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arvonlisäverolain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2012

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan arvonlisäverolain (1501/1993) 211 §, sellaisena kuin se on osaksi laissa 246/2008,
muutetaan 101 §:n 2 momentti sekä 194, 207, 210 ja 219 §,
sellaisina kuin ne ovat, 101 §:n 2 momentti laissa 1347/1999, 194 § laeissa 246/2008 ja

529/2010, 207 § laissa 1123/1996, 210 § osaksi laissa 246/2008 ja 219 § laissa 1072/2003,
sekä

lisätään 170 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 529/2010, uusi 4 momentti sekä lakiin
uusi 219 a § seuraavasti:

101 §
— — — — — — — — — — — — —

Tavaran maahantuontia, veron suoritta-
mista, palauttamista ja takaisin perimistä kos-
kevasta sekä muustakin menettelystä, veron
maksamisen lykkäyksestä, veronkorotuk-
sesta, virhemaksusta, jälkiverotuksesta ja
muutoksenhausta sekä tietojen salassapidosta
ja salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta
ja saamisesta on, ellei tässä laissa toisin sää-
detä, soveltuvin osin voimassa, mitä tullista
tullilainsäädännössä säädetään.
— — — — — — — — — — — — —

170 §
— — — — — — — — — — — — —

Haettaessa muutosta tämän pykälän nojalla
annettuun Verohallinnon päätökseen nouda-
tetaan, mitä verotusmenettelystä annetun lain
23 a §:ssä säädetään.

194 §
Jos Verohallinto oikaisee päätöstään

192 §:ssä tarkoitetulla tavalla verovelvollisen
vaatimuksen mukaisesti, valitus raukeaa.
Siltä osin kuin Verohallinto katsoo, että vero-
velvollisen valitus ei anna aihetta päätöksen
oikaisemiseen, Verohallinnon on annettava
valituksen johdosta lausuntonsa ja siirrettävä
valitus tältä osin hallinto-oikeuden käsiteltä-
väksi.

Hallinto-oikeuden on varattava valituksen
ja lausunnon johdosta Veronsaajien oikeu-
denvalvontayksikön tekemästä valituksesta
verovelvolliselle ja verovelvollisen tekemästä
valituksesta Veronsaajien oikeudenvalvonta-
yksikölle tilaisuus vastineen antamiseen sekä
tarvittaessa muutoksenhakijalle tilaisuus vas-
taselityksen antamiseen. Sen lisäksi, mitä hal-
lintolainkäyttölain (586/1996) 34 §:n 2 mo-
mentissa säädetään asian ratkaisemisesta asi-
anosaista kuulematta, hallinto-oikeus voi kui-
tenkin ratkaista valituksen kuulematta Veron-
saajien oikeudenvalvontayksikköä, jos veron
määrä voi verovelvollisen vaatimuksesta
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muuttua enintään 6 000 euroa, eikä asia ole
tulkinnanvarainen tai epäselvä.

207 §
Oikeudenkäyntikulujen korvaukseen so-

velletaan hallintolainkäyttölain 13 luvun
säännöksiä.

210 §
Jos tulliviranomainen on kantanut veron,

Tullihallitus voi erityisestä syystä hakemuk-
sesta alentaa suoritettua tai suoritettavaa ar-
vonlisäveroa ja sen viivästysseuraamuksia ja
muita seuraamuksia tai poistaa ne kokonaan.

Valtiovarainministeriö voi ottaa tullihallin-
non käsiteltävän periaatteellisesti tärkeän
asian ratkaistavakseen.

Mitä tässä pykälässä säädetään verovelvol-
lisesta, sovelletaan vastaavasti myös verosta
lain mukaan vastuussa olevaan.

Tämän pykälän nojalla annettuun päätök-
seen ei saa valittamalla hakea muutosta.

Verohallinnon kannettavan veron vapaut-
tamisesta säädetään erikseen.

219 §
Jos päätös vaikuttaa merkittävästi Verohal-

linnossa samanaikaisesti vireillä olevan asian

ratkaisemiseen, asiat valmistellaan ja ratkais-
taan yhdessä, jos se asioiden lukumäärä, töi-
den järjestelyt ja verotuksen valmistuminen
huomioon ottaen on mahdollista, eikä yh-
dessä käsittelemisestä aiheudu haitallista vii-
vytystä.

219 a §
Tämän lain nojalla annetusta päätöksestä

on käytävä ilmi päätöksen tehnyt viranomai-
nen yhteystietoineen, elinkeinonharjoittajan
tai muun päätöksen välittömänä kohteena
olevan henkilön yksilöintitiedot, päätöksen
perustelut ja tieto siitä, miten asia on rat-
kaistu.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2013.

Tämän lain voimaan tullessa vireillä ole-
vaan hallinto-oikeudelle osoitettuun valituk-
seen sekä verosta vapauttamista tai veron
maksun lykkäystä koskevaan asiaan sovelle-
taan tämän lain voimaan tullessa voimassa
olleita säännöksiä. Ennen tämän lain voi-
maantuloa myönnetyn veron maksun lykkä-
yksen perusteella kertyneeseen korkoon so-
velletaan tämän lain voimaan tullessa voi-
massa olleita säännöksiä.
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