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Laki
verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 38 §, 40 §:n edellä oleva vä-

liotsikko sekä 40–48 §,
sellaisina kuin niistä ovat 40 § laeissa 345/2002 ja 1252/2009, 41 § osaksi laissa

520/2010, 43 § osaksi laissa 1252/2009, 44 § osaksi laeissa 858/2001 ja 1079/2005 sekä
48 § laissa 520/2010,

muutetaan 2 §:n 2 momentti sekä 34, 34 a, 35, 36, 39 ja 50 §, 57 §:n 1 momentti, 57 a §,
76 §:n 4 momentti ja 77 §,

sellaisina kuin niistä ovat 34 § osaksi laeissa 1122/1996, 565/2004 ja 1079/2005,
34 a §, 57 §:n 1 momentti ja 57 a § laissa 1079/2005, 39 § ja 76 §:n 4 momentti laissa
520/2010 ja 77 § osaksi laeissa 1079/2005, 1252/2009, 520/2010 ja 772/2016, sekä

lisätään lakiin uusi 7 a ja 77 a § seuraavasti:

2 §

Soveltamisalan täsmentäminen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Tämän ja muun lain veroa koskevia säännöksiä sovelletaan myös veronlisäyksestä ja

viivekorosta annetussa laissa (1556/1995) tarkoitettuun huojennettuun viivästyskorkoon
ja veronkantolain 32 §:ssä tarkoitettuun korkoon palautusta maksettaessa.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

7 a §

Yhteisön ja yhteisetuuden veroilmoituksen antaminen

Yhteisön ja yhteisetuuden on annettava veroilmoitus sähköisesti (sähköinen veroilmoi-
tus).

Verohallinto voi erityisestä syystä hyväksyä ilmoituksen antamisen paperisena.

34 §

Verovuoden verotuksessa hyväksi luettavat ennakot

Vuosi-ilmoituksella ilmoitettu ennakonpidätys, kannettavaksi määrätty ennakko sekä
toisesta valtiosta Suomeen siirretty ennakko luetaan verovuoden verotuksessa verovelvol-
lisen hyväksi. Toiselle valtiolle siirrettyä ennakkoa ei kuitenkaan lueta verotuksessa hy-
väksi.

Jos verovelvolliselle määrätään verovuoden verotuksessa veroa vain tietynlaisesta tu-
losta sen vuoksi, että verovelvollisen tilikausi ei ole kalenterivuosi, ennakosta luetaan hy-
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väksi vain verotuksessa tarvittava määrä. Muu osa ennakosta luetaan hyväksi seuraavassa
verotuksessa.

Jos toimitettua ennakonpidätystä ei ole ilmoitettu vuosi-ilmoituksella tai pidätys on il-
moitettu virheellisesti, se voidaan kuitenkin lukea verovelvollisen hyväksi luotettavan sel-
vityksen perusteella.

34 a §

Maksamatta jätetyn ennakonpidätyksen jättäminen hyväksi lukematta

Maksamatta jätetty ennakonpidätys voidaan jättää lukematta hyväksi, vaikka se on il-
moitettu suorituksen maksajan vuosi-ilmoituksella, jos on ilmeistä, että suorituksen saaja
ja ennakonpidätysvelvollinen ovat yhdessä toimineet siten, että maksamatta jätetyltä ve-
rolta vältyttäisiin. Suorituksen saajan verotusta voidaan tällöin oikaista 56 §:ssä tarkoite-
tulla tavalla verovelvollisen vahingoksi kahden vuoden kuluessa sen vuoden lopusta lu-
kien, jonka aikana ennakonpidätyksen maksamatta jättäminen on todettu. Suorituksen
saajan suoritettavaksi on tällöin määrättävä myös veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun
lain mukainen viivästyskorko ja veronkorotus.

35 §

Yhteisöä ja yhteisetuutta koskevat poikkeukset

Ennakonpidätys luetaan sen verovuoden verojen hyväksi, jona ennakonpidätys on toi-
mitettu.

36 §

Ennakonpidätyksen lukeminen yhtymän osakkaiden hyväksi

Yhtymältä pidätetty ennakonpidätys luetaan yhtiömiesten verotuksessa yhtiömiehen
hyväksi sen osuuden mukaan, joka hänellä on yhtymän tuloon. Yhtymältä pidätetty enna-
konpidätys luetaan yhtymän osakkaan hyväksi sen verovuoden verotuksessa, jonka aikana
ennakonpidätys on toimitettu.

39 §

Tarkemmat määräykset

Verohallinto voi antaa tarkempia määräyksiä ennakon hyväksi lukemisesta verotukses-
sa. 

50 §

Veronpalautus ja jäännösvero

Verotuksessa hyväksi luettavat määrät, joita ei tarvita verovelvollisen verojen suorituk-
seksi verovuonna, hyvitetään ensisijaisesti alentamalla verovuonna hyväksi luettuja enna-
koita niiden eräpäivien mukaisessa järjestyksessä uusimmasta vanhimpaan ja tämän jäl-
keen palauttamalla muita hyväksi luettuja määriä. Ennakon alentamisesta ei tehdä erillistä
päätöstä. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen alennettujen ennakoiden suoritetut määrät ja muut
palautettavat hyväksi luetut määrät palautetaan veronpalautuksena korkoineen. Veronpa-
lautukselle maksettavan koron laskemisesta säädetään veronkantolaissa. Toiselle valtiolle
siirrettävää veronpalautusta ei kuitenkaan palauteta.

Jos verotuksessa hyväksi luettavat määrät eivät riitä verojen suoritukseksi, verovelvol-
lisen maksettavaksi määrätään jäännösvero korkoineen. Jäännösverolle määrättävän ko-
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ron laskemisesta säädetään veronlisäyksestä ja viivekorosta annetussa laissa. Jäännösve-
roa ei määrätä maksettavaksi, jos jäännösveron määrä olisi pienempi kuin kymmenen eu-
roa. Jäännösvero on maksettava, vaikka verotukseen haettaisiin muutosta.

57 §

Verotuksen oikaisua koskevia erityisiä säännöksiä

Jos verovelvollinen ei ole antanut veroilmoitusta tai hän on antanut puutteellisen, ereh-
dyttävän tai väärän veroilmoituksen tai muuten laiminlyönyt ilmoittamisvelvollisuutensa,
verovelvollisen suoritettavaksi on verotusta oikaistaessa määrättävä myös veronlisäykses-
tä ja viivekorosta annetun lain mukainen viivästyskorko ja veronkorotus.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

57 a §

Verotuksen oikaisun johdosta lisättävän tulon siirto

Jos verotuksen oikaisun yhteydessä lisättävän tulon yhteismäärä on pienempi kuin
4 000 euroa, lisäys voidaan tehdä sen verovuoden tuloon, jolta toimitettava verotus ei ole
päättynyt. Lisätyn tulon johdosta ei määrätä veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain
mukaista viivästyskorkoa.

76 §

Verotuksen muuttaminen muutoksenhaun johdosta

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Jos muutoksenhaun johdosta annetun päätöksen perusteella joku on määrättävä vero-

velvolliseksi tai veroa on korotettava, Verohallinto muuttaa verotusta ja perii maksamat-
toman veron korkoseuraamuksineen. Jos verotuksen muutoksen johdosta määrättävän ve-
ron määrä on pienempi kuin kymmenen euroa, veroa ei määrätä maksettavaksi.

77 §

Korkojen laskeminen muutostilanteessa

Koron laskemisesta verotuksen muutoksen johdosta maksettavalle verolle säädetään
veronlisäyksestä ja viivekorosta annetussa laissa.

Koron laskemisesta verotuksen muutoksen johdosta palautettavalle verolle ja veronko-
rotukselle säädetään veronkantolaissa.

77 a § 

Verotuksen muutoksesta johtuvan veron vähennyksen hyvittäminen

Verotuksen muutoksesta johtuva verovuodelta määrätyn veron vähennys hyvitetään en-
sisijaisesti alentamalla verovuoden veron suoritukseksi määrättyjä veron eriä niiden erä-
päivien mukaisessa järjestyksessä uusimmasta vanhimpaan ja tämän jälkeen palauttamalla
muita verovuoden verotuksessa hyväksi luettuja määriä. Ennakon alentamisesta ei tehdä
erillistä päätöstä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen alennettujen erien liikaa suoritetut määrät ja muut
palautettavat hyväksi luetut määrät palautetaan korkoineen. Palautukselle maksettavasta
korosta säädetään veronkantolaissa. Palautusta, joka siirretään toiselle valtiolle, ei palau-
teta verovelvolliselle eikä siirrettävälle määrälle suoriteta korkoa.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2017.
3



50/2017  
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2017 toimitettavassa yhteisön ja yhtei-
setuuden verotuksessa ja vuodelta 2018 toimitettavassa muun verovelvollisen verotukses-
sa. Aiempien vuosien verotuksessa sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita
säännöksiä.

Lain 7 a §:ää sovelletaan veroilmoituksiin, jotka annetaan tämän lain tultua voimaan. 
Yhteisön ja yhteisetuuden verovuodelle 2017 ja sen jälkeisille verovuosille sekä muun

verovelvollisen verovuodelle 2018 ja sen jälkeisille verovuosille suorittamat ennakon täy-
dennysmaksut käsitellään verotuksessa kuten ennakon täydennysmaksun suorituspäivänä
erääntynyt ja maksettu ennakko. Edellä mainituille ennakon täydennysmaksuille ei kui-
tenkaan määrätä huojennettua viivästyskorkoa.

Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2017

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö
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