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Laki
arpajaisverolain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2012

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan arpajaisverolain (552/1992) 18 §, sellaisena kuin se on osaksi laissa 243/2008,
sekä
muutetaan 16 §, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 243/2008 ja 524/2010, seuraavasti:
16 §
Muutoksenhaku
Verovelvollinen ja Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö saavat hakea muutosta Verohallinnon tämän lain nojalla tekemään päätökseen valittamalla siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiirissä verovelvollisen
kotikunta päätöstä tehtäessä oli. Valitusaika
ennakkoratkaisua koskevasta päätöksestä on
30 päivää päätöksen tiedoksisaannista ja
muissa valituksissa 60 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valitusaika lasketaan päätöksen
tekemisestä. Valituskirjelmä on toimitettava
valitusajassa Verohallintoon tai hallinto-oikeuteen.
Päätös voidaan antaa tiedoksi saantitodistusmenettelyä käyttämättä, jolloin se katsotaan saadun tiedoksi seitsemäntenä päivänä
sen jälkeen, kun päätös on annettu postin
kuljetettavaksi, jollei muuta näytetä.
Verohallinnon on käsiteltävä verovelvollisen tekemä valitus oikaisuasiana. Jos Verohallinto oikaisee päätöstään 12 §:ssä tarkoiteHE 76/2012
VaVM 29/2012
EV 136/2012

tulla tavalla verovelvollisen 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.
Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea
muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-
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oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Muutoksenhaussa noudatetaan tällöin, mitä verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 70 ja 71 §:ssä säädetään.
Valitusaika hallinto-oikeuden ennakkoratkaisua koskevasta päätöksestä on kuitenkin 30
päivää tiedoksisaannista.
Valtion puolesta valitusoikeus korkeimpaan hallinto-oikeuteen on Veronsaajien oikeudenvalvontayksiköllä.
Päätökseen, jolla Verohallinto on päättänyt
olla antamatta ennakkoratkaisua, ei saa hakea
muutosta valittamalla.
Tässä laissa tarkoitettuihin asioihin ei sovelleta verojen ja maksujen täytäntöönpa-

nosta annetun lain (706/2007) perustevalitusta koskevia säännöksiä.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.
Tämän lain voimaan tullessa vireillä olevaan hallinto-oikeudelle osoitettuun valitukseen sekä verosta vapauttamista tai veron
maksun lykkäystä koskevaan asiaan sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa
olleita säännöksiä. Ennen tämän lain voimaantuloa myönnetyn veron maksun lykkäyksen perusteella kertyneeseen korkoon sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
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