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  MÄÄRÄYS Dnro 
   1910/512/2001 
Valtuutussäännös Päivämäärä 
Verontilityslaki  (532/98) 18 §  20.6.2001 
Voimassaolo Vastaanottaja 
20.6.2001 - toistaiseksi Uudenmaan verovirasto 
Korvaa normin (nro, pvm)  
- 
 
 
Asia Veronsaajan korko erityistilanteissa 
  
 
 
 
 
 Verontilityslain 18 § 1 momentin mukaan veronsaajalta peritään tai tälle maksetaan 

korkoa myös silloin, kun tilitys on ollut virheellinen, kun veronsaajalle on myönnetty 
lykkäystä tilitetyn veron takaisin perimiseen, kun veronsaajalta perittävä määrä on 20 
§ nojalla siirretty perittäväksi seuraavan kuukausitilityksen yhteydessä taikka kun 
veronsaajalle on maksettu tai tämä on maksanut muutoin tilityksessä käsiteltäviä 
veroja ennen tilitystä. Verontilityslain 18 § 3 momentissa on säädetty, että 
verohallitus antaa tarkemmat määräykset tässä pykälässä tarkoitettujen korkojen 
laskemisesta ja tilityksessä käsiteltävien verojen maksamisesta ennen tilitystä.  

 
Tilitysvirhe 

 
Tilitysvirheen johdosta veronsaajalta perittävälle tai tälle maksettavalle määrälle 
määrättävä korko lasketaan virheellisen tilityksen maksupäivästä korjaustilityksen 
maksupäivään. 
 
Olennaisen tilitysvirheen korotettua korkoa lasketaan korjaustilityksen 
perintäilmoituksen eräpäivästä siihen päivään saakka, jolloin veronsaaja maksaa 
perittävän määrän tai eräpäivää seuraavan tilityksen maksupäivään, jolloin 
perintäilmoituksen mukainen vero vähennetään veronsaajalle tilitettävästä määrästä. 
Veronsaajalle maksettava korko lasketaan maksupäivään. 

 
Lykkäys 
 

Lykkäyksen johdosta veronsaajalta perittävä korko lasketaan lykkäyksen alkupäivästä 
takaisinmaksupäivään maksamatta olevalle pääomalle. Jos lykätty määrä suoritetaan 
maksuerissä, korko lasketaan maksuohjelmaeräkohtaisesti lykkäyspäivästä kulloinkin 
maksettavana olevan erän maksupäivään tai sen tilityksen maksupäivään, jona 
maksuerä on peritty veronsaajalta.  
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Seuraavaan kuukausitilitykseen perittäväksi siirtäminen 
 

Seuraavaan kuukausitilitykseen perittäväksi siirrettävälle määrälle lasketaan korko 
säännönmukaisesta maksupäivästä seuraavan tilityksen maksupäivään. Jos 
veronsaaja maksaa seuraavaan tilitykseen siirrettävän määrän viimeistään 
alkuperäisen tilityksen säännönmukaisena maksupäivänä, ei perittävälle määrälle 
peritä korkoa. Jos veronsaaja maksaa perittävän määrän alkuperäisen tilityksen 
maksupäivän jälkeen, mutta ennen seuraavan tilityksen maksupäivää, korko lasketaan 
veronsaajan maksun päivään saakka. 

 
Veronsaajan ennakkomaksu 
 

Veronsaajan maksaessa tilityksessä perittäväksi tulevia veroja ennen tilityksen 
mukaista maksupäivää, luetaan maksu tilitystä toimitettaessa perittävän määrän 
suoritukseksi ja veronsaajalle maksetaan korkoa maksupäivästä kyseessä olevan 
tilityksen mukaiseen säännönmukaiseen maksupäivään. 
 
Veronsaajalle ei makseta korkoa palautettaessa aiheetta ilman välittömästi tilitykseen 
liittyvää perustetta veronkantoviranomaiselle maksettua suoritusta.    

 
Tilityksen aikaistettu maksu   
 

Veronkantoviranomaisen maksaessa viranomaisen päätöksen perusteella 
veronsaajalle suorituksen ennen tilityksen toimittamista, lasketaan maksettavalle 
määrälle korko maksupäivästä tilityksen säännönmukaiseen maksupäivään.    
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