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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi veronkantolain sekä 
veron viivästyskorosta ja jäämämaksusta annetun lain 2 §:n 
muuttamisesta. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. 

Verohallinnossa kannettavia veroja koskevat 
tilityssäännökset sisältyvät pääasiassa vuonna 
1978 säädettyyn veronkantolakiin, jolloin to
teutettiin verotulojen kertymän mukainen tilit
täminen veronsaajille. 

Kertyneet ennakonpidätysvarat tilitetään ve
ronsaajille keskitetysti. Jakoperusteena ovat 
veronsaajien arvioidut osuudet ennakonpidätyk
sen alaisista tuloista koko maassa kertyvistä 
veroista. Ennakon ja lopullisen veron kan
nessa kertyvät varat tilitetään sen sijaan vero
velvollis- ja maksueräkohtaisesti todettujen ker
tymäosuuksien mukaisesti. Ennakon ja vero
tuslaissa tarkoitetun lopullisen veron kannessa 

ehdotetaan siirryttäväksi koko maan kertymän 
tilittämiseen veronsaajille näiden maksuunpane
osuuksien mukaisissa suhteissa. 

Verotuslain mukaisen verotuksen päättymi
sen jälkeen lyhennetään maksamatta olevia en
nakoita vastaavilla ennakonpalautuksilla. Tä
män jälkeen voidaan loppuosa ennakonpalau
tuksista käyttää muiden maksamatta olevien 
verojen kuittaamiseen. 

Ennakoiden lyhentämisen johdosta perittävä 
viivästyskorko ehdotetaan laskettavaksi samaan 
ajankohtaan kuin se lasketaan veronkuittauk
sella perittävälle verojäämälle. 

YLEISPERUSTELUT. 

1. Nykyinen tilitysjärjestelmä 
s e k ä n y k y i ne n 1 y h e n n y s- j a 
k ui t t a u s me n e t t e 1 y. 

Kertymän mukainen verotulojen tilitysjärjes
telmä on ollut käytössä vuoden 1979 alusta 
lukien. Kertymän mukaisen tilittämisen piiriin 
ovat kuuluneet vuonna 1979 kannetut ennakot 
ja työnantajan sosiaaliturvamaksut sekä mak
suunpannut verot lukuun ottamatta säännön
mukaisia lopullisia veroja, jotka siirretään tä
hän tilitysjärjestelmään vuonna 1980 maksuun
pantavasta verosta alkaen. Veronsaajia ovat 
valtio, kunnat, seurakunnat ja kansaneläkelai
tos sekä metsänhoitoyhdistykset ja piirimetsä
lautakunnat. 
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Ennakonpidäty,svarat tilitetään veronsaajille 
keskitetysti. Lääninverovirastot ilmoittavat Uu
denmaan lääninverovirastolle läänissään kerty
neiden ennakonpidätysten maaran. Uuden
maan lääninverovirasto tilittää kuukausittain 
veronsaajille valtiovarainministeriön päätöksen 
mukaiset jako-osuudet. Osuudet perustuvat 
uusimpiin verotustietoihin. Verovuotta koske
van verotuksen päätyttyä tilitetyt määrät oi
kaistaan vastaamaan kunkin veronsaajan osuut
ta henkilökohtaisista tuloista maksuunpannuista 
veroista. Veronsaajat vastaavat kertymättä jää
vistä hyväksi luetuista ennakonpidätyksistä sa· 
massa suhteessa kuin pidätysvaroja tilitetään 
niille. 
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Ennakonkantona kertyvät määrät tilitetään 
veronsaajille kuukausittain. Tilittäminen on 
hajautettu lääninverovirastoihin, jotka atJk:ta 
käyttäen selvittävät, paLjonko kukin verovel
vollinen on tilitysjakson aikana ennakkoa mak
sanut ja mikä osa siitä on tilitettävä kullekin 
veronsaajalle. Verotuksen päättymisajankohdan 
verovelvolliskohtaiset ennakon maksuunpane
suhteet ovat tilittämisen perusteena veron van
hentumiseen ·saakka. Tietyn verovelvollisen en
nakon kertymättä jäämisestä vastaavat ne ve
ronsaajat, joiden hyväksi ennakko on mak
suunpantu. 

Kannossa maksettava lopullinen vero tilite
tään veronsaajille verovelvolliskohtaisissa lopul
lisen veron maksuunpanosuhteissa samojen 
periaatteiden mukaisesti kuin edellä on todettu 
ennakosta. Sama koskee metsänhoitomaksua. 

Ennakon lyhennykset ja veronkuittaukset 
toimittaa lääninverovirasto atk:ta käyttäen. En
nakon lyhennetylle osalle laskettavia viivästyrs
seuraamuksia ei peritä lyhennyksen yhteydessä 
vaan myöhemmin joko · veronkuittauksin tai 
ulosottotoimin. 

2. J ä r j e s te 1m ä n k e h i t t ä m i s
t a r p e et. 

Ennakonpidätysten tilitysjärjestelmä on osoit
tautunut tarkoituksenmukaiseksi. Tilittäminen 
edellyttää suhteel11sen vähän työtä ja tieto
koneaikaa. 

Kannassa maksettavan ennakon tilittämisjär
jestelmä ei sitä vastoin ole toiminut hyvin. 
Tilitettävän määrän verovelvollis- ja maksuerä
kohtainen selvittely on vaatinut kohtuuttoman 
paljon tietokonekapasiteettia ja -aikaa sekä 
henkilöresursseja ja työtä. Tämän lisäksi on 
atk-rekistereiden suuri koko vaikeuttanut mui
den tietojenkäsittelytehtävien suorittamista. 

Kannassa maksettavan lopullisen veron kä
sittely nykyisten tilityssäännösten mukaisesti 
on verovelvollisten suuren lukumäärän vuoksi 
vielä vaikeampaa kuin ennakon käsittely. 

Veronkantoviranomaisten työtä voidaan yk
sinkertaistaa ja kustannuksia alentaa luopu
malla kertyneiden määrien verovelvolliskohtai
sesta tilittämis,estä. Veronkannon nykyiset avk
laitteet ovat osoittautuneet riittämättömiksi. 
Tilitysjärjestelmän muutos vähentää laitteiden 
lisätarvetta ja osittain poistaa rsen kokonaan. 

Ennakonpidätyksinä, jotka tilitetään mak-

suunpanesuhteiden mukaisesti, kertyy 4/5 kai
kista verotuslain mukaisina veroina veronsaa
jille tilitettävistä määristä. Veronsaajat vas
taavat yhteisvastuul11sesti kertymättä jäävistä 
määristä. Jäljelle jäävän viidenneksen tilittämi
nen verovelvollis- ja veronsaajakohtaisesti vaatii 
nykymuodossaan kohtuuttomasti työtä ja kus
tannuksia. Järjestelmää olisi kehitettävä siten, 
että riittävän tarkka tulos voidaan saavuttaa 
yksinkertaisemmin menettelytavoin. 

Ennakon lyhennysten ja veronimittausten 
erilainen käsitterlytapa vaatii ennakonpalautus
ten kaksinkertaisen atbkäsittelyn, joka hidas
taa enna:konpalautusten maksamista. Pääomas
taan erotettujen viivästysseuraamusten käsittely 
moniiDutkaistaa tietokoneohjelmia ja vaatii yli
määräistä tilaa atk-rekistereissä. 

3. Muutosehdot u k se t. 

Kannassa maksettavan ennakon ja verotus
laissa tarkoitetun lopullisen veron sekä met
sänhoitomaksun tilittämisessä olisi siirryttävä 
verovelvollLs- ja maksueräkohtaisen kertymän 
tilittämisestä kokonaiskertymän maksuunpano
suhteiden mukaiseen tilittämiseen. Tilittämi
nen olisi edelleen kertymän mukaista ja ta
pahtuisi kuukausittain. Tilittämisessä nouda
tettaisiin samaa tekniikkaa ja keskitettyä jär
jestelmää kuin enoakanpidätysten tilittämisessä, 
kuitenkin siten, että valtiovarainministeriön 
vahvistamien jako-osuuksien asemesta käytet
täisiin maksuunpano-osuuksia. 

Kannassa maksettava ennakko tilitettäisiin 
kulloinkin voimassa olevien maksuunpanosuh
teiden mukaisesti, kunnes verotus on päätty
nyt. Verotuksen päättymisen jälkeen tehtä
vässä maksuunpanotilityksessä oikaistaisiin en
nakonpidätyksinä ja ennakonkantona tilitetyt 
määrät vastaamaan verotuksessa todettuja 
maksuunpanosuhteita. Samassa tilityksessä vä
hennettäisiin kertymästä verovelvollisille palau
tettavat ennakot. Tämän jälkeen maksuunpan
tuina ennakonpidätyksinä, ennakonkantona tai 
kannassa ma:ksettavana lopullisena verona ky
symyksessä olevalta verovuodelta kertyvät mää
rät tilitettäisHn lopullisen veron maksuunpano
suhteissa. 

Verojen, maksujen ja muiden suoritusten 
kertymistä seurattaisiin edelleen verovelvollis
kohtaisesti ja maksamatta jätetyt verot perit
täisiin ulosotto- tai erikoisperintätoimin. 
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Jälkiverot, veronoikaisut, uudelleen toimite
tut verotukset ja maksuunpanon muutokset 
käsiteltäisiin maksuunpallosuhteiden vuosittai
sina oikaisuina, koska niiden kuukausittainen 
käsittely olisi tilitettävien ja perittävien mää
rien vähäisyydestä johtuen epätarkoitul~senmu
kaista. Kertyneet määrät tilitettäisiin kuukau
sittain. 

Verovuoden säännönmukaisten lopullisten ve
rojen vanhentumisen jälkeen tehtävässä loppu
tilityksessä kohdistettaisiin kertymättä jääneet 
määrät asianomaisten veronsaajien rasitukseksi. 
Lopputilityksen jälkeen kertyvät määrät tili
tettäisiin verovelvollis- ja veronsaajakohtaisesti 
vuosittain. 

Vuoteen 1978 ja aikaisempiin verovuosiin 
kohdistuvat edellä mainitut verot ja niiden 
muutokset olisi käsiteltävä verovelvollis- ja 
veronsaajakohtaisesti. Tämä johtuu aikaisem
min sovelletun tilitysjärjestelmän rakenteesta. 

Lyhennetylle ennakolle perittävien viivästys
seuraamusten laskutapa ja perimisaika olisi 
muutettava samaksi kuin veronkuittauksissa. 

Viivästyskorko olisi laskettava nykyisen ve
rotusvuoden marraskuun lopun asemesta vero
tusvuoden lokakuun loppuun, kuten tehdään 
kuitattaessa ennakonpalautuksia muiden vero
jäämien suoritukseksi. Tämä on perusteltua 
myös sen vuoksi, että palautusta vastaava en
nakkoverovelka lakkaa jo tällöin eikä vasta 
marraskuun lopussa. Viivästyskorko olisi pe
rittävä samana~kaisesti kuin vastaavaa pääomaa 
lyhennetään. 

Lyhennetylle ennakolle ei nykyistä menette
lyä vastaavasti ehdoteta perittäväksi jäämä
maksua. 

4. E s i t y k se n o r g a n i s a t o r i s e t 
v a i k u t u k s e t. 

Ehdotetut muutokset eivät edellytä muutok
sia veronkanto-organisaatioon. Uutta henkilös
töä tai henkilöstön siirtoa ei tarvita. Muuttu
neet tehtävät voidaan toimittaa nykyisillä atk
laitteilla. 

5. E s i t y k sen ta 1 o u d e 11 i se t 
v a i k u t u k s e t. 

Verovelvollis- ja maksueräkohtaisesta tilittä
misestä luopuminen vapauttaisi lääninverovi
rastojen henkilö- ja atk-resursseja käytettäväksi 
muihin tehtäviin, kuten jäämäperinnän tehosta~ 
miseen. Lääninverovirastojen atk-laitteissa pi
dettävä veronsaajareskontra voitaisiin lopettaa 
ja samalla vähenisi noin 33 miljoonaa kirjaus
tapahtumaa vuosittain. Lääninverovirastojen 
kanto- ja jäämärekistereistä voitaisiin poistaa 
noin 1,8 miljoonaa veronsaajatietuetta eikä 
uusista veroista johtuvia noin 6,8 miljoonaa 
tietuetta olisi tarpeen perustaa. 

Tarve käyttää verohallinnon ulkopuolisia atk
palveluja vähenisi. Säästöt olisivat arviolta 
600 000 markkaa vuodessa. Tämä voisi alentaa 
myös verotuskustannuksia verrattuna voimassa 
olevaan tilitysjärjestelmään, joka edellyttää 
ulkopuolisten atk-palvelujen lisääntyvää hank
kimista. 

Ennakoiden lyhentämiseen liittyvä yhden 
kuukauden viivästyskorosta luopuminen mer
kitsisi vähäistä tulojen vähennystä veronsaa
jille. Tätä kompensoisi osittain tietojenkäsit
telykustannusten säästön vaikutus verotuskus
tannuksiin. 

6. Käy t t ö ö n o t t o. 

Ehdotettu tilitysjärjestelmä olisi otettava 
käyttöön vuonna 1980 vuodelta 1979 toimi
tettavasta verotuksesta alkaen. Tämä edellyt
tää voimaantulosäännöksissä tarkoitettuja eri
tyisjärjestelyjä. 

Ehdotettua ennakon lyhennetylle osalle perit
tävän viivästyskoron laskutapaa käytettäisiin 
ensimmäistä kertaa käsiteltäessä vuodelta 1979 
palautettavaa ennakkoa. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT. 

1. Veronkantolaki. 

9 §:n 3 momentti. Ennakon lyhentäminen 
toimitetaan ennen veronkuittauksia. Ennakon 
lyhennetylle osalle laskettava viivästyskorko 
olisi yhdenmukaisesti tämän kanssa voitava 
kuitata ennakonpalautuksesta ennen muita ve
ronkuittauksia. 

14 §:n 1 momentti. Yksittäisten veronsaa
jien jako-osuuksia vahvistettaessa on todettu 
tarkoituksenmukaiseksi käyttää desimaalilukui
na ilmaistavien kertaimien asemesta veroäyrien 
ja asukasluvun muutoksiin perustuvia laskenta
perusteita. Säännös ehdotetaan muutettavaksi 
tämän mukaisesti. 

15 §. Pykälän 1 momentin sanamuotoa eh
dotetaan muutettavaksi tilitysjärjestelmän muut
tumisen mukaisesti. Sanamuodon muutos ei 
vaikuta pykälässä tarkoitettuun maksuunpan
tujen ennakonpidätysten tilittämiseen. 

Pykälän 2 momendksi ehdotetaan otettavak
si säännös kannassa maksettavan ennakon tilit
tämisestä. Ennakko ehdotetaan edelleen tilitet
täväksi kuukausittain. Kertyneet varat olisi 
kuitenkin tilitettävä veronsaajille kertymisajan
kohdan maksuunpanosuhteiden mukaisesti eikä 
enää verovelvollis- ja maksueräkohtaisesti to
dettujen kertymien mukaisesti. 

16 §. Verotuksen päättymisen jälkeen olisi 
ennakkoperinnässä tilitetyt määrät oikaistava 
lopullisen verotuksen maksuunpanosuhteiden 
mukaisiksi. Tämä maksuunpanotilitys korvaisi 
aikaisemmin 16 §: ssä olleen o~kaisutilityksen 
ja muutettavaksi clldotetussa 19 §:ssä sään
nellyn palautettavan ennakon kohdistamisen 
veronmaksajien rasitukseksi. 

Maksuunpanotilityksen maksatus tai takaisin
perintä ehdotetaan tehtäväksi verotuksen päät
tymiskuukautena eli yleensä verotusvuoden 
marraskuun aikana. Kun valtiovarainministeriö 
voi verotuslain perusteella määrätä verotuksen 
päättymään muulloinkin kuin verotusvuoden 
marraskuun alussa, ehdotetaan myös, että val
tovarainministeriö voi tarvittaessa määrätä ma:k
suunpanotilityksen ajankohdan siten, että tili
tyksen tekeminen on teknisesti mahdollista. 

Maksuunpanotilityksessä oikaistavat määrät 
ehdotetaan maksettaviksi ja perittäviksi asetuk
sella säädetyllä prosentilla korotettuina. Samas
sa tilityksessä veronsaajilta perittäville ennakon
palautusosuuksille ei sitä vastoin ehdoteta pe-

rittäväksi korotusta. Ehdotettu korotus korvaisi 
nykyisessä 17 § :ssä säädetyn korotuksen. Koro
tuksen laskennan suuritöisyydestä johtuen eh
dotetaan korotus maksettavaksi vasta verotus
vuotta seuraavassa helmikuussa. 

Koska verotuslain mukaisten verojen mak
suunpanossa ei ennakoita ja ennakonpalautuksia 
kohdisteta veronsaajittain, ehdotetaan veron
saajan laskelmaJlinen ennakonpalautusosuus 
määriteltäväksi 4 momentissa. 

17 §. Kertyneet lopulliset verot ja metsän
hoitomaksu olisi edelleen tilitettävä kuukau
sittain. Tilittäminen tehtäisiin verovelvollis
ia maksueräkohtaisesti todettujen kertymä
osuuksien asemesta toimitetussa verotuksessa 
ja metsänhoitomaksun maksuunpanossa vahvis
tettujen maksuunpano-osuuksien mukaisesti. 

Myös verovuoteen kohdistuvat ennakonpidä
tyksinä tai kannassa maksettavana ennakkona 
kertyvät määrät ehdotetaan verotuksen päät
tymisen jälkeen tilitettäJv,äksi samassa suhteessa 
kuin lopulliset verot. 

18 §. Verotusvuotta seuraavan vuoden maa
lis- ja joulukuussa 'sekä myöhemmin vuosittain 
joulukuussa tehtäisiin lopullisina veroina ja 
näihin veroihin kohdistuvina ennakonpidätyk
sinä ja ennakonkantona sekä metsänhoitomak
suna tilitettyjen määrien oikaisutilitys. Oikai
sutilityksissä tark1stettaisiin säännönmukaisen 
lopullisen veron maksuunpanossa todettuja 
maksuunpanosuhteita siten, että huomioon otet
taisiin myös jälkiverot, veron- ja maksuunpa
nonoikaisuin maksuunpannut verot, muutoksen
hakuviranomaisen päätöksellä korotetut verot 
ja uudelleen toimitetut verotukset sekä jälki
verotuksin maksuunpannut metsänhoitomaksut. 
Maksuunpano-osuuksia muuttaisivat myös eri 
muutoksenhakuviranomaisten päätökset ja esim. 
verotuslain 125 §:ssä ta11koitetut veronhuo
jennuspäätökset. 

Oikaisutilityksen jälkeen noudatettaisiin kuu
kausittain tehtävissä tilityksissä oikaisutilityk
sessä vahvistettuja maksuunpanosuhteita, kun
nes seuraava oikaisutilitys tehdään. Koska oi
kaisun vaikutukset veronsaajien osuuksiin ovat 
vähäiset, oi:kaisutilitys ehdotetaan tehtäväksi 
verotusvuotta seuraavaa vuotta lukuun otta
matta vain kerran vuodessa. 

Palautusten ja muiden veronsaajilta vähen
nettävien määrien kohdistamisesta eri tilityksiin 
ehdotetaan säädettäväksi 18 § :n 3 momentissa. 
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Säännökset muiden verojen ja maksujen tilit
tämisestä ehdotetaan siirrettäväksi 18 §:stä 
19 §:ään. 

18 a §. Verovuoden säännönmukaisen lopul
lisen veron vanhentumisen jälkeen olisi veron
saajille annettava lopputilitys. Tilityksessä oi
kaistaisiin veronsaajille tilitetyt maksuunpannut 
verot ja maksut vastaamaan veronsaajakohtai
sesti kertyneitä määriä. 

Lopputilityksen jälkeen tilitettäisiin kertyvät 
määrät veronsaajakohtaisesti vuosittain. Kerty
vien määrien vähä~syydestä johtuen ei useam
min tapahtuva tilittäminen olisi tarkoituksen
mukaista. 

18 b §. Tässä pykälässä olisivat tarvittavat 
säännökset koronluonteisesta hyvityksestä oi
kaisu~ ja lopputilityksissä. 

19 §. Muut kuin edellä 13-18 §:ssä tar
koitetut verot ja maksut olisi edelleen tilitet
tävä verovelvollis- ja veronsaajakohtaisesti to
detun kuukausittaisen kertymän mukaisesti. 
Ehdotettu 19 § korvaisi tältä osin aikaisemman 
18 §:n. 

Pykälässä aikaisemmin olleet säännökset ve
ronsaajalta vähennettävän palautettavan enna
kon laskemisesta eivät ehdotetussa tilitysjär
jestelmäs1sä ole enää tarpeen. Palautettavan 
ennakon käsittely on yhdistetty 16 §:n mak
suunpanotilitykseen. 

20 §. Lainkohdassa säädetään veronsaajille 
liikaa tilitettyjen määrien vähentämisestä. Sään
nöstä ehdotetaan täsmennettäväksi ,siten, että 
tilitysjärjestelmästä johtuvana myöhemmässä 
tilityksessä takaisinperittävänä määränä ei pi
dettäisi veronsaajalle laskuvirheen tai muun 
sellaisen erehdyksen johdosta aiheettomasti 
maksettua määrää. Nämä määrät ehdotetaan 
perittäväksi takaisin heti virheen selvittyä. 

Pykälän 2 momenti.!ksi ehdotetaan lisättä
väksi säännös koron perimisestä veronsaajilta, 
jos liikaa tilitettyjen määrien vähentäminen siir
tyy kauemmaksi kuin liikatilitystä lähinnä seu
raavaan tilitykseen. Korkoprosentista ehdote
taan säädettäväksi asetuksella. 

21 §. Pykälään ehdotetaan tehtäväksi tili
tysjärjestelmän muutoksesta aiheutuvat tekniset 
korjaukset. Takaisin perimisen lykkäystä kos
kevan hakemuksen ratkaisisi ehdotuksen mu
kaan verohallitus, kun hakemukset aikaisemmin 
käsiteltiin ja ratkaistiin valtiovarainministeriös
sä. 

22 §. Tilitysjär}estelmän muutoksen jälkeen 
tätä säännöstä tarvitaan vain 19 §:ssä ja voi
ma,antulosäännöksessä tarkoitettujen verovelvol-

lis- ja verons,aajakohtaisesti tilitettävien verojen 
kertymän jakamisessa veronsaajien kesken. 
Säännökseen ehdotetaoo tehtäväksi tämän mu
kao.i:set tekniset korjaukset. 

23 §:n 3 momentti. Kannassa maksettavien 
verojen ja maksujen tilitysajasta säädetään täs
sä Jainkohdassa, jota ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että jäämäperinnässä kertyvien verojen 
ja maksujen kertymiskuukaudeksi katsottaisiin 
vasta se kuukausi, jolloin ulosottomiehen peri
miskuitin jäljennös tai vastaava asiakirja saa
puu veronkantoviranomaiselle. Ulosottoviran
omaisten tilitysjärjestelmästä johtuen veron
kantoviranomaiset saavat tiedon ulosotossa ker
tyneiden määrien jakautumisesta eri veroihin 
ja maksuihin eräissä tapauksissa niin myöhään, 
ettei nykyistä veronkantolain 23 § :n 3 momen
tissa säädettyä tilitysaikaa voida noudattaa. Eh
dotettu muutos vastaisi käytännössä nouda
tettua menettelyä eikä hidastaisi verotulojen 
tilittämistä veronsaajille. 

V oimaantulo. Kaikki veronkantolain voimaan
tulon jälkeiseen aikaan kohdistuvat ennakot, 
lopulliset verot ja metsänhoitomaksut ehdote
taan tilitettäväksi uuden lain mukaan. 

Vuoteen 1978 ja sitä aikaisempiin verovuo
siin kohdi.stuvat muut kuin säännönmukaiset 
verotuslain ja metsänhoitoyhdistyksistä annetun 
lain mukaiset verot ja maksut olisi tilitettävä 
verovelvollis- ja veronsaajakohtaisesti todettu
jen kertymäosuuksien mukaisesti. Koska näi
den vuosien säännönmukaisia veroja ja maksuja 
ei ole tilitetty tai tilitetä vuosittain oikaistavien 
maksuunpane-osuuksien mukaisesti, ei tätä jär
jestelmää voida soveltaa myöskään samoihin 
vuosiin kohdistuviin muihin kuin säännönmu
kaisiin veroihin tai maksuihin. 

Koska vuoteen 1978 ja sitä aikaisempiin 
verovuosiin kohdistuvien edellä mainittujen ve
rojen kuukausittainen kertymä voi olla pie
nempi kuin veronsaajalta perittävät määrät, 
ehdotetaan, että takaisin periminen tehtäisiin 
13-18 §:n mukaan veronsaajalle yhteensä tili
tettävästä määrästä. Myös ennen veronkanto
lain voimaantuloa maksuunpantujen verojen eri 
syistä johtuva periminen. takaisin veronsaajalta 
olisi tehtävä edellä mainitusta yhteismäärästä~ 

2. Veron viivästyskorosta ja jäämämaksusta 
annetun lain 2 §. 

2 §:n 3 momentti. Lainkohdan sisältämä 
säännös ennakon lyhennetylle osalle perittä-
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västä · viivästyskorosta ehdotetaan yleisperuste
luihin viitaten muutettavaksi. 

1. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdotuk
set: 

Laki 
veronkantolain muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 11 päivänä elokuuta 1978 annetun veronkantolain (611/78) 14 §:n 1 mo

mentti, 15-22 § ja 23 §:n 3 momentti, sekä 
lisätään lain 9 §: ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi 

sekä lakiin uusi 18 a ja 18 b § seuraavasti: 

9 §. 

Verotuslain 108 §:ssä tarkoitettu enoakan
palautus kuitataan samassa pykälässä tarkoite
tulle ennakon lyhennetylle osalle perittävän vii
västyskoron suoritukseksi. 

14 §. 
Valtiovarainministeriö vahvistaa vuosittain 

ne suhteelliset osuudet, joita vastaavan määrän 
kulloinkin kertyvistä enoakanpidätyksistä ar
vioidaan olevan valtion tuloveroa, kunnallis
veroa, kirkollisveroa sekä vakuutetun kansan
eläke- ja sairausvakuutusmaksua ( veronsaaja
ryhmien jako-osuudet) sekä niiden osuuksien 
(kuntien jako-osuudet ja seurakuntien jako
osuudet) laskentaperusteet, joiden mukaan en
nakonpidätyksistä kunnallisveroksi ja kirkollis
veroksi vahvistetun osuuden arvioidaan jakau
tuvan kunnille ja seurakunnille. Veronsaajaryh
mien, kuntien ja seurakuntien jako-osuuksia 
vahvistettaessa noudatettavista perusteista sää
detään asetuksella. 

15 §. 
V erovuoden aikana kertynyt maksuunpantu 

ennakonpidätys tilitetään veronsaajille kuukau
sittain edellä 14 §:ssä tarkoitettujen jako
osuuksien mukaan. Verovuoden jälkeen ennen 
verotuksen päättymistä kertynyt maksuunpantu 
ennakonpidätys tilitetään veronsaajille kuukau
sittain verovuoden viimeiseltä kuukaudelta ti
litettyjen enoakanpidätysten jako-osuuksien 
mukaan. 

Veronsaajille tilitetään kuukausittain ennen 
verotuksen päättymistä kertymiskuukauden 
maksuunpanosuhteiden mukainen osuus koko 
maassa ennakonkantona kertyneistä määristä. 

16 §. 
Verotuksen päättymisen jälkeen oikaistaan 

tilitetyt ennakonpidätykset ja ennakonkantona 
tilitetyt määrät vastaamaan veronsaajille lopul
lisen verotuksen mukaan tulevia määriä ( mak
suunpanotilitys). Veronsaajien osuudet saadaan, 
kun 

1) koko maassa tilitettyjen ennakonpidätys
ten ja 

2) koko maassa ennakonkantona tilitettyjen 
määrien 

summasta vähennetään ennakonpalautusten 
määrä ja erotus jaetaan veronsaajien hyväksi 
maksuunpantujen lopullisten verojen suhteessa. 

Maksuunpanotilitysten mukaisten osuuksien 
perusteella veronsaajille suoritettavat lisää 
maksettavat määrät ja näiltä takaisin perittävät 
liikaa tilitetyt määrät suoritetaan tai vähenne
tään verotuksen päättymiskuukautena tai valtio
varainministeriön määräämänä myöhempänä 
kuukautena tehtävän tilityksen yhteydessä. 

Maksuunpanotilityksessä suoritettaville tai 
perittäville määrille lasketaan asetuksella sää
dettävän prosentin mukainen korotus. Koro
tus lasketaan erotukselle, joka saadaan, kun 
veronsaajan 1 momentin mukaisen vero-osuu
den ja . veronsaajan ennakonpalautusosuuden 
summasta vähennetään veronsaajalle ennakon
pidätyksinä ja ennakonkantona tilitetyt määrät. 
Korotuksen maksaminen ja periminen suorite
taan verotusvuotta seuraavan helmikuun aikana. 
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Edellä 3 momentissa tarkoitettu veronsaajan 
ennakonpalautusosuus saadaan, kun kuntakoh
taisesti laskettu veronpalautusten yhteismäärä 
jaetaan kunkin veronsaajan hyvi:iksi maksuun
pantujen verojen suhteessa. 

17 §. 
Veronsaajille tilitetään kuukausittain mak

suunpanosuhteiden mukainen osuus koko 
maassa kertyneistä verotuslaissa tarkoitetuista 
lopullisista veroista sekä metsänhoitomaksusta. 
Verotuksen päättymisen jälkeen ennen 18 §:ssä 
tarkoitettua oikaisua tehdään tilitys säännön
mukaisen lopullisen veron maksuunpanossa tai 
siihen liittyvässä metsänhoitomaksun maksuun
panossa vahvistettujen maksuunpanosuhteiden 
mukaisesti. 

Verotuksen päättymisen jälkeen ennen 
18 § :ssä tarkoitettua oikaisutilitystä tilitetään 
ennakonpidätyksinä ja enoakankantona kerty
neet määrät veronsaajille lopullisen veron mak
suunpanosuhteissa. 

18 §. 
Verotusvuotta seuraavan vuoden maaliskuus

sa ja joulukuussa sekä sen jälkeen vuosittain 
joulukuussa ,tehtävissä tilityksissä ( oikaisutili
tys) oikaistaan ti:litetyt määrät siten, että käytet
täviin maksuunpanosuhteisiin 'säännönmukaisen 
lopullisen veron ja sen yhteydessä maksuunpan
nun metsänhoitomal<Jsun maksuunpanon lisäksi 
sisällytetään muut verovuoteen kohdistuvat ve
rotuslain mukaisten verojen ja metsänhoitomak
sun maksuunpanot sekä maksuunpanon muu
toksista ja muista syistä aiheutuvat veronsaa
jille tilitettyjen tai tilitettävien määrien vähen
nykset. Oikaisutilityksen mukaiset määrät mak
setaan tai vähennetään veronsaajalta oikaisu
tilityskuukaudelta tehtävän kuukausitilityksen 
yhteydessä. 

Oikaisutilityksen jälkeen tilitetään verotus
laissa tarkoitettuina veroina sekä ennakonpidä
tyksinä ja enoakankantona samoin kuin met
sänhoitomaksuina koko maassa kertyneet mää
rät kuukausittain tämän tilityksen mukaisis.sa 
maksuunpanosuhteissa, kunnes seuraava oikai
sutilitys tehdään. 

Ennen verotuksen päättymistä maksetut 
13 §:ssä tai 15 §:n 1 momentissa tarkoitettu
jen enoakanpidätysten tai 15 §:n 2 momen
tissa tarkoitetun kannassa maksettavan enna
kon palautukset sekä verotuksen päättymisen 
jälkeen työnantajille tai muille pidätysvelvolli
sille palautetut ennakonpidätysvarat ja muun 

kuin verotuksessa hyväksi luetuo ennakon pa
lautukset käsitellään tilityksissä kertyneen mää
rän vähennyksinä. Muut verojen ja maksujen 
palautukset ja vähennykset korkoineen käsitel
lään kuukausitilityksissä kertymän vähennyk
sinä ja kohdistetaan asianomaisten veronsaajien 
rasitukseksi 1 momentissa tarkoitetuissa oikai
sutilityksissä. 

18 a §. 
Viiden vuoden kuluttua sitä seuranneen vuo

den alusta, jona verotuslaissa tarkoitetun sään
nönmukaisen lopullisen veron maksuunpano on 
tapahtunut, veronsaajille annetaan erillinen tili
tys (lopputilitys). Lopputilitystä edeltävältä 
vuodelta ei tehdä oi<kaisutilitystä. 

Lopputilitys tehdään noudattaen edellä 
18 § :ssä olevia oikaisutilitystä koskevia sään
nöksiä, kuitenkin siten, että kertymättä olevat 
verotuslain mukaiset verot ja kannassa mak
settavat ennakot käsitellään vastaavan suurui
sina veronsaajan rasitukseksi tehtyinä maksuun
panon muutoksina. 

Lopputilityksen jälkeen kertyvät enoakan
pidätykset tilitetään vuosittain lopputilityksen 
muikaisissa maksuunpanosuhteissa, joita korja
taan siten, että 2 momentissa tarkoitettua ker
tymättä jääneiden määrien vähenny,stä ei tehdä 
( ennakonpidätyksen jälkitilitys). 

Lopputil1tyksen jälkeen kertyvät verotuslain 
mukaiset verot ja kannassa maksett·avat enna
kot tilitetään vuosittain siten kuin 22 §:ssä 
säädetään ( jälkitilitys). 

Lopputilityksen jälkeen verovelvollisille mak
settavat palautukset ja muut veronsaajille tili
tettävien määrien vähennykset käsitellään jälki
tilityksissä. 

18 b §. 
Veronsaajille 18 § :ssä tarkoitetuissa oikaisu

tilityksissä tai 18 a § :ssä tarkoitetussa loppu
tilityksessä suor1tettavat määrät maksetaan ase
tuksella säädettävällä prosentilla korotettuina. 
Saman prosenttimäärän mukainen korotus peri
tään niiltä veronsaajilta, joiden on oi:kaisu- ja 
lopputilitysten perusteella maksettava liikaa 
saamistaan suorituksista takaisin. 

19 §. 
Muina kuin 13-18 §:ssä tarkoitettuina suo

rituksina veronsaajalle kertyneet määrät tilite
tään kuukausittain vähennettynä verovelvolli
sille palautetuilla määrillä mahdollisine korkoi
neen. 
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20 §. 
Jos veronsaajalta on perittävä liikaa suori

tettu määrä takaisin, se vähennetään seuraavan 
tilityksen yhteydessä. Jos tilitystä on muutoin 
korjattava, oikaisu suoritetaan seuraavan tili
tyksen yhteydessä. Veronsaajalle erehdyksessä 
suoritettu määrä on kuitenkin suoritettava ta
kaisin seuraavaa tilitystä odottamatta. 

Jos tilitys, josta on vähennetty siihen koh
distuvat muut vähennykset, ei riitä liikaa suo
ritetun tai tilityksen korjauksen johdosta takai
sin perittävän määrän tai sen osan vähentä
miseen, vähennetään puuttuva määrä seuraa
vassa tai seuraavissa tilityksissä. Täten vähen
nettävälle määrälle peritään asetuksella säädet
tävä korko siitä tilityksestä alkaen, josta vähen
nys olisi pitänyt tehdä. Korko lasketaan tilityk
seen, josta vähennys tehdään, tai takaisinmaksu
päivään. 

21 §. 
Jos veronsaajalta 14 §:n mukaisen jako-osuu

den muuttumisen, 16 §:n mukaisen maksuun
panotilityksen, 18 § :ssä tarkoitetun oikaisutili
tyksen tai tilityksen korjauksen johdosta peri
tään takaisin jo maksettuja suorituksia, vero
hallitus voi valtiovarainministeriön määräämillä 
ehdoilla veronsaajan hakemuksesta myöntää 
lykkäystä takaisin perimiseen siten kuin ase
tuksella säädetään. Lykkäysajalta peritään ase
tuksella säädettävä korko. 

22 §. 
Tilitettäessä edellä 19 §: ssä tarkoitettuja 

veroja ja maksuja katsotaan maksuunpantuun 
erään sisältyvän eri veronsaajien veroja tai mak
suja samassa suhteessa kuin niitä on kysymyk
sessä olevan veron maksuunpanossa kunkin 
veronsaajan hyväksi maksuunpantu. 

Kertynyt maksuunpantu erä tai sen osa tili
tetään veronsaajille siinä suhteessa kuin se si
sältää eri veronsaajien veroja tai maksuja. 

23 §. 

Muut kuin 13 §:n mukaiset kuntien, seura
kuntien, kansaneläkelaitoksen, metsänhoitoyh
distysten ja piirimetsälautakuntien osuudet suo
ritetaan kertymiskuukautta seuraavan kuukau
den aikana. Kertymiskuukaudeksi katsotaan se 

kalenterikuukausi, jonka aikana kertyneet mää
rät on kirjattu veronkantoviranomaisen posti
siirtotilille. Jäämäperinnässä kertyneiden mää
rien kertymiskuukaudeksi katsotaan kuitenkin 
se kalenterikuukausi, jonka aikana ulosottomie
hen perimiskuitin tilityskappale tai kertyneen 
suorituksen yksilöivä muu vastaava asiakirja on 
saapunut veronkantoviranomaiselle. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Lakia sovelletaan myös ennen sen voimaan
tuloa maksuunpantujen veronkantolain mukaan 
tilitettävien lopullisten verojen, ennakoiden ja 
metsänhoitomaksujen tilittämiseen. Verovuo
den 1979 veroihin lakia sovelletaan 16 §:ssä 
tarkoitetusta maksuunpanotilityksestä alkaen. 
Vuoden 1980 aikana kertyneisiin verovuoden 
1980 ennakoihin lakia sovelletaan maksuun
panotilityksestä alkaen ja muihin ennakoihin 
1. 1. 1981 alkaen. 

Vuoteen 1978 tai sitä aikaisempiin verovuo
siin kohdistuvina verotuslain mukaisina jälki
veroina, veron- tai maksuunpanonoikaisuin 
maksuunpantuina veroina, muutoksenhakuvi
ranomaisen päätöksellä korotettuina veroina ja 
uudelleen toimitetun verotuksen perusteella 
maksuunpantuina veroina sekä jälkiverotuksin 
maksuunpan tuina tai uudelleen toimitettuun 
maksuunpanaan perustuvina metsänhoitomak
suina veronsaajalle kertyneet määrät tilitetään 
kuukausittain. Kertyneen määrän jako tehdään 
siten kuin 22 §:ssä on säädetty. 

Edellä tarkoitettujen vuoteen 1978 tai aikai
sempiin verovuosiin kohdistuvien verojen ja 
maksujen palautukset korkoineen sekä ennen 
1. 1. 1979 maksuunpantujen verojen ja mak
sujen palautukset korkoineen samoin kuin ve
ronsaajalta lyhennysten tai muiden syiden joh
dosta perittävät määrät vähennetään 13-18 
§ :n mukaan veronsaajalle tilitettävästä mää
rästä. 

Vuoden 1979 lopullisen veron maksuun
panotilitykseen liittyvä korotus maksetaan 16 
§:n 3 momentista poiketen valtiovarainminis.. 
teriön määräämänä ajankohtana. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen
piteisiin. 
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2. 

Laki 
veron viivästyskorosta ja jäämämaksusta annetun lain 2 § :n muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan veron viivästyskorosta ja jääiDämaksusta 13 
päivänä helmikuuta 1976 annetun lain (145/76) 2 §:n 3 momentti näin kuuluvaksi: 

2 §. 

Milloin maksuunpantua ennakkoa on lyhen
netty verotuslain 108 §:n mukaan, lasketaan 
viivästyskorko ennakon lyhennetylle osalle ve
rotusvuoden lokakuun loppuun. 

Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 1980. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

Tasavallan Presidentti 

URHO KEKKONEN 

päivänä 

Ministeri Pirkko Työläjärvi 

2 168000268F 

9 
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1. Liite 

Laki 
veronkantolain muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 11 päivänä elokuuta 1978 annetun veronkantolain (611/78) 14 §:n 1 mo

mentti, 15-22 § ja 23 §:n 3 momentti, sekä 
lisätään lain 9 §: ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi 

sekä lakiin uusi 18 a ja 18 b § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki. Ehdotus. 

9 §. 9 §. 

14 §. 
Valtiovarainministeriö vahvistaa vuosittain 

ne suhteelliset osuudet, joita vastaavan määrän 
kulloinkin kertyvistä ennakonpidätyksistä ar
vioidaan olevan valtion tuloveroa, kunnallis
veroa, kirkollisveroa sekä _vakuutetun kansan
eläke- ja sairausvakuutusmaksua ( veronsaaja· 
ryhmien jako-osuudet) sekä ne osuudet, joiden 
mukaan ennakonpidätyksistä kunnallisveroksi ja 
kirkollisveroksi vahvistetun osuuden arvioidaan 
jakautuvan kunnille ja seurakunnille (kuntien 
jako-osuudet ja seurakuntien jako-osuudet). Ve
ronsaajaryhmien, kuntien ja seurakuntien jako
osuuksia vahvistettaessa noudatettavista perus· 
teista säädetään asetuksella. 

15 §. 
V erovuoden aikana kertynyt maksuunpantu 

ennakonpidätys tilitetään veronsaajille kuukau
sittain edellä 14 § :ssä tarkoitettujen jako
osuuksien mukaan ja verovuoden jälkeen ennen 
16 § :n mukaista oikaisua kertynyt maksuun
pantu ennakonpidätys kuukausittain verovuo
den viimeiseltä kuukaudelta tilitettyjen enna
konpidätyksien jako-osuuksien mukaan. 

V erotuslain 108 §: ssä tarkoitettu ennakon
palautus kuitataan samassa pykälässä tarkoite
tulle ennakon lyhennetylle osalle perittävän 
viivästyskoron suoritukseksi. 

14 §. 
Valtiovarainministeriö vahvistaa vuosittain 

ne suhteelliset osuudet, joita vastaavan määrän 
kulloinkin kertyvistä ennakonpidätyksistä ar
vioidaan olevan valtion tuloveroa, kunnallis
veroa, kirkollisveroa sekä vakuutetun kansan
eläke- ja sairausvakuutusmaksua ( veronsaaja
ryhmien jako-osuudet) sekä niiden osuuksien 
(kuntien jako-osuudet ja seurakuntien jako
osuudet) laskentaperusteet, joiden mukaan en
nakonpidätyksistä kunnallisveroksi ja kirkollis
veroksi vahvistetun osuuden arvioidaan jakau
tuvan kunnille ja seurakunnille. Veronsaajaryh
mien, kuntien ja seurakuntien jako-osuuksia 
vahvistettaessa noudatettavista perusteista sää
detään asetuksella. 

15 §. 
Verovuoden aikana kertynyt maksuunpantu 

ennakonpidätys tilitetään veronsaajille kuukau
sittain edellä 14 §:ssä tarkoitettujen jako
osuuksien mukaan. V erovuoden jälkeen ennen 
verotuksett päättymistä kertynyt maksuunpantu 
ennakonpidätys tilitetään veronsaajille kuukau
sittain verovuoden viimeiseltä kuukaudelta ti
litettyjen ennakonpidätysten jako-osuuksien 
mukaan. 

V eronsaajille tilitetään kuukausittain ennen 
verotuksen päättymistä kertymiskuukauden 
maksuunpanosuhteiden mukainen osuus koko 
maassa ennakonkantona kertyneistä määristä. 
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Voimassa oleva laki. 

16 §. 
Verotuksen päättymisen jälkeen oikaistaan 

13 ja 15 §:n mukaan tilitetyt määrät vastaa
maan niitä määriä, jotka eri veronsaajille ar
vioidaan kertyneen henkilökohtaista tuloa vas
taavista veroista. Jako-osuuksien oikaisemisessa 
noudatettavista perusteista säädetään asetuk
sella. Oikaistujen jako-osuuksien perusteella 
veronsaajille suoritetaan joulukuun tilityksen 
yhteydessä lisää maksettavat määrät ja peritään 
takaisin liikaa suoritetut määrät. 

Oikaisun jälkeen verovuodelta kertyvät mak
suunpannut ennakonpidätykset tilitetään oikais
tujen jako-osuuksien mukaan. 

17 §. 
Veronsaajille 16 §:n mukaisen oikaisun pe

rusteella suoritettavat määrät maksetaan ase
tuksella määrättävällä prosentilla korotettuina. 
Saman prosenttimäärän mukainen korotus peri
tään niiltä veronsaajilta, joiden on 16 §:n 
perusteella maksettava liikaa saamiaan suori
tuksia takaisin. 

Ehdotus. 

16 §. 
V erotuksen päättymisen jälkeen oikaistaan 

tilitetyt ennakonpidätykset ja ennakonkantona 
tilitetyt määrät vastaamaan veronsaajille lopul
lisen verotuksen mukaan tulevia määriä (m a k
s u u n p a n o tilitys). Veronsaajien osuudet 
saadaan, kun 

1) koko maassa tilitettyjen ennakonpidätys
ten ja 

2) koko maassa ennakonkantona tilitettyjen 
määrien 

summasta vähennetään ennakonpalautusten 
määrä ja erotus jaetaan veronsaajien hyväksi 
maksuunpantujen lopullisten verojen suhteissa. 

Maksuunpanotilitysten mu.kaisten osuuksien 
perusteella veronsaajille suoritettavat lisää 
maksettavat määrät ja näiltä takaisin perittävä! 
liikaa tilitetyt määrät suoritetaan tai vähenne
tään verotuksen päättymiskuukautena tai valtio
varainministeriön määräämänä myöhempänä 
kuukautena tehtävän tilityksen yhteydessä. 

Maksuunpanotilityksessä suoritettaville tai 
perittäville määrille lasketaan asetuksella 
säädettävän prosentin mukainen korotus. 
Korotus lasketaan erotukselle, joka saadaan, 
kun veronsaajan 1 momentin mukaisen vero
osuuden ja veronsaajan ennakonpalautusosuu
den summasta vähennetään veronsaajalle enna
konpidätyksinä ja ennakonkantona tilitetyt mää
tät. Korotuksen maksaminen ja periminen 
suoritetaan verotusvuotta seuraavan helmikuun 
aikana. 

Edellä 3 momentissa tarkoitettu veronsaajan 
ennakonpalautusosuus saadaan, kun kuntakoh
taisesti laskettu veronpalautus/en yhteismäärä 
jaetaan kunkin veronsaajan hyväksi maksuun
pantujen verojen suhteessa. 

17 §. 
Veromaajille tilitetään kuukausittain mak

suunpanosuhteiden mukainen osuus koko 
maassa kertyneistä verotuslaissa tarkoitetuista 
lopullisista veroista sekä metsänhoitomaksusta. 
Verotuksen päättymisen jälkeen ennen 18 §:ssä 
tarkoitettua oileaisua tehdään tilitys säännön
mukaisen lopullisen veron maksuunpanossa tai 
siihen liittyvässä metsänhoitomaksun maksuun
panossa vahvistettujen maksuunpanosuhteiden 
mukaisesti. 



12 N:o 66 

Voimassa oleva laki. 

18 §. 
Veronsaajalle tilitetään kuukausittain enna

konkannossa, verotuslain mukaisina veroina ja 
maksuina ja muina kuin 13-16 §:ssä tarkoitet
tuina suorituksina veronsaajalle kertynyt määrä 
vähennettynä verovelvollisille palautetulla mää
rällä mahdollisine korkoineen. 

Ehdotus. 

V erotuksen päättymisen jälkeen ennen 
18 §:ssä tarkoitettua oikaisutilitystä tilitetään 
ennakonpidätyksinä ja ennakonkantona kerty
neet määrät veronsaajille lopullisen veron mak
suunpanosuhteissa. 

18 §. 
V erotusvuotta seuraavan vuoden maaliskuus

sa ja joulukuussa sekä sen jälkeen vuosittain 
joulukuussa tehtävissä tilityksissä ( o i k a i s u
t i l i t y s) oikaistaan tilitetyt määrät siten, 
että käytettäviin maksuunpanosuhteisiin sään
nönmukaisen lopullisen veron ja sen yhtey
dessä maksuunpannun metsähoitomaksun mak
suunpanon lisäksi sisällytetään muut verovuo
teen kohdistuvat verotuslain mukaisten verojen 
ja metsänhoitomaksun maksuunpanot sekä 
maksuunpanon muutoksista ja muista syistä 
aiheutuvat veronsaajille tilitettyjen tai tilitettä
vien määrien vähennykset. Oikaisutilityksen mu
kaiset määrät maksetaan tai vähennetään veron
saajalta oikaisutilityskuukaudella tehtävän kuu
kausitilityksen yhteydessä. 

Oikaisutilityksen jälkeen tilitetään verotus
laissa tarkoitettuina veroina sekä ennakonpidä
tyksinä ja ennakonkantona samoin kuin met
sänhoitomaksuina koko maassa kertyneet mää
rät kuukausittain tämän tilityksen mukaisissa 
maksuunpanosuhteissa, kunnes seuraava oikai
sutilitys tehdään. 

Ennen verotuksen päättymistä maksetut 
13 §:ssä tai 15 §:n 1 momentissa tarkoitettu
jen ennakonpidätysten tai 15 §:n 2 momen
tissa tarkoitetun kannassa maksettavan enna
kon palautukset sekä verotuksen päättymisen 
jälkeen työnantajille tai muille pidätysvelvolli
sille palautetut ennakonpidätysvarat ja muun 
kuin verotuksessa hyväksi luetun ennakon pa
lautukset käsitellään tilityksissä kertyneen mää
rän vähennyksenä. Muut verojen ja maksujen 
palautukset ja vähennykset korkoineen käsitel
lään kuukausitilityksissä kertymän vähennyk
sinä ja kohdistetaan asianomaisten veronsaajien 
rasitukseksi 1 momentissa tarkoitetuissa oikai
sutilityksissä. 

18 a §. 
Viiden vuoden kuluttua sitä seuranneen vuo

den alusta, jona verotuslaissa tarkoitetun sään
nönmukaisen lopullisen veron maksuunpano on 
tapahtunut, veronsaajille annetaan erillinen ti-
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Voimassa oleva laki. 

19 §. 
Verotuksen paattymisen jälkeen tehtävässä 

ensimma1sessä 18 §: n mukaisessa tilityksessä 
vähennetään veronsaajalta tämän osuus verotus
lain 108 §:n mukaan verovelvollisille palautet
tavasta ennak.osta. Vähennettävä määrä saa
daan, kun 

1) veronsaajalre 13, 15 ja 16 §:n mukaan 
ti:1itetyn määrän, 

2) veronsaajan osuuden verovelvollisten hy
väksi luettujen, mutta :kertymättömien enna
konpidätysten, 

3 ) maksuunpannun ennak.on ja 
4) veronsaajalle lopullisen veron lkannossa 

kannettavan määrän 
summasta vähennetään veronsaajan hyväksi 

maksuunpannut verot. 

Ehdotus. 

litys (l o p p u tili t y s). Lopputilitystä edel
tävältä vuodelta ei tehdä oikaisutilitystä. 

Lopputilitys tehdään noudattaen edellä 18 
§: ssä olevia oikaisutilitystä koskevia säännök
siä, kuitenkin siten, että kertymättä olevat ve
rotuslain mukaiset verot ja kannassa maksetta
vat ennakot käsitellään vastaavan suuruisina 
veronsaajan rasitukseksi tehtyinä maksuunpa
non muutoksina. 

Lopputilityksen jälkeen kertyvät ennakonpi
dätykset tilitetään vuosittain lopputilityksen 
mukaisissa maksuunpanosuhteissa, joita korja
taan siten, että 2 momentissa tarkoitettua ker
tymättä jääneiden määrien vähennystä ei tehdä 
(ennakonpidätysten jälkitili 
t y s). 

Lopputilityksen jälkeen kertyvät verotuslain 
mukaiset verot ja kannossa maksettavat enna
kot tilitetään vuosittain siten kuin 22 §: ssä 
säädetään (jälki tilitys). 

Lopputilityksen jälkeen verovelvollisille mak
settavat palautukset ja muut veronsaajille tili
tettävien määrien vähennykset käsitellään jälki
tilityksissä. 

18 b §. 
Veronsaajille 18 §:ssä tarkoitetuissa oikaisu

tilityksissä tai 18 a §:ssä tarkoitetussa loppu
tilityksessä suoritettavat määrät maksetaan ase
tuksella säädettävällä prosentilla korotettuina. 
Saman prosenttimäärän mukainen korotus peri
tään niiltä veronsaajilta, joiden on oikaisu- ja 
lopputilitysten perusteella maksettava liikaa saa
mistaan suorituksista takaisin. 

19 §. 
Muina kuin 13-18 §:ssä tarkoitettuina suo

rituksina veronsaajalle kertyneet määrät tilite
tään kuukausittain vähennettynä verovelvolli
sille palautetuilla määrillä mahdollisine korkoi
neen. 
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Voimassa oleva laki. 

20 §. 
Jos veronsaajalta on perittävä liikaa suoritet

tu määrä takaisin, se vähennetään seuraavan 
tilityksen yhteydessä. Jos tilitystä on muutoin 
korjattava, oikaisu suoritetaan seuraavan tili
tyksen yhteydessä. 

21 §. 
Jos veronsaajalta 14 §:n mukaisen jako

osuuden muuttumisen, 16 §:n mukaisen oikai
sun, 19 §:stä aiheutuvien toimenpiteiden tai 
tilityksen korjauksen johdosta peritään takai
sin jo ma:ksettuja suorituksia, valtiovarainmi
nisteriö voi veronsaajan hakemuksesta myöntää 
lykkäystä takaisin perimiseen. Lykkäysajalta 
peritään asetuksella määrättävä korko. 

22 §. 
M~ksuunpantuun erään katsotaan sisältyvän 

eri veronsaajien veroja, maksuja tai ennakoita 
samassa suhtees>Sa kuin niitä on kysymyksessä 
olevan veron ma:ksuunpanossa kunkin verou
saajan hyväksi maksuunpantu. 

Kertynyt maksuunpantu erä tai sen osa tili
tetään veronsaajille siinä suhteessa kuin se 
sisältää eri veronsaajien veroja, maksuja ja 
ennakoita. 

23 §. 

Muut kuin 13 §:n mukaiset kuntien, seura
kuntien, kansaneläkelaitoksen, metsänhoitoyh
distysten ja piirimetsälautakuntien osuudet suo
ritetaan kertym1skuukautta seuraavan kuukau
den aikana. Kertymiskuukaudeksi katsotaan se 
kalenterikuukausi, jonka aikana kertyneet mää
rät on kirjattu veronkantoviranomaisen posti
siirtotilille. 

Ehdotus. 

20 §. 
Jos veronsaajalta on perittävä liikaa suori

tettu määrä takaisin, se vähennetään seuraavan 
tilityksen yhteydessä. Jos tilitystä on muutoin 
korjattava, oikaisu suoritetaan seuraavan tili
tyksen yhteydessä. V eronsaajalle erehdyksessä 
suoritettu määrä on kuitenkin suoritettava ta
kaisin seuraavaa tilitystä odottamatta. 

Jos tilitys, josta on vähennetty siihen koh
distuvat muut vähennykset, ei riitä liikaa suo
ritetun tai tilityksen korjauksen johdosta takai
sin perittävän määrän tai sen osan vähentä
miseen, vähennetään puuttuva määrä seuraa
vassa tai seuraavissa tilityksissä. Täten vähen
nettävälle määrälle peritään asetuksella säädet
tävä korko siitä tilityksestä alkaen, josta vähen
nys olisi pitänyt tehdä. Korko lasketaan tilityk· 
seen, josta vähennys tehdään, tai takaisinmaksu
päivään. 

21 §. 
Jos veronsaajalta 14 §:n mukaisen jako-osuu

den muuttumisen, 16 §:n mukaisen maksuun
panotilityksen, 18 §:ssä tarkoitetun oikaisutili
tyksen tai tilityksen korjauksen johdosta peri
tään takaisin jo maksettuja suorituksia, vero
hallitus voi valtiovarainministeriön määräämillä 
ehdoilla veronsaajan hakemuksesta myöntää 
lykkäystä takaisin perimiseen siten kuin ase
tuksella säädetään. Lykkäysajalta peritään ase
tuksella säädettävä korko. 

22 §. 
Tilitettäessä edellä 19 §:ssä tarkoitettuja 

veroja ja maksuja katsotaan maksuunpantuun 
erään sisältyvän eri veronsaajien veroja tai mak
suja samassa suhteessa kuin niitä on kysymyk
sessä olevan veron maksuunpanossa kunkin 
veronsaajan hyväksi maksuunpantu. 

Kertynyt maksuunpantu erä tai sen osa tili
tetään veronsaajille siinä suhteessa kuin se si
sältää eri veronsaajien veroja tai maksuja. 

23 §. 

Muut kuin 13 §:n mukaiset kuntien, seura
kuntien, kansaneläkelaitoksen, metsänhoitoyh
distysten ja piirimetsälautakuntien osuudet suo
ritetaan kertymiskuukautta seuraavan kuukau
den aikana. Kertymiskuukaudeksi katsotaan se 
kalenterikuukausi, jonka aikana kertyneet mää
rät on kirjattu veronkantoviranomaisen posti
siirtotilille. ]äämäperinnässä kertyneiden mää-
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Ehdotus. 

rien kertymiskuukaudeksi katsotaan kuitenkin 
se kalenterikuuleausi, jonka aikana ulosottomie
hen perimiskuitin tilityskappale tai kertyneen 
suorituksen yksilöivä muu vastaava asiakirja on 
saapunut veronkantoviranomaiselle. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Lakia sovelletaan myös ennen sen voimaan
tuloa maksuunpantujen veronkantolain mukaan 
tilitettävien lopullisten verojen, ennakoiden ja 
metsänhoitomaksujen tilittämiseen. V erovuo
den 1979 veroihin lakia sovelletaan 16 §:ssä 
tarkoitetusta maksuunpanotilityksestä alkaen. 
Vuoden 1980 aikana kertyneisiin verovuoden 
1980 ennakoihin lakia sovelletaan maksuun
panotilityksestä alkaen ja muihin ennakoihin 
1. 1. 1981 alkaen. 

Vuoteen 1978 tai sitä aikaisempiin verovuo
siin kohdistuvina verotuslain mukaisina jälki
veroina, veron- tai maksuunpanonoikaisuin 
maksuunpantuina veroina, muutoksenhakuvi
ranomaisen päätöksellä korotettuina veroina ja 
uudelleen toimitetun verotuksen perusteella 
maksuunpantuina veroina sekä jälkiverotuksi11 
maksuunpantuina tai uudelleen toimitettuun 
maksuunpanaan perustuvina metsänhoitomak
suina veronsaajalle kertyneet määrät tilitetään 
kuukausittain. Kertyneen määrän jako tehdään 
siten kuin 22 §:ssä on säädetty. 

Edellä tarkoitettujen vuoteen 1978 tai aikai
sempiin verovuosiin kohdistuvien verojen ja 
maksujen palautukset korkoineen sekä ennen 
1. 1. 1979 maksuunpantujen verojen ja mak
sujen palautukset korkoineen samoin kuin ve
ronsaajalta lyhennysten tai muiden syiden joh
dosta perittävä! määrät vähennetään 13-18 
§:n mukaan veronsaajalle tilitetiävästä mää
rästä. 

Vuoden 1979 lopullisen veron maksuun
panotilitykseen liittyvä korotus maksetaan 16 
§:n 3 momentista poiketen valtiovarainminis
teriön määräämänä ajankohtana. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen
piteisiin. 
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2. 

Laki 
veron viivästyskorosta ja jäämämaksusta annetun lain 2 § :n muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan veron viivästyskorosta ja jäämämaksusta 13 
päivänä helmikuuta 1976 annetun lain (145/76) 2 §:n 3 momentti näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki. 

2 §. 

Milloin maksuunpantua ennakkoa on lyhen
netty verotuslain 108 §: n mukaan, lasketaan 
viivästyskorko ennakon lyhennetylle osalle ve
rotusvuoden marraskuun loppuun. 

Ehdotus. 

2 §. 

Milloin maksuunpantua ennakkoa on lyhen
netty verotuslain 108 §:n mukaan, lasketaan 
viivästyskorko ennakon lyhennetylle osalle ve
rotusvuoden lokakuun loppuun. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 


