinen määrä palautettai-
siin siten kuin verotililaissa tarkemmin sää-
detään. 

149 b §. Voimassa olevassa pykälässä sää-
detään 149 a §:ssä tarkoitetun huojennuksen 
hakemisesta ja maksamisesta silloin, kun 
huojennukseen oikeutetun verovelvollisen 
verokausi on kalenterikuukausi. Tätä menet-
telyä muutettaisiin hallinnollisesti yksinker-
taisemmaksi. Pykälässä säädettäisiin nykyi-
sestä poiketen myös sellaisiin verovelvolli-
siin sovellettavasta menettelystä, joiden ve-
rokausi olisi kalenterikuukaudesta poikkeava. 
Huojennusta koskevaan menettelyyn tehtäi-
siin myös verotilimenettelystä johtuvat muu-
tokset. 

Pykälän 1 momentin mukaan sellaisen ve-
rovelvollisen, jonka verokausi on kalenteri-
kuukausi tai neljänneskalenterivuosi olisi an-
nettava huojennuksen laskemista ja määrää 
koskevat tiedot tilikauden viimeiseltä vero-
kaudelta annettavan veroilmoituksen yhtey-
dessä. Lakiehdotuksen 208 a §:n mukaan sel-
laisen verovelvollisen, jonka verokausi on 
neljänneskalenterivuosi, tilikautena pidettäi-
siin kalenterivuotta.  

Nykyisestä hakemusmenettelystä luovuttai-
siin. Verovelvollinen laskisi itse huojennuk-
sen määrän ja maksaisi Verohallinnolle aino-
astaan verokaudelta tilitettävän veron ja huo-
jennuksen erotuksen, mistä säädettäisiin 
3 momentissa.  

Pykälän 2 momenttiin siirrettäisiin nykyi-
seen 149 c §:ään sisältyvät 1 momenttia vas-
taavat menettelysäännökset niiden verovel-
vollisten osalta, joiden verokausi on kalente-
rivuosi tai poronhoitovuosi. Lain 208 a §:n 
mukaan tilikautena pidetään aina kalenteri-
vuotta, jos verovelvollisen verokausi on ka-
lenterivuosi. Säännöstä sovellettaisiin myös 
niihin verovelvollisiin, joiden verokausi olisi 
uuden 162 a §:n 3 momentin perusteella ka-
lenterivuosi. Tällöin huojennusta koskevat 
tiedot annettaisiin helmikuun 7 tai 12 päivä 
annettavan veroilmoituksen yhteydessä.  

Pykälän 3 momentin mukaan verovelvolli-
sen olisi maksettava siltä verokaudelta, jolta 
annettavan veroilmoituksen yhteydessä huo-
jennusta koskevat tiedot annetaan, vain tili-
tettävän veron ja huojennuksen erotusta vas-
taava määrä. Jos huojennus olisi suurempi 

kuin 147 §:n 1 momentin mukaan maksetta-
vaksi tuleva tilitettävä vero, verovelvollisella 
olisi oikeus saada palautuksena huojennuk-
sen ja verokaudelta tilitettävän veron erotusta 
vastaava määrä. Jos verokauden tilitettävä 
vero olisi nolla tai negatiivinen, verovelvolli-
nen saisi palautuksena koko huojennuksen 
määrän. Palautukseen oikeuttavat määrät kir-
jattaisiin verovelvollisen verotilille hyvityk-
siksi. Hyvitys palautettaisiin verovelvolliselle 
verotililain 7 luvun säännösten mukaan. Ve-
rovelvollinen voisi käyttää palautukseen oi-
keuttavaa huojennuksen määrää muiden ve-
rotilimenettelyn soveltamisalaan kuuluvien 
velvoitteiden suoritukseksi. Nykyisen 1 mo-
mentin mukaan huojennuksena palautettaval-
le verolle ei makseta korkoa. Verotilimenet-
telyssä tälle määrälle maksettaisiin hyvitys-
korkoa verotililain säännösten mukaisesti. 

Pykälän 4 momenttiin otettaisiin nykyistä 
2 momenttia vastaava määräaikasäännös uu-
den menettelyn mukaiseksi tarkistettuna. Jos 
verovelvollinen ei olisi antanut 1 tai 2 mo-
mentissa tarkoitetun veroilmoituksen yhtey-
dessä lainkaan huojennusta koskevia tietoja 
tai hän olisi ilmoittanut huojennuksen liian 
pienenä, hänellä olisi oikeus saada ilmoitta-
matta jäänyt määrä erillistä hakemusmenette-
lyä käyttäen palautuksena nykyisen kolmen 
vuoden määräajan kuluessa.  

149 c §. Pykälän 1 ja 2 momenttiin siirret-
täisiin nykyiseen 149 b §:n 3 ja 4 momenttiin 
sisältyvät verovelvollisen saamaa liian suurta 
huojennusta koskevat säännökset verotilime-
nettelyn mukaiseksi tarkistettuna siten, että 
merkitystä ei enää olisi huojennuksen tosi-
asiallisella maksamisella. 

149 d §. Pykälässä säädetään huojennuksen 
oikaisusta silloin, kun verovelvollinen on 
saanut liian suuren tai liian pienen huojen-
nuksen sen johdosta, että verotusta on muu-
tettu huojennuksen jälkeen. Pykälästä pois-
tettaisiin viittaus jälkiverotukseen, ja viittaus 
jälkiverotuksen edellytyksiin korvattaisiin 
viittauksella 179 §:ssä säädettyyn määräai-
kaan. Pykälää tarkistettaisiin verotilimenette-
lyn mukaiseksi siten, että merkitystä ei enää 
olisi huojennuksen tosiasiallisella maksami-
sella. 

149 f §. Pykälän 1 momentissa säädettäi-
siin sellaisen verovelvollisen oikeudesta ala-
rajahuojennukseen, jonka verokausi muuttui-
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si 162 b §:ssä tarkoitetun valintaoikeuden 
käyttämisen seurauksena kalenterikuukau-
desta neljänneskalenterivuodeksi tai kalente-
rivuodeksi. Verovelvollisen tilikautena pidet-
täisiin sen kalenterivuoden alusta lukien, jona 
verokausi muuttuu, lain 208 a §:n perusteella 
kalenterivuotta. Verovelvollisella, jonka kir-
janpitolain mukainen tilikausi olisi kalenteri-
vuodesta poikkeava, olisi oikeus saada alara-
jahuojennus tilikauden muutosta edeltäneiltä 
kyseiseen tilikauteen kuuluvilta kalenteri-
kuukausilta. Huojennusta koskevia säännök-
siä sovellettaessa tilikautena pidettäisiin edel-
lä mainittuja kalenterikuukausia. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin sellai-
sen verovelvollisen oikeudesta alaraja-
huojennukseen, jonka verokausi muuttuisi 
162 b §:ssä tarkoitetun valintaoikeuden käyt-
tämisen seurauksena kalenterivuodesta tai 
neljänneskalenterivuodesta kalenterikuukau-
deksi. Verovelvollisen tilikautena ei enää lain 
208 a §:n perusteella pidettäisi kalenterivuot-
ta. Verovelvollisella, jonka kirjanpitolain 
mukainen tilikausi olisi kalenterivuodesta 
poikkeava, olisi oikeus saada alarajahuojen-
nus tilikauden muutoksen jälkeisiltä kysei-
seen tilikauteen kuuluvilta kalenterikuukau-
silta. Huojennusta koskevia säännöksiä so-
vellettaessa tilikautena pidettäisiin edellä 
mainittuja kalenterikuukausia. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin 1 ja 
2 momentissa tarkoitettuun huojennukseen 
sovellettavasta menettelystä. Huojennusta 
koskevat tiedot annettaisiin tilikauden vii-
meiseltä verokaudelta annettavan veroilmoi-
tuksen yhteydessä. Huojennusta laskettaessa 
sovellettaisiin lain 3 §:n 3 momentissa tarkoi-
tettua laskusääntöä. 

162 §. Pykälässä säädetään verokaudelta 
annettavasta veroilmoituksesta ja ilmoituksen 
antamisen määräajasta.  

Pykälän 3 momentissa säädetään ajankoh-
dasta, jona verovelvollisen, jonka verokausi 
on kalenterikuukausi, on annettava veroil-
moitus. Momenttiin sisällytettäisiin yleinen 
verovelvollisia koskeva säännös, jonka mu-
kaan veroilmoitus olisi annettava nykyiseen 
tapaan verokautta seuraavana toisena kalen-
terikuukautena. Siltä osin kuin ilmoitusme-
nettelystä ja veroilmoituksen antamisen mää-
räpäivästä säädettäisiin verotililaissa nouda-
tettaisiin nykyisestä poiketen kyseisen lain 

säännöksiä. Kalenterikuukausimenettelyssä 
olevien osalta ajankohta aikaistuisi nykyises-
tä 15 päivästä kuukauden 7 tai 12 päivään ja 
kalenterivuosimenettelyä soveltavien alku-
tuottajien ja taide-esineen tekijöiden osalta 
helmikuun 28 päivästä saman kuukauden 7 
tai 12 päivään. Momentti koskisi myös 
162 a §:n 2 momentissa tarkoitettuja neljän-
neskalenterivuosimenettelyyn oikeutettuja 
verovelvollisia ja 162 a §:n 3 momentissa 
tarkoitettuja kalenterivuosimenettelyyn oi-
keutettuja verovelvollisia. Nykyiseen 3 mo-
menttiin sisältyy säännös, jonka mukaan il-
moitus siitä, että veroa ei ole maksettava, 
voidaan antaa etukäteen usealta kuukaudelta. 
Verovalvonnan edellytysten parantamiseksi 
säännöstä muutettaisiin siten, että kyseinen 
ilmoitus voitaisiin antaa etukäteen enintään 
kuudelta kalenterikuukaudelta. Säännös kos-
kisi kalenterikuukausimenettelyssä olevien 
verovelvollisten lisäksi neljänneskalenteri-
vuosimenettelyyn oikeutettuja verovelvolli-
sia. 

Pykälän 4 momenttiin otettaisiin valtuus-
säännös, joka koskisi sellaisen uuden kulje-
tusvälineen yhteisöhankinnasta suoritettavan 
veron ilmoittamista, jonka ostaja ei ole ar-
vonlisäverovelvollinen ja josta ei ole suori-
tettava autoveroa. Verotilimenettelyä ei so-
vellettaisi kyseisen veron ilmoittamisessa, 
vaan vero ilmoitettaisiin Verohallinnon tar-
kemmin määräämällä tavalla. Ilmoittamises-
sa noudatettaisiin nykyistä käytäntöä.  

Pykälän 3—7 momenttiin nykyisin sisälty-
vät verokauden pituutta koskevat säännökset 
siirrettäisiin osittain muutettuina uuteen 
162 a §:ään. 

162 a §. Pykälässä säädettäisiin eripituisis-
ta verokausista ja niiden soveltamisedelly-
tyksistä. 

Pykälän 1 momentin mukaan verokausi 
olisi kalenterikuukausi, ellei 2—4 momentis-
sa toisin säädetä.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin vero-
velvollisista, jotka olisivat oikeutettuja il-
moittamaan veron neljänneskalenterivuosit-
tain ja 3 ja 4 momentissa verovelvollisista, 
joilla olisi mahdollisuus käyttää ilmoituskau-
tena kalenterivuotta. 

Pykälän 2 momentin mukaan sellaisten ve-
rovelvollisten, joiden kalenterivuoden kirjan-
pitolain 4 luvun 1 §:n mukainen liikevaihto 
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tai sitä vastaava tuotto olisi enintään 50 000 
euroa, verokausi olisi neljänneskalenterivuo-
si. Kirjanpitolain 4 luvun 1 §:n mukaan liike-
vaihtoon luetaan kirjanpitovelvollisen varsi-
naisen toiminnan myyntituotot, joista on vä-
hennetty myönnetyt alennukset ja arvon-
lisävero sekä muut välittömästi myynnin 
määrään perustuvat verot. Kirjanpitolaissa 
tarkoitettua liikevaihtoa vastaava tuotto so-
veltuisi raja-arvona sellaisiin kirjanpitovel-
vollisiin, joiden tuloslaskelmassa ei käytetä 
kirjanpitolain 4 luvun 1 §:ssä tarkoitettua lii-
kevaihdon käsitettä, sekä sellaisiin verovel-
vollisiin, jotka eivät ole kirjanpitovelvollisia. 
Liikevaihtoon tai sitä vastaavaan tuottoon 
kuuluisivat myös arvonlisäverolaissa tarkoi-
tetut muut kuin palautukseen oikeuttavat ve-
rottomat myynnit. Liikevaihtoon tai sitä vas-
taavaan tuottoon ei luettaisi käyttöomaisuu-
den myyntejä. Raja-arvo määritettäisiin kir-
janpitolain liikevaihdon tai sitä vastaavan 
tuoton määritelmän perusteella, koska tämä 
vastaa parhaiten verovelvollisen koko varsi-
naisen liiketoiminnan laajuutta ja olisi sekä 
Verohallinnon että verovelvollisen kannalta 
helppo soveltaa. Arvonlisäverotuksen määri-
telmistä riippumattoman määrittelyn käyttä-
minen olisi perusteltua myös siksi, että nel-
jänneskalenterivuosimenettely koskisi kysei-
sissä laeissa olevien säännösten perusteella 
myös eräitä muita verotilijärjestelmään kuu-
luvia veroja. Momentissa tarkoitettu liike-
vaihto tai sitä vastaava tuotto laskettaisiin ka-
lenterivuoden pituiselta ajanjaksolta, vaikka 
verovelvollisen kirjanpitolain mukainen tili-
kausi olisi kalenterivuodesta poikkeava. Rat-
kaisevaa olisi siten 5 momentin mukaisesti 
näidenkin verovelvollisten osalta samana 
ajanjaksona, jona sovellettavasta verokaudes-
ta olisi kysymys, harjoitetun toiminnan laa-
juus. Raja-arvo olisi myös hallinnollisesti yk-
sinkertaisempi soveltaa kuin kirjanpitolain 
mukaiseen tilikauteen perustuva raja-arvo, 
koska pidennetyn verokauden sovelta-
misedellytysten täyttyminen tai täyttymättä 
jääminen ei kenenkään verovelvollisen osalta 
riippuisi kyseisen kalenterivuoden jälkeen 
päättyvän tilikauden liikevaihdosta tai sitä 
vastaavasta tuotosta.  

Pykälän 3 momentin mukaan sellaisten ve-
rovelvollisten, joiden kalenterivuoden kirjan-
pitolain 4 luvun 1 §:ssä tarkoitettu liikevaihto 

tai sitä vastaava tuotto olisi enintään 25 000 
euroa, verokausi olisi kalenterivuosi. Raja-
arvo määritettäisiin kalenterivuoden kirjanpi-
tolain liikevaihdon tai sitä vastaavan tuoton 
perusteella samoista syistä kuin 2 momen-
tissa ja jotta määritelmä olisi yhdenmukainen 
neljänneskalenterivuosimenettelyyn sovellet-
tavan määritelmän kanssa.  

Kalenterivuosimenettelyn piiriin kuuluisi 
suurin osa alarajahuojennukseen oikeutetuis-
ta verovelvollisista. Tämä edistäisi hallinnol-
lista tehokkuutta, koska alarajahuojennuksiin 
oikeutetuille yrityksille joudutaan usein mää-
räämään vero arvioimalla ilmoituslaimin-
lyöntien seurauksena ja oikaisemaan veron-
määräämispäätöstä myöhemmin verovelvol-
lisen antaessa oikeat tiedot. Nämä toimenpi-
teet kohdistuvat ainakin osittain siihen veron 
määrään, joka palautetaan alarajahuojennuk-
sena verovelvolliselle tilikauden päätyttyä. 

Sellaiset alarajahuojennukseen oikeutetut 
verovelvolliset, joiden kirjanpitolain mukai-
nen liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittäi-
si metsätaloudesta tai kiinteistön verollisen 
käyttöoikeuden luovuttamisesta saatujen vas-
tikkeiden perusteella 3 momentin mukaisen 
raja-arvon, kuuluisivat kalenterikuukausi- tai 
neljänneskalenterivuosimenettelyn piiriin. 
Sama koskisi sellaisia alarajahuojennukseen 
oikeutettuja verovelvollisia, joiden verollisen 
toiminnan tuotot eivät ylittäisi 3 momentissa 
tarkoitettua raja-arvoa, mutta raja ylittyisi 
muusta kuin palautukseen oikeuttavasta ve-
rottomasta toiminnasta johtuen. Näiden ala-
rajahuojennukseen oikeutettujen verovelvol-
listen ottaminen kalenterivuosimenettelyn 
piiriin tarkoittaisi, että pidennettyjen vero-
kausien edellytyksenä olevaa raja-arvoa ei 
voitaisi määritellä yhtenäisesti yksinomaan 
kirjanpitolain mukaisen liikevaihdon tai sitä 
vastaavan tuoton perusteella, mikä monimut-
kaistaisi järjestelmää. Kyseisten verovelvol-
listen jättämistä kalenterivuosimenettelyn ul-
kopuolelle voidaan perustella myös valvon-
nallisin syin. Lisäksi laajaa verotonta toimin-
taa harjoittavalla elinkeinoharjoittajalla on 
usein verotilimenettelyn piiriin kuuluvia 
työnantajasuorituksia, jotka olisi 3 momentin 
estämättä ilmoitettava neljänneskalenterivuo-
sittain tai kalenterikuukausittain.  

Pykälän 4 momenttiin sisällytettäisiin ny-
kyinen 162 §:n 4 momentin säännös, jonka 
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mukaan alkutuotantoa harjoittavan luonnolli-
sen henkilön, kuolinpesän tai yhtymän sekä 
79 c §:ssä tarkoitetun taide-esineen tekijän, 
joka ei harjoita muuta verollista toimintaa, 
verokausi on kalenterivuosi. Lain 162 §:n 5 
ja 6 momenttiin sisältyvät edellä mainittua 
kalenterivuosimenettelyä koskevat tarkem-
mat säännökset eroavat osittain menettelystä, 
jota sovellettaisiin niihin verovelvollisiin, 
jotka olisivat 3 momentin mukaan oikeutettu-
ja kalenterivuosimenettelyyn. Alkutuottajilla 
ja taide-esineiden tekijöillä ei ole nykyisin 
muun muassa mahdollisuutta siirtyä kalente-
rikuukausimenettelyn valittuaan takaisin ka-
lenterivuosimenettelyyn. Yhdenmukaisen ve-
rokohtelun turvaamiseksi sekä järjestelmän 
selkeyden ja yksinkertaisuuden vuoksi alku-
tuottajiin ja taide-esineiden tekijöihin sovel-
lettaisiin samaa menettelyä kuin muihin pi-
dennettyyn verokauteen oikeutettuihin vero-
velvollisiin. Kalenterivuosimenettelyyn oi-
keutetuilla alkutuottajilla ja taide-esineiden 
tekijöillä olisi liikevaihdosta riippumatta jat-
kossa mahdollisuus valita verokaudeksi ka-
lenterikuukauden lisäksi myös neljänneska-
lenterivuosi ja ehdotetun 162 b §:n mukaises-
ti nykyistä joustavampi mahdollisuus siirtyä 
verokaudesta toiseen. Sääntelyä muutettaisiin 
muun muassa siten, että kyseisillä alkutuotta-
jilla ja taide-esineen tekijöillä olisi oikeus va-
lita kalenterikuukausi- tai neljänneskalenteri-
vuosimenettely hakemuksen perusteella toi-
mintaa aloittaessaan tai tämän lain voimaan-
tullessa, mutta mahdollisuus muuttaa näin 
valittua verokautta vasta, kun samaa vero-
kautta on sovellettu kolmen perättäisen ka-
lenterivuoden ajan. Nykyisin verovelvollinen 
voi siirtyä kalenterikuukausimenettelyyn, 
vaikka olisi soveltanut kalenterivuosimenet-
telyä alle kolmen vuoden ajanjakson ajan. 
Verokauden valintaoikeutta koskevat sään-
nökset sisältyisivät 162 b §:ään. Kalenteri-
vuosimenettelyyn oikeutettuihin alkutuotta-
jiin ja taide-esineen tekijöihin sovellettaisiin 
myös 162 c §:ään sisältyviä kesken kalente-
rivuoden tapahtuvia verokauden muutoksia 
koskevia tarkempia menettelysäännöksiä.  

Pykälän 5 momentissa säädettäisiin tar-
kemmin 2 ja 3 momentissa tarkoitetusta ka-
lenterivuodesta. Ratkaisevaa olisi sen kalen-
terivuoden liikevaihto tai sitä vastaava tuotto, 

jona sovellettavasta verokaudesta olisi kysy-
mys.  

Pykälän 6 momenttiin sisältyisi lain 
162 §:n 7 momenttiin sisältyvä alkutuotan-
non määritelmä muuttumattomana.  

162 b §. Pykälää muutettaisiin siten, että 
yhteenvetoilmoitusta koskevat säännökset 
siirrettäisiin uuteen 162 e §:ään.  

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin 
162 a §:n 2—4 momentissa tarkoitettujen ve-
rovelvollisten oikeudesta valita verollista 
toimintaa aloittaessaan pääsäännöstä poik-
keava verokausi. Hakemus olisi tehtävä välit-
tömästi toiminnan aloittamisen yhteydessä. 
Lain voimaantulosäännösten perusteella ve-
rovelvollisella olisi momentissa tarkoitettu 
valintaoikeus myös lain voimaan tullessa. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin kalen-
terivuosi- tai neljänneskalenterivuosimenette-
lyyn oikeutetun verovelvollisen oikeudesta 
vapaaehtoisesti vaihtaa toiminnan alusta lu-
kien soveltamaansa verokautta. Momentin 
mukaan verovelvollinen voisi vaihtaa myös 
tässä pykälässä tarkoitetun valintaoikeuden 
perusteella valitsemaansa verokautta. Vero-
velvollinen voisi kulloinkin siirtyä hakemuk-
sesta siihen verokauteen, joka 162 a §:n 2—
4 momentin mukaan on hänen pääsääntöinen 
verokautensa tai tätä verokautta lyhyempään 
verokauteen. Verovelvollisella olisi oikeus 
vaihtaa myös tämän lain voimaantulosta lu-
kien siirtymäsäännöksen perusteella sovel-
tamaansa verokautta. 

Järjestelmän hallinnoitavuuden turvaami-
seksi 3 momentissa säädettäisiin, että vero-
velvollisen olisi sovellettava samaa verokaut-
ta yhtäjaksoisesti vähintään kolmen kalente-
rivuoden ajan. Verovelvollinen voisi siten 
vaihtaa verokautta vasta sovellettuaan alun 
perin valitsemaansa tai tässä pykälässä sää-
dettyä valintaoikeutta käyttäen valitsemaansa 
verokautta vähintään kyseisen ajan.  

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin järjes-
telmän hallinnoitavuuden turvaamiseksi, että 
2 momentissa tarkoitettuun hakemukseen pe-
rustuvaa verokautta sovellettaisiin hakemuk-
sen tekemistä seuraavan kalenterivuoden 
alusta lukien. Jotta Verohallinto voisi varau-
tua verokauden muutokseen, hakemus olisi 
tehtävä viimeistään sitä kalenterivuotta edel-
tävän syyskuun loppuun mennessä, jota ha-
kemus koskee.  
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162 c §. Pykälässä säädettäisiin tilanteista, 
joissa verovelvollisen soveltama verokausi 
muuttuisi muutoin kuin 162 b §:ssä säädettyä 
valintaoikeutta käyttämällä. 

Pykälän 1 momentissa velvoitettaisiin ve-
rovelvollinen ilmoittamaan viipymättä vero-
virastolle, jos kalenterivuotta tai seuraavaa 
kalenterivuotta koskevan 162 a :n 5 momen-
tissa tarkoitetun kalenterivuoden liikevaihto 
tai sitä vastaava tuotto ylittää todennäköisesti 
162 a §:n 2 tai 3 momentissa säädetyn euro-
määräisen rajan. Käytännössä verovelvolli-
sen ilmoitus voisi koskea kuluvan kalenteri-
vuoden lisäksi jo päättynyttä kalenterivuotta, 
jos rajan ylittyminen selviäisi vasta tilinpää-
töksen yhteydessä. Jotta Verohallinto voisi 
varautua verokauden muutokseen ajoissa, ve-
rovelvollisen olisi myös viipymättä ilmoitet-
tava etukäteen, jos seuraavan kalenterivuo-
den kannalta ratkaiseva liikevaihto tai sitä 
vastaava tuotto todennäköisesti ylittäisi rajan. 
Myös kalenterivuosimenettelyyn oikeutetun 
alkutuottajan ja taide-esineen tekijän olisi 
tehtävä momentissa tarkoitettu ilmoitus, jos 
toiminta muuttuisi siten, että kalenterivuosi-
menettelyn edellytykset eivät enää täyttyisi. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tilan-
teista, joissa verovelvollinen antaa kuluvaa 
kalenterivuotta koskevan ilmoituksen. Vero-
kautena pidettäisiin tällöin sen lyhyemmän 
verokauden alusta lukien, jona ilmoitus on 
annettu, uusia tietoja vastaavaa verokautta. 
Verovelvollisen olisi siten annettava muuttu-
neita tietoja vastaava veroilmoitus siltä uusi-
en tietojen mukaiselta verokaudelta, jona il-
moitus on annettu. Jos esimerkiksi verokausi 
muuttuisi neljänneskalenterivuodeksi ja 
1 momentissa tarkoitettu ilmoitus annettaisiin 
kesäkuussa, verokautena pidettäisiin neljän-
neskalenterivuotta huhtikuun alusta lukien. 
Momenttiin sisältyisi lisäksi valtuussäännös, 
jonka mukaan Verohallinto määräisi tar-
kemmin, millä edellytyksillä verovirasto voi-
si yksittäistapauksessa päättää, että kuluvaa 
kalenterivuotta koskevat toimet toteutetaan 
edellä mainittuja ajankohtia myöhemmästä 
ajankohdasta lukien. Verohallinto voisi esi-
merkiksi määrätä, että verokausi muuttuisi 
tietyissä tilanteissa vasta seuraavan kalente-
rivuoden alusta lukien. Momentti ei tulisi so-
vellettavaksi niissä poikkeustilanteissa, joissa 
verovelvollinen antaisi jo päättynyttä kalen-

terivuotta koskevan ilmoituksen. Tässä tilan-
teessa voisi kuitenkin tulla sovellettavaksi 
3 momentti, jos verovelvollinen ei olisi anta-
nut ilmoitusta viipymättä.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin tilan-
teista, joissa verovirasto muutoin kuin 1 mo-
mentissa tarkoitetulla tavalla toteaisi, että pi-
dennetyn verokauden soveltamisedellytykset 
eivät enää täyty. Tällöin verovelvollisen ve-
rokautena pidettäisiin lyhyempää verokautta 
takautuvasti kalenterivuoden alusta lukien. 
Momenttia voitaisiin soveltaa paitsi silloin, 
kun tieto saataisiin muutoin kuin verovelvol-
lisen ilmoituksen kautta, myös silloin, kun 
verovelvollinen antaisi 1 momentissa tarkoi-
tetun ilmoituksen, mutta sitä ei katsottaisi 
annetun viipymättä eikä laiminlyönti olisi 
4 momentissa tarkoitetulla tavalla olennai-
nen. Momenttiin otettaisiin lisäksi valtuus-
säännös, jonka mukaan Verohallinto voisi 
määrätä tarkemmin, millä edellytyksillä voi-
taisiin jättää siirtymättä lyhyempään vero-
kauteen, vaikka raja-arvo olisi ylittynyt tai 
todennäköisesti ylittyisi. Toimenpiteisiin voi-
taisiin jättää ryhtymättä esimerkiksi silloin, 
kun kalenterivuosimenettelyn raja-arvon ylit-
tyminen olisi hyvin vähäinen ja ilmenisi vas-
ta kalenterivuoden lopulla. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin verovi-
raston oikeudesta siirtää verovelvollinen ka-
lenterivuosimenettelystä tai neljänneskalente-
rivuosimenettelystä kalenterikuukausimenet-
telyyn silloin, kun 162 a §:n 2—4 momen-
tissa säädetyt edellytykset täyttyisivät. Vero-
valvonnan edellytysten turvaamiseksi ja ve-
ropetosten ehkäisemiseksi veroviraston olisi 
voitava tehokkaasti estää pidennetyn ilmoi-
tuskauden väärinkäyttäminen. Tämän vuoksi 
verovelvollinen menettäisi oikeutensa sovel-
taa pidennettyä verokautta ensinnäkin, jos 
hän olennaisesti laiminlöisi tai jos hänen voi-
taisiin ennakkoperintälain 26 §:n 3 momen-
tissa mainituilla perusteilla olettaa olennai-
sesti laiminlyövän ennakkoperintälain kysei-
sen pykälän 2 momentissa tarkoitetut velvol-
lisuutensa verotuksessa. Edellytykset olisivat 
siten tältä osin samat kuin ennakkoperintäre-
kisteristä poistamisen tai siihen merkitsemät-
tä jättämisen edellytykset.  

Ennakkoperintälain 26 §:n 2 momentti kos-
kee sitä, joka olennaisesti laiminlyö veron-
maksun, kirjanpitovelvollisuuden, verotusta 
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koskevan ilmoittamis- tai muistiinpanovel-
vollisuuden taikka muut velvollisuutensa ve-
rotuksessa. Ennakkoperintälain 26 §:n 3 mo-
mentin 1 kohdan mukaan ennakkoperintäre-
kisteristä voidaan poistaa tai siihen jättää 
merkitsemättä myös se, jonka voidaan olettaa 
aiempien laiminlyöntien tai johtamiensa yh-
teisöjen tai yhtymien aiempien laiminlyön-
tien perusteella olennaisesti laiminlyövän 
2 momentissa tarkoitetut velvollisuutensa, ja 
2 kohdan mukaan yhteisö tai yhtymä, jonka 
voidaan olettaa olennaisesti laiminlyövän 
2 momentissa tarkoitetut velvollisuutensa yh-
teisöä tai yhtymää johtavan aiempien laimin-
lyöntien tai tämän johtamien muiden yhteisö-
jen tai yhtymien aiempien laiminlyöntien pe-
rusteella.  

Verovelvollinen voisi lisäksi menettää oi-
keutensa soveltaa pidennettyä verokautta, jos 
ennakkoperintälain 26 §:n 3 momentissa 
mainittua perustetta vastaavalla muulla pe-
rusteella voitaisiin olettaa hänen olennaisesti 
laiminlyövän ennakkoperintälain 26 §:n 
2 momentissa tarkoitetut velvollisuutensa ve-
rotuksessa. Säännös mahdollistaisi esimer-
kiksi sellaisen verovelvollisen, johon lähei-
sessä yhteydessä olevat elinkeinonharjoittajat 
olisivat syyllistyneet verovelvoitteiden lai-
minlyönteihin ulkomailla ja jonka voitaisiin 
tästä syystä olettaa laiminlyövän olennaisesti 
verovelvoitteensa Suomessa, määräämisen 
kalenterikuukausimenettelyyn. Momenttia 
voitaisiin soveltaa esimerkiksi silloin, kun 
verovelvollinen on jättänyt antamatta 1 mo-
mentissa tarkoitetun ilmoituksen tai antanut 
sen ilmeisesti liian myöhään, jos laiminlyönti 
olisi olennainen. Muuna verotusta koskevan 
velvollisuuden laiminlyöntinä pidettäisiin 
esimerkiksi 169 §:ssä tai 170 §:ssä säädetyn 
velvollisuuden noudattamatta jättämistä. 
Myös toimintaa aloittavalta yritykseltä voi-
taisiin evätä oikeus pidennettyyn verokau-
teen. Laiminlyönnin ei tarvitsisi koskea ar-
vonlisäveroa tai muuta verotilimenettelyn 
piiriin kuuluvaa veroa, vaan verovirasto voisi 
ottaa huomioon myös sen tiedossa olevat 
muita veroja koskevat laiminlyönnit. Jos ve-
rovelvollinen siirrettäisiin arvonlisäverotuk-
sessa kalenterikuukausimenettelyyn, vero-
kausi muuttuisi kalenterikuukaudeksi myös 
muissa verotilimenettelyyn kuuluvissa ve-
roissa. Verokautena pidettäisiin kalenteri-

kuukautta takautuvasti kalenterivuoden alus-
ta lukien. 

Pykälän 5 momentissa säädettäisiin ilmoi-
tuksesta, joka olisi annettava lyhyempään ve-
rokauteen siirtymistä edeltävältä kalenteri-
vuoden osalta silloin, kun verokausi muuttuu 
lyhyemmäksi kesken verokauden 2 momen-
tissa tarkoitetulla tavalla. Edeltäneeltä vero-
kauden osalta veroilmoitus olisi annettava 
viimeistään sitä kalenterikuukautta seuraava-
na toisena kalenterikuukautena, jona 1 mo-
mentissa tarkoitettu ilmoitus on annettu, ve-
rotililaissa säädettynä ajankohtana, tai vero-
viraston määräämänä myöhempänä ajankoh-
tana. Veroviraston määräys tulisi kysymyk-
seen silloin, kun verovirasto olisi 2 momen-
tin mukaan määrännyt, että kuluvaa kalente-
rivuotta koskevat toimet toteutetaan pääsään-
nön mukaista ajankohtaa myöhemmästä 
ajankohdasta lukien. Momentin mukaan il-
moitettavan veron maksamisesta säädettäisiin 
147 §:n 3 momentissa.  

Sellainen verovelvollinen, jonka verokau-
tena pidettäisiin 3 tai 4 momentin perusteella 
kalenterivuoden alusta lukien lyhyempää ve-
rokautta, olisi velvollinen antamaan takautu-
vasti lyhyemmän verokauden mukaiset il-
moitukset ja suorittamaan myöhästymismak-
sun, ellei laiminlyönnistä määrättäisi veron-
korotusta. 

Pykälän 6 momentin mukaan veroviraston 
olisi annettava 3 momentissa tarkoitetussa 
asiassa verovelvollisen pyynnöstä valituskel-
poinen päätös. Päätös olisi annettava aina 
4 momentissa tarkoitetussa asiassa.  

162 d §. Pykälässä säädettäisiin verotili-
menettelyyn kuuluviin eri verolajeihin sovel-
lettavien verokausien yhteensovittamisesta. 
Pykälän mukaan verovelvollisen, jonka ve-
rokausi on muu kuin kalenterivuosi, olisi so-
vellettava arvonlisäverotuksessa samaa vero-
kautta kuin muihin verotililain 1 §:n 2 ja 
3 momentissa tarkoitettujen lakien nojalla 
kannettaviin veroihin ja maksuihin, lukuun 
ottamatta eräistä vakuutusmaksuista suoritet-
tavasta verosta annettua lakia (664/1966) ja 
arpajaisverolakia (552/1992). Jos verovelvol-
lisen verokausi olisi 162 a §:n 3 momentin 
perusteella kalenterivuosi, hänen olisi sovel-
lettava muissa veroissa neljänneskalenteri-
vuosimenettelyä. Säännös koskisi myös ti-
lannetta, jossa verovirasto siirtäisi 162 c §:n 
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4 momentin tai sitä vastaavan säännöksen pe-
rusteella jonkin veron osalta verovelvollisen 
kalenterikuukausimenettelyyn. 

162 e §. Uuteen pykälään sisältyisivät ny-
kyisin 162 b §:ään sisältyvät yhteenvetoil-
moitusta koskevat säännökset sisällöllisesti 
muuttamattomina.  

163 §. Pykälässä säädetään sähköisestä il-
moittamisesta. Pykälän 1 momenttiin tehtäi-
siin verotilimenettelystä aiheutuvia teknisiä 
muutoksia. Verokaudelta annettavan veroil-
moituksen antamisesta sähköisesti säädettäi-
siin verotililaissa, joten viittaus tähän ilmoi-
tukseen poistettaisiin. Viittaus ennakkopalau-
tushakemukseen poistettaisiin, koska veroti-
limenettelyssä ei enää sovellettaisi ennakko-
palautusmenettelyä. 

Pykälän 2 momentin valtuutussäännöstä 
tarkistettaisiin. 

164 §. Pykälän 1 momentin sanamuoto 
ajantasaistettaisiin.  

Pykälän nykyisessä 3 momentissa sääde-
tään ajankohdasta, jolloin ilmoitus katsotaan 
annetuksi. Postitse saapunut ilmoitus katso-
taan annetuksi silloin, kun ilmoituksen sisäl-
tävä postilähetys on jätetty postiin veroviras-
tolle osoitettuna. Konekielinen ilmoitus kat-
sotaan annetuksi silloin, kun tieto on saapu-
nut verovirastoon. Sääntelyä muutettaisiin 
ensinnäkin siten, että se koskisi ainoastaan 
yhteenvetoilmoitusta, koska veroilmoituksen 
osalta asiasta säädettäisiin verotililaissa. Toi-
seksi yhteenvetoilmoitusten osalta sääntely 
yhdenmukaistettaisiin sisällöllisesti verotili-
lain kanssa.  

Pykälään otettaisiin uusi 2 momentti, jonka 
mukaan muutoin kuin sähköisesti annettu yh-
teenvetoilmoitus katsotaan annetuksi silloin, 
kun se on saapunut verovirastolle siten kuin 
hallintolain 18 §:ssä säädetään. Hallintolain 
18 §:n mukaan ilmoitus on saapunut viran-
omaiselle päivänä, jona se on annettu viran-
omaiselle. Postitse lähetetyn asiakirjan saa-
pumispäiväksi katsottaisiin se päivä, jona lä-
hetys on saapunut viranomaisen postiloke-
roon tai sille on toimitettu ilmoitus lähetyk-
sen saapumisesta postiyritykseen. Käytän-
nössä ilmoitus tulisi antaa postin kuljetetta-
vaksi yhdestä kahteen päivään ennen ehdo-
tettua 162 e §:n 4 momentissa säädettyä mää-
räpäivää tai jättää viranomaisen toimipistee-
seen kyseisenä päivänä.  

Pykälän 3 momenttia muutettaisiin siten, 
että se koskisi sähköisesti annettua yhteenve-
toilmoitusta. Ilmoitus katsottaisiin annetuksi 
silloin, kun se on saapunut verovirastolle si-
ten kuin sähköisestä asioinnista viranomais-
toiminnassa annetun lain 10 §:ssä säädetään. 
Saapumispäivänä pidettäisiin päivää, jona 
ilmoitus on viranomaisen käytettävissä vas-
taanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, 
että viestiä voidaan käsitellä. Jos saapu-
misajankohdasta ei voida esittää selvitystä, 
ilmoitus katsotaan saapuneeksi lähettä-
misajankohtana, jos siitä voidaan esittää luo-
tettava selvitys. Käytännössä sähköinen yh-
teenvetoilmoitus voitaisiin lähettää sen mää-
räpäivänä. 

165 §. Pykälässä säädetään veroviranomai-
selle annettavien asiakirjojen allekirjoittami-
sesta. Pykälää muutettaisiin siten, että se ei 
enää koskisi verokaudelta annettavaa veroil-
moitusta, koska sitä koskevat säännökset si-
sältyisivät verotililakiin. Verotilimenettelyssä 
myös niiden verovelvollisten, joiden vero-
kautena on kalenterikuukausi, tulisi voimassa 
olevasta 2 momentista poiketen allekirjoittaa 
veroilmoitus.  

Pykälän 1 momentti säilyisi muutoin ny-
kyisen sisältöisenä, mutta ilmoitusten allekir-
joitusvelvollisuus koskisi vain yhteenvetoil-
moituksia.  

Pykälän 2 momenttiin otettaisiin voimassa 
olevaan 3 momenttiin sisältyvä säännös siten 
muutettuna, että se koskisi vain edellä mai-
nittuja ilmoituksia. Momenteissa mainitut 
muut asiakirjat olisi allekirjoitettava nykyi-
seen tapaan.  

Pykälän 3 momenttiin otettaisiin nykyisen 
4 momentin valtuussäännös muutettuna uusia 
1 ja 2 momentteja vastaavaksi.  

176 §. Pykälässä säädetään saatuihin ilmoi-
tuksiin ja muuhun selvitykseen perustuvan 
veron määräämisestä verovelvolliselle. Pykä-
lää muutettaisiin siten, että siinä säädettäisiin 
myös nykyisin jälkiverotuksena määrättäväs-
tä verosta. Pykälään tehtäisiin lisäksi veroti-
limenettelyn aiheuttamat muutokset. 

Pykälän 1 momenttia muutettaisiin siten, 
että sitä ei enää sovellettaisi verovelvollisen 
antamaan veroilmoitukseen perustuvan mak-
samatta olevan määrän maksuunpanoon. Ve-
rotilimenettelyssä verovelvollinen olisi vel-
vollinen maksamaan oma-aloitteisesti ilmoit-
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tamansa maksamatta olevan veron verotili-
lain säännösten mukaisesti.  

Lain 179 §:ään sisältyvät jälkiverotusta 
koskevat säännökset kumottaisiin. Lakiehdo-
tuksen mukaan vero määrättäisiin jälkivero-
tuksen soveltamisalaan kuuluvissa tilanteissa 
pykälän 1 momentin perusteella. Nykyisin 
jälkiverotus voidaan toimittaa vasta nykyisen 
178 §:ssä säädetyn määräajan päättymisen 
jälkeen.  

Pykälän 1 momentin mukaan verovirasto 
määräisi verovelvollisen veroilmoituksella 
antamista tiedoista poiketen tai veroilmoituk-
sen puuttuessa sellaisen veron määrän, jota 
on ilmoitettu liian vähän maksettavaksi tai 
liikaa palautettavaksi. Veron määräämisen 
edellytyksenä ei enää olisi se, että vero on 
jäänyt tosiasiallisesti maksamatta, koska ve-
ron maksaminen tapahtuisi verotilijärjestel-
mässä. Vero olisi siten määrättävä, jos vero-
velvollisen veroilmoituksen mukainen mak-
settava vero olisi liian pieni tai palautettava 
vero liian suuri, jotta verotilille kirjattava 
velvoite tai hyvitys olisi oikean suuruinen. 
Veroa ei kuitenkaan olisi määrättävä esimer-
kiksi silloin, kun ilmoitettu maksettava vero 
ei toisensa kumoavista virheistä johtuen 
muodostuisi liian pieneksi tai palautettava 
vero liian suureksi. Vastaavaa periaatetta so-
velletaan nykyisin käytännössä jälkiverotuk-
sessa. 

Veron määräämisellä tarkoitettaisiin myös 
palautusoikeuden epäämistä veroilmoituksel-
la annetuista tiedoista poiketen. Momenttia 
sovellettaisiin, jos verovirasto ei esimerkiksi 
hyväksyisi verovelvollisen veroilmoituksella 
ilmoittamaa vähentämättä jääneen arvon-
lisäveron määrää tai 191 b §:n 1 momentissa 
tarkoitettua korjausta. 

Pykälän 1 momentin perusteella vero voi-
taisiin määrätä tulkinnallisissa kysymyksissä, 
vaikka verovelvollisen katsottaisiin antaneen 
oikeat asiatiedot verovirastolle oikeassa ajas-
sa, mutta arvioineen verokohtelunsa oikeu-
dellisesti väärin. Jos verovelvollinen ei antai-
si lainkaan veroilmoitusta tai ilmoittaisi ve-
roa ilmeisesti liian vähän eikä täydentäisi ke-
hotuksesta huolimatta tietoja, vero määrättäi-
siin nykyiseen tapaan 177 §:n mukaisesti ar-
vioimalla.  

Ehdotetun 1 momentin mukaan vero voi-
taisiin määrätä riippumatta syystä, jonka joh-

dosta veron määrä on virheellinen. Veron 
määräämisessä olisi kuitenkin otettava huo-
mioon 2 momentin asettamat rajoitukset. Ve-
ro olisi määrättävä 179 §:ssä säädettävässä 
kolmen vuoden määräajassa, joka vastaisi si-
tä aikaa, jona jälkiverotus on nykyisin toimi-
tettava. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että 
veroa ei määrätä, jos asia on veroviraston 
päätöksellä ratkaistu. Momenttiin otettaisiin 
lisäksi nimenomainen säännös luottamuksen-
suojasta. Vastaava säännös sisältyy verotus-
menettelystä annetun lain 26 §:n 2 moment-
tiin. Vero voitaisiin siten lähtökohtaisesti ny-
kyiseen tapaan määrätä kaikissa tilanteissa, 
joissa veroviranomainen ei ole ratkaissut 
päätöksellä kyseistä asiaa. Jos luottamuksen-
suojan edellytykset täyttyisivät, veroa ei kui-
tenkaan määrättäisi. Luottamuksensuojaa 
koskevan säännöksen ottaminen lakiin on pe-
rusteltua sen vuoksi, että jälkiverotus ja sitä 
koskevat erityiset edellytykset eivät enää so-
veltuisi. Luottamuksensuojaa koskevan sään-
nöksen ottaminen lakiin ei kuitenkaan muut-
taisi sen luonnetta yleisenä oikeusperiaattee-
na. Luottamuksensuojan soveltaminen olisi 
edelleen säännöksen soveltamisalaan kuulu-
vissa tilanteissa yksittäistapauksittaista har-
kintaa. Lakiin otettavalla säännöksellä ei ole 
myöskään tarkoitus estää luottamuksen-
suojan soveltumista tilanteissa, jotka eivät 
kuulu säännöksen soveltamisalaan. Luotta-
muksensuojaa saisi arvonlisäverotuksessa si-
ten samassa laajuudessa kuin se on nykyisin 
verotus- ja oikeuskäytännössä hyväksytty.  

Pykälän nykyisiin 2 ja 3 momenttiin sisäl-
tyvät säännökset siirtyisivät 4 ja 5 momen-
teiksi. 

177 §. Pykälään sisältyvät arvioverotusta 
koskevat säännökset. Säännöksiin tehtäisiin 
verotilimenettelystä aiheutuvat muutokset.  

Pykälän 1 momenttia muutettaisiin siten, 
että arvioverotuksen toimittamisen edellytyk-
senä ei enää olisi veron maksamisen laimin-
lyönti, vaan riittävää olisi, että verovelvolli-
nen on laiminlyönyt veron ilmoittamisen ko-
konaan tai ilmoittanut sitä ilmeisesti liian vä-
hän. Maksamatta jättämistä koskeva edelly-
tys ei tulisi sovellettavaksi, koska verotilime-
nettelyssä verovelvollinen ei voisi enää mak-
sun yhteydessä annettavien viitetietojen pe-
rusteella kohdistaa maksua arvonlisäverolle. 
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Uudessa menettelyssä arvioverotus ei enää 
jäisi toimittamatta tilanteessa, jossa verovel-
vollinen olisi jättänyt veroilmoituksen anta-
matta tai antanut sen puutteellisena, mutta 
olisi maksanut veron oikeamääräisenä. Vero-
tilimenettelyssä ylimääräinen maksu kirjat-
taisiin verotilille hyvitykseksi ja voitaisiin 
käyttää arvonlisäverovelvoitteen suorituksek-
si vasta, kun kyseinen velvoite on ilmoitus-
tietojen tai veroviraston määräämispäätöksen 
perusteella kirjattu tilille. 

Pykälän 2 momenttia muutettaisiin siten, 
että verovirasto antaisi verotililain 7 §:n 
4 momentissa tarkoitetun ilmoitusvelvolli-
suuden täyttämistä koskevan kehotuksen yh-
teydessä verovelvolliselle tiedoksi arvioidun 
veron määrän ja sen määräämisen perusteita 
koskevat tiedot. Verovelvolliselle varattaisiin 
tilaisuus selvityksen antamiseen. Jos vero-
velvollinen ei antaisi kehotuksen saatuaan 
oikeaa veroilmoitusta, verovirasto antaisi ve-
rovelvolliselle 184 §:n mukaisesti tiedoksi 
päätöksen, johon on liitetty valitusosoitus ja 
johon sisältyisi nykyisessä 4 momentissa tar-
koitetut tiedot. 

Pykälän 2 momenttiin nykyisin sisältyvä 
säännös siirtyisi uudeksi 3 momentiksi ku-
motun tilalle sanamuodoltaan tarkistettuna 
1 momentin muutosta vastaavaksi.  

178 §. Pykälää muutettaisiin siten, että jäl-
kiverotusta koskevat säännökset poistettaisiin 
ja pykälään otettaisiin nykyisiä 180 §:ään si-
sältyviä jälkiverotuksen toimittamatta jättä-
mistä koskevia edellytyksiä vastaavat edelly-
tykset sille, että vero voidaan jättää määrää-
mättä 176 §:ssä tarkoitetulla tavalla.  

Pykälän 1 momentti vastaisi 180 §:n 1 mo-
menttiin sisältyvää säännöstä. Momentin 
mukaan vero voitaisiin jättää määräämättä, 
jos ostajan vähennys- tai palautusoikeuden 
johdosta valtiolle ei aiheutuisi veron mää-
räämättä jäämisestä verotulojen menetystä. 
Säännöksen sanamuotoa muutettaisiin 
176 §:n 1 momentin muutoksia vastaavaksi. 
Jotta säännöksen soveltamisala ei muodostui-
si epätarkoituksenmukaisen laajaksi, vero 
voitaisiin jättää määräämättä momentissa 
tarkoitetuissa tilanteissa vain, jos verotuksen 
tasapuolisuus tai muu syy ei vaadi veron 
määräämistä. Vastaavaa edellytystä ei sisälly 
nykyiseen lakiin, mutta se olisi tarpeen, kos-
ka uusi menettely soveltuisi myös muihin ve-

ron määräämistilanteisiin kuin jälkiverotuk-
seen. Menettelyä ei siten olisi tarkoitettu pää-
sääntöiseksi menettelyksi verovelvollisten 
välisissä liiketoimissa eikä se saisi johtaa ve-
rovelvollisten eriarvoiseen kohteluun. Merki-
tystä olisi myös esimerkiksi sillä, johtuisiko 
veron määrääminen verovelvollisen syyksi 
luettavasta seikasta vai ei. Verohallinto mää-
räisi 3 momentin perusteella tarkemmin ve-
ron määräämättä jättämisen edellytyksistä. 

Pykälän 2 momenttiin sisältyisi 180 §:n 
2 momenttia vastaava säännös. Säännökseen 
sanamuotoa muutettaisiin 176 §:n 1 momen-
tin muutoksia vastaavaksi ja siinä oleva val-
tuussäännös siirrettäisiin 3 momenttiin. 

Pykälän 3 momentin mukaan Verohallinto 
antaisi tarkemmat määräykset siitä, milloin 1 
ja 2 momentissa tarkoitettu vero voidaan jät-
tää määräämättä. 

179 §. Pykälään otettaisiin ehdotettua 
176 §:ssä tarkoitettua veron määräämistä 
koskevat määräaikasäännökset.  

Nykyisin vero on 178 §:n mukaan määrät-
tävä yhden vuoden määräajassa, jos veroil-
moitus on annettu määräajassa. Käytännössä 
vain verovelvollisen ilmoittama, mutta mak-
samatta jättämä vero, määrätään maksetta-
vaksi tässä määräajassa. Jatkossa kyseistä ve-
roa ei enää määrättäisi maksettavaksi arvon-
lisäverolain perusteella. Muissa tilanteissa 
yhden vuoden määräaika asettaa verovelvol-
liset käytännössä eriarvoiseen asemaan riip-
puen siitä, onko ilmoitus annettu määräajassa 
vai ei. Näistä syistä 178 §:ssä tarkoitetusta 
yhden vuoden määräajasta luovuttaisiin.  

Pykälän 1 momentin mukaan 176 §:ssä tar-
koitettu vero olisi määrättävä kolmen vuoden 
kuluessa sen tilikauden päättymisestä, jolta 
vero olisi tullut maksaa. Määräaika vastaisi 
sitä aikaa, jona jälkiverotus on nykyisin 
179 §:n mukaan toimitettava, mutta soveltui-
si lisäksi neljänneskalenterivuosimenette-
lyyn. 

Kalenterikuukausimenettelyä sovellettaessa 
vero olisi käytännössä nykyiseen tapaan 
määrättävä kolmen vuoden kuluessa sen tili-
kauden päättymisestä, johon kuuluvalta ka-
lenterikuukaudelta se olisi tullut maksaa. Jos 
verovelvollisen verokausi olisi neljänneska-
lenterivuosi tai kalenterivuosi, 208 a §:n mu-
kaan tilikausi olisi kalenterivuosi. Saman py-
kälän mukaan paliskuntaryhmän tilikausi on 
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poronhoitovuosi. Vero olisi siten määrättävä 
näiden verovelvollisten osalta kolmen vuo-
den kuluessa sen kalenterivuoden tai poron-
hoitovuoden päättymisestä, jolta vero olisi 
tullut maksaa.  

Pykälän 2 momenttiin otettaisiin nykyistä 
179 §:n 3 momenttia vastaava säännös siitä, 
milloin vero katsottaisiin määrätyn määrä-
ajassa.  

180 §. Pykälän 1 momenttiin otettaisiin 
nykyistä 179 §:n 2 momenttia vastaava sään-
nös veron määräämisestä kuolinpesälle.  

Pykälän 2 momenttiin otettaisiin 179 §:n 
2 momenttia vastaava 1 momentissa tarkoi-
tettua veroa koskeva määräaikasäännös. 
Määräaikaa tarkennettaisiin siten, että veroa 
ei voitaisi määrätä, jos 179 §:ssä tarkoitettu 
määräaika olisi päättynyt. 

182 §. Pykälässä säädetään veronkorotuk-
sesta. Pykälän 1 momentin 1 ja 3 kohtaan 
tehtäisiin verotilimenettelystä johtuvia muu-
toksia ja pykälään lisättäisiin uusi 5 moment-
ti. 

Pykälän 1 momentin 1 kohta kumottaisiin, 
koska verotilimenettelyssä maksamatta jää-
neelle arvonlisäverolle ei enää määrättäisi 
veronkorotusta, vaan sille olisi suoritettava 
ainoastaan verotililain mukaista viivästys-
korkoa. Momentin nykyiseen 2—4 kohtaan 
sisältyvät säännökset siirtyisivät 1—3 koh-
daksi osittain muutettuna.  

Verotilimenettelyssä veroilmoituksen oike-
assa ajassa antamisen laiminlyönnistä ei pää-
sääntöisesti määrättäisi veronkorotusta, vaan 
verotililaissa säädettävä myöhästymismaksu. 
Myöhästymismaksua määrättäisiin myös il-
moittamatta jääneelle määrälle, kun verovel-
vollinen antaa määräajassa ilmoituksen, jossa 
on ilmoitettu vain osa tilitettävästä verosta, 
mutta antaa myöhemmin oma-aloitteisesti 
korjausilmoituksen. Veronkorotusta voitai-
siin sen sijaan 1—3 kohdan perusteella edel-
leen määrätä, jos verovelvollinen ei anna il-
moitusta tai täydennä puutteellista tai vailli-
naista ilmoitusta kohtuullisessa ajassa. Ve-
ronkorotus jäisi siten koskemaan esimerkiksi 
sellaisia tilanteita, joissa verovirasto olisi 
ryhtynyt veron määräämistoimiin ennen kuin 
verovelvollinen on antanut oikeat tiedot ve-
roilmoituksella. Verovelvollinen ei voisi 
myöskään välttää veronkorotusta antamalla 
oikeat tiedot veroilmoituksella verotarkas-

tuksen käynnistämisen jälkeen tai saatuaan 
tiedon aiotusta tarkastuksesta. Veronkorotuk-
sen määrääminen ei kuitenkaan aina edellyt-
täisi, että verovirasto on ryhtynyt toimiin en-
nen ilmoituksen antamista, vaan asia ratkais-
taisiin tapauskohtaisesti. Jos laiminlyönnistä 
määrättäisiin veronkorotusta, myöhästymis-
maksua ei verotililain mukaan määrättäisi. 
Myöhästymismaksun ja veronkorotuksen ra-
janvedon selkeyttämiseksi pykälän 1 momen-
tin 2 kohtaan otettavaa säännöstä muutettai-
siin siten, että veronkorotusta voitaisiin mää-
rätä vain, jos verovelvollinen on laiminlyönyt 
kokonaan veroilmoituksen antamisen tai an-
tanut sen olennaisesti liian myöhään. Nykyi-
sin säännös koskee yleisesti veroilmoituksen 
oikeassa ajassa antamista.  

Pykälän 2 momentissa oleva viittaus kor-
jattaisiin 1 momentin muutoksia vastaavaksi. 

Pykälän 4 momentin sanamuotoa tarkistet-
taisiin. 

Pykälän uuteen 5 momenttiin otettaisiin 
selkeyden vuoksi viittaus veron säädetyssä 
ajassa ilmoittamisen laiminlyönnistä verotili-
lain perusteella määrättävään myöhästymis-
maksuun. 

183 §. Pykälässä säädetään veronlisäykses-
tä. Pykälä ehdotetaan kumottavaksi, koska 
verotilimenettelyssä määräajassa maksamatta 
jääneelle verolle ei olisi suoritettava veron-
lisäystä vaan verotililaissa säädettyä viiväs-
tyskorkoa. 

184 §. Pykälän 1 momentissa säädetään ve-
rovelvolliselle tiedoksi annettavasta veron, 
veronlisäyksen tai veronkorotuksen määrää-
mistä koskevasta valituskelpoisesta päätök-
sestä. Verotilimenettelyssä vero määrättäisiin 
176 §:n mukaisesti arvonlisäverolain perus-
teella ja verovirasto määräisi päätöksen yh-
teydessä valtiovarainministeriön määräysten 
mukaisen eräpäivän veron maksamiselle. 
Momentti ei enää koskisi tilanteita, joissa ve-
rovelvollinen on jättänyt ilmoittamansa veron 
maksamatta, koska verotilimenettelyssä ky-
seinen vero kannettaisiin verovelvolliselta 
verotililain perusteella ilman arvonlisävero-
lain perusteella tehtyä veron maksettavaksi 
määräämispäätöstä. Veroviraston päätöksen 
yhteydessä verovelvolliselle ei enää annettai-
si tiedoksi verolippua eikä verolle suoritettai-
si veronlisäystä, joten viittaus niihin ehdote-
taan poistettavaksi momentista.  
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Pykälän 2 momenttia muutettaisiin siten, 
että se koskisi vain verovelvollisen hake-
muksen tai sitä vastaavan selvityksen johdos-
ta annettua palautusoikeutta koskevaa myön-
teistä tai kielteistä päätöstä. Hakemusmenet-
telystä säädettäisiin muun muassa 133 c ja 
133 n §:ssä, 149 b §:n 4 momentissa sekä 
191 b §:n 2 momentissa sekä voimassa ole-
vassa 133 u §:ssä. Verotilimenettelyssä sään-
nös ei nykyisestä poiketen soveltuisi 
149 §:ssä eikä 149 b §:n 3 momentissa tar-
koitettuun palautukseen oikeuttavaan veroon. 
Näissä tilanteissa palautusoikeus syntyisi ve-
roilmoituksen perusteella ilman päätöstä. Jos 
veroviranomainen ilmoitustiedoista poiketen 
ei myöntäisi oikeutta palautukseen, kysymys 
olisi 1 momentissa tarkoitetusta veron mää-
räämisestä.  

185 §. Pykälässä säädetään Veronsaajien 
oikeudenvalvontayksikön vaatimuksesta teh-
tävästä päätöksestä. Pykälästä poistettaisiin 
käsite veronlisäys ja sanamuoto yhtenäistet-
täisiin 184 §:n kanssa. Pykälä soveltuisi 
myös silloin, kun Veronsaajien oikeudenval-
vontayksikkö katsoo, että verovelvollisella ei 
olisi oikeutta 149 §:ssä tai 149 b §:n 3 mo-
mentissa tarkoitettuun palautukseen tai oike-
utta tehdä 191 §:n 2 momentissa tarkoitettua 
vähennystä, koska tällöin olisi kysymys ve-
ron määräämistä koskevasta päätöksestä. Sitä 
ei sovellettaisi tilanteissa, joissa on kysymys 
verovelvollisen palautusoikeutta koskevasta 
hakemuksesta, koska hakemuksen johdosta 
annetaan sekä myönteinen että kielteinen 
päätös.  

187 §. Pykälän mukaan verovelvolliselle 
takaisin maksettava vero on maksettava vii-
vytyksettä. Lisäksi pykälä sisältää määräyk-
set takaisin maksettavalle verolle maksetta-
vasta korosta. Pykälän nykyiset säännökset 
ehdotetaan kumottavaksi, koska verotilime-
nettelyssä takaisin maksettava vero kirjattai-
siin verotilille hyvitykseksi ja maksettaisiin 
verovelvolliselle takaisin verotililain sään-
nösten mukaisesti. Verolle maksettaisiin kor-
koa verotililain mukaisesti. 

188 a §. Lakiin lisättäisiin uusi 188 a ja 
188 b §, jotka koskisivat lain 147 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitettua uuden kuljetusvälineen 
yhteisöhankinnasta verovelvollista, jota ei 
merkitä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. 
Erityissäännökset ovat tarpeen, koska kysei-

set verovelvolliset eivät kuuluisi verotilime-
nettelyn soveltamisalaan. Pykälään sisältyvät 
säännökset vastaisivat lakiehdotuksen 
133 s §:ään sisältyviä sähköisen kaupan eri-
tyisjärjestelmää käyttäviin verovelvollisiin 
sovellettavia säännöksiä.  

Pykälän 1 momentin mukaan verovirasto 
ilmoittaisi 147 §:n 2 momentissa tarkoitetulle 
verovelvolliselle tämän ilmoittamasta mak-
samatta jääneestä verosta.  

Pykälän 2 momentin mukaan 1 momentissa 
tarkoitettuun veroon sovellettaisiin, mitä ve-
rotililain 24 §:n 1 momentissa säädetään kau-
siveroilmoituksella ilmoitetusta verosta.  

Pykälän 3—5 momentissa säädettäisiin ve-
ronlisäyksestä. Erityissäännös on tarpeen, 
koska verotililain viivästyskorkosäännökset 
eivät koskisi lain 147 §:n 2 momentissa tar-
koitettuja verovelvollisia, vaan heidän viiväs-
tysseuraamuksensa määräytyisivät edelleen 
veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 
mukaisesti. 

188 b §. Pykälään sisältyisivät säännökset 
147 §:n 2 momentissa tarkoitetulle verovel-
volliselle takaisin maksettavasta verosta ja 
sille maksettavasta korosta, joista säädetään 
kumottavaksi ehdotetussa 187 §:ssä. Lain 
147 §:n 2 momentissa tarkoitetuille verovel-
vollisille vero maksettaisiin takaisin edelleen 
arvonlisäverolain ja veronkantolain perus-
teella. 

Pykälän 1 momentin mukaan takaisin mak-
settava vero olisi maksettava viivytyksettä. 

Pykälän 2 momentin mukaan takaisinmak-
settavalle verolle olisi nykyiseen tapaan 
maksettava veronkantolain 22 §:ssä tarkoitet-
tu korko. Jotta lain 147 §:n 2 momentissa tar-
koitettujen verovelvollisten korko-oikeus oli-
si yhdenmukainen verotilimenettelyä sovel-
tavien verovelvollisten korko-oikeuden kans-
sa, korko laskettaisiin jo veron maksupäiväs-
tä lukien eikä nykyiseen tapaan tilikautta seu-
raavan toisen kalenterikuukauden lopusta lu-
kien.  

191 §. Pykälään sisältyisi yleinen säännös 
siitä, miten verovelvollinen oma-aloitteisesti 
korjaisi veroilmoituksessa olevan virheen. 
Nykyisen käytännön mukaisesti virhe korjat-
taisiin pääsääntöisesti antamalla kyseiseltä 
verokaudelta veroilmoituksen oikaisuilmoi-
tus. Säännös koskisi sekä verovelvollisen 
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eduksi että vahingoksi tapahtuneiden virhei-
den korjaamista.  

Pykälän 2 momentin mukaan Verohallinto 
antaisi tarkempia määräyksiä veroilmoituk-
sen oikaisuilmoituksessa ilmoitettavista tie-
doista ja tietojen antotavasta. 

191 a §. Pykälässä säädettäisiin ajasta, jona 
verovelvollisella olisi velvollisuus oikaista 
virheellisesti liian pienenä ilmoittamansa 
suoritettava vero tai liian suurena ilmoitta-
mansa vähennettävä vero. Verovelvollisen 
olisi suoritettava 191 §:ssä tarkoitettu oikaisu 
179 §:ssä säädetyssä määräajassa. Säännös 
vastaisi nykyistä oikeustilaa. 

191 b §. Pykälässä säädetään verovelvolli-
sen virheellisesti liian suurena ilmoittaman 
suoritettavan veron tai liian pienenä ilmoit-
taman vähennettävän veron oikaisemisesta 
oma-aloitteisesti tilikauden aikana ja oikeu-
desta saada kyseinen määrä palautuksena ti-
likauden jälkeen.  

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin liikaa 
maksettavaksi ilmoitetun veron tai veron, jo-
ta ei ole ilmoitettu palautettavaksi, korjaami-
sesta tilikauden aikana. Nykyjärjestelmässä 
verovelvollinen voi saada tämän veron mää-
rän hyväkseen tilikauden aikana vain vähen-
tämällä sen seuraavilta kalenterikuukausilta. 
Verotilimenettelyssä verovelvollisella olisi 
oikeus saada liikaa maksettavaksi ilmoitettu 
vero tai vero, jota ei ole ilmoitettu palautetta-
vaksi, palautuksena tilikauden aikana anta-
malla 1 momentissa tarkoitettu veroilmoituk-
sen oikaisuilmoitus. Palautukseen oikeuttava 
vero merkittäisiin verotilille hyvitykseksi, 
joka palautettaisiin verovelvolliselle verotili-
laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä. 
Määrälle maksettaisiin korkoa verotililain 
mukaisesti. Menettelyn säilyttämiseksi hal-
linnollisesti yksinkertaisena verovelvollinen 
voisi kuitenkin nykyiseen tapaan korjata vir-
heen myös vähentämällä kyseisen määrän ti-
likauden seuraavilta verokausilta. Joltakin ti-
likauden seuraavalta verokaudelta vähentä-
minen johtaisi verotilimenettelyssä palautuk-
seen, jos suoritettavien tai vähennettävien ve-
rojen korjauksen seurauksena kyseisen vero-
kauden vähennyksiä ei voitaisi tehdä täysi-
määräisenä. Vähennetystä määrästä tulisi si-
ten sen verokauden 149 §:ssä tarkoitettua pa-
lautukseen oikeuttavaa veroa, jona korjaus on 
tehty, ja sille maksettaisiin korkoa verotili-

lain säännösten mukaisesti. Säännöksen sa-
namuotoa muutettaisiin siten, että ”kalenteri-
kuukausi” korvattaisiin ”verokaudella”, jotta 
säännös soveltuisi myös niihin verovelvolli-
siin, joiden verokausi olisi neljänneskalente-
rivuosi. 

Pykälän 2 momenttiin sisältyisi nykyistä 
191 §:n 2 momenttia vastaava säännös siitä, 
että verovelvollisella, joka ei ole tehnyt 
1 momentissa tarkoitettua oikaisua tai korja-
usta, olisi oikeus tilikauden päätyttyä saada 
liikaa maksettavaksi ilmoitettu vero tai vero, 
jota ei ole ilmoitettu palautettavaksi, palau-
tuksena hakemuksen tai muun saadun selvi-
tyksen perusteella. Verovirasto tekisi asiasta 
päätöksen 184 §:n 2 momentin perusteella. 
Kyseinen määrä palautettaisiin verotilimenet-
telyn mukaisesti.  

Pykälän 3 momenttiin otettaisiin nykyiseen 
2 momenttiin sisältyvää määräaikasäännöstä 
vastaava säännös verotilimenettelyn mukai-
seksi tarkistettuna.  

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin selkey-
den vuoksi, että pykälässä tarkoitettu vero 
palautettaisiin verotilimenettelyn mukaisesti. 

Lakiin ei otettaisi nykyistä 191 §:n 3 mo-
menttiin sisältyvää säännöstä yhteisöhankin-
nan tekijän oikeudesta saada palautus tili-
kauden aikana. Yhteisöhankkijalla, joka ei 
ole muusta toiminnasta verovelvollinen, olisi 
191 b §:n 1 momentin perusteella oikeus saa-
da liikaa maksettu vero palautuksena 
191 §:ssä säädettyä menettelyä noudattaen ti-
likauden aikana.  

192 §. Pykälässä säädetään veroviraston 
päätöksen oikaisemisesta. Verotilimenette-
lyssä verovirasto maksaa verovelvolliselle 
oikaisupäätöksen seurauksena palautettavat 
veron määrät verotililain säännösten perus-
teella. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin si-
ten nykyisestä poiketen verovelvollisen oi-
keudesta palautukseen, eikä veroviraston 
velvollisuudesta maksaa kyseiset määrät ve-
rovelvolliselle. Lisäksi pykälän sanamuotoa 
tarkistettaisiin muiden ehdotettujen muutos-
ten mukaisesti.  

193 §. Pykälän 2 momentissa säädetään va-
litusajoista. Momenttiin lisättäisiin 162 c §:n 
6 momentin mukaista päätöstä koskeva vali-
tusaika. Päätöksestä olisi valitettava 30 päi-
vän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Momentista poistettaisiin viittaus ennakkopa-
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lautusta koskevaan 149 §:n 4 momenttiin. 
Momentissa oleva tiedoksiantoa koskeva 
säännös tarkistettaisiin. 

Pykälän 3 momenttiin tehtäisiin viittaus-
korjaus. 

204 §. Pykälän sanamuotoa tarkistettaisiin. 
205 §. Pykälän 2 momentin mukaan asian-

omaiselle on maksettava lain 187 §:ssä sää-
detyin tavoin tuomioistuimen päätöksellä 
poistettu tai palauttamatta jäänyt vero. Mo-
mentti ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
asianomaisella olisi oikeus saada palautukse-
na liikaa maksettavaksi määrätty vero tai ve-
ro, joka on määrätty palauttamatta jätettäväk-
si. Verotilimenettelyssä kyseinen vero kirjat-
taisiin veroviraston päätöksen perusteella ve-
rotilille hyvitykseksi ja maksettaisiin vero-
velvolliselle verotililain säännösten mukai-
sesti.  

206 §. Pykälässä säädetään muun muassa 
tuomioistuimen päätökseen perustuvalle ve-
rolle määrättävästä jälkimaksuajasta ja vero-
lipun antamisesta. Pykälää muutettaisiin si-
ten, että veroviraston ei olisi enää jälkimak-
suajan määräävän päätöksen yhteydessä an-
nettava verolippua vaan annettava verovel-
volliselle tiedoksi kyseinen päätös. Verotili-
menettelyssä päätökseen perustuva vero kir-
jattaisiin verotilille velvoitteeksi, joka suori-
tettaisiin verotililain säännösten mukaisesti. 
Lisäksi pykälän sanamuotoa tarkistettaisiin 
muiden ehdotettujen muutosten mukaisesti. 

208 a §. Pykälää muutettaisiin siten, että 
sellaisen verovelvollisen, jonka verokausi 
olisi neljänneskalenterivuosi, tilikautena pi-
dettäisiin kalenterivuotta. Säännöksen tarkoi-
tuksena on yksinkertaistaa menettelyä siten, 
että huojennusta laskettaessa tilikaudelta tili-
tettävä vero vastaisi kokonaisilta verokausilta 
tilitettävää veroa, vaikka verovelvollisen kir-
janpitolain mukainen tilikausi päättyisi kes-
ken neljänneskalenterivuoden.  

218 §. Pykälän 3 momentissa säädetään ar-
vonlisäverorikkomuksesta. Momenttiin lisät-
täisiin viittaus 162 c §:n 5 momenttiin, jossa 
säädetään veroilmoituksen antamisajankoh-
dasta silloin, kun verovelvollinen siirtyy 
162 c §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla 
kesken pidemmän verokauden lyhyempään 
verokauteen. Pykälä tulisi sovellettavaksi 
myös 162 a §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitet-
tua pidennettyä verokautta soveltavan vero-

velvollisen normaalin ilmoitusvelvollisuuden 
laiminlyönteihin. 

Voimaantulo- ja siirtymäsäännös. Laki 
ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2010. 

Voimaantulo- ja siirtymäsäännöksen 2 mo-
mentin mukaan lakia sovellettaisiin lain voi-
maantuloajankohtana ja sen jälkeen alkavilta 
verokausilta ilmoitettavaan, maksettavaan ja 
takaisin maksettavaan veroon. Lakia sovel-
lettaisiin myös siihen poronhoitovuoteen, jo-
ka olisi alkanut ennen lain voimaantuloa ja 
päättyisi lain voimaantulon jälkeen. Näihin 
verokausiin soveltuisi verotilimenettely ko-
konaisuudessaan.  

Voimaantulo- ja siirtymäsäännöksen 3 mo-
mentin mukaan ennen lain voimaantuloa 
päättyneeltä verokaudelta ilmoitettavaan, 
maksettavaan ja takaisin maksettavaan ve-
roon sovellettaisiin edelleen tämän lain voi-
maantullessa voimassa olleita säännöksiä, 
jollei jäljempänä toisin säädettäisi. Säännös 
tarkoittaisi käytännössä, että kyseinen vero 
olisi ilmoitettava lain voimaantulon jälkeen-
kin nykyiseen tapaan valvontailmoituksella 
nykyisiä määräaikoja noudattaen. Kyseisiltä 
verokausilta lain voimaantulon jälkeen mää-
rättävään veroon olisi siten sovellettava jäl-
kiverotusta koskevia säännöksiä sekä nykyis-
tä lain 178 §:ssä säädettyä määräaikaa, jos 
verovelvollinen olisi antanut ilmoituksensa 
määräajassa. Kyseisiä verokausia koskevien 
ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyöntien 
seuraamuksena määrättäisiin nykyiseen ta-
paan veronkorotusta eikä verotililain mukais-
ta myöhästymismaksua. 

Verotilimenettelyä sovellettaisiin kuitenkin 
rajoitetusti myös ennen lain voimaantuloa 
päättyneeltä verokaudelta ilmoittavaan, mak-
settavaan ja takaisin maksettavaan veroon. 
Tätä koskevat säännökset sisältyisivät voi-
maantulo- ja siirtymäsäännöksen 11—15 mo-
menttiin ja verotililakiin. 

Voimaantulo- ja siirtymäsäännöksen 4 mo-
mentissa säädettäisiin verovelvollisen mak-
sun kohdentamisoikeuden päättymisestä. 
Siirtymäkaudella verovelvollisen 1 päivän 
maaliskuuta 2010 jälkeen veron suorittami-
seksi maksamat määrät siirrettäisiin Verohal-
linnon toimesta verotilijärjestelmän tilille, 
vaikka vero olisi maksettu nykyisen maksu-
menettelyn mukaisesti. Tämän ajankohdan 
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jälkeen suoritettu maksu kirjattaisiin veroti-
lille hyvitykseksi ja voitaisiin käyttää veroti-
lilain säännösten mukaisesti myös muiden 
verotilillä olevien velvoitteiden kuin arvon-
lisäveron suoritukseksi. Momentin mukaan 
nykyistä 148 §:n 1 ja 2 momenttia ei siten 
sovellettaisi verovelvollisen 1 päivän maalis-
kuuta 2010 jälkeen veron suorittamiseksi 
maksamaan määrään, vaikka verovelvollinen 
ilmoittaisi maksaneensa veroa ennen lain 
voimaantuloa päättyneeltä verokaudelta. 
Momentin mukaan nykyistä 148 §:n 3 mo-
menttia ei sovellettaisi veroon, jota koskeva 
veron määräämispäätös on tehty lain voi-
maantulopäivänä tai sen jälkeen. Kyseinen 
veron määräämispäätös merkittäisiin veroti-
lille velvoitteeksi eikä sille voitaisi enää koh-
distaa maksuja nykyistä maksumenettelyä 
noudattaen. 

Verovelvollinen voisi siten oma-aloittei-
sesti ilmoittaa ja maksaa ennen tämän lain 
voimaantuloa päättyneeltä verokaudelta ve-
roa nykyiseen tapaan 1 päivään maaliskuuta 
2010 saakka. Esimerkiksi marras- ja joulu-
kuulta 2009 tilitettävään veroon sovellettai-
siin siten pääsääntöisesti nykyisiä säännök-
siä. 

Voimaantulo- ja siirtymäsäännöksen 5 mo-
mentissa säädettäisiin verovelvollisen oikeu-
desta vähentää nykyisessä 149 §:ssä tarkoi-
tettu määrä, jota ei ole voitu vähentää vuoden 
2009 viimeiseltä verokaudelta, lain voimaan-
tulon jälkeen alkavilta verokausilta. Oikeus 
vähentämiseen koskisi sekä sellaisia verovel-
vollisia, joiden tilikausi päättyy vasta lain 
voimaantulon jälkeen, että sellaisia verovel-
vollisia, joiden tilikausi päättyy vuoden 2009 
lopussa. Vähentämismenettelyä käyttäen ve-
rovelvollinen voisi saada kyseisen määrän 
palautuksena tammikuulta 2010 annettavan 
veroilmoituksen perusteella verotilimenette-
lyn mukaisesti. Verovelvollinen voisi saada 
kyseisen veron palautuksena myös hake-
musmenettelyä noudattaen nykyisen 149 §:n 
1 momentin perusteella, jos verovelvollisen 
tilikausi päättyy vuoden 2009 lopussa, tai 
149 §:n 2 tai 3 momentissa tarkoitettuna en-
nakkopalautuksena. Tällöin veroa ei voitaisi 
vähentää lain voimaantullessa alkavalta ve-
rokaudelta. Vähennyskielto koskisi myös ve-
roa, jonka verovelvollinen saisi palautuksena 

voimaantulo- ja siirtymäsäännöksen 6 mo-
mentin perusteella.  

Voimaantulo- ja siirtymäsäännöksen 6 mo-
mentissa säädettäisiin sellaisen verovelvolli-
sen, jonka verokausi muuttuu lain voimaan-
tullessa kalenterivuodeksi tai neljänneskalen-
terivuodeksi, oikeudesta saada lain voimaan-
tulon yhteydessä palautuksena nykyisessä 
149 §:ssä tarkoitettu määrä, jota ei ole voitu 
vähentää vuoden 2009 viimeiseltä verokau-
delta. Säännös on tarpeen, jotta sellaiset ve-
rovelvolliset, joiden kirjanpitolain mukainen 
tilikausi on kalenterivuodesta poikkeava, 
voisivat saada momentissa tarkoitetun vero-
kaudelta vähentämättä jääneen määrän hy-
väkseen jo aikaisemmin kuin lain voimaan-
tullessa alkavalta neljänneskalenterivuodelta 
tai kalenterivuodelta annettavan veroilmoi-
tuksen yhteydessä. 

Voimaantulo- ja siirtymäsäännöksen 7 mo-
mentin mukaan lain 149 b—149 d §:ää so-
vellettaisiin lain voimaantulopäivänä tai sen 
jälkeen päättyvään tilikauteen. Jos verovel-
vollisen tilikausi päättyisi lain voimaantulo-
päivänä tai sen jälkeen, alarajahuojennukseen 
sovellettaisiin siten uutta menettelyä, ja huo-
jennuksena palautettavaan määrään sovellet-
taisiin verotilimenettelyä kokonaisuudessaan. 
Jos verovelvollisen tilikausi päättyisi vuoden 
2009 lopussa, huojennus maksettaisiin ny-
kyiseen tapaan kalenterikuukausimenettelys-
sä olevalle verovelvolliselle hakemuksen tai 
muun saadun selvityksen perusteella ja vas-
taavasti kalenterivuosimenettelyssä oleva ve-
rovelvollinen ilmoittaisi huojennuksen ny-
kyiseen tapaan veroilmoituksella ja vähentäi-
si huojennuksen kalenterivuodelta tilitettä-
västä verosta. Huojennuksena palautettava 
määrä kirjattaisiin verotililain perusteella ve-
rotilille hyvitykseksi ja sille maksettaisiin ve-
rotililain mukaista hyvityskorkoa kirjaami-
sesta lukien. Huojennuksena palautettavalle 
määrälle ei tulisi maksettavaksi korkoa ajalta 
ennen verotilille kirjaamista.  

Voimaantulo- ja siirtymäsäännöksen 8 mo-
mentissa säädettäisiin sellaisen verovelvolli-
sen oikeudesta alarajahuojennukseen, jonka 
verokausi muuttuisi lain voimaantullessa ka-
lenterikuukaudesta neljänneskalenterivuo-
deksi tai kalenterivuodeksi. Verovelvollisen 
tilikautena pidettäisiin tällöin lain voimaantu-
losta lukien lain 208 a §:n perusteella kalen-
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terivuotta. Verovelvollisella, jonka kirjanpi-
tolain mukainen tilikausi olisi kalenterivuo-
desta poikkeava, olisi oikeus lain voimaan-
tullessa saada alarajahuojennus lain voimaan-
tuloa edeltäneeltä kyseiseltä tilikauden osuu-
delta tilitettävästä verosta. Huojennukseen 
sovellettaisiin soveltuvin osin tämän lain 
voimaantullessa voimassa olleita säännöksiä 
siten, että tilikautena pidettäisiin lain voi-
maantuloa edeltäviä kirjanpitolain mukaiseen 
tilikauteen kuuluvia kalenterikuukausia. So-
vellettavaksi tulisi esimerkiksi lain 149 a §:n 
3 momentti ja sen perusteella 3 §:n 3 mo-
mentin laskusääntö. Huojennus maksettaisiin 
hakemuksen tai muun saadun selvityksen pe-
rusteella. Huojennuksena palautettava määrä 
kirjattaisiin kuitenkin verotililain perusteella 
verotilille hyvitykseksi ja maksettaisiin vero-
velvolliselle verotililain eikä arvonlisävero-
lain perusteella. Huojennukselle maksettai-
siin verotililain mukaista hyvityskorkoa vero-
tilille kirjaamisesta lukien. 

Voimaantulo- ja siirtymäsäännöksen 9 mo-
mentissa säädettäisiin sellaisen alkutuottajan 
tai taide-esineen tekijän oikeudesta alaraja-
huojennukseen, jonka verokausi muuttuisi 
voimaantulo- ja siirtymäsäännöksen 10 mo-
mentin perusteella lain voimaantullessa ka-
lenterivuodesta kalenterikuukaudeksi. Vero-
velvollisen tilikautena ei enää lain 208 a §:n 
perusteella pidettäisi kalenterivuotta. Vero-
velvollisella, jonka kirjanpitolain mukainen 
tilikausi olisi kalenterivuodesta poikkeava, 
olisi oikeus saada alarajahuojennus siltä ky-
seisen tilikauden osuudelta tilitettävästä ve-
rosta, joka alkaisi lain voimaantullessa. Huo-
jennusta koskevia säännöksiä sovellettaessa 
verovelvollisen tilikautena pidettäisiin lain 
voimaantulon jälkeisiä kyseiseen tilikauteen 
kuuluvia kalenterikuukausia. Huojennusta 
laskettaessa sovellettaisiin lain 3 §:n 3 mo-
mentissa tarkoitettua laskusääntöä. Voimaan-
tulo- ja siirtymäsäännöksen 7 momentin mu-
kaisesti huojennukseen sovellettaisiin uusia 
arvonlisäverolain säännöksiä ja verotilime-
nettelyä.  

Voimaantulo- ja siirtymäsäännöksen 
10 momentissa säädettäisiin sellaisen vero-
velvollisen, jonka verokausi on 162 a §:n 2, 3 
tai 4 momentissa tarkoitettu verokausi, oi-
keudesta valita verokausi lain voimaantulon 
yhteydessä. Verovelvollisen verokautena pi-

dettäisiin lain voimaantulosta lukien 
162 a §:n 2—4 momentissa säädettyjen pää-
sääntöjen mukaisia verokausia. Verovelvolli-
set siirrettäisiin veroviraston toimesta kysei-
siin verokausiin verovelvollisille ennen lain 
voimaantuloa toimitettujen kyselyjen perus-
teella. Verovelvollinen voisi kuitenkin valita 
162 a §:n 2, 3 tai 4 momentin mukaan mää-
räytyvää verokautta lyhyemmän verokauden 
kolmen kuukauden kuluessa lain voimaantu-
losta edellä mainittuun kyselyyn antamansa 
vastauksen tai tekemänsä erillisen hakemuk-
sen perusteella. 

Voimaantulo- ja siirtymäsäännöksen 
11 momentissa säädettäisiin selkeyden vuok-
si menettelystä, jota noudatettaisiin silloin, 
kun verovelvollinen antaisi 1 päivän maalis-
kuuta 2010 jälkeen ennen tämän lain voi-
maantuloa päättyneeltä verokaudelta makset-
tavaa veroa koskevan veroilmoituksen ja 
maksaisi veron. Verovelvollisen 1 päivän 
maaliskuuta jälkeen veron suoritukseksi 
maksamaa määrä ei enää voimaantulo- ja 
siirtymäsäännöksen 4 momentin mukaan 
kohdistettaisi sille verokaudelle, jolta vero-
velvollinen ilmoittaisi sen maksaneensa. Täl-
löin vero määrättäisiin siirtymävaiheessa ve-
rovelvollisen maksettavaksi tämän lain voi-
maantullessa voimassa olleiden säännösten 
perusteella samalla tavalla kuin tilanteessa, 
jossa verovelvollinen ei olisi maksanut il-
moittamaansa veroa lainkaan. Verovelvolli-
sen ilmoittama vero kirjattaisiin päätöksen 
perusteella verotilille velvoitteeksi ja tulisi 
suoritettua verotilimenettelyn mukaisesti. 
Verolle maksettaisiin veronlisäystä voimaan-
tulo- ja siirtymäsäännöksen 13 momentin 
mukaan.  

Voimaantulo- ja siirtymäsäännöksen 
12 momentissa säädettäisiin ennen tämän 
lain voimaantuloa päättyneeltä verokaudelta 
maksettavan veron maksamisen laiminlyön-
nin johdosta määrättävästä veronkorotukses-
ta. Veronkorotusta ei määrättäisi maksu-
laiminlyönnin seurauksena verolle, joka mää-
rättäisiin maksettavaksi lain voimaantulon 
jälkeen, koska verovelvollinen ei voisi koh-
dentaa maksamaansa määrää kyseiselle vero-
tilille kirjattavalle verolle.  

 Voimaantulo- ja siirtymäsäännöksen 
13 momentissa säädettäisiin veronlisäykses-
tä, joka olisi maksettava ennen lain voimaan-
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tuloa päättyneeltä verokaudelta maksettavalle 
verolle silloin, kun vero määrättäisiin vero-
velvollisen maksettavaksi tämän lain voi-
maantultua. Nykyisestä 183 §:n 3 momentis-
ta poiketen veronlisäystä laskettaisiin vuoden 
2009 loppuun saakka. Kyseinen veron mää-
räämispäätös kirjattaisiin verotilille velvoit-
teeksi ja verolle maksettaisiin verotililain 
voimaantulosta lukien verotililain mukaista 
viivästyskorkoa, jonka laskentatapa olisi ve-
rovelvolliselle jonkin verran edullisempi. 
Myös veronlisäys kirjattaisiin verotilille vel-
voitteeksi, mutta sille ei olisi maksettava vii-
västyskorkoa. Momentti koskisi kaikkia lain 
voimaantulon jälkeen tehtyjä veron määrää-
mispäätöksiä. Jos kysymyksessä olisi marras- 
tai joulukuulta 2009 tai kalenterivuodelta 
2009 maksettava vero, veronlisäystä ei tulisi 
maksettavaksi.  

Voimaantulo- ja siirtymäsäännöksen 
14 momentissa säädettäisiin takaisin makset-
tavalle verolle maksettavasta korosta silloin, 
kun ennen lain voimaan tuloa päättyneeltä 
verokaudelta takaisin maksettavaa veroa 
koskeva päätös tehtäisiin lain voimaantultua. 
Kyseinen vero merkittäisiin verotilille hyvi-
tyksenä. Momentti koskisi esimerkiksi 
149 §:n 1 momentissa tai 191 §:n 2 momen-
tissa tarkoitetun päätöksen perusteella vero-
velvolliselle takaisin maksettavaa veroa. Ta-
kaisin maksettavalle verolle maksettaisiin 
korkoa arvonlisäverolain perusteella päätök-
sen tekopäivään saakka ja sen jälkeen veroti-
lilain mukaan hyvityskorkoa. Sääntely ei 
vaikuttaisi merkittävästi verovelvollisen 
saamaan korkoon, koska lain 187 §:ssä tar-
koitetun koron ja hyvityskoron korkokanta 
olisi yhtä suuri. Verovelvollinen saisi kuiten-
kin eräissä tilanteissa hyväkseen enemmän 
korkoa kuin nykyjärjestelmässä, koska hyvi-
tyskorkoa alettaisiin maksaa päätöksenteko-
päivästä lukien eikä vasta kahden kuukauden 
kuluttua tilikauden päättymisestä. Lisäksi 
korkoa tulisi verotililain perusteella makset-
tavaksi myös arvonlisäverolain perusteella 
maksetulle korolle. 

Voimaantulo- ja siirtymäsäännöksen 
15 momentissa säädettäisiin verovelvollisen 
mahdollisuudesta soveltaa nykyistä 191 §:n 
1 momentissa säädettyä korjausmenettelyä 
siirtymävaiheessa. Momentin mukaan vero-
velvollinen voisi vähentää ennen lain voi-

maantuloa päättyneeltä kalenterikuukaudelta 
liikaa ilmoittamansa veron tilikauden aikana 
lain voimaantulon jälkeen alkavalta verokau-
delta. Korjausmahdollisuus koskisi siten sii-
hen tilikauteen kuuluvalta kalenterikuukau-
delta liikaa ilmoitettua veroa, joka päättyisi 
lain voimaantulon jälkeen. Jos verovelvolli-
sen kirjanpitolain mukainen tilikausi olisi ka-
lenterivuodesta poikkeava ja tilikausi muut-
tuisi lain voimaantullessa kirjanpitolain mu-
kaisesta tilikaudesta 208 a §:n perusteella ka-
lenterivuodeksi, korjaus voitaisiin tehdä lain 
voimaantulosta lukien sovellettavan tilikau-
den aikana. Jos verovelvollinen huomaisi 
virheen vasta tilikauden päätyttyä, verovel-
vollisella olisi oikeus saada liikaa maksettu 
tai palauttamatta jäänyt vero nykyisen 
191 §:n 2 momentin perusteella hakemukses-
ta palautuksena. Palautettava määrä ja sille 
päätöksentekopäivään saakka maksettava 
korko kirjattaisiin verotilille hyvitykseksi.  

 
 

1.3 Laki eräistä vakuutusmaksuista suo-
ritettavasta verosta 

5 §. Pykälässä säädetään kalenterikuukau-
delta lasketun veron suorittamisesta. Veroti-
limenettelyssä vero olisi suoritettava kyseistä 
kalenterikuukautta seuraavana kalenterikuu-
kautena verotililaissa tarkoitettuna yleisenä 
eräpäivänä. Maksuajankohta aikaistuisi ny-
kyisestä 13 päivää.  

6 §. Pykälässä säädetään kalenterikuukau-
delta maksettavan veron ilmoittamisajankoh-
dasta. Verotilimenettelyssä vero olisi ilmoi-
tettava verotililain 8 §:ssä säädettynä ajan-
kohtana kausiveroilmoituksella. Sähköisen 
ilmoituksen antamisajankohta aikaistuisi ny-
kyisestä 13 päivää ja paperimuotoisen ilmoi-
tuksen antamisajankohta 18 päivää. Kuukau-
si-ilmoituksen käsite muutettaisiin veroilmoi-
tukseksi. Pykälästä poistettaisiin pyhäpäiviä 
ja niihin verrattavia päiviä koskeva säännös, 
koska vastaava säännös sisältyisi verotilila-
kiin. 

Voimaantulo- ja siirtymäsäännös. Voi-
maantulo- ja siirtymäsäännös vastaisi arvon-
lisäverolain voimaantulo- ja siirtymäsäännös-
tä. Säännöksen 3 momentin perusteella ennen 
lain voimaantuloa päättyneeltä kalenterikuu-
kaudelta ilmoitettavaan ja maksettavaan ve-
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roon tulisi sovellettavaksi soveltuvin osin ar-
vonlisäverolakia koskevan lakiehdotuksen 
voimaantulo- ja siirtymäsäännös. 

 
1.4 Verontilityslaki 

3 §. Kertymisjakso ja tilitysajankohta. Py-
kälän 1 momenttiin otettaisiin säännökset ve-
rotilimenettelyn piiriin kuuluvien verojen 
kertymisjaksosta ja jakson aikana kertynei-
den määrien ja verovelvolliselle palautettujen 
määrien tilitysajankohdasta. Kertymisjakso 
alkaisi kalenterikuukauden 18 päivänä ja 
päättyisi seuraavan kuukauden 17 päivänä. 
Viimeksi mainittuun päivään mennessä vero-
jen suoritukseksi verovelvollisten verotileillä 
käytetyt määrät tilitettäisiin veronsaajille sa-
man kuukauden loppuun mennessä. Vastaa-
vasti kertymisjakson aikana verotilille vero-
velvollisen hyväksi kirjatut veronpalautukset 
vähennettäisiin veronsaajien tilityksestä ker-
tymisjakson päättymiskuukautena. 

Pykälän 2 momentti sisältäisi nykyiset 
3 §:n 3 ja 4 momentin säännökset kiinteistö-
veron kertymisjaksosta sekä tilitys- ja mak-
suajankohdista.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin muiden 
kuin verotilimenettelyn piiriin kuuluvien ve-
rojen kertymisjaksosta ja tilitysajankohdasta. 
Säännös vastaa asiasisällöltään nykyistä 
1 momenttia. 

Pykälän 4 momentti sisältäisi valtuutus-
säännöksen, jonka nojalla maksuajankohdas-
ta säädettäisiin valtiovarainministeriön ase-
tuksella. 

5 §. Jako-osuudet ja työnantajasuoritusten 
vähimmäismäärä ennakkoperintävaiheessa. 
Pykälään lisättäisiin säännökset työnantaja-
suoritusten vähimmäismäärästä, johon takuu-
tilitysmenettely perustuisi. Muutoin säännök-
set vastaisivat nykyistä lakia. 

Valtiovarainministeriön asetuksella vahvis-
tettaisiin vuosittain kuukausikohtaisesti en-
nakonpidätysten ja työnantajan sosiaalitur-
vamaksujen vähimmäismäärät siten, että ne 
mahdollisimman tarkoin vastaisivat koko 
vuoden aikana oma-aloitteisesti maksettavien 
ennakonpidätysten ja työnantajan sosiaalitur-
vamaksujen verovuosikohtaista määrää. Käy-
tännössä vähimmäismäärää vahvistettaessa 
otettaisiin huomioon edeltävän vuoden ker-
tymän lisäksi muun ohessa muutokset vero-

perusteisiin, palkkojen vuosittainen nousu 
samoin kuin ennakoitu taloudellisten suhdan-
teiden ja työllisyysasteen kehitys. 

Pykälän 2 ja 3 momentti sisältävät sään-
nökset, joita sovellettaisiin jako-osuuksien 
vähimmäismäärää vahvistettaessa ja tarkis-
tettaessa. 

5 a §. Takuutilitys. Takuutilitysmenettelyä 
sovellettaisiin sellaiselta kertymisjaksolta 
tehtävässä tilityksessä, jolta verovelvollisten 
antamien kausiveroilmoitusten perusteella 
työnantajasuoritusten maksuiksi verotilime-
nettelyssä käytetyt määrät ovat vähemmän 
kuin 90 prosenttia kertymisjaksoa vastaavan 
palkanmaksukuukauden vahvistetusta työn-
antajasuoritusten vähimmäismäärästä.  

Takuutilitys voisi kuitenkin olla enintään 
verotileille maksettujen, mutta tunnistetieto-
jen puutteellisuuden vuoksi verotileille koh-
dentamatta olevien maksujen ja verovelvol-
listen verotileillä käyttämättä olevien hyvi-
tysten yhteismäärä.  

Takuutilitys oikaistaisiin 2 momentin mu-
kaan seuraavan kuukausitilityksen yhteydes-
sä siten, että veronsaajien osuudet vastaisivat 
kohdekaudelta tehtyjen kausiveroilmoitusten 
mukaista todellista kertymää. Jos todellinen 
määrä on suurempi kuin takuutilityksen pe-
rusteena käytetty vähimmäismäärä, veronsaa-
jille tilitettäisiin puuttuva osuus. Jos todelli-
nen määrä puolestaan alittaisi takuutilityksen 
perusteena käytetyn vähimmäismäärän, ero-
tus vähennettäisiin seuraavasta tilityksen 
määrästä. 

Esityksessä ehdotetaan valtuutussäännöstä 
sekä valtiovarainministeriölle että Verohal-
linnolle. Valtiovarainministeriön asetuksella 
säädettäisiin tarkemmin takuutilityksen so-
veltamisesta. Verohallinto antaisi määräyksiä 
menettelystä ja tilitysten oikaisemisesta ta-
kuutilityksen jälkeen. 

 
1.5 Ennakkoperintälaki 

12 §. Pidätetyn määrän maksaminen. Py-
kälän 1 momenttiin tehtäisiin verotilimenet-
telyyn siirtymisestä aiheutuvat muutokset 
ennakonpidätysten maksuaikaan. Maksupäi-
vänä olisi verotililain mukainen eräpäivä, eli 
kuukauden 12 päivä ennakkoperintäasetuk-
sen (1124/1996) 31 §:n mukaisen kalenteri-
kuukauden 10 päivän sijasta.  
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Pykälän 2 momentissa säädettäisiin 
32 §:ssä tarkoitetun pidennetyn ilmoitus- ja 
maksujakson piiriin kuuluvan työantajan tai 
muun suorituksen maksajan maksuajasta. 
Tällaisen pidätysvelvollisen olisi suoritettava 
pidätetyt määrät jakson viimeistä kuukautta 
seuraavan toisen kuukauden verotililaissa 
tarkoitettuna eräpäivänä. Menettelyn piiriin 
kuuluvien suoritusten maksajien ennakonpi-
dätysten maksuajankohta olisi sama kuin ar-
vonlisäveron maksuaika pidennetyn ilmoitus- 
ja maksujakson piiriin kuuluvilla arvon-
lisäverovelvollisilla. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin ajan-
kohdasta, jolloin pidätetyt määrät 33 §:n 
2 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa olisi 
maksettava. Ilmoitusjakson muuttuessa lyhy-
emmäksi kesken ilmoitusjakson ennakonpi-
dätykset muutosta edeltäneeltä ilmoitusjak-
son osalta olisi maksettava samana ajankoh-
tana kuin arvonlisävero olisi arvonlisävero-
lain mukaan maksettava vastaavassa tilan-
teessa. 

Pykälän 4 momentin nojalla kunta, seura-
kunta ja Kansaneläkelaitos suorittaisivat pi-
dätetyt määrät siten, että ne vähennetään ve-
ronsaajille tilitettävistä määristä pidätyksen 
toimittamista seuraavana kalenterikuukaute-
na. Säännös vastaa nykyistä menettelyä. 

Pykälässä oleva nykyinen säännös, jonka 
mukaan asianomainen ministeriö voi myön-
tää lykkäystä pidätysten maksamiseen, ku-
mottaisiin tarpeettomana. Maksamisesta sekä 
viivästysseuraamusten perimättä jättämisestä 
ja huojentamisesta säädettäisiin verotililaissa.  

21 §. Liikaa ilmoitettu ennakonpidätys. Ve-
rotilimenettelyssä liikaa ilmoitetun ja makse-
tun ennakonpidätyksen vähentäminen ja pa-
lauttaminen perustuisi ilmoitustietojen kor-
jaamiseen. Vaihtoehtoisesti liikaa maksetun 
määrän voisi nykyiseen tapaan vähentää sa-
malta kalenterivuodelta maksettavasta enna-
konpidätyksen määrästä.  

32 §. Kausiveroilmoitus. Verotilimenette-
lyssä tiedot pidätetyistä määristä ilmoitettai-
siin kausiveroilmoituksella, minkä vuoksi 
nykyisestä valvontailmoitusmenettelystä luo-
vuttaisiin. Pykälän 1 momentissa säädettäi-
siin kausiveroilmoituksen antamisvelvolli-
suudesta ja siinä noudatettavasta verotililain 
mukaisesta menettelystä. Nykyisestä poike-
ten myös satunnaisesti palkkaa maksavan 

työnantajan olisi ilmoitettava työnantajasuo-
ritukset kausiveroilmoituksella, koska veroti-
limenettelyssä ei maksun yhteydessä enää 
voi ilmoittaa, mitä veroja maksaa. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin ilmoi-
tuksen antamisajankohdasta, josta valvon-
tailmoituksen osalta nyt säädetään 1 momen-
tissa. Kausiveroilmoitus annettaisiin pidätyk-
sen toimittamista seuraavan kuukauden 7 
päivänä ja sähköinen ilmoitus edellä maini-
tun kuukauden 12 päivänä, mikä vastaisi ve-
rotililaissa säädettyä menettelyä. 

Pykälän 3 momenttiin sisältyisi merityötu-
loa maksavaa työnantajaa koskeva säännös. 
Merityönantajan olisi 2 momentista poiketen 
annettava kausiveroilmoitus vasta pidätyksen 
toimittamista seuraavana toisena kuukautena. 
Koska merityöantajien kuukautta pidempi 
ilmoitusaika vaatii Verohallinnossa erityis-
järjestelyjä, olisi merityötuloa koskeva kau-
siveroilmoitus annettava sähköisesti. Ilmoitus 
olisi siten annettava viimeistään pidätyksen 
toimittamista seuraavan toisen kuukauden 12 
päivänä. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin enna-
konpidätysten pidennetystä ilmoitus- ja mak-
sujaksosta. Momentin 1 kohdan mukaan 
säännöllisesti palkkaa maksavien työnantaji-
en rekisteriin merkityn työnantajan ilmoitus-
jakso olisi kalenterivuoden neljännes, jos 
työnantajan kirjanpitolain (1336/1997) 4 lu-
vun 1 §:ssä tarkoitettu liikevaihto tai sitä vas-
taava tuotto kalenterivuodelta on enintään 
50 000 euroa. Heidän tulisi antaa kausive-
roilmoituksensa viimeistään ilmoitusjaksoa 
seuraavana toisena kuukautena verotililain 
8 §:n mukaisesti. Vastaava pidempää ilmoi-
tusjaksoa koskeva säännös sisältyisi myös 
arvonlisäverolakiin. 

Menettelyä sovellettaisiin 4 momentin 2 
kohdan mukaisesti myös sellaiseen suorituk-
sen maksajaan, jota ei ole merkitty säännölli-
sesti palkkoja maksavien työnantajien rekis-
teriin, jos hän on oikeutettu vastaavaan pi-
dennettyyn ilmoitusjaksoon arvonlisävero-
velvollisena. Säännöksellä varmistettaisiin 
se, että pienyrityksille tarkoitettu pidennetty 
ilmoitus- ja maksujakso koskisi yrityksen 
kaikkia oma-aloitteisesti ilmoitettavia ja 
maksettavia veroja. Jos satunnaisesti palkko-
ja maksava työnantaja sen sijaan ei olisi ar-
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vonlisäverovelvollinen, kuuluisi hän työnan-
tajasuoritusten osalta kuukausimenettelyyn. 

Siirtymisestä normaalista kuukausimenette-
lystä pidennettyyn ilmoitusjaksoon ja piden-
netystä ilmoitusjaksosta kuukausimenette-
lyyn säädettäisiin 33 §:ssä. 

Pykälän 5 momenttiin sisältyisi nykyistä 
3 momenttia vastaava säännös, joka koskee 
säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnanta-
jaksi rekisteröidyn ilmoittamisvelvollisuutta 
silloin, kun palkkoja ei ole maksettu. Ilmoi-
tuksen voisi tehdä etukäteen enintään kuudel-
ta kuukaudelta.  

Pykälän 6 momentin mukaan 4 momentissa 
tarkoitettuna kalenterivuotena pidettäisiin si-
tä kalenterivuotta, jona sovellettavasta ilmoi-
tusjaksosta olisi kysymys. Vastaava säännös 
sisältyisi arvonlisäverolakiin. 

Pykälässä oleva nykyinen säännös ilmoit-
tamisajankohdan säätämisestä asetuksella 
poistettaisiin tarpeettomana.  

33 §. Ilmoitusjakson muutokset. Pykälän 
1 momentissa säädettäisiin pidemmässä il-
moitusjaksossa olevan suorituksen maksajan 
velvollisuudesta ilmoittaa verovirastolle vii-
pymättä sellaisista toiminnassaan tapahtu-
neista muutoksista, jotka vaikuttavat hänen 
ilmoitusjaksoonsa.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tilan-
teista, joissa verovelvollinen antaa kuluvaa 
kalenterivuotta koskevan ilmoituksen siitä, 
että pidemmän ilmoitusjakson edellytykset 
eivät enää täyty. Tällöin ilmoitusjaksona pi-
dettäisiin kalenterikuukautta sen kalenteri-
kuukauden alusta, jonka aikana 1 momentis-
sa tarkoitettu ilmoitus on annettu. Verohallin-
to voisi määrätä edellytyksistä, joilla verovi-
rasto voisi yksittäistapauksessa päättää, että 
toimet toteutetaan tätä myöhemmästä ajan-
kohdasta. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin tilan-
teesta, jossa muutoin kuin 1 momentissa tar-
koitetulla tavalla havaitaan, että suorituksen 
maksajan liikevaihto tai sitä vastaava tuotto 
on ollut niin suuri, ettei hän ole ollut oikeu-
tettu pidempään ilmoitusjaksoon, tai edelly-
tykset eivät muutoin täyty. Suorituksen mak-
saja, joka on ollut kolmen kuukauden ilmoi-
tusmenettelyssä, siirrettäisiin tällöin takautu-
vasti kuukausittaiseen ilmoitusmenettelyyn. 
Verohallinto määräisi, millä edellytyksillä 
siirtäminen voitaisiin jättää tekemättä. 

Pykälän 4 momentin mukaan verovirasto 
voisi myös erityisestä syystä siirtää suorituk-
sen maksajan kuukausittaiseen ilmoitusjak-
soon. Tämä tulisi kyseeseen silloin, kun suo-
rituksen maksaja olennaisesti laiminlyö tai 
jos hänen voitaisiin tämän lain 26 §:n 3 mo-
mentissa mainituilla perusteilla tai muulla 
vastaavalla perusteella olettaa olennaisesti 
laiminlyövän kyseisen pykälän 2 momentissa 
tarkoitetut velvollisuutensa verotuksessa, ku-
ten esimerkiksi ilmoitus- ja maksuvelvolli-
suutensa. Myös toimintaa aloittavalta yrityk-
seltä voitaisiin samalla perusteella evätä oi-
keus pidennettyyn ilmoitusjaksoon. 

Pykälän 5 momentissa säädettäisiin kausi-
veroilmoituksesta, joka olisi annettava lyhy-
empään ilmoitusjaksoon siirtymistä edeltä-
vältä ilmoitusjakson osalta silloin, kun ilmoi-
tusjakso muuttuu lyhyemmäksi kesken pi-
demmän jakson 2 momentissa tarkoitetulla 
tavalla. Edeltäneeltä ilmoitusjakson osalta 
kausiveroilmoitus olisi annettava viimeistään 
sitä kalenterikuukautta seuraavana toisena 
kalenterikuukautena, jona 1 momentissa tar-
koitettu ilmoitus on annettu tai veroviraston 
määräämänä myöhempänä ajankohtana. Ve-
roviraston määräys tulisi kysymykseen sil-
loin, kun verovirasto olisi 2 momentin mu-
kaan määrännyt, että kuluvaa kalenterivuotta 
koskevat toimet toteutetaan pääsäännön mu-
kaista ajankohtaa myöhemmästä ajankohdas-
ta lukien. Veroviraston olisi 6 momentin mu-
kaan tehtävä 4 momentissa tarkoitetusta siir-
tämisestä päätös ja 3 momentissa tarkoitetus-
ta siirtämisestä pyynnöstä päätös, joista olisi 
lain 48 §:n mukaan oikeus valittaa. 

33 a §. Ilmoitusjakson valintaoikeus. Pykä-
län 1 momentin mukaan pidemmässä ilmoi-
tusjaksossa oleva suorituksen maksaja voisi 
halutessaan siirtyä normaaliin kuukausittai-
seen ilmoitusjaksoon. Momentin mukaan 
myös suorituksen maksaja, joka olisi käyttä-
nyt valintaoikeuttaan, voisi siirtyä toiseen il-
moitusjaksoon.  

Hallinnollisista syistä edellytyksenä siirty-
miselle olisi 2 momentin mukaan kuitenkin 
se, että suorituksen maksaja on ollut valitse-
massaan menettelyssä vähintään kolme perät-
täistä kalenterivuotta. Pykälän 3 momentin 
mukaan ilmoitusjakson muuttamista koskeva 
hakemus olisi tehtävä viimeistään muutosta 
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edeltävän kalenterivuoden syyskuun loppuun 
mennessä. 

33 b §. Verotilijärjestelmän yhdenmukai-
nen ilmoitusjakso. Pykälässä säädettäisiin ve-
rotilimenettelyyn kuuluvien eri verolajeihin 
sovellettavien ilmoitusjaksojen yhteensovit-
tamisesta. Jos suorituksen maksaja olisi ar-
vonlisäverovelvollinen ja hänen arvonlisäve-
roa koskeva ilmoitusjaksonsa olisi kalenteri-
kuukausi tai neljänneskalenterivuosi, sovel-
lettaisiin samaa ilmoitusjaksoa myös niihin 
verotilimenettelyn piiriin kuuluviin veroihin, 
joihin sovelletaan tämän lain mukaista il-
moittamismenettelyä. Jos suorituksen maksa-
ja soveltaisi arvonlisäverotuksessa 162 a §:n 
3 momentissa tarkoitettua kalenterivuosime-
nettelyä, tämän lain nojalla ilmoitettavien ve-
rojen ilmoitusjakso olisi neljänneskalenteri-
vuosi. Säännös koskisi myös tilannetta, jossa 
verovirasto 33 §:n 4 momentin tai sitä vas-
taavan säännöksen nojalla siirtäisi suorituk-
sen maksajan kalenterikuukausimenettelyyn. 

Pykälän 2 momentin mukaan arvonlisäve-
rolain 162 a §:n 4 momentissa tarkoitettu al-
kutuottajan tai taide-esineen tekijän ilmoitus-
jakso ei riippuisi arvonlisäverotuksessa so-
vellettavasta verokaudesta. 

38 §. Maksuunpano. Maksuunpanoa kos-
kevan nykyisen säännöksen mukaan verovi-
raston on maksuunpantava pidättämättä tai 
maksamatta jätetyt määrät. Verotilimenette-
lyssä maksuunpano maksulaiminlyönnin pe-
rusteella ei enää tulisi kysymykseen, vaan 
kausiveroilmoituksella ilmoitettu määrä kir-
jattaisiin verotilille. Jos verotilin hyvitykset 
eivät riitä velvoitteen suoritukseksi, verotilin 
kuukausitäsmäytyksen yhteydessä suoritta-
matta olevasta määrästä ilmoitettaisiin vero-
velvolliselle. Ilmoitukseen merkitty suoritta-
matta jäänyt vero olisi verojen ja maksujen 
täytäntöönpanosta annetun lain tarkoittamalla 
tavalla suoraan ulosottokelpoinen ilman var-
sinaista määräämis- tai maksuunpanovaihet-
ta. 

Pykälässä säädetty maksuunpanomenettely 
olisi edelleen tarpeen tilanteissa, joissa enna-
konpidätysvelvollisuus on laiminlyöty. Pykä-
lää muutettaisiin siten, että siitä poistettaisiin 
maksulaiminlyönti maksuunpanon perustee-
na. Samalla tehtäisiin eräitä sanonnallisia 
tarkistuksia. 

39 §. Maksuunpanon poistaminen ja siitä 
luopuminen. Toimittamatta jätetty ennakon-
pidätys voidaan jättää kokonaan tai osittain 
maksuunpanematta. Samoin maksuunpano 
voidaan poistaa viran puolesta. Maksuvelvol-
lisuuden tai maksuunpanon poistamisen tai 
alentamisen vuoksi palautettavalle määrälle 
maksetaan korkoa.  

Palautuskorkoa ja veronlisäystä koskevat 
säännökset muuttuisivat verotilimenettelyssä, 
ja korkoseuraamuksista säädettäisiin verotili-
laissa. Tämän vuoksi palautettavalle määrälle 
maksettavaa korkoa koskeva 6 momentti eh-
dotetaan kumottavaksi tarpeettomana. 

Pykälän 7 momentin mukaan maksuvelvol-
lisuutta ei eräissä tapauksissa poisteta. Mo-
menttia muutettaisiin siten, että viittaus lain 
43 §:n veronlisäystä koskevaan pykälään 
poistettaisiin ja säännökseen lisättäisiin viit-
taus verotililain 32 §:ään. 

41 §. Arviomaksuunpano. Verotilimenette-
lyssä tarve maksuunpanon toimittamiseen ar-
vioimalla koskisi vain tilannetta, jossa ilmoi-
tusta ei ole annettu tai se on annettu virheelli-
senä. Tämän vuoksi pykälän 1 momenttia 
muutettaisiin siten, että maksuunpanoa ei 
toimitettaisi ennakonpidätysten maksulaimin-
lyönnin vaan ainoastaan ilmoittamisen lai-
minlyönnin perusteella.  

Pykälän 2 momentissa oleva maininta lää-
ninverovirastosta korjattaisiin verovirastoksi. 

42 §. Arviomaksuunpanon oikaiseminen. 
Jos verovirasto saa arviomaksuunpanon jäl-
keen selvityksen ennakonpidätysten mak-
suunpantua määrää suuremmasta määrästä, 
puuttuva määrä maksuunpannaan pykälän 
1 momentin mukaisesti veronlisäyksineen ja 
veronkorotuksineen. Koska verotilimenette-
lyssä ei enää määrättäisi veronlisäystä, mo-
mentista poistettaisiin maininta veronlisäyk-
sestä. 

Pykälän 4 momentti ehdotetaan kumotta-
vaksi, koska mahdollinen palautuskorko 
määräytyisi verotililain säännösten perusteel-
la. 

43 §. Veronlisäys. Verotilimenettelyssä 
maksamatta olevalle verolle ei enää määrät-
täisi veronlisäystä, minkä vuoksi pykälä eh-
dotetaan kumottavaksi. 

44 §. Veronkorotus. Veronkorotus määrä-
tään nykyisin pykälän 1 momentin 1—3 
kohdissa tarkoitettujen ennakonpidätyksen 
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toimittamiseen, maksamiseen tai ilmoittami-
seen liittyvien laiminlyöntien perusteella.  

Verotilimenettelyssä verovelvollinen ei 
enää maksaisi erikseen ennakonpidätystä, 
vaan kausiveroilmoituksella ilmoitettujen ve-
rojen yhteissumman. Maksamatta jääneelle 
määrälle tulisi määrättäväksi vain viivästys-
korko nykyisen veronkorotuksen ja veron-
lisäyksen sijaan. Myöskään ilmoituksen 
myöhästyessä ei määrättäisi normaalisti ve-
ronkorotusta vaan verotililaissa säädetty 
myöhästymismaksu. 

Pykälän 1 momentin 1 kohtaa muutettaisiin 
siten, että korotusta ei enää määrättäisi mo-
mentin nykyisen 1 kohdan tarkoittamien 
maksamiseen liittyvien laiminlyöntien perus-
teella.  

Momentin 2 ja 4 kohta säilyisivät ennal-
laan. Myöhästymismaksun ja veronkorotuk-
sen rajanvedon selkeyttämiseksi momentin 3 
kohtaa muutettaisiin siten, että veronkorotus-
ta voitaisiin määrätä vain, jos ilmoitusta ei 
anneta lainkaan tai jos ilmoitus annetaan 
olennaisesti liian myöhään. Säännös vastaisi 
arvonlisäverolain veronkorotusta koskevaa 
säännöstä.  

Pykälän 4 momentissa mainittu valvon-
tailmoitus korvattaisiin kausiveroilmoituksel-
la. 

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 
5 momentti, jossa viitattaisiin selkeyden 
vuoksi ilmoituksen myöhästymisen takia ve-
rotililain nojalla määrättävään myöhästy-
mismaksuun.  

48 §. Oikaisuvaatimus verovirastolle. Py-
kälän 1 momenttiin lisättäisiin viittaus 
33 §:ssä tarkoitettuun lyhyempään ilmoitus-
jaksoon siirtämistä koskevaan päätökseen. 

50 §. Muutoksenhakuaika ja eräät muut va-
litusta koskevat määräykset. Pykälän 3 mo-
menttiin lisättäisiin viittaus 33 §:ssä tarkoi-
tettuun lyhyempään ilmoitusjaksoon siirtä-
mistä koskevaan päätökseen. Pidätysvelvolli-
sen valitusaika olisi 30 päivää päätöksen tie-
doksisaannista. 

Voimaantulo- ja siirtymäsäännös. Laki 
ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2010. Säännöksen 2 momenttiin si-
sältyvän pääsäännön mukaan lakia sovellet-
taisiin lain voimaantulopäivänä tai sen jäl-
keen alkavalta kalenterikuukaudelta ilmoitet-

tavaan ja maksettavaan suoritukseen ja siitä 
toimitettavaan ennakkopidätykseen. 

Säännöksen 3—8 momentteihin sisältyisi-
vät arvonlisäveroa koskevan lakiehdotuksen 
voimaantulo- ja siirtymäsäännöstä vastaavat 
säännökset. Säännöksen 3 momentti vastaisi 
kyseisen voimaantulo- ja siirtymäsäännöksen 
3 momenttia ja 4—8 momentit 10—14 mo-
mentteja.  

 
 

1.6 Laki työnantajan sosiaaliturvamak-
susta  

10 §. Pykälän 3 momentista poistettaisiin 
viittaus veronlisäykseen ja se korvattaisiin 
viittauksella verotililaissa säädettyyn viiväs-
tyskorkoon. 

13 §. Pykälässä säädetään aiheettomasti tai 
liikaa suoritetun sosiaaliturvamaksun palaut-
tamisesta esimerkiksi silloin, kun työnantaja 
on saanut maksamansa palkan perusteella 
sairausvakuutuslain (1224/2004) nojalla päi-
värahaetuutta. Sekä säännöllisesti että satun-
naisesti palkkoja maksava työantaja voisi ot-
taa palautettavan määrän huomioon kausive-
roilmoituksellaan pienentämällä myöhemmin 
suoritettavaa sosiaaliturvamaksujen määrää. 
Pykälän 4 momenttiin tehtäisiin tätä koskeva 
muutos. 

Voimaantulo- ja siirtymäsäännös. Sään-
nöksen 1—3 momentit vastaisivat ennakko-
perintälakia koskevan lakiehdotuksen voi-
maantulo- ja siirtymäsäännöksen 1—3 mo-
mentteja ja 4 momentti mainitun siirtymä-
säännöksen 7 momenttia. Säännöksen 3 mo-
mentin perusteella ennen lain voimaantuloa 
päättyneeltä kalenterikuukaudelta maksetta-
vaan sosiaaliturvamaksuun tulisi sovelletta-
vaksi soveltuvin osin ennakkoperintälakia 
koskevan lakiehdotuksen voimaantulo- ja 
siirtymäsäännös. 

 
 

1.7 Laki korkotulon lähdeverosta 

7 §. Veron suorittaminen. Veron suoritta-
misaikaa koskevaa säännöstä muutettaisiin 
siten, että vero olisi suoritettava koronmak-
sua seuraavan kuukauden 10 päivän sijasta 
saman kuukauden verotililain 11 §:ssä tarkoi-
tettuna yleisenä eräpäivänä, eli kuukauden 12 
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päivänä. Pykälästä poistettaisiin säännökset 
veron maksupaikasta, josta säädettäisiin ve-
rotililaissa. 

14 §. Lähdeveron hyväksi lukeminen ja pa-
lauttaminen. Pykälän 2 momentissa sääde-
tään liikaa maksetun lähdeveron vähentämi-
sestä myöhemmin kalenterivuoden aikana 
suoritettavasta verosta ja hakemusmenette-
lystä. Momenttia muutettaisiin verotilimenet-
telyn piiriin kuuluvia veroja koskeviin mui-
hin lakeihin ehdotettujen muutosten mukai-
sesti siten, että virheen voisi vähentämisen 
tai hakemuksen sijasta korjata antamalla kau-
siveroilmoituksen oikaisuilmoituksen. Liikaa 
ilmoitetun lähdeveron oikaisuilmoitus olisi 
tehtävä viiden vuoden kuluessa sen kalente-
rivuoden päättymisestä, jolloin veroa oli il-
moitettu liikaa. Liikaa maksetut määrät puo-
lestaan käytettäisiin verotililain mukaisesti 
muiden velvoitteiden suoritukseksi tai palau-
tettaisiin, jos aiheeton maksu on katsottu teh-
dyn erehdyksessä. 

16 §. Lähdeveron kanto ja viivästysseu-
raamukset. Lain 16 §:ssä säädetään lähdeve-
ron kannosta ja viivästysseuraamuksista. Py-
kälän 1 momentti ehdotetaan kumottavaksi 
tarpeettomana. Lähdevero kannettaisiin ja 
korot laskettaisiin verotililain nojalla. Pykä-
län 2 momentissa olevaa säännöstä muutet-
taisiin siten, että siitä poistettaisiin maininta 
koronmaksajasta, koska viivästysseuraamuk-
set määrättäisiin veronlisäyksestä ja viiveko-
rosta annetun lain perusteella vain koronsaa-
jalle maksuunpantuun lähdeveroon. 

Voimaantulo- ja siirtymäsäännös. Sään-
nökset vastaisivat ennakkoperintälakia kos-
kevan lakiehdotuksen vastaavia säännöksiä. 
Säännöksen 3 momentin perusteella ennen 
lain voimaantuloa korkotulosta perittyyn ve-
roon tulisi sovellettavaksi soveltuvin osin 
ennakkoperintälakia koskevan lakiehdotuk-
sen voimaantulo- ja siirtymäsäännös. 

 
 

1.8 Laki rajoitetusti verovelvollisen tu-
lon verottamisesta 

11 §. Pykälän 1 momentista poistettaisiin 
veronlisäyksen määräämistä koskeva sään-
nös. Viivästysseuraamuksena tulisi makset-
tavaksi verotililain mukaista viivästyskorkoa. 

 

1.9 Arpajaisverolaki 

8 §. Veron suorittaminen ja ilmoittamisvel-
vollisuus. Pykälän 1 momentista poistettai-
siin viittaukset maksamisen yhteydessä tilil-
lepanokortilla ilmoitettaviin tietoihin, jotka 
verotilimenettelyssä annettaisiin kausive-
roilmoituksella. Momenttiin otettaisiin sään-
nös veron maksuajankohdasta, josta nyt sää-
detään 2 momentissa. Nykyinen 2 momentti 
kumottaisiin tarpeettomana. Maksuaika olisi 
kaikkien arpajaisten osalta sama ja pitenisi 
muiden kuin tavara-arpajaisten osalta 12 päi-
vällä sekä lyhenisi tavara-arpajaisten osalta 
noin 20 päivällä nykyisestä. 

9 §. Veron oikaisu. Nykyisin 1 momentissa 
oleva säännös aiheettomasti tai liikaa suorite-
tun veron palauttamisesta ei olisi enää tar-
peen, joten se poistettaisiin. Palauttamisesta 
säädettäisiin verotililaissa. 

Pykälässä säädettäisiin verotilimenettelyn 
piiriin kuuluvia veroja koskeviin muihin la-
keihin ehdotettujen muutosten mukaisesti lii-
kaa suoritetun veron vähentämisestä myö-
hemmin samalta kalenterivuodelta suoritetta-
vasta verosta tai virheen korjaamisesta anta-
malla kausiveroilmoituksen oikaisuilmoituk-
sen. Aika, jonka kuluessa oikaisu on tehtävä, 
yhtenäistettäisiin muita verolakeja vastaavas-
ti viideksi vuodeksi. Menettelyä sovellettai-
siin myös muihin kuin arpajaisia yksinoikeu-
della toimeenpaneviin rahapeli- ja raha-
automaattiyhteisöihin. 

10 §. Veron maksuunpano. Maksamatta 
jääneen veron maksuunpanoa koskeva pykälä 
kumottaisiin tarpeettomana yhdenmukaisesti 
muiden verotilimenettelyn piiriin kuuluvien 
verolakeihin ehdotettujen muutosten mukai-
sesti. 

11 §. Arviomaksuunpano. Pykälän 1 mo-
menttia muutettaisiin siten, että arvioverotus 
perustuisi ilmoittamisen laiminlyöntiin mak-
sulaiminlyönnin sijasta. Ilmoitettu mutta ve-
rotilin kuukausitäsmäytyksen yhteydessä 
maksamattomaksi todettu vero määrättäisiin 
maksettavaksi verotililain mukaisesti. Ennen 
arvioverotuksen toimittamista verovelvollista 
olisi kehotettava antamaan ilmoitus. Mak-
suunpanon määräaika olisi nykyisen 10 §:n 
2 momentin mukaisesti viisi vuotta, ja se las-
kettaisiin sen vuoden päättymisestä, johon 
kohdekuukausi kuuluu.  
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13 §. Veronkorotus. Pykälän 1 momenttia 
muutettaisiin siten, että veroa ei korotettaisi 
maksulaiminlyönnin perusteella. Veroa voi-
taisiin kuitenkin korottaa ilmoitukseen liitty-
vän laiminlyönnin perusteella 11 §:ssä tar-
koitetun maksuunpanon yhteydessä. Veron-
korotusta ei määrättäisi ilmoituksen myöhäs-
tymisen perusteella, jos seuraamuksena mää-
rättäisiin verotililain mukainen myöhästy-
mismaksu. 

17 §. Palautettavalle määrälle suoritettava 
korko. Verotilimenettelyssä verovelvolliselle 
palautettavalle määrälle maksettaisiin veroti-
lilaissa säädettyä hyvityskorkoa nykyisen pa-
lautuskoron sijasta, minkä vuoksi pykälä 
kumottaisiin tarpeettomana. 

Voimaantulo- ja siirtymäsäännös. Sään-
nökset vastaisivat arvonlisäverolakia ja en-
nakkoperintälakia koskevien lakiehdotusten 
vastaavia säännöksiä.  

 
1.10 Veronkantolaki 

1 §. Soveltamisala. Pykälän 1 momentissa 
veronkantolain soveltamisalasta rajattaisiin 
verotililain soveltamisalaan siirtyvät verot ja 
maksut. Nykyisin 1 momenttiin sisältyvä 
metsänhoitomaksua koskeva mainita siirret-
täisiin lisäksi 2 momenttiin. 

15 §. Maksuunpannun ja verotililtä perittä-
väksi siirretyn veron suoritusjärjestys. Pykä-
län otsikkoa ja 1 momenttia täydennettäisiin 
maininnalla verotililtä perittäväksi siirretyistä 
velvoitteista. Momentin 2 kohdassa mainittu-
jen seuraamusten järjestys ajantasaistettaisiin 
siten, että jäämämaksu olisi luettelossa vii-
meisenä, koska se tulee nykyisin enää har-
voin suoritettavaksi.  

17 §. Yksilöimättömän maksun käyttämi-
nen. Pykälään lisättäisiin uusi 2 momentti, 
jonka nojalla verovelvollisen maksamista 
maksuista käyttämättä jääneet määrät siirret-
täisiin hyvitykseksi verovelvollisen verotilil-
le ja käytettäisiin suorittamatta jääneiden 
velvoitteiden maksuksi. Käyttämättä jääneet 
määrät palautettaisiin verotililtä verovelvolli-
selle. 

21 §. Veronpalautuksen maksaminen. Py-
kälään lisättäisiin verovelvollisten yhdenmu-
kaisen kohtelun varmistamiseksi uudet 2 ja 
3 momentit, joiden nojalla ilmoitusvelvolli-
suutensa laiminlyöneelle verovelvolliselle 

veronkantolain mukainen veronpalautus 
maksettaisiin vasta sen jälkeen, kun ilmoi-
tusvelvollisuus on asianmukaisesti täytetty. 
Säännökset vastaisivat verotililain 26 §:ssä 
olevia säännöksiä, joiden nojalla verotililtä ei 
palauteta hyvityksiä, jos verovelvollinen lai-
minlyönyt ilmoitusvelvollisuutensa. Nykyiset 
2—4 momentit siirtyisivät 4—6 momenteik-
si. 

25 §. Veronkuittaus. Pykälää täydennettäi-
siin siten, että sen nojalla veronkantolain 
mukaiset veronpalautukset voitaisiin käyttää 
verotilillä suorittamatta olevien velvoitteiden 
kuittaamiseen. Verotililain 27 §:ään sisältyy 
vastaava säännös, jonka nojalla verotililtä pa-
lautettavat hyvitykset voidaan käyttää veron-
kantolain mukaisten verojäämien kuittaami-
seen. 

27 §. Verojäämien kuittausjärjestys. Kuit-
tausjärjestystä koskevaan 2 momenttiin lisät-
täisiin tarvittavat maininnat verotililtä perin-
tää varten pois siirretyistä veroista ja mak-
suista. Pykälän 3 momenttiin lisättäisiin 
myös maininta verotilillä vielä olevista 
erääntyneistä, mutta suorittamatta olevista 
velvoitteista. Verotililtä poistettujen verojen 
ja maksujen kuittausjärjestys vastaisi nykyis-
tä kuittausjärjestystä.  

Verotilillä erääntyneet ja suorittamatta ole-
vat velvoitteet kuitattaisiin viimeisenä, kui-
tenkin ennen virka-apusopimuksen nojalla 
Suomessa perittävänä olevia ulkomaan vero-
ja sekä verotusmenettelystä annetun lain 
22 a §:ssä tarkoitettua laiminlyöntimaksua. 
Verotilimenettelyn ensimmäisessä vaiheessa 
verotilillä suorittamatta jääneet velvoitteet 
olisivat verotilillä vain lyhyehkön ajan. Ne 
siirrettäisiin maksuhuomautusten jälkeen 
pois verotililtä. Ne perittäisiin ja kuitattaisiin 
kuten muutkin veronkantolain mukaiset vero-
jäämät. 

28 §. Veronkuittauspäivä. Pykälässä sääde-
tään kuittauspäiväksi verotuksen valmistu-
mispäivä, kun kuittaukseen käytetään enna-
konpalautusta. Pykälään ehdotetaan lisättä-
väksi maininta siitä, että kuittauspäivä on ve-
rotuksen valmistumispäivä myös silloin, kun 
ennakonpalautusta käytetään verotilillä suo-
rittamatta olevien velvoitteiden kuittaami-
seen. Tällöin palautuskorot laskettaisiin vero-
tuksen valmistumispäivään ja viivästyskorot 
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verotilillä suorittamatta oleville velvoitteille 
kuittauspäivään. 

34 §. Perintäkeinot. Pykälään lisättäisiin 
uusi 4 momentti, joka koskisi oma-aloit-
teisesti ilmoitetun maksamatta jätetyn arvon-
lisäveron perintää tilanteissa, joihin ei sovel-
leta verotilimenettelyä. Arvonlisäverolain 
133 s §:n 1 momentissa ja 188 a §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetun veron ulosottokelpoi-
suuteen ja vanhentumiseen noudatettaisiin 
samoja periaatteita kuin verotilimenettelyssä 
kausiveroilmoituksella ilmoitettavaan ve-
roon. Tästä syystä veronkantolakiin otettai-
siin verotililain 23 §:n 2 momenttia vastaava 
säännös siitä, milloin kyseisten verojen pe-
rintätoimet voidaan aikaisintaan aloittaa. 

40 §. Vastuuseen määrääminen. Pykälän 
1 momentin mukaan vastuussa olevat merki-
tään verotus- tai maksuunpanopäätökseen 
taikka vero- tai maksulippuun. Säännökseen 
ehdotetaan lisättäväksi verotiliote ja muu ve-
rotililain tarkoittama suorittamatta jääneitä 
velvoitteita koskeva ilmoitus. Verovelvolli-
selle annettavaan verotiliotteeseen tai muu-
hun suorittamatta jääneitä velvoitteita koske-
vaan ilmoitukseen merkittäisiin sekä suorit-
tamatta jääneet velvoitteet että Verohallinnon 
tiedossa olevat vastuuvelvolliset. Säännöksen 
nojalla verotiliotteeseen tai muuhun ilmoi-
tukseen tehty merkitä vastaisi oikeusvaiku-
tuksiltaan nykyisin päätökseen taikka vero- 
ja maksulippuun tehtyä merkintää. 

 
1.11 Laki veronlisäyksestä ja viivekorosta 

1 §. Soveltamisala. Veronlisäyksestä ja vii-
vekorosta annetun lain 1 §:n 1 momenttia 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että lain so-
veltamisalasta poistettaisiin verotililain so-
veltamisalaan kuuluvat verot, joita koskevat 
korkosäännökset myös sisällytettäisiin vero-
tililakiin. Lain muuta sisältöä ei muutettaisi, 
koska säännöksiä sovellettaisiin sellaisenaan 
veronkantolain piiriin jääviin veroihin ja 
maksuihin.  

Verotililain soveltamisalaan siirretyille ve-
roille ja maksuille laskettaisiin maksuunpa-
non yhteydessä veronlisäystä veronlisäykses-
tä ja viivekorosta annetun lain nojalla 31 päi-
vään joulukuuta 2009 asti. Sen jälkeen niille 
laskettaisiin verotililain mukaista viivästys-
korkoa, jonka korkokanta vastaisi veronlisä-

ykselle ja viivekorolle säädettyä korkokan-
taa. 

Ennen lain voimaantuloa maksuunpannuil-
le veroille seuraamukset laskettaisiin kuiten-
kin nykyisten säännösten mukaisesti siihen 
saakka, kunnes ne tulevat suoritetuiksi. 

 
 

1.12 Laki verotustietojen julkisuudesta ja 
salassapidosta 

21 §. Pykälän perusteella julkaistavat vero-
lajit siirtyvät verotilimenettelyn piiriin. Jul-
kaisumahdollisuuden säilyttämiseksi pykälän 
1 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi mainin-
ta verotililaista.  

 
 

2  Tarkemmat säännökset  ja  mää-
räykset  

Lakiesityksissä ehdotetaan valtuutuksia 
valtiovarainministeriölle antaa asiasta tar-
kempia säännöksiä asetuksella.  Sen lisäksi 
verotililaissa ehdotetaan useita valtuutuksia 
Verohallinnolle, mikä johtuu lailla säännel-
tävän toiminnan luonteesta. Valtuutukset 
koskevat tarkempien määräysten antamista 
seikoista, joilla on tärkeä merkitys Verohal-
linnon ylläpitämän sähköisen järjestelmän 
käyttämisessä. Valtuutukset koskevat esi-
merkiksi niitä tietoja, jotka verovelvollisen 
olisi annettava ilmoittamisessa ja maksami-
sessa verojen ja maksujen kohdentamiseksi. 
Käytännössä tarvitaan myös tarkempia mää-
räyksiä siitä, miten hyvityksiä käytettäisiin ja 
palautettaisiin ja miten velvoitteita poistettai-
siin verotililtä perintätoimia varten, samoin 
kuin siitä, miten verovelvollisen kanssa so-
vittaisiin hyvityksien säilyttämisestä veroti-
lillä. 

On myös verovelvollisten etujen mukaista, 
että menettelyyn liittyviä määräyksiä voidaan 
antaa mahdollisimman joustavasti. Erilaisten 
tilanteiden vaatimat pääasiassa täysin käy-
tännön toiminnan kannalta tarpeelliset toi-
menpiteet voitaisiin saattaa verovelvollisten 
tiedoksi tehokkaasti. Sen lisäksi tavoitteena 
on se, että molemmin puolin viestintä vero-
velvollisen ja Verohallinnon välillä on mut-
katonta ja nopeaa.  
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3  Voimaantulo 

Verotilijärjestelmän ensimmäinen vaihe 
otettaisiin käyttöön vuoden 2010 alusta. Lain 
soveltamiseksi on tarpeen säätää siirtymä-
säännös, joka koskee vuoden vaihteen vero-
jen kohdentamista. Ehdotuksen mukaan 
maksut, jotka on tehty viimeistään 1 päivänä 
maaliskuuta 2010, voitaisiin kohdistaa vuo-
teen 2009 kohdistuvien verojen suorituksek-
si. Verotilin käyttöönottoon liittyvät siirty-
mäsäännökset on selostettu tarkemmin kun-
kin lakiehdotuksen yksityiskohtaisissa perus-
teluissa. 

Verotilijärjestelmän vaatiman rekisterin 
luomiseen voitaisiin ryhtyä jo ennen lain 
voimaantuloa.  

 
4  Suhde perustuslaki in  ja  säätä-

misjärjestys   

Ehdotetulla verotilijärjestelmää koskevalla 
lailla on hallituksen käsityksen mukaan eri-
tyisesti liittymäkohtia perustuslain 
(731/1999) 10 §:n 1 momentissa säädettyyn 
yksityiselämän ja henkilötietojen suojaan se-
kä perustuslain 12 §:n 2 momentissa säädet-
tyyn julkisuusperiaatteeseen, 15 §:ssä säädet-
tyyn omaisuudensuojaan sekä Verohallinnon 
norminantovaltuuksien osalta perustuslain 
80 §:n 2 momenttiin ja 81 §:ään.  

Perustuslain 10 §:n mukaan jokaisen yksi-
tyiselämä on turvattu. Henkilötietojen suojas-
ta säädetään lainkohdan mukaan tarkemmin 
lailla. Säännös viittaa tarpeeseen lainsäädän-
nöllisesti turvata yksilön oikeusturva ja yksi-
tyisyyden suoja henkilötietojen käsittelyssä, 
rekisteröinnissä ja käyttämisessä. Perustusla-
kivaliokunta on katsonut säännöksen lakiviit-
tauksen edellyttävän lainsäätäjän säätävän 
henkilötietojen suojasta, mutta jättävän sään-
telyn yksityiskohdat lainsäätäjän harkintaan 
(PeVM 25/1994 vp. s. 6/I). Lainsäätäjän liik-
kuma-alaa rajoittaa kuitenkin se, että henki-
lötietojen suoja osittain sisältyy perustuslais-
sa suojatun yksityiselämän piiriin.  

Henkilötietolailla säädetään tarkemmin 
henkilötietojen suojasta kuten perustuslaki 
edellyttää. Laki toimii henkilötietojen suojan 
yleislakina. Henkilötietolakia täydentävästi 
tai siitä poiketen voidaan erityislainsäädän-
nössä säätää henkilötietojen käsittelystä. 

Sääntelyä rajoittavat kuitenkin muun muassa 
perusoikeusäännökset ja Suomea kansainvä-
lisesti sitovat velvoitteet kuten henkilötieto-
direktiivi (95/46/EY).  

Perustuslakivaliokunnan soveltamiskäy-
tännön mukaan henkilötietojen suojan kan-
nalta tärkeitä sääntelykohteista ovat muun 
muassa rekisteröinnin tavoite, rekisteröitävi-
en henkilötietojen sisältö, henkilötietojen sal-
litut käyttötarkoitukset mukaan luettuna tie-
tojen luovutettavuus, henkilörekisterien yh-
distäminen, tietojen antaminen teknisen käyt-
töyhteyden avulla, tietojen säilytysaika hen-
kilörekisterissä ja rekisteröidyn oikeusturva. 
Näiden seikkojen sääntelyn lain tasolla tulee 
lisäksi olla kattavaa ja yksityiskohtaista. 

Ehdotetussa laissa säädettäisiin verotilijär-
jestelmän tietosisällöstä, käyttötarkoituksesta 
ja menettelystä. Laissa säädettäisiin myös ve-
rotiliotteen antamisesta ja sen tietosisällöstä. 
Lisäksi säädettäisiin siitä, että verotilijärjes-
telmään sisältyvien tietojen julkisuuteen ja 
luovuttamiseen sovellettaisiin verotustietojen 
julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 
ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-
netun lain säännöksiä. Mahdolliset muutok-
set verotustietojen julkisuutta koskeviin 
säännöksiin arvioidaan erikseen, lähtökohta-
na perustuslakivaliokunnan lausunto, PeVL 
40/2005 vp. Henkilötietojen käsittelyyn so-
vellettaisiin täydentävästi henkilötietolakia ja 
muita verotustietojen käsittelyä koskevia 
säännöksiä. 

 
Hyvitysten palauttamisen rajoitukset omai-
suudensuojan näkökulmasta  

 
Hyvitysten palauttamista koskevia sään-

nöksiä voidaan arvioida perustuslain 15 §:ssä 
säädetyn omaisuudensuojan kannalta. Omai-
suudensuojan näkökulmasta voi olla pulmal-
lista, jos Verohallinto voi pitää hallussaan 
verovelvolliselle kuuluvia aiheettomasti tai 
erehdyksessä tehtyjä maksuja 25 §:n mukai-
sesti tai viivyttää hyvitysten palauttamista 
26 §:n mukaisesti. Ensiksi mainitulle sään-
nökselle on kuitenkin verotilijärjestelmän 
luonteesta johtuvat välttämättömät syyt, jäl-
kimmäisessä tilanteessa on puolestaan yh-
teiskunnallisesti tärkeät syyt, eli veronsaajille 
kuuluvien verovarojen oikea-aikaisen ja oi-
keamääräisen kertymisen turvaaminen sekä 
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ilmoitusvelvollisuuden täyttämisen varmis-
taminen. 

Verotilimenettelyssä aiheettomasti tehtyjen 
maksujen palauttaminen poikkeaisi totunnai-
sesta. Tämä johtuu jo siitä verotilin luon-
teenomaisesta piirteestä, että maksuja ei teh-
dä tietyn veron suorittamiseksi. Siten ei ole 
yksiselitteisesti todettavissa, esimerkiksi 
maksuun liittyvän viitenumeron perusteella, 
että verovelvollinen on esimerkiksi maksanut 
erehdyksessä saman maksun kahdesti.  

Verojen maksamismenettelyä on järjestel-
mässä voitu samalla toisaalta joustavoittaa 
niin, että verovelvollinen voi tehdä maksuja 
ennakolta ja määrittää myös euromääräisen 
rajan, jota pienempää käyttämättä olevien ve-
ronpalautusten määrää ei palauteta vaan jäte-
tään verotilille käytettäväksi myöhemmin 
erääntyvien velvoitteiden suoritukseksi. Näin 
ollen siitä, että verotilillä on varoja enemmän 
kuin on tarpeen verotilille kirjattujen velvoit-
teiden suoritukseksi, ei voida päätellä, että 
verovelvollinen olisi tehnyt aiheettomia suo-
rituksia.  

Koska näiden verotilijärjestelmän piirtei-
den vuoksi Verohallinto ei voi tietää, onko 
maksu tehty aiheettomasti tai erehdyksessä, 
on välttämätöntä, että palauttaminen voi la-
kiehdotuksen 25 §:n mukaisesti tulla lähtö-
kohtaisesti kysymykseen vain verovelvolli-
sen pyynnöstä. Aiheettomuuden tai erehdyk-
sen arviointi ei aina ole täysin yksiselitteistä, 
joten yksittäistapauksissa voi olla vaarana, 
että palautus tulee evätyksi tilanteessa, jossa 
siihen ei tosiasiassa olisi ollut aihetta.  

Verovelvollisten oikeussuojaa on turvattu 
siten, että palautuspyynnön epäämisestä teh-
dään aina nimenomainen hallintopäätös, joka 
on muutoksenhakukelpoinen. Aiheettomasti 
tai erehdykseksi todettu maksu palautettaisiin 
verovelvolliselle viivytyksettä. Lisäksi mää-
rälle maksettaisiin verotilin hyvityskorkoa. 

Muut hyvitykset kuin maksut – esimerkiksi 
veronpalautukset – palautettaisiin automaat-
tisesti Verohallinnon aloitteesta. Poikkeuksen 
muodostaisivat kaksi tilannetta, joille yhteis-
tä on se, että verovelvollisella on erääntyviä 
tai jo erääntyneitä velvoitteita, joiden määrä 
ei ole vielä tiedossa. Jos velvoitteiden määrä 
olisi tiedossa, kyseisistä hyvityksistä palau-
tettaisiin vain se osa, jota ei tarvita velvoit-
teiden suoritukseksi. 

Näitä ovat ensinnäkin 26 §:n 1 momentissa 
mainitut tilanteet, joissa toimitettu verotus 
palautetaan uudelleen toimitettavaksi. Jos 
kyseinen vero on aikanaan tullut suoritetuksi, 
verotilille kirjataan verotuksen uudelleen 
toimitettavaksi palauttamista koskevan pää-
töksen perusteella maksetun veron määräinen 
hyvitys. Tätä hyvitystä ei automaattisesti pa-
lautettaisi verovelvolliselle, koska vielä ei 
tiedetä, tulisiko maksu uudelleen toimitetun 
verotuksen jälkeen käytettäväksi kyseisen ve-
ron suoritukseksi vain osittain ja miten suu-
relta osalta.  

Toinen poikkeustapaus olisi 26 §:n 2 mo-
mentissa mainittu tilanne, jossa verovelvolli-
nen on laiminlyönyt ilmoittamisvelvollisuu-
tensa osaksi tai kokonaan. Kun vastaavassa 
tilanteessa ilmoittamisvelvollisuutensa täyt-
täneen kohdalla hyvitys käytettäisiin asian-
omaisten verojen suoritukseksi ja palautettai-
siin yli menevältä osalta, ei ole pidettävä 
kohtuuttomana, että ilmoittamisvelvollisuu-
tensa laiminlyöneen tapauksessa hyvitys sa-
moin käytetään verojen suoritukseksi. Hyvi-
tys palautettaisiin yli menevältä osalta viivy-
tyksettä sen jälkeen kun verovelvollinen on 
antanut ilmoituksen tai muutoin on selvitetty, 
että maksua ei tarvita verojen suoritukseksi. 
Muussa tapauksessa järjestelmä jopa kannus-
taisi äkillisesti maksuvaikeuksiin ajautuneen 
yrityksen laiminlyömään ilmoittamisvelvolli-
suutensa, jotta yritys saisi veron suorituksek-
si jo tekemänsä maksun tai muun hyvityksen 
palautetuksi. Säännöksessä tarkoitetuissa ti-
lanteissa hyvityksen palauttamatta jääminen 
johtuu aina verovelvollisen omasta laimin-
lyönnistä. 

 
Norminantovaltuus 

 
Perustuslain 80 §:n 1 momentin mukaan 

lailla on säädettävä yksilön oikeuksien ja 
velvollisuuksien perusteista sekä asioista, 
jotka perustuslain mukaan muuten kuuluvat 
lain alaan. Pykälän 2 momentin mukaan vi-
ranomainen voidaan lailla valtuuttaa anta-
maan oikeussääntöjä määrätyistä asioista, jos 
siihen on sääntelyn kohteeseen liittyviä eri-
tyisiä syitä eikä sääntelyn asiallinen merkitys 
edellytä, että asiasta säädetään lailla tai ase-
tuksella. Valtuutuksen tulee olla sovelta-
misalaltaan täsmällisesti rajattu. Perustuslain 
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hallituksen esityksen perustelujen mukaan 
tällainen erityinen syy olisi käsillä lähinnä 
silloin, kun kysymyksessä on tekninen ja vä-
häisiä yksityiskohtia koskeva sääntely, johon 
ei liity merkittävää harkintavallan käyttöä. 
Lisäksi sääntelyn kohteeseen liittyvät erityi-
set syyt saattavat edellyttää usein ja nopeasti 
muuteltavien säännösten antamista. 

Verohallinto valtuutettaisiin antamaan tar-
kempia määräyksiä: 

— 3 §:n 4 momentissa tietoverkon käytöstä 
ja sen välityksellä nähtävistä verotilin tie-
doista,  

— 4 §:ssä siitä, missä tilanteissa verotiliote 
pääsäännöstä poiketen toimitetaan harvem-
min kuin kerran kuukaudessa, 

— 7 §:n 2 momentissa siitä, mitä sähköistä 
menettelyä ja tunnistusmenetelmää käyttäen 
sähköinen kausiveroilmoitus voidaan antaa,  

— 12 §:ssä maksun yhteydessä ilmoitetta-
vista tiedoista, 

— 14 §:n 2 momentissa hyvitysten säilyt-
tämisestä verotilillä, siihen liittyvistä aika-
rajoituksista ja euromääräisistä rajoituksista 
sekä muusta menettelystä,  

— 17 §:n 2 momentissa nojalla hyvitysten 
käyttöjärjestyksestä,  

— 20 §:ssä velvoitteiden suorittamisjärjes-
tyksestä, 

— 21 §:n 2 momentissa siitä, minä ajan-
kohtana velvoitteet poistetaan verotililtä, se-

kä poistamisessa noudatettavasta menettelys-
tä, 

— 30 §:ssä hyvitysten palauttamisessa 
noudatettavasta menettelystä, 

— 36 §:ssä korkojen laskemisesta. 
Norminantovaltuuden sisältö on rajattu ver-

rattain tarkoin. Verovelvollisten oikeussuojan 
kannalta merkityksellisistä seikoista on pyrit-
ty johdonmukaisesti säätämään lain tasolla. 
Valtuutussäännösten nojalla annettavat Ve-
rohallinnon määräykset koskisivat teknis-
luonteisia yksityiskohtia, joista ei ole tarkoi-
tuksenmukaista säätää lain tasolla. Samoin 
tietoteknisen ympäristön usein nopeasti ta-
pahtuvat muutokset edellyttävät, että määrä-
yksiä voidaan muuttaa nopeasti.  

Hallituksen käsityksen mukaan lakiehdotus 
ei merkitse sellaista puuttumista yksityiselä-
män ja henkilötietojen suojaan taikka viran-
omaisten asiakirjojen julkisuuteen, omaisuu-
densuojaan taikka sellaista normiantovaltuu-
den delegointia Verohallinnolle, joka olisi 
vastoin perustuslain 10 §:n 1 momentin, 
12 §:n 2 momentin, 15, 80 tai 81 §:n sään-
nöksiä. Hallituksen näkemyksen mukaan la-
kiehdotukset voitaisiin hyväksyä tavallisen 
lain säätämisjärjestyksessä.  

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 

1. 

Verotililaki 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 luku 

Yleiset säännökset 

1 § 

Soveltamisala 

Tässä laissa säädetään menettelystä Vero-
hallinnon kantamien verojen ja maksujen se-
kä suorituksen maksajan pidättämien määrien 
ilmoittamisessa, maksamisessa, palauttami-
sessa ja perimisessä. Jos muualla laissa sää-
detään tästä laista poikkeavasti, sovelletaan 
tämän lain säännöksiä. 

Lakia sovelletaan 5 momentissa mainituin 
poikkeuksin seuraavien lakien nojalla kan-
nettaviin veroihin ja maksuihin: 

1) arvonlisäverolaki (1501/1993); 
2) ennakkoperintälaki (1118/1996); 
3) työnantajan sosiaaliturvamaksusta annet-

tu laki (366/1963); 
4) eräistä vakuutusmaksuista suoritettavas-

ta verosta annettu laki (664/1966); 
5) arpajaisverolaki (552/1992); 
6) korkotulon lähdeverosta annettu laki 

(1341/1990); ja 
7) ulkomailta tulevan palkansaajan lähde-

verosta annettu laki (1551/1995). 
Lakia sovelletaan lisäksi rajoitetusti vero-

velvollisen tulon verottamisesta annetun lain 
(627/1978) 2 luvussa säädettyyn lähdeveroon 
sekä verotusmenettelystä annetun lain 
(1558/1995) 22 a §:ssä säädettyyn tiedonan-
tovelvolliselle laiminlyönnin johdosta mää-
rättävään laiminlyöntimaksuun.  

Lakia sovelletaan myös 2 ja 3 momentissa 
tarkoitettujen verojen, maksujen ja maksajan 
pidättämien määrien maksamisen tai muun 
niitä koskevan laissa säädetyn velvollisuuden 
laiminlyönnin johdosta määrättyihin seuraa-
muksiin. 

Lakia ei sovelleta: 

1) ennakkoperintälain 2 §:n 2 momentissa 
tarkoitettuun ennakon täydennysmaksuun ei-
kä 23 §:ssä tarkoitettuun ennakonkantoon; 

2) korkotulon lähdeverosta annetun lain 
12 §:ssä tarkoitettuun koronsaajalle mak-
suunpantavaan lähdeveroon; 

3) rajoitetusti verovelvollisen tulon verot-
tamisesta annetun lain 11 §:n 2 momentissa 
tarkoitettuun tulonsaajalle maksettavaan läh-
deveron palautukseen; 

4) arvonlisäverolain 12 a luvussa tarkoitet-
tua sähköisiä palveluja koskevaa erityisjär-
jestelmää käyttävään verovelvolliseen eikä 
147 §:n 2 momentissa tarkoitettuun verovel-
volliseen;  

5) arvonlisäverolain 122, 127, 129, 133 a ja 
133 b §:ssä tarkoitettuun palautukseen. 

Mitä tässä laissa säädetään verosta, sovelle-
taan myös maksuun ja suorituksen maksajan 
pidättämään määrään. 

Mitä tässä laissa säädetään verovelvollises-
ta, sovelletaan myös maksuvelvolliseen, läh-
deveron perimiseen velvolliseen ja ennakon-
pidätysvelvolliseen.  

 
2 § 

Määritelmät  

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) velvoitteella 1 §:ssä mainituissa laeissa 

tarkoitettua, 3 §:ssä tarkoitetulle verotilille 
kirjattavaa veroa tai maksua taikka muuta 
Verohallinnon saatavaa, jonka verovelvolli-
nen on 1 §:ssä mainittujen lakien tai tämän 
lain nojalla velvollinen maksamaan Verohal-
linnolle; 

2) hyvityksellä verovelvollisen velvoit-
teidensa suoritukseksi Verohallinnolle mak-
samaa määrää ja veron palautusta tai muuta 
määrää, jonka verovelvollinen on 1 §:ssä 
mainittujen lakien tai tämän lain nojalla oi-
keutettu saamaan Verohallinnolta hyväkseen 
ja joka on kirjattava verotilille; 
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3) tilitapahtumalla verovelvollisen veroti-
lille kirjattua tiliä hyvittävää tai veloittavaa 
tapahtumaa; 

4) kohdekaudella ajanjaksoa, jolta oma-
aloitteinen vero on asianomaisten verolakien 
mukaan ilmoitettava ja maksettava; 

5) yleisellä eräpäivällä kalenterikuukauden 
12 päivää tai jos se ei ole pankkipäivä, sitä 
seuraavaa ensimmäistä pankkipäivää.  

 
2 luku 

Verotili 

3 § 

Verotilin käyttötarkoitus ja tietosisältö  

Verohallinto ylläpitää verovelvolliskohtai-
sista verotileistä muodostuvaa verotilijärjes-
telmää, jota Verohallinto käyttää verojen il-
moittamisen ja maksamisen valvontaan. Jär-
jestelmän avulla Verohallinto kokoaa tiedot 
verovelvollisen hyväksi luettavista hyvityk-
sistä ja verovelvollisen maksettavista velvoit-
teista, käyttää hyvitykset velvoitteiden suori-
tuksiksi sekä tarvittaessa ilmoittaa verovel-
volliselle suorittamatta jääneistä velvoitteista 
tai palauttaa käyttämättä jääneet hyvitykset.  

Verovelvollisen verotilin tilitapahtumiksi 
merkitään: 

1) verovelvollisen ilmoittamat velvoitteet 
ja niiden muutokset; 

2) Verohallinnon maksuunpanemat velvoit-
teet ja niiden muutokset; 

3) velvoitteiden suorituksiksi maksetut 
määrät;  

4) muut kuin 3 kohdassa tarkoitetut hyvi-
tykset ja niiden muutokset; sekä 

5) verotililtä poistetut velvoitteet ja hyvi-
tykset.  

Lisäksi verotilille merkitään verotilin viite-
numero, verovelvollisen asettama palautuk-
sen maksuraja ja muut verovelvollisen vero-
tukseen, verojen ja maksujen maksamiseen 
sekä perimiseen liittyvät tarpeelliset tiedot. 

Verovelvollinen saa tiedot verotilinsä tilan-
teesta verotilijärjestelmästä toimitettavalla 
verotiliotteella. Verovelvollinen voi katsoa 
yleisen tietoverkon välityksellä verotiliotet-
taan ja muita verotilinsä tietoja. Verohallinto 
antaa tarkemmat määräykset yleisen tieto-

verkon käytöstä ja sen välityksellä nähtävistä 
tiedoista.  

 
4 § 

Verotilin täsmäytys ja verotiliotteen antami-
nen 

Verotili täsmäytetään kerran kuukaudessa 
viimeistään kahdeksantena päivänä yleisestä 
eräpäivästä. Täsmäytyksestä annetaan vero-
velvolliselle verotiliote.  

Jos verotilillä ei ole ollut muita kuin korko-
ja koskevia tilitapahtumia, verotiliote voi-
daan antaa harvemmin kuin kerran kuukau-
dessa. Verohallinto antaa tarkemmat määrä-
ykset tiliotteen antamisesta. Tiliote on kui-
tenkin annettava vähintään kerran kalenteri-
vuodessa viimeistään joulukuussa tehtävästä 
täsmäytyksestä, jos tilillä on joulukuun täs-
mäytyspäivänä hyvityksiä tai velvoitteita. 

Verotiliote annetaan tiedoksi siten kuin 
47 §:ssä säädetään. 

 
5 § 

Verotiliotteen tiedot 

Verotiliotteeseen merkitään seuraavat tie-
dot: 

1) edellisen täsmäytyspäivän jälkeiset tili-
tapahtumat ja tilin saldo täsmäytyspäivänä; 

2) täsmäytyspäivänä verotilillä suorittamat-
ta olevat erääntyneet velvoitteet sekä niistä 
viipymättä maksettava määrä; 

3) täsmäytyspäivänä käyttämättä olevien 
hyvitysten yhteismäärä; ja 

4) määrä, joka verotililtä palautetaan vero-
velvolliselle tai muulle siihen oikeutetulle. 

Lisäksi tiliotteeseen merkitään tietoja tili-
tapahtumien perusteista, ne tiedot ja päätök-
set, joista niin jäljempänä säädetään, sekä ve-
rotilin viitenumero ja Verohallinnon yhteys-
tiedot. 

 
6 § 

Tietojen julkisuus ja henkilötietojen käsittely 

Verotilijärjestelmään talletettujen tietojen 
julkisuuteen ja luovuttamiseen sovelletaan, 
mitä verotustietojen julkisuudesta ja salassa-
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pidosta annetussa laissa (1346/1999) ja vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tussa laissa (621/1999) säädetään. Verotili-
järjestelmään talletettujen henkilötietojen 
muuhun käsittelyyn sovelletaan, mitä henki-
lötietolaissa (523/1999) tai muualla laissa 
säädetään. 

 
3 luku 

Ilmoittaminen 

7 § 

Kausiveroilmoituksen antaminen 

Kohdekauden veroa koskevat tiedot on an-
nettava Verohallinnon vahvistamalla kausi-
veroilmoituksella. 

Ilmoitusvelvollisen on allekirjoitettava 
kausiveroilmoitus. Sähköisesti annettu kausi-
veroilmoitus on varmennettava sähköisistä 
allekirjoituksista annetun lain (14/2003) 
18 §:ssä tarkoitetulla tai muulla hyväksyttä-
vällä tavalla. Verohallinto antaa tarkemmat 
määräykset siitä, mitä sähköistä menettelyä 
käyttäen ja mitä varmenne- tai tunnistusme-
netelmää käyttäen sähköinen kausiveroilmoi-
tus voidaan antaa. 

Jos kausiveroilmoitus on annettu virheelli-
senä, ilmoitusvelvollisen on oikaistava virhe 
siten kuin asianomaisessa verolaissa sääde-
tään.  

Jos kausiveroilmoitusta ei ole annettu tai se 
on annettu ilmeisen puutteellisena, Verohal-
linto lähettää ilmoitusvelvolliselle kehotuk-
sen, joka sisältää laskelman arvioidun veron 
määrästä. Veron määräämisestä arvioimalla 
silloin, kun kausiveroilmoitusta ei ole annettu 
tai se on annettu ilmeisen puutteellisena, sää-
detään asianomaisessa verolaissa. 

 
8 § 

Kausiveroilmoituksen määräpäivä 

Sähköinen kausiveroilmoitus on annettava 
viimeistään sen kalenterikuukauden yleisenä 
eräpäivänä ja muu kuin sähköinen kausive-
roilmoitus viimeistään sen kalenterikuukau-
den 7 päivänä, jona kohdekauden vero on 

asianomaista veroa koskevan lain mukaan 
ilmoitettava. 

Sähköinen kausiveroilmoitus katsotaan an-
netuksi silloin, kun se on saapunut Verohal-
linnolle siten kuin sähköisestä asioinnista vi-
ranomaistoiminnassa annetun lain (13/2003) 
10 §:ssä säädetään. Muu kuin sähköinen kau-
siveroilmoitus katsotaan annetuksi silloin, 
kun se on saapunut Verohallinnolle siten 
kuin hallintolain (434/2003) 18 §:ssä sääde-
tään. 

 
9 § 

Kausiveroilmoituksen myöhästymismaksu 

Jos kohdekauden veroa ei ole ilmoitettu 
säädetyssä ajassa, Verohallinto määrää ilmoi-
tusvelvollisen maksettavaksi myöhästymis-
maksun. Myöhästymismaksu määrätään 
myöhästyneen ilmoituksen johdosta myös 
silloin, kun ilmoitus asianomaista veroa kos-
kevan lain mukaan on annettava, vaikka 
kohdekaudelta ei tule maksettavaksi veroa. 
Myöhästymismaksua ei määrätä, jos verolle 
määrätään asianomaisen verolain mukaisesti 
veronkorotusta. 

Ilmoitusvelvollista on kuultava ennen 
myöhästymismaksun määräämistä, jos se on 
erityisestä syystä tarpeen. Päätös myöhästy-
mismaksun määräämisestä, sen perusteista ja 
eräpäivästä merkitään verotiliotteeseen. 

Myöhästymismaksu ei ole tuloverotuksessa 
vähennyskelpoinen meno. 

 
10 § 

Myöhästymismaksun määrä 

Myöhästymismaksu lasketaan 20 prosentin 
vuotuisen korkokannan mukaisesti myöhässä 
ilmoitetulle maksettavan veron määrälle 
8 §:n 1 momentissa tarkoitettua ilmoituksen 
antamisen määräpäivää seuraavasta päivästä 
8 §:n 2 momentissa tarkoitettuun ilmoituksen 
antamisajankohtaan. Myöhästymismaksua 
määrätään maksettavaksi kultakin myöhässä 
ilmoitetulta verolajilta vähintään 5 euroa. 
Myöhästymismaksun enimmäismäärä verola-
jilta on 15 000 euroa, kuitenkin enintään 
myöhässä ilmoitetun veron määrä.  



 HE 221/2008 vp  
  

 

88 

Jos kohdekaudelta ei tule maksettavaksi ve-
roa, määrätään myöhästymismaksua makset-
tavaksi kultakin myöhässä ilmoitetulta vero-
lajilta 5 euroa. Ennakkoperintälain 32 §:n 5 
momentissa säädetyn ilmoituksen osalta 
myöhästymismaksua määrätään kuitenkin 
vain ennakonpidätykselle. 

Myöhästymismaksua oikaistaan, jos 1 mo-
mentissa tarkoitettu veron määrä pienenee 
kausiveroilmoituksen oikaisuilmoituksen, 
muutoksenhaun tai muun vastaavan syyn 
seurauksena. Oikaisupäätös merkitään veroti-
liotteeseen. 

 
 

4 luku 

Maksaminen 

11 § 

Velvoitteen erääntyminen 

Kausiveroilmoitukseen perustuvat velvoit-
teet erääntyvät maksettaviksi sen kalenteri-
kuukauden yleisenä eräpäivänä, jona kohde-
kauden vero on asianomaista veroa koskevan 
lain mukaan maksettava.  

Verohallinnon maksuunpanemat velvoitteet 
erääntyvät maksettavaksi maksuunpanon yh-
teydessä määrättynä yleisenä eräpäivänä. 
Valtiovarainministeriön asetuksella sääde-
tään tarkemmin eräpäivän määräytymisestä. 

Kausiveroilmoituksen oikaisuilmoitukseen 
perustuva velvoite erääntyy maksettavaksi 
oikaisuilmoituksen antamispäivänä.  

Tämän lain 37 §:n nojalla tehdystä veroti-
lillä olevan virheen korjaamisesta aiheutunut 
velvoite erääntyy maksettavaksi, kun virhe 
on korjattu. 

 
12 § 

Maksaminen 

Velvoitteet maksetaan rahalaitokseen tai 
valtiovarainministeriön asetuksella säädet-
tyyn muuhun maksupaikkaan. Maksu katso-
taan maksetuksi veronkantolain (609/2005) 
9 §:ssä tarkoitettuna ajankohtana.  

Maksamisesta aiheutuvien kulujen osalta 
noudatetaan, mitä veronkantolain 7 §:ssä sää-

detään. Maksuliikkeessä, kirjanpidossa sekä 
kertyneiden varojen siirtämisessä rahalaitok-
sista ja muista maksupaikoista Verohallin-
toon noudatetaan, mitä veronkantolain 3, 5 ja 
12—14 §:ssä säädetään. 

Verohallinto antaa tarkempia määräyksiä 
maksun yhteydessä ilmoitettavista tiedoista. 

 
13 § 

Tunnistamaton maksu  

Maksu, jota puutteellisten tunnistetietojen 
vuoksi ei ole voitu kohdentaa verotilille eikä 
palauttaa maksajalle, tuloutetaan valtiolle. 
Jos tarvittavat tiedot myöhemmin saadaan, 
maksu kohdennetaan verotilille tai, jos mak-
sajalla ei ole verotiliä, palautetaan maksajal-
le. 

 
14 § 

Hyvitysten säilyttäminen verotilillä 

Sen estämättä, mitä jäljempänä säädetään 
hyvitysten palauttamisesta, hyvitykset voi-
daan verovelvollisen pyynnöstä säilyttää ve-
rotilillä myöhemmin erääntyvien velvoittei-
den maksamista varten. Velvoitteiden erään-
tyessä Verohallinto käyttää tilillä säilytetyt 
hyvitykset niiden suorituksiksi. 

Verohallinto antaa tarkempia määräyksiä 
hyvitysten säilyttämisestä verotilillä, säilyt-
tämiseen liittyvistä aikarajoituksista ja euro-
määräisistä rajoituksista sekä muusta menet-
telystä. 

 
5 luku 

Hyvitysten käyttäminen velvoitteiden suo-
ritukseksi 

15 § 

Hyvitysten ja velvoitteiden hyväksyminen ja 
kirjaaminen 

Verotilille tilitapahtumiksi kirjattavat hyvi-
tykset ja velvoitteet hyväksytään veronkanto-
lain, verotusmenettelystä annetun lain tai val-
tion talousarviosta annetun lain (423/1988) 



 HE 221/2008 vp  
  

 

89

sekä niiden nojalla annettujen säännösten ja 
määräysten mukaisesti. 

Kirjaukset tehdään päiväkohtaisesti aikajär-
jestyksessä siten, että yhteys tilitapahtuman 
perusteeseen on vaikeuksitta todennettavissa. 

Velvoite kirjataan eräpäivälle tai, jos kau-
siveroilmoitus on annettu eräpäivän jälkeen, 
ilmoituksen antamispäivälle. Suorittamatta 
jääneen velvoitteen poistaminen verotililtä 
kirjataan päivälle, jona velvoite siirretään pe-
rimistoimia varten pois verotililtä. Täytän-
töönpanon keskeytysmääräyksen johdosta 
verotililtä poistettava suorittamatta oleva 
velvoite kirjataan päivälle, jona päätös kes-
keytysmääräyksestä on tehty. Viivästyskorko 
kirjataan koron suorittamispäivälle tai päiväl-
le, jolloin koron perusteena oleva velvoite 
poistetaan verotililtä.  

Hyvitys kirjataan 16 §:ssä tarkoitetulle ar-
vopäivälle. Hyvityksen poistaminen verotilil-
tä kirjataan päivälle, jona hyvitys siirretään 
palautettavaksi verovelvolliselle tai käytettä-
väksi veronkuittaukseen. 

 
 

16 § 

Hyvityksen arvopäivä 

Hyvityksen arvopäivä määräytyy seuraa-
vasti: 

1) maksun arvopäivä on se päivä, jona 
maksu veronkantolain 9 §:n mukaan katso-
taan suoritetuksi Verohallinnolle; 

2) arvonlisäverolain 149 §:ssä ja 149 b §:n 
3 momentissa tarkoitetun palautukseen oike-
uttavan arvonlisäveron arvopäivä on se päi-
vä, jona kausiveroilmoitus tai sen oikaisuil-
moitus on annettu, kuitenkin aikaisintaan 
kohdekautta seuraavan kuukauden yleinen 
eräpäivä; 

3) muun kuin 2 kohdassa tarkoitetun kausi-
veroilmoituksen oikaisuilmoituksen perus-
teella hyväksi luettavan määrän arvopäivä on 
se päivä, jona oikaisuilmoitus on annettu, 
kuitenkin aikaisintaan kohdekauden veron 
eräpäivä; 

4) oikaisupäätöksen tai muutoksenhaun 
johdosta hyväksi luettavan määrän arvopäivä 
on se päivä, jona oikaisu tai muutosverotus 
on toimitettu, kuitenkin aikaisintaan alkupe-

räisellä päätöksellä maksuunpannun määrän 
eräpäivä;  

5) veronhuojennuksen tai veron perimättä 
jättämisen johdosta hyväksi luettavan määrän 
arvopäivä on se päivä, jona veronhuojennus 
on hyväksytty tai perimättä jättämistä koske-
va päätös on tehty;  

6) hyvityskoron arvopäivä on hyvityksen 
velvoitteen suoritukseksi käyttämistä tai hy-
vityksen verotililtä poistamista seuraava 
yleinen eräpäivä; ja  

7) 37 §:n mukaisesti tehdyn korjauksen 
johdosta hyväksi luettavan määrän arvopäivä 
on päivä, jolloin korjaus on tehty. 

 
 

17 § 

Hyvitysten käyttäminen velvoitteiden suori-
tukseksi 

Hyvitys käytetään verotilille kirjattujen 
velvoitteiden suorituksiksi hyvityksen kir-
jauspäivänä. Myöhemmin verotilille kirjatta-
vien velvoitteiden suorituksiksi verotilillä 
olevaa hyvitystä käytetään velvoitteen kir-
jauspäivänä.  

Jos velvoitteiden suorituksiksi on samana 
päivänä käytettävissä useita eri hyvityksiä, 
hyvitykset käytetään 16 §:ssä tarkoitetun ar-
vopäivän mukaisessa järjestyksessä vanhim-
masta uusimpaan. Jos usealla eri hyvityksellä 
on sama arvopäivä, maksut käytetään ennen 
muita hyvityksiä. Verohallinto antaa tar-
kemmat määräykset hyvitysten käyttöjärjes-
tyksestä.  

 
 

18 § 

Hyvitysten käyttäminen kirjausten viivästyes-
sä 

Jos tilitapahtumaa ei ole voitu kirjata 
15 §:n 3 tai 4 momentissa tarkoitetulle päi-
välle, kirjaus on tehtävä viivytyksettä sen 
jälkeen, kun tieto tilitapahtuman perusteesta 
on saatu. 

Kirjausviiveen aikana velvoitteiden suori-
tuksiksi käytetyt hyvitykset kohdennetaan 
verotilillä olevien velvoitteiden suorituksiksi 
uudelleen siten kuin ne olisi kohdennettu, jos 
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kirjausviivettä ei olisi ollut. Verotilin korot 
korjataan 35 §:ssä säädetyllä tavalla. 

 
19 § 

Hyvitysten käyttörajoitukset  

Hyvitystä, joka siirretään vieraalle valtiolle 
kansainvälisen verojen siirtämistä koskevan 
sopimuksen nojalla, ei käytetä velvoitteiden 
suorituksiksi eikä 27 §:ssä tarkoitettuun ve-
ronkuittaukseen.  

Hyvitystä ei käytetä vanhentuneen velvoit-
teen suoritukseksi eikä, jollei verovelvollinen 
sitä vaadi, sellaisen velvoitteen tai sen osan 
suoritukseksi, johon kohdistuu verojen ja 
maksujen täytäntöönpanosta annetun lain 
(706/2007) 12 §:ssä tarkoitettu keskeytys-
määräys.  

Verovelvollisen konkurssi ja hyvityksen 
ulosmittaus eivät estä hyvityksen käyttämistä 
velvoitteen suoritukseksi. 

 
 

20 § 

Velvoitteiden suorittamisjärjestys 

Jos hyvitykset eivät riitä kaikkien velvoit-
teiden suoritukseksi, velvoitteet suoritetaan 
vanhentumispäivän mukaisessa järjestykses-
sä vanhimmasta uusimpaan. Samana päivänä 
vanhentuvat velvoitteet suoritetaan 11 §:ssä 
tarkoitettujen eräpäivien mukaisessa järjes-
tyksessä vanhimmasta uusimpaan.  

Jos samana päivänä on suoritettavana usei-
ta eri velvoitteita, joilla on sama eräpäivä, 
velvoitteet suoritetaan seuraavassa järjestyk-
sessä: 

1) ennakkoperintälaissa tarkoitetut enna-
konpidätykset ja muut oma-aloitteisesti mak-
settavat verot ja maksut, joilla on useita ve-
ronsaajia, sekä veroille ja maksuille määrätyt 
veronkorotukset ja myöhästymismaksut; 

2) työnantajan sosiaaliturvamaksusta anne-
tun lain mukaiset maksut sekä maksuille 
määrätyt veronkorotukset ja myöhästymis-
maksut; 

3) arvonlisäverot ja muut yksin valtiolle tu-
levat verot samoin kuin veroille määrätyt ve-
ronkorotukset sekä laiminlyönti- ja myöhäs-
tymismaksut; 

4) verotusmenettelystä annetun lain 
22 a §:ssä tarkoitetut laiminlyöntimaksut; 

5) 39 §:ssä tarkoitettu takaisin perittävä 
hyvitys. 

Kustakin velvoitteesta suoritetaan ensin 
velvoitteelle lasketut veronlisäykset ja viiväs-
tyskorot. 

Verohallinto antaa tarkemmat määräykset 
velvoitteiden suorittamisjärjestyksestä. 

 
 

6 luku 

Suorittamatta jääneen velvoitteen perimi-
nen 

21 § 

Suorittamatta jäänyt velvoite 

Verohallinto merkitsee suorittamatta jää-
neet velvoitteet ja niistä vastuussa olevat ve-
rovelvollisen verotiliotteeseen tai verovelvol-
liselle toimitettavaan muuhun ilmoitukseen. 

Tiliotteeseen tai muuhun verovelvolliselle 
toimitettuun ilmoitukseen merkityt suoritta-
matta jääneet velvoitteet sekä niille lasketut 
veronlisäykset, viivästyskorot ja veronkoro-
tukset poistetaan verotililtä perintätoimia var-
ten. Verohallinto antaa tarkemmat määräyk-
set poistamisen ajankohdasta ja poistamises-
sa noudatettavasta menettelystä. Alle 10 eu-
ron suuruista velvoitetta ei poisteta verotilil-
tä. 

 
 

22 § 

Verotililtä poistetun velvoitteen maksaminen 

Verotililtä poistetun velvoitteen suorituk-
seksi maksettu määrä käytetään veronkanto-
lain 27 §:n mukaisessa kuittausjärjestyksessä, 
ellei siitä ole syytä poiketa verovelvollisen 
esittämän perustellun pyynnön vuoksi. 

Velvoitteen maksamisesta ulosottoviran-
omaiselle ja maksun käyttämisestä ulosotto-
perinnässä olevan velvoitteen suoritukseksi 
on voimassa, mitä siitä säädetään velkojien 
maksunsaantijärjestyksestä annetussa laissa 
(1578/1992) ja ulosottokaaressa (705/2007). 
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23 § 

Velvoitteen periminen 

Tiliotteeseen tai 21 §:n 1 momentissa tar-
koitettuun, verovelvolliselle toimitettuun 
muuhun ilmoitukseen merkityt suorittamatta 
jääneet velvoitteet sekä niille laskettavat vii-
västyskorot ja viivekorot ovat verojen ja 
maksujen täytäntöönpanosta annetun lain 
3 §:ssä tarkoitetulla tavalla suoraan ulosotto-
kelpoisia, ja ne peritään verovelvolliselta ja 
muulta verosta vastuussa olevalta siten kuin 
veronkantolaissa ja verojen perintään sovel-
lettavissa muissa laeissa säädetään. 

Kausiveroilmoitukseen perustuva velvoite 
voidaan kuitenkin lähettää perittäväksi ulos-
ottotoimin, ilmoittaa julkaistavaksi taikka 
liittää konkurssilaissa (120/2004) tarkoitet-
tuun maksukehotukseen tai konkurssihake-
mukseen aikaisintaan kahden viikon kuluttua 
siitä, kun verovelvollisen katsotaan 47 §:n 
mukaan saaneen tiedon suorittamatta jääneen 
velvoitteen sisältävästä verotiliotteesta. Jos 
verovelvolliselle on lähetty muu suorittamat-
ta jäänyttä velvoitetta koskeva ilmoitus, mää-
räaika luetaan siitä päivästä, jona ilmoitus on 
lähetetty postitse hallintolain 59 §:ssä tarkoi-
tettuna tavallisena kirjeenä. 

 
 

24 § 

Velvoitteen vanhentuminen 

Kausiveroilmoitukseen perustuva velvoite 
vanhentuu viiden vuoden kuluttua sitä seu-
ranneen kalenterivuoden alusta, jona se on 
erääntynyt maksettavaksi. Myöhässä annet-
tuun kausiveroilmoitukseen perustuva vel-
voite vanhentuu kuitenkin viiden vuoden ku-
luttua ilmoituksen antamista seuraavaa yleis-
tä eräpäivää seuraavan kalenterivuoden alus-
ta. 

Maksuunpantu velvoite vanhentuu viiden 
vuoden kuluttua velvoitteelle määrättyä erä-
päivää seuraavan kalenterivuoden alusta. 

Vanhentunut velvoite poistetaan verotililtä. 
Muutoin velvoitteen vanhentumiseen sovel-
letaan verojen ja maksujen täytäntöönpanosta 
annetun lain 21 §:ää. 

 

7 luku 

Hyvitysten palauttaminen ja veron-
kuittaus 

25 § 

Palauttaminen 

Hyvitykset, joita ei ole käytetty velvoittei-
den suoritukseksi ja joita ei säilytetä verotilil-
lä 14 §:n nojalla, palautetaan verovelvollisel-
le, jos niiden yhteismäärä on vähintään 20 
euroa eikä jäljempänä tässä luvussa toisin 
säädetä. 

Velvoitteiden suoritukseksi maksettu mää-
rä palautetaan verovelvolliselle kuitenkin 
vain, jos se on maksettu erehdyksessä tai ai-
heettomasti ja verovelvollinen pyytää sen pa-
lauttamista. Jos maksun palauttamista koske-
vaa pyyntöä ei hyväksytä, Verohallinto antaa 
asiasta kirjallisen päätöksen muutoksenha-
kuosoituksineen. Verohallinto voi palauttaa 
aiheettomasti maksetun määrän myös oma-
aloitteisesti kuultuaan verovelvollista.  

Hyvitystä, joka on siirrettävä vieraalle val-
tiolle kansainvälisen verojen siirtämistä kos-
kevan sopimuksen nojalla, ei palauteta. 

 
26 § 

Palauttaminen eräissä tapauksissa 

Verotilille verotuksen uudelleen toimitta-
misen johdosta palautettua määrää vastaava 
määrä palautetaan verovelvolliselle, kun ve-
rotus on toimitettu uudelleen, jollei hyvityk-
siä ole käytetty erääntyneiden velvoitteiden 
suoritukseksi ja jollei niitä ole käytettävä uu-
delleen toimitetussa verotuksessa määrätyn 
veron suoritukseksi. 

Jos verovelvollinen on laiminlyönyt 1 §:ssä 
tarkoitettuihin lakeihin tai tuloverotusta tai 
varainsiirtoverotusta koskeviin säännöksiin 
perustuvan ilmoittamisvelvollisuuden taikka 
antanut ilmoituksen tai muun selvityksen 
olennaisesti puutteellisena, hyvitykset palau-
tetaan sen jälkeen, kun velvoitteen määrä on 
selvinnyt, siltä osin kuin hyvityksiä ei tarvita 
velvoitteen suoritukseksi.  

Poiketen siitä, mitä edellä säädetään, Vero-
hallinto voi palauttaa hyvitykset tai osan niis-
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tä ennen velvoitteen määrän selvittämistä, jos 
puute on vähäinen ja on todennäköistä, että 
hyvityksiä ei tarvita tai niistä tarvitaan vain 
osa selvitettävänä olevan velvoitteen suori-
tukseksi. 

Jos hyvitystä ei palauteta, tieto siitä merki-
tään tiliotteeseen. Verovelvollisen pyynnöstä 
Verohallinto antaa palauttamatta jättämisestä 
erillisen päätöksen muutoksenhakuosoituksi-
neen. 

 
 

27 § 

Hyvitysten käyttäminen veronkuittaukseen  

Verotililtä 25 §:n nojalla verovelvolliselle 
palautettavat hyvitykset sekä verotilillä täs-
mäytyspäivänä käyttämättä olevat hyvitykset, 
siltä osin kuin niihin ei kohdistu veronkanto-
lain 26 §:ssä tarkoitettua estettä, käytetään 
veronkuittaukseen siten kuin veronkantolais-
sa säädetään. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetulla määrällä 
voidaan kuitata myös velvoitteita ja veroja, 
joista verovelvollinen on vastuussa.  

Kuittauspäivä on päivä, jolloin hyvitykset 
kirjataan verotililtä poistetuiksi. 

Konkurssi tai ulosmittaus eivät estä palau-
tettavien hyvitysten käyttämistä veronkuitta-
ukseen.  

 
 

28 § 

Palautettavien hyvitysten maksaminen 

Edellä 25 §:ssä tarkoitetut palautettavat hy-
vitykset tai niistä veronkuittauksen jälkeen 
jäljelle jäävä määrä maksetaan ilman aihee-
tonta viivytystä. Maksamisessa noudatetaan, 
mitä veronkantolain 21 §:n 2 ja 3 momentis-
sa säädetään sekä mitä Verohallinto veron-
kantolain 24 §:n nojalla määrää.  

Ulosottoviranomaisen ulosmittaama määrä 
maksetaan ulosottoviranomaiselle. 

Jos muu valtion viranomainen, jolla on oi-
keus kuitata palautettava määrä verovelvolli-
selta olevien saataviensa suoritukseksi, on 
pyytänyt palautuksen maksua, se maksetaan 
kuittauspyynnön tehneelle viranomaiselle. 

 

29 § 

Hyvityksen vanhentuminen 

Oikeus verotilillä oleviin hyvityksiin van-
henee viiden vuoden kuluttua sen kalenteri-
vuoden alusta, jota edeltävänä vuonna veroti-
lillä on viimeksi ollut muita kuin hyvityskor-
koon perustuvia tilitapahtumia.  

Tilillä olevat hyvitykset palautetaan vero-
velvolliselle ennen vanhenemista, jos niiden 
yhteismäärä on 20 euroa tai sitä enemmän. 
Jos hyvityksiä ei ole voitu palauttaa puutteel-
listen maksuyhteystietojen vuoksi, tieto van-
henemisajankohdasta ja vanhentumisen seu-
rauksista annetaan verotiliotteen yhteydessä. 

Vanhentuneet hyvitykset poistetaan veroti-
liltä ja tuloutetaan valtiolle. Verohallinto voi 
erityisestä syystä asianomaisen pyynnöstä 
palauttaa vanhentuneen hyvityksen verotilil-
le. 

 
30 § 

Tarkemmat määräykset palauttamisesta  

Verohallinto antaa tarkempia määräyksiä 
hyvitysten palauttamisessa noudatettavasta 
menettelystä.  

 
8 luku 

Korot 

31 § 

Hyvityskorko 

Hyvitykselle maksetaan hyvityskorkoa 
16 §:ssä tarkoitettua arvopäivää seuraavasta 
päivästä: 

1) sen velvoitteen 32 §:ssä tarkoitettuun 
eräpäivään, jonka suoritukseksi hyvitystä 
käytetään; tai 

2) hyvitystä verovelvolliselle palautettaessa 
tai veronkuittaukseen käytettäessä siihen päi-
vään, jona hyvitys poistetaan verotililtä. 

Hyvitykselle, joka aiheutuu 16 §:n 2 koh-
dassa tarkoitetusta palautukseen oikeuttavas-
ta arvonlisäverosta, hyvityskorkoa maksetaan 
kuitenkin kohdekautta toiseksi seuraavan 
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kuukauden yleistä eräpäivää seuraavasta päi-
västä 1 momentissa tarkoitettuun päivään.  

Hyvityskorko on kutakin kalenterivuotta 
edeltävän puolivuotiskauden korkolain 
(633/1982) 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko 
vähennettynä kahdella prosenttiyksiköllä.  

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetulle 
verotililtä palautettavalle hyvitykselle makse-
taan veronkantolain 22 §:n mukaista palau-
tuskorkoa verotililtä poistamispäivää seuraa-
vasta päivästä päivään, jona palautus veloite-
taan valtion tililtä. 

Hyvityskorosta vastaa valtio, ja sen mak-
samista varten otetaan valtion talousarvioon 
arviomääräraha hyvityskoron rahoittamisek-
si. Verovelvolliselta takaisin peritty hyvitys-
korko tuloutetaan valtiolle. Hyvityskorko ei 
ole tuloverotuksessa veronalaista tuloa.  

 
32 § 

Viivästyskorko 

Suorittamatta jääneelle kausiveroilmoituk-
sella ilmoitettavalle velvoitteelle on makset-
tava viivästyskorkoa 11 §:n 1 momentissa 
tarkoitettua velvoitteen eräpäivää ja Verohal-
linnon maksuunpanemalle myöhästymismak-
sulle, veronkorotukselle, laiminlyöntimaksul-
le ja 39 §:n nojalla takaisin perittävälle hyvi-
tykselle 11 §:n 2 momentissa tarkoitettua 
velvoitteen eräpäivää seuraavasta päivästä 
velvoitteen suoritukseksi käytetyn hyvityk-
sen arvopäivään tai päivään, jona velvoite on 
kirjattu poistetuksi verotililtä. 

Viivästyskorko on kutakin kalenterivuotta 
edeltävän puolivuotiskauden korkolain 
12 §:ssä tarkoitettu viitekorko lisättynä 7 pro-
senttiyksiköllä. 

Viivästyskorkoa ei makseta veronlisäyksel-
le eikä viivästyskorolle. Viivästyskorko ei 
ole tuloverotuksessa vähennyskelpoinen. 

 
33 § 

Verotililtä poistetun suorittamatta jääneen 
velvoitteen korko 

Suorittamatta jääneelle, verotililtä poiste-
tulle velvoitteelle on maksettava veronlisäyk-
sestä ja viivekorosta annetun lain 
(1556/1995) mukaan laskettua viivekorkoa 

velvoitteen verotililtä poistamista seuraavasta 
päivästä maksupäivään.  

Viivekorkoa ei makseta veronlisäykselle 
eikä viivästyskorolle. Viivekorko ei ole tulo-
verotuksessa vähennyskelpoinen. 

Viivekoron perimiseen, palauttamiseen ja 
tilittämiseen sovelletaan veronlisäyksestä ja 
viivekorosta annetun lain säännöksiä.  

 
34 § 

Korkojen korjaaminen velvoitteen tai hyvi-
tyksen muutostilanteissa  

Jos velvoite pienenee kausiveroilmoituksen 
oikaisuilmoituksen, oikaisupäätöksen tai 
muutoksenhaun johdosta, liikaa suoritetulle 
määrälle maksetaan hyvityskorkoa. Korko 
lasketaan velvoitteen 32 §:n 1 momentissa 
tarkoitettua eräpäivää seuraavasta päivästä 
tai, jos velvoitteen suoritukseksi käytetyn 
hyvityksen arvopäivä on tätä myöhäisempi, 
hyvityksen arvopäivää seuraavasta päivästä 
tai, jos liikaa suoritettu määrä on palautuk-
seen oikeuttavaa arvonlisäveroa, aikaisintaan 
31 §:n 2 momentissa tarkoitettua eräpäivää 
seuraavasta päivästä oikaisuilmoituksen an-
tamispäivään taikka oikaisun tai muutosvero-
tuksen toimittamispäivään. Siltä osin kuin 
velvoite on ollut suorittamatta ja sille on las-
kettu viivästyskorkoa, viivästyskoron määrä 
oikaistaan vastaamaan muuttunutta velvoitet-
ta. 

Jos 16 §:n 2 kohdassa tarkoitetun palautuk-
seen oikeuttavan arvonlisäveron määrä oi-
kaisuilmoituksen, oikaisupäätöksen tai muu-
toksenhaun johdosta suurenee, lisämäärälle 
maksetaan hyvityskorkoa kohdekautta toi-
seksi seuraavan kuukauden yleistä eräpäivää 
seuraavasta päivästä 31 §:n 1 momentissa 
tarkoitettuun päivään.  

Jos 16 §:n 2 kohdassa tarkoitetun palautuk-
seen oikeuttavan arvonlisäveron määrä oi-
kaisuilmoituksen, arvonlisäverolain 176 §:ssä 
tarkoitetun päätöksen, oikaisupäätöksen tai 
muutoksenhaun johdosta pienenee, liikamää-
rästä aiheutuvalle velvoitteelle on maksettava 
viivästyskorkoa kohdekautta toiseksi seuraa-
van kuukauden yleistä eräpäivää seuraavasta 
päivästä. Jos liikamäärä on käytetty velvoit-
teen suoritukseksi tai poistettu verotililtä en-
nen tätä päivää, viivästyskorkoa on kuitenkin 
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maksettava sitä päivää seuraavasta päivästä, 
jona liikamäärä on käytetty velvoitteen suori-
tukseksi tai poistettu verotililtä. Viivästys-
korkoa on maksettava sen hyvityksen arvo-
päivään, joka on käytetty liikamäärästä ai-
heutuvan velvoitteen suoritukseksi, tai päi-
vään, jona velvoite on kirjattu poistetuksi ve-
rotililtä. Liikamäärälle maksettu hyvityskor-
ko poistetaan. 

Edellä 2 momentissa tarkoitettuun hyväksi 
luettavaan määrään ei sovelleta, mitä 31 §:n 
2 momentissa säädetään. 

 
35 § 

Korkojen korjaaminen verotilin kirjauksia 
korjattaessa  

Kun Verohallinto korjaa verotiliä 18 §:ssä 
tarkoitetun kirjausviiveen tai 37 §:ssä tarkoi-
tetun virheen vuoksi, verotilillä lasketut korot 
oikaistaan vastaamaan muuttunutta tilannetta. 

 
36 § 

Tarkemmat määräykset koron laskemisesta 

Verohallinto antaa tarkempia määräyksiä 
korkojen laskemisesta.  

 
9 luku 

Virheen korjaaminen, virheellisen hyvi-
tyksen takaisin periminen ja muutoksen-

haku  

37 § 

Virheen korjaaminen 

Verohallinto korjaa, jollei asiaa ole valituk-
seen annetulla päätöksellä ratkaistu, omasta 
aloitteestaan taikka verovelvollisen, velvoit-
teesta vastuussa olevan tai Veronsaajien oi-
keudenvalvontayksikön pyynnöstä verotilillä 
olevan virheen viipymättä virheen havaitse-
misen jälkeen, jollei 39 §:stä muuta johdu. 

Korjaus ja sen peruste merkitään verotilille 
ja verovelvolliselle annettavaan verotiliottee-
seen. 

Verovelvolliselle varataan mahdollisuus 
tulla kuulluksi ennen verotilillä olevan vir-

heen korjaamista, jos se on erityisestä syystä 
tarpeen. 

Korjaamispyyntöön oikeutetun asianosai-
sen tai Veronsaajien oikeudenvalvontayksi-
kön pyynnöstä Verohallinto antaa asiassa 
päätöksen muutoksenhakuosoituksineen. 

Virhe voidaan jättää korjaamatta, jos virhe 
on vähäinen eikä siitä aiheudu verovelvolli-
selle vahinkoa tai jos verovelvollisen perus-
teetta hyväkseen saama määrä on vähäinen 
eikä verovelvollisten tasapuolinen kohtelu tai 
muu syy edellytä korjauksen tekemistä. 

 
38 § 

Virheen korjaamisen määräaika 

Virheen korjaaminen verovelvollisen hy-
väksi voidaan tehdä viiden vuoden kuluessa 
ja korjaaminen verovelvollisen vahingoksi 
kahden vuoden kuluessa sen kalenterivuoden 
päättymisestä, jona korjattavaksi vaadittu 
toimenpide tai tieto on merkitty taikka olisi 
pitänyt merkitä tiliotteeseen.  

Korjaaminen voidaan tehdä 1 momentissa 
tarkoitetun määräajan jälkeenkin, jos kor-
jaamista koskeva pyyntö on saapunut Vero-
hallinnolle määräajan kuluessa. 

 
39 § 

Virheellisen hyvityksen takaisin periminen 

Jos verotilille virheellisesti kirjattu hyvitys 
on maksettu verovelvolliselle tai jos se on 
käytetty velvoitteen suoritukseksi eikä virhet-
tä ole korjattu ennen kuin verotiliote on an-
nettu tiedoksi verovelvolliselle, Verohallinto 
määrää hyvityksen perittäväksi takaisin. Pää-
tös on tehtävä kahden kalenterivuoden kulu-
essa sen kalenterivuoden päättymisestä, jona 
virheellinen hyvitys on kirjattu verotilille. 
Verovelvolliselle varataan mahdollisuus tulla 
kuulluksi ennen päätöksen tekemistä, jollei 
se ole ilmeisen tarpeetonta.  

Hyvitys voidaan jättää perimättä takaisin, 
jos sen määrä on vähäinen eikä verovelvollis-
ten tasapuolinen kohtelu tai muu syy edellytä 
takaisin perimistä. 

Takaisin perittävän hyvityksen eräänty-
misajankohdasta säädetään valtiovarainmi-
nisteriön asetuksella.  
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Takaisin perittävä hyvitys on maksettava 
muutoksenhausta huolimatta, jollei Verohal-
linto tai muutoksenhakuviranomainen toisin 
määrää, ja sen maksamisessa ja perimisessä 
noudatetaan, mitä tässä laissa säädetään vel-
voitteesta. Takaisin perittävä hyvitys vanhe-
nee viiden vuoden kuluttua eräpäivää seuraa-
van vuoden alusta. 

 
40 § 

Oikaisuvaatimus Verohallinnolle 

Tämän lain nojalla annettuun päätökseen 
haetaan muutosta Verohallinnolta kirjallisella 
oikaisuvaatimuksella, jollei asiaa ole valituk-
seen annetulla päätöksellä ratkaistu. 

Määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiselle 
37 ja 39 §:ssä tarkoitetussa asiassa on viisi 
vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jo-
na korjattavaksi vaadittu toimenpide tai tieto 
on merkitty tai olisi pitänyt merkitä tiliottee-
seen taikka virheellinen hyvitys on merkitty 
tiliotteeseen, kuitenkin aina vähintään 60 
päivää päätöksen tiedoksisaannista. Muussa 
asiassa määräaika on viisi vuotta päätöksen 
tekemisestä, kuitenkin aina vähintään 60 päi-
vää päätöksen tiedoksisaannista. Veronsaaji-
en oikeudenvalvontayksikön määräaika on 
30 päivää päätöksen tekemisestä.  

Oikaisuvaatimus on toimitettava määrä-
ajassa Verohallinnolle. Verohallinnon on va-
rattava muutoksenhakuun oikeutetun asian-
osaisen oikaisuvaatimuksesta Veronsaajien 
oikeudenvalvontayksikölle ja Veronsaajien 
oikeudenvalvontayksikön oikaisuvaatimuk-
sesta muutoksenhakuun oikeutetulle asian-
osaiselle tilaisuus antaa vastineensa sekä tar-
vittaessa varattava oikaisuvaatimuksen teki-
jälle tilaisuus vastaselityksen antamiseen.  

 
41 § 

Muutoksenhaku oikaisupäätökseen 

Verovelvollinen, velvoitteesta vastuussa 
oleva ja Veronsaajien oikeudenvalvontayk-
sikkö voivat hakea muutosta 40 §:ssä tarkoi-
tetun oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun 
päätökseen valittamalla hallinto-oikeuteen 
noudattaen, mitä muutoksenhausta hallinto-
lainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. 

Valitusaika 37 ja 39 §:ssä tarkoitetussa asi-
assa on viisi vuotta sen kalenterivuoden päät-
tymisestä, jona korjattava toimenpide tai tieto 
on merkitty tai olisi pitänyt merkitä taikka 
virheellinen hyvitys on merkitty tiliotteeseen, 
kuitenkin aina vähintään 60 päivää oikaisu-
vaatimuksen johdosta annetun päätöksen tie-
doksisaannista. Muussa asiassa valitusaika 
on viisi vuotta päätöksen tekemisestä, kui-
tenkin aina vähintään 60 päivää oikaisu-
vaatimuksen johdosta annetun päätöksen tie-
doksisaannista. Veronsaajien oikeudenval-
vontayksikön valitusaika on 30 päivää oi-
kaisuvaatimuksen johdosta annetun päätök-
sen tekemisestä. 

Hallinto-oikeuden päätökseen haetaan 
muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-
oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myön-
tää valitusluvan. Muutoksenhaussa noudate-
taan, mitä siitä säädetään verotusmenettelystä 
annetun lain 70 ja 71 §:ssä. 

 
42 § 

9 luvun säännösten soveltaminen 

Verotilin tilitapahtuman perusteena olevan 
asianomaisen verolain nojalla annetun pää-
töksen korjaamisessa ja muutoksenhaussa 
noudatetaan, mitä kyseisessä laissa sääde-
tään. 

 
10 luku 

Erinäiset säännökset 

43 § 

Vastuu velvoitteesta  

Vastuuseen velvoitteesta sovelletaan, mitä 
verovastuusta säädetään veronkantolain 8 lu-
vussa. 

 
44 § 

Viivästysseuraamusten perimättä jättäminen 

Jos ilmoituksen antaminen tai velvoitteen 
maksaminen on viivästynyt verovelvollisesta 
riippumattomasta syystä, Verohallinto voi 
jättää myöhästymismaksun, viivästyskoron ja 
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viivekoron kokonaan tai osittain maksuun-
panematta tai perimättä.  

Jos viivästysseuraamus on aiheutunut Ve-
rohallinnon virheellisestä menettelystä, se jä-
tetään maksuunpanematta tai perimättä. Jos 
viivästysseuraamus on aiheutunut osittain 
myös verovelvollisen menettelystä, se voi-
daan maksuunpanna tai periä osittain.  

Verohallinto palauttaa mahdollisesti jo pe-
rityn myöhästymismaksun, viivästyskoron tai 
viivekoron verovelvollisen verotilille. Palau-
tettava määrä voidaan käyttää maksamatta 
olevien velvoitteiden suoritukseksi tai veron-
kantolaissa tarkoitettuun veronkuittaukseen. 

Päätökseen, jolla Verohallinto on ratkaissut 
verovelvollisen vaatimuksen viivästysseu-
raamuksen perimättä jättämisestä, ei saa ha-
kea muutosta valittamalla. 

 
45 § 

Valtiovarainministeriön asetus viivästysseu-
raamusten perimättä jättämisestä 

Valtiovarainministeriön asetuksella voi-
daan säätää, että viivästyskorkoja, viivekor-
koja ja myöhästymismaksuja ei peritä ajalta, 
jolta velvoitteiden maksaminen tai kausive-
roilmoituksen antaminen on viivästynyt ve-
rovelvollisista riippumattomien esteiden 
vuoksi. 

 
46 § 

Viivästysseuraamusten huojentaminen 

Verohallinto voi hakemuksesta vapauttaa 
verovelvollisen myöhästymismaksun, viiväs-
tyskoron ja viivekoron suorittamisvelvolli-
suudesta osittain tai kokonaan, jos verovel-
vollisen taloudelliset olosuhteet huomioon 
ottaen tai muusta erityisestä syystä niiden 
suorittamista on pidettävä kohtuuttomana. 
Valtiovarainministeriö voi ottaa Verohallin-
nossa käsiteltävän periaatteellisesti tärkeän 
asian ratkaistavakseen. 

Verovelvollisen verotilille palautettava 
määrä voidaan käyttää maksamatta olevien 
velvoitteiden suoritukseksi tai veronkanto-
laissa tarkoitettuun veronkuittaukseen.  

Päätökseen, jolla verovelvollisen vaatimus 
viivästysseuraamusten huojentamisesta on 
ratkaistu, ei saa hakea muutosta valittamalla.  

 
47 § 

Verotiliotteen tiedoksianto 

Verotiliote annetaan verovelvolliselle tie-
doksi yleisessä tietoverkossa olevan sähköi-
sen asiointipalvelun välityksellä. Verovelvol-
lisen katsotaan saaneen tiliotteen tietoonsa 
yleistä eräpäivää seuraavana kymmenentenä 
päivänä.  

Jos verotiliotetta ei voida tietoliikennehäi-
riöiden tai muiden vastaavien teknisten häiri-
öiden vuoksi antaa tiedoksi 1 momentissa 
tarkoitetulla tavalla, se lähetetään postitse 
kirjeellä, jolloin se katsotaan saadun tiedoksi 
seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä. 

Verovelvollisen pyynnöstä verotiliote lähe-
tetään verovelvolliselle myös postitse kirjeel-
lä tai Verohallinnon käytettävissä olevaa 
sähköistä tiedonsiirtomenettelyä käyttäen. 
Verotiliotteen tiedoksisaannin katsotaan kui-
tenkin tapahtuneen 1 momentissa tarkoitettu-
na ajankohtana. 

 
48 § 

Muun asiakirjan tiedoksianto 

Muut tämän lain nojalla annettavat asiakir-
jat annetaan tiedoksi hallintolain 59 §:ssä tar-
koitettuna tavallisena tiedoksiantona tai säh-
köisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 
annetun lain 18 §:ssä tarkoitettuna todisteel-
lisena sähköisenä tiedoksiantona.  

 
49 § 

Määräaikojen laskeminen 

Jos velvoitteen eräpäivä, ilmoituksen an-
tamisen määräpäivä tai palautuksen maksu-
päivä on pyhäpäivä, vapunpäivä tai arkilau-
antai, maksun saa maksaa, ilmoituksen antaa 
ja palautuksen maksaa ensimmäisenä sen jäl-
keisenä arkipäivänä. Sama on voimassa, jos 
velvoitteen eräpäivä tai palautuksen maksu-
päivä on päivä, jona pankkien yleisesti kes-
kinäisissä maksuissaan käyttämät maksujär-
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jestelmät säädöskokoelmassa julkaistavan 
Suomen Pankin ilmoituksen mukaan eivät 
ole käytössä.  

 
50 § 

Tilittäminen veronsaajille 

Viivästysseuraamukset tilitetään veronsaa-
jille samassa suhteessa kuin se vero, jonka 
perusteella niitä peritään. 

Velvoitteiden suorituksiksi käytetyt määrät 
tilitetään veronsaajille noudattaen, mitä ve-
rontilityslaissa (532/1998) säädetään.  

 
11 luku 

Voimaantulo 

51 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 

Lakia sovelletaan lain voimaantulopäivänä 
ja sen jälkeen päättyviltä kohdekausilta il-
moitettavaan, maksettavaan ja palautettavaan 
veroon. 

Lakia sovelletaan siten kuin jäljempänä 
säädetään myös ennen lain voimaantuloa 
päättyneeltä vero- tai kohdekaudelta ilmoitet-
tavaan, maksettavaan ja palautettavaan ve-

roon ja sille määrättyihin viivästysseuraa-
muksiin, jos vero maksuunpannaan lain voi-
maantulopäivänä tai sen jälkeen tai veron pa-
lauttamista koskeva päätös tehdään lain voi-
maantulopäivänä tai sen jälkeen. 

Edellä 3 momentissa tarkoitettu maksuun-
pantu vero ja sille määrätty viivästysseuraa-
mus kirjataan verotilille velvoitteeksi mak-
suunpanossa määrättynä eräpäivänä. Verolle 
on suoritettava tämän lain mukaista viiväs-
tyskorkoa lain voimaantulopäivästä, kuiten-
kin aikaisintaan asianomaisessa verolaissa 
säädetystä veron maksamisen määräpäivästä. 
Verotilille velvoitteeksi kirjattuun veroon so-
velletaan soveltuvin osin myös muita tämän 
lain säännöksiä. Verolle ei kuitenkaan määrä-
tä myöhästymismaksua. 

Edellä 3 momentissa tarkoitettu palautetta-
va vero ja sille maksettu korko kirjataan ve-
rotilille hyvitykseksi päätöksen tekopäivänä. 
Verolle ja sille maksetulle korolle maksetaan 
tämän lain mukaista hyvityskorkoa päätöksen 
tekopäivää seuraavasta päivästä. Verotilille 
hyvitykseksi kirjattuun palautettavaan veroon 
sovelletaan soveltuvin osin myös muita tä-
män lain säännöksiä. 

Edellä 3 momentissa tarkoitetun maksuun-
pannun veron suoritukseksi maksettuun mää-
rään ja muun veron suoritukseksi 2 päivänä 
maaliskuuta 2010 tai sen jälkeen maksettuun 
määrään sovelletaan tämän lain säännöksiä. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
sen toimeenpanon edellyttämiin toimiin. 

————— 
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2. 

Laki 

arvonlisäverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun arvonlisäverolain (1501/1993) 148 §, 183 ja 

187 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 148 § laeissa 1486/1994 ja 1767/1995, 183 § mainitussa laissa 

1767/1995 ja laissa 1083/2005 sekä 187 §:n 2 momentti mainitussa laissa 1083/2005, 
muutetaan 13 c §:n 4 ja 5 momentti, 63 g §:n 6 kohta, 79 k §:n 1 momentti, 133 p ja 133 s §, 

133 u §:n 2 momentti, 133 v, 133 x, 147, 149 ja 149 b—149 d §, 162, 162 b, 163—165, 176—
180, 182, 184, 185 ja 191 §, 192 §:n 1 momentti, 193 §:n 2—4 momentti, 204 §, 205 §:n 
2 momentti, 206 ja 208 a § sekä 218 §:n 3 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 13 c §:n 4 momentti ja 79 k §:n 1 momentti mainitussa laissa 
1767/1995, 13 c §:n 5 momentti, 63 g §:n 6 kohta, 147 §, 162 §:n 2 ja 3 momentti sekä 
182 §:n 1 momentti mainitussa laissa 1486/1994, 133 p, 133 s, 133 v, 133 x ja 163 § laissa 
971/2002, 133 u §:n 2 momentti laissa 331/2005, 149 § osaksi mainituissa laeissa 1486/1994 
ja 1767/1995, 149 b—149 d ja 208 § laissa 1301/2003, 162 § mainitussa laissa 1486/1994 ja 
laissa 1071/2002, 162 b § mainituissa laeissa 1486/1994, 1767/1995 ja 331/2005, 164 § osaksi 
laissa 1123/1996, 165 § mainituissa laeissa 1486/1994 ja 1083/2005, 176 ja 177 § osaksi lais-
sa 1072/2003, 178 § mainituissa laeissa 1486/1994 ja 1083/2005 sekä laissa 1265/1997, 179 § 
mainituissa laeissa 1767/1995, 1265/1997 ja 1083/2005, 180 § osaksi mainitussa laissa 
1767/1995, 182 § osaksi mainitussa laissa 1486/1994 ja laissa 915/2001, 185 § laissa 
246/2008, 191 § osaksi mainitussa laissa 1486/1994, 193 §:n 2 momentti mainitussa laissa 
246/2008 ja 3 momentti laissa 542/1996, 205 §:n 2 momentti ja 206 § laissa 700/1994 ja 
218 §:n 3 momentti laissa 1061/2007, sekä 

lisätään 133 n §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 971/2002, uusi 2 momentti, la-
kiin uusi 133 y ja 149 f §, lakiin siitä mainitulla lailla 1123/1996 kumotun 162 a §:n tilalle uu-
si 162 a § sekä lakiin uusi 162 c—162 e, 188 a, 188 b, 191 a ja 191 b § seuraavasti: 
 

13 c § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Paliskuntaryhmän verokausi on poronhoi-
tovuosi. Veroilmoitus verokaudelta on annet-
tava viimeistään verokautta seuraavana toi-
sena kalenterikuukautena verotililain (    /    ) 
8 §:ssä säädettynä ajankohtana kyseisen lain 
7 §:ssä säädettyä menettelyä noudattaen. Ve-
ro on maksettava viimeistään verokautta seu-
raavana toisena kalenterikuukautena verotili-
lain 11 §:n 1 momentissa säädettynä ajankoh-
tana. 

Paliskuntaryhmiä koskevat asiat kuuluvat 
sen veroviraston käsiteltäviin, jonka toimi-
alueella on paliskunnan kotipaikka. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

63 g § 
Tavaran yhteisöhankinta katsotaan verote-

tun 63 f §:ssä tarkoitetulla tavalla tavaran 
kuljetuksen päättymisvaltiossa myös silloin, 
kun: 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) ostaja on täyttänyt 162 e §:ssä säädetyn 
ilmoitusvelvollisuutensa. 

 
 

79 k § 
Verovelvollinen jälleenmyyjä saa käyttää 

voittomarginaalina 162 a §:ssä tarkoitetun 
verokauden voittomarginaalia. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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133 n § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos erityisjärjestelmää käyttävä verovelvol-
linen ei voi tehdä 78 §:ssä tarkoitettuja vä-
hennyksiä täysimääräisinä verokaudelta 
Suomeen tilitettävää veroa laskettaessa, vä-
hentämättä jäänyt määrä kohdistetaan seu-
raaville verokausille. Verovirasto palauttaa 
hakemuksen tai muun saadun selvityksen pe-
rusteella tilikauden päätyttyä tilikaudelta vä-
hentämättä jääneen veron. Jos verovelvolli-
nen on saanut tilikauden päätyttyä vähentä-
mättä jääneen veron palautuksena, sitä ei saa 
vähentää seuraavilla tilikausilla. 

 
133 p § 

Erityisjärjestelmää käyttävään verovelvol-
liseen ei sovelleta, mitä 161, 162 ja 
162 a §:ssä sekä 164 §:n 1 momentissa sää-
detään ilmoittamisvelvollisuudesta ja vero-
kaudesta. 

Erityisjärjestelmää käyttävän verovelvolli-
sen veroilmoitukseen sovelletaan, mitä 
164 §:n 3 momentissa sekä 165 §:ssä sääde-
tään yhteenvetoilmoituksesta. 

 
133 s § 

Verovirasto antaa erityisjärjestelmää käyt-
tävälle verovelvolliselle ilmoituksen tämän 
ilmoittamasta Suomeen maksettavasta mak-
samatta olevasta verosta. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun veroon 
sovelletaan, mitä verotililain 24 §:n 1 mo-
mentissa säädetään kausiveroilmoitukseen 
perustuvasta velvoitteesta.  

Jos erityisjärjestelmää käyttävä verovelvol-
linen maksaa verokaudelta Suomeen tilitettä-
vää veroa ilman veron maksettavaksi mää-
räämistä 133 i §:n 1 momentissa säädetyn 
määräajan jälkeen, hänen on veron maksami-
sen yhteydessä maksettava oma-aloitteisesti 
veronlisäystä. Jos veroa ei ole maksettu il-
man veron maksettavaksi määräämistä tai jos 
verovelvollinen ei ole oma-aloitteisesti mak-
sanut verolle veronlisäystä, verolle määrä-
tään veronlisäystä. 

Edellä 3 momentissa tarkoitettu veronlisäys 
lasketaan siten kuin veronlisäyksestä ja vii-
vekorosta annetussa laissa (1556/1995) sää-
detään. 

Kun erityisjärjestelmää käyttävälle vero-
velvolliselle määrätään veronlisäystä, sovel-

letaan, mitä 184 ja 185 §:ssä säädetään veron 
määräämisestä. 

 
133 u § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Erityisjärjestelmää käyttävän verovelvolli-

sen osalta tilikautena pidetään 133 n, 133 v, 
179, 192, 193 ja 204 §:ää sovellettaessa sitä 
kalenterivuotta, johon kuuluvasta verokau-
desta on kyse. Lain 192 ja 193 §:ää sovellet-
taessa oikaisu ja valitus voidaan tehdä jo ka-
lenterivuoden kuluessa. 

 
133 v § 

Erityisjärjestelmää käyttävälle verovelvol-
liselle takaisin maksettava vero on maksetta-
va viivytyksettä.  

Takaisin maksettavalle verolle maksetaan 
verokantolain (609/2005) 22 §:ssä säädetty 
korko. Korko lasketaan veron maksupäivästä. 
Korko 133 n §:n 2 momentissa tarkoitetulle 
verolle lasketaan tilikautta seuraavan toisen 
kalenterikuukauden lopusta.  

 
133 x § 

Erityisjärjestelmää käyttävään verovelvol-
liseen, jonka tunnistamisjäsenvaltio on Suo-
mi, ei sovelleta, mitä 209 a §:ssä säädetään 
laskunantovelvollisuudesta siltä osin kuin 
kysymys on toiseen jäsenvaltioon tilitettäväs-
tä verosta. 

 
133 y § 

Erityisjärjestelmää käyttävään verovelvol-
liseen sovelletaan, mitä 218 §:ssä säädetään 
arvonlisäverorikkomuksesta, jos hän jättää 
asianmukaisesti täyttämättä viranomaisen 
kehotuksesta huolimatta 133 f, 133 h tai 
133 k §:ssä säädetyn velvollisuuden. 

 
147 § 

Verovelvollisen on maksettava 162 a §:ssä 
tarkoitetulle verokaudelle kuuluville kalente-
rikuukausille 13 luvun mukaan kohdistettavi-
en suoritettavien verojen ja vähennettävien 
verojen erotus (tilitettävä vero) valtiolle vii-
meistään kyseistä verokautta seuraavana toi-
sena kalenterikuukautena verotililain 11 §:n 
1 momentissa säädettynä ajankohtana. 

Edellä 26 d §:n 1 momentissa tarkoitetun 
uuden kuljetusvälineen ostajan, joka ei ole 
tämän lain mukaan muusta toiminnasta vero-
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velvollinen ja johon ei sovelleta 146 a §:ää, 
on maksettava vero Verohallinnon tarkem-
min määräämällä tavalla viimeistään sinä 
päivänä, jona kuljetusväline on ilmoitettava 
rekisteriin. 

Verovelvollisen, jonka verokausi muuttuu 
162 c §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla 
lyhyemmäksi kesken verokauden, on makset-
tava muutosta edeltäneeltä verokauden osalta 
tilitettävä vero viimeistään sitä kalenterikuu-
kautta seuraavana toisena kalenterikuukaute-
na, jona 162 c §:n 1 momentissa tarkoitettu 
ilmoitus on annettu, verotililain 11 §:n 1 mo-
mentissa säädettynä ajankohtana tai verovi-
raston määräämänä myöhempänä ajankohta-
na. 

 
149 § 

Jos 10 luvussa taikka 78 tai 80 §:ssä tarkoi-
tettuja vähennyksiä ei voida tehdä täysimää-
räisinä verokaudelta tilitettävää veroa lasket-
taessa, verovelvollisella on oikeus saada pa-
lautuksena verokaudelta vähentämättä jäänyt 
määrä.  

Edellä 1 momentissa tarkoitettu määrä pa-
lautetaan siten kuin verotililaissa tarkemmin 
säädetään.  

 
149 b § 

Jos verovelvollisen verokausi on kalenteri-
kuukausi tai neljänneskalenterivuosi, huojen-
nuksen laskemista ja määrää koskevat tiedot 
annetaan tilikauden viimeiseltä verokaudelta 
annettavan 162 §:n 1 momentissa tarkoitetun 
veroilmoituksen yhteydessä.  

Jos verovelvollisen verokausi on kalenteri-
vuosi tai poronhoitovuosi, huojennuksen las-
kemista ja määrää koskevat tiedot annetaan 
verokaudelta annettavan 162 §:n 1 momen-
tissa tai 13 c §:n 4 momentissa tarkoitetun 
veroilmoituksen yhteydessä.  

Verovelvollisen on 147 §:n 1 momentista 
poiketen maksettava 1 ja 2 momentissa tar-
koitetulta verokaudelta vain tilitettävän veron 
ja 149 a §:ssä tarkoitetun huojennuksen ero-
tusta vastaava määrä. Jos huojennus on suu-
rempi kuin verovelvollisen 147 §:n 1 mo-
mentin mukaan maksettava tilitettävä vero, 
verovelvollisella on oikeus saada palautukse-
na huojennuksen ja tilitettävän veron erotusta 
vastaava määrä tai, jos verovelvollisen ei ole 
maksettava veroa, koko huojennuksen määrä. 

Verovelvollisella, joka on jättänyt alaraja-
huojennusta koskevat 1 tai 2 momentissa tar-
koitetut tiedot antamatta tai ilmoittanut huo-
jennuksen liian pienenä, on oikeus tilikauden 
päätyttyä saada ilmoittamatta jäänyt määrä 
palautuksena hakemuksen tai muun saadun 
selvityksen perusteella kolmen vuoden kulu-
essa sen tilikauden päättymisestä, jota huo-
jennus koskee, tai verovelvollisen sanotun 
ajan kuluessa tekemän vaatimuksen perus-
teella myöhemminkin. 

 
149 c § 

Jos verovelvollinen on antamiensa virheel-
listen tai puutteellisten tietojen johdosta saa-
nut liian suuren huojennuksen, veroviraston 
on määrättävä liikaa hyväksi saatu määrä ve-
rovelvollisen maksettavaksi kolmen vuoden 
kuluessa sen tilikauden päättymisestä, jota 
huojennus koskee. 

Edellä 1 momentin nojalla maksettavaksi 
määrättyä veroa voidaan korottaa 182 §:ssä 
säädetyin edellytyksin. 

 
149 d § 

Huojennusta oikaistaan, jos verovelvolli-
nen on saanut liian suuren tai liian pienen 
huojennuksen tilikaudelta suoritettavan tai 
vähennettävän veron määrää koskevan mää-
räämis-, palautus-, oikaisu- tai uudelleenkä-
sittelypäätöksen tai valitukseen annetun rat-
kaisun johdosta. Oikaisu voidaan tehdä, 
vaikka 179 §:ssä tarkoitettu määräaika on 
päättynyt. 

 
149 f § 

Verovelvollisella, jonka tilikausi muuttuu 
208 a §:n perusteella kalenterivuodeksi, on 
oikeus saada 149 a §:ssä tarkoitettu huojen-
nus tilikauden muutospäivänä tai sen jälkeen 
päättyvältä kirjanpitolain mukaiselta tilikau-
delta kyseiseen tilikauteen kuuluvilta tilikau-
den muutosta edeltäneiltä kalenterikuukausil-
ta tilitettävästä verosta. Tilikautena pidetään 
tilikauden muutosta edeltäviä kirjanpitolain 
mukaiseen tilikauteen kuuluvia kalenterikuu-
kausia. 

Verovelvollisella, jonka tilikausi muuttuu 
208 a §:ssä tarkoitetusta kalenterivuodesta 
kirjanpitolain mukaiseksi tilikaudeksi, on oi-
keus saada 149 a §:ssä tarkoitettu huojennus 
tilikauden muutospäivän jälkeen päättyvältä 
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kirjanpitolain mukaiselta tilikaudelta kysei-
seen tilikauteen kuuluvilta tilikauden muu-
toksen jälkeisiltä kalenterikuukausilta tilitet-
tävästä verosta. Tilikautena pidetään tilikau-
den muutoksen jälkeisiä kirjanpitolain mu-
kaiseen tilikauteen kuuluvia kalenterikuu-
kausia.  

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetun huo-
jennuksen laskemista ja määrää koskevat tie-
dot annetaan tilikauden viimeiseltä verokau-
delta annettavan 162 §:n 1 momentissa tar-
koitetun veroilmoituksen yhteydessä. 

 
162 § 

Verovelvollisen on annettava kultakin ve-
rokaudelta veroilmoitus. 

Veroilmoituksessa on ilmoitettava liike-
vaihto, suoritettava ja vähennettävä vero sekä 
muut Verohallinnon määräämät veron oi-
keamääräisyyden toteamiseksi tarpeelliset 
tiedot. 

Veroilmoitus on annettava viimeistään ve-
rokautta seuraavana toisena kalenterikuukau-
tena verotililain 8 §:ssä säädettynä ajankoh-
tana kyseisen lain 7 §:ssä säädettyä menette-
lyä noudattaen. Ilmoitus siitä, että veroa ei 
ole maksettava, voidaan antaa etukäteen, kui-
tenkin enintään kuudelta kalenterikuukaudel-
ta. 

Verohallinto antaa tarkemmat määräykset 
siitä, miten 147 §:n 2 momentissa tarkoitettu 
verovelvollinen ilmoittaa veron.  

 
 

162 a § 
Verokausi on kalenterikuukausi, jollei 2—

4 momentissa toisin säädetä.  
Verovelvollisen, jonka kalenterivuoden kir-

janpitolain 4 luvun 1 §:ssä tarkoitettu liike-
vaihto tai sitä vastaava tuotto on enintään 
50 000 euroa, verokausi on neljänneskalente-
rivuosi, jollei 3 tai 4 momentissa toisin sää-
detä. 

Verovelvollisen, jonka kalenterivuoden kir-
janpitolain 4 luvun 1 §:ssä tarkoitettu liike-
vaihto tai sitä vastaava tuotto on enintään 
25 000 euroa, verokausi on kalenterivuosi, 
jollei 4 momentissa toisin säädetä. 

Sellaisen alkutuotantoa harjoittavan luon-
nollisen henkilön, kuolinpesän tai yhtymän 
sekä 79 c §:ssä tarkoitetun taide-esineen teki-

jän, joka ei harjoita muuta arvonlisäverollista 
toimintaa, verokausi on kalenterivuosi. 

Edellä 2 tai 3 momentissa tarkoitettuna ka-
lenterivuotena pidetään sitä kalenterivuotta, 
jona sovellettavasta verokaudesta on kysy-
mys. 

Tässä laissa alkutuotannolla tarkoitetaan 
maatalouden, metsätalouden, puutarhatalou-
den, metsästyksen, kalastuksen, kalankasva-
tuksen, ravustuksen, ravunkasvatuksen, tur-
kistarhauksen ja poronhoidon harjoittamista 
sekä jäkälän ja käpyjen poimintaa tai muuta 
tällaista luonnontuotteen talteenottamista. 
Maataloudella tarkoitetaan varsinaista maata-
loutta sekä sellaista erikoismaataloutta taikka 
maa- tai metsätalouteen liittyvää toimintaa, 
jota ei ole pidettävä eri liikkeenä. 

 
162 b § 

Edellä 162 a §:n 2 momentissa tarkoitetun 
verovelvollisen verollisen toiminnan alkami-
sen yhteydessä tekemän hakemuksen perus-
teella verokautena pidetään kuitenkin kalen-
terikuukautta ja 162 a §:n 3 tai 4 momentissa 
tarkoitetun verovelvollisen hakemuksen pe-
rusteella kalenterikuukautta tai neljänneska-
lenterivuotta toiminnan alkamisesta. 

Verovelvollinen, jonka verokausi on 
162 a §:n 2—4 momentissa tarkoitettu vero-
kausi, voi hakemuksesta siirtyä soveltamaan 
mainituissa lainkohdissa tarkoitettua lyhy-
empää verokautta. Verovelvollinen, jonka 
verokautena on tämän pykälän perusteella 
valittu verokausi, voi hakemuksesta siirtyä 
soveltamaan 162 a §:n 2—4 momentin mu-
kaista verokautta tai mainituissa lainkohdissa 
tarkoitettua lyhyempää verokautta. 

Verokauden on kuitenkin oltava sama vä-
hintään kolmen perättäisen kalenterivuoden 
ajan.  

Edellä 2 momentissa tarkoitettuun hake-
mukseen perustuvaa verokautta sovelletaan 
hakemuksen tekemistä seuraavan kalenteri-
vuoden alusta. Hakemus on tehtävä viimeis-
tään kyseistä kalenterivuotta edeltävän syys-
kuun loppuun mennessä.  

 
162 c § 

Verovelvollisen on ilmoitettava viipymättä 
verovirastolle, jos 162 a §:n 2—4 momen-
tissa säädetyt edellytykset eivät kalenteri-
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vuonna tai seuraavana kalenterivuonna to-
dennäköisesti täyty.  

Verovelvollisen verokautena pidetään ku-
luvaa kalenterivuotta koskevan 1 momentissa 
tarkoitetun ilmoituksen perusteella uusia tie-
toja vastaavaa verokautta sen lyhyemmän ve-
rokauden alusta, jonka aikana ilmoitus on 
annettu. Verohallinto antaa tarkemmat mää-
räykset edellytyksistä, joilla tässä momentis-
sa tarkoitetut toimet voidaan jättää toteutta-
matta. 

Jos verovirasto muutoin kuin 1 momentissa 
tarkoitetulla tavalla toteaa, että 162 a §:n 2—
4 momentissa säädetyt edellytykset eivät ka-
lenterivuonna täyty, verovelvollisen verokau-
tena pidetään kyseisen kalenterivuoden alusta 
oikeita tietoja vastaavaa verokautta. Verohal-
linto antaa tarkemmat määräykset edellytyk-
sistä, joilla tässä momentissa tarkoitetut toi-
met voidaan jättää toteuttamatta. 

Verovirasto voi määrätä, että sellaisen ve-
rovelvollisen, joka olennaisesti laiminlyö tai 
jonka voidaan ennakkoperintälain 26 §:n 
3 momentissa tarkoitetulla tai muulla vastaa-
valla perusteella olettaa olennaisesti laimin-
lyövän ennakkoperintälain 26 §:n 2 momen-
tissa tarkoitetut velvollisuutensa verotukses-
sa, verokautena pidetään kalenterivuoden tai 
neljänneskalenterivuoden sijasta kalenteri-
kuukautta kyseisen kalenterivuoden alusta. 

Verovelvollisen, jonka verokausi muuttuu 
2 momentissa tarkoitetulla tavalla lyhyem-
mäksi kesken verokauden, on annettava muu-
tosta edeltäneeltä verokauden osalta veroil-
moitus viimeistään sitä kalenterikuukautta 
seuraavana toisena kalenterikuukautena, jona 
1 momentissa tarkoitettu ilmoitus on annettu, 
verotililain 8 §:ssä säädettynä ajankohtana 
kyseisen lain 7 §:ssä säädettyä menettelyä 
noudattaen tai veroviraston määräämänä 
myöhempänä ajankohtana.  

Veroviraston on annettava 4 momentissa 
tarkoitetussa asiassa päätös ja 3 momentissa 
tarkoitetussa asiassa verovelvollisen pyyn-
nöstä päätös.  

 
162 d § 

Verovelvollisen, jonka verokausi on muu 
kuin kalenterivuosi, on sovellettava samaa 
verokautta kuin verotililain soveltamisalaan 
kuuluviin verotililain 1 §:n 2 momentin 2, 3, 
6 ja 7 kohdassa sekä 3 momentissa tarkoitet-

tujen lakien nojalla kannettaviin veroihin ja 
maksuihin sovelletaan. 

 
162 e § 

Verovelvollisen on annettava kultakin ka-
lenterivuoden neljännekseltä yhteenvetoil-
moitus 72 b ja 72 c §:ssä tarkoitetuista yhtei-
sömyynneistä. 

Yhteenvetoilmoitus on annettava myös sil-
loin, kun verovelvollisen tekemä tavaran yh-
teisöhankinta katsotaan 63 g §:n nojalla vero-
tetun kuljetuksen päättymisvaltiossa. 

Ostajalle annettu yhteenvetoilmoituksessa 
ilmoitettua myyntiä koskeva vuosi- tai vaih-
toalennus, osto- tai myyntihyvitys, ylijää-
mänpalautus, muu sellainen oikaisuerä tai 
muu myyntiä koskeva muutos ilmoitetaan 
siltä kalenterivuoden neljännekseltä annetta-
vassa yhteenvetoilmoituksessa, johon kuulu-
valle kalenterikuukaudelle se on hyvän kir-
janpitotavan mukaan kirjanpidossa kirjattava. 

Ilmoitus tulee antaa viimeistään kalenteri-
vuoden neljännestä seuraavan toisen kuukau-
den 15 päivänä. 

Verohallinto antaa tarkemmat määräykset 
yhteenvetoilmoituksessa annettavista tiedois-
ta ja tietojen antotavasta.  

 
163 § 

Edellä 161 §:ssä tarkoitettu perustamis-, 
muutos- ja lopettamisilmoitus sekä 
162 e §:ssä tarkoitettu yhteenvetoilmoitus 
voidaan antaa myös sähköisesti.  

Verohallinto antaa tarkemmat määräykset 
sähköisten tietojen antotavasta.  

 
164 § 

Veroilmoitus ja yhteenvetoilmoitus anne-
taan 158 §:ssä tarkoitetulle verovirastolle. 

Muutoin kuin sähköisesti annettu yhteenve-
toilmoitus katsotaan annetuksi silloin, kun se 
on saapunut verovirastolle siten kuin hallin-
tolain (434/2003) 18 §:ssä säädetään. 

Sähköisesti annettu yhteenvetoilmoitus 
katsotaan annetuksi silloin, kun se on saapu-
nut verovirastolle siten kuin sähköisestä asi-
oinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 
(13/2003) 10 §:ssä säädetään. 

 
165 § 

Ilmoitusvelvollisen on allekirjoitettava ve-
roviranomaiselle annettavat 162 e §:ssä tar-
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koitetut ilmoitukset ja muut asiakirjat. Yhtei-
sön ilmoitusten ja asiakirjojen tulee olla toi-
minimen kirjoittamiseen oikeutettujen henki-
löiden allekirjoittamia. 

Edellä 162 e §:ssä tarkoitetut ilmoitukset ja 
muut asiakirjat, jotka voidaan toimittaa vero-
viranomaiselle sähköisesti ja jotka on allekir-
joitettava, on varmennettava sähköisistä alle-
kirjoituksista annetun lain (14/2003) 18 §:ssä 
tarkoitetulla tai muulla hyväksyttävällä taval-
la. 

Verohallinto antaa tarkemmat määräykset 
siitä, millä tavoin varmennettuina 162 e §:ssä 
tarkoitettuja ilmoituksia ja muita asiakirjoja 
voidaan toimittaa sähköisesti. 

 
176 § 

Verovirasto määrää veroilmoituksella an-
netuista tiedoista poiketen tai veroilmoituk-
sen puuttuessa verovelvollisen maksettavaksi 
veron, jota on ilmoitettu liian vähän makset-
tavaksi tai liikaa palautettavaksi. 

Veroa ei määrätä, jos asia on veroviraston 
päätöksellä ratkaistu aikaisemmin. Jos asia 
on tulkinnanvarainen tai epäselvä ja verovel-
vollinen on toiminut vilpittömässä mielessä 
viranomaisen noudattaman käytännön tai oh-
jeiden mukaan, asia on ratkaistava tältä osin 
verovelvollisen eduksi, jos ei erityisestä 
syystä muuta johdu. 

Veron määräämisessä on tunnollisesti sekä 
valtion että verovelvollisen etua silmällä pi-
täen harkittava, mitä verovelvollisen liike-
toimista sekä muista asiaan vaikuttavista sei-
koista on ilmoituksista tai muutoin käynyt 
selville taikka muulla perusteella on katsot-
tava oikeaksi. 

Verovelvolliselle on varattava tilaisuus sel-
vityksen antamiseen, jos veroa määrättäessä 
olennaisesti poiketaan verovelvollisen anta-
mista tiedoista. 

 
177 § 

Jos verovelvollinen on laiminlyönyt veron 
ilmoittamisen kokonaan tai on ilmoittanut si-
tä ilmeisesti liian vähän eikä ole kehotuksesta 
huolimatta antanut veron määräämistä varten 
tarvittavia tietoja, veroviraston on määrättävä 
maksettavan veron määrä arvioimalla. 

Verotililain 7 §:n 4 momentissa tarkoitetun 
kehotuksen yhteydessä verovirasto antaa ve-
rovelvolliselle tiedoksi arvioidun maksetta-

vaksi määrättävän veron määrän ja sen mää-
räämisen perusteita koskevat tiedot ja varaa 
verovelvolliselle tilaisuuden selvityksen an-
tamiseen.  

Edellä 1 momentissa tarkoitetun veron 
määrä on pyrittävä selvittämään ostojen, ta-
vanomaisten myyntipalkkioiden, palkkojen 
tai muiden sellaisten kustannuserien perus-
teella laadittujen laskelmien avulla taikka 
muiden samalla alalla ja vastaavanlaisissa 
olosuhteissa toimivien verovelvollisten liike-
toimintaan vertaamalla. 

Veron määräämistä koskevaan päätökseen 
on otettava veron määräytymistä koskeva 
laskelma sekä merkittävä ne syyt, joiden pe-
rusteella vero on määrätty arvion mukaan. 

 
178 § 

Edellä 176 §:ssä tarkoitettu vero voidaan 
jättää määräämättä, jos veron ilmoittaminen 
liian vähän maksettavaksi tai liikaa palautet-
tavaksi johtuu sellaisesta virheestä, jonka 
johdosta toisen verovelvollisen maksettavak-
si on tullut liikaa veroa taikka 122 tai 
131 §:ssä tarkoitettu vero on jäänyt palautta-
matta eikä verotuksen tasapuolisuus tai muu 
syy vaadi veron määräämistä. Edellytyksenä 
on, että verovelvollinen esittää palautukseen 
oikeutetun antaman sitoumuksen, jossa tämä 
luopuu oikeudestaan palautukseen. Si-
toumuksen antaneella ei ole oikeutta palau-
tukseen.  

Edellä 176 §:ssä tarkoitettu vero voidaan 
jättää määräämättä myös silloin, kun veroa 
on pidettävä vähäisenä eikä verotuksen tasa-
puolisuus tai muu syy vaadi veron määrää-
mistä.  

Verohallinto antaa tarkemmat määräykset 
siitä, milloin 1 ja 2 momentissa tarkoitettu 
vero voidaan jättää määräämättä. 

 
179 § 

Edellä 176 §:ssä tarkoitettu vero on määrät-
tävä kolmen vuoden kuluessa sen tilikauden 
päättymisestä, jolta vero olisi tullut maksaa. 

Vero katsotaan määrätyn määräajassa, jos 
veroviraston päätös siitä on tehty ennen mää-
räajan päättymistä. 

 
180 § 

Verovelvollisen kuoltua vero määrätään 
kuolinpesälle. 
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Vero on määrättävä vuoden kuluessa sen 
kalenterivuoden päättymisestä, jona perukirja 
on annettu verovirastolle. Veroa ei voida 
määrätä, jos 179 §:ssä tarkoitettu määräaika 
on päättynyt. 

 
182 § 

Veroa voidaan korottaa, jos: 
1) veroilmoituksessa tai muussa tiedossa 

tai asiakirjassa on vähäinen puutteellisuus, 
eikä verovelvollinen ole noudattanut saa-
maansa kehotusta sen korjaamiseksi, enin-
tään 10 prosentilla; 

2) verovelvollinen on ilman pätevää syytä 
laiminlyönyt veroilmoituksen antamisen tai 
antanut sen olennaisesti liian myöhään taikka 
laiminlyönyt muun tiedon tai asiakirjan oike-
assa ajassa antamisen taikka antanut veroil-
moituksen tai muun tiedon tai asiakirjan 
olennaisesti vaillinaisena, enintään 20 pro-
sentilla ja, jos hän on säädetyn kehotuksen 
saatuaankin ilman hyväksyttävää estettä jät-
tänyt velvollisuutensa kokonaan tai osaksi 
täyttämättä, enintään kaksinkertaiseksi; 

3) verovelvollinen on törkeästä huolimat-
tomuudesta laiminlyönyt ilmoittamisvelvolli-
suutensa tai antanut olennaisesti väärän ve-
roilmoituksen, muun tiedon tai asiakirjan, 
enintään kaksinkertaiseksi. 

Jos 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu lai-
minlyönti tai väärän ilmoituksen, tiedon taik-
ka asiakirjan antaminen on tapahtunut veron 
kavaltamisen tarkoituksessa, veroa on koro-
tettava vähintään 50 prosentilla ja enintään 
kolminkertaiseksi. 

Veronkorotus määrätään vain siitä verosta, 
jota 1 ja 2 momentissa tarkoitettu puutteelli-
suus tai vaillinaisuus on koskenut. 

Jos veroa ei voida edellä tarkoitetulla taval-
la korottaa, verovirasto voi määrätä makset-
tavaksi enintään 15 000 euron suuruisen ve-
ronkorotuksen. Veronkorotuksen määräämi-
nen edellyttää tällöin, että verovelvollinen on 
todistettavasti lähetetystä kehotuksesta huo-
limatta laiminlyönyt rekisteri- tai veroilmoi-
tuksen antamisen tai antanut ilmoituksen 
olennaisesti puutteellisena tai virheellisenä 
eikä laiminlyönti ole olosuhteisiin nähden tai 
muutoin vähäinen. Verovirasto voi määrätä 
veronkorotuksen maksettavaksi ilmoittamis-
velvollisuuden törkeän laiminlyönnin johdos-
ta silloinkin, kun se on määrännyt veron ar-

vioimalla ja oikaissut päätöstä myöhemmin 
toimitetun selvityksen perusteella sellaiseksi, 
että veroa ei määrätä. 

Veron säädetyssä ajassa ilmoittamisen lai-
minlyönnistä määrättävästä myöhästymis-
maksusta säädetään verotililain 9 §:ssä. 

 
184 § 

Kun verovelvollisen maksettavaksi määrä-
tään veroa tai veronkorotusta, verovelvolli-
selle on annettava päätös, johon on liitetty 
valitusosoitus. Ajankohdasta, jolloin vero on 
maksettava, säädetään valtiovarainministeri-
ön asetuksella. 

Verovelvollisen palautusoikeutta koskevan 
hakemuksen tai hakemusta vastaavan selvi-
tyksen johdosta verovelvolliselle on annetta-
va päätös, johon on liitetty valitusosoitus. 

 
185 § 

Jos Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö 
katsoo, että verovelvollisen maksettavaksi 
olisi määrättävä veroa tai veronkorotusta, ve-
roviraston on yksikön pyynnöstä tehtävä asi-
assa päätös, johon liitetään valitusosoitus.  

 
188 a § 

Verovirasto antaa 147 §:n 2 momentissa 
tarkoitetulle verovelvolliselle ilmoituksen 
tämän ilmoittamasta maksamatta olevasta ve-
rosta.  

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun veroon 
sovelletaan, mitä verotililain 24 §:n 1 mo-
mentissa säädetään kausiveroilmoitukseen 
perustuvasta velvoitteesta.  

Jos verovelvollinen maksaa veroa ilman 
veron maksettavaksi määräämistä 147 §:n 
2 momentissa säädetyn määräajan jälkeen, 
hänen on veron maksamisen yhteydessä 
maksettava oma-aloitteisesti veronlisäystä. 
Jos veroa ei ole maksettu ilman veron mak-
settavaksi määräämistä tai jos verovelvolli-
nen ei ole oma-aloitteisesti maksanut verolle 
veronlisäystä, verolle määrätään veronlisäys-
tä. 

Edellä 3 momentissa tarkoitettu veronlisäys 
lasketaan siten kuin veronlisäyksestä ja vii-
vekorosta annetussa laissa säädetään. 

Kun verovelvolliselle määrätään veronlisä-
ystä, sovelletaan, mitä 184 ja 185 §:ssä sää-
detään veron määräämisestä. 
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188 b § 
Edellä 147 §:n 2 momentissa tarkoitetulle 

verovelvolliselle takaisin maksettava vero on 
maksettava viivytyksettä.  

Takaisin maksettavalle verolle maksetaan 
veronkantolain 22 §:ssä säädetty korko. Kor-
ko lasketaan veron maksupäivästä. 

 
191 § 

Verovelvollinen oikaisee veroilmoituksessa 
olevan virheen antamalla kyseiseltä verokau-
delta veroilmoituksen oikaisuilmoituksen. 

Verohallinto antaa tarkemmat määräykset 
veroilmoituksen oikaisuilmoituksessa annet-
tavista tiedoista ja tietojen antotavasta. 

 
191 a § 

Verovelvollisella, joka on ilmoittanut ve-
rokaudelta suoritettavan veron liian pienenä 
tai vähennettävän veron liian suurena, on 
velvollisuus tehdä 191 §:ssä tarkoitettu oikai-
su kolmen vuoden ajan sen tilikauden päät-
tymisestä, jolta vero olisi tullut ilmoittaa. 

 
191 b § 

Verovelvollisella on oikeus saada 191 §:ssä 
tarkoitettua menettelyä noudattaen liikaa 
maksettavaksi ilmoitettu vero tai vero, jota ei 
ole ilmoitettu palautettavaksi, palautuksena 
tilikauden aikana tai korjata virhe vähentä-
mällä kyseinen vero tilikauden aikana seu-
raavilta verokausilta.  

Verovelvollisella, joka ei ole tehnyt 1 mo-
mentissa tarkoitettua oikaisua tai korjausta, 
on oikeus tilikauden päätyttyä saada kysei-
nen vero palautuksena hakemuksen tai muun 
saadun selvityksen perusteella.  

Verovelvollisella on oikeus 2 momentissa 
tarkoitettuun palautukseen kolmen vuoden 
ajan sen tilikauden päättymisestä, jolta veroa 
on ilmoitettu liikaa, tai verovelvollisen mai-
nitun ajan kuluessa tekemän vaatimuksen pe-
rusteella myöhemminkin.  

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu vero 
palautetaan siten kuin verotililaissa tarkem-
min säädetään. 

 
192 § 

Jos verovirasto verovelvollisen hakemuk-
sesta, valituksen johdosta tai muutoin toteaa, 
että sen päätös on verovelvollisen vahingoksi 
virheellinen, veroviraston on oikaistava pää-

töksessä oleva virhe ja verovelvollisella on 
oikeus saada virheen johdosta liikaa makset-
tavaksi määrätty vero tai vero, joka oli pää-
tetty jättää palauttamatta, palautuksena, jollei 
asiaa ole valitukseen annetulla päätöksellä 
ratkaistu. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
193 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Verovelvollisen valitusaika on kolme vuot-

ta tilikauden tai, jos päätös koskee useita tili-
kausia, niistä viimeisen päättymisestä lukien, 
kuitenkin aina vähintään 60 päivää päätöksen 
tiedoksisaannista. Ennakkoratkaisua koske-
vasta päätöksestä sekä 162 c §:n 6 momentis-
sa ja 175 §:n 2 momentissa tarkoitetusta pää-
töksestä elinkeinonharjoittaja saa valittaa 30 
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Päätös voidaan antaa tiedoksi hallintolain 
(434/2003) 59 §:ssä tarkoitettuna tavallisena 
tiedoksiantona. Veronsaajien oikeudenval-
vontayksikön valitusaika on 30 päivää pää-
töksen tekemisestä. 

Päätökseen, jolla on päätetty olla antamatta 
ennakkoratkaisua, ei saa hakea muutosta va-
littamalla. 

Tässä laissa tarkoitettuihin asioihin ei so-
velleta verojen ja maksujen täytäntöönpanos-
ta annetun lain (706/2007) perustevalitusta 
koskevia säännöksiä. 

 
204 § 

Jos verovelvollisen joltakin tilikaudelta 
suoritettavan tai vähennettävän veron määrää 
on veron määräämispäätöksellä tai palautus-, 
oikaisu- tai uudelleenkäsittelypäätöksellä 
taikka valitukseen annetulla päätöksellä muu-
tettu toiselta tilikaudelta suoritettavan tai vä-
hennettävän veron määrään vaikuttavalla ta-
valla, viimeksi mainitulta tilikaudelta suori-
tettavan tai vähennettävän veron määrää oi-
kaistaan muutosta vastaavaksi. Oikaisu voi-
daan tehdä, vaikka 179 §:ssä säädetty määrä-
aika on päättynyt. 

 
205 § 

— — — — — — — — — — — — — — 
Jos vero on hallinto-oikeuden tai korkeim-

man hallinto-oikeuden päätöksellä poistettu 
tai sitä on alennettu, asianomaisella on oike-
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us saada palautuksena liikaa maksettavaksi 
tai palauttamatta jätettäväksi määrätty vero.  

 
206 § 

Jos hallinto-oikeus tai korkein hallinto-
oikeus on muutoksenhaun johdosta katsonut 
jonkun verovelvolliseksi, korottanut veron 
määrää tai pienentänyt määrää, jonka vero-
velvollinen on ollut oikeutettu saamaan pa-
lautuksena, jäljennös päätöksestä on toimitet-
tava verovirastolle. Veroviraston tulee viivy-
tyksettä määrätä veron maksamiselle jälki-
maksuaika ja antaa päätös tiedoksi verovel-
volliselle. 

 
208 a § 

Niiden verovelvollisten, jotka eivät ole kir-
janpitovelvollisia tai joiden verokausi on nel-
jänneskalenterivuosi tai kalenterivuosi, tili-
kautena pidetään kalenterivuotta. Paliskunta-
ryhmän tilikausi on poronhoitovuosi. 

 
218 § 

— — — — — — — — — — — — — — 
Joka jättää asianmukaisesti täyttämättä 

209 o §:ssä säädetyn velvollisuuden tai vi-
ranomaisen kehotuksesta huolimatta 
162 §:ssä, 162 c §:n 5 momentissa, 162 e tai 
165 §:ssä, 166 §:n 2 momentissa, 168 §:n 
2 momentissa, 169 §:n 1 ja 2 momentissa, 
170 §:n 1 momentissa, 170 a, 209 tai 209 a—
209 c §:ssä säädetyn velvollisuuden, on tuo-
mittava arvonlisäverorikkomuksesta sak-
koon. 
— — — — — — — — — — — — — — 

——— 
1. Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuu-

ta 20  . 
2. Lakia sovelletaan lain voimaantulopäi-

vänä tai sen jälkeen alkavalta verokaudelta ja 
lain voimaantulon jälkeen päättyvältä 
13 c §:n 4 momentissa tarkoitetulta verokau-
delta ilmoitettavaan, maksettavaan ja takaisin 
maksettavaan veroon.  

3. Ennen tämän lain voimaantuloa päätty-
neeltä verokaudelta ilmoitettavaan, makset-
tavaan ja takaisin maksettavaan veroon so-
velletaan tämän lain voimaan tullessa voi-
massa olleita säännöksiä, jollei jäljempänä 
toisin säädetä.  

4. Tämän lain voimaan tullessa voimassa 
ollutta 148 §:n 1 ja 2 momenttia ei sovelleta 

verovelvollisen 1 päivän maaliskuuta 2010 
jälkeen veron suorittamiseksi maksamaan 
määrään eikä 148 §:n 3 momenttia veroon, 
jota koskeva veron määräämispäätös tehdään 
lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen. 

5. Verovelvollisella on oikeus vähentää 
viimeiseltä ennen tämän lain voimaantuloa 
päättyneeltä verokaudelta vähentämättä jää-
nyt lain voimaan tullessa voimassa olleessa 
149 §:ssä tarkoitettu määrä lain voimaantu-
lopäivänä alkavalta verokaudelta. Jos vero-
velvollinen on saanut vähentämättä jääneen 
määrän takaisin 149 §:n tai voimaantulo-
säännöksen 6 momentin perusteella, sitä ei 
saa vähentää lain voimaantulopäivänä alka-
valta verokaudelta. 

6. Verovelvollisella, jonka tilikausi muut-
tuu lain voimaan tullessa 208 a §:n perusteel-
la kalenterivuodeksi, on oikeus saada palau-
tuksena viimeiseltä ennen tämän lain voi-
maantuloa päättyneeltä verokaudelta vähen-
tämättä jäänyt lain voimaan tullessa voimas-
sa olleessa 149 §:ssä tarkoitettu määrä. Pa-
lautus maksetaan hakemuksen tai muun saa-
dun selvityksen perusteella ja siihen sovelle-
taan soveltuvin osin tämän lain voimaan tul-
lessa voimassa olleita säännöksiä.  

7. Lain 149 b—149 d §:ää sovelletaan lain 
voimaantulopäivänä tai sen jälkeen päätty-
vään tilikauteen.  

8. Verovelvollisella, jonka tilikausi muut-
tuu lain voimaan tullessa 208 a §:n perusteel-
la kalenterivuodeksi, on oikeus saada 
149 a §:ssä tarkoitettu huojennus lain voi-
maantulopäivänä tai sen jälkeen päättyvältä 
kirjanpitolain mukaiselta tilikaudelta kysei-
seen tilikauteen kuuluvilta lain voimaantuloa 
edeltäneiltä kalenterikuukausilta tilitettävästä 
verosta. Huojennukseen sovelletaan soveltu-
vin osin tämän lain voimaan tullessa voimas-
sa olleita säännöksiä. Huojennusta koskevia 
säännöksiä sovellettaessa tilikautena pidetään 
lain voimaantuloa edeltäviä kirjanpitolain 
mukaiseen tilikauteen kuuluvia kalenterikuu-
kausia. 

9. Verovelvollisella, jonka tilikausi muut-
tuu lain voimaan tullessa 208 a §:ssä tarkoi-
tetusta kalenterivuodesta kirjanpitolain mu-
kaiseksi tilikaudeksi, on oikeus saada 
149 a §:ssä tarkoitettu huojennus lain voi-
maantulon jälkeen päättyvältä kirjanpitolain 
mukaiselta tilikaudelta kyseiseen tilikauteen 
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kuuluvilta lain voimaantulon jälkeisiltä ka-
lenterikuukausilta tilitettävästä verosta. Huo-
jennusta koskevia säännöksiä sovellettaessa 
tilikautena pidetään lain voimaantulon jälkei-
siä kirjanpitolain mukaiseen tilikauteen kuu-
luvia kalenterikuukausia.  

10. Sellaisen verovelvollisen, jonka vero-
kausi on 162 a §:n 2—4 momentissa tarkoi-
tettu verokausi, verokautena pidetään kuiten-
kin hakemuksen perusteella lain voimaantu-
lopäivästä lukien mainituissa lainkohdissa 
tarkoitettua lyhyempää verokautta edellyttä-
en, että verovelvollinen on tehnyt hakemuk-
sen kolmen kuukauden kuluessa lain voi-
maantulosta. 

11. Jos ennen tämän lain voimaantuloa 
päättyneeltä verokaudelta maksettavaa veroa 
koskeva veroilmoitus saapuu verovirastolle 1 
päivän maaliskuuta 2010 jälkeen, verovirasto 
määrää verovelvollisen ilmoittaman veron 
verovelvollisen maksettavaksi. 

12. Tämän lain voimaan tullessa voimassa 
olleen 182 §:n 1 momentin 1 kohtaa ei sovel-
leta ennen lain voimaantuloa päättyneeltä ve-
rokaudelta tilitettävään veroon, jota ei ole 
säädetyssä ajassa maksettu tai jota on mak-
settu ilmeisesti liian vähän, jos vero on mää-
rätty maksettavaksi lain voimaantulopäivänä 
tai sen jälkeen. 

13. Jos ennen tämän lain voimaantuloa 
päättyneeltä verokaudelta maksettavaa veroa 
koskeva veron määräämispäätös tehdään lain 
voimaantulopäivänä tai sen jälkeen, verolle 
lasketaan tämän lain voimaan tullessa voi-
massa olleessa 183 §:n 3 momentissa tarkoi-
tettua veronlisäystä 31 päivään joulukuuta 
2009 saakka.  

14. Jos ennen lain voimaantuloa päätty-
neeltä verokaudelta takaisin maksettavaa ve-
roa koskeva päätös tehdään lain voimaantu-
lopäivänä tai sen jälkeen, lain voimaan tul-
lessa voimassa olleessa 187 §:n 2 momentis-
sa tarkoitettua korkoa maksetaan siihen päi-
vään saakka, jona takaisin maksettavaa veroa 
koskeva päätös tehdään. 

15. Verovelvollinen, joka on ilmoittanut 
ennen tämän lain voimaantuloa päättyneeltä 
kalenterikuukaudelta suoritettavan veron lii-
an suurena tai vähennettävän veron liian pie-
nenä, saa korjata virheen vähentämällä liikaa 
ilmoitetun veron tilikauden aikana lain voi-
maantulopäivänä tai sen jälkeen alkavalta ve-
rokaudelta. Jos verovelvollisen tilikausi 
muuttuu lain voimaan tullessa 208 a §:ssä 
tarkoitetuksi kalenterivuodeksi, korjaus voi-
daan tehdä lain voimaantulosta lukien sovel-
lettavan tilikauden aikana.  

————— 
 



 HE 221/2008 vp  
  

 

108 

3. 

Laki 

eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta 20 päivänä joulukuuta 1966 

annetun lain (664/1966) 5 ja 6 §, 
sellaisina kuin ne ovat, 5 § laissa 537/1982 ja 6 § laeissa 1108/1988 ja 928/1992, seuraavas-

ti: 
 

5 § 
Kalenterikuukaudelta laskettu vero suorite-

taan viimeistään kyseistä kalenterikuukautta 
seuraavana kalenterikuukautena verotililain 
(    /    ) 11 §:n 1 momentissa säädettynä ajan-
kohtana. 

 
6 § 

Verovelvollisen on annettava kalenterikuu-
kaudelta veroilmoitus viimeistään kyseistä 
kalenterikuukautta seuraavana kalenterikuu-
kautena verotililain 8 §:ssä säädettynä ajan-

kohtana kyseisen lain 7 §:ssä säädettyä me-
nettelyä noudattaen. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 

20  . 
Lakia sovelletaan lain voimaantulopäivänä 

tai sen jälkeen alkavalta kalenterikuukaudelta 
ilmoitettavaan ja suoritettavaan veroon. 

Ennen tämän lain voimaantuloa päättyneel-
tä kalenterikuukaudelta ilmoitettavaan ja suo-
ritettavaan veroon sovelletaan tämän lain 
voimaan tullessa voimassa olleita säännök-
siä, jollei muussa laissa toisin säädetä. 

————— 
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4. 

Laki 

verontilityslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 10 päivänä heinäkuuta 1998 annetun verontilityslain (532/1998) 3 ja 5 §, 
sellaisena kuin niistä on 3 § osaksi laeissa 1003/2004 ja 254/2008, ja 
lisätään lakiin uusi 5 a § seuraavasti: 

 
3 § 

Kertymisjakso ja tilitysajankohta 

Verotililaissa (    /    ) tarkoitettujen verojen 
kertymisjakso alkaa kuitenkin kalenterikuu-
kauden 18 päivänä ja päättyy seuraavan ka-
lenterikuukauden 17 päivänä. Kertymisjak-
son aikana verojen suoritukseksi verotilillä 
käytetty määrä ja verotilille kirjatut palautuk-
set tilitetään ja tilitykset maksetaan sinä ka-
lenterikuukautena, jonka aikana kertymisjak-
so päättyy.  

Kiinteistöveron kertymisjakso alkaa kunkin 
kalenterikuukauden 7 päivänä ja päättyy seu-
raavan kalenterikuukauden 6 päivänä. Ker-
tymisjakson aikana Verohallinnon pankkiti-
lille maksetuiksi kirjatut määrät ja verovel-
vollisille maksetut palautukset tilitetään ja ti-
litykset maksetaan sinä kalenterikuukautena, 
jonka aikana kertymisjakso päättyy.  

Muiden tämän lain mukaisesti tilitettävien 
verojen kertymisjakso on kalenterikuukausi. 
Kertymisjakson aikana Verohallinnon pank-
kitilille maksetuiksi kirjatut määrät ja vero-
velvollisille maksetut palautukset tilitetään ja 
maksetaan kertymisjaksoa seuraavan kuu-
kauden aikana. Verotusmenettelystä annetus-
sa laissa tarkoitettujen muiden kuin yhteisö-
verojen ennakonpalautukset vähennetään 
kuitenkin verotuksen päättymiskuukaudelta 
tehtävässä tilityksessä. 

Tilitysten maksuajankohdasta säädetään 
valtiovarainministeriön asetuksella. 

 

5 § 

Jako-osuudet ja työnantajasuoritusten vä-
himmäismäärä ennakkoperintävaiheessa 

Valtiovarainministeriön asetuksella sääde-
tään kutakin verovuotta varten ennakonpidä-
tysten, ennakon täydennysmaksun ja kannos-
sa maksettavan ennakon sekä ennen verotuk-
sen päättymistä suoritetun jäännösveron ja-
kamiseksi valtion-, kunnallis- ja kirkollisve-
roksi sekä vakuutetun sairausvakuutusmak-
suksi sellaiset suhteelliset osuudet (veronsaa-
jaryhmien jako-osuudet), joiden mukaisiksi 
veronsaajaryhmien vastaavien osuuksien ar-
vioidaan muodostuvan verovuodelta toimitet-
tavassa verotuksessa. Lisäksi valtiovarainmi-
nisteriön asetuksella säädetään kuukausikoh-
taisesti oma-aloitteisten ennakonpidätysten ja 
työnantajan sosiaaliturvanmaksun vähim-
mäismäärä (työnantajasuoritusten vähim-
mäismäärä) siten, että niiden yhteismäärä 
mahdollisimman hyvin vastaa todellista oma-
aloitteisten ennakonpidätysten ja työnantajan 
sosiaaliturvamaksun verovuosikohtaista ko-
konaiskertymää. Valtiovarainministeriön ase-
tuksella säädetään myös niiden osuuksien 
laskentaperusteet, joiden mukaan kunnallis-
veroksi ja kirkollisveroksi vahvistetun osuu-
den arvioidaan jakautuvan kuntien ja seura-
kuntien kesken (kuntien ja seurakuntien ja-
ko-osuudet). 

Jako-osuuksia ja työnantajasuoritusten vä-
himmäismäärää tarkistetaan, jos käytettäviksi 
saatujen verotustietojen tai muiden perustei-
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den muutosten arvioidaan johtavan jako-
osuuksien ja työnantajasuoritusten vähim-
mäismäärän muuttumiseen siten, että muu-
toksella on olennaisia vaikutuksia tilitettäviin 
tai tilitettyihin määriin. Jako-osuuksien 
muuttuessa oikaistaan verovuodelta siihen 
mennessä tilitetyt verot vastaamaan uusia ja-
ko-osuuksia. 

Ennen jako-osuuksien ja työnantajasuori-
tusten vähimmäismäärän vahvistamista ja 
tarkistamista valtiovarainministeriön on 
kuultava kuntien keskusjärjestöä, Kirkkohal-
litusta, Ortodoksisen kirkkokunnan kirkol-
lishallitusta ja Kansaneläkelaitosta.  

 
5 a § 

Takuutilitys 

Jos oma-aloitteisten ennakonpidätysten ja 
työnantajan sosiaaliturvamaksujen määrä 
kertymäjakson aikana on yhteensä vähem-
män kuin 90 prosenttia kertymisjaksoa vas-

taavalle kuukaudelle vahvistetusta työnanta-
jasuoritusten vähimmäismäärästä, erotus tili-
tetään veronsaajille takuutilityksenä. Takuu-
tilityksenä tilitetään kuitenkin enintään mää-
rä, joka vastaa verotileille kohdentamatta 
olevien maksujen ja verotileillä käyttämättä 
olevien hyvitysten yhteismäärää kertymisjak-
son päättymispäivänä.  

Takuutilitys oikaistaan seuraavan kuukau-
sitilityksen yhteydessä siten, että veronsaaji-
en osuudet vastaavat kohdekaudelta tehtyjen 
kausiveroilmoitusten mukaista todellista ker-
tymää. 

Valtiovarainministeriön asetuksella sääde-
tään tarkemmin takuutilityksen soveltamises-
ta. Verohallinto antaa tarkempia määräyksiä 
takuutilitysmenettelystä ja tilitysten oikaise-
misesta takuutilityksen jälkeen. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 

20  . 
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran 

vuodelta 2010 tehtävissä tilityksissä. 
————— 
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5. 

Laki 

ennakkoperintälain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun ennakkoperintälain (1118/1996) 39 §:n 

6 momentti, 42 §:n 4 momentti ja 43 §, 
muutetaan 12, 21, 32 ja 38 §, 39 §:n 7 momentti, 41 §, 42 §:n 1 ja 2 momentti, 44 §:n 1 ja 

4 momentti, 48 §:n 1 momentti ja 50 §:n 3 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 44 §:n 4 momentti laissa 564/2004 sekä 48 §:n 1 momentti ja 

50 §:n 3 momentti laissa 241/2008, sekä 
lisätään lakiin siitä lailla 564/2004 kumotun 33 §:n tilalle uusi 33 § sekä uusi 33 a ja 33 b § 

seuraavasti: 
 

12 § 

Pidätetyn määrän maksaminen 

Suorituksen maksajan on maksettava pidä-
tetyt määrät Verohallinnolle viimeistään pi-
dätyksen toimittamista seuraavana kalenteri-
kuukautena verotililain (    /    ) 11 §:n 1 mo-
mentissa säädettynä ajankohtana. Tulovero-
lain 74 §:ssä tarkoitetusta merityötulosta pi-
dätetyt määrät on maksettava viimeistään pi-
dätyksen toimittamista toiseksi seuraavana 
kalenterikuukautena edellä mainittuna ajan-
kohtana. 

Jäljempänä 32 §:n 4 momentissa tarkoite-
tun suorituksen maksajan on maksettava pi-
dätetyt määrät viimeistään jakson viimeistä 
kuukautta seuraavana toisena kalenterikuu-
kautena verotililain 11 §:n 1 momentissa sää-
dettynä ajankohtana. 

Suorituksen maksajan, jonka ilmoitusjakso 
muuttuu  33 §:n 2 momentissa tarkoitetulla 
tavalla lyhyemmäksi kesken ilmoitusjakson, 
on maksettava muutosta edeltäneeltä ilmoi-
tusjakson osalta pidätetyt määrät Verohallin-
nolle viimeistään sitä kalenterikuukautta seu-
raavana toisena kalenterikuukautena, jona 
33 §:n 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus on 
annettu, verotililain 11 §:n 1 momentissa sää-
dettynä ajankohtana tai veroviraston mää-
räämänä myöhempänä ajankohtana. 

Kunta, seurakunta ja Kansaneläkelaitos 
suorittavat pidätetyt määrät siten, että ne vä-
hennetään näille veronsaajille pidätyksen 
toimittamista seuraavana kalenterikuukaute-
na verontilityslain mukaan tilitettävistä mää-
ristä. 

 
21 § 

Liikaa ilmoitettu ennakonpidätys 

Jos ennakonpidätystä on ilmoitettu enem-
män kuin sitä on pidätetty, suorituksen mak-
saja voi korjata virheen antamalla kausive-
roilmoituksen oikaisuilmoituksen tai vähen-
tämällä liikaa ilmoitetun määrän samalta ka-
lenterivuodelta ilmoitettavasta ennakonpidä-
tyksen määrästä. 

Jos 1 momentissa tarkoitettu virhe havai-
taan vasta kalenterivuoden päättymisen jäl-
keen, liikaa ilmoitetulla määrällä oikaistaan 
kalenterivuoden viimeisen kohdekauden kau-
siveroilmoitusta. Oikaisun edellytyksenä on, 
että verotusmenettelystä annetun lain 15 §:n 
1 momentissa tarkoitettuun vuosi-ilmoituk-
seen tehdyt merkinnät on oikaistu. Oikaisu-
ilmoitus on tehtävä kuuden vuoden kuluessa 
sen vuoden lopusta, jolta ennakonpidätystä 
on ilmoitettu liikaa. 
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32 § 

Kausiveroilmoitus 

Suorituksen maksajan on annettava verovi-
rastolle ilmoitus maksamistaan palkoista ja 
muista suorituksista sekä niistä toimitetuista 
ennakonpidätyksistä kausiveroilmoituksella 
siten kuin verotililaissa säädetään. 

Kausiveroilmoitus on annettava kalenteri-
kuukausittain edellisen kalenterikuukauden 
aikana maksetuista suorituksista viimeistään 
kalenterikuukautta seuraavana kuukautena 
verotililain 8 §:ssä säädettynä ajankohtana. 

Merityötuloa maksavan työnantajan on an-
nettava kalenterikuukauden aikana makse-
tuista suorituksista kausiveroilmoitus sähköi-
sesti viimeistään kalenterikuukautta seuraa-
vana toisena kuukautena verotililain 8 §:ssä 
säädettynä ajankohtana. 

Kausiveroilmoitus on kuitenkin annettava 
neljänneskalenterivuosittain viimeistään jak-
son viimeistä kuukautta seuraavana toisena 
kuukautena verotililain 8 §:ssä säädettynä 
ajankohtana, kun: 

1) säännöllisesti palkkaa maksavan työnan-
tajan kalenterivuoden kirjanpitolain 
(1336/1997) 4 luvun 1 §:ssä tarkoitettu liike-
vaihto tai sitä vastaava tuotto on enintään 
50 000 euroa; tai 

2) suorituksen maksaja ei ole säännöllisesti 
palkkaa maksava työnantaja, mutta on arvon-
lisäverovelvollinen ja oikeutettu arvonlisäve-
rolain (1501/1993) 162 a §:n 2 tai 3 momen-
tissa tarkoitettuun verokauteen. 

Säännöllisesti palkkaa maksavan työnanta-
jan on annettava ilmoitus siitä, että palkkaa 
tai muuta suoritusta ei ole maksettu. Ilmoi-
tuksen voi tehdä etukäteen enintään kuudelta 
kuukaudelta. 

Edellä 4 momentin 1 kohdassa tarkoitettu-
na kalenterivuotena pidetään sitä kalenteri-
vuotta, jona sovellettavasta ilmoitusjaksosta 
on kysymys. 

 
33 § 

Ilmoitusjakson muutokset 

Edellä 32 §:n 4 momentissa tarkoitetun 
suorituksen maksajan on ilmoitettava viipy-
mättä, jos kyseissä lainkohdassa säädetyt 

edellytykset eivät kalenterivuonna tai seuraa-
vana kalenterivuonna todennäköisesti täyty. 

Suorituksen maksajan ilmoitusjaksona pi-
detään kuluvaa kalenterivuotta koskevan 
1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen perus-
teella kalenterikuukautta sen kalenterikuu-
kauden alusta, jonka aikana ilmoitus on an-
nettu. Verohallinto antaa tarkemmat määrä-
ykset edellytyksistä, joilla tässä momentissa 
tarkoitetut toimet voidaan jättää toteuttamat-
ta. 

Jos verovirasto muutoin kuin 1 momentissa 
tarkoitetulla tavalla toteaa, että 32 §:n 4 mo-
mentissa säädetyt edellytykset eivät kalente-
rivuonna täyty, suorituksen maksajan ilmoi-
tusjaksona pidetään kyseisen kalenterivuoden 
alusta kalenterikuukautta. Verohallinto antaa 
tarkemmat määräykset edellytyksistä, joilla 
tässä momentissa tarkoitetut toimet voidaan 
jättää toteuttamatta. 

Verovirasto voi määrätä, että sellaisen suo-
rituksen maksajan, joka olennaisesti laimin-
lyö tai jonka voidaan 26 §:n 3 momentissa 
tarkoitetulla tai muulla vastaavalla perusteel-
la olettaa olennaisesti laiminlyövän 26 §:n 
2 momentissa tarkoitetut velvollisuutensa ve-
rotuksessa, ilmoitusjaksona pidetään neljän-
neskalenterivuoden sijasta kalenterikuukautta 
kyseisen kalenterivuoden alusta. 

Suorituksen maksajan, jonka ilmoitusjakso 
muuttuu 2 momentissa tarkoitetulla tavalla 
lyhyemmäksi kesken ilmoitusjakson, on an-
nettava muutosta edeltäneeltä ilmoitusjakson 
osalta kausiveroilmoitus viimeistään sitä ka-
lenterikuukautta seuraavana toisena kalente-
rikuukautena, jona 1 momentissa tarkoitettu 
ilmoitus on annettu, verotililain 8 §:ssä sää-
dettynä ajankohtana tai veroviraston mää-
räämänä myöhempänä ajankohtana. 

Veroviraston on annettava 4 momentissa 
tarkoitetussa asiassa päätös ja 3 momentissa 
tarkoitetussa asiassa verovelvollisen pyyn-
nöstä päätös. 

 
33 a § 

Ilmoitusjakson valintaoikeus 

Suorituksen maksaja, jonka ilmoitusjakso 
on 32 §:n 4 momentin mukaan neljänneska-
lenterivuosi, voi hakemuksesta siirtyä sovel-
tamaan kalenterikuukauden pituista ilmoitus-
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jaksoa. Suorituksen maksaja, jonka ilmoitus-
jaksona on tämän pykälän perusteella valittu 
ilmoitusjakso, voi hakemuksesta siirtyä so-
veltamaan 32 §:n 2 tai 4 momentin mukaista 
ilmoitusjaksoa. 

Ilmoitusjakson on kuitenkin oltava sama 
vähintään kolmen perättäisen kalenterivuo-
den ajan.  

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun hake-
mukseen perustuvaa ilmoitusjaksoa sovelle-
taan hakemuksen tekemistä seuraavan kalen-
terivuoden alusta. Hakemus on tehtävä vii-
meistään kyseistä kalenterivuotta edeltävän 
syyskuun loppuun mennessä.  

 
 

33 b § 

Verotilijärjestelmän yhdenmukainen ilmoi-
tusjakso 

Suorituksen maksajan on sovellettava sa-
maa ilmoitusjaksoa kuin verotililain sovelta-
misalaan kuuluvaan arvonlisäverolaissa tar-
koitettuun veroon. Jos suorituksen maksaja 
soveltaa edellä mainittuun veroon kalenteri-
vuoden pituista verokautta, suorituksen mak-
sajan ilmoitusjakso on neljänneskalenteri-
vuosi. 

Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta 
suorituksen maksajaan, joka on arvonlisäve-
rolain 162 a §:n 4 momentissa tarkoitettu ve-
rovelvollinen. 

 
 

38 § 

Maksuunpano 

Jos suorituksen maksaja on osaksi tai ko-
konaan jättänyt ennakonpidätyksen toimitta-
matta, veroviraston on maksuunpantava pi-
dättämättä jätetty määrä, jollei 39 §:stä muu-
ta johdu. 

Maksuunpantava ennakonpidätys on enin-
tään 40 prosenttia maksetuista suorituksista. 
Suorituksen maksajaa on kuultava, jos se on 
mahdollista, ennen maksuunpanoa. 

Maksuunpano on toimitettava kuuden vuo-
den kuluessa sen vuoden lopusta, jona enna-
konpidätys olisi pitänyt toimittaa. 

 

39 § 

Maksuunpanon poistaminen ja siitä luopu-
minen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Maksuvelvollisuutta ei poisteta 44 §:ssä 

tarkoitetun veronkorotuksen tai verotililain 
32 §:n mukaisen viivästyskoron osalta, jollei 
erityisestä syystä muuta johdu. 

 
41 § 

Arviomaksuunpano 

Jos suorituksen maksaja on laiminlyönyt 
ennakonpidätyksen ilmoittamisen tai on il-
moittanut sitä ilmeisesti liian vähän eikä ole 
kehotuksesta huolimatta antanut maksuunpa-
non toimittamisessa tarvittavia tietoja, vero-
virasto arvioi maksuunpantavan määrän. 

Verotililain 7 §:n 4 momentissa tarkoitetun 
kehotuksen yhteydessä verovirasto antaa suo-
rituksen maksajalle tiedoksi maksettavaksi 
määrättävän veron määrän ja sen määräämi-
sen perusteet ja varaa tilaisuuden selvityksen 
antamiseen. Maksuunpantavaa määrää arvi-
oitaessa veroviraston on otettava huomioon 
esimerkiksi suorituksen maksajan aikaisempi 
toiminta ja siinä tapahtuneet muutokset, toi-
minnan laatu ja laajuus, palkansaajien luku-
määrä sekä maksettujen palkkojen ja pidätys-
ten määrät. Jos on mahdollista, veroviraston 
on vertailtava suorituksen maksajan toimin-
taa muihin samalla alalla ja samanlaatuisissa 
olosuhteissa toimiviin. 

 
42 § 

Arviomaksuunpanon oikaiseminen 

Jos verovirasto saa arviomaksuunpanon 
jälkeen luotettavan selvityksen siitä, että en-
nakonpidätysten määrän tulisi olla suurempi 
kuin maksuunpantu määrä, veroviraston on 
maksuunpantava puuttuva määrä veronkoro-
tuksineen 38 §:ssä tarkoitettuna aikana. 

Jos verovirasto saa arviomaksuunpanon 
jälkeen luotettavan selvityksen siitä, että en-
nakonpidätysten määrä on pienempi kuin 
maksuunpantu määrä, veroviraston on oikais-
tava maksuunpano viiden vuoden kuluessa 
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siitä seuraavan vuoden alusta, jona päätös on 
tehty. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
44 § 

Veronkorotus 

Verovirasto voi korottaa ennakonpidätystä: 
1) enintään 30 prosentilla, jos pidätysvel-

vollinen on jättänyt ennakonpidätyksen sää-
detyssä ajassa toimittamatta; 

2) enintään 10 prosentilla, jos ilmoitukses-
sa tai muussa tiedossa tai asiakirjassa on vä-
häinen puutteellisuus eikä pidätysvelvollinen 
ole noudattanut saamaansa kehotusta sen 
korjaamiseen; 

3) enintään 20 prosentilla, jos pidätysvel-
vollinen on ilman pätevää syytä laiminlyönyt 
ilmoituksen antamisen tai antanut sen olen-
naisesti liian myöhään tai laiminlyönyt muun 
tiedon tai asiakirjan antamisen oikeassa ajas-
sa taikka antanut ilmoituksen tai muun tiedon 
tai asiakirjan olennaisesti puutteellisena, ja 
enintään kaksinkertaiseksi, jos pidätysvelvol-
linen on kehotuksen saatuaankin ilman hy-
väksyttävää syytä jättänyt velvollisuutensa 
kokonaan tai osaksi täyttämättä; 

4) enintään kaksinkertaiseksi, jos pidätys-
velvollinen on törkeästä huolimattomuudesta 
laiminlyönyt ilmoittamisvelvollisuutensa tai 
antanut olennaisesti väärän ilmoituksen taik-
ka muun tiedon tai asiakirjan.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos veroa ei voida edellä tarkoitetulla taval-
la korottaa, verovirasto voi määrätä makset-
tavaksi enintään 15 000 euron suuruisen ve-
ronkorotuksen. Veronkorotuksen määräämi-
nen edellyttää tällöin, että suorituksen mak-
saja on todistettavasti lähetetystä kehotukses-
ta huolimatta laiminlyönyt rekisteri- tai kau-
siveroilmoituksen antamisen tai antanut il-
moituksen olennaisesti puutteellisena tai vir-
heellisenä eikä laiminlyönti ole olosuhteisiin 
nähden tai muutoin vähäinen. Verovirasto 
voi määrätä veronkorotuksen maksettavaksi 
ilmoittamisvelvollisuuden törkeän laimin-
lyönnin johdosta silloinkin, kun se on toimit-
tanut maksuunpanon arvioimalla ja oikaissut 
maksuunpanon myöhemmin toimitetun selvi-
tyksen perusteella sellaiseksi, että maksuun-
panoa ei toimiteta. 

Veron säädetyssä ajassa ilmoittamisen lai-
minlyönnistä määrättävästä myöhästymis-
maksusta säädetään verotililain 9 §:ssä. 

 
48 § 

Oikaisuvaatimus verovirastolle 

Tässä laissa tarkoitettuun ratkaisuun tai 
päätökseen ei saa hakea muutosta valittamal-
la, ennen kuin ratkaisua tai päätöstä on pyy-
detty oikaistavaksi asianomaiselta veroviras-
tolta. Jos kysymyksessä on 40 ja 42 §:ssä tar-
koitettu maksuunpanon oikaisemista koskeva 
päätös, 33 §:ssä tarkoitettu siirtämistä koske-
va päätös tai 45 §:ssä tarkoitettu ennakkorat-
kaisu, mainitut päätökset ja ennakkoratkaisu 
ovat uutta oikaisua vaatimatta valituskelpoi-
sia. Oikaisuvaatimus on tehtävä viiden vuo-
den kuluessa sitä seuranneen kalenterivuoden 
alusta, jona päätös on tehty tai asia ratkaistu. 
Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön on 
tehtävä oikaisuvaatimus 60 päivän kuluessa 
päätöksen tekemisestä tai asian ratkaisemi-
sesta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

50 § 

Muutoksenhakuaika ja eräät muut valitusta 
koskevat määräykset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Edellä 33 §:ssä tarkoitettu ilmoitusjakson 

muuttamista koskeva päätös, 45 §:ssä tarkoi-
tettu ennakkoratkaisu ja 48 §:ssä tarkoitettu 
ennakonpidätysprosentin tai ennakon mää-
räämistä koskeva valitus on toimitettava ve-
rovirastoon tai hallinto-oikeuteen 30 päivän 
kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Veron-
saajien oikeudenvalvontayksikön valitusaika 
alkaa siitä päivästä, jona päätös on tehty. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 

20  . 
Lakia sovelletaan lain voimaantulopäivänä 

tai sen jälkeen alkavalta kalenterikuukaudelta 
ilmoitettavaan ja maksettavaan suoritukseen 
ja siitä toimitettavaan ennakonpidätykseen. 

Ennen tämän lain voimaantuloa päättyneel-
tä kalenterikuukaudelta ilmoitettavaan ja 
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maksettavaan suoritukseen ja siitä toimitetta-
vaan ennakonpidätykseen sovelletaan tämän 
lain voimaan tullessa voimassa olleita sään-
nöksiä, jollei jäljempänä tai muussa laissa 
toisin säädetä. 

Sellaisen suorituksen maksajan, jonka il-
moitusjakso on 32 §:n 4 momentin mukaan 
neljänneskalenterivuosi, ilmoitusjaksona pi-
detään kuitenkin hakemuksen perusteella lain 
voimaantulopäivästä lukien kalenterikuu-
kautta edellyttäen, että verovelvollinen on 
tehnyt hakemuksen kolmen kuukauden kulu-
essa lain voimaantulosta ja että lain 
33 b §:ssä säädetyt edellytykset täyttyvät. 

Jos ennen tämän lain voimaantuloa päätty-
neeltä kalenterikuukaudelta maksettavaa en-
nakonpidätystä koskeva valvontailmoitus 
saapuu verovirastolle 1 päivän maaliskuuta 
2010 jälkeen, verovirasto maksuunpanee 
suorituksen maksajan ilmoittaman ennakon-
pidätyksen. 

Tämän lain voimaan tullessa voimassa ol-
leen 44 §:n 1 momentin 1 kohtaa ei sovelleta 
ennen tämän lain voimaantuloa päättyneeltä 

kalenterikuukaudelta maksettavaan ennakon-
pidätykseen, jota ei ole säädetyssä ajassa 
maksettu tai jota on maksettu ilmeisesti liian 
vähän, jos ennakonpidätys on maksuunpantu 
tämän lain voimaantulopäivänä tai sen jäl-
keen.  

Jos ennen tämän lain voimaantuloa päätty-
neeltä kalenterikuukaudelta maksettavaa en-
nakonpidätystä koskeva maksuunpanopäätös 
tehdään lain voimaantulopäivänä tai sen jäl-
keen, ennakonpidätykselle lasketaan tämän 
lain voimaan tullessa voimassa olleessa 
43 §:ssä tarkoitettua veronlisäystä 31 päivään 
joulukuuta 2009 saakka. 

Jos ennen lain voimaantuloa päättyneeltä 
kalenterikuukaudelta palautettavaa ennakon-
pidätystä koskeva päätös tehdään lain voi-
maantulopäivänä tai sen jälkeen, lain voi-
maan tullessa voimassa olleessa 39 §:n 6 mo-
mentissa ja 42 §:n 4 momentissa tarkoitettua 
korkoa maksetaan siihen päivään saakka, jo-
na palautettavaa ennakonpidätystä koskeva 
päätös tehdään. 

————— 
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6. 

Laki 

työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 10 ja 13 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työnantajan sosiaaliturvamaksusta 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun lain 

(366/1963) 10 §:n 3 momentti ja 13 §:n 4 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 10 §:n 3 momentti laissa 1569/1995 ja 13 §:n 4 momentti laissa 

1114/2005, seuraavasti: 
 

10 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos sosiaaliturvamaksu on jätetty suoritta-
matta tai se on suoritettu säädetyn maksupäi-
vän jälkeen, sille on suoritettava viivästys-
korkoa sen mukaan kuin verotililaissa 
(    /    ) säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

13 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Säännöllisesti tai satunnaisesti palkkaa 
maksavan työnantajan on toimitettava vero-
virastolle ilmoitus 3 momentissa tarkoitetuis-
ta vähennyksistä ennakkoperintälain 32 §:ssä 
säädetyllä tavalla.  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 

20  . 

Lakia sovelletaan lain voimaantulopäivänä 
tai sen jälkeen alkavalta kalenterikuukaudelta 
maksettavaan sosiaaliturvamaksuun. 

Ennen tämän lain voimaantuloa päättyneel-
tä kalenterikuukaudelta maksettavaan sosiaa-
liturvamaksuun sovelletaan tämän lain voi-
maan tullessa voimassa olleita säännöksiä, 
jollei jäljempänä tai muussa laissa toisin sää-
detä. 

Jos ennen tämän lain voimaantuloa päätty-
neeltä kalenterikuukaudelta suoritettavaa so-
siaaliturvamaksua koskeva maksuunpano 
tehdään lain voimaantulopäivänä tai sen jäl-
keen, sosiaaliturvamaksulle lasketaan tämän 
lain voimaan tullessa voimassa olleessa 
10 §:n 3 momentissa tarkoitettua veronlisäys-
tä 31 päivään joulukuuta 2009 saakka. 

————— 
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7. 

Laki 

korkotulon lähdeverosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan korkotulon lähdeverosta 28 päivänä joulukuuta 1990 annetun lain (1341/1990) 7, 

14 ja 16 §, 
sellaisina kuin ne ovat, 7 § laissa 1571/1995, 14 § laissa 1393/1991 ja mainitussa laissa 

1571/1995 sekä 16 § osaksi mainitussa laissa 1571/1995, seuraavasti: 
 

7 § 

Veron suorittaminen 

Koronmaksajan on suoritettava korkotulos-
ta perimänsä vero viimeistään koronmaksua 
seuraavana kuukautena verotililain (    /    ) 
11 §:n 1 momentissa säädettynä ajankohtana. 

 
 

14 § 

Lähdeveron hyväksi lukeminen ja palautta-
minen 

Koronsaajalta aiheettomasti peritty lähde-
vero katsotaan tuloveron ennakoksi, ja siihen 
sovelletaan ennakon käyttämistä ja palautta-
mista koskevia ennakkoperintälain 
(1118/1996) ja verotusmenettelystä annetun 
lain (1558/1995) säännöksiä. 

Jos koronmaksaja on ilmoittanut lähdeve-
ron liian suurena, liikaa ilmoitetun veron voi 
vähentää samalta kalenterivuodelta ilmoitet-
tavasta lähdeverosta tai korjata virheen an-
tamalla kausiveroilmoituksen oikaisuilmoi-
tuksen. Verotililain 7 §:n 3 momentissa tar-
koitettu kausiveroilmoituksen oikaisu on teh-

tävä veron suorittamista lähinnä seuraavien 
viiden kalenterivuoden aikana. 

 
16 § 

Lähdeveron kanto ja viivästysseuraamukset 

Tässä laissa tarkoitettuun koronsaajalle 
maksuunpantuun lähdeveroon sovelletaan, 
mitä veronlisäyksestä ja viivekorosta anne-
tussa laissa (1556/1995) säädetään. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 

20  . 
Lakia sovelletaan lain voimaantulopäivänä 

tai sen jälkeen korkotulosta perittyyn veroon. 
Ennen tämän lain voimaantuloa korkotu-

losta perittyyn veroon sovelletaan tämän lain 
voimaan tullessa voimassa olleita säännök-
siä, jollei jäljempänä tai muussa laissa toisin 
säädetä. 

Jos ennen tämän lain voimaantuloa makse-
tusta korosta perittävää lähdeveroa koskeva 
maksuunpano tehdään lain voimaantulopäi-
vänä tai sen jälkeen, verolle lasketaan tämän 
lain voimaan tullessa voimassa olleessa 
16 §:n 2 momentissa tarkoitettua veronlisäys-
tä 31 päivään joulukuuta 2009 saakka. 

————— 
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8. 

Laki 

rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta 11 päivänä elokuuta 1978 anne-

tun lain (627/1978) 11 §:n 1 momentti seuraavasti: 
 

11 § 
Jos lähdevero on jäänyt perimättä, mutta 

tulosta on pidätetty ennakkoperintälaissa tar-
koitettua ennakkoa, veron perimiseen velvol-
lisen suoritettavaksi 8 §:n mukaan määrätystä 

veron määrästä on vähennettävä pidätetyn 
ennakon määrä.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 

20  . 
————— 
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9. 

Laki 

arpajaisverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 26 päivänä kesäkuuta 1992 annetun arpajaisverolain (552/1992) 8 §:n 2 momentti, 

10, 14 ja 17 §, sellaisena kuin niistä on 10 § osaksi laissa 1568/1995, ja 
muutetaan 8 §:n 1 momentti, 9 §, 11 §:n 1 momentti ja 13 §:n 1 momentti seuraavasti: 

 
8 § 

Veron suorittaminen ja ilmoittamisvelvolli-
suus 

Verovelvollisen on maksettava ja ilmoitet-
tava kalenterikuukaudelta suoritettava arpa-
jaisvero viimeistään kalenterikuukautta seu-
raavana toisena kuukautena verotililaissa 
(    /    ) säädettynä ajankohtana. Veroa kos-
kevat tiedot on ilmoitettava verotililaissa tar-
koitetulla kausiveroilmoituksella. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

9 § 

Veron oikaisu 

Arpajaisia toimeenpaneva verovelvollinen 
saa vähentää kalenterikuukaudelta liikaa il-
moittamansa veron samalta kalenterivuodelta 
suoritettavasta verosta tai korjata virheen an-
tamalla kausiveroilmoituksen oikaisuilmoi-
tuksen. Verotililain 7 §:n 3 momentissa tar-
koitettu kausiveroilmoituksen oikaisu on teh-
tävä veron suorittamista lähinnä seuraavien 
viiden kalenterivuoden aikana. 

 
11 § 

Arviomaksuunpano 

Jos verovelvollinen on laiminlyönyt veron 
ilmoittamisen tai on ilmoittanut sitä ilmeises-
ti liian vähän eikä kehotuksesta huolimatta 
ole antanut pyydettyjä tietoja, veroviraston 
on arvioitava ilmoittamatta jääneen veron 
määrä ja määrättävä vero verovelvollisen 
maksettavaksi. Maksuunpano on toimitettava 
viiden vuoden kuluessa sen kalenterivuoden 

päättymisestä, johon kuuluvalta kalenteri-
kuukaudelta ilmoitus olisi tullut antaa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

13 § 

Veronkorotus 

Jos verovelvollinen on jättänyt arpajaisve-
ron ilmoittamatta tai ilmoittanut sen olennai-
sesti liian myöhään taikka antanut ilmoituk-
sen puutteellisena eikä laiminlyöntiä ole pi-
dettävä vähäisenä, voidaan hänet maksuun-
panon yhteydessä määrätä suorittamaan lai-
minlyödylle arpajaisveron määrälle korotusta 
enintään 30 prosenttia. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 

20  . 
Lakia sovelletaan lain voimaantulopäivänä 

tai sen jälkeen alkavalta kalenterikuukaudelta 
suoritettavaan arpajaisveroon.  

Ennen tämän lain voimaantuloa päättyneel-
tä kalenterikuukaudelta suoritettavaan arpa-
jaisveroon sovelletaan tämän lain voimaan 
tullessa voimassa olleita säännöksiä, jollei 
jäljempänä toisin säädetä. 

Jos ennen tämän lain voimaantuloa päätty-
neeltä kalenterikuukaudelta suoritettavaa ar-
pajaisveroa koskeva ilmoitus saapuu verovi-
rastolle 1 päivän maaliskuuta 2010 jälkeen, 
verovirasto maksuunpanee verovelvollisen 
ilmoittaman veron.  

Jos ennen tämän lain voimaantuloa päätty-
neeltä kalenterikuukaudelta suoritettavaa ar-
pajaisveroa koskeva maksuunpanopäätös 
tehdään lain voimaantulopäivänä tai sen jäl-
keen, verolle lasketaan lain voimaan tullessa 
voimassa olleessa 10 §:n 1 momentissa tar-
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koitettua veronlisäystä 31 päivään joulukuuta 
2009 saakka. 

Jos ennen tämän lain voimaantuloa päätty-
neeltä kalenterikuukaudelta palautettavaa ar-
pajaisveroa koskeva päätös tehdään lain 

voimaantulopäivänä tai sen jälkeen, lain 
voimaan tullessa voimassa olleessa 17 §:ssä 
tarkoitettua korkoa maksetaan siihen päivään 
saakka, jona palautettavaa arpajaisveroa kos-
keva päätös tehdään. 

————— 
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10. 

Laki 

veronkantolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 5 päivänä elokuuta 2005 annetun veronkantolain (609/2005) 1 §, 15 §:n otsikko 

ja 1 momentti, 25 §, 27 §:n 2 ja 3 momentti, 28 § ja 40 §:n 1 momentti sekä 
lisätään 17 §:ään uusi 2 momentti, 21 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 240/2008, 

uusi 2 ja 3 momentti, jolloin nykyinen 2—4 momentti siirtyvät 4—6 momentiksi, ja 34 §:ään 
uusi 4 momentti seuraavasti: 
 

1 § 

Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan verotusmenettelystä 
annetussa laissa (1558/1995) ennakkoperin-
tälaissa (1118/1996) ja arvonlisäverolaissa 
(1501/1993) tarkoitettujen verojen ja maksu-
jen kannossa lukuun ottamatta verotililain 
(    /    ) 1 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettuja 
veroja ja maksuja. 

Lakia sovelletaan lisäksi metsänhoitomak-
sun sekä muiden verojen ja maksujen kan-
nossa, joista niin erikseen säädetään. 

Maahantuonnin yhteydessä toimitettavasta 
arvonlisäveron kannosta säädetään erikseen. 

 
 

15 § 

Maksuunpannun ja verotililtä perittäväksi 
siirretyn veron suoritusjärjestys 

Maksuvelvolliselta kannetut tai perityt va-
rat käytetään maksuunpannun tai verotililtä 
perittäväksi siirretyn veron suoritukseksi seu-
raavassa järjestyksessä: 

1) maksunlykkäyskorko; 
2) viivästyskorko, viivekorko tai jäämä-

maksu; 
3) veronlisäys tai viivästyskorkoa vastaava 

korko; 
4) veronkorotus; 
5) vero; 

6) jäännösveron korko tai maksettava yh-
teisökorko. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

17 § 

Yksilöimättömän maksun käyttäminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Maksusta käyttämättä jäävä määrä luetaan 

verovelvollisen hyväksi verotilillä. Määrä, 
jota ei tarvita verotilillä olevien velvoitteiden 
suoritukseksi, palautetaan verovelvolliselle. 

 
 

21 § 

Veronpalautuksen maksaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos verovelvollinen on laiminlyönyt veroti-

lilain 1 §:ssä mainittujen lakien ja säännösten 
nojalla kannettavista veroista ja maksuista 
säädetyn taikka tuloverotusta tai varainsiirto-
verotusta koskeviin säännöksiin perustuvan 
ilmoittamisvelvollisuuden taikka on antanut 
ilmoituksen tai muun selvityksen olennaisesti 
puutteellisena, veronpalautus maksetaan siltä 
osin kuin sitä ei ole käytettävä veron suori-
tukseksi sen jälkeen, kun veron määrä on 
selvitetty.  

Poiketen siitä, mitä edellä säädetään, Vero-
hallinto voi maksaa palautuksen tai osan siitä 
ennen veron määrän selvittämistä, jos puute 
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on vähäinen ja on todennäköistä, että palau-
tusta ei tarvita tai siitä tarvitaan vain osa sel-
vitettävänä olevien verojen ja maksujen suo-
ritukseksi. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

25 § 

Veronkuittaus 

Veronkantoviranomainen kuittaa veronpa-
lautuksen verojäämän ja verotilillä suoritta-
matta jääneiden velvoitteiden suoritukseksi, 
jos tässä luvussa säädetyt kuittauksen edelly-
tykset ovat olemassa. Veronkuittaus toimite-
taan myös sellaisen verojäämän ja verotilillä 
suorittamatta olevan velvoitteen suorituksek-
si, josta tai jonka osasta palautuksen saaja on 
määrätty vastuuvelvolliseksi. 

 
27 § 

Verojäämien kuittausjärjestys 

— — — — — — — — — — — — — —  
Samana vuonna vanhentuvien verojen kes-

ken noudatetaan seuraavaa kuittausjärjestys-
tä: 

1) verotusmenettelystä annetun lain 1 §:n 
2 momentissa tarkoitetut verot ja maksut se-
kä ennakkoperintälain ja sairausvakuutuslain 
(364/1963) nojalla maksuunpantu ennakko 
tai muu määrä ja verotililain 21 §:n nojalla 
verotililtä perittäväksi siirretty ennakkoperin-
tälaissa tarkoitettu vero tai maksu viivästys-
seuraamuksineen; 

2) työnantajan sosiaaliturvamaksu sekä ve-
rotililtä perittäviksi siirretty työnantajan sosi-
aaliturvamaksu viivästysseuraamuksineen; 

3) kiinteistövero; 
4) muut valtiolle tulevat verot ja verotililtä 

perittäväksi siirretyt valtiolle tulevat verot ja 
maksut viivästysseuraamuksineen; 

5) metsänhoitomaksu; 
6) suhdannetalletus. 
Verotilillä suorittamattomina olevat vel-

voitteet, virka-apusopimuksen nojalla Suo-
messa perittävänä olevat ulkomaan verot se-

kä verotusmenettelystä annetun lain 
22 a §:ssä tarkoitettu tiedonantovelvolliselle 
määrätty laiminlyöntimaksu kuitataan vii-
meisinä. 

 
28 § 

Veronkuittauspäivä 

Veronkuittauspäivä on päivä, jona veron-
kantoviranomainen saa tiedon palautuksesta. 
Kun verojäämän tai verotilillä suorittamatta 
olevien velvoitteiden suoritukseksi kuitataan 
palautettavaa ennakkoa, veronkuittauspäivä 
on päivä, jona verotus on päättynyt. 

 
34 § 

Perintäkeinot 

— — — — — — — — — — — — — —  
Arvonlisäverolain 133 s §:n 1 momentissa 

ja 188 a §: n 1 momentissa tarkoitettu mak-
samatta oleva vero voidaan kuitenkin lähet-
tää perittäväksi ulosottotoimin taikka liittää 
konkurssilaissa (120/2004) tarkoitettuun 
maksukehotukseen tai konkurssihakemuk-
seen kahden viikon kuluttua siitä, kun vero-
velvollisen katsotaan saaneen tiedon veroa 
koskevasta ilmoituksesta. 

 
40 § 

Vastuuseen määrääminen 

Vero määrätään vero- tai maksuvelvollisen 
ja siitä vastuussa olevien yhteisvastuullisesti 
maksettavaksi. Vastuussa olevat merkitään 
veroviranomaisen verotus- tai maksuunpano-
päätökseen, vero- tai maksulippuun taikka 
verotililain 21 §:ssä tarkoitettuun verotiliot-
teeseen tai verotilillä suorittamatta jääneistä 
velvoitteista verovelvolliselle toimitettuun 
muuhun ilmoitukseen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 

20  . 
————— 
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11. 

Laki 

veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan veronlisäyksestä ja viivekorosta 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain 

(1556/1995) 1 §:n 1 momentti seuraavasti: 
 

1 § 

Soveltamisala 

Jos veronkantolain (609/2005) 1 §:ssä tar-
koitetun veron määräaikana maksaminen 
laiminlyödään, lasketaan verolle veronlisäys-
tä tai viivekorkoa sen mukaan kuin tässä lais-
sa säädetään. Tätä lakia sovelletaan myös 

muuhun valtiolle ja kunnalle suoritettavaan 
veroon ja veroon rinnastettavaan suorituk-
seen, jollei maksamisen laiminlyönnin tai 
viivästymisen seuraamuksista muussa laissa 
säädetä toisin. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 

20  .  
————— 
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12. 

Laki 

verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 21 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta 30 päivänä joulukuuta 1999 anne-

tun lain (1346/1999) 21 § seuraavasti: 
 

21 § 

Verojäämiä koskevien tietojen julkaiseminen 

Veronkantolain (609/2005) ja verotililain 
(    /    ) perusteella kannettavia arvonlisäve-
roja sekä ennakonpidätyksiä ja työnantajan 
sosiaaliturvamaksuja koskevia tietoja erään-
tyneistä ja maksamatta jätetyistä veroista voi-
daan ilmoittaa julkaistaviksi verojen erikois-
perintänä. 

Julkaistavia tietoja ovat vero- ja maksuvel-
vollisen: 

1) nimi; 
2) toiminimi sekä yritys- ja yhteisötunnus; 
3) Verohallinnon tiedossa oleva kotikunta, 

jollei viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetun lain 24 §:n 1 momentin 31 kohdasta 
tai väestötietolain 25 §:n 4 momentista muuta 
johdu; 

4) verojäämän verolaji ja määrä viivästys-
seuraamuksineen. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 

20  . 

————— 
 

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 
 

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 

2. 

Laki 

arvonlisäverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun arvonlisäverolain (1501/1993) 148 §, 183 ja 

187 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 148 § laeissa 1486/1994 ja 1767/1995, 183 § mainitussa laissa 

1767/1995 ja laissa 1083/2005 sekä 187 §:n 2 momentti mainitussa laissa 1083/2005, 
muutetaan 13 c §:n 4 ja 5 momentti, 63 g §:n 6 kohta, 79 k §:n 1 momentti, 133 p ja 133 s §, 

133 u §:n 2 momentti, 133 v, 133 x, 147, 149 ja 149 b—149 d §, 162, 162 b, 163—165, 176—
180, 182, 184, 185 ja 191 §, 192 §:n 1 momentti, 193 §:n 2—4 momentti, 204 §, 205 §:n 
2 momentti, 206 ja 208 a § sekä 218 §:n 3 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 13 c §:n 4 momentti ja 79 k §:n 1 momentti mainitussa laissa 
1767/1995, 13 c §:n 5 momentti, 63 g §:n 6 kohta, 147 §, 162 §:n 2 ja 3 momentti sekä 
182 §:n 1 momentti mainitussa laissa 1486/1994, 133 p, 133 s, 133 v, 133 x ja 163 § laissa 
971/2002, 133 u §:n 2 momentti laissa 331/2005, 149 § osaksi mainituissa laeissa 1486/1994 
ja 1767/1995, 149 b—149 d ja 208 § laissa 1301/2003, 162 § mainitussa laissa 1486/1994 ja 
laissa 1071/2002, 162 b § mainituissa laeissa 1486/1994, 1767/1995 ja 331/2005, 164 § osaksi 
laissa 1123/1996, 165 § mainituissa laeissa 1486/1994 ja 1083/2005, 176 ja 177 § osaksi lais-
sa 1072/2003, 178 § mainituissa laeissa 1486/1994 ja 1083/2005 sekä laissa 1265/1997, 179 § 
mainituissa laeissa 1767/1995, 1265/1997 ja 1083/2005, 180 § osaksi mainitussa laissa 
1767/1995, 182 § osaksi mainitussa laissa 1486/1994 ja laissa 915/2001, 185 § laissa 
246/2008, 191 § osaksi mainitussa laissa 1486/1994, 193 §:n 2 momentti mainitussa laissa 
246/2008 ja 3 momentti laissa 542/1996, 205 §:n 2 momentti ja 206 § laissa 700/1994 ja 
218 §:n 3 momentti laissa 1061/2007, sekä 

lisätään 133 n §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 971/2002, uusi 2 momentti, la-
kiin uusi 133 y ja 149 f §, lakiin siitä mainitulla lailla 1123/1996 kumotun 162 a §:n tilalle uu-
si 162 a § sekä lakiin uusi 162 c—162 e, 188 a, 188 b, 191 a ja 191 b § seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

13 c § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Paliskuntaryhmän verokausi on poronhoi-
tovuosi. Veroilmoitus verokaudelta on annet-
tava ja vero maksettava poronhoitovuotta seu-
raavan heinäkuun loppuun mennessä. 

 
 
 
 
 
 
Paliskuntaryhmiä koskevat asiat kuuluvat 

sen lääninveroviraston käsiteltäviin, jonka 

13 c §
— — — — — — — — — — — — — —  

Paliskuntaryhmän verokausi on poronhoi-
tovuosi. Veroilmoitus verokaudelta on annet-
tava viimeistään verokautta seuraavana toi-
sena kalenterikuukautena verotililain (    /    ) 
8 §:ssä säädettynä ajankohtana kyseisen lain 
7 §:ssä säädettyä menettelyä noudattaen. Ve-
ro on maksettava viimeistään verokautta seu-
raavana toisena kalenterikuukautena veroti-
lilain 11 §:n 1 momentissa säädettynä ajan-
kohtana. 

Paliskuntaryhmiä koskevat asiat kuuluvat 
sen veroviraston käsiteltäviin, jonka toimi-
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toimialueella on paliskunnan kotipaikka. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

alueella on paliskunnan kotipaikka 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
63 g § 

Tavaran yhteisöhankinta katsotaan verote-
tun 63 f §:ssä tarkoitetulla tavalla tavaran kul-
jetuksen päättymisvaltiossa myös silloin, kun: 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) ostaja on täyttänyt 162 b §:ssä säädetyn 
ilmoitusvelvollisuutensa. 
 

63 g § 
Tavaran yhteisöhankinta katsotaan verote-

tun 63 f §:ssä tarkoitetulla tavalla tavaran 
kuljetuksen päättymisvaltiossa myös silloin, 
kun: 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) ostaja on täyttänyt 162 e §:ssä säädetyn 
ilmoitusvelvollisuutensa. 
 

 
79 k § 

Verovelvollinen jälleenmyyjä saa käyttää 
voittomarginaalina 162 §:ssä tarkoitetun ve-
rokauden voittomarginaalia. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

79 k § 
Verovelvollinen jälleenmyyjä saa käyttää 

voittomarginaalina 162 a §:ssä tarkoitetun 
verokauden voittomarginaalia. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
133 n § 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

133 n § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos erityisjärjestelmää käyttävä verovelvol-
linen ei voi tehdä 78 §:ssä tarkoitettuja vä-
hennyksiä täysimääräisinä verokaudelta 
Suomeen tilitettävää veroa laskettaessa, vä-
hentämättä jäänyt määrä kohdistetaan seu-
raaville verokausille. Verovirasto palauttaa 
hakemuksen tai muun saadun selvityksen pe-
rusteella tilikauden päätyttyä tilikaudelta vä-
hentämättä jääneen veron. Jos verovelvolli-
nen on saanut tilikauden päätyttyä vähentä-
mättä jääneen veron palautuksena, sitä ei 
saa vähentää seuraavilla tilikausilla. 
 

 
133 p § 

Erityisjärjestelmää käyttävään verovelvolli-
seen ei sovelleta, mitä 161 ja 162 §:ssä ja 
164 §:n 1 momentissa säädetään ilmoittamis-
velvollisuudesta ja verokaudesta. 
 

133 p § 
Erityisjärjestelmää käyttävään verovelvol-

liseen ei sovelleta, mitä 161, 162 ja 
162 a §:ssä sekä 164 §:n 1 momentissa sää-
detään ilmoittamisvelvollisuudesta ja vero-
kaudesta. 

Erityisjärjestelmää käyttävän verovelvolli-
sen veroilmoitukseen sovelletaan, mitä 
164 §:n 3 momentissa sekä 165 §:ssä sääde-
tään yhteenvetoilmoituksesta. 
 

 
133 s § 

Erityisjärjestelmää käyttävän verovelvolli-
sen veroilmoituksen perusteella Suomeen 

133 s §
Verovirasto antaa erityisjärjestelmää käyt-

tävälle verovelvolliselle ilmoituksen tämän 
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maksettava vero on määrättävä vuoden kulu-
essa sen kalenterivuoden päättymisestä, johon 
kuuluvalta verokaudelta veroilmoitus on an-
nettu, jos ilmoitus on annettu 133 h §:n 3 mo-
mentissa säädetyssä määräajassa. Edellä mai-
nitun määräajan jälkeen voidaan 179 §:ssä 
säädetyin edellytyksin toimittaa jälkiverotus 
kolmen vuoden kuluessa sen kalenterivuoden 
päättymisestä, johon kuuluvalta verokaudelta 
vero olisi tullut maksaa.  

Jos erityisjärjestelmää käyttävä verovelvol-
linen maksaa verokaudelta Suomeen tilitettä-
vää veroa ilman maksuunpanoa 133 h §:n 
3 momentissa säädetyn määräajan jälkeen tai 
jos veroa ei ole maksettu mainitussa määrä-
ajassa, verolle on maksettava tai määrättävä 
veronlisäystä 183 §:n mukaisesti. 
 

ilmoittamasta Suomeen maksettavasta mak-
samatta olevasta verosta. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun veroon 
sovelletaan, mitä verotililain 24 §:n 1 mo-
mentissa säädetään kausiveroilmoitukseen 
perustuvasta velvoitteesta.  

 
 
 
 
Jos erityisjärjestelmää käyttävä verovelvol-

linen maksaa verokaudelta Suomeen tilitettä-
vää veroa ilman veron maksettavaksi mää-
räämistä 133 i §:n 1 momentissa säädetyn 
määräajan jälkeen, hänen on veron maksami-
sen yhteydessä maksettava oma-aloitteisesti 
veronlisäystä. Jos veroa ei ole maksettu il-
man veron maksettavaksi määräämistä tai 
jos verovelvollinen ei ole oma-aloitteisesti 
maksanut verolle veronlisäystä, verolle mää-
rätään veronlisäystä. 

Edellä 3 momentissa tarkoitettu veronlisä-
ys lasketaan siten kuin veronlisäyksestä ja 
viivekorosta annetussa laissa (1556/1995) 
säädetään. 

Kun erityisjärjestelmää käyttävälle vero-
velvolliselle määrätään veronlisäystä, sovel-
letaan, mitä 184 ja 185 §:ssä säädetään ve-
ron määräämisestä. 
 

 
133 u § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Erityisjärjestelmää käyttävän verovelvolli-

sen osalta tilikautena pidetään 187, 192, 193 
ja 204 §:ää sovellettaessa sitä kalenterivuotta, 
johon kuuluvasta verokaudesta on kysymys. 
Lain 192 ja 193 §:ää sovellettaessa oikaisu ja 
valitus voidaan tehdä jo kalenterivuoden ku-
luessa. 
 

133 u § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Erityisjärjestelmää käyttävän verovelvolli-
sen osalta tilikautena pidetään 133 n, 133 v, 
179, 192, 193 ja 204 §:ää sovellettaessa sitä 
kalenterivuotta, johon kuuluvasta verokau-
desta on kyse. Lain 192 ja 193 §:ää sovellet-
taessa oikaisu ja valitus voidaan tehdä jo ka-
lenterivuoden kuluessa. 
 

 
133 v § 

Erityisjärjestelmää käyttävään verovelvolli-
seen, jonka tunnistamisjäsenvaltio on Suomi, 
ei sovelleta, mitä 209 a §:ssä säädetään las-
kunantovelvollisuudesta siltä osin kuin ky-
symys on toiseen jäsenvaltioon tilitettävästä 
verosta.  
 

133 v §
Erityisjärjestelmää käyttävälle verovelvolli-

selle takaisin maksettava vero on maksettava 
viivytyksettä. 

 
 
Takaisin maksettavalle verolle maksetaan 

verokantolain (609/2005) 22 §:ssä säädetty 
korko. Korko lasketaan veron maksupäiväs-
tä. Korko 133 n §:n 2 momentissa tarkoite-
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tulle verolle lasketaan tilikautta seuraavan 
toisen kalenterikuukauden lopusta.  
 

 
133 x § 

Erityisjärjestelmää käyttävään verovelvolli-
seen sovelletaan, mitä 218 §:ssä säädetään ar-
vonlisäverorikkomuksesta, jos hän jättää 
asianmukaisesti täyttämättä viranomaisen ke-
hotuksesta huolimatta 133 f, 133 h tai 
133 k §:ssä säädetyn velvollisuuden. 
 

133 x § 
Erityisjärjestelmää käyttävään verovelvol-

liseen, jonka tunnistamisjäsenvaltio on Suo-
mi, ei sovelleta, mitä 209 a §:ssä säädetään 
laskunantovelvollisuudesta siltä osin kuin ky-
symys on toiseen jäsenvaltioon tilitettävästä 
verosta. 
 

 
 133 y § 

Erityisjärjestelmää käyttävään verovelvol-
liseen sovelletaan, mitä 218 §:ssä säädetään 
arvonlisäverorikkomuksesta, jos hän jättää 
asianmukaisesti täyttämättä viranomaisen 
kehotuksesta huolimatta 133 f, 133 h tai 
133 k §:ssä säädetyn velvollisuuden. 
 

 
147 § 

Verovelvollisen on maksettava kalenteri-
kuukaudelle 13 luvun mukaan kohdistettavien 
suoritettavien verojen ja vähennettävien vero-
jen erotus (tilitettävä vero) valtiolle viimeis-
tään kalenterikuukautta seuraavan toisen 
kuukauden 15 päivänä. 

 
 
Edellä 26 d §:n 1 momentissa tarkoitetun 

uuden kuljetusvälineen ostajan, joka ei ole 
tämän lain mukaan muusta toiminnasta vero-
velvollinen ja johon ei sovelleta 146 a §:ää, 
on maksettava vero kuitenkin viimeistään si-
nä päivänä, jona kuljetusväline on ilmoitetta-
va rekisteriin. 

 
Tämän lain 162 §:n 4 momentissa tarkoite-

tun verovelvollisen on maksettava kalenteri-
vuodelta tilitettävä vero kalenterivuotta seu-
raavan helmikuun loppuun mennessä.  

 
 
 
 
 
 
 
Jos maksupäivä on pyhäpäivä tai arkilau-

antai, veron saa maksaa ensimmäisenä arki-

147 § 
Verovelvollisen on maksettava 162 a §:ssä 

tarkoitetulle verokaudelle kuuluville kalente-
rikuukausille 13 luvun mukaan kohdistettavi-
en suoritettavien verojen ja vähennettävien 
verojen erotus (tilitettävä vero) valtiolle vii-
meistään kyseistä verokautta seuraavana toi-
sena kalenterikuukautena verotililain 11 §:n 
1 momentissa säädettynä ajankohtana. 

Edellä 26 d §:n 1 momentissa tarkoitetun 
uuden kuljetusvälineen ostajan, joka ei ole 
tämän lain mukaan muusta toiminnasta vero-
velvollinen ja johon ei sovelleta 146 a §:ää, 
on maksettava vero Verohallinnon tarkem-
min määräämällä tavalla viimeistään sinä 
päivänä, jona kuljetusväline on ilmoitettava 
rekisteriin. 

Verovelvollisen, jonka verokausi muuttuu 
162 c §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla 
lyhyemmäksi kesken verokauden, on makset-
tava muutosta edeltäneeltä verokauden osal-
ta tilitettävä vero viimeistään sitä kalenteri-
kuukautta seuraavana toisena kalenterikuu-
kautena, jona 162 c §:n 1 momentissa tarkoi-
tettu ilmoitus on annettu, verotililain 11 §:n 
1 momentissa säädettynä ajankohtana tai ve-
roviraston määräämänä myöhempänä ajan-
kohtana. 
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päivänä sen jälkeen. 
 
 

148 § 
Edellä 147 §:n 1 momentissa säädetyn 

määräajan jälkeen, kuitenkin viimeistään 
vuoden kuluessa tilikauden päättymisestä 
maksettu vero katsotaan maksetuksi siltä ka-
lenterikuukaudelta, jolta verovelvollinen on 
ilmoittanut sen maksaneensa tai jolta hänen 
on muutoin katsottava sen maksaneen.  

Edellä 147 §:n 3 momentissa säädetyn 
määräajan jälkeen, kuitenkin viimeistään sen 
kalenterivuoden aikana, jonka kuluessa vero 
on 178 §:n 2 momentin mukaan määrättävä, 
maksettu vero katsotaan maksetuksi siltä ka-
lenterivuodelta, jolta verovelvollinen on ve-
roilmoituksessaan ilmoittanut sen maksa-
neensa tai jolta hänen on katsottava sen mak-
saneen.  

Jos 1 tai 2 momentissa mainittu vero on 
maksuunpantu tai jos vero maksetaan 1 tai 
2 momentissa säädetyn määräajan jälkeen, 
maksu käytetään maksuunpannun maksamat-
ta olevan veron, veronkorotuksen ja veron-
lisäyksen sekä perittävän viivästyskoron, 
jäämämaksun ja viivekoron suoritukseksi. 
 

148 § 
(kumotaan) 
 

 
149 § 

Jos 10 luvussa taikka 78 tai 80 §:ssä tarkoi-
tettuja vähennyksiä ei voida tehdä täysimää-
räisinä kalenterikuukauden tilitettävää veroa 
laskettaessa, vähentämättä jäänyt määrä koh-
distetaan seuraaville kalenterikuukausille. 
Lääninverovirasto maksaa hakemuksen tai 
muun saadun selvityksen perusteella tilikau-
den päätyttyä tilikaudelta vähentämättä jää-
neen veron. Jos verovelvollinen on hakenut 
tilikauden päätyttyä vähentämättä jääneen ve-
ron palautuksena takaisin, ei sitä saa vähentää 
seuraavilla tilikausilla. 

Jos tilikaudelta vähennettävät verot ovat to-
dennäköisesti suuremmat kuin myynneistä 
suoritettavat verot, verovelvolliselle makse-
taan 1 momentin säännöksistä poiketen tili-
kauden aikana kalenterikuukausittain kalente-
rikuukaudelta vähentämättä jäänyt vero.  

Verovelvolliselle voidaan erityisistä syistä 
tilikauden aikana maksaa vero, jonka hän 
1 momentin mukaan todennäköisesti saa ta-
kaisin, kun tilikaudelta maksetut verot sekä 

149 § 
Jos 10 luvussa taikka 78 tai 80 §:ssä tarkoi-

tettuja vähennyksiä ei voida tehdä täysimää-
räisinä verokaudelta tilitettävää veroa lasket-
taessa, verovelvollisella on oikeus saada pa-
lautuksena verokaudelta vähentämättä jäänyt 
määrä.  

 
 
 
 
 
 
Edellä 1 momentissa tarkoitettu määrä pa-

lautetaan siten kuin verotililaissa tarkemmin 
säädetään. 
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todennäköiset myynneistä suoritettavat verot 
ja vähennettävät verot otetaan huomioon.  

Lääninverovirasto maksaa 2 ja 3 momentis-
sa tarkoitetun veron verovelvolliselle hake-
muksesta. Hakemus tehdään vahvistettua lo-
maketta käyttäen. Verohallitus antaa tarkem-
mat määräykset siitä, milloin verovelvollisel-
le hakemuksesta maksettavan veron määrä on 
niin vähäinen, ettei sitä palauteta.  

Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitettuun tili-
kauden aikana maksettavaan palautukseen ei 
kuitenkaan ole oikeutta 162 §:n 4 momentissa 
tarkoitetulla verovelvollisella. 
 
 

149 b § 
Jos verovelvollisen verokausi on kalenteri-

kuukausi, verovirasto maksaa 149 a §:ssä tar-
koitetun huojennuksen verovelvolliselle tili-
kauden päätyttyä hakemuksesta tai muun saa-
dun selvityksen perusteella. Verovelvolliselle 
maksettavasta huojennuksesta vähennetään 
maksamatta oleva tilikaudelta tilitettävä vero. 
Huojennuksena palautettavalle verolle ei 
makseta korkoa.  

Huojennus voidaan maksaa kolmen vuoden 
kuluessa sen tilikauden päättymisestä, jota 
huojennus koskee, tai verovelvollisen sanotun 
ajan kuluessa tekemän vaatimuksen perus-
teella myöhemminkin.  

Jos huojennusta on verovelvollisen antami-
en virheellisten tai puutteellisten tietojen joh-
dosta maksettu verovelvolliselle liikaa, vero-
viraston on määrättävä liikaa maksettu määrä 
verovelvollisen maksettavaksi. Maksuunpano 
voidaan tehdä kolmen vuoden kuluessa sen ti-
likauden päättymisestä, jota huojennus kos-
kee.  

Edellä 3 momentin nojalla maksuun panta-
vaa veroa voidaan korottaa ja sille määrätään 
veronlisäys 154 §:ssä säädetyin tavoin ja 
edellytyksin.  
 

149 b § 
Jos verovelvollisen verokausi on kalenteri-

kuukausi tai neljänneskalenterivuosi, huo-
jennuksen laskemista ja määrää koskevat tie-
dot annetaan tilikauden viimeiseltä verokau-
delta annettavan 162 §:n 1 momentissa tar-
koitetun veroilmoituksen yhteydessä.  

Jos verovelvollisen verokausi on kalenteri-
vuosi tai poronhoitovuosi, huojennuksen las-
kemista ja määrää koskevat tiedot annetaan 
verokaudelta annettavan 162 §:n 1 momen-
tissa tai 13 c §:n 4 momentissa tarkoitetun 
veroilmoituksen yhteydessä.  

Verovelvollisen on 147 §:n 1 momentista 
poiketen maksettava 1 ja 2 momentissa tar-
koitetulta verokaudelta vain tilitettävän ve-
ron ja 149 a §:ssä tarkoitetun huojennuksen 
erotusta vastaava määrä. Jos huojennus on 
suurempi kuin verovelvollisen 147 §:n 1 mo-
mentin mukaan maksettava tilitettävä vero, 
verovelvollisella on oikeus saada palautuk-
sena huojennuksen ja tilitettävän veron ero-
tusta vastaava määrä tai, jos verovelvollisen 
ei ole maksettava veroa, koko huojennuksen 
määrä. 

Verovelvollisella, joka on jättänyt alaraja-
huojennusta koskevat 1 tai 2 momentissa tar-
koitetut tiedot antamatta tai ilmoittanut huo-
jennuksen liian pienenä, on oikeus tilikauden 
päätyttyä saada ilmoittamatta jäänyt määrä 
palautuksena hakemuksen tai muun saadun 
selvityksen perusteella kolmen vuoden kulu-
essa sen tilikauden päättymisestä, jota huo-
jennus koskee, tai verovelvollisen sanotun 
ajan kuluessa tekemän vaatimuksen perus-
teella myöhemminkin. 
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149 c § 

Jos verovelvollisen verokausi on kalenteri-
vuosi tai poronhoitovuosi, verovelvollinen 
vähentää huojennuksen verokaudelta tilitettä-
västä verosta. Huojennuksen laskemista kos-
kevat tiedot annetaan veroilmoituksen yhtey-
dessä. 
 

149 c § 
Jos verovelvollinen on antamiensa virheel-

listen tai puutteellisten tietojen johdosta saa-
nut liian suuren huojennuksen, veroviraston 
on määrättävä liikaa hyväksi saatu määrä 
verovelvollisen maksettavaksi kolmen vuoden 
kuluessa sen tilikauden päättymisestä, jota 
huojennus koskee. 

Edellä 1 momentin nojalla maksettavaksi 
määrättyä veroa voidaan korottaa 182 §:ssä 
säädetyin edellytyksin. 
 

 
149 d § 

Jos huojennus on maksettu verovelvolliselle 
liian suurena tai liian pienenä tilikaudelta 
suoritettavan tai vähennettävän veron määrää 
koskevan maksuunpano-, jälkiverotus-, palau-
tus-, oikaisu- tai uudelleenkäsittelypäätöksen, 
tai valitukseen annetun päätöksen johdosta, 
huojennusta oikaistaan. Oikaisu voidaan teh-
dä, vaikka jälkiverotuksen edellytykset puut-
tuisivat. 
 

149 d § 
Huojennusta oikaistaan, jos verovelvolli-

nen on saanut liian suuren tai liian pienen 
huojennuksen tilikaudelta suoritettavan tai 
vähennettävän veron määrää koskevan mää-
räämis-, palautus-, oikaisu- tai uudelleenkä-
sittelypäätöksen tai valitukseen annetun rat-
kaisun johdosta. Oikaisu voidaan tehdä, 
vaikka 179 §:ssä tarkoitettu määräaika on 
päättynyt. 
 

 
 
 149 f § 

Verovelvollisella, jonka tilikausi muuttuu 
208 a §:n perusteella kalenterivuodeksi, on 
oikeus saada 149 a §:ssä tarkoitettu huojen-
nus tilikauden muutospäivänä tai sen jälkeen 
päättyvältä kirjanpitolain mukaiselta tilikau-
delta kyseiseen tilikauteen kuuluvilta tilikau-
den muutosta edeltäneiltä kalenterikuukausil-
ta tilitettävästä verosta. Tilikautena pidetään 
tilikauden muutosta edeltäviä kirjanpitolain 
mukaiseen tilikauteen kuuluvia kalenterikuu-
kausia. 

Verovelvollisella, jonka tilikausi muuttuu 
208 a §:ssä tarkoitetusta kalenterivuodesta 
kirjanpitolain mukaiseksi tilikaudeksi, on oi-
keus saada 149 a §:ssä tarkoitettu huojennus 
tilikauden muutospäivän jälkeen päättyvältä 
kirjanpitolain mukaiselta tilikaudelta kysei-
seen tilikauteen kuuluvilta tilikauden muu-
toksen jälkeisiltä kalenterikuukausilta tilitet-
tävästä verosta. Tilikautena pidetään tilikau-
den muutoksen jälkeisiä kirjanpitolain mu-
kaiseen tilikauteen kuuluvia kalenterikuukau-
sia.  

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetun huo-
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jennuksen laskemista ja määrää koskevat tie-
dot annetaan tilikauden viimeiseltä verokau-
delta annettavan 162 §:n 1 momentissa tar-
koitetun veroilmoituksen yhteydessä. 
 

 
162 § 

Verovelvollisen on annettava kultakin ve-
rokaudelta veroilmoitus. 

Veroilmoituksessa on ilmoitettava liike-
vaihto, suoritettava ja vähennettävä vero sekä 
muut verohallituksen määräämät veron oi-
keamääräisyyden toteamiseksi tarpeelliset tie-
dot. 

Verokausi on kalenterikuukausi. Veroilmoi-
tus on annettava viimeistään kalenterikuu-
kautta seuraavan toisen kuukauden 15 päivä-
nä. Ilmoitus siitä, että veroa ei ole maksetta-
va, voidaan antaa etukäteen usealta kuukau-
delta. 

 
 
Alkutuotantoa harjoittavan luonnollisen 

henkilön, kuolinpesän tai yhtymän sekä 
79 c §:ssä tarkoitetun taide-esineen tekijän, 
joka ei harjoita muuta arvonlisäverollista toi-
mintaa, verokausi on kuitenkin kalenterivuo-
si. Veroilmoitus kalenterivuodelta on annet-
tava kalenterivuotta seuraavan helmikuun 
loppuun mennessä. 

Sen estämättä, mitä 4 momentissa sääde-
tään, on siinä tarkoitetulla alkutuotannon 
harjoittajalla ja taide-esineen tekijällä oikeus 
hakemuksesta siirtyä 3 momentin mukaiseen 
kuukausittaiseen ilmoittamismenettelyyn. 

Edellä 5 momentissa tarkoitettu kuukausit-
tainen ilmoittamisvelvollisuus alkaa hake-
muksen tekemistä seuraavan kalenterivuoden 
alusta lukien. Tätä menettelyä sovelletaan 
siihen saakka, kun verovelvollisuuden edelly-
tykset ovat lakanneet tai toiminnassa on ta-
pahtunut olennaisia muutoksia.  

Tässä laissa alkutuotannolla tarkoitetaan 
maatalouden, metsätalouden, puutarhatalou-
den, metsästyksen, kalastuksen, kalankasva-
tuksen, ravustuksen, ravunkasvatuksen, tur-
kistarhauksen ja poronhoidon harjoittamista 
sekä jäkälän ja käpyjen poimintaa tai muuta 
tällaista luonnontuotteen talteenottamista. 
Maataloudella tarkoitetaan varsinaista maa-
taloutta sekä sellaista erikoismaataloutta 
taikka maa- tai metsätalouteen liittyvää toi-

162 § 
Verovelvollisen on annettava kultakin ve-

rokaudelta veroilmoitus. 
Veroilmoituksessa on ilmoitettava liike-

vaihto, suoritettava ja vähennettävä vero sekä 
muut Verohallinnon määräämät veron oi-
keamääräisyyden toteamiseksi tarpeelliset 
tiedot. 

Veroilmoitus on annettava viimeistään ve-
rokautta seuraavana toisena kalenterikuu-
kautena verotililain 8 §:ssä säädettynä ajan-
kohtana kyseisen lain 7 §:ssä säädettyä me-
nettelyä noudattaen. Ilmoitus siitä, että veroa 
ei ole maksettava, voidaan antaa etukäteen, 
kuitenkin enintään kuudelta kalenterikuukau-
delta. 

Verohallinto antaa tarkemmat määräykset 
siitä, miten 147 §:n 2 momentissa tarkoitettu 
verovelvollinen ilmoittaa veron.  
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mintaa, jota ei ole pidettävä eri liikkeenä. 
 

 

 
 162 a § 

Verokausi on kalenterikuukausi, jollei 2—
4 momentissa toisin säädetä.  

Verovelvollisen, jonka kalenterivuoden kir-
janpitolain 4 luvun 1 §:ssä tarkoitettu liike-
vaihto tai sitä vastaava tuotto on enintään 
50 000 euroa, verokausi on neljänneskalen-
terivuosi, jollei 3 tai 4 momentissa toisin 
säädetä. 

Verovelvollisen, jonka kalenterivuoden kir-
janpitolain 4 luvun 1 §:ssä tarkoitettu liike-
vaihto tai sitä vastaava tuotto on enintään 
25 000 euroa, verokausi on kalenterivuosi, 
jollei 4 momentissa toisin säädetä. 

Sellaisen alkutuotantoa harjoittavan luon-
nollisen henkilön, kuolinpesän tai yhtymän 
sekä 79 c §:ssä tarkoitetun taide-esineen te-
kijän, joka ei harjoita muuta arvonlisäverol-
lista toimintaa, verokausi on kalenterivuosi. 

Edellä 2 tai 3 momentissa tarkoitettuna ka-
lenterivuotena pidetään sitä kalenterivuotta, 
jona sovellettavasta verokaudesta on kysy-
mys. 

Tässä laissa alkutuotannolla tarkoitetaan 
maatalouden, metsätalouden, puutarhatalou-
den, metsästyksen, kalastuksen, kalankasva-
tuksen, ravustuksen, ravunkasvatuksen, tur-
kistarhauksen ja poronhoidon harjoittamista 
sekä jäkälän ja käpyjen poimintaa tai muuta 
tällaista luonnontuotteen talteen ottamista. 
Maataloudella tarkoitetaan varsinaista maa-
taloutta sekä sellaista erikoismaataloutta 
taikka maa- tai metsätalouteen liittyvää toi-
mintaa, jota ei ole pidettävä eri liikkeenä. 
 

 
162 b § 

Verovelvollisen on annettava kultakin ka-
lenterivuoden neljännekseltä yhteenvetoil-
moitus 72 b ja 72 c §:ssä tarkoitetuista yhtei-
sömyynneistä.  

Yhteenvetoilmoitus tulee antaa myös sil-
loin, kun verovelvollisen tekemä tavaran yh-
teisöhankinta katsotaan 63 g §:n nojalla vero-
tetun kuljetuksen päättymisvaltiossa. 

Ostajalle annettu yhteenvetoilmoituksessa 
ilmoitettua myyntiä koskeva vuosi- ja vaihto-
alennus, osto- ja myyntihyvitys, ylijäämänpa-
lautus, muu sellainen oikaisuerä tai muu 

162 b § 
Edellä 162 a §:n 2 momentissa tarkoitetun 

verovelvollisen verollisen toiminnan alkami-
sen yhteydessä tekemän hakemuksen perus-
teella verokautena pidetään kuitenkin kalen-
terikuukautta ja 162 a §:n 3 tai 4 momentissa 
tarkoitetun verovelvollisen hakemuksen pe-
rusteella kalenterikuukautta tai neljänneska-
lenterivuotta toiminnan alkamisesta. 

Verovelvollinen, jonka verokausi on 
162 a §:n 2—4 momentissa tarkoitettu vero-
kausi, voi hakemuksesta siirtyä soveltamaan 
mainituissa lainkohdissa tarkoitettua lyhy-
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myyntiä koskeva muutos ilmoitetaan siltä ka-
lenterivuoden neljännekseltä annettavassa yh-
teenvetoilmoituksessa, johon kuuluvalle ka-
lenterikuukaudelle se on hyvän kirjanpitota-
van mukaan kirjanpidossa kirjattava.  

Ilmoitus tulee antaa viimeistään kalenteri-
vuoden neljännestä seuraavan toisen kuukau-
den 15 päivänä.  

Verohallitus määrää tarkemmin yhteenve-
toilmoituksessa annettavista tiedoista ja tieto-
jen antotavasta. 
 

empää verokautta. Verovelvollinen, jonka ve-
rokautena on tämän pykälän perusteella va-
littu verokausi, voi hakemuksesta siirtyä so-
veltamaan 162 a §:n 2—4 momentin mukais-
ta verokautta tai mainituissa lainkohdissa 
tarkoitettua lyhyempää verokautta. 

Verokauden on kuitenkin oltava sama vä-
hintään kolmen perättäisen kalenterivuoden 
ajan.  

Edellä 2 momentissa tarkoitettuun hake-
mukseen perustuvaa verokautta sovelletaan 
hakemuksen tekemistä seuraavan kalenteri-
vuoden alusta. Hakemus on tehtävä viimeis-
tään kyseistä kalenterivuotta edeltävän syys-
kuun loppuun mennessä.  
 

 
 162 c § 

Verovelvollisen on ilmoitettava viipymättä 
verovirastolle, jos 162 a §:n 2—4 momen-
tissa säädetyt edellytykset eivät kalenteri-
vuonna tai seuraavana kalenterivuonna to-
dennäköisesti täyty.  

Verovelvollisen verokautena pidetään ku-
luvaa kalenterivuotta koskevan 1 momentissa 
tarkoitetun ilmoituksen perusteella uusia tie-
toja vastaavaa verokautta sen lyhyemmän ve-
rokauden alusta, jonka aikana ilmoitus on 
annettu. Verohallinto antaa tarkemmat mää-
räykset edellytyksistä, joilla tässä momentis-
sa tarkoitetut toimet voidaan jättää toteutta-
matta. 

Jos verovirasto muutoin kuin 1 momentissa 
tarkoitetulla tavalla toteaa, että 162 a §:n 
2—4 momentissa säädetyt edellytykset eivät 
kalenterivuonna täyty, verovelvollisen vero-
kautena pidetään kyseisen kalenterivuoden 
alusta oikeita tietoja vastaavaa verokautta. 
Verohallinto antaa tarkemmat määräykset 
edellytyksistä, joilla tässä momentissa tarkoi-
tetut toimet voidaan jättää toteuttamatta. 

Verovirasto voi määrätä, että sellaisen ve-
rovelvollisen, joka olennaisesti laiminlyö tai 
jonka voidaan ennakkoperintälain 26 §:n 
3 momentissa tarkoitetulla tai muulla vastaa-
valla perusteella olettaa olennaisesti laimin-
lyövän ennakkoperintälain 26 §:n 2 momen-
tissa tarkoitetut velvollisuutensa verotukses-
sa, verokautena pidetään kalenterivuoden tai 
neljänneskalenterivuoden sijasta kalenteri-
kuukautta kyseisen kalenterivuoden alusta. 

Verovelvollisen, jonka verokausi muuttuu 
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2 momentissa tarkoitetulla tavalla lyhyem-
mäksi kesken verokauden, on annettava muu-
tosta edeltäneeltä verokauden osalta veroil-
moitus viimeistään sitä kalenterikuukautta 
seuraavana toisena kalenterikuukautena, jo-
na 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus on an-
nettu, verotililain 8 §:ssä säädettynä ajan-
kohtana kyseisen lain 7 §:ssä säädettyä me-
nettelyä noudattaen tai veroviraston mää-
räämänä myöhempänä ajankohtana.  

Veroviraston on annettava 4 momentissa 
tarkoitetussa asiassa päätös ja 3 momentissa 
tarkoitetussa asiassa verovelvollisen pyyn-
nöstä päätös.  

 
 
 162 d § 

Verovelvollisen, jonka verokausi on muu 
kuin kalenterivuosi, on sovellettava samaa 
verokautta kuin verotililain soveltamisalaan 
kuuluviin verotililain 1 §:n 2 momentin 2, 3, 
6 ja 7 kohdassa sekä 3 momentissa tarkoitet-
tujen lakien nojalla kannettaviin veroihin ja 
maksuihin sovelletaan. 
 

 
 162 e § 

Verovelvollisen on annettava kultakin ka-
lenterivuoden neljännekseltä yhteenvetoil-
moitus 72 b ja 72 c §:ssä tarkoitetuista yhtei-
sömyynneistä. 

Yhteenvetoilmoitus on annettava myös sil-
loin, kun verovelvollisen tekemä tavaran yh-
teisöhankinta katsotaan 63 g §:n nojalla ve-
rotetun kuljetuksen päättymisvaltiossa. 

Ostajalle annettu yhteenvetoilmoituksessa 
ilmoitettua myyntiä koskeva vuosi- tai vaih-
toalennus, osto- tai myyntihyvitys, ylijää-
mänpalautus, muu sellainen oikaisuerä tai 
muu myyntiä koskeva muutos ilmoitetaan sil-
tä kalenterivuoden neljännekseltä annetta-
vassa yhteenvetoilmoituksessa, johon kuulu-
valle kalenterikuukaudelle se on hyvän kir-
janpitotavan mukaan kirjanpidossa kirjatta-
va. 

Ilmoitus tulee antaa viimeistään kalenteri-
vuoden neljännestä seuraavan toisen kuu-
kauden 15 päivänä. 

Verohallinto antaa tarkemmat määräykset 
yhteenvetoilmoituksessa annettavista tiedois-
ta ja tietojen antotavasta.  
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163 § 

Edellä 149 §:n 4 momentissa tarkoitettu en-
nakkopalautushakemus, 161 §:ssä tarkoitettu 
perustamis-, muutos- ja lopettamisilmoitus, 
162 §:ssä tarkoitettu veroilmoitus ja 
162 b §:ssä tarkoitettu yhteenvetoilmoitus 
voidaan antaa myös sähköisesti. 

Verohallitus määrää tarkemmin sähköisten 
tietojen antotavasta.  
 

163 § 
Edellä 161 §:ssä tarkoitettu perustamis-, 

muutos- ja lopettamisilmoitus sekä 
162 e §:ssä tarkoitettu yhteenvetoilmoitus 
voidaan antaa myös sähköisesti. 

 
 
Verohallinto antaa tarkemmat määräykset 

sähköisten tietojen antotavasta.  
 

 
164 § 

Veroilmoitus ja yhteenvetoilmoitus anne-
taan 158 §:ssä tarkoitetulle lääninveroviras-
tolle. 

Postitse saapunut ilmoitus katsotaan anne-
tuksi silloin, kun ilmoituksen sisältävä posti-
lähetys on jätetty postiin lääninverovirastolle 
osoitettuna. Konekielinen ilmoitus katsotaan 
annetuksi silloin, kun tieto on saapunut lää-
ninverovirastoon.  
 

164 § 
Veroilmoitus ja yhteenvetoilmoitus anne-

taan 158 §:ssä tarkoitetulle verovirastolle. 
Muutoin kuin sähköisesti annettu yhteenve-

toilmoitus katsotaan annetuksi silloin, kun se 
on saapunut verovirastolle siten kuin hallin-
tolain (434/2003) 18 §:ssä säädetään. 

Sähköisesti annettu yhteenvetoilmoitus kat-
sotaan annetuksi silloin, kun se on saapunut 
verovirastolle siten kuin sähköisestä asioin-
nista viranomaistoiminnassa annetun lain 
(13/2003) 10 §:ssä säädetään. 
 

 
165 § 

Ilmoitusvelvollisen on allekirjoitettava ve-
roviranomaisille annettavat asiakirjat. Yhtei-
sön ilmoitusten ja asiakirjojen tulee olla toi-
minimen kirjoittamiseen oikeutettujen henki-
löiden allekirjoittamia. 

 
Niiden verovelvollisten, joiden verokautena 

on kalenterikuukausi, ei kuitenkaan tarvitse 
allekirjoittaa veroilmoitusta.  

Ilmoitukset ja muut asiakirjat, jotka voidaan 
toimittaa veroviranomaiselle sähköisesti ja 
jotka on allekirjoitettava, on varmennettava 
sähköisistä allekirjoituksista annetun lain 
(14/2003) 18 §:ssä tarkoitetulla tai muulla 
hyväksyttävällä tavalla. 

 
Verohallitus antaa tarkemmat määräykset 

siitä, millä tavoin varmennettuina ilmoituksia 
ja muita asiakirjoja voidaan toimittaa sähköi-
sesti. 
 

165 § 
Ilmoitusvelvollisen on allekirjoitettava ve-

roviranomaiselle annettavat 162 e §:ssä tar-
koitetut ilmoitukset ja muut asiakirjat. Yhtei-
sön ilmoitusten ja asiakirjojen tulee olla toi-
minimen kirjoittamiseen oikeutettujen henki-
löiden allekirjoittamia. 

 
 
 
Edellä 162 e §:ssä tarkoitetut ilmoitukset 

ja muut asiakirjat, jotka voidaan toimittaa ve-
roviranomaiselle sähköisesti ja jotka on alle-
kirjoitettava, on varmennettava sähköisistä 
allekirjoituksista annetun lain (14/2003) 
18 §:ssä tarkoitetulla tai muulla hyväksyttä-
vällä tavalla. 

Verohallinto antaa tarkemmat määräykset 
siitä, millä tavoin varmennettuina 162 e §:ssä 
tarkoitettuja ilmoituksia ja muita asiakirjoja 
voidaan toimittaa sähköisesti. 
 

 
176 § 

Lääninverovirasto määrää saatujen ilmoi-
tusten ja muun selvityksen perusteella mak-

176 §
Verovirasto määrää veroilmoituksella an-

netuista tiedoista poiketen tai veroilmoituk-
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samatta olevan veron verovelvollisen makset-
tavaksi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Veron määräämisessä on tunnollisesti sekä 

valtion että verovelvollisen etua silmällä pi-
täen harkittava, mitä verovelvollisen liiketoi-
mista sekä muista asiaan vaikuttavista sei-
koista on ilmoituksista tai muutoin käynyt 
selville taikka muulla perusteella on katsotta-
va oikeaksi.  

Verovelvolliselle on varattava tilaisuus sel-
vityksen antamiseen, jos veroa määrättäessä 
olennaisesti poiketaan verovelvollisen anta-
mista tiedoista. 
 

sen puuttuessa verovelvollisen maksettavaksi 
veron, jota on ilmoitettu liian vähän makset-
tavaksi tai liikaa palautettavaksi. 

Veroa ei määrätä, jos asia on veroviraston 
päätöksellä ratkaistu aikaisemmin. Jos asia 
on tulkinnanvarainen tai epäselvä ja verovel-
vollinen on toiminut vilpittömässä mielessä 
viranomaisen noudattaman käytännön tai oh-
jeiden mukaan, asia on ratkaistava tältä osin 
verovelvollisen eduksi, jos ei erityisestä syys-
tä muuta johdu. 

Veron määräämisessä on tunnollisesti sekä 
valtion että verovelvollisen etua silmällä pi-
täen harkittava, mitä verovelvollisen liike-
toimista sekä muista asiaan vaikuttavista sei-
koista on ilmoituksista tai muutoin käynyt 
selväksi taikka muulla perusteella on katsot-
tava oikeaksi. 

Verovelvolliselle on varattava tilaisuus sel-
vityksen antamiseen, jos veroa määrättäessä 
olennaisesti poiketaan verovelvollisen anta-
mista tiedoista. 
 

 
177 § 

Jos verovelvollinen on laiminlyönyt veron 
maksamisen tai maksanut sitä ilmeisesti liian 
vähän eikä ole kehotuksesta huolimatta anta-
nut veron määräämistä varten tarvittavia tie-
toja, lääninveroviraston on määrättävä mak-
samatta oleva vero arvioimalla.  

 
 
 
 
 
 
 
Maksamatta olevan veron määrä on pyrittä-

vä selvittämään ostojen, tavanomaisten 
myyntipalkkioiden, palkkojen tai muiden sel-
laisten kustannuserien perusteella laadittujen 
laskelmien avulla taikka muiden samalla alal-
la ja vastaavanlaisissa olosuhteissa toimivien 
verovelvollisten liiketoimintaan vertaamalla. 

 
Veron määräämistä koskevaan päätökseen 

on otettava veron määräytymistä koskeva las-
kelma sekä merkittävä ne syyt, joiden perus-
teella vero on määrätty arvion mukaan. 
 

177 § 
Jos verovelvollinen on laiminlyönyt veron 

ilmoittamisen kokonaan tai on ilmoittanut si-
tä ilmeisesti liian vähän eikä ole kehotuksesta 
huolimatta antanut veron määräämistä varten 
tarvittavia tietoja, veroviraston on määrättävä 
maksettavan veron määrä arvioimalla. 

Verotililain 7 §:n 4 momentissa tarkoitetun 
kehotuksen yhteydessä verovirasto antaa ve-
rovelvolliselle tiedoksi arvioidun maksetta-
vaksi määrättävän veron määrän ja sen mää-
räämisen perusteita koskevat tiedot ja varaa 
verovelvolliselle tilaisuuden selvityksen an-
tamiseen.  

Edellä 1 momentissa tarkoitetun veron 
määrä on pyrittävä selvittämään ostojen, ta-
vanomaisten myyntipalkkioiden, palkkojen 
tai muiden sellaisten kustannuserien perus-
teella laadittujen laskelmien avulla taikka 
muiden samalla alalla ja vastaavanlaisissa 
olosuhteissa toimivien verovelvollisten liike-
toimintaan vertaamalla. 

Veron määräämistä koskevaan päätökseen 
on otettava veron määräytymistä koskeva 
laskelma sekä merkittävä ne syyt, joiden pe-
rusteella vero on määrätty arvion mukaan. 
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178 § 
Veroilmoituksen perusteella maksettava ve-

ro on määrättävä vuoden kuluessa tilikauden 
päättymisestä, jos veroilmoitus on annettu 
162 §:n 3 momentissa säädetyssä ajassa.  

Jos verokausi on kalenterivuosi ja veroil-
moitus annetaan 162 §:n 4 momentissa sääde-
tyssä ajassa, veroilmoituksen perusteella 
maksettava vero on määrättävä sen kalenteri-
vuoden loppuun mennessä, jonka kuluessa 
veroilmoitus on annettu.  

Jos verokausi on poronhoitovuosi ja ve-
roilmoitus annetaan 13 c §:n 4 momentissa 
säädetyssä ajassa, veroilmoituksen perusteella 
maksettava vero on määrättävä vuoden kulu-
essa poronhoitovuoden päättymisestä. 

Vero katsotaan määrätyksi määräajassa, jos 
veroviraston päätös siitä on tehty ennen mää-
räajan päättymistä. 
 

178 § 
Edellä 176 §:ssä tarkoitettu vero voidaan 

jättää määräämättä, jos veron ilmoittaminen 
liian vähän  maksettavaksi tai liikaa palau-
tettavaksi johtuu sellaisesta virheestä, jonka 
johdosta toisen verovelvollisen maksettavaksi 
on tullut liikaa veroa taikka 122 tai 131 §:ssä 
tarkoitettu vero on jäänyt palauttamatta eikä 
verotuksen tasapuolisuus tai muu syy vaadi 
veron määräämistä. Edellytyksenä on, että 
verovelvollinen esittää palautukseen oikeute-
tun antaman sitoumuksen, jossa tämä luopuu 
oikeudestaan palautukseen. Sitoumuksen an-
taneella ei ole oikeutta palautukseen.  

Edellä 176 §:ssä tarkoitettu vero voidaan 
jättää määräämättä myös silloin, kun veroa 
on pidettävä vähäisenä eikä verotuksen tasa-
puolisuus tai muu syy vaadi veron määrää-
mistä.  

Verohallinto antaa tarkemmat määräykset 
siitä, milloin 1 ja 2 momentissa tarkoitettu 
vero voidaan jättää määräämättä. 
 

 
179 § 

Edellä 178 §:ssä säädetyn määräajan jäl-
keen voidaan toimittaa jälkiverotus. Jälkive-
rotuksin verovelvollisen maksettavaksi on 
määrättävä se vero, joka on jäänyt maksamat-
ta tai on palautettu liikaa sen johdosta, että 
hän on jättänyt antamatta ilmoituksen taikka 
antanut puutteellisen, erehdyttävän tai väärän 
ilmoituksen, muun tiedon tai asiakirjan. Jäl-
kiverotus voidaan toimittaa kolmen vuoden 
kuluessa sen tilikauden päättymisestä, johon 
kuuluvalta kalenterikuukaudelta vero olisi 
tullut maksaa. Jos verokausi on kalenterivuo-
si, jälkiverotus voidaan toimittaa kolmen 
vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päätty-
misestä, jolta vero olisi tullut maksaa, tai jos 
verokausi on poronhoitovuosi, kolmen vuo-
den kuluessa sen poronhoitovuoden päättymi-
sestä, jolta vero olisi tullut maksaa. 

Verovelvollisen kuoltua jälkiverotus koh-
distetaan kuolinpesään. Jälkiverotus on toimi-
tettava vuoden kuluessa sen kalenterivuoden 
päättymisestä, jona perukirja on annettu lää-
ninverovirastolle. 

Jälkiverotuksen katsotaan tapahtuneen mää-
räajassa, jos veroviraston päätös siitä on tehty 
ennen määräajan päättymistä. 
 

179 § 
Edellä 176 §:ssä tarkoitettu vero on mää-

rättävä kolmen vuoden kuluessa sen tilikau-
den päättymisestä, jolta vero olisi tullut mak-
saa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vero katsotaan määrätyn määräajassa, jos 

veroviraston päätös siitä on tehty ennen 
määräajan päättymistä. 
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180 § 

Jälkiverotus voidaan jättää toimittamatta, 
jos 179 §:ssä tarkoitettu veron maksamatta 
jääminen tai liian suuri palautus johtuu sellai-
sesta virheestä, jonka johdosta toisen vero-
velvollisen maksettavaksi on tullut liikaa ve-
roa tai 122 §:ssä tai 131 §:ssä tarkoitettu vero 
on jäänyt palauttamatta. Edellytyksenä on se, 
että verovelvollinen esittää palautukseen oi-
keutetun antaman sitoumuksen, jossa tämä 
luopuu oikeudestaan palautukseen. Sitoumuk-
sen antaneelle ei palauteta veroa. 

Jälkiverotus voidaan jättää toimittamatta 
myös silloin, kun maksamatta jäänyttä tai lii-
an suurena palautettua veroa on pidettävä vä-
häisenä eikä verotuksen tasapuolisuus tai muu 
syy vaadi veron määräämistä. Verohallitus 
antaa tarkemmat määräykset siitä, milloin 
jälkiverotus voidaan jättää toimittamatta. 
 

180 § 
Verovelvollisen kuoltua vero määrätään 

kuolinpesälle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vero on määrättävä vuoden kuluessa sen 

kalenterivuoden päättymisestä, jona perukir-
ja on annettu verovirastolle. Veroa ei voida 
määrätä, jos 179 §:ssä tarkoitettu määräaika 
on päättynyt. 
 

 
182 § 

Veroa voidaan korottaa, jos: 
1) verovelvollinen on jättänyt verokaudelta 

tilitettävän veron säädetyssä ajassa kokonaan 
maksamatta tai maksanut sitä ilmeisesti liian 
vähän, enintään 30 prosentilla; 

2) veroilmoituksessa tai muussa tiedossa tai 
asiakirjassa on vähäinen puutteellisuus eikä 
verovelvollinen ole noudattanut saamaansa 
kehotusta sen korjaamiseen, enintään 10 pro-
sentilla; 

3) verovelvollinen ilman pätevää syytä on 
laiminlyönyt veroilmoituksen tai muun tiedon 
tai asiakirjan oikeassa ajassa antamisen taikka 
antanut sen olennaisesti vaillinaisena, enin-
tään 20 prosentilla ja, jos hän säädetyn keho-
tuksen saatuaankin on ilman hyväksyttävää 
estettä jättänyt velvollisuutensa kokonaan tai 
osaksi täyttämättä, enintään kaksinkertaisek-
si; 

 
 
4) verovelvollinen on törkeästä huolimat-

tomuudesta laiminlyönyt ilmoittamisvelvolli-
suutensa tai antanut olennaisesti väärän ve-
roilmoituksen taikka muun tiedon tai asiakir-
jan, enintään kaksinkertaiseksi. 

Jos 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu lai-
minlyönti tai väärän ilmoituksen, tiedon taik-
ka asiakirjan antaminen on tapahtunut veron 

182 §
Veroa voidaan korottaa, jos: 
 
 
 
 
1) veroilmoituksessa tai muussa tiedossa tai 

asiakirjassa on vähäinen puutteellisuus, eikä 
verovelvollinen ole noudattanut saamaansa 
kehotusta sen korjaamiseksi, enintään 10 
prosentilla; 

2) verovelvollinen on ilman pätevää syytä 
laiminlyönyt veroilmoituksen antamisen tai 
antanut sen olennaisesti liian myöhään taik-
ka laiminlyönyt muun tiedon tai asiakirjan 
oikeassa ajassa antamisen taikka antanut ve-
roilmoituksen tai muun tiedon tai asiakirjan 
olennaisesti vaillinaisena, enintään 20 pro-
sentilla ja, jos hän on säädetyn kehotuksen 
saatuaankin ilman hyväksyttävää estettä jät-
tänyt velvollisuutensa kokonaan tai osaksi 
täyttämättä, enintään kaksinkertaiseksi; 

3) verovelvollinen on törkeästä huolimat-
tomuudesta laiminlyönyt ilmoittamisvelvolli-
suutensa tai antanut olennaisesti väärän ve-
roilmoituksen, muun tiedon tai asiakirjan, 
enintään kaksinkertaiseksi. 

Jos 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu lai-
minlyönti tai väärän ilmoituksen, tiedon taik-
ka asiakirjan antaminen on tapahtunut veron 
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kavaltamisen tarkoituksessa, veroa on koro-
tettava vähintään 50 prosentilla ja enintään 
kolminkertaiseksi. 

Veronkorotus määrätään vain siitä verosta, 
jota 1 ja 2 momentissa tarkoitettu puutteelli-
suus tai vaillinaisuus on koskenut. 

Jos veroa ei voida edellä tarkoitetulla taval-
la korottaa, verovirasto voi määrätä makset-
tavaksi enintään 15 000 euron suuruisen ve-
ronkorotuksen. Veronkorotuksen määräämi-
nen edellyttää tällöin, että verovelvollinen on 
todistettavasti lähetetystä kehotuksesta huo-
limatta laiminlyönyt rekisteri- tai veroilmoi-
tuksen antamisen tai antanut ilmiotuksen 
olennaisesti puutteellisena tai virheellisenä 
eikä laiminlyönti ole olosuhteisiin nähden tai 
muutoin vähäinen. Verovirasto voi määrätä 
veronkorotuksen maksettavaksi ilmoittamis-
velvollisuuden tärkeän laiminlyönnin johdos-
ta silloinkin, kun se on toimittanut maksuun-
panon arvioimalla ja oikaissut maksuunpanon 
myöhemmin toimitetun selvityksen perusteel-
la sellaiseksi, että maksuunpanoa ei toimiteta. 
 

kavaltamisen tarkoituksessa, veroa on koro-
tettava vähintään 50 prosentilla ja enintään 
kolminkertaiseksi. 

Veronkorotus määrätään vain siitä verosta, 
jota 1 ja 2 momentissa tarkoitettu puutteelli-
suus tai vaillinaisuus on koskenut. 

Jos veroa ei voida edellä tarkoitetulla taval-
la korottaa, verovirasto voi määrätä makset-
tavaksi enintään 15 000 euron suuruisen ve-
ronkorotuksen. Veronkorotuksen määräämi-
nen edellyttää tällöin, että verovelvollinen on 
todistettavasti lähetetystä kehotuksesta huo-
limatta laiminlyönyt rekisteri- tai veroilmoi-
tuksen antamisen tai antanut ilmoituksen 
olennaisesti puutteellisena tai virheellisenä 
eikä laiminlyönti ole olosuhteisiin nähden tai 
muutoin vähäinen. Verovirasto voi määrätä 
veronkorotuksen maksettavaksi ilmoittamis-
velvollisuuden törkeän laiminlyönnin johdos-
ta silloinkin, kun se on määrännyt veron ar-
vioimalla ja oikaissut päätöstä myöhemmin 
toimitetun selvityksen perusteella sellaiseksi, 
että veroa ei määrätä. 

Veron säädetyssä ajassa ilmoittamisen 
laiminlyönnistä määrättävästä myöhästy-
mismaksusta säädetään verotililain 9 §:ssä. 
 

 
183 § 

Jos verovelvollinen maksaa verokaudelta ti-
litettävää veroa ilman maksuunpanoa 
147 §:ssä säädetyn määräajan jälkeen, hänen 
on veron maksamisen yhteydessä oma-
aloitteisesti maksettava veronlisäystä.  

Jos verokaudelta tilitettävää veroa ei ole 
maksettu 147 §:ssä säädetyssä määräajassa, 
määrätään maksamatta jääneelle verolle ve-
ronlisäystä. Veronlisäystä määrätään myös 
määräajan jälkeen maksetulle verolle, jolle 
verovelvollinen ei ole 1 momentissa tarkoite-
tulla tavalla maksanut veronlisäystä.  

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu veron-
lisäys lasketaan siten kuin laissa veronlisäyk-
sestä ja viivekorosta säädetään. Erityisestä 
syystä viranomainen voi kuitenkin laskea ve-
ronlisäyksen säädettyä myöhemmästä ajan-
kohdasta.  

Jos vero on määrätty kokonaan tai osittain 
arvioimalla kalenterikuukautta pidemmältä 
ajalta taikka jos muutoin ilman kohtuutonta 
lisätyötä ei ole selvitettävissä, miltä kalente-
rikuukaudelta veroa on jäänyt maksamatta, 

183 § 
(kumotaan) 
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voidaan veronlisäyksen laskemisen alka-
misajankohta arvioida ottaen huomioon mak-
samatta jääneen veron todennäköinen jakau-
tuminen eri kuukausille.  

Jos veron määrääminen perustuu valtion 
puolesta tehtyyn valitukseen sekä jos valtiolle 
on perittävä verovelvollisen jo maksama, 
mutta hänelle takaisin maksettu vero, veron-
lisäys on määrältään veronkantolain 
(609/2005) 22 §:ssä tarkoitetun koron suu-
ruinen. 

 
 

184 § 
Kun verovelvollisen maksettavaksi määrä-

tään veroa, veronlisäystä tai veronkorotusta, 
verovelvolliselle on annettava tiedoksi vero-
lippu sekä päätös, johon on liitetty vali-
tusosoitus. Vero on maksettava valtiovarain-
ministeriön määräämänä aikana.  

Veron takaisin maksamista koskeva päätös 
on annettava verovelvolliselle tiedoksi. Pää-
tökseen on liitettävä valitusosoitus.  
 

184 § 
Kun verovelvollisen maksettavaksi määrä-

tään veroa tai veronkorotusta, verovelvolli-
selle on annettava päätös, johon on liitetty 
valitusosoitus. Ajankohdasta, jolloin vero on 
maksettava, säädetään valtiovarainministeri-
ön asetuksella. 

Verovelvollisen palautusoikeutta koskevan 
hakemuksen tai hakemusta vastaavan selvi-
tyksen johdosta verovelvolliselle on annetta-
va päätös, johon on liitetty valitusosoitus. 

 
 

185 § 
Jos Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö 

katsoo, että verovelvollisen maksettavaksi 
olisi määrättävä veroa, veronlisäystä tai ve-
ronkorotusta, veroviraston on yksikön pyyn-
nöstä tehtävä asiassa päätös.  
 

185 § 
Jos Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö 

katsoo, että verovelvollisen maksettavaksi 
olisi määrättävä veroa tai veronkorotusta, ve-
roviraston on yksikön pyynnöstä tehtävä asi-
assa päätös, johon liitetään valitusosoitus. 
 

 
187 § 

Verovelvolliselle takaisin maksettava vero 
on maksettava viivytyksettä.  

Takaisin maksettavalle verolle maksetaan 
veronkantolain 22 §:ssä säädetty korko. Kor-
ko lasketaan tilikautta seuraavan toisen ka-
lenterikuukauden lopusta tai, jos kysymys on 
verosta, jonka verovelvollinen on maksanut 
vasta mainitun ajankohdan jälkeen, maksu-
päivästä. 
 

187 § 
(kumotaan) 
 

 
 188 a § 

Verovirasto antaa 147 §:n 2 momentissa 
tarkoitetulle verovelvolliselle ilmoituksen tä-
män ilmoittamasta maksamatta olevasta ve-
rosta.  

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun veroon 
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sovelletaan, mitä verotililain 24 §:n 1 mo-
mentissa säädetään kausiveroilmoitukseen 
perustuvasta velvoitteesta.  

Jos verovelvollinen maksaa veroa ilman 
veron maksettavaksi määräämistä 147 §:n 
2 momentissa säädetyn määräajan jälkeen, 
hänen on veron maksamisen yhteydessä mak-
settava oma-aloitteisesti veronlisäystä. Jos 
veroa ei ole maksettu ilman veron maksetta-
vaksi määräämistä tai jos verovelvollinen ei 
ole oma-aloitteisesti maksanut verolle veron-
lisäystä, verolle määrätään veronlisäystä. 

Edellä 3 momentissa tarkoitettu veronlisä-
ys lasketaan siten kuin veronlisäyksestä ja 
viivekorosta annetussa laissa säädetään. 

Kun verovelvolliselle määrätään veronlisä-
ystä, sovelletaan, mitä 184 ja 185 §:ssä sää-
detään veron määräämisestä. 

 
 
 188 b § 

Edellä 147 §:n 2 momentissa tarkoitetulle 
verovelvolliselle takaisin maksettava vero on 
maksettava viivytyksettä.  

Takaisin maksettavalle verolle maksetaan 
veronkantolain 22 §:ssä säädetty korko. Kor-
ko lasketaan veron maksupäivästä. 
 

 
191 § 

Jos verovelvollinen on ilmoittanut kalente-
rikuukaudelta suoritettavan veron liian suure-
na tai vähennettävän veron liian pienenä, hän 
saa korjata virheen vähentämällä liikaa ilmoi-
tetun veron tilikauden seuraavilta kalenteri-
kuukausilta.  

Verovelvolliselle, joka ei ole tehnyt 1 mo-
mentissa tarkoitettua korjausta, maksetaan ti-
likauden päätyttyä liikaa maksettu tai palaut-
tamatta jäänyt vero hakemuksen tai muun 
saadun selvityksen perusteella. Vero voidaan 
palauttaa kolmen vuoden kuluessa sen tili-
kauden päättymisestä, jolta verovelvollinen 
on ilmoittanut liikaa veroa, tai verovelvolli-
sen sanotun ajan kuluessa tekemän vaatimuk-
sen perusteella myöhemminkin.  

Yhteisöhankkijalle, joka ei ole muusta toi-
minnasta verovelvollinen, lääninverovirasto 
kuitenkin palauttaa liikaa maksetun veron jo 
kalenterivuoden aikana. 
 

191 § 
Verovelvollinen oikaisee veroilmoituksessa 

olevan virheen antamalla kyseiseltä vero-
kaudelta veroilmoituksen oikaisuilmoituksen. 

 
 
 
Verohallinto antaa tarkemmat määräykset 

veroilmoituksen oikaisuilmoituksessa annet-
tavista tiedoista ja tietojen antotavasta. 
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 191 a § 
Verovelvollisella, joka on ilmoittanut vero-

kaudelta suoritettavan veron liian pienenä tai 
vähennettävän veron liian suurena, on tehtä-
vä 191 §:ssä tarkoitettu oikaisu kolmen vuo-
den ajan sen tilikauden päättymisestä, jolta 
vero olisi tullut ilmoittaa. 
 

 
 191 b § 

Verovelvollisella on oikeus saada 
191 §:ssä tarkoitettua menettelyä noudattaen 
liikaa maksettavaksi ilmoitettu vero tai vero, 
jota ei ole ilmoitettu palautettavaksi, palau-
tuksena tilikauden aikana tai korjata virhe 
vähentämällä kyseinen vero tilikauden aika-
na seuraavilta verokausilta.  

Verovelvollisella, joka ei ole tehnyt 
1 momentissa tarkoitettua oikaisua tai korja-
usta, on oikeus tilikauden päätyttyä saada 
kyseinen vero palautuksena hakemuksen tai 
muun saadun selvityksen perusteella.  

Verovelvollisella on oikeus 2 momentissa 
tarkoitettuun palautukseen kolmen vuoden 
ajan sen tilikauden päättymisestä, jolta veroa 
on ilmoitettu liikaa, tai verovelvollisen mai-
nitun ajan kuluessa tekemän vaatimuksen pe-
rusteella myöhemminkin. 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu vero 
palautetaan siten kuin verotililaissa tarkem-
min säädetään. 
 

 
192 § 

Jos lääninverovirasto verovelvollisen ha-
kemuksesta, valituksen johdosta tai muutoin 
toteaa, että sen päätös on verovelvollisen va-
hingoksi virheellinen, lääninveroviraston on 
oikaistava päätöksessä oleva virhe ja makset-
tava verovelvolliselle virheen johdosta liikaa 
maksettu tai palauttamatta jäänyt vero, jollei 
asiaa ole valitukseen annetulla päätöksellä 
ratkaistu. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

192 § 
Jos verovirasto verovelvollisen hakemuk-

sesta, valituksen johdosta tai muutoin toteaa, 
että sen päätös on verovelvollisen vahingoksi 
virheellinen, veroviraston on oikaistava pää-
töksessä oleva virhe ja verovelvollisella on 
oikeus saada virheen johdosta liikaa makset-
tavaksi määrätty vero tai vero, joka oli pää-
tetty jättää palauttamatta, palautuksena, joll-
ei asiaa ole valitukseen annetulla päätöksellä 
ratkaistu. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

193 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Verovelvollisen valitusaika on kolme vuot-
ta tilikauden tai, jos päätös koskee useita tili-
kausia, niistä viimeisen päättymisestä lukien, 

193 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Verovelvollisen valitusaika on kolme vuot-
ta tilikauden tai, jos päätös koskee useita tili-
kausia, niistä viimeisen päättymisestä lukien, 
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kuitenkin aina vähintään 60 päivää päätöksen 
tiedoksisaannista. Ennakkoratkaisua koske-
vasta päätöksestä ja 175 §:n 2 momentissa 
tarkoitetusta päätöksestä elinkeinonharjoittaja 
saa valittaa 30 päivän kuluessa päätöksen tie-
doksisaannista. Päätös voidaan antaa tiedoksi 
saantitodistusmenettelyä käyttämättä, jolloin 
se katsotaan saadun tiedoksi seitsemäntenä 
päivänä sen jälkeen, kun päätös on annettu 
postin kuljetettavaksi, jollei muuta näytetä. 
Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön vali-
tusaika on 30 päivää päätöksen tekemisestä. 

Päätökseen, jolla on päätetty olla antamatta 
ennakkoratkaisua, sekä 149 §:n 4 momentissa 
tarkoitetun hakemuksen johdosta annettuun 
päätökseen ei saa hakea muutosta valittamal-
la. 

Tässä laissa tarkoitettuihin asioihin ei so-
velleta verojen ja maksujen perimisestä ulos-
ottotoimin annetun lain (367/1961) perusteva-
litusta koskevia säännöksiä. 
 

kuitenkin aina vähintään 60 päivää päätöksen 
tiedoksisaannista. Ennakkoratkaisua koske-
vasta päätöksestä sekä 162 c §:n 6 momen-
tissa ja 175 §:n 2 momentissa tarkoitetusta 
päätöksestä elinkeinonharjoittaja saa valittaa 
30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaan-
nista. Päätös voidaan antaa tiedoksi hallinto-
lain (434/2003) 59 §:ssä tarkoitettuna taval-
lisena tiedoksiantona. Veronsaajien oikeu-
denvalvontayksikön valitusaika on 30 päivää 
päätöksen tekemisestä. 

 
Päätökseen, jolla on päätetty olla antamatta 

ennakkoratkaisua, ei saa hakea muutosta va-
littamalla. 

 
 
Tässä laissa tarkoitettuihin asioihin ei so-

velleta verojen ja maksujen täytäntöönpanos-
ta annetun lain (706/2007) perustevalitusta 
koskevia säännöksiä. 
 

 
204 § 

Jos verovelvollisen joltakin tilikaudelta 
suoritettavan tai vähennettävän veron määrää 
on maksuunpano-, jälkiverotus-, palautus-, 
oikaisu- tai uudelleenkäsittelypäätöksellä 
taikka valitukseen annetulla päätöksellä muu-
tettu toiselta tilikaudelta suoritettavan tai vä-
hennettävän veron määrään vaikuttavalla ta-
valla, viimeksi mainitulta tilikaudelta suori-
tettavan tai vähennettävän veron määrää oi-
kaistaan muutosta vastaavasti. Oikaisu voi-
daan tehdä, vaikka jälkiverotuksen edellytyk-
set puuttuisivat.  
 

204 § 
Jos verovelvollisen joltakin tilikaudelta 

suoritettavan tai vähennettävän veron määrää 
on veron määräämispäätöksellä tai palautus-, 
oikaisu- tai uudelleenkäsittelypäätöksellä 
taikka valitukseen annetulla päätöksellä muu-
tettu toiselta tilikaudelta suoritettavan tai vä-
hennettävän veron määrään vaikuttavalla ta-
valla, viimeksi mainitulta tilikaudelta suori-
tettavan tai vähennettävän veron määrää oi-
kaistaan muutosta vastaavaksi. Oikaisu voi-
daan tehdä, vaikka 179 §:ssä säädetty mää-
räaika on päättynyt. 
 

 
205 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos vero on lääninoikeuden tai korkeimman 

hallinto-oikeuden päätöksellä poistettu tai sitä 
on alennettu, liikaa maksettu tai palauttamatta 
jäänyt vero on 187 §:ssä säädetyin tavoin 
maksettava asianomaiselle.  
 

205 § 
— — — — — — — — — — — — — — 

Jos vero on hallinto-oikeuden tai korkeim-
man hallinto-oikeuden päätöksellä poistettu 
tai sitä on alennettu, asianomaisella on oike-
us saada palautuksena liikaa maksettavaksi 
tai palauttamatta jätettäväksi määrätty vero. 

 
 

206 § 
Jos lääninoikeus tai korkein hallinto-oikeus 

on muutoksenhaun johdosta katsonut jonkun 
verovelvolliseksi, korottanut veron määrää tai 
pienentänyt verovelvolliselle maksettavaa 

206 § 
Jos hallinto-oikeus tai korkein hallinto-

oikeus on muutoksenhaun johdosta katsonut 
jonkun verovelvolliseksi, korottanut veron 
määrää tai pienentänyt määrää, jonka vero-
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määrää, jäljennös päätöksestä on toimitettava 
lääninverovirastolle. Lääninveroviraston tulee 
viivytyksettä määrätä veron maksamiselle 
jälkimaksuaika ja antaa verolippu niin kuin 
184 §:ssä säädetään. 
 

velvollinen on ollut oikeutettu saamaan pa-
lautuksena, jäljennös päätöksestä on toimitet-
tava verovirastolle. Veroviraston tulee viivy-
tyksettä määrätä veron maksamiselle jälki-
maksuaika ja antaa päätös tiedoksi verovel-
volliselle. 
 

 
 

208 a § 
Niiden verovelvollisten, jotka eivät ole kir-

janpitovelvollisia tai joiden verokausi on ka-
lenterivuosi, tilikautena pidetään kalenteri-
vuotta. Paliskuntaryhmän tilikausi on poron-
hoitovuosi. 
 

208 a § 
Niiden verovelvollisten, jotka eivät ole kir-

janpitovelvollisia tai joiden verokausi on nel-
jänneskalenterivuosi tai kalenterivuosi, tili-
kautena pidetään kalenterivuotta. Paliskunta-
ryhmän tilikausi on poronhoitovuosi. 
 

 
 

218 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Joka jättää asianmukaisesti täyttämättä 
209 o §:ssä säädetyn velvollisuuden tai viran-
omaisen kehotuksesta huolimatta 162, 162 b 
tai 165 §:ssä, 166 §:n 2 momentissa, 168 §:n 
2 momentissa, 169 §:n 1 ja 2 momentissa, 
170 §:n 1 momentissa, 170 a, 209 tai 209 a—
209 c §:ssä säädetyn velvollisuuden, on tuo-
mittava arvonlisäverorikkomuksesta sakkoon. 

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

218 §
— — — — — — — — — — — — — — 

Joka jättää asianmukaisesti täyttämättä 
209 o §:ssä säädetyn velvollisuuden tai vi-
ranomaisen kehotuksesta huolimatta 
162 §:ssä, 162 c §:n 5 momentissa, 162 e tai 
165 §:ssä, 166 §:n 2 momentissa, 168 §:n 2 
momentissa, 169 §:n 1 ja 2 momentissa, 
170 §:n 1 momentissa, 170 a, 209 tai 209 a—
209 c §:ssä säädetyn velvollisuuden, on tuo-
mittava arvonlisäverorikkomuksesta sak-
koon. 
— — — — — — — — — — — — — — 

——— 
1. Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuu-

ta 20  . 
2. Lakia sovelletaan lain voimaantulopäi-

vänä tai sen jälkeen alkavalta verokaudelta 
ja lain voimaantulon jälkeen päättyvältä 
13 c §:n 4 momentissa tarkoitetulta verokau-
delta ilmoitettavaan, maksettavaan ja takai-
sin maksettavaan veroon.  

3. Ennen tämän lain voimaantuloa päätty-
neeltä verokaudelta ilmoitettavaan, makset-
tavaan ja takaisin maksettavaan veroon so-
velletaan tämän lain voimaan tullessa voi-
massa olleita säännöksiä, jollei jäljempänä 
toisin säädetä.  

4. Tämän lain voimaan tullessa voimassa 
ollutta 148 §:n 1 ja 2 momenttia ei sovelleta 
verovelvollisen 1 päivän maaliskuuta 2010 
jälkeen veron suorittamiseksi maksamaan 
määrään eikä 148 §:n 3 momenttia veroon, 
jota koskeva veron määräämispäätös teh-
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dään lain voimaantulopäivänä tai sen jäl-
keen. 

5. Verovelvollisella on oikeus vähentää 
viimeiseltä ennen tämän lain voimaantuloa 
päättyneeltä verokaudelta vähentämättä jää-
nyt lain voimaan tullessa voimassa olleessa 
149 §:ssä tarkoitettu määrä lain voimaantu-
lopäivänä alkavalta verokaudelta. Jos vero-
velvollinen on saanut vähentämättä jääneen 
määrän takaisin 149 §:n tai voimaantulo-
säännöksen 6 momentin perusteella, sitä ei 
saa vähentää lain voimaantulopäivänä alka-
valta verokaudelta. 

6. Verovelvollisella, jonka tilikausi muuttuu 
lain voimaan tullessa 208 a §:n perusteella 
kalenterivuodeksi, on oikeus saada palautuk-
sena viimeiseltä ennen lain voimaantuloa 
päättyneeltä verokaudelta vähentämättä jää-
nyt tämän lain voimaan tullessa voimassa ol-
leessa 149 §:ssä tarkoitettu määrä. Palautus 
maksetaan hakemuksen tai muun saadun sel-
vityksen perusteella ja siihen sovelletaan so-
veltuvin osin tämän lain voimaan tullessa 
voimassa olleita säännöksiä.  

7. Lain 149 b—149 d §:ää sovelletaan lain 
voimaantulopäivänä tai sen jälkeen päätty-
vään tilikauteen.  

8. Verovelvollisella, jonka tilikausi muuttuu 
lain voimaan tullessa 208 a §:n perusteella 
kalenterivuodeksi, on oikeus saada 
149 a §:ssä tarkoitettu huojennus lain voi-
maantulopäivänä tai sen jälkeen päättyvältä 
kirjanpitolain mukaiselta tilikaudelta kysei-
seen tilikauteen kuuluvilta lain voimaantuloa 
edeltäneiltä kalenterikuukausilta tilitettäväs-
tä verosta. Huojennukseen sovelletaan sovel-
tuvin osin tämän lain voimaan tullessa voi-
massa olleita säännöksiä. Huojennusta kos-
kevia säännöksiä sovellettaessa tilikautena 
pidetään lain voimaantuloa edeltäviä kirjan-
pitolain mukaiseen tilikauteen kuuluvia ka-
lenterikuukausia. 

9. Verovelvollisella, jonka tilikausi muuttuu 
lain voimaan tullessa 208 a §:ssä tarkoitetus-
ta kalenterivuodesta kirjanpitolain mukaisek-
si tilikaudeksi, on oikeus saada 149 a §:ssä 
tarkoitettu huojennus lain voimaantulon jäl-
keen päättyvältä kirjanpitolain mukaiselta ti-
likaudelta kyseiseen tilikauteen kuuluvilta 
lain voimaantulon jälkeisiltä kalenterikuu-
kausilta tilitettävästä verosta. Huojennusta 
koskevia säännöksiä sovellettaessa tilikaute-
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na pidetään lain voimaantulon jälkeisiä kir-
janpitolain mukaiseen tilikauteen kuuluvia 
kalenterikuukausia.  

10. Sellaisen verovelvollisen, jonka vero-
kausi on 162 a §:n 2—4 momentissa tarkoi-
tettu verokausi, verokautena pidetään kuiten-
kin hakemuksen perusteella lain voimaantu-
lopäivästä lukien mainituissa lainkohdissa 
tarkoitettua lyhyempää verokautta edellyttä-
en, että verovelvollinen on tehnyt hakemuk-
sen tätä kolmen kuukauden kuluessa lain voi-
maantulosta. 

11. Jos ennen tämän lain voimaantuloa 
päättyneeltä verokaudelta maksettavaa veroa 
koskeva veroilmoitus saapuu verovirastolle 1 
päivän maaliskuuta 2010 jälkeen, verovirasto 
määrää verovelvollisen ilmoittaman veron 
verovelvollisen maksettavaksi. 

12. Tämän lain voimaan tullessa voimassa 
olleen 182 §:n 1 momentin 1 kohtaa ei sovel-
leta ennen lain voimaantuloa päättyneeltä 
verokaudelta tilitettävään veroon, jota ei ole 
säädetyssä ajassa maksettu tai jota on mak-
settu ilmeisesti liian vähän, jos vero on mää-
rätty maksettavaksi lain voimaantulopäivänä 
tai sen jälkeen. 

13. Jos ennen tämän lain voimaantuloa 
päättyneeltä verokaudelta maksettavaa veroa 
koskeva veron määräämispäätös tehdään 
lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen, ve-
rolle lasketaan tämän lain voimaan tullessa 
voimassa olleessa 183 §:n 3 momentissa tar-
koitettua veronlisäystä 31 päivään joulukuu-
ta 2009 saakka.  

14. Jos ennen lain voimaantuloa päätty-
neeltä verokaudelta takaisin maksettavaa ve-
roa koskeva päätös tehdään lain voimaantu-
lopäivänä tai sen jälkeen, lain voimaan tul-
lessa voimassa olleessa 187 §:n 2 momen-
tissa tarkoitettua korkoa maksetaan siihen 
päivään saakka, jona takaisin maksettavaa 
veroa koskeva päätös tehdään. 

15. Verovelvollinen, joka on ilmoittanut 
ennen tämän lain voimaantuloa päättyneeltä 
kalenterikuukaudelta suoritettavan veron lii-
an suurena tai vähennettävän veron liian 
pienenä, saa korjata virheen vähentämällä 
liikaa ilmoitetun veron tilikauden aikana lain 
voimaantulopäivänä tai sen jälkeen alkavalta 
verokaudelta. Jos verovelvollisen tilikausi 
muuttuu lain voimaan tullessa 208 a §:ssä 
tarkoitetuksi kalenterikaudeksi, korjaus voi-
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daan tehdä lain voimaantulosta lukien sovel-
lettavan tilikauden aikana. 

——— 
 

 

3. 

Laki 

eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta 20 päivänä joulukuuta 1966 

annetun lain (664/1966) 5 ja 6 §, 
sellaisina kuin ne ovat, 5 § laissa 537/1982 ja 6 § laeissa 1108/1988 ja 928/1992, seuraavas-

ti:  
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

5 § 
Kalenterikuukaudelta laskettu vero on suo-

ritettava viimeistään seuraavan kalenterikuu-
kauden 25 päivänä. Jos mainittu päivä on py-
häpäivä, arkilauantai tai juhannusaatto, saa 
veron suorittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen 
jälkeen.  
 

5 § 
Kalenterikuukaudelta laskettu vero suorite-

taan viimeistään kyseistä kalenterikuukautta 
seuraavana kalenterikuukautena verotililain 
(    /    ) 11 §:n 1 momentissa säädettynä 
ajankohtana. 
 

 
6 § 

Verovelvollisen on kultakin kalenterikuu-
kaudelta annettava kuukausi-ilmoitus viimeis-
tään seuraavan kalenterikuukauden 25 päivä-
nä tai, jos mainittu päivä on pyhäpäivä, arki-
lauantai tai juhannusaatto, ensimmäisenä ar-
kipäivänä sen jälkeen.  
 

6 § 
Verovelvollisen on annettava kalenterikuu-

kaudelta veroilmoitus viimeistään kyseistä 
kalenterikuukautta seuraavana kalenterikuu-
kautena verotililain 8 §:ssä säädettynä ajan-
kohtana kyseisen lain 7 §:ssä säädettyä me-
nettelyä noudattaen. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 

20  . 
Lakia sovelletaan lain voimaantulopäivänä 

tai sen jälkeen alkavalta kalenterikuukaudel-
ta ilmoitettavaan ja suoritettavaan veroon. 

Ennen tämän lain voimaantuloa päätty-
neeltä kalenterikuukaudelta ilmoitettavaan ja 
suoritettavaan veroon sovelletaan tämän lain 
voimaan tullessa voimassa olleita säännök-
siä, jollei muussa laissa toisin säädetä. 

——— 
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4. 

Laki 

verontilityslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 10 päivänä heinäkuuta 1998 annetun verontilityslain (532/1998) 3 ja 5 §, 
sellaisena kuin niistä on 3 § osaksi laeissa 1003/2004 ja 254/2008, ja 
lisätään lakiin uusi 5 a § seuraavasti: 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
 

3 § 

Tilitysajankohta 

Tilitykset tehdään ja tilitettävät määrät 
maksetaan kertymisjaksoa ja palautusten 
maksukuukautta seuraavana kuukautena. Ker-
tymisjaksona on kalenterikuukausi, jonka ai-
kana kertyneet määrät on kirjattu veronkanto-
viranomaisen tilille, jollei jäljempänä toisin 
säädetä. Verotusmenettelystä annetussa laissa 
tarkoitettujen muiden kuin yhteisöverojen en-
nakonpalautukset vähennetään kuitenkin ve-
rotuksen päättymiskuukaudelta tehtävässä ti-
lityksessä.  

Oma-aloitteisesti suoritettavia ennakonpi-
dätyksiä ja työnantajan sosiaaliturvamaksua 
tilitettäessä kertymisjakso määräytyy ennak-
koperintälain 12 §:n 1—3 momentissa sekä 
työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun 
lain (366/1963) 5 §:n 1, 2, 4 ja 5 momentissa 
tarkoitettujen perusteiden mukaisesti. Jakson 
aikana kertyneeksi katsotaan myös ne määrät, 
joita koskevat yksilöivät veronsaajan ilmoi-
tukset ovat saapuneet verovirastolle.  

Kiinteistöveron kertymisjakso alkaa kalen-
terikuukauden seitsemäntenä päivänä ja päät-
tyy seuraavan kalenterikuukauden kuudente-
na päivänä.  

Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitetut tilityk-
set tehdään ja tilitettävät määrät maksetaan 
kalenterikuukautena, jonka aikana kertymis-
jakso päättyy. Asianomainen ministeriö mää-
rää maksuajankohdan. 

3 § 

Kertymisjakso ja tilitysajankohta 

Verotililaissa (    /    ) tarkoitettujen verojen 
kertymisjakso alkaa kuitenkin kalenterikuu-
kauden 18 päivänä ja päättyy seuraavan ka-
lenterikuukauden 17 päivänä. Kertymisjak-
son aikana verojen suoritukseksi verotilillä 
käytetty määrä ja verotilille kirjatut palau-
tukset tilitetään ja tilitykset maksetaan sinä 
kalenterikuukautena, jonka aikana kertymis-
jakso päättyy.  

Kiinteistöveron kertymisjakso alkaa kunkin 
kalenterikuukauden 7 päivänä ja päättyy seu-
raavan kalenterikuukauden 6 päivänä. Ker-
tymisjakson aikana Verohallinnon pankkiti-
lille maksetuiksi kirjatut määrät ja verovel-
vollisille maksetut palautukset tilitetään ja ti-
litykset maksetaan sinä kalenterikuukautena, 
jonka aikana kertymisjakso päättyy.  

Muiden tämän lain mukaisesti tilitettävien 
verojen kertymisjakso on kalenterikuukausi. 
Kertymisjakson aikana Verohallinnon pank-
kitilille maksetuiksi kirjatut määrät ja vero-
velvollisille maksetut palautukset tilitetään ja 
maksetaan kertymisjaksoa seuraavan kuu-
kauden aikana. Verotusmenettelystä annetus-
sa laissa tarkoitettujen muiden kuin yhteisö-
verojen ennakonpalautukset vähennetään 
kuitenkin verotuksen päättymiskuukaudelta 
tehtävässä tilityksessä. 

Tilitysten maksuajankohdasta säädetään 
valtiovarainministeriön asetuksella. 
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5 § 

Jako-osuudet ennakkoperintävaiheessa 

 
Asianomainen ministeriö vahvistaa kutakin 

verovuotta varten ennakonpidätysten, enna-
kon täydennysmaksun ja kannossa maksetta-
van ennakon sekä ennen verotuksen päätty-
mistä suoritetun jäännösveron jakamiseksi 
valtion-, kunnallis- ja kirkollisveroksi sekä 
vakuutetun sairausvakuutusmaksuksi sellaiset 
suhteelliset osuudet (veronsaajaryhmien jako-
osuudet), joiden mukaisiksi veronsaajaryhmi-
en vastaavien osuuksien arvioidaan muodos-
tuvan verovuodelta toimitettavassa verotuk-
sessa. Ministeriö vahvistaa myös niiden 
osuuksien laskentaperusteet, joiden mukaan 
kunnallisveroksi ja kirkollisveroksi vahviste-
tun osuuden arvioidaan jakautuvan kuntien ja 
seurakuntien kesken (kuntien ja seurakuntien 
jako-osuudet). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jako-osuuksia tarkistetaan, jos käytettäviksi 

saatujen verotustietojen tai muiden perustei-
den muutosten arvioidaan johtavan jako-
osuuksien muuttumiseen siten, että muutok-
sella on olennaisia vaikutuksia veronsaajille 
tilitettäviin tai tilitettyihin määriin. Jako-
osuuksien muuttuessa oikaistaan verovuodel-
ta siihen mennessä tilitetyt verot vastaamaan 
uusia jako-osuuksia.  

 
 
Ennen jako-osuuksien vahvistamista ja tar-

kistamista asianomaisen ministeriön on kuul-
tava kuntien keskusjärjestöä, Kirkkohallitus-
ta, Ortodoksisen kirkkokunnan kirkollishalli-
tusta ja Kansaneläkelaitosta.  
 

5 § 

Jako-osuudet ja työnantajasuoritusten vä-
himmäismäärä ennakkoperintävaiheessa 

Valtiovarainministeriön asetuksella sääde-
tään kutakin verovuotta varten ennakonpidä-
tysten, ennakon täydennysmaksun ja kannos-
sa maksettavan ennakon sekä ennen verotuk-
sen päättymistä suoritetun jäännösveron ja-
kamiseksi valtion-, kunnallis- ja kirkollisve-
roksi sekä vakuutetun sairausvakuutusmak-
suksi sellaiset suhteelliset osuudet (veronsaa-
jaryhmien jako-osuudet), joiden mukaisiksi 
veronsaajaryhmien vastaavien osuuksien ar-
vioidaan muodostuvan verovuodelta toimitet-
tavassa verotuksessa. Lisäksi valtiovarainmi-
nisteriön asetuksella säädetään kuukausikoh-
taisesti oma-aloitteisten ennakonpidätysten 
ja työnantajan sosiaaliturvanmaksun vähim-
mäismäärä (työnantajasuoritusten vähim-
mäismäärä) siten, että niiden yhteismäärä 
mahdollisimman hyvin vastaa todellista oma-
aloitteisten ennakonpidätysten ja työnantajan 
sosiaaliturvamaksun verovuosikohtaista ko-
konaiskertymää. Valtiovarainministeriön 
asetuksella säädetään myös niiden osuuksien 
laskentaperusteet, joiden mukaan kunnallis-
veroksi ja kirkollisveroksi vahvistetun osuu-
den arvioidaan jakautuvan kuntien ja seura-
kuntien kesken (kuntien ja seurakuntien jako-
osuudet). 

Jako-osuuksia ja työnantajasuoritusten vä-
himmäismäärää tarkistetaan, jos käytettävik-
si saatujen verotustietojen tai muiden perus-
teiden muutosten arvioidaan johtavan jako-
osuuksien ja työnantajasuoritusten vähim-
mäismäärän muuttumiseen siten, että muu-
toksella on olennaisia vaikutuksia tilitettäviin 
tai tilitettyihin määriin. Jako-osuuksien muut-
tuessa oikaistaan verovuodelta siihen men-
nessä tilitetyt verot vastaamaan uusia jako-
osuuksia. 

Ennen jako-osuuksien ja työnantajasuori-
tusten vähimmäismäärän vahvistamista ja 
tarkistamista valtiovarainministeriön on 
kuultava kuntien keskusjärjestöä, Kirkkohal-
litusta, Ortodoksisen kirkkokunnan kirkol-
lishallitusta ja Kansaneläkelaitosta.  
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 5 a § 

Takuutilitys 

Jos oma-aloitteisten ennakonpidätysten ja 
työnantajan sosiaaliturvamaksujen määrä 
kertymäjakson aikana on yhteensä vähem-
män kuin 90 prosenttia kertymisjaksoa vas-
taavalle kuukaudelle vahvistetusta työnanta-
jasuoritusten vähimmäismäärästä, erotus tili-
tetään veronsaajille takuutilityksenä. Takuu-
tilityksenä tilitetään kuitenkin enintään mää-
rä, joka vastaa verotileille kohdentamatta 
olevien maksujen ja verotileillä käyttämättä 
olevien hyvitysten yhteismäärää kertymisjak-
son päättymispäivänä.  

Takuutilitys oikaistaan seuraavan kuukau-
sitilityksen yhteydessä siten, että veronsaaji-
en osuudet vastaavat kohdekaudelta tehtyjen 
kausiveroilmoitusten mukaista todellista ker-
tymää. 

Valtiovarainministeriön asetuksella sääde-
tään tarkemmin takuutilityksen soveltamises-
ta. Verohallinto antaa tarkempia määräyksiä 
takuutilitysmenettelystä ja tilitysten oikaise-
misesta takuutilityksen jälkeen. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 

20  . 
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran 

vuodelta 2010 tehtävissä tilityksissä. 
——— 
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5. 

Laki 

ennakkoperintälain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun ennakkoperintälain (1118/1996) 39 §:n 

6 momentti, 42 §:n 4 momentti ja 43 §, 
muutetaan 12, 21, 32 ja 38 §, 39 §:n 7 momentti, 41 §, 42 §:n 1 ja 2 momentti, 44 §:n 1 ja 

4 momentti, 48 §:n 1 momentti ja 50 §:n 3 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 44 §:n 4 momentti laissa 564/2004 sekä 48 §:n 1 momentti ja 

50 §:n 3 momentti laissa 241/2008, sekä 
lisätään lakiin siitä lailla 564/2004 kumotun 33 §:n tilalle uusi 33 § sekä uusi 33 a ja 33 b § 

seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

12 § 

Pidätetyn määrän maksaminen 

Suorituksen maksajan on maksettava pidä-
tetyt määrät lääninverovirastolle viimeistään 
pidätyksen toimittamista seuraavana kalente-
rikuukautena ennakkoperintäasetuksessa sää-
dettynä päivänä. Tuloverolain 74 §:ssä tarkoi-
tetusta merityötulosta pidätetyt määrät on 
maksettava viimeistään pidätyksen toimitta-
mista toiseksi seuraavan kalenterikuukauden 
vastaavana päivänä.  

 
Kunta, seurakunta ja kansaneläkelaitos suo-

rittavat pidätetyt määrät siten, että ne vähen-
netään näille veronsaajille pidätyksen toimit-
tamista seuraavana kalenterikuukautena ve-
ronkantolain mukaan tilitettävistä määristä. 
Ilmoitus vähennettävästä määrästä on tehtävä 
lääninverovirastolle viimeistään 1 momentis-
sa tarkoitettuina päivinä.  

Valtion ja sen laitosten pidättämien määrien 
suoritustavan ja suoritusajan määrää asian-
omainen ministeriö.  

Asianomainen ministeriö voi oikeuttaa 
maksamaan pidätetyt määrät myöhemmin 
kuin 1 ja 2 momentissa on säädetty, jos pidä-
tysten maksaminen maksajista riippumatto-
mien esteiden vuoksi ei ole mahdollista mää-
räajassa. Pidennetyltä maksuajalta ministeriö 
voi määrätä suoritettavaksi korkoa. 

12 § 

Pidätetyn määrän maksaminen 

Suorituksen maksajan on maksettava pidä-
tetyt määrät Verohallinnolle viimeistään pi-
dätyksen toimittamista seuraavana kalenteri-
kuukautena verotililain (    /    ) 11 §:n 1 mo-
mentissa säädettynä ajankohtana. Tulovero-
lain 74 §:ssä tarkoitetusta merityötulosta pi-
dätetyt määrät on maksettava viimeistään pi-
dätyksen toimittamista toiseksi seuraavana 
kalenterikuukautena edellä mainittuna ajan-
kohtana. 

Jäljempänä 32 §:n 4 momentissa tarkoite-
tun suorituksen maksajan on maksettava pi-
dätetyt määrät viimeistään jakson viimeistä 
kuukautta seuraavana toisena kalenterikuu-
kautena verotililain 11 §:n 1 momentissa 
säädettynä ajankohtana. 

Suorituksen maksajan, jonka ilmoitusjakso 
lyhenee 33 §:n 2 momentissa tarkoitetulla ta-
valla kesken ilmoitusjakson, on maksettava 
muutosta edeltäneeltä ilmoitusjakson osalta 
pidätetyt määrät Verohallinnolle viimeistään 
sitä kalenterikuukautta seuraavana toisena 
kalenterikuukautena, jona 33 §:n 1 momen-
tissa tarkoitettu ilmoitus on annettu, verotili-
lain 11 §:n 1 momentissa säädettynä ajan-
kohtana tai veroviraston määräämänä myö-
hempänä ajankohtana. 

Kunta, seurakunta ja Kansaneläkelaitos 
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 suorittavat pidätetyt määrät siten, että ne vä-
hennetään näille veronsaajille pidätyksen 
toimittamista seuraavana kalenterikuukaute-
na verontilityslain mukaan tilitettävistä mää-
ristä. 
 

 
21 § 

Liikaa maksettu ennakonpidätys 

Jos ennakonpidätystä on maksettu enem-
män kuin sitä on pidätetty, maksaja voi vä-
hentää liikaa maksetun määrän samalta kalen-
terivuodelta maksettavasta ennakonpidätyk-
sen määrästä.  

 
 
Jos 1 momentissa säädetyllä tavalla ei voida 

menetellä, lääninverovirasto palauttaa liikaa 
maksetun määrän suorituksen maksajalle ha-
kemuksesta. Palauttamisen edellytyksenä on, 
että 33 §:ssä tarkoitettuun vuosi-ilmoitukseen 
tehdyt merkinnät on oikaistu.  

 
 
 
 
 
Hakemus on tehtävä kuuden vuoden kulues-

sa sen vuoden lopusta lukien, jona liikasuori-
tus on maksettu. 
 

21 § 

Liikaa ilmoitettu ennakonpidätys 

Jos ennakonpidätystä on ilmoitettu enem-
män kuin sitä on pidätetty, suorituksen mak-
saja voi korjata virheen antamalla kausive-
roilmoituksen oikaisuilmoituksen tai vähen-
tämällä liikaa ilmoitetun määrän samalta ka-
lenterivuodelta ilmoitettavasta ennakonpidä-
tyksen määrästä. 

Jos 1 momentissa tarkoitettu virhe havai-
taan vasta kalenterivuoden päättymisen jäl-
keen, liikaa ilmoitetulla määrällä oikaistaan 
kalenterivuoden viimeisen kohdekauden kau-
siveroilmoitusta. Oikaisun edellytyksenä on, 
että verotusmenettelystä annetun lain 15 §:n 
1 momentissa tarkoitettuun vuosi-ilmoituk-
seen tehdyt merkinnät on oikaistu. Oikaisu-
ilmoitus on tehtävä kuuden vuoden kuluessa 
sen vuoden lopusta, jolta ennakonpidätystä 
on ilmoitettu liikaa. 
 

 
32 § 

Valvontailmoitus 

Suorituksen maksajan on maksuvuoden ai-
kana annettava maksamistaan palkoista ja 
muista suorituksista sekä niistä toimitetuista 
ennakonpidätyksistä verohallituksen vahvis-
taman kaavan mukainen valvontailmoitus lää-
ninverovirastolle. Ilmoitus on annettava ka-
lenterikuukausittain edellisen kalenterikuu-
kauden aikana maksetuista suorituksista. 

 
 
 
 
 
Merityötuloa maksava työnantaja ilmoittaa 

32 § 

Kausiveroilmoitus 

Suorituksen maksajan on annettava verovi-
rastolle ilmoitus maksamistaan palkoista ja 
muista suorituksista sekä niistä toimitetuista 
ennakonpidätyksistä kausiveroilmoituksella 
siten kuin verotililaissa säädetään. 

 
 
 
Kausiveroilmoitus on annettava kalenteri-

kuukausittain edellisen kalenterikuukauden 
aikana maksetuista suorituksista viimeistään 
kalenterikuukautta seuraavana kuukautena 
verotililain 8 §:ssä säädettynä ajankohtana. 

Merityötuloa maksavan työnantajan on an-
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kuitenkin edellistä kalenterikuukautta edeltä-
vän kalenterikuukauden aikana maksettujen 
palkkojen ja ennakonpidätysten määrän. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Säännöllisesti palkkaa tai muuta suoritusta 

maksavan on myös ilmoitettava, että palkkaa 
tai muuta suoritusta ei ole maksettu. 

 
 
Päivä, jona ilmoitus on viimeistään annet-

tava, säädetään asetuksella.  
 

nettava kalenterikuukauden aikana makse-
tuista suorituksista kausiveroilmoitus sähköi-
sesti viimeistään kalenterikuukautta seuraa-
vana toisena kuukautena verotililain 8 §:ssä 
säädettynä ajankohtana. 

Kausiveroilmoitus on kuitenkin annettava 
neljänneskalenterivuosittain viimeistään jak-
son viimeistä kuukautta seuraavana toisena 
kuukautena verotililain 8 §:ssä säädettynä 
ajankohtana, kun: 

1) säännöllisesti palkkaa maksavan työn-
antajan kalenterivuoden kirjanpitolain 
(1336/1997) 4 luvun 1 §:ssä tarkoitettu liike-
vaihto tai sitä vastaava tuotto on enintään 
50 000 euroa; tai 

2) suorituksen maksaja ei ole säännöllisesti 
palkkaa maksava työnantaja, mutta on ar-
vonlisäverovelvollinen ja oikeutettu arvon-
lisäverolain (1501/1993) 162 a §:n 2 tai 
3 momentissa tarkoitettuun verokauteen. 

Säännöllisesti palkkaa maksavan työnanta-
jan on annettava ilmoitus siitä, että palkkaa 
tai muuta suoritusta ei ole maksettu. Ilmoi-
tuksen voi tehdä etukäteen enintään kuudelta 
kuukaudelta. 

Edellä 4 momentin 1 kohdassa tarkoitettu-
na kalenterivuotena pidetään sitä kalenteri-
vuotta, jona sovellettavasta ilmoitusjaksosta 
on kysymys. 
 

 
 33 § 

Ilmoitusjakson muutokset 

Edellä 32 §:n 4 momentissa tarkoitetun 
suorituksen maksajan on ilmoitettava viipy-
mättä, jos kyseissä lainkohdassa säädetyt 
edellytykset eivät kalenterivuonna tai seu-
raavana kalenterivuonna todennäköisesti 
täyty. 

Suorituksen maksajan ilmoitusjaksona pi-
detään kuluvaa kalenterivuotta koskevan 
1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen perus-
teella kalenterikuukautta sen kalenterikuu-
kauden alusta, jonka aikana ilmoitus on an-
nettu. Verohallinto antaa tarkemmat määrä-
ykset edellytyksistä, joilla tässä momentissa 
tarkoitetut toimet voidaan jättää toteuttamat-
ta. 

Jos verovirasto muutoin kuin 1 momentissa 
tarkoitetulla tavalla toteaa, että 32 §:n 4 mo-
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mentissa säädetyt edellytykset eivät kalente-
rivuonna täyty, suorituksen maksajan ilmoi-
tusjaksona pidetään kyseisen kalenterivuoden 
alusta kalenterikuukautta. Verohallinto antaa 
tarkemmat määräykset edellytyksistä, joilla 
tässä momentissa tarkoitetut toimet voidaan 
jättää toteuttamatta. 

Verovirasto voi määrätä, että sellaisen 
suorituksen maksajan, joka olennaisesti lai-
minlyö tai jonka voidaan 26 §:n 3 momen-
tissa tarkoitetulla tai muulla vastaavalla pe-
rusteella olettaa olennaisesti laiminlyövän 
26 §:n 2 momentissa tarkoitetut velvollisuu-
tensa verotuksessa, ilmoitusjaksona pidetään 
neljänneskalenterivuoden sijasta kalenteri-
kuukautta kyseisen kalenterivuoden alusta. 

Suorituksen maksajan, jonka ilmoitusjakso 
muuttuu 2 momentissa tarkoitetulla tavalla 
lyhyemmäksi kesken ilmoitusjakson, on an-
nettava muutosta edeltäneeltä ilmoitusjakson 
osalta kausiveroilmoitus viimeistään sitä ka-
lenterikuukautta seuraavana toisena kalente-
rikuukautena, jona 1 momentissa tarkoitettu 
ilmoitus on annettu, verotililain 8 §:ssä sää-
dettynä ajankohtana tai veroviraston mää-
räämänä myöhempänä ajankohtana. 

Veroviraston on annettava 4 momentin 
1 kohdassa tarkoitetussa asiassa päätös ja 
3 momentissa tarkoitetussa asiassa verovel-
vollisen pyynnöstä päätös. 
 

 
 33 a §

Ilmoitusjakson valintaoikeus 

Suorituksen maksaja, jonka ilmoitusjakso 
on 32 §:n 4 momentin mukaan neljänneska-
lenterivuosi, voi hakemuksesta siirtyä sovel-
tamaan kalenterikuukauden pituista ilmoitus-
jaksoa. Suorituksen maksaja, jonka ilmoitus-
jaksona on tämän pykälän perusteella valittu 
ilmoitusjakso, voi hakemuksesta siirtyä sovel-
tamaan 32 §:n 2 tai 4 momentin mukaista il-
moitusjaksoa. 

Ilmoitusjakson on kuitenkin oltava sama 
vähintään kolmen perättäisen kalenterivuo-
den ajan.  

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun hake-
mukseen perustuvaa ilmoitusjaksoa sovelle-
taan hakemuksen tekemistä seuraavan kalen-
terivuoden alusta. Hakemus on tehtävä vii-
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meistään kyseistä kalenterivuotta edeltävän 
syyskuun loppuun mennessä.  
 

 
 
 33 b § 

Verotilijärjestelmän yhdenmukainen ilmoi-
tusjakso 

Suorituksen maksajan on sovellettava sa-
maa ilmoitusjaksoa kuin verotililain sovelta-
misalaan kuuluvaan arvonlisäverolaissa tar-
koitettuun veroon. Jos suorituksen maksaja 
soveltaa edellä mainittuun veroon kalenteri-
vuoden pituista verokautta, suorituksen mak-
sajan ilmoitusjakso on neljänneskalenteri-
vuosi. 

Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta 
suorituksen maksajaan, joka on arvonlisäve-
rolain 162 a §:n 4 momentissa tarkoitettu ve-
rovelvollinen. 
 

 
 

38 § 

Maksuunpano 

Jos suorituksen maksaja on osaksi tai koko-
naan jättänyt ennakonpidätyksen toimittamat-
ta tai pidätetyn määrän maksamatta, läänin-
veroviraston on maksuunpantava pidättämättä 
tai maksamatta jätetty määrä, jollei 39 §:stä 
muuta johdu.  

Ennakonpidätys voidaan maksuunpanna 
enintään 40 prosentin suuruisena, jos enna-
konpidätys on 1 momentissa tarkoitetussa ta-
pauksessa jätetty toimittamatta.  

Jos ennakonpidätys on jätetty toimittamat-
ta, suorituksen maksajaa on, jos mahdollista, 
kuultava ennen maksuunpanoa.  

Maksuunpano toimitetaan viimeistään kuu-
den vuoden kuluessa sen vuoden lopusta luki-
en, jona ennakonpidätys olisi pitänyt toimit-
taa. 

 

38 § 

Maksuunpano 

Jos suorituksen maksaja on osaksi tai ko-
konaan jättänyt ennakonpidätyksen toimitta-
matta, veroviraston on maksuunpantava pi-
dättämättä jätetty määrä, jollei 39 §:stä muuta 
johdu. 

 
Maksuunpantava ennakonpidätys on enin-

tään 40 prosenttia maksetuista suorituksista. 
Suorituksen maksajaa on kuultava, jos se on 
mahdollista, ennen maksuunpanoa. 

 
 
 
Maksuunpano on toimitettava kuuden vuo-

den kuluessa sen vuoden lopusta, jona enna-
konpidätys olisi pitänyt toimittaa. 
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39 § 

Maksuunpanon poistaminen ja siitä luopumi-
nen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Maksuvelvollisuuden tai maksuunpanon 

poistamisen tai alentamisen vuoksi palautet-
tavalle määrälle maksetaan korkoa veronkan-
toasetuksen 11 §:ssä tarkoitettu määrä mak-
supäivästä takaisinmaksupäivään. 

Maksuvelvollisuutta ei poisteta 43 §:ssä tar-
koitetun veronlisäyksen tai 44 §:ssä tarkoite-
tun veronkorotuksen osalta, jollei erityisestä 
syystä muuta johdu. 

39 § 

Maksuunpanon poistaminen ja siitä luopu-
minen 

— — — — — — — — — — — — — —  
(6 mom. kumotaan) 
 
 
 
 
Maksuvelvollisuutta ei poisteta 44 §:ssä 

tarkoitetun veronkorotuksen tai verotililain 
32 §:n mukaisen viivästyskoron osalta, jollei 
erityisestä syystä muuta johdu. 
 

 
41 § 

Arviomaksuunpano 

Lääninverovirasto arvioi maksuunpantavan 
määrän, jos: 

1) on ilmeistä, että suorituksen maksaja on 
laiminlyönyt ennakonpidätyksen toimittami-
sen eikä ole kehotuksesta huolimatta antanut 
lääninverovirastolle maksuunpanon toimitta-
misessa tarvittavia tietoja; 

2) suorituksen maksaja on laiminlyönyt toi-
mitetun ennakonpidätyksen maksamisen lää-
ninverovirastolle eikä ole kehotuksesta huo-
limatta antanut maksuunpanoa varten tarvit-
tavia tietoja; 

3) on ilmeistä, että suorituksen maksajan 
lääninverovirastolle maksama tai maksuun-
panoa varten ilmoittama määrä on pienempi 
kuin toimitetut ennakonpidätykset. 

Lääninveroviraston on varattava suorituk-
sen maksajalle tilaisuus selvityksen antami-
seen. Maksuunpantavaa määrää arvioidessaan 
lääninveroviraston on otettava huomioon esi-
merkiksi suorituksen maksajan aikaisempi 
toiminta ja siinä tapahtuneet muutokset, toi-
minnan laatu ja laajuus, palkansaajien luku-
määrä sekä maksettujen palkkojen ja pidätys-
ten määrät. Jos on mahdollista, lääninverovi-
raston on vertailtava suorituksen maksajan 
toimintaa muihin samalla alalla ja samanlaa-
tuisissa olosuhteissa toimiviin.  

Arviomaksuunpano on toimitettava 38 §:ssä 
tarkoitettuna aikana. 
 

41 § 

Arviomaksuunpano 

Jos suorituksen maksaja on laiminlyönyt 
ennakonpidätyksen ilmoittamisen tai on il-
moittanut sitä ilmeisesti liian vähän eikä ole 
kehotuksesta huolimatta antanut maksuunpa-
non toimittamisessa tarvittavia tietoja, vero-
virasto arvioi maksuunpantavan määrän. 

Verotililain 7 §:n 4 momentissa tarkoitetun 
kehotuksen yhteydessä verovirasto antaa 
suorituksen maksajalle tiedoksi maksettavak-
si määrättävän veron määrän ja sen mää-
räämisen perusteet ja varaa tilaisuuden sel-
vityksen antamiseen. Maksuunpantavaa mää-
rää arvioitaessa veroviraston on otettava 
huomioon esimerkiksi suorituksen maksajan 
aikaisempi toiminta ja siinä tapahtuneet 
muutokset, toiminnan laatu ja laajuus, pal-
kansaajien lukumäärä sekä maksettujen 
palkkojen ja pidätysten määrät. Jos on mah-
dollista, veroviraston on vertailtava suorituk-
sen maksajan toimintaa muihin samalla alal-
la ja samanlaatuisissa olosuhteissa toimiviin. 
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42 § 

Arviomaksuunpanon oikaiseminen 

Jos lääninverovirasto saa arviomaksuunpa-
non jälkeen luotettavan selvityksen ennakon-
pidätysten maksuunpantua määrää suurem-
masta määrästä, lääninveroviraston on mak-
suunpantava puuttuva määrä veronlisäyksi-
neen ja veronkorotuksineen 38 §:ssä tarkoi-
tettuna aikana. 

Jos lääninverovirasto saa arviomaksuunpa-
non jälkeen luotettavan selvityksen ennakon-
pidätysten maksuunpantua pienemmästä mää-
rästä, lääninveroviraston on oikaistava mak-
suunpano viiden vuoden kuluessa sitä seuraa-
van vuoden alusta, jona päätös on tehty. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

Arviomaksuunpanon oikaisemisen vuoksi 
palautettavalle määrälle maksetaan korkoa 
veronkantoasetuksen 11 §:ssä tarkoitettu 
määrä maksupäivästä takaisinmaksupäivään. 
 

42 § 

Arviomaksuunpanon oikaiseminen 

Jos verovirasto saa arviomaksuunpanon 
jälkeen luotettavan selvityksen siitä, että en-
nakonpidätysten määrän tulisi olla suurempi 
kuin maksuunpantu määrä, veroviraston on 
maksuunpantava puuttuva määrä veronkoro-
tuksineen 38 §:ssä tarkoitettuna aikana. 

 
Jos verovirasto saa arviomaksuunpanon 

jälkeen luotettavan selvityksen siitä, että en-
nakonpidätysten määrän on pienempi kuin 
maksuunpantu määrä, veroviraston on oi-
kaistava maksuunpano viiden vuoden kulues-
sa siitä seuraavan vuoden alusta, jona päätös 
on tehty. 
— — — — — — — — — — — — — —  

(4 mom. kumotaan) 
 

 
43 § 

Veronlisäys 

Ennakonpidätyksen toimittamisen tai pidä-
tyksen maksamisen laiminlyönyt suorituksen 
maksaja on laiminlyödyn määrän lisäksi 
määrättävä suorittamaan veronlisäystä siten 
kuin veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun 
lain (1556/1995) 3 §:ssä säädetään. Veron-
lisäys lasketaan sekä ennakonpidätyksen toi-
mittamisen että sen maksamisen laiminlyön-
nin yhteydessä 12 §:ssä tarkoitettua asetuk-
sella säädettyä maksupäivää seuraavasta 
päivästä alkaen.  

Veronlisäys on määrättävä maksettavaksi, 
vaikka pidättämättä tai maksamatta jätetty 
määrä on jo suoritettu. Veronlisäys voidaan 
määrätä maksettavaksi silloinkin, kun mak-
suunpano jätetään 39 §:n 2 momentissa tar-
koitetusta erityisestä syystä määräämättä. 
Veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 
3 §:stä poiketen veronlisäys lasketaan tällöin 
sitä kalenterivuotta seuraavan vuoden lop-
puun, jona ennakonpidätys olisi ollut toimi-
tettava.  

43 § 

Veronlisäys 

(kumotaan) 
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Lääninverovirasto voi erityisestä syystä 
laskea veronlisäyksen edellä säädettyä myö-
hemmästä ajankohdasta.  

Jos maksuunpanosta luovutaan laiminlyön-
nin vähäisyyden vuoksi, veronlisäystä ei mak-
suunpanna.  
 
 

44 § 

Veronkorotus 

Lääninverovirasto voi korottaa ennakonpi-
dätystä, jos: 

1) pidätysvelvollinen on jättänyt ennakon-
pidätyksen säädetyssä ajassa toimittamatta tai 
maksamatta tai maksanut sitä ilmeisesti liian 
vähän, enintään 30 prosentilla; 

2) ilmoituksessa tai muussa tiedossa tai 
asiakirjassa on vähäinen puutteellisuus eikä 
pidätysvelvollinen ole noudattanut saamaansa 
kehotusta sen korjaamiseen, enintään 10 pro-
sentilla; 

3) pidätysvelvollinen on ilman pätevää syy-
tä laiminlyönyt ilmoituksen tai muun tiedon 
tai asiakirjan antamisen oikeassa ajassa taikka 
on antanut sen olennaisesti puutteellisena, 
enintään 20 prosentilla ja, jos pidätysvelvolli-
nen on kehotuksen saatuaankin ilman hyväk-
syttävää syytä jättänyt velvollisuutensa koko-
naan tai osaksi täyttämättä, enintään kaksin-
kertaiseksi; 

 
 
4) pidätysvelvollinen on törkeästä huoli-

mattomuudesta laiminlyönyt ilmoittamisvel-
vollisuutensa tai antanut olennaisesti väärän 
ilmoituksen taikka muun tiedon tai asiakirjan, 
enintään kaksinkertaiseksi. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos veroa ei voida edellä tarkoitetulla taval-
la korottaa, verovirasto voi määrätä makset-
tavaksi enintään 15 000 euron suuruisen ve-
ronkorotuksen. Veronkorotuksen määräämi-
nen edellyttää tällöin, että suorituksen maksa-
ja on todistettavasti lähetetystä kehotuksesta 
huolimatta laiminlyönyt rekisteri- tai valvon-
tailmoituksen antamisen tai antanut ilmoituk-
sen olennaisesti puutteellisena tai virheellise-
nä eikä laiminlyönti ole olosuhteisiin nähden 
tai muutoin vähäinen. Verovirasto voi määrä-
tä veronkorotuksen maksettavaksi ilmoitta-

44 § 

Veronkorotus 

Verovirasto voi korottaa ennakonpidätystä: 
 
1) enintään 30 prosentilla, jos pidätysvel-

vollinen on jättänyt ennakonpidätyksen sää-
detyssä ajassa toimittamatta; 

 
2) enintään 10 prosentilla, jos ilmoitukses-

sa tai muussa tiedossa tai asiakirjassa on vä-
häinen puutteellisuus eikä pidätysvelvollinen 
ole noudattanut saamaansa kehotusta sen kor-
jaamiseen; 

3) enintään 20 prosentilla, jos pidätysvel-
vollinen on ilman pätevää syytä laiminlyönyt 
ilmoituksen antamisen tai antanut sen olen-
naisesti liian myöhään tai laiminlyönyt muun 
tiedon tai asiakirjan antamisen oikeassa ajas-
sa taikka antanut ilmoituksen tai muun tiedon 
tai asiakirjan olennaisesti puutteellisena, ja 
enintään kaksinkertaiseksi, jos pidätysvelvol-
linen on kehotuksen saatuaankin ilman hy-
väksyttävää syytä jättänyt velvollisuutensa 
kokonaan tai osaksi täyttämättä; 

4) enintään kaksinkertaiseksi, jos pidätys-
velvollinen on törkeästä huolimattomuudesta 
laiminlyönyt ilmoittamisvelvollisuutensa tai 
antanut olennaisesti väärän ilmoituksen taik-
ka muun tiedon tai asiakirjan. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos veroa ei voida edellä tarkoitetulla taval-
la korottaa, verovirasto voi määrätä makset-
tavaksi enintään 15 000 euron suuruisen ve-
ronkorotuksen. Veronkorotuksen määräämi-
nen edellyttää tällöin, että suorituksen mak-
saja on todistettavasti lähetetystä kehotukses-
ta huolimatta laiminlyönyt rekisteri- tai kau-
siveroilmoituksen antamisen tai antanut il-
moituksen olennaisesti puutteellisena tai vir-
heellisenä eikä laiminlyönti ole olosuhteisiin 
nähden tai muutoin vähäinen. Verovirasto 
voi määrätä veronkorotuksen maksettavaksi 
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misvelvollisuuden törkeän laiminlyönnin joh-
dosta silloinkin, kun se on toimittanut mak-
suunpanon arvioimalla ja oikaissut maksuun-
panon myöhemmin toimitetun selvityksen pe-
rusteella sellaiseksi, että maksuunpanoa ei 
toimiteta. 
 

ilmoittamisvelvollisuuden törkeän laimin-
lyönnin johdosta silloinkin, kun se on toimit-
tanut maksuunpanon arvioimalla ja oikaissut 
maksuunpanon myöhemmin toimitetun selvi-
tyksen perusteella sellaiseksi, että maksuun-
panoa ei toimiteta. 

Veron säädetyssä ajassa ilmoittamisen 
laiminlyönnistä määrättävästä myöhästy-
mismaksusta säädetään verotililain 9 §:ssä. 
 

 
48 § 

Oikaisuvaatimus lääninverovirastolle 

Tässä laissa tarkoitettuun ratkaisuun tai 
päätökseen ei saa hakea muutosta valittamal-
la, ennen kuin ratkaisua tai päätöstä on pyy-
detty oikaistavaksi asianomaiselta lääninve-
rovirastolta. Jos kysymyksessä on 40 ja 
42 §:ssä tarkoitettu maksuunpanon oikaise-
mista koskeva päätös tai 45 §:ssä tarkoitettu 
ennakkoratkaisu, mainitut päätökset ja en-
nakkoratkaisu ovat uutta oikaisua vaatimatta 
valituskelpoisia. Oikaisuvaatimus on tehtävä 
viimeistään viiden vuoden kuluessa sitä seu-
ranneen kalenterivuoden alusta, jona päätös 
on tehty tai asia ratkaistu. 

 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

48 § 

Oikaisuvaatimus verovirastolle 

Tässä laissa tarkoitettuun ratkaisuun tai 
päätökseen ei saa hakea muutosta valittamal-
la, ennen kuin ratkaisua tai päätöstä on pyy-
detty oikaistavaksi asianomaiselta veroviras-
tolta. Jos kysymyksessä on 40 ja 42 §:ssä tar-
koitettu maksuunpanon oikaisemista koskeva 
päätös, 33 §:ssä tarkoitettu siirtämistä koske-
va päätös tai 45 §:ssä tarkoitettu ennakkorat-
kaisu, mainitut päätökset ja ennakkoratkaisu 
ovat uutta oikaisua vaatimatta valituskelpoi-
sia. Oikaisuvaatimus on tehtävä viiden vuo-
den kuluessa sitä seuranneen kalenterivuoden 
alusta, jona päätös on tehty tai asia ratkaistu. 
Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön on 
tehtävä oikaisuvaatimus 60 päivän kuluessa 
päätöksen tekemisestä tai asian ratkaisemi-
sesta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

50 § 

Muutoksenhakuaika ja eräät muut valitusta 
koskevat määräykset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Edellä 45 §:ssä tarkoitettua ennakkoratkai-

sua ja 48 §:ssä tarkoitettua ennakonpidätys-
prosentin tai ennakon määräämistä koskeva 
valitus on toimitettava lääninverovirastoon tai 
lääninoikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. Veroasiamiehen valitusaika 
alkaa siitä päivästä, jona päätös on tehty. 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

50 § 

Muutoksenhakuaika ja eräät muut valitusta 
koskevat määräykset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Edellä 33 §:ssä tarkoitettu ilmoitusjakson 

muuttamista koskeva päätös, 45 §:ssä tarkoi-
tettu ennakkoratkaisu ja 48 §:ssä tarkoitettu 
ennakonpidätysprosentin tai ennakon mää-
räämistä koskeva valitus on toimitettava ve-
rovirastoon tai hallinto-oikeuteen 30 päivän 
kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Veron-
saajien oikeudenvalvontayksikön valitusaika 
alkaa siitä päivästä, jona päätös on tehty. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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——— 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 
20  . 

Lakia sovelletaan lain voimaantulopäivänä 
tai sen jälkeen alkavalta kalenterikuukaudel-
ta ilmoitettavaan ja maksettavaan suorituk-
seen ja siitä toimitettavaan ennakonpidätyk-
seen. 

Ennen tämän lain voimaantuloa päätty-
neeltä kalenterikuukaudelta ilmoitettavaan ja 
maksettavaan suoritukseen ja siitä toimitet-
tavaan ennakonpidätykseen sovelletaan tä-
män lain voimaan tullessa voimassa olleita 
säännöksiä, jollei jäljempänä tai muussa 
laissa toisin säädetä. 

Sellaisen suorituksen maksajan, jonka il-
moitusjakso on 32 §:n 4 momentin mukaan 
neljänneskalenterivuosi, ilmoitusjaksona pi-
detään kuitenkin hakemuksen perusteella lain 
voimaantulopäivästä lukien kalenterikuu-
kautta edellyttäen, että verovelvollinen on 
tehnyt hakemuksen kolmen kuukauden kulu-
essa lain voimaantulosta ja että lain 
33 b §:ssä säädetyt edellytykset täyttyvät. 

Jos ennen tämän lain voimaantuloa päätty-
neeltä kalenterikuukaudelta maksettavaa en-
nakonpidätystä koskeva valvontailmoitus 
saapuu verovirastolle 1 päivän maaliskuuta 
2010 jälkeen, verovirasto maksuunpanee 
suorituksen maksajan ilmoittaman ennakon-
pidätyksen. 

Tämän lain voimaan tullessa voimassa ol-
leen 44 §:n 1 momentin 1 kohtaa ei sovelleta 
ennen tämän lain voimaantuloa päättyneeltä 
kalenterikuukaudelta maksettavaan enna-
konpidätykseen, jota ei ole säädetyssä ajassa 
maksettu tai jota on maksettu ilmeisesti liian 
vähän, jos ennakonpidätys on maksuunpantu 
tämän lain voimaantulopäivänä tai sen jäl-
keen.  

Jos ennen tämän lain voimaantuloa päätty-
neeltä kalenterikuukaudelta maksettavaa en-
nakonpidätystä koskeva maksuunpanopäätös 
tehdään lain voimaantulopäivänä tai sen jäl-
keen, ennakonpidätykselle lasketaan tämän 
lain voimaan tullessa voimassa olleessa 
43 §:ssä tarkoitettua veronlisäystä 31 päi-
vään joulukuuta 2009 saakka. 

Jos ennen lain voimaantuloa päättyneeltä 
kalenterikuukaudelta palautettavaa enna-
konpidätystä koskeva päätös tehdään lain 
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voimaantulopäivänä tai sen jälkeen, lain 
voimaan tullessa voimassa olleessa 39 §:n 
6 momentissa ja 42 §:n 4 momentissa tarkoi-
tettua korkoa maksetaan siihen päivään 
saakka, jona palautettavaa ennakonpidätystä 
koskeva päätös tehdään. 

——— 
 

 

6. 

Laki 

työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 10 ja 13 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työnantajan sosiaaliturvamaksusta 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun lain 

(366/1963) 10 §:n 3 momentti ja 13 §:n 4 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 10 §:n 3 momentti laissa 1569/1995 ja 13 §:n 4 momentti laissa 

1114/2005, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

10 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos sosiaaliturvamaksu on jätetty suoritta-
matta tai se on suoritettu säädetyn maksupäi-
vän jälkeen, sille maksuunpannaan veronlisä-
ys sen mukaan kuin veronlisäyksestä ja vii-
vekorosta annetussa laissa (1556/1995) sää-
detään. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

10 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos sosiaaliturvamaksu on jätetty suoritta-
matta tai se on suoritettu säädetyn maksupäi-
vän jälkeen, sille on suoritettava viivästys-
korkoa sen mukaan kuin verotililaissa 
(    /    ) säädetään. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
13 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Säännöllisesti palkkaa maksavan työnanta-

jan on toimitettava verovirastolle ilmoitus 
3 momentissa tarkoitetuista vähennyksistä 
ennakkoperintälain 32 ja 33 §:ssä säädetyllä 
tavalla. Satunnaisesti palkkaa maksava työn-
antaja ilmoittaa tekemistään vähennyksistä 
vuosi-ilmoituksensa liitteenä. 

 

13 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Säännöllisesti tai satunnaisesti palkkaa 
maksavan työnantajan on toimitettava vero-
virastolle ilmoitus 3 momentissa tarkoitetuis-
ta vähennyksistä ennakkoperintälain 32 §:ssä 
säädetyllä tavalla.  

 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 

20  . 
Lakia sovelletaan lain voimaantulopäivänä 

tai sen jälkeen alkavalta kalenterikuukaudel-
ta maksettavaan sosiaaliturvamaksuun. 

Ennen tämän lain voimaantuloa päätty-
neeltä kalenterikuukaudelta maksettavaan 
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sosiaaliturvamaksuun sovelletaan tämän lain 
voimaan tullessa voimassa olleita säännök-
siä, jollei jäljempänä tai muussa laissa toisin 
säädetä. 

Jos ennen tämän lain voimaantuloa päätty-
neeltä kalenterikuukaudelta suoritettavaa so-
siaaliturvamaksua koskeva maksuunpano 
tehdään lain voimaantulopäivänä tai sen jäl-
keen, sosiaaliturvamaksulle lasketaan tämän 
lain voimaan tullessa voimassa olleessa 
10 §:n 3 momentissa tarkoitettua veronlisä-
ystä 31 päivään joulukuuta 2009 saakka. 

——— 
 

 

7. 

Laki 

korkotulon lähdeverosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan korkotulon lähdeverosta 28 päivänä joulukuuta 1990 annetun lain (1341/1990) 7, 

14 ja 16 §, 
sellaisina kuin ne ovat, 7 § laissa 1571/1995, 14 § laissa 1393/1991 ja mainitussa laissa 

1571/1995 sekä 16 § osaksi mainitussa laissa 1571/1995, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

7 § 

Veron suorittaminen 

Koronmaksajan on suoritettava korkotulos-
ta perimänsä vero sille lääninverovirastolle, 
jonka virka-alueella on koronmaksajan vero-
tusmenettelystä annetussa laissa (1558/1995) 
tarkoitettu kotikunta. Jos valtio on koronmak-
saja, pidätetyt määrät on suoritettava Uuden-
maan lääninverovirastolle. Pidätetyt määrät 
on suoritettava viimeistään koronmaksua seu-
raavan kalenterikuukauden 10 päivänä.  
 

7 § 

Veron suorittaminen 

Koronmaksajan on suoritettava korkotulos-
ta perimänsä vero viimeistään koronmaksua 
seuraavana kuukautena verotililain (    /    ) 
11 §:n 1 momentissa säädettynä ajankohta-
na. 

 

 
14 § 

Lähdeveron hyväksi lukeminen ja palautta-
minen 

Koronsaajalta aiheettomasti peritty lähdeve-
ro katsotaan tuloveron ennakoksi ja siihen 

14 § 

Lähdeveron hyväksi lukeminen ja palautta-
minen 

Koronsaajalta aiheettomasti peritty lähde-
vero katsotaan tuloveron ennakoksi, ja siihen 
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sovelletaan ennakon käyttämistä ja palautta-
mista koskevia ennakkoperintälain 
(418/1959) ja verotusmenettelystä annetun 
lain säännöksiä. 

Jos koronmaksaja on suorittanut lähdeveroa 
enemmän kuin lähdeverona on peritty, ko-
ronmaksaja saa vähentää liikaa suoritetun 
määrän myöhemmin samalta vuodelta suori-
tettavan lähdeveron yhteydessä. Jos vähen-
nystä ei voida tehdä, koronmaksaja saa liikaa 
suoritetun määrän hakemuksesta takaisin 
lääninverovirastolta. Hakemus lääninverovi-
rastolle on tehtävä veron suorittamista lähinnä 
seuraavien viiden kalenterivuoden aikana.  
 

sovelletaan ennakon käyttämistä ja palautta-
mista koskevia ennakkoperintälain 
(1118/1996) ja verotusmenettelystä annetun 
lain (1558/1995) säännöksiä. 

Jos koronmaksaja on ilmoittanut lähdeve-
ron liian suurena, liikaa ilmoitetun veron voi 
vähentää samalta kalenterivuodelta ilmoitet-
tavasta lähdeverosta tai korjata virheen an-
tamalla kausiveroilmoituksen oikaisuilmoi-
tuksen. Verotililain 7 §:n 3 momentissa tar-
koitettu kausiveroilmoituksen oikaisu on teh-
tävä veron suorittamista lähinnä seuraavien 
viiden kalenterivuoden aikana. 
 

 
16 § 

Lähdeveron kanto ja viivästysseuraamukset 

Jollei tässä laissa ole toisin säädetty, läh-
deveron kannossa, perinnässä ja palauttami-
sessa noudatetaan veronkantolakia ja sen no-
jalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä. 

Tässä laissa tarkoitettuun, koronsaajalle tai 
koronmaksajalle maksuunpantuun lähdeve-
roon sovelletaan, mitä veronlisäyksestä ja 
viivekorosta annetussa laissa (1556/1995) 
säädetään. 

16 § 

Lähdeveron kanto ja viivästysseuraamukset 

 
 
 
 
Tässä laissa tarkoitettuun koronsaajalle 

maksuunpantuun lähdeveroon sovelletaan, 
mitä veronlisäyksestä ja viivekorosta anne-
tussa laissa (1556/1995) säädetään. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 

20  . 
Lakia sovelletaan lain voimaantulopäivänä 

tai sen jälkeen korkotulosta perittyyn veroon. 
Ennen tämän lain voimaantuloa korkotu-

losta perittyyn veroon sovelletaan tämän lain 
voimaan tullessa voimassa olleita säännök-
siä, jollei jäljempänä tai muussa laissa toisin 
säädetä. 

Jos ennen tämän lain voimaantuloa makse-
tusta korosta perittävää lähdeveroa koskeva 
maksuunpano tehdään lain voimaantulopäi-
vänä tai sen jälkeen, verolle lasketaan tämän 
lain voimaan tullessa voimassa olleessa 
16 §:n 2 momentissa tarkoitettua veronlisä-
ystä 31 päivään joulukuuta 2009 saakka. 

——— 
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8. 

Laki 

rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta 11 päivänä elokuuta 1978 anne-

tun lain (627/1978) 11 §:n 1 momentti seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

11 § 
Milloin lähdevero on jäänyt perimättä, mut-

ta tulosta on pidätetty ennakkoperintälaissa 
tarkoitettua ennakkoa, on veron perimiseen 
velvollisen suoritettavaksi 8 §:n mukaan mää-
rätystä veron määrästä vähennettävä pidäte-
tyn ennakon määrä. Ennakkoperintälaissa 
tarkoitettu veronlisäys lasketaan tällöin pe-
rimättä jääneen lähdeveron ja pidätetyn en-
nakon väliselle erotukselle. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

11 § 
Jos lähdevero on jäänyt perimättä, mutta 

tulosta on pidätetty ennakkoperintälaissa tar-
koitettua ennakkoa, veron perimiseen velvol-
lisen suoritettavaksi 8 §:n mukaan määrätystä 
veron määrästä on vähennettävä pidätetyn 
ennakon määrä.  

 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
——— 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 
20  . 

——— 
 

 

9. 

Laki 

arpajaisverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 26 päivänä kesäkuuta 1992 annetun arpajaisverolain (552/1992) 8 §:n 2 momentti, 

10, 14 ja 17 §, sellaisena kuin niistä on 10 § osaksi laissa 1568/1995, ja 
muutetaan 8 §:n 1 momentti, 9 §, 11 §:n 1 momentti ja 13 §:n 1 momentti seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

8 § 

Veron suorittaminen ja ilmoittamisvelvolli-
suus 

Verovelvollisen on suoritettava arpajaisvero 
verohallituksen vahvistamaa tilillepanokorttia 
käyttäen ja samalla ilmoitettava verohallituk-

8 § 

Veron suorittaminen ja ilmoittamisvelvolli-
suus 

Verovelvollisen on maksettava ja ilmoitet-
tava kalenterikuukaudelta suoritettava arpa-
jaisvero viimeistään kalenterikuukautta seu-
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sen määräämät tiedot sen läänin lääninverovi-
rastolle, jonka toimialueella verovelvollisen 
kotikunta on.  

 
Muun kuin tavara-arpajaisten toimeenpani-

jan on suoritettava kalenterikuukauden arpa-
jaisvero viimeistään tätä kuukautta toiseksi 
seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä. 
Tavara-arpajaisten toimeenpanijan on suori-
tettava arpajaisvero viimeistään kalenteri-
kuukautta kolmanneksi seuraavan kuukauden 
ensimmäisenä päivänä. Jos edellä tarkoitettu 
päivä on pyhäpäivä tai lauantai, veron saa 
maksaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jäl-
keen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

raavana toisena kuukautena verotililaissa 
(   /    ) säädettynä ajankohtana. Veroa kos-
kevat tiedot on ilmoitettava verotililaissa tar-
koitetulla kausiveroilmoituksella. 

(2 mom. kumotaan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

9 § 

Veron oikaisu 

Verovelvollisella on oikeus hakemuksesta 
saada takaisin liikaa tai aiheettomasti suoritet-
tu vero. Hakemus on tehtävä lääninveroviras-
tolle viiden vuoden kuluessa sen vuoden päät-
tymisestä, jolta veroa on suoritettu liikaa.  

Yksinoikeudella arpajaisia toimeenpaneva 
verovelvollinen saa vähentää kalenterikuu-
kaudelta liikaa suorittamansa veron viimeis-
tään neljänneltä lähinnä seuraavalta kalente-
rikuukaudelta suoritettavasta verosta. 
 

9 § 

Veron oikaisu 

Arpajaisia toimeenpaneva verovelvollinen 
saa vähentää kalenterikuukaudelta liikaa il-
moittamansa veron samalta kalenterivuodel-
ta suoritettavasta verosta tai korjata virheen 
antamalla kausiveroilmoituksen oikaisuil-
moituksen. Verotililain 7 §:n 3 momentissa 
tarkoitettu kausiveroilmoituksen oikaisu on 
tehtävä veron suorittamista lähinnä seuraa-
vien viiden kalenterivuoden aikana. 
 

 
10 § 

Veron maksuunpano 

Jos arpajaisveroa ei ole suoritettu määrä-
ajassa tai jos vero on suoritettu säädetyn 
määräajan jälkeen, lääninveroviraston on 
määrättävä verovelvollisen maksettavaksi 
suorittamatta oleva vero sekä sille veronlisä-
ystä sen mukaan kuin veronlisäyksestä ja vii-
vekorosta annetussa laissa (1556/1995) sää-
detään. 

Maksuunpano toimitetaan viimeistään vii-
dennen vuoden kuluessa sen kalenterivuoden 
päättymisestä, jonka kuluessa vero olisi ollut 
suoritettava.  
 

10 § 

Veron maksuunpano 

(kumotaan) 
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11 § 

Arviomaksuunpano 

Jos verovelvollinen on laiminlyönyt arpa-
jaisveron määräajassa suorittamisen tai on 
suorittanut sitä ilmeisesti liian vähän eikä ke-
hotuksesta huolimatta ole antanut maksuun-
panoa varten tarvittavia tietoja, lääninverovi-
raston on toimitettava 10 §:n mukainen mak-
suunpano arvioimalla. 

 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

11 § 

Arviomaksuunpano 

Jos verovelvollinen on laiminlyönyt veron 
ilmoittamisen tai on ilmoittanut sitä ilmeises-
ti liian vähän eikä kehotuksesta huolimatta 
ole antanut pyydettyjä tietoja, veroviraston 
on arvioitava ilmoittamatta jääneen veron 
määrä ja määrättävä vero verovelvollisen 
maksettavaksi. Maksuunpano on toimitettava 
viiden vuoden kuluessa sen kalenterivuoden 
päättymisestä, johon kuuluvalta kalenteri-
kuukaudelta ilmoitus olisi tullut antaa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

13 § 

Veronkorotus 

Jos verovelvollinen on osaksi tai kokonaan 
jättänyt arpajaisveron säädetyssä ajassa suo-
rittamatta, eikä laiminlyöntiä ole pidettävä 
vähäisenä, on hänet maksuunpanon yhteydes-
sä määrättävä suorittamaan laiminlyödylle 
arpajaisveron määrälle korotusta enintään 30 
prosenttia. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

13 § 

Veronkorotus 

Jos verovelvollinen on jättänyt arpajaisve-
ron ilmoittamatta tai ilmoittanut sen olennai-
sesti liian myöhään taikka antanut ilmoituk-
sen puutteellisena eikä laiminlyöntiä ole pi-
dettävä vähäisenä, voidaan hänet maksuun-
panon yhteydessä määrätä suorittamaan lai-
minlyödylle arpajaisveron määrälle korotusta 
enintään 30 prosenttia. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

14 § 

Veronkantolain säännösten soveltaminen 

Arpajaisveron kannossa, perimisessä ja pa-
lauttamisessa noudatetaan veronkantolain 
(611/1978) säännöksiä, ellei tässä laissa tai 
sen nojalla toisin säädetä.  
 

14 § 

Veronkantolain säännösten soveltaminen 

(kumotaan) 
 

 
17 § 

Palautettavalle määrälle suoritettava korko 

Jos arpajaisveroa palautetaan maksuunpa-
non oikaisun tai muutoksenhakumenettelyn 
johdosta, palautettavalle verolle maksetaan 
veronkantoasetuksessa (903/1978) säädetty 

17 § 

Palautettavalle määrälle suoritettava korko 

(kumotaan) 
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korko veron maksupäivästä takaisinmaksu-
päivään.  
 

 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 

20  . 
Lakia sovelletaan lain voimaantulopäivänä 

tai sen jälkeen alkavalta kalenterikuukaudel-
ta suoritettavaan arpajaisveroon.  

Ennen tämän lain voimaantuloa päätty-
neeltä kalenterikuukaudelta suoritettavaan 
arpajaisveroon sovelletaan tämän lain voi-
maan tullessa voimassa olleita säännöksiä, 
jollei jäljempänä toisin säädetä. 

Jos ennen tämän lain voimaantuloa päätty-
neeltä kalenterikuukaudelta suoritettavaa ar-
pajaisveroa koskeva ilmoitus saapuu verovi-
rastolle 1 päivän maaliskuuta 2010 jälkeen, 
verovirasto maksuunpanee verovelvollisen 
ilmoittaman veron.  

Jos ennen tämän lain voimaantuloa päätty-
neeltä kalenterikuukaudelta suoritettavaa ar-
pajaisveroa koskeva maksuunpanopäätös 
tehdään lain voimaantulopäivänä tai sen jäl-
keen, verolle lasketaan lain voimaan tullessa 
voimassa olleessa 10 §:n 1 momentissa tar-
koitettua veronlisäystä 31 päivään joulukuu-
ta 2009 saakka. 

Jos ennen tämän lain voimaantuloa päätty-
neeltä kalenterikuukaudelta palautettavaa 
arpajaisveroa koskeva päätös tehdään lain 
voimaantulopäivänä tai sen jälkeen, lain 
voimaan tullessa voimassa olleessa 17 §:ssä 
tarkoitettua korkoa maksetaan siihen päi-
vään saakka, jona palautettavaa arpajaisve-
roa koskeva päätös tehdään. 

——— 
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10. 

Laki 

veronkantolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 5 päivänä elokuuta 2005 annetun veronkantolain (609/2005) 1 §, 15 §:n otsikko 

ja 1 momentti, 25 §, 27 §:n 2 ja 3 momentti, 28 § ja 40 §:n 1 momentti sekä 
lisätään 17 §:ään uusi 2 momentti, 21 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 240/2008, 

uusi 2 ja 3 momentti, jolloin nykyinen 2—4 momentti siirtyvät 4—6 momentiksi, ja 34 §:ään 
uusi 4 momentti seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

1 § 

Soveltamisala 

Verotusmenettelystä annetussa laissa 
(1558/1995) ja ennakkoperintälaissa 
(1118/1996) tarkoitettujen verojen ja maksu-
jen sekä metsänhoitomaksun, työnantajan so-
siaaliturvamaksun, arvonlisäveron ja eräistä 
vakuutusmaksuista suoritettavan veron kan-
nossa sovelletaan tämän lain säännöksiä. 

Tämän lain säännöksiä sovelletaan myös 
muiden verojen ja maksujen kannossa, joista 
niin erikseen säädetään.  

Maahantuonnin yhteydessä toimitettavasta 
arvonlisäveron kannosta säädetään erikseen.  
 

1 § 

Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan verotusmenettelystä 
annetussa laissa (1558/1995) ja ennakkope-
rintälaissa (1118/1996) ja arvonlisäverolais-
sa (1501/1993) tarkoitettujen verojen ja mak-
sujen kannossa lukuun ottamatta verotililain 
(    /    ) 1 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettuja 
veroja ja maksuja. 

Lakia sovelletaan lisäksi metsänhoitomak-
sun sekä muiden verojen ja maksujen kan-
nossa, joista niin erikseen säädetään. 

Maahantuonnin yhteydessä toimitettavasta 
arvonlisäveron kannosta säädetään erikseen. 
 

 
15 § 

Maksuunpannun veron suoritusjärjestys 

 
Maksuvelvolliselta kannetut tai perityt varat 

käytetään maksuunpannun veron suorituksek-
si seuraavassa järjestyksessä: 

 
1) maksunlykkäyskorko; 
2) viivekorko tai jäämämaksu ja viivästys-

korko; 
3) veronlisäys tai viivästyskorkoa vastaava 

korko; 
4) veronkorotus; 
5) vero; 

15 § 

Maksuunpannun ja verotililtä perittäväksi 
siirretyn veron suoritusjärjestys 

Maksuvelvolliselta kannetut tai perityt va-
rat käytetään maksuunpannun tai verotililtä 
perittäväksi siirretyn veron suoritukseksi 
seuraavassa järjestyksessä: 

1) maksunlykkäyskorko; 
2) viivästyskorko, viivekorko tai jäämä-

maksu; 
3) veronlisäys tai viivästyskorkoa vastaava 

korko; 
4) veronkorotus; 
5) vero; 
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6) jäännösveron korko tai maksettava yhtei-
sökorko. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

6) jäännösveron korko tai maksettava yh-
teisökorko. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
17 § 

Yksilöimättömän maksun käyttäminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

17 § 

Yksilöimättömän maksun käyttäminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Maksusta käyttämättä jäävä määrä luetaan 

verovelvollisen hyväksi verotilillä. Määrä, 
jota ei tarvita verotilillä olevien velvoitteiden 
suoritukseksi, palautetaan verovelvolliselle. 
 

 
21 § 

Veronpalautuksen maksaminen 

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

21 § 

Veronpalautuksen maksaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos verovelvollinen on laiminlyönyt veroti-

lilain 1 §:ssä mainittujen lakien ja säännös-
ten nojalla kannettavista veroista ja maksuis-
ta säädetyn taikka tuloverotusta tai varain-
siirtoverotusta koskeviin säännöksiin perus-
tuvan ilmoittamisvelvollisuuden taikka on an-
tanut ilmoituksen tai muun selvityksen olen-
naisesti puutteellisena, veronpalautus makse-
taan siltä osin kuin sitä ei ole käytettävä ve-
ron suoritukseksi sen jälkeen, kun veron 
määrä on selvitetty.  

Poiketen siitä, mitä edellä säädetään, Ve-
rohallinto voi maksaa palautuksen tai osan 
siitä ennen veron määrän selvittämistä, jos 
puute on vähäinen ja on todennäköistä, että 
palautusta ei tarvita tai siitä tarvitaan vain 
osa selvitettävänä olevien verojen ja maksu-
jen suoritukseksi. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
25 § 

Veronkuittaus 

Veronkantoviranomainen kuittaa veronpa-
lautuksen verojäämän suoritukseksi, jos tässä 
luvussa säädetyt kuittauksen edellytykset ovat 
olemassa. Veronkuittaus toimitetaan myös 
sellaisen verojäämän suoritukseksi, josta tai 
jonka osasta palautuksen saaja on määrätty 

25 §

Veronkuittaus 

Veronkantoviranomainen kuittaa veronpa-
lautuksen verojäämän ja verotilillä suoritta-
matta jääneiden velvoitteiden suoritukseksi, 
jos tässä luvussa säädetyt kuittauksen edelly-
tykset ovat olemassa. Veronkuittaus toimite-
taan myös sellaisen verojäämän ja verotilillä 
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vastuuvelvolliseksi.  
 

suorittamatta olevan velvoitteen suorituksek-
si, josta tai jonka osasta palautuksen saaja on 
määrätty vastuuvelvolliseksi. 
 

 
27 § 

Verojäämien kuittausjärjestys 

— — — — — — — — — — — — — —  
Samana vuonna vanhentuvien verojen kes-

ken noudatetaan seuraavaa kuittausjärjestystä: 
 
1) verotusmenettelystä annetun lain 1 §:n 

2 momentissa tarkoitetut verot ja maksut sekä 
ennakkoperintälain ja sairausvakuutuslain 
(364/1963) nojalla maksuunpantu ennakko tai 
muu määrä; 

 
 
 
2) työnantajan sosiaaliturvamaksu; 
 
 
3) kiinteistövero; 
4) muut valtiolle tulevat verot; 
 
 
5) metsänhoitomaksu; 
6) suhdannetalletus.  
Virka-apusopimuksen nojalla Suomessa pe-

rittävänä olevat ulkomaan verot sekä vero-
tusmenettelystä annetun lain 22 a §:ssä tar-
koitettu tiedonantovelvolliselle määrätty lai-
minlyöntimaksu kuitataan viimeisinä. 

27 § 

Verojäämien kuittausjärjestys 

— — — — — — — — — — — — — —  
Samana vuonna vanhentuvien verojen kes-

ken noudatetaan seuraavaa kuittausjärjestys-
tä: 

1) verotusmenettelystä annetun lain 1 §:n 
2 momentissa tarkoitetut verot ja maksut se-
kä ennakkoperintälain ja sairausvakuutuslain 
(364/1963) nojalla maksuunpantu ennakko 
tai muu määrä ja verotililain 21 §:n nojalla 
verotililtä perittäväksi siirretty ennakkope-
rintälaissa tarkoitettu vero tai maksu viiväs-
tysseuraamuksineen; 

2) työnantajan sosiaaliturvamaksu sekä ve-
rotililtä perittäviksi siirretty työnantajan so-
siaaliturvamaksu viivästysseuraamuksineen; 

3) kiinteistövero; 
4) muut valtiolle tulevat verot ja verotililtä 

perittäväksi siirretyt valtiolle tulevat verot ja 
maksut viivästysseuraamuksineen; 

5) metsänhoitomaksu; 
6) suhdannetalletus. 
Verotilillä suorittamattomina olevat vel-

voitteet, virka-apusopimuksen nojalla Suo-
messa perittävänä olevat ulkomaan verot se-
kä verotusmenettelystä annetun lain 
22 a §:ssä tarkoitettu tiedonantovelvolliselle 
määrätty laiminlyöntimaksu kuitataan vii-
meisinä. 
 

 
 

28 § 

Veronkuittauspäivä 

Veronkuittauspäivä on päivä, jona veron-
kantoviranomainen saa tiedon palautuksesta. 
Kun verojäämän suoritukseksi kuitataan pa-
lautettavaa ennakkoa, veronkuittauspäivä on 
päivä, jona verotus on päättynyt.  
 

28 § 

Veronkuittauspäivä 

Veronkuittauspäivä on päivä, jona veron-
kantoviranomainen saa tiedon palautuksesta. 
Kun verojäämän tai verotilillä suorittamatta 
olevien velvoitteiden suoritukseksi kuitataan 
palautettavaa ennakkoa, veronkuittauspäivä 
on päivä, jona verotus on päättynyt. 
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34 § 

Perintäkeinot 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

34 § 

Perintäkeinot 

— — — — — — — — — — — — — —  
Arvonlisäverolain 133 s §:n 1 momentissa 

ja 188 a §:n 1 momentissa tarkoitettu mak-
samatta oleva vero voidaan kuitenkin lähet-
tää perittäväksi ulosottotoimin taikka liittää 
konkurssilaissa (120/2004) tarkoitettuun 
maksukehotukseen tai konkurssihakemukseen 
kahden viikon kuluttua siitä, kun verovelvol-
lisen katsotaan saaneen tiedon veroa koske-
vasta ilmoituksesta. 
 

 
40 § 

Vastuuseen määrääminen 

Vero määrätään vero- tai maksuvelvollisen 
ja siitä vastuussa olevien yhteisvastuullisesti 
maksettavaksi. Vastuussa olevat merkitään 
veroviranomaisen verotus- tai maksuunpano-
päätökseen taikka vero- tai maksulippuun. 

 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

40 § 

Vastuuseen määrääminen 

Vero määrätään vero- tai maksuvelvollisen 
ja siitä vastuussa olevien yhteisvastuullisesti 
maksettavaksi. Vastuussa olevat merkitään 
veroviranomaisen verotus- tai maksuunpano-
päätökseen, vero- tai maksulippuun taikka 
verotililain 21 §:ssä tarkoitettuun verotiliot-
teeseen tai verotilillä suorittamatta jääneistä 
velvoitteista verovelvolliselle toimitettuun 
muuhun ilmoitukseen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 

20  . 
——— 
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11. 

Laki 

veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan veronlisäyksestä ja viivekorosta 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain 

(1556/1995) 1 §:n 1 momentti seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

1 § 

Soveltamisala 

Jos valtiolle, kunnalle, seurakunnalle ja 
kansaneläkelaitokselle suoritettavan veron-
kantolain (611/1978) 1 §:ssä tarkoitetun ve-
ron määräaikana maksaminen laiminlyödään, 
lasketaan verolle veronlisäystä tai viivekor-
koa sen mukaan tässä laissa säädetään. Tätä 
lakia sovelletaan myös muuhun valtiolle ja 
kunnalle suoritettavaan veroon ja veroon rin-
nastettavaan suoritukseen.  

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

1 § 

Soveltamisala 

Jos veronkantolain (609/2005) 1 §:ssä tar-
koitetun veron määräaikana maksaminen 
laiminlyödään, lasketaan verolle veronlisäys-
tä tai viivekorkoa sen mukaan kuin tässä lais-
sa säädetään. Tätä lakia sovelletaan myös 
muuhun valtiolle ja kunnalle suoritettavaan 
veroon ja veroon rinnastettavaan suorituk-
seen, jollei maksamisen laiminlyönnin tai vii-
västymisen seuraamuksista muussa laissa 
säädetä toisin. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 

20  . 
——— 
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12. 

Laki 

verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 21 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta 30 päivänä joulukuuta 1999 anne-

tun lain (1346/1999) 21 § seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

21 § 

Verojäämiä koskevien tietojen julkaiseminen 

Veronkantolain (611/1978) perusteella kan-
nettavia arvonlisäveroja sekä ennakonpidä-
tyksiä ja työnantajan sosiaaliturvamaksuja 
koskevia tietoja erääntyneistä ja maksamatta 
jätetyistä veroista voidaan ilmoittaa julkaista-
viksi verojen erikoisperintänä. 

 
Julkaistavia tietoja ovat vero- ja maksuvel-

vollisen  
1) nimi;  
2) toiminimi sekä liike- ja yhteisötunnus;  
3) verohallinnon tiedossa oleva kotikunta, 

jollei viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetun lain 24 §:n 1 momentin 31 kohdasta 
tai väestötietolain 25 §:n 4 momentista muuta 
johdu;  

4) verojäämän verolaji ja määrä viivästys-
seuraamuksineen. 
 

21 § 

Verojäämiä koskevien tietojen julkaiseminen 

Veronkantolain (609/2005) ja verotililain 
(    /    ) perusteella kannettavia arvonlisäve-
roja sekä ennakonpidätyksiä ja työnantajan 
sosiaaliturvamaksuja koskevia tietoja erään-
tyneistä ja maksamatta jätetyistä veroista voi-
daan ilmoittaa julkaistaviksi verojen erikois-
perintänä. 

Julkaistavia tietoja ovat vero- ja maksuvel-
vollisen: 

1) nimi; 
2) toiminimi sekä yritys- ja yhteisötunnus; 
3) Verohallinnon tiedossa oleva kotikunta, 

jollei viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetun lain 24 §:n 1 momentin 31 kohdasta 
tai väestötietolain 25 §:n 4 momentista muuta 
johdu; 

4) verojäämän verolaji ja määrä viivästys-
seuraamuksineen. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 

20  . 
——— 

 
 


