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Valtioneuvoston asetus
verotusmenettelystä annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan verotusmenettelystä annetun asetuksen (763/1998) 2 §:n 1 momentti sekä 3

ja 4 §, 
sellaisina kuin niistä ovat, 2 §:n 1 momentti asetuksessa 463/2014 ja 4 § osaksi asetuk-

sessa 570/2010, sekä 
lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksessa 463/2014, uusi 4 momentti seuraa-

vasti:

2 §

Verotarkastusmenettely

Verotarkastuksen kuluessa verovelvolliselle on, mikäli mahdollista, kerrottava tarkas-
tuksen tavoitteista, tarkastuksen kulusta ja jatkotoimenpiteistä sekä selvitettävä tarkastuk-
sessa esiin tulleet seikat. Lisäksi verovelvolliselle annetaan tarvittaessa verotusta koske-
vaa opastusta ja neuvontaa.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Verotarkastus voidaan toimeenpanna jo tilikauden aikana.

3 §

Verotarkastuksessa esitettävä aineisto ja omaisuus 

Verotarkastuksessa on esitettävä tarkastettavaksi kaikki elinkeino- tai muuhun tulon-
hankkimistoimintaan liittyvä aineisto ja omaisuus.

Verotarkastuksessa esitettävää aineistoa ovat tasekirja, tase-erittely ja muut kirjanpito-
kirjat, tilipuitteet käyttöaikaa koskevin merkinnöin, kirjaussuunnitelma, koneellisen kir-
janpidon menetelmäkuvaus, tositteet, kirjeenvaihto, muistiinpanot sekä muu kirjanpitoai-
neisto ja laskentatoimeen kuuluva aineisto, sopimus- ja velkakirjat sekä pöytäkirjat. Ai-
neiston esittämisvelvollisuus koskee kirjallisia ja kuvallisia esityksiä (asiakirja) sekä sel-
laisia tietovälineitä, joiden sisältö on luettavissa, katseltavissa, kuunneltavissa tai muuten
ymmärrettävissä vain teknisin apuvälinein (tekninen tallenne). Omaisuudella tarkoitetaan
toimintaan kuuluvia varastoja ja muuta omaisuutta. 

Esittämisvelvollisen on esitettävä tarkastettavaksi myös kaikki muu aineisto ja omai-
suus, joka saattaa olla tarpeen hänen verotuksessaan tai hänen verotustaan koskevaa muu-
toksenhakua käsiteltäessä.
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4 §

Verotarkastuksen suorittamispaikka 

Verotarkastus toimitetaan verovelvollisen toimitiloissa, tilitoimistossa, muualla asia-
miehen tai edustajan tiloissa tai Verohallinnossa. Jos verotarkastus toimitetaan muualla
kuin Verohallinnossa, verovelvollisen on asetettava verotarkastuksen suorittavan virka-
miehen käyttöön tarkoituksenmukaiset tilat sekä tarpeelliset välineet ja avustavat henkilöt.
Asiakirjat ja tekniset tallenteet on esitettävä tarkastettavaksi tai toimitettava sinne, missä
verotarkastus suoritetaan. Teknisistä tallenteista on viranomaisen kehotuksesta valmistet-
tava jäljennökset verotarkastusta suorittavan henkilön käyttöön, jos se on tarkastuksen
suorittamista varten tarpeen. 

Edellä 1 momentissa välineellä tarkoitetaan teknistä välinettä, jolla tekniset tallenteet
voidaan saattaa luettavaan, katseltavaan, kuunneltavaan tai muuten ymmärrettävään muo-
toon.

————
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. 

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2016 

Valtiovarainministeri Petteri Orpo

Ylitarkastaja Henna Ritari
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