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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verotuslain muutta
misesta. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. 

Veronkantojärjestelmää uudistettiin 1. 1. 
1979 voimaantulleella veronkantolailla. Tähän 
uudistukseen liittyen verotuslakiin ehdotetaan 
tehtäväksi eräitä teknisiä korjauksia. Tämän 
lainmuutoksen jälkeen voitaisiin myös verotus
laissa tarkoitettujen verojen ja maksujen osalta 

asetuksella säätää pienimmästä palautettavasta 
ja kannettavasta määrästä. Pienin palautettava 
määrä on tarkoitus korottaa 5 markasta 10 
markkaan ja pienin perittävä määrä 10 mar
kasta 20 markkaan. Korotettuja määriä on tar
koitus soveltaa vuonna 1981. 

YLEISPERUSTELUT. 

Verotuslain 108 §:n 1 momentin nojalla on 
verovelvolliselta liikaa pidätetyt tai kannetut 
ennakot palautettava, jos palautettava määrä 
on vähintään 5 markkaa. Vastaavasti pienin 
verovelvolliselta veronkannassa perittävä määrä 
on saman lain 109 §:n 2 momentin mukaan 
10 markkaa. Veronkantouudistuksen yhtey
dessä pyrittiin eri verolajien kantaa yksinker
taistamaan sisällyttämällä veronkantolain ( 611/ 
78) 25 § :ään eri verolajien pienimpiä palao
tettavia ja perittäviä määriä koskeva yleissään
nös, jonka mukaan näistä vähimmäismääristä 
säädetään asetuksella. Koska veronkantolain 
säätämisen yhteydessä ei verotuslakiin tehty 
vastaavansisältöistä muutosta, ehdotetaan vero
tuslaista nyt poistettavaksi edellä mainittuja 
vähimmäismääriä koskevat säännökset. Tämä 
merkitsisi sitä, että myös verotuslaissa tarkoi
tettujen verojen pienimmistä palautettavista 
ja perittävistä määristä säädettäisiin veronkanto
lain 25 § :n yleissäännöksen mukaisesti ase
tuksella. Veronkantoasetuksen (903/78) 21 
§ :n mukaan pienin palautettava määrä on 5 
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markkaa ja pienin perittävä määrä on 10 
markkaa, joten säännös vastaa markkamääril
tään verotuslain 108 ja 109 §:ssä mainittuja 
markkamääriä. Nykyisten säännösten mukaan 
perimättä ja palaottamatta jätettyjen määrien 
taloudellinen merkitys on varsin vähäinen. 
Kun toisaalta pienien erien periminen ja palaut
taminen aiheuttaa huomattavia kustannuksia, 
olisi nykyisiä vähimmäismääriä kuitenkin ai
heellista korottaa asetuksella. Jos lakiehdotus 
hyväksytään, veronkantoasetuksen 21 §:ää on 
tarkoitus muuttaa siten, että pienin palautetta
va määrä korotettaisiin 5 markasta 10 mark
kaan ja pienin perittävä määrä korotettaisiin 
10 markasta 20 markkaan. Korotettuja vähim
mäismääriä voitaisiin soveltaa vuonna 1981 
vuodelta 1980 toimitettavassa verotuksessa. 
Veronsaajilta jäisi sanotun verotuksen yhtey
dessä saamatta arviolta 850 000 markkaa peri
mättä jätettävän vähimmäismäärän korotuksen 
jälkeen. Palautettavan vähimmäismäärän koro
tus merkitsisi puolestaan arviolta 300 000 mar
kan säästöä. 
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Lääninhallitusten veronpalautuksiin liittyvät 
tehtävät siirrettiin veronkantouudistuksen yh
teydessä 1. 1. 1979 lukien lääninverovirastoille. 
Tämän mukaisesti ehdotetaan verotuslain 113 
§: ää muutettavaksi siten, että muutoksenhaku
viranomaisten päätökset lähetettäisiin läänin
hallitusten sijasta lääninverovirastoille, mikä 
vastaisi samalla nykyistä käytäntöä. 

Korotettujen verojen maksuunpane on vero
tuslain nykyisten säännösten mukaan veron
kantoviranomaisen tehtävänä. Näitä koskeviin 
muutoksenhakuviranomaisten päätöksiin ei ny
kyisin aina sisälly riittäviä tietoja maksuun-

panon toimittamrseksi. Tämän vuoksi osa mak
suunpanetoimista tehdään verotoimistoissa. 
Kun on ilmeistä, että muutoksenhakuviran
omaisten päätöksiä tullaan kehittämään siten, 
että varsinainen veron määrä jäisi aina vero
toimiston laskettavaksi, ehdotetaan korotettu
jen verojen maksuunpane siirrettäväksi koko
naisuudessaan verotoimistojen tehtäväksi. Koro
tettujen verojen maksuunpanojen määrä vaih
telee vuosittain 1 000-1 700 välillä, joten 
tehtävien siirto ei mainittavasti lisäsi verotoi
mistojen työmäärää. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT. 

108 §:n 1 momentti. Ennakonpalautuksen 
vähimmäismäärää koskeva säännös ehdotetaan 
poistettavaksi pykälästä yleisperusteluissa mai
nituin perustein. 

109 §:n 2 momentti. Momenttiin sisältyy 
pienintä perittävää määrää koskeva säännös, 
joka ehdotetaan yleisperusteluissa mainituin pe
rustein kumottavaksi. 

113 §. Pykälän 1 momenttia ehdotetaan 

muutettavaksi siten, että muutoksenhakuviran
omaisten päätökset to1m1tetta1s1m nykyistä 
käytäntöä vastaten lääninhallitusten sijasta lää
ninverovirastoille. Korotettujen verojen mak
suunpane ehdotetaan pykälän 3 momentissa 
siirrettäväksi verotoimistojen tehtäväksi. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
verotuslain muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain ( 482/58) 109 §:n 2 momentti, 

sellaisena kuin se on 13 päivänä elokuuta 1976 annetussa laissa ( 672/76), sekä 
muutetaan lain 108 §:n 1 momentti ja 113 §:n 1 ja 3 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 108 §:n 1 momentti 13 päivänä elokuuta 1976 annetussa laissa 

(672/76) ja 113 §:n 1 ja 3 momentti 12 päivänä kesäkuuta 1964 annetussa laissa (321/ 
64), seuraavasti: 

108 §. 
Milloin verovelvolliselta on pidätetty tai hä

nelle on ennakkona maksuunpantu enemmän 
kuin tarvitaan niiden verojen ja maksujen suo
rittamiseksi, joiden suoritukseksi ennakko on 
käytettävä, liikaa pidätetty tai kannettu ennak
ko palautetaan. Jos maksuunpantu ennakko on 
suorittamatta, sitä lyhennetään liikaa maksuun
pannulla määrällä. 

113 §. 
Milloin lääninoikeus tai korkein hallinto

oikeus on määrännyt jonkun verovelvolliseksi 
taikka korottanut tai alentanut valtionverotuk
sessa verotettavaa tuloa tai omaisuutta tahi 
kunnallisverotuksessa verotettavaa tuloa ja siitä 
pantavien veroäyrien määrää taikka muussa 
75 §:n 1 momentissa tai 77 §:ssä mainitussa 
kohden oikaissut verotusta, on verojohtajan sen 
mukaisesti toimitettava ma..buunpano tai oi-
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kaistava sitä. Milloin tutkijalautakunta on 
muuttanut verotusta, kuuluu maksuunpanen 
oikaiseminen vastaavasti verojohtajalle. Jäljen
nös lääninoikeuden tai korkeimman hallinto
oikeuden edellä tarkoitetusta päätöksestä sekä 
päätöksestä, jolla maksuunpanoa on muutettu, 
on lähetettävä asianomaiselle lääninveroviras
tolle, verotoimistolle ja verojohtajalle sekä, 
mikäli päätös koskee kunnallis- tai kirkollis
verotusta, asianomaiselle kunnanhallitukselle tai 
seurakunnalle. 

Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 1980. 

Jos tutkijalautakunta on tehdyn muistutuk
sen johdosta muuttanut verotusta, on verovel
volliselle annettava sen mukainen uusi vero
lippu. Milloin muutoksenhakuviranomaisen pää
töksellä joku on määrätty verovelvolliseksi tai 
veroa on tämän päätöksellä tai sen perusteella 
korotettu, verotetulle on niin ikään annettava 
verolippu ja perittävä maksamaton vero ja sille 
2 momentin nojalla ehkä maksettu korko. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

URHO KEKKONEN 

Ministeri Pirkko Työläjärvi 
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Liite 1 

Laki 
verotuslain muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain ( 482/58) 109 §:n 2 momentti, 

sellaisena kuin se on 13 päivänä elokuuta 1976 annetussa laissa ( 672/76), sekä 
muutetaan lain 108 §:n 1 momentti ja 113 §:n 1 ja 3 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 108 §:n 1 momentti 13 päivänä elokuuta 1976 annetussa laissa 

( 672/76) ja 113 §:n 1 ja 3 momentti 12 päivänä kesäkuuta 1964 annetussa laissa (321/ 
64), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki. 

108 §. 
Milloin verovelvolliselta on pidätetty tai hä

nelle on ennakkona maksuunpantu enemmän 
kuin tarvitaan niiden verojen ja maksujen suo
rittamiseksi, joiden suoritukseksi ennakko on 
käytettävä, on liikaa pidätetty tai kannettu 
ennakko, mikäli sitä on vähintään 5 markkaa, 
palautettava. Jos maksuunpantu ennakko on 
suorittamatta, on sitä lyhennettävä liikaa mak
suunpannulla määrällä. 

109 §. 

Milloin 1 momentin mukaan maksettavaksi 
jäävä määrä ei nouse 10 markkaan, se on jä
tettävä perimättä. 

113 §. 
Milloin lääninoikeus tai korkein hallinto

oikeus on määrännyt jonkun verovelvolliseksi 
taikka korottanut tai alentanut valtionverotuk
sessa verotettavaa tuloa tai omaisuutta tahi 
kunnallisverotuksessa verotettavaa tuloa ja siitä 
pantavien veroäyrien määrää taikka muussa 
75 §:n 1 momentissa tai 77 §:ssä mainitussa 
kohden oikaissut verotusta, on verojohtajan sen 
mukaisesti toimitettava maksuunpane tai oi
kaistava sitä. Milloin tutkijalautakunta on 
muuttanut verotusta, kuuluu maksuunpanen 
oikaiseminen vastaavasti verojohtajalle. Jäljen
nös lääninoikeuden tai korkeimman hallinto
oikeuden edellä tarkoitetusta päätöksestä sekä 
päätöksestä, jolla maksuunpanoa on muutettu, 
on lähetettävä asianomaiselle lääninhallitukselle, 

Ehdotus. 

108 §. 
Milloin verovelvolliselta on pidätetty tai hä

nelle on ennakkona maksuunpantu enemmän 
kuin tarvitaan niiden verojen ja maksujen suo
rittamiseksi, joiden suoritukseksi ennakko on 
käytettävä, liikaa pidätetty tai kannettu ennak
ko palautetaan. Jos maksuunpantu ennakko on 
suorittamatta, sitä lyhennetään liikaa maksuun
pannulla määrällä. 

109 §. 

( 2 mom. kumotaan.) 

113 §. 
Milloin lääninoikeus tai korkein hallinto

oikeus on määrännyt jonkun verovelvolliseksi 
taikka korottanut tai alentanut valtionverotuk
sessa verotettavaa tuloa tai omaisuutta tahi 
kunnallisverotuksessa verotettavaa tuloa ja siitä 
pantavien veroäyrien määrää taikka muussa 
75 §:n 1 momentissa tai 77 §:ssä mainitussa 
kohden oikaissut verotusta, on verojohtajan sen 
mukaisesti toimitettava maksuunpano tai oi
kaistava sitä. Milloin tutkijalautakunta on 
muuttanut verotusta, kuuluu maksuunpanon 
oikaiseminen vastaavasti verojohtajalle. Jäljen
nös lääninoikeuden tai korkeimman hallinto
oikeuden edellä tarkoitetusta päätöksestä sekä 
päätöksestä, jolla maksuunpanoa on muutettu, 
on lähetettävä asianomaiselle lääninveroviras-
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Voimassa oleva laki. 

verotoimistolle ja verojohtajalle sekä, mikäli 
päätös koskee kunnallis- tai kirkollisverotusta, 
asianomaiselle [kunnallis]hallitukselle tai seu
rakunnalle. 

Jos tutkijalautakunta on tehdyn muistutuk
sen johdosta muuttanut verotusta, on verovel
volliselle annettava sen mukainen uusi vero
lippu. Milloin muutoksenhakuviranomisen pää
töksellä joku on määrätty verovelvolliseksi tai 
veroa on tämän päätöksellä tai sen perusteella 
korotettu, veronkantoviranomaisen on annet
tava verotetulle niin ikään verolippu ja perit
tävä maksamaton vero ja sille 2 momentin no
jalla ehkä maksettu korko. 
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Ehdotus. 

tolle, verotoimistolle ja verojohtajalle sekä, 
mikäli päätös koskee kunnallis- tai kirkollis
verotusta, asianomaiselle kunnanhallitukselle tai 
seurakunnalle. 

Jos tutkijalautakunta on tehdyn muistutuk
sen johdosta muuttanut verotusta, on verovel
volliselle annettava sen mukainen uusi vero
lippu. Milloin muutoksenhakuviranomaisen pää
töksellä joku on määrätty verovelvolliseksi tai 
veroa on tämän päätöksellä tai sen perusteella 
korotettu, verotetulle on niin ikään annettava 
verolippu ja perittävä maksamaton vero ja sille 
2 momentin nojalla ehkä maksettu korko. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 

päivänä 
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Luonnos 
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Asetus 
veronkantoasetuksen 21 § :n muuttamisesta. 

Liite 2 

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esit
telystä muutetaan 1 päivänä joulukuuta 1978 annetun veronkantoasetuksen (903/78) 21 
§ :n 1 momentti näin kuuluvaksi: 

21 §. 
Jos veronkantolain mukaan kannettava tai 

perittävä määrä on pienempi kuin 20 markkaa, 
se jätetään kantamatta tai perimättä. Jos palau
tettava määrä on pienempi kuin 10 markkaa, 
se jätetään palauttamatta. 

Tämä asetus tulee voimaan 
kuuta 198 

päivänä 


