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valmisteverotuslain muuttamisesta

Annettu Naantalissa 7 päivänä elokuuta 2015

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 maahan-
tuonnin jälkeen väliaikaisen verottomuuden
järjestelmään, verotuksen toimittamiseen ja
muuhun menettelyyn sekä muutoksenhakuun
sovelletaan, jos tässä laissa tai asianomaises-
sa valmisteverolaissa ei erikseen toisin sää-
detä, soveltuvin osin, mitä tullista säädetään
tai määrätään. Valmistevero on kuitenkin
aina suoritettava ennen kuin valmisteveron
alaiset tuotteet luovutetaan vapaaseen liik-
keeseen.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei kuiten-
kaan sovelleta, jos verovelvollinen on tulli-
laissa (1466/1994) tarkoitettu rekisteröity
asiakas.

Tuotteiden saapumista unionin tullialueelle
koskevissa unionin tullisäännöksissä säädet-
tyjä muodollisuuksia sovelletaan soveltuvin
osin valmisteveron alaisten tuotteiden saapu-
miseen unioniin kolmansilta alueilta.

Tuotteiden poistumista unionin tullialueel-

ta koskevissa unionin tullisäännöksissä sää-
dettyjä muodollisuuksia sovelletaan soveltu-
vin osin valmisteveron alaisten tuotteiden
poistumiseen unionista kolmansille alueille.

104 §

Ennakkoratkaisu

Tulli voi hakemuksesta antaa ennakkorat-
kaisun tuotteesta suoritettavasta valmisteve-
rosta. Ennakkoratkaisu voidaan antaa tuot-
teesta suoritettavasta valmisteverosta myös
silloin, kun verotus muutoin toimitetaan tullia
koskevien säännösten mukaisesti.

Lainvoiman saanutta ennakkoratkaisua on
sitovana noudatettava hakijan valmistevero-
tuksessa Suomessa vuoden ajan antamispäi-
vää seuraavan kalenterikuukauden alusta,
jollei ennakkoratkaisua annettaessa sovellet-
tua säännöstä ole ennakkoratkaisun voimassa
ollessa muutettu tai jollei Tulli ole peruutta-
nut antamaansa ennakkoratkaisua lainkäyttö-
viranomaisen päätöksellä tapahtuneen sään-
nöksen tulkinnan muuttumisen vuoksi tai
muusta erityisestä syystä.
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Peruutettua ennakkoratkaisua on, jos ha-
kija sitä kirjallisesti vaatii, kuitenkin nouda-
tettava 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 hal-
lintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
Valtion puolesta oikeus hakea muutosta on
sillä, joka 107 §:n mukaan valvoo valtion
etua. Päätökseen olla antamatta ennakkorat-
kaisua ei saa vaatia oikaisua eikä hakea muu-
tosta valittamalla.

Hakemus ja ennakkoratkaisua koskeva va-
litus 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 täysimääräi-
senä olosuhteet huomioon ottaen olisi ilmei-
sen kohtuutonta; tai

2) kysymys on sellaisista veronalaisista
tuotteista, joita käytetään rajoitetun ajan tut-
kimus- tai kehittämishankkeissa, joiden tar-
koituksena on ympäristöystävällisempien
tuotteiden tai uusiutuvista luonnonvaroista
saatavien polttoaineiden tekninen kehittämi-
nen.

Tulli voi asettaa huojennukselle ehtoja,
joilla voidaan valvoa huojennuksen edelly-
tysten täyttymistä.

Tulli voi hakijasta riippumattomien poik-
keuksellisten olosuhteiden, veronmaksuky-
vyn olennaisen alentumisen vuoksi tai
muusta erityisestä syystä hakemuksesta
myöntää veron maksamisen lykkäystä. Lyk-
käys myönnetään ehdolla, että lykätyn mää-
rän suorittamisesta annetaan lykättyä määrää
vastaava vakuus. Lykkäys voidaan kuitenkin
myöntää vakuutta vaatimatta maksettavan
määrän vähäisyyden tai lykkäysajan lyhyy-
den vuoksi tai muusta erityisestä syystä. Ly-
kätylle veron määrälle peritään korkoa, jonka

määrään sovelletaan veronlisäyksestä ja vii-
vekorosta annetun lain 4 §:ää. Lykkäys voi-
daan 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 ku-
luessa 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 kui-
tenkaan saa vaatia huojennusta tai maksun-
lykkäystä koskevaan päätökseen, taikka, jos
asia tulee ensin ratkaista veronpalautusta kos-
kevien 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 pa-
lauttamista seuraavan kalenterivuoden alusta,
kuitenkin aina vähintään 60 päivää päätöksen
tiedoksisaannista. Muussa kuin veron mää-
räämistä tai palauttamista koskevassa asiassa
määräaika on 30 päivää päätöksen tiedoksi-
saannista. Valtion edunvalvojan määräaika
on 30 päivää päätöksen tekemisestä.

Oikaisuvaatimus on käsiteltävä ilman ai-
heetonta viivytystä.

Jollei tässä laissa toisin säädetä, oikaisu-
vaatimukseen sovelletaan muutoin, mitä hal-
lintolaissa säädetään.
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107 b §

Valitus hallinto-oikeuteen

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätök-
seen saa hakea muutosta valittamalla Helsin-
gin hallinto-oikeuteen. Huojennusta tai mak-
sunlykkäystä koskevaan päätökseen ei saa
hakea muutosta valittamalla. Valtion puolesta
valitusoikeus on sillä, joka 107 §:n mukaan
valvoo valtion etua.

Valitusaika on kolme vuotta veron määrää-
mistä tai palauttamista seuraavan kalenteri-
vuoden alusta, kuitenkin aina vähintään 60
päivää oikaisuvaatimuksen johdosta annetun
päätöksen tiedoksisaannista. Muussa kuin ve-
ron määräämistä tai palauttamista koskevassa
asiassa valitusaika on 30 päivää oikaisuvaati-
mukseen annetun päätöksen tiedoksisaan-
nista. Valtion edunvalvojan valitusaika on 30
päivää oikaisuvaatimukseen annetun päätök-
sen tekemisestä.

Tässä laissa tarkoitettuihin asioihin ei so-
velleta verojen ja maksujen täytäntöönpa-
nosta annetun lain (706/2007) perustevali-
tusta koskevia säännöksiä.

Valmistevero ja virhemaksu on valituk-
sesta huolimatta maksettava säädetyssä
ajassa.

108 §

Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea
muutosta valittamalla vain, jos korkein hal-
linto-oikeus myöntää valitusluvan.

Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa hal-
linto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista.
Valtion puolesta valitusoikeus on Tullin tulli-
asiamiehellä.

Jos valmistevero on hallinto-oikeuden pää-
töksellä poistettu tai sitä on alennettu, Tulli
suorittaa liikaa maksetun veron muutoksen-
hausta huolimatta verovelvolliselle.

Jos korkein hallinto-oikeus on valtion
edunvalvojan valituksen johdosta muuttanut
hallinto-oikeuden päätöstä, jäljennös kor-
keimman hallinto-oikeuden päätöksestä toi-
mitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka
viipymättä panee maksuun verovelvolliselle
liikaa suoritetun määrän.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2016.

Muutoksenhaussa ennen tämän lain voi-
maantuloa annettuun hallintopäätökseen so-
velletaan tämän lain voimaan tullessa voi-
massa olleita säännöksiä.
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