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Laki
verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 21 joulukuuta 2012

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 62 §:n 4 momentti sekä 88 ja 90 §,
sellaisina kuin ne ovat, 62 §:n 4 momentti laissa 238/2008, 88 § osaksi laeissa 1274/2002 ja
238/2008 sekä 90 § laeissa 505/1998 ja 238/2008,
muutetaan 1 §:n 3 momentti, 23 a, 26 a, 53, 61 ja 69 §, 8 luvun otsikko, 85 § ja 10 luvun
otsikko,
sellaisina kuin niistä ovat 23 a § laeissa 565/2004, 1252/2009 ja 520/2010, 26 a § laissa
1067/2003, 61 § laissa 520/2010, 69 § laissa 238/2008, 8 luvun otsikko laissa 536/1996 ja 85 §
laeissa 505/1998 ja 520/2010, sekä
lisätään lakiin uusi 23 b, 71 a—71 f ja 85 a § seuraavasti:
1 luku
Yleiset säännökset
1§
Lain soveltamisala
— — — — — — — — — — — — —
Verovelvollisuudesta säädetään erikseen.
Verojen suoritukseksi toimitetaan verovuoden aikana ennakkoperintä sen mukaan kuin
tässä
laissa
ja
ennakkoperintälaissa
(1118/1996) säädetään. Verot kannetaan siten
kuin tässä laissa ja veronkantolaissa
(609/2005) säädetään.
23 a §
Muutoksenhaku tiedonantovelvollisuutta koskevaan päätökseen
Tiedonantovelvollinen saa hakea muutosta
HE 76/2012
VaVM 29/2012
EV 136/2012

Verohallinnon päätökseen, joka koskee velvollisuutta antaa tässä luvussa tarkoitettuja
tietoja. Muutosta haetaan valittamalla siihen
hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiiriin tiedonantovelvollisen kotikunta päätöstä tehtäessä kuului.
Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa siitä,
kun tiedonantovelvollinen on saanut tiedon
Verohallinnon päätöksestä. Päätös voidaan
antaa tiedoksi saantitodistusmenettelyä käyttämättä, jolloin päätös katsotaan saaduksi tiedoksi seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun
se on annettu postin kuljetettavaksi, jollei
muuta näytetä. Menettelyyn sovelletaan muutoin, mitä 69 §:ssä ja hallintolainkäyttölaissa
(586/1996) säädetään.
Tiedonantovelvollinen ja Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö saavat hakea hallinto-oikeuden päätökseen muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos
korkein hallinto-oikeus myöntää valituslu-
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van. Muutoksenhakuun sovelletaan tällöin,
mitä 70 ja 71 §:ssä säädetään.
23 b §
Muutoksenhaku laiminlyöntimaksua koskevaan päätökseen
Tiedonantovelvollinen ja Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö saavat hakea laiminlyöntimaksua koskevaan Verohallinnon päätökseen muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella päätöksen tehneeltä viranomaiselta.
Tiedonantovelvollisen on tehtävä oikaisuvaatimus viiden vuoden kuluessa sitä seuranneen
kalenterivuoden alusta, jona laiminlyöntimaksua koskeva päätös on tehty. Oikaisuvaatimus voidaan kuitenkin tehdä aina 60 päivän
kuluessa siitä, kun tiedonantovelvollinen on
saanut päätöksestä tiedon. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön määräaika on 60 päivää päätöksen tekemisestä.
Tiedonantovelvollinen ja Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö saavat hakea oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen muutosta
valittamalla siihen hallinto-oikeuteen, jonka
tuomiopiiriin tiedonantovelvollisen kotikunta
päätöstä tehtäessä kuului. Tiedonantovelvollisen on tehtävä valitus viiden vuoden kuluessa sitä seuranneen kalenterivuoden alusta,
jona laiminlyöntimaksua koskeva päätös on
tehty. Valitusaika on kuitenkin aina vähintään 60 päivää oikaisuvaatimukseen annetun
päätöksen tiedoksisaannista. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön määräaika on 60 päivää päätöksen tekemisestä. Menettelyyn sovelletaan muutoin, mitä 69 §:ssä ja hallintolainkäyttölaissa säädetään.
Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu päätös
voidaan antaa tiedoksi saantitodistusmenettelyä käyttämättä, jolloin päätös katsotaan saaduksi tiedoksi seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on annettu postin kuljetettavaksi, jollei muuta näytetä.
Tiedonantovelvollinen ja Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö saavat hakea hallinto-oikeuden päätökseen muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos
korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Muutoksenhaussa sovelletaan tällöin,
mitä 70 ja 71 §:ssä säädetään.

26 a §
Asioiden yhdessä käsitteleminen
Jos päätös vaikuttaa merkittävästi Verohallinnossa samanaikaisesti vireillä olevan asian
ratkaisemiseen, asiat valmistellaan ja ratkaistaan yhdessä, jos se asioiden lukumäärä, töiden järjestelyt ja verotuksen valmistuminen
huomioon ottaen on mahdollista, eikä yhdessä käsittelemisestä aiheudu haitallista viivytystä.
53 §
Verovastuun toteuttaminen
Verovastuun toteuttamisesta on voimassa,
mitä siitä veronkantolain 40 §:ssä säädetään.
5 luku
Muutoksenhaku
61 §
Oikaisuviranomainen
Verotuksen oikaisulautakunta ratkaisee verotusta koskevat oikaisuvaatimukset. Verohallinto voi kuitenkin ratkaista 62 §:n 1 momentissa tarkoitetun henkilön tekemän oikaisuvaatimuksen siltä osin kuin esitetty vaatimus hyväksytään.
Jos verovelvollisen verotus on toimitettu
arvioimalla siten kuin 27 §:n 1 momentissa
säädetään ja verovelvollinen hakee muutosta
verotukseen antamalla verotuksen päättymisen jälkeen veroilmoituksen, Verohallinto voi
kumota verotuksen ja toimittaa sen uudelleen.
69 §
Veronsaajien kuuleminen valitusta
käsiteltäessä
Valitusta käsittelevän hallintotuomioistuimen tulee varata verovelvollisen tekemästä
valituksesta Veronsaajien oikeudenvalvontayksikölle tilaisuus vastineen ja tarvittaessa
vastaselityksen antamiseen.
Sen lisäksi, mitä hallintolainkäyttölain 34
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§:n 2 momentissa säädetään asian ratkaisemisesta asianosaista kuulematta, hallintotuomioistuin voi ratkaista valituksen kuulematta
Veronsaajien oikeudenvalvontayksikköä, jos
veron määrä voi verovelvollisen valituksen
johdosta muuttua enintään 6 000 euroa, eikä
asia ole tulkinnanvarainen tai epäselvä.
71 a §
Ennakkopäätösvalitus korkeimpaan
hallinto-oikeuteen
Verovelvollinen ja muu 62 §:n 1 momentissa tarkoitettu sekä Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (osapuolet) saavat hakea
muutosta verotuksen oikaisulautakunnan päätökseen hallinto-oikeuden asemesta korkeimmalta hallinto-oikeudelta, jos korkein hallinto-oikeus myöntää ennakkopäätösvalitusta
koskevan valitusluvan (ennakkopäätösvalitus).
Ennakkopäätösvalitusta koskeva lupa voidaan myöntää myös siten, että se koskee vain
osaa muutoksenhaun kohteena olevasta verotuksen oikaisulautakunnan päätöksestä.
71 b §
Ennakkopäätösvalitusta koskevan luvan
myöntämisen edellytykset
Korkein hallinto-oikeus voi myöntää luvan
ennakkopäätösvalitukseen 70 §:n 2 momentin
1 kohdassa säädetyllä perusteella.
Ennakkopäätösvalitusta koskevan luvan
myöntäminen edellyttää lisäksi valitusasiassa
toisena osapuolena olevan antamaa kirjallista
suostumusta.
71 c §
Menettely ennakkopäätösvalitusta koskevassa
lupa-asiassa
Ennakkopäätösvalitusta koskevaa lupaa
haetaan korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituskirjelmällä, joka sisältää lupahakemuksen ja valituksen. Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa Verohallintoon. Verovelvollisen tai muun 62 §:n 1 momentissa tarkoitetun määräaika valituskirjelmän jättämiselle on 60 päivää siitä, kun tämä on saanut
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oikaisulautakunnan päätöksestä tiedon siten
kuin 67 §:ssä säädetään. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön määräaika on 60 päivää,
ja se lasketaan oikaisulautakunnan päätöksen
tekemisestä.
Verohallinnon on varattava toiselle osapuolelle tilaisuus suostumuksen antamiseen.
Määräaika suostumuksen antamiselle on
30 päivää siitä, kun suostumusta koskeva
kuulemiskirje on annettu osapuolelle tiedoksi. Suostumuksen saatuaan Verohallinto
siirtää asian 30 päivän määräajan täytyttyä
korkeimman hallinto-oikeuden käsiteltäväksi.
Asian siirrossa noudatetaan soveltuvin osin
mitä hallintolainkäyttölain 29 §:n 1 momentissa säädetään. Verohallinnon on ilmoitettava siirrosta osapuolille ja tämän lain
66 §:ssä tarkoitetulle hallinto-oikeudelle.
Suostumuksen antaja voi myös peruuttaa antamansa suostumuksen 30 päivän määräajan
kuluessa Verohallintoon toimitetulla kirjallisella ilmoituksella.
Jos ennakkopäätösvalitusta koskevaa lupahakemusta ei ole toimitettu Verohallintoon
1 momentissa säädetyssä ajassa tai jos osapuoli
ei anna suostumusta tai peruuttaa suostumuksensa, Verohallinto siirtää asian hallinto-oikeudelle, joka käsittelee asian sille osoitettuna valituksena siten kuin 66—69 §:ssä säädetään.
Asian siirrossa noudatetaan soveltuvin osin
mitä hallintolainkäyttölain 29 §:n 1 momentissa säädetään. Ennakkopäätösvalitusta koskevan lupahakemuksen tutkimatta jättämisestä ei tällöin tehdä erillistä päätöstä.
Korkein hallinto-oikeus siirtää valituksen
hallinto-oikeuden käsiteltäväksi valituksena
siltä osin kuin se ei myönnä valituslupaa.
Valituksen katsotaan tällöin tulleen vireille
hallinto-oikeudessa silloin, kun ennakkopäätösvalitusta koskeva lupahakemus on tullut
vireille. Valituksen käsittelyyn sovelletaan
mitä 66—69 §:ssä säädetään.
Jos hakija peruuttaa ennakkopäätösvalitusta koskevan lupahakemuksen, asia siirretään hallinto-oikeudelle käsiteltäväksi valituksena.
71 d §
Muutoksenhaku hallinto-oikeuden päätökseen
Jos hallinto-oikeus ratkaisee valituksen
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71 c §:ssä mainituissa tilanteissa, hallinto-oikeuden päätökseen voi hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta siten kuin 70
ja 71 §:ssä säädetään.
71 e §
Eräitä Verohallinnon päätöksiä koskeva
muutoksenhaku
Nimeämispäätöksen hakija ja Veronsaajien
oikeudenvalvontayksikkö saavat hakea muutosta tuloverolain 57 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuun Verohallinnon nimeämispäätökseen.
Päätöksen hakija ja Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö saavat hakea muutosta
tuloverolain 122 §:n 3 tai 4 momentissa sekä
elinkeinotulon verottamisesta annetun lain
(360/1968) 43 §:n 5 momentissa tarkoitettuun Verohallinnon päätökseen.
Päätöksen hakija ja Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö saavat hakea muutosta
tonnistoverolain (476/2002) mukaiseen Verohallinnon päätökseen, joka koskee tonnistoverovelvolliseksi hyväksymistä tai hyväksymisen peruuttamista.
Muutosta haetaan valittamalla siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiiriin hakijan
kotikunta päätöstä tehtäessä kuului.
Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa siitä,
kun hakija on saanut tiedon Verohallinnon
päätöksestä. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön määräaika lasketaan päätöksen tekemisestä. Menettelyyn sovelletaan muutoin,
mitä 69 §:ssä ja hallintolainkäyttölaissa säädetään.
Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea
muutosta valittamalla korkeimpaan hallintooikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Muutoksenhakuun sovelletaan 70 ja 71 §:ää.
71 f §
Oikaisulautakunnan päätökseen liitettävän
valitusosoituksen sisältö
Oikaisulautakunnan päätökseen on liitettävä hallintolain (434/2003) 47 §:ssä tarkoitettu valitusosoitus, josta ilmenee, miten ratkaisuun tyytymättömän on meneteltävä saat-

taakseen asia hallinto-oikeuden tutkittavaksi
tai hakeakseen muutosta tämän lain 71 a §:n
mukaisella ennakkopäätösvalituksella. Valitusosoituksessa on myös selostettava menettely ennakkopäätösvalitusta koskevassa lupaasiassa pääpiirteittäin.
8 luku
Ennakkoratkaisu
85 §
Ennakkoratkaisun hakeminen
Verohallinnolta
Verohallinto voi verovelvollisen tai yhtymän kirjallisesta hakemuksesta antaa ennakkoratkaisun tuloverotuksesta.
Ennakkoratkaisu annetaan määräajaksi. Se
annetaan kuitenkin enintään verovuodelle,
joka päättyy viimeistään ennakkoratkaisun
antamista seuraavan kalenterivuoden aikana.
Ennakkoratkaisua ei anneta, jos asiaa koskeva hakemus on vireillä keskusverolautakunnassa tai keskusverolautakunta on ratkaissut asian.
Hakemuksessa on ilmoitettava yksilöitynä
kysymys, josta ennakkoratkaisua haetaan, ja
esitettävä asian ratkaisemiseksi tarvittava selvitys. Hakemus on tehtävä ennen sen ajan
päättymistä, jonka kuluessa veroilmoitus on
määrätty annettavaksi.
Verohallinnon on verovelvollisen tai yhtymän vaatimuksesta noudatettava lainvoiman
saanutta ennakkoratkaisua verotusta toimitettaessa.
85 a §
Muutoksenhaku Verohallinnon antamaan
ennakkoratkaisuun
Verovelvollinen ja muu 62 §:n 1 momentissa tarkoitettu sekä Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö saavat hakea muutosta Verohallinnon antamaan ennakkoratkaisuun hallinto-oikeudelta. Valitus tehdään siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiiriin verovelvollisen kotikunta päätöstä tehtäessä kuului.
Muutoksenhaussa noudatetaan tällöin, mitä
66 §:n 2 momentissa ja 69 §:ssä säädetään.
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksi-
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saannista. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön määräaika lasketaan päätöksen tekemisestä.
Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea
muutosta valittamalla korkeimpaan hallintooikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Muutoksenhaussa noudatetaan tällöin, mitä 70 ja 71 §:ssä säädetään.
Valitusaika hallinto-oikeuden ennakkoratkaisua koskevasta päätöksestä on kuitenkin
30 päivää tiedoksisaannista.
Ennakkoratkaisua koskeva asia on käsiteltävä Verohallinnossa, hallinto-oikeudessa ja
korkeimmassa hallinto-oikeudessa kiireellisenä.
Päätökseen, jolla Verohallinto on päättänyt
olla antamatta ennakkoratkaisua, ei saa hakea
muutosta valittamalla.
10 luku
Veronhuojennus
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.
Ennakkopäätösvalitusta koskevia säännöksiä sovelletaan verotuksen oikaisulautakun-

5

nan päätöksiin, jotka on tehty 1 päivänä tammikuuta 2014 tai sen jälkeen.
Muutoksenhaussa sivullisen tiedonantovelvollisuutta koskevaan tai 71 e §:ssä tarkoitettuun Verohallinnon päätökseen, joka on annettu ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa
olleita säännöksiä.
Tämän lain voimaan tullessa vireillä olevaan ennakkotietoa, verosta vapauttamista ja
veron maksun lykkäystä koskevaan asiaan
sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Verovelvollinen voi
kuitenkin peruuttaa vireillä olevan ennakkotietohakemuksen ja pyytää asian käsittelyä
ennakkoratkaisuna. Hakemuksen katsotaan
tällöin tulleen vireille lain voimaantulopäivänä. Ennakkotietohakemuksen peruuttamisesta ei tällöin peritä käsittelymaksua. Ennen
tämän lain voimaantuloa myönnetyn veron
maksun lykkäyksen perusteella kertyneeseen
korkoon sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
Mitä muualla lainsäädännössä säädetään
tai muutoin määrätään tuloverotuksen ennakkotiedosta, koskee tämän lain voimaan tultua
tuloverotuksesta annettavaa ennakkoratkaisua.
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