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772/2016

Laki
verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 23 a ja 23 b § sekä 77 §:n 3 ja

4 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 23 a ja 23 b § laissa 875/2012 ja 77 §:n 3 momentti
laissa 1079/2015, 

muutetaan 1 §:n 3 momentti, 9 §, 11 a §:n 1 momentti, 12 §:n 2 momentti, 14 §:n 3 mo-
mentti, 22 a §:n 1 ja 7 momentti, 26 §:n 2 momentti, 53, 55, 56, 58 ja 59 §, 61 §:n 1 mo-
mentti, 62 §:n 1 ja 2 momentti, 63 §:n 1 ja 2 momentti, 64, 66 ja 67 §, 69 §:n otsikko ja
1 momentti, 70 §, 71 a §:n 1 momentti, 71 c §:n 1 momentti, 71 e, 71 f ja 78 § sekä
85 a §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 3 momentti, 53 §, 61 §:n 1 momentti, 69 §:n otsikko ja
1 momentti, 71 a §:n 1 momentti, 71 c §:n 1 momentti sekä 71 e ja 71 f § laissa 875/2012,
11 a §:n 1 momentti ja 78 § laissa 1079/2005, 12 §:n 2 momentti, 22 a §:n 1 momentti ja
63 §:n 2 momentti laissa 520/2010, 22 a §:n 7 momentti laissa 565/2004, 26 §:n 2 mo-
mentti laissa 477/1998, 55 ja 56 § laeissa 1079/2005 ja 520/2010, 58 § laissa 1145/2005,
59 § laissa 1252/2009, 62 §:n 2 momentti ja 67 § laissa 238/2008, 64 § laeissa 238/2008
ja 520/2010 sekä 66 ja 70 § ja 85 a §:n 1 momentti laissa 942/2015, sekä

lisätään 14 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 520/2010, uusi 2 momentti, jolloin
nykyinen 2 ja muutettu 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, 26 c §:ään, sellaisena kuin
se on laeissa 1067/2003 ja 520/2010, uusi 3 momentti sekä lakiin uusi 56 a—56 c, 65 a ja
71 g § seuraavasti:

1 §

Lain soveltamisala

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Verovelvollisuudesta säädetään erikseen. Verojen suoritukseksi toimitetaan verovuo-

den aikana ennakkoperintä sen mukaan kuin tässä laissa ja ennakkoperintälaissa
(1118/1996) säädetään. Verot kannetaan siten kuin tässä laissa ja veronkantolaissa
(769/2016) säädetään.

9 §

Ilmoittamisvelvollisuudesta vastuussa olevat

Ilmoittamisvelvollisuuden täyttämisestä on vastuussa yhteisön hallitus tai hallinto, yh-
tymän osakas, yhteismetsän hoitokunta, edunvalvoja, kuolinpesän osakas tai se, jolla on
pesä hallussaan, sekä ulkomaalaisen puolesta täällä oleva edustaja tai sivukonttorin johta-
ja.
HE 29/2016
VaVM 9/2016
EV 104/2016
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11 a §

Tositteiden säilyttäminen

Verovelvollisen, joka ei ole kirjanpitovelvollinen eikä muistiinpanovelvollinen, on säi-
lytettävä kuusi vuotta verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta tositteet, jotka
kohdistuvat veroilmoituksessa ilmoitettuihin tuloihin, vähennyksiin, varoihin, velkoihin
tai muihin tietoihin.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

12 §

Muistiinpanovelvollisuus

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Muistiinpanojen on perustuttava tositteisiin. Verovelvollisen on säilytettävä muistiin-

panot ja tositteet kuusi vuotta verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta. Verohal-
linto antaa muistiinpanojen ja tositteiden säilyttämisvelvollisuutta koskevia tarkempia
määräyksiä.

14 §

Verotarkastus

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Verotarkastuksen aloittamisajankohdasta ja tarkastuspaikasta on ilmoitettava verovel-

volliselle etukäteen, jollei erityisestä syystä ole aihetta muuhun menettelyyn.
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

Verotarkastuksessa noudatettavasta menettelystä sekä esitettävästä aineistosta ja omai-
suudesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

22 a §

Laiminlyöntimaksu

Tiedonantovelvolliselle voidaan määrätä enintään 2 000 euron suuruinen laiminlyönti-
maksu, jos:

1) tiedonantovelvollisuuden täyttämiseksi annettavassa ilmoituksessa, muussa tiedos-
sa tai asiakirjassa on vähäinen puutteellisuus tai virhe eikä tiedonantovelvollinen ole nou-
dattanut todistettavasti lähetettyä kehotusta sen korjaamiseksi;

2) tiedonantovelvollinen on ilman pätevää syytä antanut ilmoituksen, tiedon tai asia-
kirjan myöhässä; taikka

3) tiedonantovelvollinen on antanut tiedot muulla tavalla kuin Verohallinto on määrän-
nyt.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Laiminlyöntimaksu ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen meno. Laiminlyöntimaksu

tilitetään valtiolle. Maksuunpannulle ja maksettavaksi erääntyneelle maksamattomalle
laiminlyöntimaksulle peritään veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain (1556/1995)
5 a §:n mukaista viivästyskorkoa.
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26 §

Verotuksessa noudatettavat yleiset periaatteet

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Jos asia on tulkinnanvarainen tai epäselvä ja jos verovelvollinen on toiminut vilpittö-

mässä mielessä viranomaisen noudattaman käytännön tai ohjeiden mukaisesti, on asia rat-
kaistava tältä osin verovelvollisen eduksi, jos ei erityisistä syistä muuta johdu. Jos vero
kuitenkin maksuunpannaan, veroon liittyvät korkoseuraamukset voidaan jättää perimättä
ja veronkorotus määräämättä kokonaan tai osittain, jos korkoseuraamusten perintä ja ve-
ronkorotuksen määrääminen olisivat asian tulkinnanvaraisuuden tai epäselvyyden vuoksi
kohtuuttomia.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

26 c §

Tiedoksianto

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Verohallinnon tai verotuksen oikaisulautakunnan päätös, jonka tiedoksisaannista alkaa

kulua muutoksenhakuaika, sekä muut Verohallinnon asiakirjat voidaan antaa tiedoksi hal-
lintolain (434/2003) 59 §:ssä tarkoitettuna tavallisena tiedoksiantona.

53 §

Verovastuun toteuttaminen ja muutoksenhaku 

Verovastuun toteuttamisesta ja muutoksenhausta säädetään veronkantolaissa.

55 § 

Verotuksen oikaisu verovelvollisen hyväksi

Jos verotuksessa on virhe, jonka johdosta verovelvolliselle on määrätty liikaa veroa,
Verohallinto oikaisee verotusta verovelvollisen hyväksi.

Verotuksen oikaisu verovelvollisen hyväksi on tehtävä kolmen vuoden kuluessa vero-
vuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta.

Jos Verohallinto havaitsee 56 a—56 c §:n nojalla suorittamaansa valvontatoimeen liit-
tyvässä asiassa virheen verovelvollisen vahingoksi, Verohallinto oikaisee verotusta vero-
velvollisen hyväksi.

Verotusta ei oikaista, jos asia on valitukseen annetulla päätöksellä ratkaistu.

56 § 

Verotuksen oikaisu verovelvollisen vahingoksi

Jos verovelvollinen on jäänyt osaksi tai kokonaan verottamatta tai hänelle on muuten
jäänyt määräämättä säädetty vero, Verohallinto oikaisee verotusta verovelvollisen vahin-
goksi.

Verotuksen oikaisu verovelvollisen vahingoksi on tehtävä kolmen vuoden kuluessa ve-
rovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta. 

Verotusta ei oikaista, jos Verohallinto on selvittänyt ja nimenomaisesti ratkaissut asian.
Verotusta voidaan kuitenkin oikaista, jos ratkaisu asiassa on perustunut virheelliseen tai
puutteelliseen selvitykseen taikka asiassa on ilmennyt sellaista uutta selvitystä, joka olisi
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voinut vaikuttaa asian ratkaisuun. Kirjoitusvirhe, laskuvirhe tai muu niihin verrattava
erehdys voidaan oikaista.

Verotusta ei oikaista, jos asia on valitukseen annetulla päätöksellä ratkaistu.

56 a § 

Verotuksen oikaisuajan jatkaminen 

Verohallinto voi jatkaa 56 §:ssä säädettyä verotuksen oikaisuaikaa yhdellä vuodella,
jos: 

1) valvontatoimi on alkanut toisen viranomaisen antaman tai muualta saadun tiedon
perusteella poikkeuksellisen myöhään taikka se vaatii viranomaisyhteistyötä;  

2) verovelvollinen on antanut asiaa koskevan ilmoituksen tai muun selvityksen poik-
keuksellisen myöhään taikka valvontatoimen kohteena oleva verovelvollinen vaikeuttaa
olennaisesti valvontatoimen suorittamista. 

Päätös verotuksen oikaisuajan jatkamisesta on tehtävä ennen 56 §:ssä säädetyn oikaisu-
ajan päättymistä ja annettava tiedoksi 26 c §:ssä säädetyllä tavalla. Jos Verohallinto on
saanut 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun tiedon tai 2 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen
tai muun selvityksen ennen 56 §:ssä säädetyn oikaisuajan päättymistä, päätös voidaan kui-
tenkin tehdä 60 päivän kuluessa siitä, kun tieto, ilmoitus tai muu selvitys on saatu.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua jatkettua oikaisuaikaa voidaan soveltaa ennakkoperin-
tälaissa, korkotulon lähdeverosta annetussa laissa, rajoitetusti verovelvollisen tulon verot-
tamisesta annetussa laissa (627/1978) sekä ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta
annetussa laissa (1551/1995) tarkoitettuihin suorituksen saajiin sen estämättä, mitä 2 mo-
mentissa säädetään päätöksen tekemisestä ja tiedoksiantamisesta, jos päätös on annettu
suorituksen maksajalle tiedoksi, eikä suorituksen saaja päätöstä tehtäessä ollut selvillä.

Edellä 2 momentissa tarkoitettuun päätökseen ei saa erikseen hakea muutosta.

56 b §

Pidennetty verotuksen oikaisuaika 

Verotusta voidaan oikaista verovelvollisen vahingoksi 56 §:ssä säädetyn oikaisuajan
estämättä kuuden vuoden kuluessa verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta siltä
osin kuin verotuksen oikaisun perusteena on:

1) 31 §:ssä säädetty siirtohinnoitteluoikaisu; 
2) 31 §:ssä tarkoitetussa etuyhteydessä olevien osapuolten välinen yritys- tai rahoitus-

rakenteita koskeva järjestely; tai
3) sellainen verovelvollisen verotukseen vaikuttava tieto, joka on saatu kansainvälises-

sä tietojenvaihdossa muutoin kuin automaattisessa tietojenvaihdossa. 

56 c § 

Rikosperusteinen verotuksen oikaisu

Verotusta voidaan oikaista verovelvollisen vahingoksi 56 §:ssä säädetyn oikaisuajan
estämättä vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana syyttäjä on
nostanut syytteen rikoslain (39/1889) 29 luvun 1—3 §:ssä tarkoitetussa rikosasiassa.

Verohallinto oikaisee 1 momentissa tarkoitetun päätöksen siltä osin kuin syyttäjä on pe-
ruuttanut syytteen taikka syyte on lainvoimaisella tuomiolla tai päätöksellä hylätty tai jä-
tetty tutkimatta. Menettelyssä noudatetaan, mitä verotuksen oikaisusta verovelvollisen
hyväksi säädetään 55 §:ssä. 
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Rikosperusteinen verotuksen oikaisu voidaan kohdistaa oikeushenkilöön, jos 1 mo-
mentissa tarkoitetusta rikoksesta syytetään oikeushenkilön puolesta toiminutta luonnollis-
ta henkilöä.

58 §

Verotuksen oikaisun jättäminen toimittamatta

Verohallinto voi jättää verotuksen oikaisun verovelvollisen vahingoksi toimittamatta,
jos verottamatta jäänyt tulo on vähäinen eikä verotuksen tasapuolisuus taikka verovelvol-
lisen laiminlyöntien laatu tai toistuvuus edellytä verotuksen oikaisun toimittamista. 

Verohallinto antaa tarkemmat määräykset siitä, milloin verottamatta jäänyttä tuloa on
pidettävä 1 momentissa tarkoitetulla tavalla vähäisenä.

59 § 

Verotuksen oikaisun kohdistaminen kuolinpesään

Verovelvollisen kuoltua toimitettava verotuksen oikaisu kohdistetaan kuolinpesään.
Verotusta ei oikaista, jos 56 §:ssä säädetty määräaika on päättynyt.

5 luku

Muutoksenhaku

61 §

Oikaisuviranomainen

Verotuksen oikaisulautakunta ratkaisee tässä laissa tarkoitetut oikaisuvaatimukset. Ve-
rohallinto voi kuitenkin ratkaista oikaisuvaatimuksen siltä osin kuin esitetty vaatimus hy-
väksytään, jos muutoksenhakijana on muu kuin 62 §:n 2 momentissa tarkoitettu viran-
omainen.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

62 §

Oikeus muutoksenhakuun

Verotukseen saavat hakea muutosta verovelvollinen itse sekä jokainen muu, jonka
oman veron määrään verotus välittömästi saattaa vaikuttaa tai joka on veron suorittami-
sesta vastuussa. Myös yhtymä saa hakea muutosta yhtymän tulon vahvistamiseen ja sen
jakoon osakkaille. 

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö ja kunta saavat hakea muutosta verotukseen
sekä yhtymän tulon vahvistamiseen ja sen jakoon. Seurakunta saa hakea muutosta kirkol-
lisverotukseen ja Kansaneläkelaitos vakuutetun sairausvakuutusmaksuun.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

63 §

Oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle

Muutosta haetaan verotuksen oikaisulautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella.
Muutosta ei saa hakea, jos asia on valitukseen annetulla päätöksellä ratkaistu. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava määräajassa Verohallinnolle.
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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64 §

Oikaisuvaatimuksen määräaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä kolmen vuoden kuluessa verovuoden päättymistä seuraa-
van vuoden alusta. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön, kunnan, seurakunnan ja Kan-
saneläkelaitoksen on tehtävä oikaisuvaatimus neljän kuukauden kuluessa verovelvollisen
verotuksen päättymisestä. 

Oikaisuvaatimus voidaan kuitenkin aina tehdä 60 päivän kuluessa päivästä, jona muu-
toksenhakuun oikeutettu on saanut päätöksestä tiedon. Veronsaajien oikeudenvalvontayk-
sikön, kunnan, seurakunnan ja Kansaneläkelaitoksen määräaika lasketaan päätöksen teke-
misestä.

65 a §

Eräitä Verohallinnon päätöksiä koskeva muutoksenhaku

Nimeämispäätöksen hakija ja Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö saavat hakea
muutosta tuloverolain 57 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuun Verohallinnon nimeä-
mispäätökseen.

Päätöksen hakija ja Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö saavat hakea muutosta tu-
loverolain 122 §:n 3 tai 4 momentissa sekä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain
(360/1968) 43 §:n 5 momentissa tarkoitettuun Verohallinnon päätökseen.

Päätöksen hakija ja Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö saavat hakea muutosta ton-
nistoverolain (476/2002) mukaiseen Verohallinnon päätökseen, joka koskee tonnistovero-
velvolliseksi hyväksymistä tai hyväksymisen peruuttamista.

Hakijana oleva yhteisö ja Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö saavat hakea muutos-
ta Verohallinnon päätökseen, joka on tehty eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuo-
jennuksista annetun lain (680/1976) 4 tai 7 §:n nojalla. 

Verovelvollinen ja jokainen muu, jonka oman veron määrään päätös välittömästi saat-
taa vaikuttaa tai joka on veron suorittamisesta vastuussa sekä Veronsaajien oikeudenval-
vontayksikkö saavat hakea muutosta:

1) ennakkoperintälain 18 §:ssä tarkoitettuun ennakonpidätyksen uudelleen määräämis-
tä ja 24 §:ssä tarkoitettuun ennakon muuttamista koskevaan muutoksenhakukelpoiseen
päätökseen;

2) ennakkoperintälain 22 §:ssä tarkoitettuun ennakonpidätyksen tai ennakon palautta-
mista koskevaan päätökseen; 

3) ennakkoperintälain 25—27 §:ssä tarkoitettuun ennakkoperintärekisteriin merkitse-
mistä tai siitä poistamista koskevaan päätökseen; 

4) rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 5 §:ssä ja 16 §:n
4 momentissa tarkoitettuun lähdeverokorttia, verokorttia tai ennakkoveroa koskevaan
muutoksenhakukelpoiseen päätökseen;

5) rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 11 §:n 2 momentissa
tarkoitettuun lähdeveron palauttamista koskevaan päätökseen;

6) Pohjoismaiden Investointipankin, Pohjoismaiden projektivientirahaston, Pohjois-
maiden kehitysrahaston ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön palveluksessa olevien
henkilöiden verottamisesta annetun lain (562/1976) 6 §:ssä tarkoitettuun lopullisen palk-
kaveron palauttamista koskevaan päätökseen.

Tiedonantovelvollinen saa hakea muutosta Verohallinnon päätökseen, joka koskee vel-
vollisuutta antaa 3 luvussa tarkoitettuja tietoja. Tiedonantovelvollinen ja Veronsaajien oi-
keudenvalvontayksikkö saavat hakea muutosta 22 a §:ssä tarkoitettua laiminlyöntimaksua
koskevaan Verohallinnon päätökseen.

Muutosta haetaan verotuksen oikaisulautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 60 päivän kuluessa siitä, kun muutoksenhakija on saanut tie-
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don Verohallinnon päätöksestä. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön määräaika laske-
taan päätöksen tekemisestä. Muutoin sovelletaan, mitä tässä luvussa säädetään. 

66 §

Valitus hallinto-oikeuteen

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla
siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiirissä verovelvollisen tai yhtymän kotikunta
5 §:n mukaan on. Jos henkilöillä, joihin sovelletaan puolisoita koskevia tuloverolain sään-
nöksiä, on kotikunta eri hallinto-oikeuksien tuomiopiirissä, oikaisulautakunnan päätök-
seen haetaan muutosta siltä hallinto-oikeudelta, jonka tuomiopiiriin kuuluu henkilöistä
vanhemman kotikunta. Jos henkilöt ovat samanikäisiä, toimivaltainen hallinto-oikeus
määräytyy sen mukaan, kumman henkilötunnuksen yksilönumero on pienempi. 

Edellä 65 a §:ssä tarkoitettu päätöksen hakija, tiedonantovelvollinen, verovelvollinen
ja muu muutoksenhakuun oikeutettu sekä Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö saavat
hakea muutosta valittamalla siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiiriin hakijan, tiedo-
nantovelvollisen tai verovelvollisen kotikunta Verohallinnon päätöstä tehtäessä kuului. 

Jos mikään hallinto-oikeus ei olisi toimivaltainen käsittelemään valitusta, muutosta
haetaan valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen.

67 §

Valitusaika

Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa oikaisuvaatimukseen annetun päätöksen tiedok-
sisaannista. 

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön, kunnan, seurakunnan ja Kansaneläkelaitoksen
valitusaika lasketaan päätöksen tekemisestä.

69 §

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön ja verovelvollisen kuuleminen valitusta 
käsiteltäessä

Hallintotuomioistuimen on varattava verovelvollisen tekemästä valituksesta Veronsaa-
jien oikeudenvalvontayksikölle ja Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön tekemästä vali-
tuksesta verovelvolliselle tilaisuus vastineen antamiseen sekä tarvittaessa muutoksenhaki-
jalle tilaisuus vastaselityksen antamiseen.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

70 §

Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallin-
to-oikeus myöntää valitusluvan. 

71 a §

Ennakkopäätösvalitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Verovelvollinen, muu 62 §:n 1 momentissa tarkoitettu ja 65 a §:n nojalla muutoksenha-
kuun oikeutettu sekä Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (osapuolet) saavat hakea
muutosta verotuksen oikaisulautakunnan päätökseen hallinto-oikeuden asemesta kor-
7
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keimmalta hallinto-oikeudelta vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää ennakkopäätös-
valitusta koskevan valitusluvan (ennakkopäätösvalitus).

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

71 c §

Menettely ennakkopäätösvalitusta koskevassa lupa-asiassa

Ennakkopäätösvalitusta koskevaa lupaa haetaan korkeimmalta hallinto-oikeudelta va-
lituskirjelmällä, joka sisältää lupahakemuksen ja valituksen. Valituskirjelmä on toimitet-
tava valitusajassa Verohallintoon. Määräaika valituskirjelmän jättämiselle on 60 päivää
siitä, kun muutoksenhakija on saanut oikaisulautakunnan päätöksestä tiedon siten kuin
26 c §:ssä säädetään. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön määräaika on 60 päivää, ja
se lasketaan oikaisulautakunnan päätöksen tekemisestä.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

71 e §

Menettely eräitä Verohallinnon päätöksiä koskevassa muutoksenhaussa

Edellä 65 a §:n 5 momentin 1, 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuja päätöksiä koskeva muutok-
senhaku on käsiteltävä Verohallinnossa, verotuksen oikaisulautakunnassa, hallinto-oikeu-
dessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa kiireellisenä.

71 f §

Oikaisulautakunnan päätökseen liitettävä valitusosoitus

Oikaisulautakunnan päätökseen on liitettävä hallintolain 47 §:ssä tarkoitettu valitus-
osoitus, josta ilmenee, miten ratkaisuun tyytymättömän on meneteltävä saattaakseen asia
hallinto-oikeuden tutkittavaksi tai hakeakseen muutosta tämän lain 71 a §:n mukaisella
ennakkopäätösvalituksella. 

Valitusosoituksessa on myös selostettava menettely ennakkopäätösvalitusta koskevas-
sa lupa-asiassa pääpiirteittäin.

71 g §

Perustevalitus

Tässä laissa tarkoitettuihin asioihin ei sovelleta verojen ja maksujen täytäntöönpanosta
annetun lain (706/2007) perustevalitusta koskevia säännöksiä.

78 §

Muutosten toteuttaminen

Muutoksenhakuviranomaisen tai Verohallinnon päätöksen perusteella uudelleen toimi-
tettava verotus, seurannaismuutos ja muutoksenhaun johdosta tehtävät muut muutokset
verotukseen toteutetaan noudattaen, mitä verotuksen oikaisusta 55 ja 56 §:ssä säädetään.
Tehtyihin päätöksiin haetaan muutosta sen mukaan, mitä muutoksen hakemista verotuk-
sen oikaisua koskevaan päätökseen 5 luvussa säädetään.

Verohallinnon on määrättävä, ellei erityisestä syystä muuta johdu, omasta aloitteistaan
saatavan täytäntöönpanon keskeytettäväksi siltä osin kuin muutoksenhakuviranomainen
on kumonnut verotusta koskevan päätöksen ja palauttanut asian Verohallinnolle uudelleen
toimitettavaksi. Keskeytysmääräys on tehtävä viipymättä sen jälkeen, kun muutoksenha-
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kuviranomaisen päätös on annettu Verohallinnolle tiedoksi. Keskeytysmääräykseen so-
velletaan muutoin, mitä verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa sääde-
tään.

Tässä pykälässä tarkoitetut muutokset verotukseen tehdään, vaikka verotuksen oikai-
sun edellytykset puuttuvat.

85 a §

Muutoksenhaku Verohallinnon antamaan ennakkoratkaisuun

Verovelvollinen ja muu 62 §:n 1 momentissa tarkoitettu sekä Veronsaajien oikeuden-
valvontayksikkö saavat hakea muutosta Verohallinnon antamaan ennakkoratkaisuun hal-
linto-oikeudelta. Valitus tehdään siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiiriin verovel-
vollisen kotikunta päätöstä tehtäessä kuului. Jos mikään hallinto-oikeus ei olisi toimival-
tainen käsittelemään valitusta, muutosta haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta. Muutok-
senhaussa noudatetaan tällöin, mitä 69 §:ssä säädetään. Valitusaika on 30 päivää päätök-
sen tiedoksisaannista. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön määräaika lasketaan pää-
töksen tekemisestä.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2017 toimitettavassa verotuksessa

ja sitä koskevassa muutoksenhaussa.
Verovuodelta 2016 ja sitä aikaisemmilta verovuosilta toimitettavassa verotuksessa ja

sitä koskevassa muutoksenhaussa sekä muutoksenhaussa ennen lain voimaantuloa annet-
tuun muuhun Verohallinnon päätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa
olleita säännöksiä.

Muutoksenhaussa lain voimaantulon jälkeen annettuun verovuotta 2016 tai sitä aikai-
sempaa verovuotta koskevaan sekä tämän lain voimaantulon jälkeen annettuun muuhun
Verohallinnon päätökseen sovelletaan tämän lain säännöksiä. Verovuoden 2016 säännön-
mukaista verotusta koskevan Verohallinnon päätöksen muutoksenhakuun sovelletaan kui-
tenkin tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2016

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen
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