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rikoslain muuttamisesta
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Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan rikoslain (39/1889) 29 luvun 3 §:n 2 momentti ja 4 §:n 3 momentti, sellaisina kuin

ne ovat laissa 769/1990, sekä
lisätään 29 lukuun uusi 11 §, 46 lukuun uusi 16 § ja 50 a lukuun uusi 6 § seuraavasti:

29 luku

Rikoksista julkista taloutta vastaan

11 §

Veron- ja tullinkorotuksen suhde veropetok-
seen ja verorikkomukseen

Edellä 1, 3 ja 4 §:ssä tarkoitetussa rikos-
asiassa voidaan jättää ilmoitus tekemättä, esi-
tutkinta toimittamatta, syyte ajamatta sekä
rangaistus määräämättä, jos veron- tai tullin-
korotus harkitaan riittäväksi seuraamukseksi.
Asiaa arvioitaessa otetaan huomioon teon tai
laiminlyönnin vakavuus ja toistuvuus, odotet-
tavissa oleva rangaistus, tekoon tai laimin-
lyöntiin liittyvän veron tai tullin määrä, ve-
ron- tai tullinkorotuksen suuruus sekä vero-
velvolliselle teosta tai laiminlyönnistä mah-
dollisesti aiheutuneet muut seuraukset.

Edellä 1—4 §:ssä tarkoitetussa asiassa syy-
tettä ei voida nostaa eikä tuomiota antaa, jos
samasta asiasta samalle henkilölle on jo mää-
rätty veron- tai tullinkorotus. Syyte voidaan
kuitenkin nostaa ja tuomio antaa, jos veron-

tai tullinkorotuksen määräämisen jälkeen on
saatu näyttöä uusista tai vasta esiin tulleista
olennaisista tosiseikoista ja samassa asiassa
aikaisemmin määrätty veronkorotus on erilli-
sellä päätöksellä määrättävästä veron- tai tul-
linkorotuksesta annetun lain (781/2013) 3 §:n
mukaisesti poistettu.

46 luku

Maahantuontiin ja maastavientiin liittyvät
rikokset

16 §

Veron- ja tullinkorotuksen suhde salakulje-
tukseen ja tulliselvitysrikokseen

Edellä 4, 5, 7 ja 9 §:ssä tarkoitetussa rikos-
asiassa voidaan jättää ilmoitus tekemättä, esi-
tutkinta toimittamatta, syyte ajamatta tai ran-
gaistus määräämättä, jos veron- tai tullinko-
rotus harkitaan riittäväksi seuraamukseksi.
Asiaa arvioitaessa otetaan huomioon teon tai
laiminlyönnin vakavuus ja toistuvuus, odotet-
tavissa oleva rangaistus, tekoon tai laimin-
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lyöntiin liittyvän veron tai tullin määrä, ve-
ron- tai tullinkorotuksen suuruus sekä vero-
velvolliselle teosta tai laiminlyönnistä mah-
dollisesti aiheutuneet muut seuraukset.

Edellä 4 ja 5 sekä 7—9 §:ssä tarkoitetussa
rikosasiassa syytettä ei voida nostaa eikä tuo-
miota antaa, jos samasta asiasta samalle hen-
kilölle on jo määrätty veron- tai tullinkorotus.
Syyte voidaan kuitenkin nostaa ja tuomio
antaa, jos veron- tai tullinkorotuksen määrää-
misen jälkeen on saatu näyttöä uusista tai
vasta esiin tulleista olennaisista tosiseikoista
ja samassa asiassa aikaisemmin määrätty ve-
ronkorotus on erillisellä päätöksellä määrättä-
västä veron- tai tullinkorotuksesta annetun
lain 3 §:n mukaisesti poistettu.

50 a luku

Alkoholirikoksista

6 §

Veron- ja tullinkorotuksen suhde alkoholiri-
kokseen

Edellä 1 ja 3 §:ssä tarkoitetussa rikosasias-
sa voidaan jättää ilmoitus tekemättä, esitut-
kinta toimittamatta, syyte ajamatta sekä ran-
gaistus määräämättä, jos veron- tai tullinko-

rotus harkitaan riittäväksi seuraamukseksi.
Asiaa arvioitaessa otetaan huomioon teon tai
laiminlyönnin vakavuus ja toistuvuus, odotet-
tavissa oleva rangaistus, tekoon tai laimin-
lyöntiin liittyvän veron tai tullin määrä, ve-
ron- tai tullinkorotuksen suuruus sekä vero-
velvolliselle teosta tai laiminlyönnistä mah-
dollisesti aiheutuneet muut seuraukset.

Edellä 1—3 §:ssä tarkoitetussa rikosasias-
sa syytettä ei voida nostaa eikä tuomiota an-
taa, jos samasta asiasta samalle henkilölle on
jo määrätty veron- tai tullinkorotus. Syyte
voidaan kuitenkin nostaa ja tuomio antaa, jos
veron- tai tullinkorotuksen määräämisen jäl-
keen on saatu näyttöä uusista tai vasta esiin
tulleista olennaisista tosiseikoista ja samassa
asiassa aikaisemmin määrätty veronkorotus
on erillisellä päätöksellä määrättävästä veron-
tai tullinkorotuksesta annetun lain 3 §:n mu-
kaisesti poistettu.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulu-
kuuta 2013.

Jos samasta teosta tai laiminlyönnistä on
määrätty veronkorotus jo ennen tämän lain
voimaantuloa, sovelletaan tekoihin ja laimin-
lyönteihin tämän lain voimaan tullessa voi-
massa olleita säännöksiä.
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