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Laki
maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta
annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain (603/2006) 3 §:n 2 momentti ja
muutetaan 15 § ja 16 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 15 § laeissa 1440/2009 ja
532/2010 ja 16 §:n 1 momentti laissa 532/2010, seuraavasti:
15 §
Tietojen antaminen Verohallinnolle ja eräille muille viranomaisille
Verohallinnolla on salassapitosäännösten ja muiden tietojen saantia koskevien rajoitusten estämättä oikeus saada maa- ja metsätalousministeriöltä, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta sekä Ahvenanmaan valtionvirastolta tässä laissa tarkoitetun valmisteveron palauttamista sekä siihen liittyvää valvontaa varten tarpeellisia tietoja hakijalle
myönnetystä 2 §:n 2—5 kohdassa tarkoitetusta tukityypistä ja tuen maksupäivästä. Hakijasta on oikeus saada yksilöinti- ja yhteystietoina hakijan nimi-, henkilö- tai yhteisötunnus
sekä viranomaiselle ilmoitettu osoite.
Maa- ja metsätalousministeriöllä, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilla sekä
Ahvenanmaan valtionvirastolla on salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä oikeus saada Verohallinnolta tässä laissa tarkoitetun valmisteveron palauttamista sekä siihen liittyvää valvontaa varten tarpeellisia tietoja palautuksen
määrästä ja sen perusteesta. Palautuksen saajasta on oikeus saada yksilöinti- ja yhteystietoina palautuksen saajan nimi, henkilö- tai yhteisötunnus sekä Verohallinnolle ilmoitettu
toimipaikan osoite.
16 §
Verohallinnon ja eräiden muiden viranomaisten oikeus oma-aloitteiseen tietojen
antamiseen
Verohallinto voi salassapitosäännösten estämättä antaa omasta aloitteestaan tarpeellisia
tässä laissa tarkoitetun veronpalautuksen saajaa ja myönnettyä veronpalautusta koskevia
palautuksen oikeellisuuden valvontaan liittyviä tietoja maa- ja metsätalousministeriölle
sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille niiden laissa tai asetuksessa säädettyyn
tehtävään liittyvän valvontavelvollisuuden täyttämiseksi, jos on syytä epäillä, että hakija
ei olisi ollut oikeutettu 2 §:n 2—5 kohdassa tarkoitettuun tukeen. Yksilöinti- ja yhteystietoina voidaan antaa palautuksen saajan nimi, henkilö- tai yhteisötunnus sekä Verohallinnolle ilmoitettu toimipaikan osoite.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
————
HE 159/2016
VaVM 17/2016
EV 178/2016

1

1181/2016
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2016
Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö
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