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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan pesuseulotun kivi· 
aineksen eli moreenin sekä eräiden taloudel
lisesti merkittäväksi muodostuneiden metsä
marJOJen säätämistä liikevaihtoverottomiksi. 
Liikevaihtoverotuksessa sovellettavaa oikaisu
menettelyä ja pennimääräisten raha-arvojen kä-

sittelyä koskevat verotussäännökset ehdotetaan 
yhdenmukaistettaviksi välittömässä verotukses
sa sovellettavien vastaavien säännösten kanssa. 
Ehdotettuja uusia säännöksiä sovellettaisiin 
ensimmäisen kerran vuoden 1981 toiselta vero
kaudelta eli l. 7. 1981 lukien. 

ESITYKSEN PERUSTELUT 

1. Hiekan ja soran liikevaihtoverokohtelu 

Liikevaihtoverolain 3 §:n 1 momentin c 
kohdan mukaan on maan, hiekan, soran ja ki
ven myynti sellaisenaan, seulottuna, louheena 
tai murskeena verotonta. 

Hiekan ja soran lisääntyvän käytön johdosta 
ovat soraharjut viime vuosina alkaneet ehtyä 
ja eri tarkoituksiin tarvittavaa kivi- ja sora
aineistoa on tämän johdosta jouduttu hankki· 
maan yhä kauempaa. Korkein hallinto-oikeus on 
vuonna 1980 antamallaan päätöksellä vahvis
tanut verotuskäytännön, jonka mukaan edellä 
mainitun lainkohdan tarkoittamana verotto
mana maa-aineksena ei voida pitää seulomisen 
yhteydessä vedellä käsiteltyä hiekkaa. Kun 
maaperassamme lähes rajattomasti olevasta 
moreenista, jota ei kaikkiin tarkoituksiin voi
da käyttää ilman vesiseulontaa, on suoritettava 
liikevaihtoveroa, johtaa tämä siihen, että pa
rempilaatuista ilman vesiseulontaa käyttökel
poista kiviainesta käytetään sellaisiinkin tar
koituksiin, joihin muutkin maa-ainekset kel
paisivat. Paitsi että tämän kehityksen myötä 
lisääntyvät kuljetuskustannukset, johtaa nykyi
nen liikevaihtoverotus luonnonvarojen epätar
koituksenmukaiseen käyttöön. 

168100158R 

Edellä selostetun epäkohdan korjaamiseksi 
hallitus ehdottaa liikevaihtoverolain 3 §:n 1 
momentin c kohtaa siten tarkistettavaksi, että 
hiekan ja soran myynti olisi verotonta paitsi 
kuivaseulottuna myös pesuseulottuna. Sanotun 
muutoksen jälkeen liikevaihtoverotus ei rajoit
taisi alalla tapahtuneen kehityksen mukaisen 
seulontatavan käyttämistä ja moreenin ja eräi
den muiden maalajien käyttämistä parempilaa
tuisen kiviaineksen asemesta. 

2. Liikevaihtoverolain 4 §:n 1 momentin 
alkutuoteluettelon tarkistaminen luonnon
varaisten marjojen osalta 

Liikevaihtoverolain 4 §: n 1 momentissa lue
teltujen elintarvikkeiden kuluttajahinnoista on 
liikevaihtoverollista vain kaupan myyntipalk
kioiden ja teollisuuden jalostuskustannusten 
osuus elintarvikkeiden alkutuotearvon ollessa 
verosta vapaata. Verovapaiden elintarvikkeiden 
luetteloa laadittaessa pyrittiin sosiaalisista ja 
talouspoliittisista syistä vapauttamaan lähinnä 
kotimaista alkuperää olevat välttämättömyys
hyödykkeiksi katsottavat elintarvikkeet. Vaikka 
vapautettavien elintarvikkeiden lukumäärä py-
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rittiin verotuksellisten ja tulkinnallisten vai
keuksien välttämiseksi pitämään suppeana, 
muodostui liikevaihtoverolain 4 §:n 1 mo
mentin luettelosta kuitenkin suhteellisen pitkä. 
Luetteloa ei ole sen vuonna 1963 tapahtu
neesta vahvistamisesta lähtien muutettu kuin 
kerran eli vuonna 1973 eikä sitä tulisikaan 
ilman .·painavia syitä .laajentaa. 

Liikevaihtoverolain 4 § :n mukaan ovat ve
rottomia muun muassa pykälässä erikseen lue
tellut marjat. Liikevaihtoverolain säätämisen 
aikoihin taloudellisesti merkittäviä marjoja oli
vat karpalo, mansikka, mesimarja, mustikka, 
muurain, pensasmustikka, puolukka ja vadelma, 
jotka kaikki sisältyvät sanotun pykälän 1 mo
mentin mukaiseen luetteloon. Vuodesta 1963 on 
kehitys kuitenkin kulkenut eteenpäin myös 
luonnonvaraisten marjojen hyväksikäytön alalla 
ja tämän kehityksen myötä ovat uusiksi ta
loudellisesti merkittäviksi marjoiksi nousseet 
juolukka, pihlajanmarja, ruusunmarja, variksen
marja eli tunturimustikka sekä tyrnimarja. 
Näitä marjoja käytetään yhä enenevässä mää
rin elintarviketeollisuuden raaka-aineina, pihla
janmarjaa ja ruusunmarjaa erityisesti sellaisissa 
säilöntäteollisuuden tuotteissa, jotka kilpailevat 
ulkomaisen tuonnin kanssa. Sanotut marjat 
ov:at ko.tinla.isina luonnonmarjoin:a tinllastetta
vissa liikeya.iht9VerolaiQ 4 §:q. 1 momentin 
tav~raluet{:lossa jo oleviin ~4ellä 11,1ainitt1,1ihin 
marjoil1in. Tämän vuoksi ehdotetaan, että sa
notut marjat lisättäisiin liikevaihtoverottomien 
alkutuotteiden h.1etteloon. Samalla ehdotetaan 
sanotusta luettelosta poistett~v<lksi pensasmus
tikka, koska sitä vastoin Oliotuksia ei ole saatu 
kasvamaan Suomessa ja nykyinen verottomuus 
siten kohdistuu yksinomaan ulkomaill.a kasva
vaan marjaan. Tällaisia marjoja sanottuun luet
teloon ei ole otettu. Ehdotettu muutos pienen
täisi liikevaihtoveron tuottoa noin 400 000 
markalla vuodessa. . 

3. Veronoikaisua koskevien säännösten 
tarkistaminen 

Liikevaihtoverolain 61 §:n 1 momentin mu
kaan, milloin liikevaihtoverotoimisto verovel
vollisen kirjallisesti tekemästä vaatimuksesta 
toteaa, että se on laskuvirheen tai siihen ver
rattavan erehdyksen vuoksi määrännyt vero
velvollisen suoritettavaksi liikaa veroa tai pa
lauttanut sitä liian vähän, on toimiston oikais
tava ve-rotus ja oikeutettava verovelvollinen 

saamaan takaisin liikaa suoritettu vero. Veron
oikaisu verovelvollisen hyväksi on siten mah
dollinen, mutta vain verovelvollisen vaatimuk
sesta. Useissa selvissä esimerkiksi verovelvol
lisen kirjanpidon tarkastuksessa esille tulleissa 
virhetapauksissa on oikaisuvaatimuksen pyytä
minen verovelvolliselta turha ja aikaa vievä 
toimenpide. Tästä syystä tulisi lainkohta muut
ta~ siten, että liikevaihtoverotoimisto voisi 
oma-aloitteisesti ilman verovelvollisen kirjallista 
vaatimusta oikaista verotuksen verovelvollisen 
hyväksi. Tällainen itseoikaisu on mahdollinen 
myös välittömässä verotuksessa verotuslain 
82 §:n nojalla. Kun oikaisuperusteena saattaa 
liikevaihtoverolain 61 §:n mukaan olla vain 
laskuvirhe tai laskuvirheeseen verrattava ereh
dys, tulisi oikaisumenettelyn alaisten virheiden 
alaa samalla laajentaa niin, että myös muu.t 
ilmeiset virhee.t voitaisiin oikaista. Yhdenmu
kaisesti välittömässä verotuksessa sovellettavien 
oikaisuperusteiden mukaisesti ehdotetaan näin 
ollen liikevaihtoverolain 61 §:n 1 moment
tiin oikaisuperusteeksi lisättäväksi muu ilmei
nen virhe. Tämän lisäyksen avulla voitaisiin 
selvät virheet korjata nopeasti oikaisumenet
telyllä eikä niistä enää tarvitsisi tehdä vali
tusta liikevaihtovero-oikeudelle. Ehdotettu 
muutos, joka sisältyi ns. hyrokratiatalkoissa 
tehtyihin aloitteisiin, yksinkertaistaisi siten ve
rotuspäätösten mu1,1ttamiseen liittyviä viran
omaistoimia. 

Liikevaihtoverolain 61 § :n 2 momentin 
( 495/71) . mukaan liikevaihtovero-oikeude~ 
on milloin on kysymys ~e~. päätöksessä ta
pahtuneesta laskuvirheestä tai siihen vetratta, 
vasta erehdyksest~, .suoritettava päätöksen oi
kaisu. J<oska t.äl;nän 4Unkobc4m asiasisältöä ei 
ole aiheellis.ta muuttaa, olisi sen sanamuoto 
samalla tarkistettava niin, ~ttei 1 motilentin 
muutos ulota vaikutuksiaan · myös liikevaihto
vero-oikeuden antaman päätöksen oikaisemi
seen. 

4. Markka ja pennimääräistea lukujen 
käsittely liikevaihtoverotuksessa 

Voimassa olevien säännösten mukaan vero
velvollisen tulee antaa liikevaihtoveroilmoituk
sessaan luvut liikevaihtoverotusta varten pen" 
nien tarkkuudella. Liikevaihtoverolain 52 §:n 
mukaan vero kuitenkin määrätään, suoritetaan 
ja maksetaan takaisin täysin markoin jättä
mällä yli menevät pennit lukuun ottamatta. 



N:o 32 3 

Sama koskee veronkorotustiOl, veronlisäystä ja 
lain 56 §:ssä mainittua korkoa. 

Huomioon ottaen liikevaihtoverolain 52 §:n 
säännökset on tarpeetonta, että myyntiluvut 
ja vähennyskelpoiset ostot samoin kuin niiden 
perusteella laskettava myynnin verotusarvo 
ilmoitetaan pennien tarkkuudella. Pennit vai
keuttavat tietojen tallentamista ja aiheuttavat 
tietokonekäsittelyyn ylimääräisiä tarkistuksia. 
Ne vaativat pyöristyssääntöjä, aiheuttavat vir-

heitä verovalmistelussa ja hidastavat vero
ilmoitusten käsittelyä. 

Asiantilan korjaamiseksi ehdotetaan liike
vaihtoverolain 3 7 §: ään lisättäväksi uusi 6 
momentti, joka oikeuttaa ilmoittamaan raha
määrät markkojen tarkkuudella. 

Edellä lausutun perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
liikevaihtoverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 5 päivänä joulukuuta 1963 annetun liikevaihtoverolain (532/63) .3 §:n 1 mu

mentin c kohta, 4 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on muutettuna 5 päivänä huhtikuuta 
1973 annetulla lailla (297 /73) ja 61 §, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 18 
päivänä kesäkuuta 1971 annetulla lailla ( 495/71), sekä 

lisätään 37 § :ään uusi 6 momentti seuraavasti: 

3 § 
Verotonta on seuraavien tavaroiden myynti 

ja maahantuonti: 

c) maa, hiekka, sora ja kivi, sellaisenaan, 
kuiva- tai pesuseulottuna, louheena tai murs
keena; ei kuitenkaan silloin, kun niiden myynti 
tai maahantuonti tapahtuu pakkauksissa tai 
muissa sellaisissa vähittäismyyntierissä; 

4 § 
Verotonta on seuraavien tavaroiden myynti, 

kun myyjänä on tavaran alkutuottaja, ja niiden 
maahantuonti: 

sellaisinaan jalostamattomina alkutuotteina: 
ruis, vehnä, ohra ja kaura jyvinä, myös kui

vattuina ja lajiteltuina; herne, myös palasta 
poistettuna, kuivattuna ja lajiteltuna; peruna, 
myös lajiteltuna; maito, myös kuorittuna; 
kananmunat, myös lajiteltuina; liha, ruhoina, 
ruhon osina tai luuttomaksi leikattuna sekä 
muut syötävät eläinten osat tuoreina, myös 
jäähdytettyinä, jäädytettyinä, suolattuina tai 
ulkokuivattuina; ahven, ankerias, Grönlannin 
pallas, harjus, hauki, järvitaimen, kampela, 
kiiski, kilohaili, myös maustettuna, kirjolohi, 
kalja, kuha, kuore, lahna, lohi, made, molva, 
muikku, nahkiainen, nieriä, pasuri, puna-ahven, 
punakampela, puronieriä, purotaimen, Ruijan 
pallas, salakka, seiti, siika, silakka, siili, sul-

kava, suutari, särki, säyne, taimen, turska j.1 
vimpa tuoreena, kuivattuna, suolattuna tai 
savustettuna, myös sisälmykset poistettuna seki.i 
mainittujen kalojen mäti; syötävät linnut ja 
muut riistaeläimet tuoreina, myös kynittyinä, 
nyljettyinä ja sisälmykset poistettuina; juuri
selleri, .lanttu, maa-artisokka, mustajuuri, nau
ris, palsternakka, piparjuuri, porkkana, puna
juuri, retiisi ja retikka tuoreena tai kuivattuna, 
myös puhdistettuna, lajiteltuna ja paloiteltuna; 
kaalikasvit, palkokasvit, salaattikasvit ja si
pulikasvit, kurkku, kurpitsa, lehtiselleri, makei1 
maissi, melooni, paprika, parsa, pinaatti, ra
parperi, tomaatti ja maustevihannekset, kuten 
persilja, tilli, meirami ja vihantakrassi, kaikki 
tuoreena tai kuivattuna, myös paloiteltuna; 
luonnonvaraiset tai viljellyt syötävät sienet tuo
reina, myös kuivattuina tai suolattuina; luon
nonvarainen tai viljelty herukka, juolukka, 
karpalo, karviaismarja, mansikka, mesimarja, 
mustikka, muurain, pihlajanmarja, puolukka, 
ruusunmarja, variksenmarja, tyrnimarja ja 
vadelma tuoreina tai 'kuivattuina; luonnon
hunaja; kirsikka, kriikuna, luumu ja omena 
tuoreena; pelto-, puutarha- ja koristekas
vien sekä hedelmä- ja metsäpuiden kylvö
siemenet; karkearehu, kuten heinät, heinä
jauho, oljet, viljankuoret, ruumenet, laidun
ruohot tuoreina tai kuivattuina; rehnkaali ja 
säilörehu; elävät kasvit ja kukkaviljelyn tuot
teet, kuten istutustarkoitukseen myytävät juuri-
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ja varsimukulat, juurakot, pistokkaat, sipulit, 
varrennusoksat ja taimet sekä irrallaan tai as
tioissa kasvavina myytävät kasvit tai kasvin
osat, viherkasvit ja leikkovihreä; sekä 

kotivoi, -kerma, -piimä ja -juusto. 

37 § 

Veroilmoituksessa saadaan verollisen myyn
nin ja vähennyskelpoisten ostojen raha-arvot 
sekä myynnin verotusarvo ilmoittaa täysin 
markoin siten, että markkojen yli menevät 
pennit jätetään lukuun ottamatta. Täysin mar
koin ilmoitettavia määriä laskettaessa otetaan 
myynnit ja ostot sekä muut yksittäiset erät 
kuitenkin lukuun pennin tarkkuudella. 

61 § 
Milloin liikevaihtoverotoimisto toteaa, että 

verovelvolliselle laskuvirheen tai siihen verrat
tavan erehdyksen tahi muun ilmeisen virheen 
johdosta on määrätty suoritettavaksi liikaa 
veroa tai palautettu sitä liian vähän, liike-

Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 1981 

vaihtoverotoimiston on, ellei asia ole muutoin 
vireillä tai valitukseen annetulla lainvoimaisella 
päätöksellä asiallisesti ratkaistu, valtionasia
miestä kuultuaan oikaistava verotus ja oikeu
tettava verovelvollinen saamaan takaisin liikaa 
suoritettu vero. Oikaisu voidaan tehdä vii
meistään veron määräämistä seuraavien kolmen 
vuoden kuluessa t~ti verovelvollisen sanotun 
ajan kuluessa kirjallisesti tekemän vaatimuksen 
perusteella myöhemminkin. 

Samoin on liikevaihtovero-oikeuden, milloin 
on kysymys sen päätöksessä tapahtuneesta 
laskuvirheestä tai siihen verrattavasta erehdyk
sestä, liikevaihtovero-oikeudessa olevaa valtion
asiamiestä kuultuaan suoritettava päätöksen 
vastaava oikaisu. 

Tämä laki tulee voimaan palVana 
kuuta 198 ja sen 3 ja 4 § :n säännöksiä so
velletaan muutetussa muodossaan tavataan, 
joka on toimitettu, viety maasta tai luovu
tettu tullivalvonnasta päivänä kuuta 
198 tai sen jälkeen. 

Tasavallan Presidentti 

URHO KEKKONEN 

Valtiovarainministeri Ahti Pekkala 
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Liite 

Laki 
liikevaihtoverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 5 päivänä joulukuuta 196.3 annetun liikevaihtoverolain (5.32/6.3) 3 §:n 1 mo

mentin c kohta, 4 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on muutettuna 5 päivänä huhtikuuta 
1973 annetulla lailla (297/7.3) ja 61 §, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 18 
päivänä kesäkuuta 1971 annetulla lailla ( 495/71), sekä 

lisätään 37 §:ään uusi 6 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

.3 § 
Verotonta on seuraavien tavaroiden myynti 

ja maahantuonti: 

c) maa, hiekka, sora ja kivi, sellaisenaan, 
seulottuna, louheena tai murskeena; ei kuiten
kaan silloin, kun niiden myynti tai maahan
tuonti tapahtuu pakkauksissa tai muissa sel
laisissa vähittäismyyntierissä; 

4 § 
Verotonta on seuraavien tavaroiden myynti, 

kun myyjänä on tavaran alkutuottaja, ja niiden 
maahantuonti: 

sellaisinaan jalostamattomina alkutuotteina: 
ruis, vehnä, ohra ja kaura jyvinä, myös kui

vattuina ja lajiteltuina; herne, myös palosta 
poistettuna, kuivattuna ja lajiteltuna; peruna, 
myös lajiteltuna; maito, myös kuorittuna; 
kananmunat, myös lajiteltuina; liha, ruhoina, 
ruhon osina tai luuttomaksi leikattuna sekä 
muut syötävät eläinten osat tuoreina, myös 
jäähdytettyinä, jäädytettyinä, suolattuina tai 
ulkokuivattuina; ahven, ankerias, Grönlannin 
pallas, harjus, hauki, järvitaimen, kampela, 
kiiski, kilohaili, myös maustettuna, kirjolohi, 
kolja, kuha, kuore, lahna, lohi, made, molva, 
mcrikku, nahkiainen, nieriä, pasuri, puna-ahven, 
punakampela, puronieriä, purotaimen, Ruijan 
pallas, salakka, seiti, siika, silakka, siili, sul
kava, suutari, särki, säyne, taimen, turska ja 
vimpa tuoreena, kuivattuna, suolattuna tai 
savustettuna, myös sisälmykset poistettuna sekä 
mainittujen kalojen mäti; syötävät linnut ja 
muut riistaeläimet, tuoreina, myös kynittyinä, 
nyljettyinä ja sisälmykset poistettuina; juuri-

Ehdotus 

.3 § 
Verotonta on seuraavien tavaroiden myynti 

ja maahantuonti: 

c) maa, hiekka, sora ja kivi, sellaisenaan, 
kuiva- tai pesuseulottuna, louheena tai murs
keena; ei kuitenkaan silloin, kun niiden myynti 
tai maahantuonti tapahtuu pakkauksissa tai 
muissa sellaisissa vähittäismyyntierissä; 

4 § 
Verotonta on seuraavien tavaroiden myynti, 

kun myyjänä on tavaran alkutuottaja, ja niiden 
maahantuonti: 

sellaisinaan jalostamattomina alkutuotteina: 
ruis, vehnä, ohra ja kaura jyvinä, myös kui

vattuina ja lajiteltuina; herne, myös palosta 
poistettuna, kuivattuna ja lajiteltuna; peruna, 
myös lajiteltuna; maito, myös kuorittuna; 
kananmunat, myös lajiteltuina; liha, ruhoina, 
ruhon osina tai luuttomaksi leikattuna sekä 
muut syötävät eläinten osat tuoreina, myös 
jäähdytettyinä, jäädytettyinä, suolattuina tai 
u1kokuivattuina; ahven, ankerias, Grönlannin 
pallas, harjus, hauki, järvitaimen, kampela, 
kiiski, kilohaili, myös maustettuna, kirjolohi, 
kolja, kuha, kuore, lahna, lohi, made, molva, 
muikku, nahkiainen, nieriä, pasuri, puna-ahven, 
punakampela, puronieriä, purotaimen, Ruijan 
pallas, salakka, seiti, siika, silakka, siili, sul
kava, suutari, särki, säyne, taimen, turska ja 
vimpa tuoreena, kuivattuna, suolattuna tai 
savustettuna, myös sisälmykset poistettuna sekä 
mainittujen kalojen mäti; syötävät linnut ja 
muut riistaeläimet tuoreina, myös kynittyinä, 
nyljettyinä ja sisälmykset poistettuina; juuri-
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Voimassa oleva laki 

selleri, lanttu, maa-artisokka, mustajuuri, nau
ris, palsternakka, piparjuuri, porkkana, puna
juuri, retiisi ja retikka tuoreena tai kuivattuna, 
myös puhdistettuna, lajiteltuna ja paloiteltuna; 
kaalikasvit, palkokasvit, salaattikasvit ja si
pulikasvit, kurkku, kurpitsa, lehtiselleri, makea 
maissi, melooni, paprika, parsa, pinaatti, ra
parperi, tomaatti ja maustevihannekset, kuten 
persilja, tilli, meirami ja vihantakrassi, kaikki 
tuoreena tai kuivattuna, myös paloiteltuna; 
luonnonvaraiset tai viljellyt syötävät sienet tuo
reina, myös kuivattuina tai suolattuina; luon
nonvarainen tai viljelty herukka, karpalo, kar
viaismarja, mansikka, mesimarja, mustikka, 
muurain, pensasmustikka, puolukka ja vadelma 
tuoreina tai kuivattuina; luonnonhunaja; kir
sikka, kriikuna, luumu ja omena tuoreena; 
pelto-, puutarha- ja koristekasvien sekä he
delmä- ja metsäpuiden kylvösiemenet, karkea
rehu, kuten heinät, heinäjauho, oljet, viljan
kuoret, ruumenet, laidunruohot tuoreina tai 
kuivattuina, rehukaali ja säilörehu; elävät kas
vit ja kukkaviljelyn tuotteet, kuten istutus
tarkoitukseen myytävät juuri- ja varsimukulat, 
juurakot, pistokkaat, sipulit, varrennusoksat ja 
taimet sekä irrallaan tai astioissa kasvavina 
myytävät kasvit tai kasvinosat, viherkasvit ja 
leikkovihreä; sekä 

kotivoi, -kerma, -piimä ja -juusto. 

37 § 

61 § 
Milloin liikevaihtoverotoimisto verovei valli

sen 59 §:ssä tarkoitetun ajan kuluessa kirja!" 
lisesti tekemästä vaatimuksesta toteaa, että se 
on laskuvirheen tai siihen verrattavan erehdyk
sen vuoksi määrännyt verovelvollisen suori
tettavaksi liikaa veroa tai palauttanut sitä liian 
vähän, liikevaihtoverotoimiston on, ellei asia 
ole muutoin vireillä taikka valitukseen annc-

Ehdotus 

selleri, lanttu, maa-artisokka, mustajuuri, nau
ris, palsternakka, piparjuuri, porkkana, puna
juuri, retiisi ja retikka tuoreena tai kuivattuna. 
myös puhdistettuna, lajiteltuna ja paloiteltuna; 
kaalikasvit, palkokasvit, salaattikasvit ja si
pulikasvit, kurkku, kurpitsa, lehtiselleri, makea 
maissi, melooni, paprika, parsa, pinaatti, ra
parperi, tomaatti fa maustevihannekset, kuten 
persilja, tilli, meirami ja vihantakrassi, kaikki 
tuoreena tai kuivattuna, myös paloiteltuna: 
luonnonvaraiset tai viljellyt syötävät sienet tuo
reina, myös kuivattuina tai suolattuina; luon
nonvarainen tai viljelty herukka, juolukka. 
karpalo, karviaismarja, mansikka, mesimarja. 
mustikka, muurain, pihlajanmarja, puolukka, 
ruusunmarja, variksenmarja, tyrnimarja ja 
vadelma tuoreina tai kuivattuina; luonnon
hunaja; kirsikka, kriikuna, luumu ja omena 
tuoreena; pelto-, puutarha- ja koristekas
vien sekä hedelmä- ja metsäpuiden kylvö
siemenet; karkearehu, kuten heinät, heinä
jauho, oljet, viljankuoret, ruumenet, laidun
ruohot tuoreina tai kuivattuina; rehnkaali ja 
säilörehu; elävät kasvit ja kukkaviljelyn tuot
teet, kuten istutustarkoitukseen myytävät juuri
ja varsimukulat, juurakot, pistokkaat, sipulit 
varrennusoksat ja taimet sekä irrallaan tai as
tioissa kasvavina myytävät kasvit tai kasvin
osat, viherkasvit ja leikkovihreä; sekä 

kotivoi, -kerma, -piimä ja -juusto. 

37 § 

V eroilmoituksessa saadaan verollisen myyn
nin ja vähennyskelpoisien ostojen raha-arvot 
sekä myynnin verotusarvo ilmoittaa täysin 
markoin siten, että markkojen yli menevät 
pennit jätetään lukuun ottamatta. Täysin mar
koin ilmoitettavia määriä laskettaessa lJtetaa11 
myynnit ja ostot sekä muut yksittäiset erät 
kuitenkin lukuun pennin tarkkuudella. 

61 § 
Milloin liikevaihtoverotoimisto toteaa, ettii 

verovelvolliselle laskuvirheen tai siihen verrat
tavan erehdyksen tahi muun ilmeisen virheet; 
johdosta on määrätty suoritettavaksi liikaa 
veroa tai palautettu sitä liian vähän, liike
vaihtoverotoimiston on, ellei asia ole muutoin 
vireillä tai valitukseen annetulla Iainvoiinaisella 
päätöksellä asiallisesti ratkaistu, valtionasia-
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tulla lainvoimaisella päätöksellä asiallisesti rat
kaistu, valtionasiamiestä kuultuaan oikaistava 
verotus ja oikeutettava verovelvollinen saa
maan takaisin liikaa suoritettu vero. 

Samoin on liikevaihtovero-oikeuden, milloin 
on kysymys sen päätöksessä tapahtuneesta, 
edellä 1 momentissa tarkoitetusta virheestä tai 
erehdyksestä, liikevaihtovero-oikeudessa olevaa 
valtionasiamiestä kuultuaan suoritettava pää
töksen vastaava oikaisu. 

Ehdotus 

miestä kuultuaan oikaistava verotus ja oikeu
tettava verovelvollinen saamaan takaisin liikaa 
suoritettu vero. Oikaisu voidaan tehdä vii
meistään veron määräämistä seuraavien kolmen 
vuoden kuluessa tai verovelvollisen sanotun 
ajan kuluessa kirjallisesti tekemän vaatimuksen 
perusteella myöhemminkin. 

Samoin on liikevaihtovero-oikeuden, milloin 
on kysymys sen päätöksessä tapahtuneesta 
laskuvirheestä tai siihen verrattavasta erehdyk
sestä, liikevaihtovero-oikeudessa olevaa valtion
asiamiestä kuultuaan suoritettava päätöksen 
vastaava oikaisu. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 ja sen 3 ja 4 §:n säännöksiä so
velletaan muutetussa muodossaan tavaraan, 
joka on toimitettu, viety maasta tai luovu
tettu tullivalvonnasta päivänä kuuta 
198 tai sen jälkeen. 




