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Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 52 §, sellaisena kuin se on osaksi laissa 244/2008,
ja
muutetaan 47 §, sellaisena kuin se on laeissa 244/2008 ja 526/2010, seuraavasti:
47 §
Valitus hallinto-oikeuteen
Verohallinnon päätökseen haetaan muutosta valittamalla siihen hallinto-oikeuteen,
jonka tuomiopiirissä päätöksessä tarkoitettu
kiinteistö sijaitsee tai jonka alueella on sen
yhteisön kotipaikka, jonka liikkeeseen laskemia arvopapereita päätös koskee. Jos päätös
koskee sekä kiinteistöä että arvopapereita,
muutosta haetaan kiinteistön sijaintipaikan
hallinto-oikeudelta. Jollei tätä perustetta
voida käyttää, valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Päätökseen, jolla ennakkoratkaisu on jätetty antamatta, ei saa hakea
muutosta valittamalla. Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa Verohallinnolle tai
hallinto-oikeuteen.
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Päätös voidaan antaa tiedoksi
saantitodistusmenettelyä käyttämättä, jolloin
se katsotaan saadun tiedoksi seitsemäntenä
päivänä sen jälkeen, kun päätös on annettu
postin kuljetettavaksi, jollei muuta näytetä.
Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valitusaika lasketaan päätöksen tekemisestä.
Jos Verohallinto oikaisee päätöstään
48 §:ssä tarkoitetulla tavalla verovelvollisen
HE 76/2012
VaVM 29/2012
EV 136/2012

vaatimuksen mukaisesti, valitus raukeaa.
Siltä osin kuin Verohallinto katsoo, että verovelvollisen valituksessaan esittämä vaatimus
ei anna aihetta päätöksen oikaisemiseen, Verohallinnon on annettava valituksen johdosta
lausuntonsa ja siirrettävä valitus tältä osin
hallinto-oikeuden käsiteltäväksi.
Hallinto-oikeuden on varattava valituksen
ja lausunnon johdosta Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön tekemästä valituksesta
verovelvolliselle ja verovelvollisen tekemästä
valituksesta Veronsaajien oikeudenvalvontayksikölle tilaisuus vastineen antamiseen sekä
tarvittaessa muutoksenhakijalle tilaisuus vastaselityksen antamiseen. Sen lisäksi, mitä hallintolainkäyttölain (586/1996) 34 §:n 2 momentissa säädetään asian ratkaisemisesta asianosaista kuulematta, hallinto-oikeus voi kuitenkin ratkaista valituksen kuulematta Veronsaajien oikeudenvalvontayksikköä, jos veron
määrä voi verovelvollisen vaatimuksesta
muuttua enintään 6 000 euroa, eikä asia ole
tulkinnanvarainen tai epäselvä.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.
Tämän lain voimaan tullessa vireillä olevaan hallinto-oikeudelle osoitettuun valituk-
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seen sekä verosta vapauttamista tai veron
maksun lykkäystä koskevaan asiaan sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa
olleita säännöksiä. Ennen tämän lain voi-

maantuloa myönnetyn veron maksun lykkäyksen perusteella kertyneeseen korkoon sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
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