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Laki
verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään verotusmenettelystä annettuun lakiin (1558/1995) uusi 50 a § seuraavasti:

50 a §

Maastapoistumisverotuksen maksunlykkäys

Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 e §:n 5 momentissa ja 52 i §:ssä tarkoi-
tetuissa tilanteissa verovelvollisella on oikeus maksaa 51 e §:n ja 52 e §:n 2 ja 3 momentin
perusteella veronalaiseksi tuloksi lukemisesta johtuvan veron määrä viiden vuoden aikana
suoritettavilla maksuerillä (maksunlykkäys). Jos tulo luetaan veronalaiseksi muutoksen-
haun johdosta tai sen johdosta, että verotusta on muutettu viranomaisen aloitteesta, vero-
velvollisella on oikeus vastaavaan maksunlykkäykseen kuitenkin siten, että viiden vuoden
aika lasketaan kuin jos tuloksi lukeminen olisi tapahtunut verovuoden verotuksen yhtey-
dessä.

Verovelvollisen on vaadittava maksunlykkäystä ennen verovuoden verotuksen päätty-
mistä. Jos tuloksi lukeminen on tapahtunut muutoksenhaun johdosta tai sen johdosta, että
verotusta on muutettu viranomaisen aloitteesta, maksunlykkäystä on vaadittava ennen
maksuunpannun veron ensimmäistä eräpäivää.

Verohallinto voi vaatia veron maksamisen turvaamiseksi vakuutta, jos on osoitettavissa
oleva ja tosiasiallinen riski verojen jäämisestä perimättä.

Maksunlykkäys keskeytyy viipymättä ja verosta tulee perittävissä oleva, jos:
1) toiseen valtioon siirretyt varat tai kiinteän toimipaikan harjoittama liiketoiminta luo-

vutetaan;
2) toiseen valtioon siirretyt varat, verovelvollisen verotuksellinen kotipaikka tai kiin-

teän toimipaikan harjoittama liiketoiminta siirretään muuhun valtioon kuin Euroopan uni-
onin jäsenvaltioon;

3) verovelvollinen tekee konkurssin tai se asetetaan selvitystilaan;
4) verovelvollinen laiminlyö maksueriä koskevien velvoitteidensa noudattamisen eikä

korjaa tilannetta 12 kuukauden kuluessa tai, jos verovelvollinen laiminlyö velvoitteiden
noudattamisen toisena vuonna peräkkäin, 6 kuukauden kuluessa.

Edellä 4 momentin 2 kohdassa säädettyä ei kuitenkaan sovelleta, jos siirto tapahtuu Eu-
roopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon, jonka kanssa Suomella on keskinäistä avu-
nantoa verosaatavien perinnässä koskeva sopimus tai joka on Euroopan unionin kanssa
solminut keskinäistä avunantoa verosaatavien perinnässä koskevan sopimuksen, joka vas-
taa keskinäisestä avunannosta veroihin, maksuihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien
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saatavien perinnässä annetussa neuvoston direktiivissä 2010/24/EU säädettyä keskinäistä
virka-apua.

Verovelvollinen voi keskeyttää maksunlykkäyksen, jolloin Verohallinto määrää vielä
maksamatta olevat maksuerät kannettaviksi.

Mitä edellä säädetään, sovelletaan myös yleisradioverosta annetun lain 3 §:ssä tarkoi-
tettuun yhteisöjen yleisradioveroon.

Verohallinto voi antaa tarkempia määräyksiä maksunlykkäyksessä noudatettavasta me-
nettelystä.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.
Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2019

Tasavallan Presidentti
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