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valmisteverotuslain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2012

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan valmisteverotuslain (182/2010) 4 §, 19 §:n 2 momentti, 31 §:n 1—4 ja 6 mo-

mentti, 32 §, 41 §:n 2 ja 3 momentti, 47 §, 70 §:n 1 momentti, 98 §, 104 §:n 1 ja 3 momentti,
105 §:n 1—4 momentti, 107 § sekä 108 §:n 4—6 momentti sekä

lisätään lakiin uusi 107 a § seuraavasti:

4 §

Toimivaltainen viranomainen

Tulli vastaa valmisteverotuksen toimitta-
misesta, valvonnasta ja muista tässä laissa tai
asianomaisessa valmisteverolaissa sääde-
tyistä viranomaistehtävistä. Tullin sisäisestä
toimivallasta ja tehtävien jaosta säädetään
Tullin hallinnosta annetussa laissa
(960/2012).

Tullin toimivaltuuksiin ja toimenpiteisiin
sovelletaan, mitä tullilaissa säädetään, jollei
tässä laissa toisin säädetä.

19 §

Muonituksen verottomuus

— — — — — — — — — — — — —
Tulli voi antaa tarkempia määräyksiä me-

nettelystä, jota on noudatettava hankittaessa
ja toimitettaessa tuotteita 1 momentissa sää-
dettyyn tarkoitukseen. Tullilla on oikeus ra-
joittaa alukseen toimitettavien verottomien

tuotteiden määriä sen mukaan kuin on tar-
peellista matkustajamäärän, aluksen koon, lii-
kennöimisalueen ja muiden olojen mukaan.
— — — — — — — — — — — — —

31 §

Veroilmoituksen antaminen

Verokausi-ilmoittajan on annettava Tullille
veroilmoitus kultakin verokaudelta viimeis-
tään verokautta seuraavan kalenterikuukau-
den 18 päivänä.

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun vero-
velvollisen on annettava Tullille veroilmoitus
neljän arkipäivän kuluessa siitä, kun tuotteet
on vastaanotettu tai veron suorittamisvelvol-
lisuus on muutoin syntynyt, tämä päivä mu-
kaan luettuna. Arkipäiväksi ei katsota arki-
lauantaita. Neljän arkipäivän ilmoitusaikaa ei
sovelleta, jos tarkastuksessa tai muutoin ha-
vaitaan, että tuotteet on tuotu maahan tai
vastaanotettu noudattamatta tämän lain vero-
tusta ja valvontaa koskevia säännöksiä.

Tulli voi perustellusta syystä määrätä vero-
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velvollisen antamaan veroilmoituksen muuna
kuin 1 tai 2 momentissa säädettynä ajankoh-
tana tai antamaan yhteisen veroilmoituksen
kahdesta tai useammasta verottomasta varas-
tosta.

Veroilmoituksessa on annettava veron oi-
keamääräisyyden toteamiseksi tarvittavat tie-
dot sekä tuoteryhmittäin tiedot verottomista
toimituksista. Valtuutetun varastonpitäjän on
annettava veroilmoitus erikseen jokaisesta
verottomasta varastosta. Verovelvollisen alle-
kirjoittama veroilmoitus on annettava Tullin
vahvistamalla lomakkeella.
— — — — — — — — — — — — —

Veroilmoitus katsotaan annetuksi silloin
kun se on saapunut Tullille. Saapumisajan-
kohdasta säädetään sähköisestä asioinnista
viranomaistoiminnassa annetun lain
(13/2003) 10 §:ssä ja hallintolain (434/2003)
18 §:ssä.

32 §

Tarkemmat määräykset sähköisen
veroilmoituksen antamisesta

Tulli antaa tarkemmat määräykset siitä,
koska sähköinen veroilmoitusmenettely ote-
taan käyttöön, mitä tuotteita ja keitä verovel-
vollisia se koskee sekä siitä, mitä sähköistä
menettelyä käyttäen ja mitä varmenne- tai
tunnistemenettelyä käyttäen sähköinen ve-
roilmoitus voidaan antaa.

41 §

Päätöksen tiedoksianto

— — — — — — — — — — — — —
Päätös sähköisesti annettuun ilmoitukseen

tai hakemukseen voidaan antaa tiedoksi myös
sähköisesti ilmoittamalla, että päätös on saa-
tavissa Tullin tietojärjestelmästä. Tällöin pää-
tös katsotaan saadun tiedoksi seuraavana ar-
kipäivänä siitä, kun päätös on saatavissa Tul-
lin tietojärjestelmästä.

Päätös annetaan tiedoksi 107 §:ssä tarkoi-
tetulle valtion edunvalvojalle siten, että edun-
valvojalle varataan tilaisuus tutustua päätök-
seen ja sen perusteena oleviin asiakirjoihin.
— — — — — — — — — — — — —

47 §

Veronkanto

Jollei tässä laissa tai sen nojalla toisin sää-
detä, valmisteveron kantoon, perintään, vas-
tuuseen verosta ja palauttamiseen sovelle-
taan, mitä veronkantolaissa (609/2005) tai
sen nojalla säädetään tai määrätään, jolloin
veronkantolaissa tarkoitettuna veronkantovi-
ranomaisena toimii Tulli.

70 §

Tarkemmat määräykset tietokoneistetun
järjestelmän käyttöönotosta ja käytöstä

Tulli antaa tarkempia määräyksiä tietoko-
neistetun järjestelmän käytöstä, sähköisen
hallinnollisen asiakirjan tietosisällöstä sekä
siitä, mitä varmenne- tai tunnistemenettelyä
käyttäen sähköinen hallinnollinen asiakirja
voidaan antaa.
— — — — — — — — — — — — —

98 §

Muu tietojenantovelvollisuus

Sen, joka on luovuttanut tai hankkinut
tuotteita 19 §:ssä verottomaksi säädettyä
käyttöä varten, on salassapitosäännösten estä-
mättä annettava Tullille tiedot tuotteiden han-
kinnoista, käytöstä, varastomääristä, luovu-
tuksista ja muista verotuksen valvontaa var-
ten tarpeellisista tiedoista. Tulli antaa tarkem-
mat määräykset tietojen sisällöstä sekä toi-
mittamistavasta ja -ajankohdasta.

Sen, joka pitää hallussaan valmisteveron
alaisia tuotteita, on vaadittaessa annettava
tuotteista Tullille korvauksetta näytteitä,
jotka ovat tarpeen verotusta ja sen valvontaa
varten.

104 §

Ennakkoratkaisu

Tulli voi hakemuksesta antaa ennakkorat-
kaisun tuotteesta suoritettavasta valmisteve-
rosta. Ennakkoratkaisu voidaan antaa tuot-
teesta suoritettavasta valmisteverosta myös
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silloin, kun verotus muutoin toimitetaan tullia
koskevien säännösten mukaisesti.
— — — — — — — — — — — — —

Lainvoiman saanutta ennakkoratkaisua on
sitovana noudatettava hakijan valmistevero-
tuksessa Suomessa vuoden ajan antamispäi-
vää seuraavan kalenterikuukauden alusta,
jollei ennakkoratkaisua annettaessa sovellet-
tua säännöstä ole ennakkoratkaisun voimassa
ollessa muutettu tai jollei Tulli ole peruutta-
nut antamaansa ennakkoratkaisua lainkäyttö-
viranomaisen päätöksellä tapahtuneen sään-
nöksen tulkinnan muuttumisen vuoksi tai
muusta erityisestä syystä.
— — — — — — — — — — — — —

105 §

Huojennus ja maksunlykkäys

Tulli voi hakemuksesta alentaa suoritettua
tai suoritettavaa valmisteveroa, veronlisäystä,
viivekorkoa, viivästyskorkoa tai lykkäyksen
vuoksi suoritettavaa korkoa taikka poistaa
sen kokonaan. Huojennus voidaan myöntää,
jos:

1) valmisteveron periminen täysimääräi-
senä olosuhteet huomioon ottaen olisi ilmei-
sen kohtuutonta; tai

2) kysymys on sellaisista veronalaisista
tuotteista, joita käytetään rajoitetun ajan tut-
kimus- tai kehittämishankkeissa, joiden tar-
koituksena on ympäristöystävällisempien tuot-
teiden tai uusiutuvista luonnonvaroista saata-
vien polttoaineiden tekninen kehittäminen.

Tulli voi asettaa huojennukselle ehtoja,
joilla voidaan valvoa huojennuksen edelly-
tysten täyttymistä.

Tulli voi hakijasta riippumattomien poik-
keuksellisten olosuhteiden, veronmaksuky-
vyn olennaisen alentumisen vuoksi tai
muusta erityisestä syystä hakemuksesta
myöntää veron maksamisen lykkäystä. Lyk-
käys myönnetään ehdolla, että lykätyn mää-
rän suorittamisesta annetaan lykättyä määrää
vastaava vakuus. Lykkäys voidaan kuitenkin
myöntää vakuutta vaatimatta maksettavan
määrän vähäisyyden tai lykkäysajan lyhyy-
den vuoksi tai muusta erityisestä syystä. Ly-
kätylle veron määrälle peritään korkoa, jonka
määrään sovelletaan veronlisäyksestä ja vii-
vekorosta annetun lain 4 §:ää. Lykkäys voi-

daan myöntää kuitenkin ilman korkoa, jos
koron periminen olisi ilmeisen kohtuutonta.

Valtiovarainministeriö voi ottaa Tullissa
käsiteltävän periaatteellisesti tärkeän asian
ratkaistavakseen.
— — — — — — — — — — — — —

107 §

Valtion edunvalvonta

Valtion etua valvoo tulliasiamies tai muu
Tullin hallinnosta annetussa laissa tarkoitettu
valtion edunvalvoja. Valtion edunvalvontaan
sovelletaan, mitä Tullin hallinnosta annetussa
laissa säädetään.

107 a §

Muutoksenhaku

Tullin päätökseen haetaan muutosta valit-
tamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Päätök-
seen, jolla Tulli on päättänyt olla antamatta
ennakkoratkaisua, ei kuitenkaan saa hakea
muutosta valittamalla. Valtion puolesta vali-
tusoikeus on Tullin tulliasiamiehellä. Valitus-
kirjelmä on toimitettava valitusajassa Tullille.

Valitusaika valmisteveron ja veronpalau-
tuksen määräämistä koskevassa asiassa on
kolme vuotta niiden määräämistä seuraavan
kalenterivuoden alusta, kuitenkin aina vähin-
tään 60 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
Muusta päätöksestä valitettaessa valitusaika
on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
Tulliasiamiehen valitusaika on 30 päivää pää-
töksen tekemisestä.

Muutoin muutoksenhausta säädetään hal-
lintolainkäyttölaissa (586/1996).

Tässä laissa tarkoitettuihin asioihin ei so-
velleta verojen ja maksujen täytäntöönpa-
nosta annetun lain (706/2007) perustevali-
tusta koskevia säännöksiä.

Jos Tulli 106 §:ssä säädetyllä tavalla oikai-
see tai muutoin korjaa päätöstään tehdyn vaa-
timuksen mukaisesti, valitus raukeaa.

Siltä osin kuin valituksessa esitetyt vaati-
mukset eivät anna aihetta päätöksen oikaise-
miseen tai korjaamiseen, Tulli antaa valituk-
sesta lausuntonsa ja toimittaa asian käsitte-
lyssä syntyneet asiakirjat viipymättä Helsin-
gin hallinto-oikeudelle.
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Valmistevero on valituksesta huolimatta
maksettava säädetyssä ajassa.

108 §

Muutoksenhaku korkeimpaan
hallinto-oikeuteen

— — — — — — — — — — — — —
Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa hal-

linto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa
korkeimmalle hallinto-oikeudelle tai Helsin-
gin hallinto-oikeudelle. Valtion puolesta vali-
tusoikeus on Tullin tulliasiamiehellä.

Jos valmistevero on hallinto-oikeuden pää-
töksellä poistettu tai sitä on alennettu, Tulli
suorittaa liikaa maksetun veron muutoksen-
hausta huolimatta verovelvolliselle.

Jos korkein hallinto-oikeus on valtion
edunvalvojan valituksen johdosta muuttanut
hallinto-oikeuden päätöstä, jäljennös kor-
keimman hallinto-oikeuden päätöksestä toi-
mitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka
viipymättä panee maksuun verovelvolliselle
liikaa suoritetun määrän.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2013.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2012

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen
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