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Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan valmisteverotuslain (182/2010) 3, 104—106 ja 107 a sekä 108 §, sellaisina kuin
niistä ovat 104, 105 ja 108 § osaksi laissa 964/2012 sekä 107 a § laissa 964/2012, sekä
lisätään lakiin uusi 107 b § seuraavasti:
3§
Tullilainsäädännön soveltaminen
Jos tuotteita tuodaan unionin ulkopuolelta,
eikä niitä aseteta välittömästi niiden maahantuonnin jälkeen väliaikaisen verottomuuden
järjestelmään, verotuksen toimittamiseen ja
muuhun menettelyyn sekä muutoksenhakuun
sovelletaan, jos tässä laissa tai asianomaisessa valmisteverolaissa ei erikseen toisin säädetä, soveltuvin osin, mitä tullista säädetään
tai määrätään. Valmistevero on kuitenkin
aina suoritettava ennen kuin valmisteveron
alaiset tuotteet luovutetaan vapaaseen liikkeeseen.
Mitä 1 momentissa säädetään, ei kuitenkaan sovelleta, jos verovelvollinen on tullilaissa (1466/1994) tarkoitettu rekisteröity
asiakas.
Tuotteiden saapumista unionin tullialueelle
koskevissa unionin tullisäännöksissä säädettyjä muodollisuuksia sovelletaan soveltuvin
osin valmisteveron alaisten tuotteiden saapumiseen unioniin kolmansilta alueilta.
Tuotteiden poistumista unionin tullialueelHE 230/2014
LaVM 26/2014
EV 319/2014

ta koskevissa unionin tullisäännöksissä säädettyjä muodollisuuksia sovelletaan soveltuvin osin valmisteveron alaisten tuotteiden
poistumiseen unionista kolmansille alueille.
104 §
Ennakkoratkaisu
Tulli voi hakemuksesta antaa ennakkoratkaisun tuotteesta suoritettavasta valmisteverosta. Ennakkoratkaisu voidaan antaa tuotteesta suoritettavasta valmisteverosta myös
silloin, kun verotus muutoin toimitetaan tullia
koskevien säännösten mukaisesti.
Lainvoiman saanutta ennakkoratkaisua on
sitovana noudatettava hakijan valmisteverotuksessa Suomessa vuoden ajan antamispäivää seuraavan kalenterikuukauden alusta,
jollei ennakkoratkaisua annettaessa sovellettua säännöstä ole ennakkoratkaisun voimassa
ollessa muutettu tai jollei Tulli ole peruuttanut antamaansa ennakkoratkaisua lainkäyttöviranomaisen päätöksellä tapahtuneen säännöksen tulkinnan muuttumisen vuoksi tai
muusta erityisestä syystä.
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Peruutettua ennakkoratkaisua on, jos hakija sitä kirjallisesti vaatii, kuitenkin noudatettava kahden kalenterikuukauden ajan sitä
seuraavan kalenterikuukauden alusta, jolloin
peruuttaminen annettiin hakijalle tiedoksi.
Ennakkoratkaisuun ei saa vaatia oikaisua,
vaan siihen saa hakea muutosta valittamalla
Helsingin hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
Valtion puolesta oikeus hakea muutosta on
sillä, joka 107 §:n mukaan valvoo valtion
etua. Päätökseen olla antamatta ennakkoratkaisua ei saa vaatia oikaisua eikä hakea muutosta valittamalla.
Hakemus ja ennakkoratkaisua koskeva valitus on käsiteltävä kiireellisenä.
105 §
Huojennus ja maksunlykkäys
Tulli voi hakemuksesta alentaa suoritettua
tai suoritettavaa valmisteveroa, veronlisäystä,
viivekorkoa, viivästyskorkoa tai lykkäyksen
vuoksi suoritettavaa korkoa taikka poistaa
sen kokonaan. Huojennus voidaan myöntää,
jos:
1) valmisteveron periminen täysimääräisenä olosuhteet huomioon ottaen olisi ilmeisen kohtuutonta; tai
2) kysymys on sellaisista veronalaisista
tuotteista, joita käytetään rajoitetun ajan tutkimus- tai kehittämishankkeissa, joiden tarkoituksena on ympäristöystävällisempien
tuotteiden tai uusiutuvista luonnonvaroista
saatavien polttoaineiden tekninen kehittäminen.
Tulli voi asettaa huojennukselle ehtoja,
joilla voidaan valvoa huojennuksen edellytysten täyttymistä.
Tulli voi hakijasta riippumattomien poikkeuksellisten olosuhteiden, veronmaksukyvyn olennaisen alentumisen vuoksi tai
muusta erityisestä syystä hakemuksesta
myöntää veron maksamisen lykkäystä. Lykkäys myönnetään ehdolla, että lykätyn määrän suorittamisesta annetaan lykättyä määrää
vastaava vakuus. Lykkäys voidaan kuitenkin
myöntää vakuutta vaatimatta maksettavan
määrän vähäisyyden tai lykkäysajan lyhyyden vuoksi tai muusta erityisestä syystä. Lykätylle veron määrälle peritään korkoa, jonka

määrään sovelletaan veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 4 §:ää. Lykkäys voidaan myöntää kuitenkin ilman korkoa, jos
koron periminen olisi ilmeisen kohtuutonta.
Valtiovarainministeriö voi ottaa Tullissa
käsiteltävän periaatteellisesti tärkeän asian
ratkaistavakseen.
Mitä tässä pykälässä säädetään, sovelletaan
myös, vaikka verotus muutoin toimitetaan
tullia koskevien säännösten mukaan.
106 §
Oikaisu verovelvollisen hyväksi
Jos todetaan, että veroa tai virhemaksua on
määrätty liikaa tai palautettu liian vähän,
Tulli oikaisee antamaansa päätöstä ja maksaa
verovelvolliselle tämän liikaa maksaman tai
palauttamatta jääneen veron tai virhemaksun.
Oikaisu voidaan tehdä kolmen vuoden kuluessa veron tai palautuksen määräämistä
seuraavan kalenterivuoden alusta tai sanotun
ajan kuluessa tehdyn vaatimuksen perusteella
myöhemminkin.
107 a §
Oikaisuvaatimus
Valmisteverotusta koskevaan päätökseen
saa vaatia oikaisua Tullilta. Oikaisua ei kuitenkaan saa vaatia huojennusta tai maksunlykkäystä koskevaan päätökseen, taikka, jos
asia tulee ensin ratkaista veronpalautusta koskevien säännösten nojalla. Valtion puolesta
oikeus vaatia oikaisua on sillä, joka 107 §:n
mukaan valvoo valtion etua.
Määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiselle
on kolme vuotta veron määräämistä tai palauttamista seuraavan kalenterivuoden alusta,
kuitenkin aina vähintään 60 päivää päätöksen
tiedoksisaannista. Muussa kuin veron määräämistä tai palauttamista koskevassa asiassa
määräaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valtion edunvalvojan määräaika
on 30 päivää päätöksen tekemisestä.
Oikaisuvaatimus on käsiteltävä ilman aiheetonta viivytystä.
Jollei tässä laissa toisin säädetä, oikaisuvaatimukseen sovelletaan muutoin, mitä hallintolaissa säädetään.
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107 b §

108 §

Valitus hallinto-oikeuteen

Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Huojennusta tai maksunlykkäystä koskevaan päätökseen ei saa
hakea muutosta valittamalla. Valtion puolesta
valitusoikeus on sillä, joka 107 §:n mukaan
valvoo valtion etua.
Valitusaika on kolme vuotta veron määräämistä tai palauttamista seuraavan kalenterivuoden alusta, kuitenkin aina vähintään 60
päivää oikaisuvaatimuksen johdosta annetun
päätöksen tiedoksisaannista. Muussa kuin veron määräämistä tai palauttamista koskevassa
asiassa valitusaika on 30 päivää oikaisuvaatimukseen annetun päätöksen tiedoksisaannista. Valtion edunvalvojan valitusaika on 30
päivää oikaisuvaatimukseen annetun päätöksen tekemisestä.
Tässä laissa tarkoitettuihin asioihin ei sovelleta verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain (706/2007) perustevalitusta koskevia säännöksiä.
Valmistevero ja virhemaksu on valituksesta huolimatta maksettava säädetyssä
ajassa.

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea
muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.
Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista.
Valtion puolesta valitusoikeus on Tullin tulliasiamiehellä.
Jos valmistevero on hallinto-oikeuden päätöksellä poistettu tai sitä on alennettu, Tulli
suorittaa liikaa maksetun veron muutoksenhausta huolimatta verovelvolliselle.
Jos korkein hallinto-oikeus on valtion
edunvalvojan valituksen johdosta muuttanut
hallinto-oikeuden päätöstä, jäljennös korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä toimitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka
viipymättä panee maksuun verovelvolliselle
liikaa suoritetun määrän.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.
Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun hallintopäätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
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