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verotililain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2012

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan verotililain (604/2009) 10 §:n 1 momentti sekä 40, 41 ja 46 § sekä
lisätään lakiin uusi 48 a § seuraavasti:

10 §

Myöhästymismaksun määrä

Myöhästymismaksu lasketaan 15 prosentin
vuotuisen korkokannan mukaisesti myöhässä
ilmoitetulle maksettavan veron määrälle 8 §:n
1 momentissa tarkoitettua ilmoituksen anta-
misen määräpäivää seuraavasta päivästä 8 §:n
2 momentissa tarkoitettuun ilmoituksen anta-
misajankohtaan. Myöhästymismaksua määrä-
tään maksettavaksi kultakin myöhässä ilmoi-
tetulta verolajilta vähintään 5 euroa, kuiten-
kin vain kerran kultakin kohdekaudelta.
Myöhästymismaksun enimmäismäärä verola-
jilta on 15 prosenttia myöhässä ilmoitetun
maksettavan veron määrästä, kuitenkin enin-
tään 15 000 euroa.
— — — — — — — — — — — — —

40 §

Oikaisuvaatimus Verohallinnolle

Tämän lain nojalla annettuun päätökseen
haetaan muutosta Verohallinnolta kirjallisella
oikaisuvaatimuksella, jollei asiaa ole valituk-
seen annetulla päätöksellä ratkaistu.

Määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiselle

37 ja 39 §:ssä tarkoitetussa asiassa on viisi
vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä,
jona korjattavaksi vaadittu toimenpide tai
tieto on merkitty tai olisi pitänyt merkitä
tiliotteeseen taikka virheellinen hyvitys on
merkitty tiliotteeseen, kuitenkin aina vähin-
tään 60 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
Muussa asiassa määräaika on viisi vuotta
päätöksen tekemisestä, kuitenkin aina vähin-
tään 60 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön mää-
räaika on 60 päivää päätöksen tekemisestä.

Oikaisuvaatimus on toimitettava määrä-
ajassa Verohallinnolle.

41 §

Muutoksenhaku oikaisupäätökseen

Verovelvollinen, velvoitteesta vastuussa
oleva ja Veronsaajien oikeudenvalvontayk-
sikkö saavat hakea muutosta 40 §:ssä tarkoi-
tetun oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun
päätökseen valittamalla hallinto-oikeuteen.

Valitusaika 37 ja 39 §:ssä tarkoitetussa
asiassa on viisi vuotta sen kalenterivuoden
päättymisestä, jona korjattava toimenpide tai
tieto on merkitty tai olisi pitänyt merkitä
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taikka virheellinen hyvitys on merkitty tiliot-
teeseen, kuitenkin aina vähintään 60 päivää
oikaisuvaatimuksen johdosta annetun päätök-
sen tiedoksisaannista. Muussa asiassa valitus-
aika on viisi vuotta päätöksen tekemisestä,
kuitenkin aina vähintään 60 päivää oikaisu-
vaatimuksen johdosta annetun päätöksen tie-
doksisaannista. Veronsaajien oikeudenval-
vontayksikön valitusaika on 60 päivää
oikaisuvaatimuksen johdosta annetun päätök-
sen tekemisestä. Menettelyyn sovelletaan
muutoin, mitä verotusmenettelystä annetun
lain 69 §:ssä ja hallintolainkäyttölaissa
(586/1996) säädetään.

Hallinto-oikeuden päätökseen haetaan
muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-
oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myön-
tää valitusluvan. Muutoksenhaussa noudate-
taan, mitä siitä säädetään verotusmenettelystä
annetun lain 70 ja 71 §:ssä.

46 §

Verosta vapauttaminen

Verohallinto voi hakemuksesta myöntää
vapautuksen tämän lain nojalla kannettavasta
verosta tai maksusta sekä niiden viivästysseu-
raamuksista ja muista seuraamuksista. Vero-
hallinto voi myöntää vapautuksen edellä tar-
koitetuista eristä silloinkin, kun niitä olisi
tilitettävä tai niitä on tilitetty muulle veron-
saajalle kuin valtiolle.

Vapautuksen edellytyksistä säädetään ve-
ronkantolaissa.

Valtiovarainministeriö voi ottaa Verohal-
linnossa käsiteltävän periaatteellisesti tärkeän
asian ratkaistavakseen.

Verovelvolliselle vapautuksen johdosta pa-
lautettavat 1 momentissa tarkoitetut viiväs-
tysseuraamukset ja muut seuraamukset voi-
daan käyttää maksamatta olevien velvoittei-
den suoritukseksi tai veronkantolaissa tarkoi-
tettuun veronkuittaukseen.

Päätökseen, jolla verovelvollisen hakemus
vapauttamisesta on ratkaistu, ei saa hakea
muutosta valittamalla.

Mitä tässä pykälässä säädetään verovelvol-
lisesta, sovelletaan vastaavasti verosta lain
mukaan vastuussa olevaan.

Tämän lain nojalla kannettaviin veroihin
sovelletaan, mitä veronkantolain 38 c §:ssä
säädetään erityisestä verosta vapauttamisesta.

48 a §

Päätöksestä ilmenevät tiedot

Tämän lain nojalla annetusta päätöksestä
on käytävä ilmi päätöksen tehnyt viranomai-
nen yhteystietoineen, verovelvollisen yksi-
löintitiedot, päätöksen perustelut ja tieto siitä,
miten asia on ratkaistu.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2013.

Tämän lain voimaan tullessa vireillä ole-
vaan oikaisuvaatimukseen ja hallinto-oikeu-
delle osoitettuun valitukseen sekä verosta va-
pauttamista koskevaan asiaan sovelletaan tä-
män lain voimaan tullessa voimassa olleita
säännöksiä. Ennen tämän lain voimaantuloa
myönnetyn veron maksun lykkäyksen perus-
teella kertyneeseen korkoon sovelletaan tä-
män lain voimaan tullessa voimassa olleita
säännöksiä.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2012

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Valtiovarianministeri Jutta Urpilainen

2 888/2012

JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ EDITA PRIMA OY / EDITA PUBLISHING OY ISSN 1455-8904 / 1237-3419 (painettu)


