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787/2016

Laki
veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain (1556/1995) 1 §:n 1 momentti,

2 §:n 1 momentti, 3 §:n 3 momentti, 6 §, 7 §:n otsikko sekä 2 ja 3 momentti sekä 8—12 §,
sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 momentti laissa 614/2009, 2 §:n 1 momentti laissa

346/2002, 7 §:n 2 momentti sekä 11 ja 12 § laissa 255/2008, sekä
lisätään 4 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 346/2002, uusi 2 momentti ja lakiin uusi

5 a, 5 b, 7 a ja 11 a § seuraavasti:

1 § 

Soveltamisala

Jos veronkantolain (769/2016) 1 §:ssä tarkoitetun veron maksaminen määräaikana lai-
minlyödään, lasketaan verolle viivästysseuraamukset sen mukaan kuin tässä laissa sääde-
tään. Tätä lakia sovelletaan myös muuhun valtiolle tai kunnalle suoritettavaan veroon ja
veroon rinnastettavaan suoritukseen, jollei maksamisen laiminlyönnin tai viivästymisen
seuraamuksista muussa laissa säädetä toisin.

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

2 § 

Veronlisäys

Muun oma-aloitteisesti suoritettavan veron kuin veronkantolain 7 §:ssä tarkoitetun ve-
ron maksamatta jättämisen tai maksun viivästymisen vuoksi sekä jälkiverotuksen toimit-
tamisen ja verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 57 §:ssä tarkoitetun verotuksen
oikaisun yhteydessä lasketaan verolle veronlisäys. Se on määrältään kutakin kalenteri-
vuotta edeltävän puolivuotiskauden korkolain (633/1982) 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko
lisättynä seitsemällä prosenttiyksiköllä, yhteensä kuitenkin vähintään kolme euroa. 

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

3 § 

Veronlisäyksen laskeminen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Muiden kuin oma-aloitteisesti suoritettavien verojen jälkiverotuksen toimittamisen ja

verotusmenettelystä annetun lain 57 §:ssä tarkoitetun verotuksen oikaisun yhteydessä ve-
ronlisäys lasketaan verotuksen päättymiskuukautta seuraavan kolmannen kuukauden
alusta verolle määrättävään eräpäivään.
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4 § 

Viivekorko

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Edellä 1 momentissa säädettyä ei sovelleta veronkantolain 7 §:ssä tarkoitettuun veroon. 

5 a § 

Viivästyskorko

Veronkantolain 7 §:ssä tarkoitetulle, maksamatta jätetylle verolle lasketaan viivästys-
korkoa, joka on kutakin kalenterivuotta edeltävän puolivuotiskauden korkolain 12 §:ssä
tarkoitettu viitekorko lisättynä seitsemällä prosenttiyksiköllä. 

Viivästyskorkoa ei lasketa veronlisäykselle eikä viivästyskorolle.

5 b § 

Viivästyskoron laskeminen

Viivästyskorko lasketaan oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain
(768/2016) 32 §:ssä tarkoitettua eräpäivää seuraavasta päivästä veron suorittamispäivään.

Verohallinnon määräämälle myöhästymismaksulle, veronkorotukselle, laiminlyönti-
maksulle ja veronkantolain 34 §:n nojalla takaisin perittävälle palautukselle lasketaan vii-
västyskorko kuitenkin verotuspäätöksellä määrättyä eräpäivää seuraavasta päivästä veron
tai maksun suorittamispäivään.

6 §

Viivekoron ja viivästyskoron palauttaminen

Jos veroa on viranomaisen muulla kuin verosta vapauttamista koskevalla päätöksellä
alennettu tai se on poistettu, alennetulle tai poistetulle määrälle kertynyt viivekorko tai vii-
västyskorko on palautettava.

7 § 

Veronlisäyksen, viivekoron ja viivästyskoron perimättä jättäminen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Verohallinnon ja muun veroa kantavan viranomaisen on jätettävä veronlisäys, viivekor-

ko ja viivästyskorko kokonaan tai osittain perimättä, jos veron maksaminen on viivästynyt
viranomaisen menettelyn vuoksi.

Verohallinnon määräämä viivästyskorko voidaan jättää kokonaan tai osittain perimättä,
jos maksaminen on viivästynyt verovelvollisesta riippumattomasta syystä tai muusta eri-
tyisestä syystä. 

7 a § 

Tarkemmat säännökset veronlisäyksen, viivekoron ja viivästyskoron perimättä 
jättämisestä

Valtiovarainministeriön asetuksella voidaan säätää, että veronlisäystä, viivekorkoa tai
viivästyskorkoa ei peritä ajalta, jolta maksaminen on viivästynyt verovelvollisesta riippu-
mattomien esteiden vuoksi.
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8 § 

Veronlisäyksen, viivekoron ja viivästyskoron pakkoperintä

Veronlisäyksen, viivekoron ja viivästyskoron perimisestä ulosottotoimin säädetään ve-
rojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007).

9 § 

Veronlisäyksen, viivekoron ja viivästyskoron tilittäminen veronsaajille

Veronlisäys, viivekorko ja viivästyskorko tilitetään veronsaajille samassa suhteessa
kuin se vero, jonka maksamatta jättämisen tai maksun viivästymisen vuoksi veronlisäys,
viivekorko ja viivästyskorko peritään.

10 § 

Veronlisäys, viivekorko ja viivästyskorko tuloverotuksessa

Veronlisäys, viivekorko ja viivästyskorko eivät ole tuloverotuksessa veronalaista tuloa
eivätkä vähennyskelpoista menoa.

11 § 

Palauttaminen 

Verohallinto tai muu veron kantanut viranomainen palauttaa hakemuksesta virheelli-
sesti perityn veronlisäyksen, viivekoron ja viivästyskoron. Muutoin toteamansa aiheetto-
man veronlisäyksen, viivekoron tai viivästyskoron viranomainen palauttaa hakemuksetta,
ellei sitä ole käytettävä veronkantolain säännösten mukaisesti verovelan lyhennykseksi.

11 a § 

Muutoksenhaku

Verovelvollinen, muu verosta vastuussa oleva ja Veronsaajien oikeudenvalvontayksik-
kö saavat hakea muutosta Verohallinnon tämän lain nojalla antamaan päätökseen. Muu-
tosta haetaan verotuksen oikaisulautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisu-
vaatimus on tehtävä 60 päivän kuluessa siitä, kun muutoksenhakija on saanut tiedon Ve-
rohallinnon päätöksestä. Päätös voidaan antaa tiedoksi verovelvolliselle tai verosta vas-
tuussa olevalle siten kuin verotusmenettelystä annetun lain 26 c §:ssä säädetään. Veron-
saajien oikeudenvalvontayksikön määräaika lasketaan kuitenkin päätöksen tekemisestä.
Menettelyyn sovelletaan muutoin, mitä oikaisuvaatimusta koskevasta menettelystä vero-
tusmenettelystä annetussa laissa säädetään.

Verovelvollinen ja Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö saavat hakea oikaisuvaati-
mukseen annettuun päätökseen muutosta valittamalla siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuo-
miopiiriin verovelvollisen kotikunta Verohallinnon päätöstä tehtäessä kuului. Valitusaika
on 60 päivää oikaisuvaatimukseen annetun päätöksen tiedoksisaannista. Veronsaajien oi-
keudenvalvontayksikön valitusaika lasketaan oikaisuvaatimuksen johdosta annetun pää-
töksen tekemisestä. Menettelyyn sovelletaan muutoin, mitä valitusta koskevasta menette-
lystä verotusmenettelystä annetussa laissa säädetään. 

Muun viranomaisen kuin Verohallinnon tämän lain nojalla antamaan päätökseen hae-
taan muutosta valittamalla siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiiriin vero- tai maksu-
velvollisen kotikunta päätöstä tehtäessä kuului. Muutoksenhaussa noudatetaan muutoin
hallintolainkäyttölain (586/1996) säännöksiä. 
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Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallin-
to-oikeus myöntää valitusluvan. Muutoksenhaussa noudatetaan tällöin, mitä verotusme-
nettelystä annetun lain 70 ja 71 §:ssä säädetään.

Verovelvollinen ja Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö saavat hakea muutosta
2 momentissa tarkoitettuun verotuksen oikaisulautakunnan päätökseen ennakkopäätösva-
lituksella siten kuin verotusmenettelystä annetun lain 71 a—71 d §:ssä säädetään.

12 § 

Tarkemmat määräykset

Verohallinto voi antaa tarkempia määräyksiä veronlisäyksen, viivekoron ja viivästys-
koron määräämisessä noudatettavasta menettelystä sekä veronlisäyksen, viivekoron ja vii-
västyskoron laskemisesta.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun Verohallinnon päätökseen

sovelletaan 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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