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verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Annettu Naantalissa 7 päivänä elokuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 68 §, sellaisena kuin se on laissa

520/2010, sekä
muutetaan 66, 70, 71, 71 b ja 85 a §, sellaisina kuin ne ovat, 66 ja 71 § laissa 520/2010, 70 §

osaksi laissa 520/2010 sekä 71 b ja 85 a § laissa 875/2012, seuraavasti:

66 §

Valitus hallinto-oikeuteen

Verovelvollinen tai muu muutoksenha-
kuun oikeutettu saa hakea oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettuun päätökseen valitta-
malla muutosta siltä hallinto-oikeudelta,
jonka tuomiopiirissä verovelvollisen tai yhty-
män kotikunta 5 §:n mukaan on. Jos henki-
löillä, joihin sovelletaan puolisoita koskevia
tuloverolain säännöksiä, on kotikunta eri hal-
linto-oikeuksien tuomiopiirissä, oikaisulauta-
kunnan päätökseen haetaan muutosta siltä
hallinto-oikeudelta, jonka tuomiopiiriin kuu-
luu henkilöistä vanhemman kotikunta. Jos
henkilöt ovat samanikäisiä, toimivaltainen
hallinto-oikeus määräytyy sen mukaan, kum-
man henkilötunnuksen yksilönumero on pie-
nempi. Jos mikään hallinto-oikeus ei olisi

toimivaltainen käsittelemään valitusta, muu-
tosta haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta.

70 §

Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea
muutosta valittamalla vain, jos korkein hal-
linto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusoi-
keus korkeimpaan hallinto-oikeuteen on niillä,
jotka voivat hakea muutosta verotukseen.

71 §

Valitusaika korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa hal-
linto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista.
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71 b §

Ennakkopäätösvalitusta koskevan luvan
myöntämisen edellytykset

Korkein hallinto-oikeus voi myöntää luvan
ennakkopäätösvalitukseen hallintolainkäyttö-
lain 13 §:n 2 momentin 1 kohdassa säädetyllä
perusteella.

Ennakkopäätösvalitusta koskevan luvan
myöntäminen edellyttää lisäksi valitusasiassa
toisena osapuolena olevan antamaa kirjallista
suostumusta.

85 a §

Muutoksenhaku Verohallinnon antamaan
ennakkoratkaisuun

Verovelvollinen ja muu 62 §:n 1 momen-
tissa tarkoitettu sekä Veronsaajien oikeuden-
valvontayksikkö saavat hakea muutosta Ve-
rohallinnon antamaan ennakkoratkaisuun hal-
linto-oikeudelta. Valitus tehdään siihen hal-
linto-oikeuteen, jonka tuomiopiiriin verovel-
vollisen kotikunta päätöstä tehtäessä kuului.
Muutoksenhaussa noudatetaan tällöin, mitä

69 §:ssä säädetään. Valitusaika on 30 päivää
päätöksen tiedoksisaannista. Veronsaajien oi-
keudenvalvontayksikön määräaika lasketaan
päätöksen tekemisestä.

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea
muutosta valittamalla vain, jos korkein hal-
linto-oikeus myöntää valitusluvan. Muutok-
senhaussa noudatetaan tällöin, mitä 70 ja
71 §:ssä säädetään. Valitusaika hallinto-oi-
keuden ennakkoratkaisua koskevasta päätök-
sestä on kuitenkin 30 päivää tiedoksisaan-
nista.

Ennakkoratkaisua koskeva asia on käsitel-
tävä Verohallinnossa, hallinto-oikeudessa ja
korkeimmassa hallinto-oikeudessa kiireelli-
senä.

Päätökseen, jolla Verohallinto on päättänyt
olla antamatta ennakkoratkaisua, ei saa hakea
muutosta valittamalla.

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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