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Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiden veronhuojennussään
nöksien muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan verolakien 
veronhuojennussäännöksiä siten muutettaviksi, 
että valtiovarainministeriön sekä verohallituk
sen ja tullihallituksen välistä toimivaltaa sää
televä, huojennuksen määrään perustuva toimi
valtaraja korotettaisiin 20 000 markasta 
100 000 markkaan. Huojennussäännösten so
veltamisalaa ehdotetaan eräiltä osin laa<jennet-
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tavaksi ja selvennettäväksi. Tulliverolakiin ehdo
tetaan otettavaksi säännös, joka mahdollistaisi 
maksulykkäyksen myöntämisen myös tullilaitok
sen kantamien tullin sekä muiden verojen ja 
maksujen osalta. Lisäksi huojennus- ja lykkäys
säännöksiin ehdotetaan tehtäväksi eräitä täs
mennyksiä sekä lähinnä teknisluonteisia muu
toksia. 
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PERUSTELUT 

1. Veronhuojennussäännökset 

1.1. Yleistä 

Veron, julkiselle vallalle tulevan maksun tai 
muun vastaavan suorituksen periminen on jois
sakin tapauksissa kohtuutonta tai epätarkoituk
senmukaista. Eri verolaeissa on yleensä sään
nös, jonka nojalla voidaan erityisen painavista 
kohtuussyistä, säälittävistä syistä tai muista 
laissa säädetyistä syistä myöntää huojennus ve
rojen tai maksujen suorittamisesta. Verojen eri
laisen luonteen vuoksi laeissa säädetyt huojen
nusperusteet ovat erilaisia, mutta yhteistä sään
nösten sanamuodolle on kuitenkin se, että va
pauttamisperusteina ovat kohtuussyyt tai sää
littävät syyt. Huojennus voidaan myöntää sekä 
verohallinnon että tullihallinnon kantamista ve
roista, maksuista ja muista suorituksista. 

1.2. Lainsäädäntö 

Verotuslain 125 §:n nojalla verovelvolliselle 
voidaan myöntää osittainen tai täydellinen va
pautus valtion- ja kunnallisverosta, viivästyskor
koa vastaavasta korosta sekä kertyneestä vii
västyskorosta sekä jäämämaksusta. Saman lain 
126 § :n mukaan voidaan kansainvälisen kak
sinkertaisen verotuksen estämiseksi myöntää 
vapautus valtion-, kunnallis- sekä kirkollisve
ron suorittamisesta. Ennakkoperintälain 28 § :n 
nojalla voidaan poistaa työnantajan maksetta
vaksi pantu pidättämättä jätetty määrä sekä 
ennakkoperintälain säännösten nojalla määrä
tyt veronlisäykset ja korotukset sekä veron 
viivästyskorosta ja jäämämaksusta annetun lain 
mukainen viivästyskorko ja jäämämaksu. Sa
man lain 49 a §:n mukaan voidaan poistaa 
maksuunpannulle ennakolle suoritettava viiväs
tyskorko ja jäämämaksu sekä ennakolle lyk
käyksen vuoksi maksettava korko. Työnanta
jan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 14 §:n 
nojalla voidaan poistaa työnantajan maksetta-

vaksi pannut lain 10 §:n 1 momentissa tar
koitetut veronlisäykset ja -korotukset sekä ve
ron viivästyskorosta ja jäämämaksusta annetun 
lain mukainen viivästyskorko ja jäämämaksu. 
Valtiolle tai kunnalle tullut osa merimiesveros
ta voidaan merimiesverolain 22 § :n nojalla pa
lauttaa. Perintö- ja lahjaverolain 62 § :n no
jalla voidaan myöntää täydellinen tai osittainen 
vapautus perintö- ja lahjaverosta. Jos perintö
osuuden tai lahjan arvo on verovelvollisuuden 
alkamisen jälkeen olennaisesti vähentynyt, voi
daan perintö- ja lahjaverolain 63 §:n nojalla 
määrätä, että maksetusta perintöverosta on 
kohtuulliseksi katsottu osa suoritettava vero
velvolliselle takaisin tai vähennettävä maksa
matta olevaa veromäärää. 

Liikevaihtoverolain 71 § :n nojalla voidaan 
jo suoritettua tai suoritettavaa veromäärää, ve
ronlisäystä, viivästyskorkoa tai jäämämaksua 
alentaa tai se kokonaan poistaa, samoin kuin 
määrätä maahantuonnin yhteydessä suoritettu 
tai tavaran hintaan sisältynyt vero tai osa siitä 
suoritettavaksi takaisin. Auto- ja moottoripyö
räverosta annetun lain 18 §:n mukaan voidaan 
autoveron suorittamisesta myöntää vapautus tai 
määrätä maahantuonnin yhteydessä suoritettu 
tai ajoneuvon hintaan sisältynyt vero makset
tavaksi takaisin. Moottoriajoneuvotyyppi, joka 
maanpuolustuksen kannalta tai muusta syystä 
on maalle edullinen, samoin kuin moottoriajo
neuvo, jota käytetään yksinomaan yleishyödyl
liseen tarkoitukseen tai pääasiallisesti ulkomail
la tai yksityisellä alueella, voidaan moottori
ajoneuvoverosta annetun lain 9 § :n mukaan 
vapauttaa varsinaisesta ajoneuvoverosta tai sen 
osasta. Saman lain 32 a §:n nojalla voidaan 
myöntää vapautus moottoriajoneuvoveron lisä
veron suorittamisesta. Leimaverolain 99 § :n 1 
momentin mukaan voidaan leimaverosta myön
tää vapautus, kun päätöksestä, pöytäkirjanot
teesta tai asiakirjasta, jolla on myönnetty tai 
vahvistettu jokin lupa tai oikeus, on suoritet
tava leimaveroa. Saman pykälän 2 momentin 
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mukaan voidaan yhteisölle, laitokselle tai saa
tiölle, jonka varat käytetään yksinomaan yleis
hyödylliseen tarkoitukseen, myöntää helpotus
ta tai vapautus leimaveron suorittamisesta. Ar
pajaisten toimeenpanijan suoritettavaksi mak
suunpannusta arpajaisverosta, korosta, veron
lisäyksestä sekä viivästyskorosta ja jäämämak
susta voidaan arpajaisverolain 11 § :n nojalla 
vapauttaa osittain tai kokonaan. 

Tulli tai muu tullilaitoksen kannettava vero 
tai maksu, tullinkorotus, virhemaksu, viivästys
ikorko ja jäämämaksu voidaan tulliverolain 26 
ja 28 § :n nojalla osittain tai kokonaan pois
taa. Tasausverolain 6 §:n 2 momentin nojalla 
voidaan tasausvero kokonaan tai osittain pois
taa tai määrätä maksettavaksi takaisin. Samoin 
valmisteverotuslain 42 § :n nojalla voidaan suo
ritettava valmistevero tai suoritettu valmiste
vero kokonaan tai osittain poistaa tai määrätä 
maksettavaksi takaisin. 

1.3. Viranomaisten välinen toimivalta huojen
nusasioissa 

1.3.1. Valtion huojennustoimivalta 

Valtiolle tulevasta verosta myöntää huojen
nuksen ,valtiovarainministeriö, verohallitus tai 
tullihallitus. Verotuslain 126 § :n mukaan val
tiovarainministeriö tai verohallitus voi myön
tää kuntaa ja -seurakuntaa kuultuaan vapautuk
sen myös kunnallis- ja kirkollisverosta. Samoin 
vaLtiovarainministeriö tai verohallitus voi pois
taa ennakkoperintälain 28 ja 49 a §:n sekä työn
antajan sosiaalituwamaksusta annetun lain 14 
§ :n nojalla huojennettavat suoritukset silloin
kin, kun ne olisi tilitettävä muulle veronsaa
jal!le kuin valtiolle. Samoin valtiovarainministe
riö voi arpajaisverolain 11 §:n nojalla huojen
taa arpajaisverosta kunnille menevän osuuden. 

Toimivalta valtiovarainministeriön sekä ve
rohallituksen ja tullihallituksen välrulä on edel
lä mainituissa veronhuojennussäännöksissä jär
jestetty siten, että valtiovarainministeriö käsit
telee hakemukset, jos poistettavaksi pyydetyn 
veron määrä on ,suurempi kuin 20 000 mark
kaa. Muissa tapauksissa hakemuksen ratkaisee 
verohallitus, kuitenkin niin, että tulliverolain 
26 § :!SISä ja valmisteverotuslain 42 § :,ssä tar
koitetuissa tapauksissa hakemukset ratkaisee 
tullihaLlitus. Tullihallitus ratkaisee myös auto
verolain 18 §: ssä tarkoitetut hakemukset, 

jos poistettavaksi pyydetyn veron maara on 
enintään 20 000 markkaa ja tulliviranomainen 
on kantanut veron. Valtiovarainministeriö voi 
kuitenkin yleensä ratkaista periaatteellisesti 
tärkeitä asiaryhmiä koskevat hakemukset sil
loinkin, kun poistettavaksi pyydetyn veron 
määrä on 20 000 markkaa tai sitä pienempi. 
Yhdenmukaisen päätöskäytännön varmistami
seksi sekä ·verotustietojen hankkimiseksi val
tiovarainministeriö pyytää ratkaistavakseen kuu
luvista hakemuksista verohallituksen tai tulli
hallituksen lausunnon. 

1.3.2. Kunnan huojennustoimivalta 

Verotuslain 125 §:n 1 momentin mukaan 
kunnanvaltuusto tai kunnan ohjesäännössä ole
van valtuutuksen nojalla ·kunnanhallitus voi 
myöntää osittaisen tai täydellisen vapautuksen 
kunnallisverosta 'sekä kunnallisverolle lasketta
vasta viivästy,skorkoa vastaavasta korosta ja 
kertyneestä viivästyskorosta. 

1.3.3. Kirkollisveron ja kansaneläkelaitokselle 
tulevien maksujen huojentaminen 

Kinkkolain (635/64) 368 §:n nojalla kirk
kovaltuusto •voi myöntää osittaisen tai täydel
lisen vapautuksen kirkollisverosta. 

Kansaneläkelain 18 §:n (486/58) ja sai
rausvakuutuslain (.364/63) .38 §:n mukaan 
vakuutettujen kansaneläke- ja sairausvakuutus
maksujen suorittamisesta vapautettaessa toimi
valta on kunnilla. Huojentamista säätelee ve
rotuslain 125 §. Viivästy•s•seuraamusten huojen
tamista ,säätelevät ennakkoperintälain 28 ja 
49 a § ,sekä ,työnantajan sosiaaliturvamaksusta 
annetun lain 14 §. Näissä .tapauksissa huojen
nuksen !myöntää joko valtiovarainministeriö tai 
verohallitus. 

2. V e r o n m a k s u n 1 y k k ä ä m i n e n 

,Veron tai maksun suorittamiselle voidaan 
yleensä myöntää lykkäystä huojennusperusteil
la. Verohallinnon kantamien verojen lykkäys
säännökset ovat yleensä samoissa lainkohdissa, 
joissa ovat kyseistä verolajia koskevat huojen
nussäännökset. Lykkäyksen myöntää pääsään
töisesti veron kantanut viranomainen. Auto
rekisterikeskuksen kantaman autoveron, varsi
naisen moottoriajoneuvoveron ja lisäveron mak-
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samiseen voi verohallitus myontaa lykkäystä. 
Verohallinnon kantamien verojen ja maksujen 
osalta verohallitus voi muutenkin erityisistä 
syistä ottaa lykkäysasian ratkaistavakseen. 

Valmisteverotuslain 41 §:n nojalla voidaan 
myöntää lykkäystä valmisteveron suorittamises
ta. Yli 20 000 markan määräisen lykkäysasian 
ratkaisee valtiovarainministeriö, muutoin tulli
hallitus. Muille tullihallinnon kannettaviksi 
kuuluville veroille ja maksuille ei voida myön
tää lykkäystä. 

3. Asian v a 1m i s te 1 u 

Yleisten veronhuojennussäännösten aineellis
ten sekä menettelyllisten kehittämistarpeiden 
selvittämiseksi valtiovarainministeriö asetti 17. 
6. 1980 työryhmän. Työryhmän tuli muun 
muassa kiinnittää huomiota huojennussäännös
ten yhdenmukaistamiseen sekä säännösten so
veltamisalan mahdolliseen laajentamistarpee
seen. Samoin työryhmän oli selvitettävä tarve 
ja mahdollisuudet huojennushakemusten rat
kaisutoimivallan siirtämiseen pääsääntöisesti 
valtiovarainministeriöltä verohallitukselle ja 
tullihallitukselle. Työryhmä, jossa oli valtiova
rainministeriön sekä verohallituksen ja tulli
hallituksen edustus, luovutti muistionsa (Työ
ryhmämuistio 1980: VM 24) valtiovarainmi
nisteriölle joulukuussa 1980. 

Muistiossaan työryhmä ehdotti veronhuojen
nussäännösten ratkaisutoimivaltaa valtiovarain
ministeriön sekä verohallituksen ja tullihalli
tuksen välillä siten tarkistettavaksi, että mai
nitut keskusvirastot ratkaisisivat pääsääntöisesti 
huojennushakemukset, joissa poistettavaksi 
pyydetyn veron määrä on alle 100 000 mark
kaa. Samoin työryhmä teki eräitä huojennus
säännöstöä yhtenäistäviä ja sen soveltamisalaa 
laajentavia muutosehdotuksia. Työryhmä eh
dotti myös tulliverolakiin otettavaksi säännök
sen, joka mahdollistaisi erityisistä syistä mak
sunlykkäyksen myöntämisen kaikkien tullilai
toksen kantamien verojen ja maksujen osalta. 

Työryhmä ei ole käsitellyt verotuslain 125 
§: n huojennusperusteiden täsmentämiseksi eh
dotettu ja muutoksia. 

Asian valmistelussa on otettu huomioon työ
ryhmämuistiosta autorekisterikeskukselta, Fin
lands svenska kommunförbundilta, kansanelä
kelaitokselta, Suomen kaupunkiliitolta, Suomen 
kunnallisliitolta, tullihallitukselta ja verohalli
tukselta saadut lausunnot. 

4. E h d o t e t u t m u u t o k s e t 

4 .1. Ratkaisutoimivallan tarkistaminen 
huojennusasioissa 

Valtiovarainministeriön ·sekä verohallituksen 
ja tullihall1tuksen välinen ratJkaisutoimivalta on 
järjes,tetty siten, eDtä valtiovarainministeriö kä
sittelee hakemukset, joissa poistettavaksi pyy
detyn veron määrä on suurempi kuin 20 000 
rnar:kkaa, muissa tapauksissa hakemuksen kä
sittelee joko verohallitus tai tulli:hallitus. Val
tiovarainministeriö 1VOi kuitenkin yleensä rat
kaista periaatteellisesti tärkeitä asiaryhmiä kos
kevat hakemukset silloinkin, kun poistettavaksi 
pyydetyn veron määrä on 20 000 ma11kkaa tai 
sitä pienempi. Nykyistä toimivaltajakoa on 
noudatetJtu 1. 7. 1974 alkaen. 

Edellä mainittujen veronhuojennussäännösten 
nojalla ratkaistiin vuonna 1979 valtiovarain
ministeriössä 1 488, verohallituksessa 2 059 ja 
tullihallituksessa 537 hakemusta. Vuonna 1980 
ratkaistiin vastaavia hakemuksia valtiovarain
ministeriössä 917, verohallituksessa 2 116 ja 
tullihallituksessa 1 752 kappaletta. 

4 .1.1. Toimivaltarajan korottaminen 

Rahanarvon muuttuminen on aiheuttanut 
sen, että veron määrä huojennushakemuksissa 
on var,sin usein yli 20 000 mankkaa. Tämän 
vuoksi yhä useammat veronhuojennushakemuk
set tu!levat valdovarainministeriön ratkaista
viksi lisäten vaLtiovarainministeriössä käsiteltä
vien verotukseen liittyvien hakemusasioiden 
suurta määrää. Vuonna 1980 valtiovarainminis
teriössä ratlkaistiin yhteensä noin 3 000 vero
tukseen liittyvää hakemusasiaa, joista edellä 
mainittujen veronhuojennussäännösten mukaisia 
hakemuksia oli •siis 917 kappaletta. Koska on 
hallinnollisesti tarkoituksenmukaista, etJtä ve
ronhuojennushakemukset yleensä ratkaistaan 
verohallituksessa ja tullihallituksessa, ehdo
tetaan huojennussäännöksiä muutettavaksi 
siten, entä valtiovarainministeriö ratkaisisi pää
sääntöisesti vain 100 000 markan määrän 
ylittävät veronhuojennushakemukset. Ehdote
tun muutoksen jälkeen valtaosa valtiovarain
ministeriössä käsiteltävistä veronhuojennusha
kemuksista ·siirtyisi verohallituksen ja tullihalli
tuksen ra1lkaistav1ksi. Ratka1sutoimhrallan ,siir
tämistä verohallitukselle ja tullihallitukselle 
puoltaa niin ikään veronhuojennusten myöntä
mispemsteiden vakiintuminen. Tällöin myös 
hakemusten käsittely nopeutuu ja yksinkertais-
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tuu sekä keskusvirastoilta pyydettävien lausun
tojen määrä vähenee. 

Edellä olevan perusteella ehdotetaan vero
tuslain 125 § :n 2 momenttia ja 126 § :n 2 
momenntia, ennakkoperintälain 28 §:n 2 mo
menttia ja 49 a §:n 2 momenttia, merimies
verolain 22 §:n 2 momenttia, työnantajan so
siaaliturvamaksusta annetun lain 14 §:n 2 mo
menttia, perintö- ja lahjaverolain 62 § :n 2 
momenttia ,ja 63 §:n 2 momenttia, liikevaihto
verolain 71 § :n 2 momenttia, moottoriajoneu
voverosta annetun lain 9 § :n 2 momenttia ja 
32 a §:n 2 momenttia, leimaverolain 99 §:n 
3 momenttia sekä arpajaisverolain 11 § :n 2 
momenttia .siten muutettaviksi, että verohalli
tuksella on oilkeus ratkaista veronhuojennus
hakemus, jos poistettavaksi pyydetyn ve
ron määrä on enintään 100 000 markkaa. 

Samansisältöiset muutokset ehdotetaan teh
täväksi myös valtiovarainministeriön sekä vero
hallituksen ja tullihallituksen välistä veronhuo
jennushakemusten ratkaisuto1mivaltaa säätele
vään auto- ja moottoripyöräverosta annetun 
lain 18 §:n 2 momenttiin sekä valtiovarain
ministeriön ja tullihallituksen välistä ratkaisu
toimivaltaa 1sääteleviin tulliverolain 26 §: n 1 
momenttiin ja valmisteverotuslain 42 §:n 1 
momenttiin. 

4.1.2. Tasausverolain 6 §:n 2 momentin 
mukainen toimivalta 

Tällä hetkellä kaikki tasausverolain 6 §: n 
2 momentin mukaiset hakemukset ratkaistaan 
vai tiovarainministeriössä. Yhdenmukaisesti 
edellä mainittujen veronhuojennussäännösten 
kanssa ehdotetaan ratkaisutoimivalta tasausve
rolain 6 § :n 2 momentin mukaisissa asioissa 
jaettavaksi siten, että valtiovarainministeriö 
ratkaisee yli 100 000 markan määrää koskevat 
veronhuojennushakemukset ja tullihallitus kä
sittelee muut hakemukset. 

4.1.3. Poikkeus valtiovarainministeriön toimi
vallasta 

V aJ1tiovarainministeriö voi yleensä ottaa rat
kaistavakseen periaatteellisesti tärkeitä asiaryh
miä kos,kevia huojennushakemuksia silloinkin, 
kun niiden ratkaiseminen muuten kuuluisi ve
rohallituksen tai tullihallituksen toimivaltaan. 
Käytännössä edellä mainittu asiaryhmäedelly
tys on saattanut rajoittaa valtiovarainministe
riön mahdollisuuksia ottaa yksittäisiä periaat-

teellisesti tärkeiksi katsottavia huojennusasioi
ta ratkarstavakseen, vaikka päätöskäytännön 
muodostamiseksi siihen olisi ehkä ollut tarvet
ta. Toimivaltarajan korottamisen johdosta sekä 
valtiovarainministeriön toimivallan selventämi
seksi ehdotetaan toimivaltasäännöksiä muutet
tavaksi siten, että •valtiovarainministeriö voisi 
olltaa ratkaistavakseen periaatteellisesti tärkeää 
asiaa koskevan huojennushakemuksen ·silloin
kin, kun sen ratkaiseminen muutoin kuuluisi 
verohallituksen tai tullihaillitu:ksen toimivaltaan. 
Valtiovarainministeriön poikkeus,toimivalta kos
kisi muutoksen jäLkeenkin vain erityistapauk
sia, eikä sen tarkoituksena ole muuttaa yleistä 
toimivaltajakoa huojennusasioissa. 

4.2. Veronhuojennus- ja lykkäyssäännöstön 
yhtenäistäminen 

4.2 .1. Huojennusperusteiden sanonnallinen 
yhtenäistäminen 

Syyt, joiden perusteella huojennusta voidaan 
myöntää, on veronhuojennussäännöksissä il
maistu useilla erilaisilla sanonnoilla, kuten esi
merkiksi säälittävät syyt, muut erityisen pai
navat kohtuussyyt ja erittäin painavat syyt. 
Koska sanonnat nykyisinkin ovat hyvin yleis
luonteisia ja kun eri sanonnoilla ei sinänsä ole 
asiallista merkitystä säännöstöä sovellettaessa, 
ehdotetaan ne korvattaviksi yleisilmaisulla eri
tyiset syyt. Sanonnallinen yhtenäistäminen ei 
koskisi kuitenkaan verotuslain 125 ja 126 
§:ää, merimiesverolain 22 §:ää eikä perintö
ja lahjaverolain 62 ja 63 §:ää. Näiden lain~ 
kohtien huojennuksen myöntämisen edellytyk
siä koskevat sanonnat eroavat jo tällä hetkellä 
edellä mainituista yleissanonnoista, eikä niiden 
sisältöä niiden erityisluonne huomioon ottaen 
ole tarpeen yhtenäistää. 

4.2.2. Huojennuksen myöntämiselle asetettavat 
ehdot 

Eräiden huojennussäännösten, kuten auto- ja 
moottoripyöräverosta annetun lain 18 §:n, ar
pajaisverolain 11 § :n ja moottoriajoneuvove
rosta annetun lain 32 b §:n mukaan huojennus 
voidaan myöntää asianomaisen viranomaisen 
asettamilla ehdoihla. Käytännössä myös muissa 
tapauksissa huojennuksen myöntämiseen liittyy 
olosuhteita, joiden vuoksi olisi tarpeen esimer
kiksi valvonnallisista tai huojennusedun rajoit
tamiseen liittyvistä syistä asettaa huojennuksen 
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saamiseen ehtoja. Säännösten puuttuessa ehto
jen asettaminen ei ole kuitenkaan ollut mah
dollista. 

Edellä olevan johdosta ehdotetaan liikevaih
toverolain 71 §:n 1 momenttia, tulliverolain 
26 § :n 1 momenttia, valmisteverotuslain 42 
§:n 1 momenttia ja tasausverolain 6 §:n 2 
momenttia täydennettäväksi siten, että myön
teiseen huojennuspäätökseen voidaan tarvittaes
sa liittää huojennuksen myöntävän viranomai
sen määräämiä ehtoja. 

4.2.3. Muutoksenhakukielto 

Verohallituksesta annetun asetuksen ( 27 3/ 
7 4) 44 §: n 2 momentin mukaan muutosta ei 
saa valittamalla hakea verohaLlituksen veron
huojennus- ja lykkäyspäätökseen. Samoin •tulli
hallinnosta annetun asetuk,sen ( 142/80) 35 
§:n 3 momentin mukaan päätökseen, joka kos
kee tullin tai muun veron huojentamista, ei 
saa valittamalla hakea muutosta. Tullilain 26 
§ :n säännöstä lukuun ottamatta verolainsäädän
nössä olevilla säännöksillä ei ole rajoitettu muu
toksenhakua valtiovarainministeriön antamiin 
päätöksiin. Koska yleisiin veronhuojennussään
nöksiin perustuvissa huojennusasioissa on yleen
sä kysymys tarkoituksenmukaisuusharkinnasta, 
valitus tällaisesta päätöksestä yleisten hallinto
oikeudellisten periaatteiden mukaan ei johda 
ministeriön huojennusasiassa antaman päätök
sen muuttumiseen valitusviranomaisessa. 

Veronhuojennuspäätösten muutoksenhaku-
menettelyn selventämiseksi muutoksenhaku
kielto ehdotetaan lisättäväksi huojennusta kos
keviin lainkohtiin. MuutoksenhakukieLto ei kui
tenkaan koskisi leimaverolain 99 §:n 2 mo
mentin eikä tasausverolain 6 § :n 1 momentin 
nojalla tehtyjä päätöksiä. Näissä tapauksissa 
huojennusasiain ratkaisuun saattaa liittyä myös 
laillisuusharkintaa, joka edellyttää muutoksen
hakumahdollisuuden olemassaoloa. 

Kunnallislain (953/76) 139 §:n 2 momen
tin mukaan kunnan ·jäsen ·saa hakea muutosta 
kunnan viranomaisen päätökseen sillä perusteel
la, että päätös on syntynyt virheelli:sessä jär
jestyksessä taikka menee viranomaisen <toimi
valtaa ulommaksi -tai on muutoin lainvastainen. 
Kunnan viranomaisen verotuslain 125 § :n ja 
merimiesverolain 22 §:n nojalla tekemien pää
tösten osalta kunnan jäsenen yleinen valitus
oikeus ehdotetaan säilytettäväksi. Vaikka näi
den lainkohtien nojaLla annentuun päätökseen 

ei saisi valittamalla hakea muutosta, ehdotetaan, 
että kunnan viranomaisen tekemään päätökseen 
saadaan kuitenkin hakea muutosta niin kuin 
kunnallislain 139 §:n 2 momentissa on sää
detty. 

Vastaavasti ehdotetaan veron maksamisen 
lykkäämispäätöksiä koskevat muutoksenhaku
kieltosäännökset otettavaksi asianomaisiin lain
kohtiin. 

Muutoksenhakukieltosäännösten ottaminen 
lakiin ei muuta nykyisin vallitsevaa tilannet•ta 
eikä siten heikennä verovelvollisen oikeustur
vaa. Muutoksenhakukiellosta huolimatta veron
huojennus- tai maksunlykkäysasiassa tehty pää
tös ei myöskään ole esteenä saman asian uudel
leen käsittelemiselle. 

4.2 .4. Periaatteellisesti tärkeiden asioiden 
käsittely eräissä tapauksissa 

Valtiovarainministeriö voi yleensä ot-
taa ratkaistavakseen periaatteellisesti .tärkei
tä huojennushakemuksia silloinkin, kun ha
kemukset muutoin kuuluisivat poistettavaksi 
pyydetyn määrän vuoksi verohallituksen tai 
tullihaLHtuksen toimivaltaan. Kaikkiin veron
huojennussäännöksiin valtiovarainministeriön 
po1kkeustoimivaltaa koskevaa määräystä ei kui
tenkaan sisälly. Toimivaltasäännösten yhtenäis
tämiseksi ehdotetaan myös tulliverolain 26 
§: ään ja tasausverolain 6 § :n 2 momenttiin 
otettavaksi säännös, jonka mukaan valtiovarain
ministeriö voi ratkaista periaatteellisesti tär
keää asiaa koskevan hakemuksen silloinkin, kun 
poistettavaksi pyydetty määrä on 100 000 
markkaa tai sitä pienempi. 

4.2.5. Maahantuonnin yhteydessä suoritettavan 
liikevaihtoveron huojentaminen 

Liikevaihtoverolain 71 §:n 1 momentin mu
kaan valtiovarainministeriö voi hakemuksesta 
alentaa liikevaihtoveron määrää tai määrätä 
maahantuonnin yhteydessä suoritetun liikevaih
toveron palautettavaksi. Saman lainkohdan 2 
momentin mukaan verohallitus on toimivaltai
nen enintään 20 000 markkaa koskevissa huo
jennusasioissa. Lain mukaan verohallituksen 
toimivalta koskee myös maahantuonnin yhtey
dessä suoritettavaa liikevaihtoveroa. Kun toi
mivalta veronhuojennussäännöksissä on veron 
kantamisesta huolehtivalla hallinnolla ja kun 
käytännössä tullihallitus on tulliverolain sään
nösten mukaan käsitellyt maahantuonnin yh-
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teydessä suoritettavaa liikevaihtoveroa koske
vat huojennushakemu:kset, ehdotetaan liikevaih
toverolain 71 § : ään otettavaksi säännös, jonka 
mukaan tullihallitus ratkaisee toimivaltansa ra
joissa maahantuonnista suoritet!tavaa liikevaih
toveroa koskevat huojennushakemukset. 

4.2.6. Palautettavalle määrälle maksettava 
korko 

Jos veronpalautukselle on suodtettava kor
koa, on tästä maininta asianomaisessa verolais
sa. Korkoa koskevia säännöksiä ei ku1tenkaan 
sovelleta niihin veroihin tai maksuihin, jotka 
verovelvolliselle palautetaan myönnetyn veron
huojennuksen johdosta. Kun koron suorittami
nen on rajoitettu muualla verolainsäädännössä 
olevin säännöksin, huojennussäännöksiin ei ole 
katsovtu tarpeelliseksi ottaa säännöstä palau
tettavalle määrälle maksettavasta korosta. Lii
kevaihtoverolain 71 § :n 1 momentin mukaan 
tämän lainkohdan nojalla palautettavalle vero
määrälle ei makseta korkoa. Liikevaihtovero
lain 71 § :n saattamiseksi yhdenmukaiseksi 
muiden huojennussäännösten kanssa ehdote
taan palautettavalle määrälle suoritettavaa kor
koa koskeva säännös kUilllottavaksi. 

4.3. Veronhuojennus- ja lykkäyssäännöstön 
laajentaminen 

4.3.1 Yleistä 

Huojennusta voidaan myöntää ainoastaan sel
laisesta verosta, maksusta tai muusta suorituk
sesta, joka asianomaisessa säännöksessä maini
taan. Veronkorotusta on voitu huojentaa, jos 
veroa tai maksua, jolle veronkorotus lasketaan, 
voidaan huojentaa. Voimassa oleva veronhuo
jennussäännöstö ei kuitenkaan •sisällä kaikilta 
osin sovellutusalaltaan yhdenmukaisia ja aukot
tornia säännöksiä veroille ja maksuille tule
vien viivästysseuraamusten huojentamisesta. 
Tätä on pidettävä puutteena, ja siitä on 
käytännössä aiheutunut eräitä verovelvolli
sen kannalta kohtuuttomia tilanteita. Sään
nöstö olisi kaikkien verolajien osalta ulo
tettava koskemaan veronlisäystä, viivästyskor-· 
koa ja jäämämaksua sekä lykkäyksen vuoksi 
maksettavaa korkoa. Huojennus olisi voitava 
myöntää riippumatta siitä, onko suoritus tili
tetty veronsaajalle vai onko se tilittämättä. 

4.3.2. Viivästyskoron ja jäämämaksun 
huojentaminen 

Veronkantolain (611/78) 22 §:n mukaisesti 
veronsaajille jakautuvalle verolle suoritettava 
viivästyskorko jakautuu veronsaajille siinä suh
teessa kuin veroa on kunkin veronsaajan hyväk
si maksuunpantu. Valtiovarainministeriö tai ve
rohallitus ratkaisee tilittämättä olevaa viivästys
korkoa koskevat huojennusasiat silloinkin, kun 
viivästyskorko olisi tilitettävä muulle veronsaa
jalle kuin valtiolle. Verotuslain 125 §:n mu
kaisessa kertyneen viivästyskoron huojennus
asiassa toimivalta on veronsaajakohtainen. En
nakkoperintälain 28 ja 49 a §:n sekä työnanta
jan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 14 §:n 
nojaHa muulle veronsaajalle kuin valtiolle tiJi
tettyä viivästyskorkoa ei voida huojentaa. Pe
rintö- ja lahjaverolain 62 §:n, auto- ja moot
toripyöräverolain 18 §:n, leimaverolain 99 §:n 
ja valmisteverotuslain 42 §:n veronhuojennus
säännöksistä puuttuu mahdollisuus viivästys
korkojen ja jäämäma:ksujen huojentamiseen. 

Kail~kien verolle tulevien seuraamusten tuli
si olla huojennettavissa. Tilittämättä olevan vii
västyskoron huojentamisasiassa valtiovarainmi
nisteriö tai verohallitus on nykyisten säännös
ten mukaan aina toimivaltainen. Verotuslain 
125 §:n mukaan kertyneen viivästyskoron huo
jentamisessa toimivalta on veronsaajakohtainen. 
Ennakolle ja ennakonpidätyksille suoritettavat 
viivästyskorot jakautuvat nykyisessä tilitysjär
jestelmässä kaikille veronsaajille eivätkä näin 
ollen ole lopullisen veron tapaan jaettavissa 
esimerki.~si valtion, tietyn kunnan ja tietyn 
seumkunnan osuuksiin. Tämän vuoksi veron
saajille tilitetynkin viivästyskoron huojentami
·sessa olisi toimivalta ennakoiden ja ennakon
pidätysten osalta annettava valtiovarainministe
riölle tai verohallitukselle. Työnantajan sosiaali
turvamaksulle suoritettu viivästyskorko tilite
tään valtiolle ja kansaneläkelaitokselle. Käytän
nössä työnantajan Sosiaaliturvamaksulie suori
tettua viivästyskorkoa kuitenkin pyydetään huo
jennettavaksi yleensä samalla kertaa ja samoin 
perustein kuin ennakonpidätyksille suoritettuja 
viivästyskorkoja. Tarkoituksenmukaisuussyyt 
edellyttävät näin ollen myös kansaneläkelaitok
selle tilitetyn työnantajan Sosiaaliturvamaksulie 
suoritetun vi1västyskoron huojennustoimivallan 
keskittämistä valtiovarainministeriölle •tai ver<r 
hallitukselle. Tilitettyjä viivästy.skorkoja koske
villa veronhuojennuksilla ei käytännössä olisi 
eri veronsaajille taloudellista merkitystä. 
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Edellä es~tetyn perusteella ehdotetaan en
nakkoperintälain 28 ja 49 a §:ään rsekä työn
antajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 14 
§:ään otettavaksi säännös, jonka mukaan val
tiovarainministeriö voi myöntää huojennuksen 
myös muulle veronsaajalle kuin valtiolle tilite
tystä viivästyskorosta. Viivästyskoron ja jäämä
maksun huojentamista koskeva säännös ehdo
tetaan lisättäväksi perintö- ja lahjaverolain 62 
§:ään, auto- ja moottoripyöräverolain 18 §:ään, 
leimaverolain 99 §: ään ja valmisteverotuslain 
42 §:ään. Kahdessa viimeksi mainitussa lain
kohdassa ehdotetaan myös säädettäväksi veron
lisäyksen huojentamisesta. 

4.3.3. Lykkäyskoron huojentaminen 

Kun veron suorittamiselle on myönnetty 
lykkäystä, verovelvollinen joutuu viivästysko
ron ja jäämämaksun rsijasta suorittamaan yleen
sä 12 prosentin vuotuisen koron rsuuruista lyk
käyskorkoa. Veronkantolain 22 §:n mukaan 
veronsaajille jakautuvalle verolle suoritettu lyk
käyskorko jakautuu veronsaajille siinä suhteessa 
kuin lykättyä veroa on kunkin veronsaajan hy
väksi maksuunpantu. 

Verolle suoritettavaa viivästyskorkoa ja Jaa
mämaksua voidaan yleensä huojentaa rsamoin 
perustein kuin veroa tai maksua, jolle viiväs
tyskorko tai jäämämaksu on suodtettava. Sitä 
vastoin lykkäyskorkoa ei ennakkoperintälain 
49 a § :n poikkeusta lukuun ottamatta voida 
huojentaa. 

Valtiovarainministeriön eräiden verojen ja 
maksujen sekä ennakon suorittamisesta 10. 1. 
1979 antaman päätöksen (16/79) mukaan lyk
käys voidaan myöntää korotta erityisen sää
littävissä tapauksissa. Käytännössä saattaa esiin
tyä tilantdta, joissa lykkäyksen myöntämisen 
jälkeen muuttuneiden olosuhteiden johdosta 
olisi tarpeen voida huojentaa lykkäyskorkoakin. 
Kun rtätä mahdollisuutta ei ole, verovelvolli
nen saattaa joutua myönnetyn lykkäyksen joh
dosta tosiasiallises,ti huonompaan asemaan, mis
sä hän olisi, jos veron suorittamiselle ei olisi 
myönnetty l11kkäystä. Tämän vuoksi lykkäys
korkoa tulisi voida huojentaa yhdenmukaisesti 
viivästyskoron ja jäämämaksun kanssa. Sään
nökset ly:kkäyskoron huojentamisesta ehdote
taan otettavaksi veronhuojennussäännöksiin. 

Verotuslain 125 §:n 4 momentin nojalla 
lykätylle verolle maksuunpantavasta veronsaa
jalle kertyneestä l)'lkkäyskorosta huojennuksen 
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myöntäisi valtionveron osa:lta valtiovarainminis
teriö tai verohallitus sekä kunnallisveron osalta 
asianomainen kunnan viranomainen. Veronsaa.:. 
jalle tilittämättömän lykkäyskoron huojentamis
oikeudesta ehdotetaan säädettäväksi, että huo
jennuksen myöntäisi aina valtiovarainministeriö 
tai verohallitus. Lykkäyskoron huojentamisme
nettely vastaisi viivästy.skoron huojentamisen 
osalta noudatettua menettelyä. 

Ennakkoperintälain 28 §:n 4 momentin ja 
49 § :n perusteella myönnetylle maksunJ.ykkäyk
selle tuleva korko jakautuu valtiolle, kunnille 
ja ,seurakunnille veronkantolain 22 § :n mukai
sesti. Työnantajan sosiaaliturvamaksusta anne
tun lain 14 §:n nojalla lykättäville suorituk
sille tuleva lykkäy:skorko jakautuu valtiolle ja 
kansaneläkelaitokselle niin ikään veronkanto
lain 22 §:n määräämässä suhteessa. Veronsaa
jalle tilittämättömän lykkäyskoron osalta ehdo
tetaan, että huojennuksen myöntäisi, kuten ny
kyisin viivästyskoronkin osalta, aina valtiova
rainministeriö tai verohallitus. Muille veron
saajille kuin valtiolle ennakkoperintälain 28 §:n 
ja 49 §:n rsekä työnantajan sosiaaliturvamak
susta annetun lain 14 §:n nojalla ti:litetyn lyk
käyskoron huojentamismenettelystä ehdotetaan 
säädettäväksi, että huojennushakemuksen kä
sittelisi aina valtiovarainministeriö tai verohal
litus. 

Muiden kuin edellä mainittujen veronlyk
käyssäännösten nojalla myönnetty 1ykkäys koh
distuu aina valtiolle tulevaan veroon. Näissä 
tapauksissa lykkäyskorkoa koskevan huojennus
hakemuksen käsittelisi aina valtiovarainminis
teriö tai asianomainen keskusvkasto. 

4.4. Verotuslain 125 §:n huojennusperusteiden 
täsmentäminen 

4.4.1. Yleistä 

Verotuslain 125 §:n nojalla voidaan myön
tää osittainen tai täydellinen vapautus lainkoh
dassa mainituista veroista ja muista suorituk
sista, jos verovelvollisen luonnollisen henki
lön veronmaksukyky on olennaisesti vähenty
nyt oman tai läheisen henkilön sairauden, ta
paturman tai muun sellaisen syyn johdosta. 
Jos verovelvollinen on kuollut ja häneltä on 
jäänyt leski, lapsia tai muita perillisiä, joiden 
elatus on ollut hänen ansioidensa varassa, on 
huojennuksen myöntäminen niin ikään mah-
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dollista. Mainittujen luonnollisen henkilön toi
meentulon turvaamiseen pyrkivien huojennus
perusteiden lisäksi huojennus voidaan myöntää, 
jos veron periminen on muusta erityisestä syys
tä ilmeisesti kohtuutonta. Vaikka verotuslain 
125 §:n soveltamisalaa ei verovelvollisiin näh
den eikä veronhuojennusta edellyttävissä eri
laisissa olosuhteissa ole rajoitettu, ovat huo
jennuskäytännössä sosiaaliset huojennusperus
teet korostuneet. Huojennussäännöksen sovel
taminen yrityksiin sekä sellaisiin tapauksiin, 
joissa veron periminen jostakin muusta kuin 
sosiaalisesta syystä on vaikuttanut ilmeisen 
kohtuuttomalta, on ollut vähäistä. Verotuslain 
125 §:ää olisi kuitenkin voitava tarvittaessa 
soveltaa kaikkiin tapauksiin, joissa veron pe
riminen on erityisestä syystä ilmeisen kohtuu
tonta tai joissa huojennuksen myöntämiseen 
on muutoin erityisen painavia syitä. 

4.4 .2. V eronmaksukyvyn alentuminen ja ve
rovelvollisen kuolema 

Tulo- ja varallisuusverolain 31 §:ssä ovat 
veronmaksukyvyn alentumisvähennystä ja kuol
leen henkilön tulosta tehtävää vähennystä kos
kevat säännökset. Jos henkilön veronmaksuky
ky hänen ja hänen perheensä tulot ja varalli
suus huomioon ottaen erityisistä syistä, kuten 
elatusvelvollisuuden, työttömyyden tai sairau
den johdosta on olennaisesti alentunut, teh
dään henkilön tulosta veronmaksukyvyn alen
tumisvähennys. Milloin verovelvollinen on kuol
lut ja häneltä on jäänyt leski, lapsia tai muita 
perillisiä, joiden elatus pääasiallisesti on ollut 
hänen ansioidensa varassa, tehdään vainajan 
tulosta kohtuullinen, enintään kokonaistulon 
maaramen vähennys. Mainitut vähennykset 
myönnetään verotusta toimitettaessa. 

Veronmaksukyvyn alentumisen ja verovel
vollisen kuoleman johdosta myönnettävällä ve
tonhuojennuksella pyritään verotuksen toimit
tamisen jälkeen toteuttamaan samoja tarkoitus
periä kuin veronmaksukyvyn alentumisvähen
nyksellä ja kuolleen henkilön tulosta tehtäväl
lä vähennyksellä. Koska on pidettävä tarkoi
tuksenmukaisena, että vähennysten ja huojen
nuksen myöntämisperusteet ovat näissä ta
pauksissa samansisältöiset, ehdotetaan verotus
lain 125 §:n huojennusperusteet näiltä osin 
muutettavaksi vastaamaan mainittuja vähennys
säännöksiä. Vastaavansisältöiset muutokset eh
dotetaan tehtäväksi myös merimiesverolain 
22 §:ään ja perintö- ja lahjaverolain 62 §:ään. 

4.4.3. Erehtyminen verotussäännösten sisällöstä 

Tietämättömyyttä tai erehtymistä lain sisäl
löstä ei oikeuskäytännössä ole pidetty lieven
tävänä asianhaarana. Verovelvollisen erehty
mistä verotussäännösten sisällön suhteen ei 
myöskään voida pitää veron huojennusperus
teena. Erehtymisen vuoksi aiheutunutta veroa 
on huojennettu lähes yksinomaan sosiaalisten 
edellytysten toteutuessa. Erehtymiseen saattaa 
kuitenkin liittyä sellaisia erityisiä syitä, jotka 
on otettava huomioon veronhuojennusta harkit
taessa. Muun muassa säästökassojen ylikorko
talletusten jälkiverotusten yhteydessä on to
dettu osan ylikorkotallettajista erehtyneen ve
rotussäännösten sisällöstä ja toimineen vilpittö
mässä mielessä. Verotuslain 125 § :n huojen
nussäännöksiä olisi voitava soveltaa myös mai
nitunlaisiin tilanteisiin. Tällöin ei olisi tarvetta 
tiettyä verovelvollisryhmää koskevaan erityis
lainsäädäntöön. 

Edellä esitetyn perusteella ehdotetaan vero
tuslain 125 §: ään lisättäväksi säännös siitä, 
että verovelvollisen erehtyminen verotussään
nösten sisällöstä olisi eräissä tilanteissa huojen
nusperuste. Säännöstä sovellettaessa olisi edel
lytettävä, että erehtymistä ei voida pitää vero
velvollisen huolimattomuudesta tai laiminlyön
nistä aiheutuneena, vaan että erehtyminen on 
aiheutunut esimerkiksi lainsäädännön epäsel
vyydestä, puutteellisista virallisohjeista tai 
muista vastaavista syistä. Lisäksi verosta va
pauttamiseen olisi oltava erityisen painavia 
syitä. Esimerkiksi ylikorkotalletuksista aiheutu
neista jälkiverotuksista mahdollisesti tehtäviä 
veronhuojennushakemuksia käsiteltäessä voitai
siin lainkohdassa tarkoitettujen erityisen paina
vien syiden olemassa oloa harkittaessa kiinnit
tää huomiota ylikorkotyöryhmän muistiossaan 
(Työryhmämuistio 1981: VM 9) esittämiin 
näkökohtiin. Työryhmä katsoi muistiossaan, 
että verovuosilta 1972-1978 saaduista yliko
roista ja ylikorkotalletuksista jäikivetotettujen 
verovelvollisten joukossa on ollut henkilöitä, 
jotka ovat erehtyneet ylikorkojen veroseuraa
muksista lainsäädännön epäselvyyden, puut
teellisten virallisohjeiden, säästökassojen anta
mien virheellisten tietojen tai muiden vastaa
vien syiden perusteella. Työryhmä esitti vilpit
tömässä mielessä toimineiden ylikorkotalletta
jien verotusta huojennettavaksi. Syyt, jotka 
puoltavat huojennusta, ovat työryhmän mielestä 
lainsäädännön tulkinnallisuus, ylikorkotalletus
ten yleisyys ja suurehko määrä, säästökassojen 
antamat virheelliset ja puutteelliset tiedot tai-
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letusten verotuksesta, verovapaista obligaatiois
ta maksetut korkeahkot korot sekä se, että toi
mitetut verotukset ovat monessa tapauksessa 
johtaneet siihen, että saadun koron lisäksi huo
mattava osa pääomastakin on mennyt veroihin. 
Toisaalta ylikorkotallettajien joukossa on ollut 
myös henkilöitä, jotka ovat olleet tietoisia tai 
joiden olisi ilmeisesti ainakin pitänyt olla tie
toisia ylikorkojen veronalaisuudesta. Työryhmä 
katsoi, että huojennusta ei tulisi myöntää hen
kilölle, joka on harjoittanut ylikorkotalletusten 
välittämistä tai jonka talletus on tehty tällaisen 
välittäjän välityksellä. Huojennusta ei tulisi 
myöskään myöntää henkilölle, joka on saanut 
ylikorkotalletuksestaan 12 prosentin tai sitä 
suuremman koron. Työryhmä katsoi lisäksi, 
että huojennuksen piiristä olisi erotettava hen
kilöt, joiden asemansa, muiden henkilökohtais
ten olosuhteidensa, koron maksutavan tai talle
tukseen muutoin liittyneen poikkeuksellisen me
nettelyn perusteella olisi pitänyt tietää tai ym
märtää, ettei ylikorkotalletus olisi verosta va
paa. 

4.4.4. Huojennuhen myöntäminen tärkeää yh
teiskunnan kannalta 

Verojen osittainen tai täydellinen huojenta
minen saattaisi olla tarkoituksenmukaista ve
rovelkojensa vuoksi vaikeuksiin joutuneen yri
tyksen toiminnan jatkumisen varmistamiseksi, 
jos tällä tavoin on mahdollista esimerkiksi mer
kittävällä tavalla turvata jonkin paikkakunnan 
työllisyyttä. Huojennuskäytännössä ei veron 
huojentamista edellä esitetyillä tarkoituksenmu
kaisuusperusteilla ole kuitenkaan pidetty mah
dollisena. Koska veronhuojennuksen myöntämi
sellä on tarvittaessa mahdollista toteuttaa yh
teiskunnan kannalta tärkeinä pidettäviä pää
määriä, ehdotetaan tätä koskeva huojennuspe
ruste lisättäväksi verotuslain 125 § :ään. Sen 
mukaan huojennus voitaisiin myöntää, jos veron 
periruisestä aiheutuisi muille kuin verovelvolli
selle kohtuuttomia seurauksia ja jos vapautuk
sen myöntämistä voitaisiin lisäksi pitää yhteis
kunnan kannalta tärkeänä. 

4.4 .5. V eronhuojennuslautakunta 

Veronhuojennusperusteita on edellä ehdotet
tu lisättäväksi ja samalla selvennettäväksi. Huo
jennus voitaisiin myöntää silloin, kun sitä jos
tain erityisestä syystä pidettäisiin yhteiskunnan 

kannalta tärkeänä. Toisaalta huojennusperustei
ta on ehdotettu täsmennettäviksi siten, että 
muun muassa säästökassojen ylikorkotalletuk
sista aiheutuneita jäikivetotuksia olisi mahdol
lista yksittäistapauksissa huojentaa. Mainitun
laisten huojennusasioiden ratkaisuperiaatteiden 
luomiseksi ja verovelvollisten tasapuolisen koh
telun varmistamiseksi ehdotetaan verohallituk
sen yhteyteen perustettavaksi veronhuojennus
lautakunta. Valtiovarainministeriö voisi halu
tessaan pyytää lautakunnan lausuntoa ministe
riön ratkaistavaksi kuuluvasta tai sen ratkais
tavakseen ottamasta periaatteellisesti tärkeästä 
veronhuojennusasiasta. Lausuntomenettely tuli
si lähinnä kysymykseen tapauksissa, joissa rat
kaisuperiaatteet eivät ole vakiintuneet ja ta
pauksissa, joissa huojennuksen myöntämisen 
yhteiskunnallinen merkitys joudutaan arvioi
maan. Lautakunnan antamilla lausunnoilla voi
daan olettaa olevan ohjaava vaikutus myös 
verohallituksen vastaavanlaisissa huojennus
asioissa tekemiin päätöksiin sekä kunnallisten 
viranomaisten päätöskäytäntöön niiden myön
täessä huojennusta kunnallisveron suorittami
sesta. 

Veronhuojennuslautakuntaan kuuluisi pu
heenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä, jotka ynnä 
heidän varamiehensä valtioneuvosto määräisi 
viisivuotiskausittain. Lautakunnassa tulisi val
tiovarainministeriön edustajan ja kunnallisten 
keskusjärjestöjen ehdottaman henkilön lisäksi 
olla eri veronmaksajaryhmien edustajat. Vaik
ka veronhuojennuslautakunnan tehtävänä olisi 
antaa lausuntoja ainoastaan valtionveroa kos
kevista huojennushakemuksista, on kuntien 
keskusjärjestöjen nimeämän henkilön jäsenyyttä 
lautakunnassa pidettävä tarpeellisena huojenta
misperiaatteiden yhdenmukaisuuden edistämi
seksi myönnettäessä huojennuksia valtion- ja 
kunnallisverosta. 

Lautakunnan puheenjohtajalta vaadittaisiin 
oikeustieteen kandidaatin tutkinto. Kaikkien 
lautakunnan jäsenten tulisi olla verotukseen 
perehtyneitä. Lautakuntaan sovellettaisiin muu
toin, mitä komiteoista on määrätty. Säännök
set verohuojennuslautakunnasta ehdotetaan 
otettavaksi verotuslain 125 §:ään ja uuteen 
125 a §:ään. 

4.4.6. Muut ehdotetut muutokset 

Verotuslain 125 §:n 3 momentin mukaan 
lainkohdan veronhuojennussäännöstä sovelletaan 
paitsi verovelvolliseen myös verotuslain nojalla 
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verosta vastuussa olevaan. Käytännössä on 
esiintynyt tapauksia, joissa verovastuusta va
pauttaminen ei tilanteeseen liittyvistä erityis
alasuhteista huolimatta ole ollut mahdollista, 
koska verovastuu ei ole perustunut verotuslain 
säännöksiin. Verotuslain 125 §: n huojennus
säännösten soveltamisen kannalta on pidettävä 
tarkoituksenmukaisena, että huojennuksen 
myöntäminen olisi tarvittaessa mahdollista sil
loinkin kun verovastuu perustuu muualla lain
säädännössä oleviin määräyksiin. Edellä olevan 
perusteella ehdotetaan verotuslain 125 § :n 3 
momenttia siten muutettavaksi, että veronhuo
jennussäännöksiä voitaisiin verovelvollisen lisäk
si soveltaa myös verotusta muunkin lain kuin 
verotuslain mukaan vastuussa olevaan. 

Verotuslain 125 §:n 1 momentin rakenteen 
selventämiseksi lainkohta ehdotetaan jaettavak
si kahteen momenttiin. Huojennusperusteet lue
teltaisiin lainkohdan 1 momentissa viitenä eri 
kohtana. 

4.5. Veron suorittamisen lykkäystä koskevat 
säännökset eräissä tapauksissa 

4.5.1. Tullin ja valmisteveron suorittamisen 
lykkääminen 

Tullilainsäädännön mukaan tullin ja muun 
maahantuonnin yhteydessä kannettavan veron 
tai maksun suorittamiselle ei voida myöntää 
lykkäystä. Koska käytännössä on kuitenkin 
esiintynyt tarvetta lykkäysten myöntämiseen, 
ehdotetaan tulliverolakiin otettavaksi lykkäys
säännös, jota sovellettaisiin kaikkiin tullilaitok
sen maahantuonnin yhteydessä kantamiin ve
roihin ja maksuihin. Kun tullihallitus keskite
tysti seuraa sanottujen verojen ja maksujen 
suorittamista ja huolehtii niihin liittyvistä peri
mistoimenpiteistä, on tarkoituksenmukaista, 
että myös lykkäysasioiden käsittely annetaan 
tullihallituksen tehtäväksi. 

Valmisteverotuslain 41 §:n nojalla valtiova
rainministeriö voi myöntää lykkäystä valmiste
veron suorittamiselle. Tullihallitus käsittelee 
enintään 20 000 markan määräistä valmisteve
roa koskevat lykkäyshakemukset. Edellä esite
tyillä perusteilla valmisteverotuslakia ehdote
taan muutettavaksi siten, etä valmisteveron lyk
käysasiat käsitellään tullihallituksessa. Valmis
teverotuslain 41 § ehdotetaan samalla kumotta
vaksi ja valmisteveron lykkäyssäännökset otet
tavaksi lain 42 §:ään. 

4.5.2. Auto- ja moottoripyöräveron suoritta
misen lykkääminen 

Auto- ja moottoripyöräverolain 18 §:n 3 
momentin mukaan verohallitus voi säännöksen 
1 momentissa mainituista syistä :myöntää lyk
käystä autorekisterikeskuik:sen maksuunpane
roan veron 'suorittamiselle. Kotimaassa vailmis
tetusta autosta tai moottoripyörästä suoritetta
van veron panee maksuun liikevaihtoverotoi
misto. Auto- ja moottoripyöräverolain mukaan 
lykkäystä ei voida myöntää liikevaihtoverotoi
miston maksuunpanemalle autoverolle. Maahan
tuonnin yhteydessä kannettavan autoveron 
maksamista ei voida myöskään lykätä. Auto
ja moottoripyöräverolain 18 §:n 3 momenttiin 
ehdotetaan otettavaksi säännös, jonka mukaan 
verohallitus voi myöntää lykkäy,stä liikevaihto
verotoimiston autosta tai moottoripyörästä 
maksuunpaneroan veron suorittamiselle ja tulli
haHitus voi myöntää lykkäystä maahantuonnin 
yhteydessä suoriteHavan veron maksamiselle. 

4.5.3. Lykkäyksen myöntämisen ehdoista 

V erohallinnossa ~sovellettavien lykkäyssään
nösten mukaan lääninverovirasto voi myöntää 
veron suorittamisen lykkäystä valtiovarainmi
nisteriön määräämin ehdoin. L)llkkäyksen ehto
ja koskevat määräykset eivät tällä hetkellä kos
ke verohallituksen myöntämiä lykkäyksiä eivät
kä valmisteverotuslain nojalla myönnettäviä 
lykkäyksiä. Koska eräiden verojen ja maksujen 
sekä ennakon suorittamisen lykkäyksestä anne
tussa valtiovarainministeriön päätöksessä sää
detään muun muassa l)llkätylle verolle ,suoritet
tavasta korosta, on pidettävä tarkoituksenmu
kaisena, että lykättävästä verosta tai lykkäyk
sen myöntävästä viranomaisesta riippumatta 
lykkäykset aina myönnettäisiin valtiovarainmi
nisteriön määräämin ehdoin. Tämän vuoksi lyk
käyssäännöksiin ehdotetaan otettavaksi myös 
verohallitusta ja tullihallitusta koskeva sään
nös, jonka mukaan l)llkkäys myönnetään valtio
varainministeriön määräämin ehdoin. 

5. Ed u s kunnan j ä 1 k ikä te i s
valvonta 

Kertomuksessa, jonka hallitus valtio-
päiväjärjestyksen 29 §:n mukaan antaa edus
kunnalle, on lueteltava verotuslain 125 ja 126 
§:n, ennakkoperintälain 28 ja 49 a §:n, pe-
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rmto- Ja lahjaverolain 62 § :n, liikevaihtovero
lain 71 §:n ja valmisteverotuslain 42 §:n no
jalla myönnetyt vapautukset valtiolle tulevasta 
verosta, sikäli kuin ne saman verovelvollisen 
osalta ovat 20 000 mar,kkaa suuremmat. Edus
kunnan .jälkikäteisvalvonta kohdistuu ainoas
taan osaan niistä veroista ja muista maksuista, 
joista veronhuojennusta voidaan myöntää. Li
säksi valvonta kohdistuu vain tiettyä määrää 
suurempiin huojennuksiin. Valvontaraja vastaa 
huojennusmenettelyyn liittyvää 20 000 markan 
toimivaltarajaa. 

Vuoden 1980 aikana tehtiin valtiovarain
ministeriössä yhteensä 29 eduskunn...n jälkikä
teisvalvonnan piiriin kuuluvaa huojennuspäätös
tä. Näillä päätöksillä myönnettiin vapautus 17 
hakijalle yhteensä 1 332 175 markan määräi
sistä liikevaihtoveroista sekä 12 hakijalle yh
teensä 775 145 markan huojennus verotuslain 
125 §:n ja ennakkoperintälain 28 §:n nojalla. 
Toisaalta jälkikäteisvalvonnan piiriin kuulumat
tomia huojennuksia myönnettiin pelkästään 
verohallituksessa vuoden 1980 aikana 975 ha
kijalle yhteensä 2 566 136 markkaa. 

Voimassa olevien säännösten nojalla edus
kunnalle annettava selvitys ei anna oikeaa ku
vaa myönnettyjen veronhuojennusten määristä. 
Koska viranomaiset seuraavat myönnettyjen 
veronhuojennusten määrällistä kehittymistä, ve
ronhuojennuksista kertyvä tieto on eduskunnan 
käytettävissä lainsäädännössä olevista määräyk
sistä riippumatta. 

Edellä esitetyn perusteella ja veronhuojen
nussäännösten yhtenäistämiseksi verotuslain 

128 § :n, ennakkoperintälain 28 § :n 3 momen
tin ja 49 a §:n 3 momentin, perintö- ja lahja
verolain 62 §: n 4 momentin, liikevaihtovero
lain 71 § :n 4 momentin ja vaLmisteverotuslain 
42 § :n 2 momentin ilmoittamisvelvollisuutta 
koskevat säännökset ehdotetaan kumottaviksi. 

6. E s i t y k s e n t a 1 o u d e lli s e t j a 
hallinnolliset vaikutukset 

Esitykseen ei liity merkittäviä ennakoitavissa 
olevia valtiontaloudellisia vaikutuksia. 

Ehdotettu ratkaisutoimivallan siirto veron
huojennusasioissa valtiovarainministeriöltä ve
rohallitukselle ja tullihallitukselle lisäisi kes
kusvirastojen ratkaistavaksi tulevien huojen
nushakemusten määrää. Toisaalta päätösvallan 
siirtymisen yhteydessä keskusvirastot vapautu
vat hakemusten käsittelyyn liittyvästä lausun
tomenettelystä. Tullilaitoksen kantamia veroja 
ja muita maksuja koskevan lykkäysmenettelyn 
ei myöskään oleteta sanottavasti lisäävän .työtä 
tullihallituksessa. 

7. Voimaantulo 

,Lait on tarkoitus saattaa voimaan heti kun 
eduskunta on ne hyväksynyt. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdo
tukset: 
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1. 
Laki 

verotuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisest~ 
kumotaan 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain 128 §, sellaisena kuin se 

on 20 päivänä kesäkuuta 1974 annetussa laissa (499/74), sekä 
muutetaan 125 § ja 126 §:n 2 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 125 § 11 päivänä elokuuta 1978 annetussa laissa (623/78) ja 

126 §:n 2 momentti mainitussa 20 päivänä kesäkuuta 1974 annetussa laissa, 
lisätään lakiin uusi 125 a § seuraavasti: 

125 § 
Valtiovarainministeriö voi hakemuksesta 

myöntää vapautuksen valtionverosta ja kunnan
valtuusto tai kunnan ohjesäännössä olevan val
tuutuksen nojalla kunnanhallitus kunnallisve
rosta. Vapautus voi olla osittainen tai täydel
linen. Vapautus voidaan myöntää, 

1) jos verovelvollisen luonnollisen henkilön 
veronmaksukyky hänen ja hänen perheensä käy
tettävissä olevat tulot ja varallisuus huomioon 
ottaen on erityisistä syistä, kuten elatusvelvol
lisuuden, työttömyyden tai sairauden johdosta 
olennaisesti alentunut, 

2) jos verovelvollinen on kuollut ja häneltä 
on jäänyt leski, lapsia tai muita perillisiä, joi
den elatus on pääasiallisesti ollut verovelvolli
sen ansion varassa ja jos veron periminen olisi 
ilmeisesti kohtuutonta, 

3) jos verovelvollisen on katsottava erehty
neen verosäännösten sisällöstä eikä erehtymistä 
voida olosuhteet huomioon ottaen pitää vero
velvollisen huolimattomuudesta tai laiminlyön
nistä aiheutuneena ja jos verosta vapauttami
seen on erittäin painavia syitä, 

4) jos veron periminen on muusta erityi
sestä syystä ilmeisesti kohtuutonta, tai 

5) jos veron perimisen seuraukset muille 
kuin verovelvolliselle ovat kohtuuttomia ja jos 
vapautuksen myöntämistä voidaan pitää yhteis
kunnan kannalta tärkeänä. 

Mitä 1 momentissa on säädetty verosta, kos
kee myös viivästyskorkoa vastaavaa korkoa 
sekä kertynyttä viivästyskorkoa. Valtiovarain
ministeriö voi myös myöntää osittaisen tai täy
dellisen vapautuksen jäämämaksusta ja muusta 
kuin edellä tarkoitetusta viivästyskorosta sil-

lainkin, kun se olisi tilitettävä muulle veron
saajalle kuin valtiolle. Valtiovarainministeriö 
voi niin ikään myöntää osittaisen tai täydellisen 
vapautuksen lykkäyskorosta. Tämä vapautus 
voidaan myöntää myös silloin, kun lykkäyskor
koa on tilitetty tai olisi tilitettävä muulle ve
ronsaajalle kuin valtiolle. 

Verohallitus ratkaisee hakemuksen, jos pois
tettavaksi pyydetyt valtiovarainministeriön va
pautettavissa olevat maarat ovat emntaan 
100 000 markkaa. Valtiovarainministeriö voi 
kuitenkin ottaa periaatteellisesti tärkeän asian 
ratkaistavakseen. Valtiovarainministeriö voi en
nen hakemuksen ratkaisemista hankkia lausun
non verohallituksen yhteydessä olevalta veron
huojennuslautakunnalta. 

Mitä tässä pykälässä on säädetty verovelvol
lisesta, sovelletaan vastaavasti myös verosta 
lain mukaan vastuussa olevaan. 

Veronkantoviranomainen voi 1 momentissa 
mainituin edellytyksin myöntää veron suoritta
misen lykkäystä. Verohallitus voi erityisistä 
syistä ottaa lykkäysasian ratkaistavakseen. Lyk
käys myönnetään valtiovarainministeriön mää
räämin ehdoin. 

Tämän pykälän nojalla annettuun päätök
seen ei saa vaihtamalla hakea muutosta. Kun
nan viranomaisen tekemään päätökseen saadaan 
kuitenkin hakea muutosta niin kuin kunnallis
lain (953/76) 139 §:n 2 momentissa on sää
deHy. 

125 a § 
Veronhuojennuslautakunnassa on puheenjoh

taja ja kuusi muuta jäsentä, jotka ynnä heidän 
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varamiehensä valtioneuvosto maaraa vllslvuo
tiskausittain. Jäsenistä yksi on määrättävä val
tiovarainministeriön virkamiehistä ja yksi kun
nallisten keskusjärjestöjen ehdottamista henki
löistä. Lautakunnassa tulee, mikäli mahdollista, 
eri veronmaksajaryhmien olla edustettuina. 

Veronhuojennuslautakunnan puheenjohtajalta 
vaaditaan oikeustieteen kandidaatin tutkinto. 
Kaikkien lautakunnan jäsenten tulee olla vero
tukseen perehtyneitä. 

Veronhuojennuslautakuntaan sovelletaan, mi
tä kemiteoista on määrätty. 

2. 

126 § 

,Verohallituksella on oikeus ratkaista 1 mo
mentissa tarkoitettu hakemus, milloin poistet
tavaksi pyydetty määrä on enintään 100 000 
markkaa. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin 
ratkaista periaatteellisesti tärkeän asian silloin
kin, kun poistettavaksi pyydetty määrä on 
100 000 markkaa tai sitä pienempi. 

·Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Laki 
merimiesverolain 22 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 16 päivänä toukokuuta 1958 annetun meri
miesverolain (208/58) 22 §, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 20 päivänä kesäkuuta 
1974 annetulla lailla (501/74), näin kuuluvaksi: 

22 § 
Jos merimiehen veronmaksukyky hänen ja 

hänen perheensä käytettävissä olevat tulot ja 
varallisuus huomioon ottaen on erityisistä syis
tä, kuten elatusvelvollisuuden, työttömyyden 
tai sairauden johdosta olennaisesti alentunut tai 
jos merimies on kuollut ja häneltä on jäänyt 
leski, lapsia tai muita perillisiä, joiden elatus 
on pääasiallisesti ollut verovelvollisen ansioiden 
varassa ja jos veron periminen olisi ilmeisesti 
kohtuutonta, valtiovarainministeriöllä on oikeus 
hakemuksesta harkintansa mukaan palauttaa me
rimiehelle tai hänen kuolinpesälleen suoritetusta 
merimiesverosta valtiolle tullut osa kokonaan 
tai kohtuulliseksi katsottava määrä siitä. Sama 
oikeus veron palauttamiseen on asianomaisella 
kunnallisvaltuustolla tai ohjesäännössä olevan 
valtuutuksen perusteella kunnallishallituksella 
kunnalle tulleeseen merimiesveron osaan näh
den. 

Verohallituksella on oikeus ratkaista 1 mo
mentissa .tarkoitettu hakemus, milloin palau
tettavaksi pyydetyn valtiolle tulleen veron mää
rä on enintään 100 000 markkaa. Valtiovarain
ministeriö voi kuitenkin ratkaista periaatteelli
sesti tärkeän asian silloinkin, kun palautetta
vaksi pyydetty määrä on 100 000 markkaa tai 
sitä pienempi. 

Tämän pykälän nojalla annettuun päätökseen 
ei saa valittamalla hakea muutosta. Kunnan 
viranomaisen tekemään päätökseen saadaan 
kuitenkin hakea muutosta niin kuin kunnallis
lain (953/76) 139 §:n 2 momentissa on sää
detty. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 
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3. 
Laki 

ennakkoperintälain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun en
nakkoperintälain 28, 49 ja 49 a §, 

sellaisina kuin ne ovat, 28 ja 49 a § 11 päivänä elokuuta 1978 ja 20 päivänä kesäkuuta 
1974 annetuissa laeissa (612/78 ja 500/74) sekä 49 § mainitussa 11 päivänä elokuuta 
1978 annetussa laissa, näin kuuluviksi: 

28 § 
Valtiovarainministeriö voi erityisistä ~syistä 

hakemuksesta poistaa työnantajan maksettavak
.si 24 §:n ja 25 a §:n 3 momentin nojalla 
pannun pidättämättä jätetyn määrän, 22 ja 25 
§: ssä tarkoitetut veronlisä)Ckset, 25 b § :ssä tar
koitetun korotuksen rsekä veron viivästyskoros
ta ja jäämämaksusta annetun [ain (145/76) 
mukaisen viivästyskoron ja jäämämaksun sekä 
verolle Jykkäyksen vuoksi maksettavan koron. 
Valtiovarainministeriö voi poistaa nämä mää
rät silloinkin, kun niitä olisi tilitettävä tai on 
tilitetty muulle veronsaajalle kuin ~valtiolle. 

Verohallituksella on oikeus ratkaista 1 mo
mentissa tarkohettu hakemus, milloin poistet
tavaksi pyydetty määrä on enintään 100 000 
mankkaa. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin 
ratkaista periaatteellisesti tärkeän asian .silloin
kin, kun poisteutavaksi pyydetty määrä on 
100 000 markkaa tai sitä pienempi. 

Veronkantoviranomainen voi erityisistä ~syis
tä hakemuksesta myöntää 1 ja 2 momentissa 
tarkoitettujen määrien :suorittamisen lykkäystä. 
Verohallitus voi erkyisistä syistä ottaa Jykkäys
asian ratkaistava:kseen. Lyk:käys myönnetään 
valtiovarainministeriön määräämin ehdoin. 

Milloin konkurrSsipesä on maksanut työpalk
kasaatavan, voi verohallitus hakemuksesta 
myöntää konkurssipesälle lykkäystä konkurssi
pesän maksettavaksi 22 §:n nojalla pannun 
pidätysmäärän rSuorittamisessa. Lykkäys myön
netään valtiovarainministeriön määräämin eh
.doin. 

Tämän pykälän nojalla annettuun päätök
seen ei saa valittamalla hakea muutosta. 

49 § 
Veronkantoviranomainen voi erityisistä syis

tä hakemuksesta myöntää enna:kon :suorittami
sen [ykkäystä. Verohallitus voi erityisis,tä syistä 
ottaa lykkäysasian ratkaistavakseen. Lykkäys 
myönnetään valtiovarainministeriön määräämin 
ehdoin. 

Tämän pykälän nojalla annettuun päätökseen 
ei saa valittamalla hakea muutosta. 

49 a § 
Valtiovarainministeriö voi erityisistä syistä 

hakemuksesta poistaa ma:ksuunpannulle enna
kolle ·suoritettavan viivästyskoron ja jäämämak
sun sekä enna:kolle lykkäyksen vuoksi makset
tavan koron. Valtiovarainministeriö voi pois
taa nämä määrät silloinkin, kun niitä olisi thli
tettävä rtai on tilitetty muulle veronsaajalle kuin 
valtiolle. 

VerohalHtuksella on oikeus ratkaista 1 mo
mentissa tatkoitettu hakemus, milloin poistet
tavaksi pyydetty määrä on enintään 100 000 
mat:kkaa. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin 
ratkaista periaatteellisesti rtärkeän asian silloin
kin, kun poistettavaksi pyydeuty määrä on 
100 000 markkaa tai sitä pienempi. 

Tämän pykälän nojalla annettuun päätök
seen ei saa valittamalla hakea muutosta. 

Tämä laki rtulee voimaan 
kuuta 198 

päivänä 
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4. 

Laki 
työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 14 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan työnantajan 'sosiaaliturvamak.susta 4 päivänä 
heinäkuuta 1963 annetun lain 14 §, sellaisena kuin 'Se on 20 päivänä kesäkuuta 1974 ja 11 
päivänä elokuuta 1978 annetuissa laeissa (502/74 ja 613/78), näin kuuluvaksi: 

14 § 
Valtiovarainministeriö voi erityisistä syistä 

hakemuksesta poistaa työnantajan maksettavak
si pannut, 10 §: ssä tarkoitetut veronlisäykset 
ja -korotukset sekä veron viivästyskorosta ja 
jäämämaksusta annetun lain mukaisen viiväs
tyskoron ja jäämämaksun sekä lykkäyksen vuok
si suoritettavan koron. Valtiovarainministeriö 
voi poistaa nämä määrät silloinkin, kun niitä 
-olisi tilitettävä tai on tilitetty kansaneläkelai
tokselle. 

Verohallituksella on oikeus ratkaista 1 mo
mentissa tarkoitettu hakemus, milloin poistet
tavaksi pyydetty määrä on enintään 100 000 
markkaa. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin 

5. 

ratkaista periaatteellisesti tärkeän asian silloin
kin, kun poistettavaksi pyydetty määrä on 
100 000 markkaa tai sitä pienempi. 

Veronkantoviranomainen voi erityisistä syis
tä hakemuksesta myöntää lykkäystä 10 §:n 
nojalla työnantajan maksettavaksi pantujen 
määrien suorittamiselle. Verohallitus voi eri
tyisistä syistä ottaa lykkäysasian ratkaistavak
seen. Lykkäys myönnetään valtiovarainministe
riön määräämin ehdoin. 

Tämän pykälän nojalla annettuun päätök
seen ei saa valittamalla hakea muutosta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 

päivänä 

Laki 
perintö- ja lahjaverolain 62 ja 63 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 12 päivänä heinäkuuta 1940 annetun pe
rintö- ja lahjaverolain 62 ja 63 §, 

sellaisina kuin ne ovat, 62 § 20 päivänä kesäkuuta 1974, 11 päivänä elokuuta 1978 ja 
16 päivänä maaliskuuta 1979 annetuissa laeissa (503/74, 616/78 ja 318/79) sekä 63 § mai
nitus,sa 20 päivänä kesäkuuta 1974 annetussa laissa, näin kuuluviksi: 

62 § 
Jos verovelvollisen veronmaksukyky hänen 

ja hänen perheensä käytettävissä olevat tulot ja 
varallisuus huomioon ottaen on erityisistä syis
tä, kuten elatusvelvollisuuden, työttömyyden 
tai sairauden johdosta olennaisesti alentunut 
taikka jos veron periminen ilmeisesti vaa
rantaisi maatilatalouden tai muun yritystoi
minnan jatkuvuuden tai työpaikkojen säily
vyyden taikka jos veron periminen olisi muus
ta erityisestä syystä ilmeisesti kohtuutonta, voi 
valtiovarainministeriö hakemuksesta myöntää 
osittaisen tai täydellisen vapautuksen perintö
tai lahjaverosta, viivästyskorosta ja jäämämak-

3 168100521E 

susta sekä lykkäyksen vuoksi suoritettavasta 
korosta. 

Verohallituksella on oikeus ratkaista 1 mo
mentissa tarkoitettu hakemus, milloin poistet
tavaksi pyydetty määrä on enintään 100 000 
markkaa. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin 
ratkaista periaatteellisesti tärkeän asian silloin
kin, kun poistettavaksi pyydetty määrä on 
100 000 markkaa tai sitä pienempi. 

Jos perintö- tai lahjaveron suorittaminen 
määräajassa käy verovelvolliselle vaikeaksi, voi 
veronkantoviranomainen ·hakemuksesta myön
tää veron suorittamisen lykkäystä. Verohallitus 
voi erityisistä syistä ottaa lykkäysasian ratkais-
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tavakseen. Lykkäys myönnetään valtiovarain
ministeriön määräämin ehdoin. 

Tämän pykälän nojalla annettuun päätökseen 
ei saa valittamalla hakea muutosta. 

63 § 
Jos pesäosuuden tai lahjan arvo on vero

velvollisuuden alkamisen jälkeen olennaisesti 
vähentynyt, voi valtiovarainministeriö, milloin 
on erityistä syytä, hakemuksesta määrätä, että 
maksetusta verosta kohtuulliseksi katsottu osa 
on suoritettava verovelvolliselle takaisin, taik
ka vastaavasti vähentää maksamatta olevaa ve
ron määrää. 

6. 

Verohallituksella on oikeus ratkaista 1 mo
mentissa .tarkoitettu hakemus, milloin alennet
tavaksi pyydetty määrä on enintään 100 000 
markkaa. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin 
ratkaista periaatteellisesti tärkeän asian silloin~ 
kin, kun alennettavaksi pyydetty määrä on 
100 000 markkaa tai sitä pienempi. 

1Tämän pykälän nojalla annettuun päätök
seen ei saa valittamalla hakea muutosta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Laki 
arpajaisverolain 11 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 10 päivänä huhtikuuta 1970 annetun arpa
jaisverolain 11 §, sellaisena kuin se on 2 päivänä helmikuuta 1979 annetussa laissa ( 118/ 
79), näin kuuluvaksi: 

11 s 
Valtiovarainministeriö voi erityisistä syistä 

määräämillään ehdoilla kokonaan tai osittain 
vapauttaa arpaJaisten toimeenpanijan tämän 
suoritettavaksi maksuunpannusta arpajaisveros
ta, korosta, veronlisäyksestä, viivästyskorosta 
ja jäämämaksusta sekä lykkäyksen vuoksi suo
ritettavasta korosta. 

Verohallituksella on oikeus ratkaista 1 mo
mentissa tarkoitettu hakemus, milloin poistet
tavaksi pyydetty määrä on enintään 100 000 
markkaa. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin 
ratkaista periaatteellisesti tärkeän asian silloin-

7. 

kin, kun poistettavaksi pyydetty maata on 
100 000 markkaa tai sitä pienempi. 

V erohallitus voi valtiovarainministeriön 
määräämin ehdoin erityisistä syistä myöntää 
maksuunpannun arpajaisveron suorittamisen 
lykkäystä. 

1Tämän pykälän nojalla annettuun päätökseen 
ei saa valittamalla hakea muutosta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Laki 
liikevaihtoverolain 71 ja 72 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 5 päivänä joulukuuta 1963 annetun liike
vaihtoverolain (532/63) 71 ja 72 §, 

sellaisina kuin ne ovat, 71 § 20 päivänä kesäkuuta 1974 ja 13 päivänä helmikuuta 1976 
annetuissa laeissa (504/74 ja 151/76) sekä 72 § osittain muutettuna 11 päivänä elo
kuuta 1978 annetulla laiLla (617/78), näin kuuluviksi: 

71S 
Valtiovarainministeriö voi erityisistä syistä 

hakemuksesta määräämillään ehdoilla alentaa 
suoritettua tai suoritettavaa liikevaihtoveroa, 
veronlisäystä, viivästyskorkoa, jäämämaksua sekä 
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lykkäyksen vuoksi suoritettavaa korkoa tahi 
poistaa ne kokonaan. 

Verohallituksella tai, mikäli tulliviranomai
nen on kantanut veron, tullihallituksella on 
oikeus ratkaista 1 momentissa 'tarkoitettu ha
kemus, milloin ;poistettavaksi tai palautetta
vaksi pyydetty määrä on enintään 100 000 
markkaa. Valtiovarainministeriö !Voi kuitenkin 
ratkaista periaat•teellisesti tärkeän asian silloin
kin, kun poistettavaksi tai pailautettavaksi pyy
detty määrä on 100 000 markkaa tai sitä pie
nempi. 

Mitä tässä pykälässä säädetään verovelvolli
sesta, sovelletaan vastaavasti myös tämän lain 
mukaan !Verosta vastuussa olevaan. 

1Tämän pykälän nojalla annettuun päätökseen 
ei saa valittamalla hakea muutosta. 

8. 

72§ 
Veronkantaviranomainen voi erityisis•tä syis

tä hakemuksesta myöntää ·verovelvolliselle ve
ron suorittamisen Jykkäystä. Verohallitus voi 
erityisistä :syistä ottaa lykkäy.sasian ratkaista
vakseen. Lylkkä}lls myönnetään valtiovarainmi
nisteriön määräämin ehdoin. 

Maahantuonnista suoritettavan veron maksa
misen lykkäyksestä on voimassa, mitä siitä on 
erikseen säädetty. 

Tämän pykälän nojailla annettuun päätökseen 
ei saa valittamalla hakea muutosta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Laki 
auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan auto- ja moottoripyöräverosta 14 päivänä 
marraskuuta 1967 annetun lain 18 §, sellaisena kuin se on 20 päivänä kesäkuuta 1974 
annetussa laissa ( 505/7 4), näin kuuluvaksi: 

18 § 
Valtiovarainministeriö voi erityisistä syistä 

hakemuksesta määräämillään ehdoilla alentaa 
suoritettua tai suoritettavaa auto- ja moottori
pyöräveroa, viivästyskorkoa, jäämämaksua sekä 
lykkäyksen vuoksi suoritettavaa korkoa tahi 
poistaa ne kokonaan. 

Verohallituksella tai, mikäli tulliviranomai
nen on kantanut veron, tullihallituksella on 
oikeus ratkaista 1 momentissa tarkoitettu ha
kemus, milloin poistettavaksi tai palautetta
vaksi pyydetty määrä on enintään 100 000 
markkaa. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin 
ratkaista periaatteellisesti tärkeän asian silloin
kin, kun poistettavaksi tai palautettavaksi pyy-

detty määrä on 100 000 markkaa tai sitä pie
nempi. 

Verohallitus voi erityisistä syistä hakemuk. 
sesta :valtiovarainministeriön määräämillä eh
doilla myöntää lykkäystä autorekisterikeskuk
sen tai liikevaihtoverotoimiston maksuunpane
roan veron maksamisesta. Maahantuonnista suo
ritettavan veron maksamisen lykkäyksestä on 
voimassa, mitä ·siitä on erikseen säädetty. 

Tämän pykälän nojalla annettuun päätökseen 
ei saa valittamalla hakea muutosta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 
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9. 
Laki 

moottoriajoneuvoverosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan moottoriajoneuvoverosta 30 päivänä .joulukuuta 1966 annetun lain' 9 §:n 2 

momentti ja 32 a §, 
5ellaisina kuin ne ovat 20 päivänä kesäkuu ta 197 4 annetussa laissa ( 506/7 4), sekä 
lisätään 9 §:ään uusi 4 momentti ja 32 b §:ään uusi .2 momentti seuraavasti: 

9 § 

Verohallituksella on oikeus ratkaista 1 mo
mentissa tarkoitefltu hakemus, milloin poistet
tavaksi pyydetty määrä on enintään 100 000 
markkaa. Valtiovarainministeriö voi ku1tenkin 
ratkaista periaatteellisesti tärkeän asian sihloin
kin, kun poistettavaksi pyydetty määrä on 
100 000 markkaa tai sitä pienempi. 

Tämän pykälän 1 ja 2 mornentin nojalla 
annettuun päätökseen ei saa vaHttamalla hakea 
muutosta. 

32 a § 
Valtiovarainministeriö voi, mikäJ.i kohtuus

syyt tahi säälittävät tai muut erityisen paina
vat syyt vaativat, hakemuksesta myöntää va
pautuksen tässä laissa tarkoitetun lisäveron 
suorittamisesta •tahi määrätä valtion varoista 
maksettavaksi takaisin suoritetun lisäveron, vii
västyskoron ja jäämämaksun sekä lykkäyksen 
vuoksi •suoritettavan koron. 

10. 

Verohallituksehla on oikeus ratkaista 1 mo
mentissa tarkoitelltu hakemus, milloin poistet
tavaksi tai palautettavaksi pyydetty määrä on 
enintään 100 000 markkaa~ V altiovarainminis
teriö voi kuitenkin ratkaista periaatJteellisesti 
tärkeän asian silloinkin, kun poistettavaksi tai 
palautettavaksi pyydetty määrä on 100 000 
-markkaa tai sitä pienempi. 

Verohallitus voi valtiovarainministeriön mää
räämillä ehdoilla myöntää lyiklkäystä tässä lais
sa •tarkoitetun ~isäveron suorittamisesta. 

Tämän pykälän nojalla annettuun päätökseen 
ei saa rvalittamalla hakea muutosta. 

32b § 
---- .........__----:- __ .....__~-----

Tämän pykälän nojalla anneMuun päätökseen 
ei saa valintamaHa hakea muutosta. 

Tämä laki . tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Laki 
leimaverolain 99 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leima
verolain ( 662/4 3) 99 §, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 20 päivänä kesäkuuta 
1974 ja 11 päivänä elokuuta 1978 annetuilla laeilla (507 /74 ja 620/78), näin kuuluvaksi: 

99 § 
Kun päätöksestä, pöytäkirjanotteesta tai asia

kirjasta, jolla on myönneflty :tai vahvistettu jo
kin lupa tai oikeus, tämän lain mukaan on 
suoritettava leimaveroa, valtiovarainministeriö 
voi, milloin on erityisiä syitä, hakemuksesta 
määrätä, että Jääuinveroviraston on suoritetta
va maksettu veromäärä tai kohtuulliseksi kat
sottu osa siitä •takaisin, tai vastaavasti poistaa 

maksamatta olevan veromäärän tai· vähentää 
sitä. 

Yhteisölle, laitokselle tai ·säätiölle, jonka va
rat käytetään yksinomaan yleishyödylliseen tar
koitukseen, voi valtiovarainministeriö erityisis
tä ·syistä hakemuksesta määräämillään ehdoilla 
myöntää osittaisen tai täydellisen vapautuksen 
leimaveron suoritJtamisesta. 
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Verohallituksella on oikeus ratkaista tassa 
pykälässä tarkoitettu hakemus, milloin poistet~ 
tavaksi tai palautettavaksi pyydetty määrä on 
enintään 100 000 markkaa. Valtiovarainminis
teriö voi kuitenkin ratkaista periaatteellisesti 
tärkeän asian silloinkin, kun poistettavaksi tai 
palautettavaksi pyydetty määrä on 100 000 
markkaa tai sitä pienempi. 

11. 

Tämän pykälän 1 momentin nojalla annet
tuun päätökseen ei saa valittamalla hakea muu
tosta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Laki 
tuJliverolain 26 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 14 päivänä heinäkuuta 1978 annetun tulli
verolain (57 5/7 8) 26 §, näin kuuluvak,si: 

26 § 
Valtiovarainministeriö voi erityisistä syistä 

hakemuksesta määräämillään ehdoilla alentaa 
suoritettua tai suoritevtavaa tullia 'tahi poistaa 
sen kokonaan. Tullihallituksella on oikeus rat
kaista asia, milloin poistettavaksi tai palautet
tavaksi pyydetyn 'tullin määrä on enintään 
100 000 markkaa. Valtiovarainministeriö voi 
ku1tenkin ratkaista periaatteellisesti· tärlkeän 
asian silloinkin, kun poistetta'Vaksi tai palau
tettavaksi pyydetty määrä on 100 000 mark
kaa tai sitä pienempi. 

12. 

Tullihallitus voi edtyisistä syistä hakemuk~ 
sesta valtiovarainministeriön määräämillä eh
doilla myöntää Jykkäystä tullin maksamisesta. 
Mitä edellä 1 momentissa on säädetty tullista 
sovelletaan myös lykkäyksen vuoksi suoritetta
vaan kot·koon. 

Tämän pykälän nojalla annevtuun päätökseen 
ei saa valittamalla hakea muutosta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Laki 
valmisteverotuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 3 päivänä heinäkuuta 1974 annetun va1misteverotuslain ( 558/74) 41 §, 

sekä 
muutetaan 42 § näin kuuluvaksi: 

42 § 
Valtiovarainministeriö voi erityisistä syistä 

hakemuksesta määräämillään ehdoilla alentaa 
suoritettua tai suoritettavaa valmisteveroa, ve
ronlisäystä, viivästyskorkoa ja jäämämaksua sekä 
lykkäyksen vuoksi suoritettavaa korlkoa tahi 
poistaa ne kokonaan. Tullihallituksella on oi
keus ratkaista asia, milloin poistettavaksi tai 
palautettavaksi pyydetty määrä on enintään 
100 000 markkaa. Valtiovarainministeriö voi 
kuitenkin ratkaista periaatteellisesti tärkeän 

asian silloinkin, kun poistettavaksi tai palau
tettavaksi pyydetty määrä on 100 000 mark
kaa tai s1tä pienempi. 

Tullihallitus voi erityisistä syistä haikemuk
sesta valtiovarainministeriön määräämillä eh
doilla myöntää lykkäystä veron maksamisesta. 

Tämän pykälän nojalla annettuun päätökseen 
ei saa valittamalla hakea muutosta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 
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13. 
Laki 

tasausverolain 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 23 päivänä :joulukuuta 1971 annetun tasaus- · 
verolain 6 § :n 2 ja 3 momentti, 

sellaisena kuin ne ovat, 2 momentti 20 päivänä kesäkuuta 1974 ja 3 ll1ontentti 26 päivänä 
lokakuuta 1979 annetuissa laeissa ( 509/7 4 ja 779/79), näin kuuluvaksi: 

6 § 

Valtiovarainministeriö voi erityisistä syistä 
hakemuksesta määräämillään ehdoilla alentaa 
suoritettua .tai suoritettavaa tasausveroa tahi 
pois,taa sen kokonaan. Tullihallituksella on oi
keus ratkaista asia, milloin poistettavaksi tai 
palautettavaksi pyydetyn tasausveron määrä on 
enintään 100 000 markkaa. Valtiovarainminis-

Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1981 

teriö voi kuitenk:n ratkaista periaatteellisesti 
tärkeän asian 'silloinkin, kun poistettavaksi tai 
palautettavaksi pyydetty määrä on 100 000 
markkaa tai sitä pienempi. 

Edellä 2 momentin nojalla annettuun pää
tökseen ei saa valittamalla hakea :muutosta. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Tasavallan Presidentti 

URHO KEKKONEN 

Ministeri Pirkko Työtäjärvi 
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Liite 

1. 
Laki 

verotuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain 128 §, sellaisena kuin se on 

20 päivänä kesäkuuta 197 4 annetussa laissa ( 499/7 4), sekä 
muutetaan 125 § ja 126 § :n 2 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 125 § 11 päivänä elokuuta 1978 annetussa laissa ( 623/78) ja 

126 §:n 2 momentti mainitussa 20 päivänä kesäkuuta 1974 annetussa laissa, 
lisätään lakiin uusi 125 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

125 § 
Jos verovelvollisen luonnollisen henkilön 

veronmaksukyky oman tai läheisen henkilön 
sairauden, tapaturman tai muun sellaisen syyn 
tähden on olennaisesti vähentynyt tai jos ve
rovelvollinen on kuollut ja häneltä on jäänyt 
leski, lapsia tai muita perillisiä, joiden elatus 
on ollut hänen ansioidensa varassa, tahi jos 
veron periminen tällaiselta tai muulta verovel
volliselta olisi muusta erityisestä syystä ilmei
sesti kohtuutonta, voi valtionveron osalta val
tiovarainministeriö sekä kunnallisveron osalta 
kunnanvaltuusto tai kunnan ohjesäännössä ole
van valtuutuksen nojalla kunnanhallitus hake
muksesta myöntää osittaisen tai täydellisen 
vapautuksen verosta, viivästyskorkoa vastaavas
ta korosta sekä kertyneestä viivästyskorosta. Sa
moin edellytyksin voi valtiovarainministeriö 
myöntää osittaisen tai täydellisen vapautuksen 
jäämämaksusta ja muusta kuin edellä tarkoite
tusta viivästyskorosta silloinkin, kun se olisi 
tilitettävä muulle veronsaajalle kuin valtiolle. 

Verohallituksella on oikeus ratkaista 1 mo
mentissa tarkoitettu hakemus, milloin poistet
tavaksi pyydetyn valtionveron, viivästyskorkoa 
vastaavan koron, viivästyskoron tai jäämä
maksun määrä on enintään 20 000 markkaa. 
Valtiovarainministeriö voi kuitenkin ratkaista 
periaatteellisesti tärkeitä asiaryhmiä koskevat 
bakemukset silloinkin, kun poistettavaksi pyy
detty määrä on 20 000 markkaa tai sitä pie
nempi. 

Ehdotus 

125 § 
Valtiovarainministeriö voi hakemuksesta 

myöntää vapautuksen valtionverosta ja kun
nanvaltuusto tai kunnan ohjesäännössä olevan 
valtuutuksen nojalla kunnanhallitus kunnallis
verosta. Vapautus voi olla osittainen tai täy
dellinen. Vapautus voidaan myöntää, 

1) jos verovelvollisen luonnollisen henkilön 
veronmaksukyky hänen ja hänen perheensä käy
tettävissä olevat tulot ja varallisuus huomioon 
ottaen on erityisistä syistä, kuten elatusvelvol
lisuuden, työttömyyden tai sairauden johdosta 
olennaisesti alentunut, 

2) jos verovelvollinen on kuollut ja häneltä 
on jäänyt leski, lapsia tai muita perillisiä, joi
den elatus on pääasiallisesti ollut verovelvolli
sen ansion varassa ja jos veron periminen olisi 
ilmeisesti kohtuutonta, 

3) jos verovelvollisen on katsottava erehty
neen verosäännösten sisällöstä eikä erehtymistä 
voida olosuhteet huomioon ottaen pitää vero
velvollisen huolimattomuudesta tai laiminlyön
nistä aiheutuneena ja jos verosta vapauttami
seen on erittäin painavia syitä, 

4) jos veron periminen on muusta erityi
sestä syystä ilmeisesti kohtuutonta, tai 

5) jos veron perimisen seuraukset muille 
kuin verovelvolliselle ovat kohtuuttomia ja jos 
vapautuksen myöntämistä voidaan pitää yhteis
kunnan kannalta tärkeänä. 
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Voimassa oleva laki 

Mitä tässä pykälässä on säädetty verovel
vollisesta, sovelletaan vastaavasti myös tämän 
lain mukaan verosta vastuussa olevaan. 

Veronkantoviranomainen voi 1 momentissa 
mainituin edellytyksin valtiovarainministeriön 
määräämillä ehdoilla hakemuksesta myöntää ve
ron suorittamisen lykkäystä. Verohallitus voi 
erityisestä syystä ottaa lykkäysasian ratkaista
vakseen. 

Ehdotus 

Mitä 1 momentissa on säädetty verosta, kos
kee myös viivästyskorkoa vastaavaa korkoa 
sekä kertynyttä viivästyskorkoa. V altiovarain
ministeriö voi myös myöntää osittaisen tai täy
dellisen vapautuksen jäämämaksusta ja muusta 
kuin edellä tarkoitetusta viivästyskorosta sil
loinkin, kun se olisi tilitettävä muulle veron
saajalle kuin valtiolle. Valtiovarainministeriö 
t'oi niin ikään myöntää osittaisen tai täydelli
sen vapautuksen lykkäyskorosta. Tämä vapau
tus voidaan myöntää myös silloin, kun lyk
käyskorkoa on tilitetty tai olisi tilitettävä muul
le veronsaajalle kuin valtiolle. 

V erohallitus ratkaisee hakemuksen, jos pois
tettavaksi pyydetyt valtiovarainministeriön va
pautettavissa olevat määrät ovat enintään 
100 000 markkaa. Valtiovarainministeriö voi 
kuitenkin ottaa periaatteellisesti tärkeän asian 
ratkaistavakseen. Valtiovarainministeriö voi en
nen hakemuksen ratkaisemista hankkia lausun
non verohallituksen yhteydessä olevalta veron
huojennuslautakunnalta. 

Mitä tässä pykälässä on säädetty verovelvol
lisesta, sovelletaan vastavasti myös verosta lain 
mukaan vastuussa olevaan. 

Veronkantoviranomainen voi 1 momentissa 
mainituin edellytyksin myöntää veron suorit
tamisen lykkäystä. Verohallitus voi erityisistä 
syistä ottaa lykkäysasian ratkaistavakseen. Lyk
käys myönnetään valtiovarainministeriön mää
räämin ehdoin. 

Tämän pykälän nojalla annettuun päätökseen 
ei saa valittamatta hakea muutosta. Kunnan 
viranomaisen tekemään päätökseen saadaan kui
tenkin hakea muutosta niin kuin kunnallislain 
(953/76) 139 §:n 2 momentissa on säädetty. 

125 a § 
V eronhuojennuslautakunnassa on puheenjoh

taja ja kuusi muuta jäsentä, jotka ynnä heidän 
varamiehensä valtioneuvosto määrää viisivuo
tiskausittain. Jäsenistä yksi on määrättävä 
valtiovarainministeriön virkamiehistä ja yksi 
kunnallisten keskusjärjestöjen ehdottamista hen
kilöistä. Lautakunnassa tulee, mikäli mahdollis
ta, eri veronmaksajaryhmien olla edustettuina. 

Veronhuojennuslautakunnan puheenjohtajalta 
vaaditaan oikeustieteen kandidaatin tutkinto. 
Kaikkien lautakuntien jäsenten tulee olla vero
tukseen perehtyneitä. 

Veronhuojennuslautakuntaan sovelletaan, mi
tä komiteoista on määrätty. 
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Voimassa oleva laki 

126 §. 

Verohallituksella on oikeus ratkaista 1 mo
mentissa tarkoitettu hakemus, milloin poistetta
vaksi pyydetty määrä on enintään 20 000 
markkaa. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin 
ratkaista periaatteellisesti tärkeitä asiaryhmiä 
koskevat hakemukset silloinkin, kun poistetta· 
vaksi pyydetyn veron määrä on 20 000 mark
kaa tai sitä pienemi. 

128 §. 
Siinä kertomuksessa, jonka hallitus valtiopäi

väjärjestyksen 29 §:n mukaan antaa eduskun
nalle, on lueteltava 125 ja 126 §:n mukaan 
valtionverosta ja valtiolle tulevasta veronlisäyk
sestä myönnetyt vapautukset, sikäli kuin ne sa
man verovelvollisen osalta ovat 20 000 markkaa 
suuremmat. 

2. 

Ehdotus 

126 § 

Verohallituksella on oikeus ratkaista 1 mo
mentissa tarkoitettu hakemus, milloin poistet
tavaksi pyydetty määrä on ·enintään 100 000 
markkaa. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin 
ratkaista periaatteellisesti tärkeän asian silloin
kin, kun poistettavaksi pyydetty määrä on 
100 000 markkaa tai sitä pienempi. 

( 128 § kumotaan) 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Laki 
merimiesverolain 22 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 16 päivänä toukokuuta 1958 annetun meri
miesverolain ( 208/58) 22 §, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 20 päivänä kesäkuuta 
1974 annetulla lailla (501/74), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

22 §. 
Jos merimiehen veronmaksukyky on oman 

tai läheisen henkilön sairauden tai tapaturman 
tähden tai muun merimiestä kohdanneen on
nettomuuden takia olennaisesti vähentynyt taik
ka jos merimies on kuollut ja häneltä on jäänyt 
leski, turvattomia lapsia tai muita sellaisia pe
rillisiä, joiden elatus pääasiallisesti on ollut 
hänen työnsä tai ansionsa varassa, valtiovarain
ministeriöllä on oikeus hakemuksesta harkin
tansa mukaan palauttaa merimiehelle tai hänen 
kuolinpesälleen suoritetusta merimiesverosta 
valtiolle tullut osa kokonaan tai kohtuulliseksi 
katsottava määrä siitä. Sama oikeus veron pa
lauttamiseen on asianomaisella kunnallisvaltuus
tolla tai ohjesäännössä olevan valtuutuksen pe-

4 168100521E 

Ehdotus 

22 § 
Jos merimiehen veronmaksukyky hänen ja 

hänen perheensä käytettävissä olevat tulot ja 
varallisuus huomioon ottaen on erityisistä syis
tä, kuten elatusvelvollisuuden, työttömyyden 
tai sairauden johdosta olennaisesti alentunut 
tai jos merimies on kuollut ja häneltä on jää
nyt leski, lapsia tai muita perillisiä, joiden ela
tus on pääasiallisesti ollut verovelvollisen ansi
oiden varassa ja jos veron periminen olisi il
meisesti kohtuutonta, valtiovarainministeriöllä 
on oikeus hakemuksesta harkintansa mukaan 
palauttaa merimiehelle tai hänen kuolinpesäl
leen suoritetusta merimiesverosta valtiolle tul
lut osa kokonaan tai kohtuulliseksi katsottava 
määrä siitä. Sama oikeus veron palauttamiseen 
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Voimassa oleva laki 

rusteella kunnallishallituksella kunnalle tullee
seen merimiesveron osaan nähden. 

Verohallituksella on oikeus ratkaista 1 mo
mentissa tarkoitettu hakemus, milloin palautet
tavaksi pyydetyn valtiolle tulleen veron määrä 
on enintään 20 000 markkaa. Valtiovarainmi
nisteriö voi kuitenkin ratkaista periaatteelli
sesti tärkeitä asiaryhmiä koskevat hakemukset 
silloinkin, kun palautettavaksi pyydetty määrä 
on 20 000 markkaa tai sitä pienempi. 

3. 

Ehdotus 

on asianomaisella kunnallisvaltuustolla tai ohje
säännössä olevan valtuutuksen perusteella kun
nallishallituksella kunnalle tulleeseen merimies
veron osaan nähden. 

Verohallituksella on oikeus ratkaista 1 mo
mentissa tarkoitettu hakemus, milloin palau
tettavaksi pyydetyn valtiolle tulleen veron mää
rä on enintään 100 000 markkaa. Valtiovarain
ministeriö voi kuitenkin ratkaista periaatteelli
sesti tärkeän asian silloinkin, kun palautetta
vaksi pyydetty määrä on 100 000 markkaa tai 
sitä pienempi. 

Tämän pykälän no;alla annettuun päätök
seen ei saa valittamatta hakea muutosta. Kun
nan viranomaisen tekemään päätökseen saadaan 
kuitenkin hakea muutosta niin kuin kunnallis
lain (953/76) 139 §:n 2 momentissa on sää
detty. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Laki 
ennakkoperintälain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun en
nakkoperintälain 28, 49 ja 49 a §, 

sellaisina kuin ne ovat, 28 ja 49 a § 11 päivänä elokuuta 1978 ja 20 päivänä kesäkuuta 
1974 annetuissa laeissa (612/78 ja 500/74) sekä 49 §mainitussa 11 päivänä elokuuta 1978 
annetussa laissa, näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

28 §. 
Erityisen painavista syistä valtiovarainminis

teriö voi hakemuksesta poistaa työnantajan 
maksettavaksi 24 §:n ja 25 a §:n 3 momentin 
nojalla pannun pidättämättä jätetyn määrän, 
22 ja 25 §:ssä tarkoitetut veronlisäykset, 25 b 
§:ssä tarkoitetun korotuksen sekä veron vii
västyskorosta ja jäämämaksusta annetun lain 
(145/76) mukaisen viivästyskoron ja jäämä
maksun. Valtiovarainministeriö voi poistaa 
nämä määrät silloinkin, kun niitä olisi tilitet
tävä muulle veronsaajalle kuin valtiolle. 

Verohallituksella on oikeus ratkaista 1 mo
mentissa tarkoitettu hakemus, milloin poistet-

Ehdotus 

28 § 
Valtiovarainministeriö voi erityisistä syistä 

hakemuksesta poistaa työnantajan maksettavaksi 
24 §:n ja 25 a §:n 3 momentin nojalla pannun 
pidättämättä jätetyn määrän, 22 ja 25 §:ssä 
tankoitetut veronlisäykset, 25 b § :'ssä tarkoi
tetun korotuksen sekä veron viivästyskorosta ja 
j äämämaksusta annetun lain (14 5/7 6 ) mukai
sen viivästyskoron ja jäämämaksun sekä verolle 
lykkäyksen vuoksi maksettavan koron. Valtio
varainministeriö voi poistaa nämä määrät sil
loinkin, kun niitä olisi tilitettävä tai on tili
tetty muulle veronsaajalle kuin valtiolle. 

Verohallituksella on oikeus ratkaista 1 mo
mentissa tarkoitettu hakemus, milloin poistetta-
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Voimassa oleva laki 

tavaksi pyydetty määrä on enintään 20 000 
markkaa. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin 
ratkaista periaatteellisesti tärkeitä asiaryhmiä 
koskevat hakemukset silloinkin, kun poistetta
vaksi pyydetty määrä on 20 000 markkaa tai 
sitä pienempi. 

Siinä kertomuksessa, jonka hallitus valtio
päiväjärjestyksen 29 §:n mukaan antaa edus
kunnalle, on luetellava 1 momentin nojalla 
myönnetyt vapautukset, sikäli kuin ne saman 
työnantajan osalta ovat 20 000 markkaa suu
remmat. 

Erityisistä syistä veronkantoviranomainen voi 
hakemuksesta myöntää lykkäystä 1 ja 2 mo
mentissa tarkoitettujen määrien suorittamisessa 
valtiovarainministeriön määräämillä ehdoilla. 
Verohallitus voi ottaa lykkäysasian ratkaista
vakseen, jos siihen on erityistä syytä. 

Milloin konkurssipesä on maksanut työpalk
kasaatavan, voi verohallitus hakemuksesta 
myöntää konkurssipesälle lykkäystä konkurssi
pesän maksettavaksi 22 § :n nojalla pannun 
pidätysmäärän suorittamisessa. 

49 §. 
Veronkantoviranomainen voi erityisistä syistä 

hakemuksesta myöntää ennakon suorittamisen 
lykkäystä valtiovarainministeriön määräämillä 
ehdoilla. Verohallitus voi ottaa lykkäysasian 
ratkaistavakseen, jos siihen on erityistä syytä. 

49 a §. 
Erityisen painavista syistä valtiovarainminis

teriö voi hakemuksesta poistaa maksuunpan
nulle ennakolle suoritettavan viivästyskoron ja 
jäämämaksun sekä ennakolle lykkäyksen vuok
si maksettavan koron. Valtiovarainministeriö 
voi poistaa nämä määrät silloinkin, kun niitä 
olisi tilitettävä muulle veronsaajalle kuin val
tiolle. 

Verohallituksella on oikeus ratkaista 1 mo
mentissa tarkoitettu hakemus, milloin poistet
tavaksi pyydetty määrä on enintään 20 000 
markkaa. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin 
ratkaista periaatteellisesti tärkeitä asiaryhmiä 

Ehdotus 

vaksi pyydetty määrä on enintään 100 000 
markkaa. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin 
ratkaista periaatteellisesti tärkeän asian silloin
kin, kun poistettavaksi pyydetty määrä on 
100 000 markkaa tai sitä pienempi. 

Veronkantoviranomainen voi erityisistä syistä 
hakemuksesta myöntää 1 ja 2 momentissa tar
koitettujen määrien suorittamisen lykkäystä. Ve
rohallitus voi erityisistä syistä ottaa lykkäys, 
asian ratkaistavakseen. Lykkäys myönnetään 
valtiovarainministeriön määräämin ehdoin. 

Milloin konkurssipesä on maksanut työpalk
kasaatavan, voi verohallitus hakemuksesta 
myöntää konkurssipesälle lykkäystä konkurssi
pesän maksettavaksi 22 §:n nojalla pannun pi
dätysmäärän suorittamisesta. Lykkäys myönne
tään valtiovarainministeriön määräämin ehdoin. 

Tämän pykälän nojalla annettuun päätök
seen ei saa valittamalla hakea muutosta. 

49 § 
Veronkantoviranomainen voi erityisistä syis

tä hakemuksesta myöntää ennakon suorittami
sen lykkäystä. Verohallitus voi erityisistä syistä 
ottaa lykkäysasian ratkaistavakseen. Lykkäys 
myönnetään valtiovarainministeriön määräämin 
ehdoin. 

Tämän pykälän nojalla annettuun päätökseen 
ei saa valittamalla hakea muutosta. 

49 a § 
Valtiovarainministeriö voi erityisistä syistä 

hakemuksesta poistaa maksuunpannuTie enna· 
kolle suoritettavan viivästyskoron ja jäämämak
sun sekä ennakolle lykkäyksen vuoksi makset
tavan koron. Valtiovarainministeriö voi poistaa 
nämä määrät silloinkin, kun niitä olisi tilitet
tävä tai on tilitetty muulle veronsaajalle kuin 
valtiolle. 

Verohallituksella on oikeus ratkaista 1 mo
mentissa tarkoitettu hakemus, milloin poistetta
vaksi pyydetty määrä on enintään 100 000 
markkaa. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin 
ratkaista periaatteellisesti tärkeän asian silloin-
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Voimassa oleva laki 

koskevat hakemukset silloinkin, kun poistetta
vaksi pyydetty määrä on 20 000 markkaa tai 
sitä pienempi. 

Siinä kertomuksessa, jonka hallitus valtiopäi
väjärjestyksen 29 § :n mukaan antaa eduskun~ 
nalle, on lueteltava 1 momentin nojalla myön
netyt vapautukset, sikäli kuin ne saman vero
velvollisen osalta ovat 20 000 markkaa suu
remmat. 

4. 

Ehdotus 

kin, kun poistettavaksi pyydetty määrä on 
100 000 markkaa tai sitä pienempi. 

Tämän pykälän nojalla annettuun päätökseen 
ei saa valittamalla hakea muutosta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Laki 
työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 14 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan työnantajan sosiaaliturvamaksusta 4 pa1vana 
heinäkuuta 1963 annetun lain 14 §, sellaisena kuin se on 20 päivänä kesäkuuta 1974 ja 11 
päivänä elokuuta 1978 annetuissa laeissa (502/74 ja 613/78), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

14 §. 
Erityisen painavista syistä valtiovarainminis

teriö voi hakemuksesta poistaa työnantajan 
maksettavaksi pannut, 10 §:ssä tarkoitetut ve
ronlisäykset ja -korotukset sekä veron· viiväs
tyskorosta ja jäämämaksusta annetun lain mu
kaisen viivästyskoron ja jäämämaksun. Valtio
varainministeriö voi poistaa nämä määrät sil.: 
lainkin, kun niitä olisi tilitettävä kansaneläke
laitokselle. 

Verohallituksella on oikeus ratkaista 1 mo
mentissa tarkoitettu hakemus, milloin poistetta
vaksi pyydetty määrä on enintään 20 000 mark
kaa. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin rat
kaista periaatteellisesti tärkeitä asiaryhmiä kos
kevat hakemukset silloinkin, kun poistettavaksi 
pyydetty määrä on 20 000 markkaa tai sitä 
pienempi. 

Erityisistä syistä veronkantoviranomainen voi 
hakemuksesta valtiovarainministeriön määrää
millä ehdoilla myöntää lykkäystä 10 §:n nojalla 
työnantajan maksettavaksi pantujen määrien 
suorittamisessa. Verohallitus voi ottaa lykkäys
asian ratkaistavakseen, milloin siihen on eri
tyistä syytä. 

Ehdotus 

14 § 
Valtiovarainministeriö voi erityisistä syistä 

hakemuksesta poistaa työnantajan maksetta
vaksi pannut, 10 §:ssä tarkoitetut veronli
säykset ja -korotukset sekä veron viivästysko
rosta ja jäämämaksusta annetun lain mukaisen 
viivästyskoron ja jäämämaksun sekä lykkäyksen 
vuoksi suoritettavan koron. Valtiovarainminis
teriö voi poistaa nämä määrät silloinkin, kun 
niitä olisi tilitettävä tai on tilitetty kansaneläke
laitokselle. 

Verohallituksella on oikeus ratkaista 1 mo
mentissa tarkoitettu hakemus, milloin poistetta
vaksi pyydetty määrä on enintään 100 000 
markkaa. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin 
ratkaista periaatteellisesti tärkeän asian silloin
kin, kun poistettavaksi pyydetty määrä on 
100 000 markkaa tai sitä pienempi. 

Veronkantoviranomainen voi erityisistä syis
tä hakemuksesta myöntää lykkäystä 10 §:n no
jalla työnantajan maksettavaksi pantujen mää
rien suorittamiselle. Verohallitus voi erityisistä 
syistä ottaa lykkäysasian ratkaistavakseen. Lyk
käys myönnetään valtiovarainministeriön mää
räämin ehdoin. 



N:o 103 29 

Voimassa oleva laki 

5. 

Ehdotus 

Tämän pykälän nojalla annettuun päätökseen 
ei saa valittamatta hakea muutosta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Laki 
perintö- ja lahjaverolain 62 ja 63 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 12 päivänä heinäkuuta 1940 annetun pe
rintö- ja lahjaverolain 62 ja 63 §, 

sellaisina kuin ne ovat, 62 § 20 päivänä kesäkuuta 1974, 11 päivänä elokuuta 1978 ja 
16 päivänä maaliskuuta 1979 annetuissa laeissa (503/74, 616/78 ja 318/79) sekä 63 § mai
nitus,sa 20 päivänä kesäkuuta 1974 ,annetussa laissa, näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

62 §. 
Jos verovelvollisen veronmaksukyky on oman 

tai läheisen henkilön sairauden tai tapaturman 
tahi muun sellaisen syyn tähden olennaisesti 
vähentynyt taikka jos veron periminen ilmei
sesti vaarantaisi maatilatalouden tai muun yri
tystoiminnan jatkuvuuden tai työpaikkojen säi
lyvyyden taikka jos veron periminen olisi muus
ta erityisestä syystä ilmeisesti kohtuutonta, voi 
valtiovarainministeriö hakemuksesta myöntää 
osittaisen tai täydellisen vapautuksen perintö
tai lahjaverosta. 

Verohallituksella on oikeus ratkaista 1 mo
mentissa tarkoitettu hakemus, milloin poistetta
vaksi pyydetyn veron määrä on enintään 20 000 
markkaa. V altiovarainminisJceriö voi kuitenkin 
ratkaista periaatteellisesti tärkeitä asiaryhmiä 
koskevat hakemukset silloinkin, kun poistetta
vaksi pyydetyn veron määrä on 20 000 markkaa 
tai sitä pienempi. 

Jos perintö- tai lahjaveron suorittaminen 
määräajassa käy verovelvolliselle vaikeaksi, voi 
veronkantoviranomainen valtiovarainministeriön 
määräämillä ehdoilla hakemuksesta myöntää 
veron suorittamisen lykkäystä. Verohallitus voi 
erityisestä syystä ottaa lykkäysasian ratkaista
vakseen. 

Ehdotus 

62 § 
Jos verovelvollisen veronmaksukyky hänen 

ja hänen perheensä käytettävissä olevat tulot ja 
varallisuus huomioon ottaen on erityisistä syis
tä, kuten elatusvelvollisuuden, työttömyyden 
tai saitauden johdosta olennaisesti alentunut 
taikka jos veron periminen ilmeisesti vaa
rantaisi maatilatalouden tai muun yritystoi
minnan jatkuvuuden tai työpaikkojen säily
vyyden taikka jos veron periminen olisi muus
ta erityisestä syystä ilmeisesti kohtuutonta, voi 
valtiovarainministeriö hakemuksesta myöntää 
osittaisen tai täydellisen vapautuksen perintö
tai lahjaverosta, viivästyskorosta ja jäämämak
susta sekä lykkäyksen vuoksi suoritettavasta 
korosta. 

Verohallituksella on oikeus ratkaista 1 mo
mentissa tarkoitettu hakemus, milloin poistetta
vaksi pyydetty määrä on enintään 100 000 
markkaa. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin 
ratkaista periaatteellisesti tärkeän asian silloin
kin, kun poistettavaksi pyydetty määrä on 
100 000 markkaa tai sitä pienempi. 

Jos perintö- tai lahjaveron suorittaminen 
määräajassa käy verovelvolliselle vaikeaksi, voi 
veronkantoviranomainen hakemuksesta myöntää 
veron suorittamisen lykkäystä. Verohallitus voi 
erityisistä syistä ottaa lykkäysasian ratkaista
vakseen. Lykkäys myönnetään valtiovarainmi
nisteriön määräämin ehdoin. 
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Voimassa oleva laki 

Siinä kertomuksessa, jonka hallitus valtio
päiväjärjestyksen 29 § :n mukaan antaa edus
kunnalle, on lueteltava 1 momentin mukaan 
myönnetyt vapautukset, sikäli kuin ne saman 
verovelvollisen osalta ovat 20 000 markkaa 
suuremmat. 

Ehdotus 

Tämän pykälän nojalla annettuun päätökseen 
ei saa valittamalla hakea muutosta. 

63 § 
Jos pesänosuuden tai lahjan arvo on vero

velvollisuuden alkamisen jälkeen olennaisesti 
vähentynyt, voi valtiovarainministeriö, milloin 
on erityistä syytä, hakemuksesta määrätä, että 
maksetusta verosta kohtuulliseksi katsottu osa 
on suoritettava verovelvolliselle takaisin, taikka 
vastaavasti vähentää maksamatta olevaa veron 
määrää. 

Verohallituksella on oikeus ratkaista 1 mo
mentissa tarkoitettu hakemus, milloin palautet
tavaksi tai vähennettäväksi pyydetyn veron 
määrä on enintään 20 000 markkaa. V altiova
rainministeriö voi kuitenkin ratkaista periaat
teellisesti tärkeitä asiaryhmiä koskevat hake
mukset silloinkin, kun palautettavaksi tai vä
hennettäväksi pyydetyn veron määrä on 20 000 
markkaa tai sitä pienempi. 

6. 

Verohallituksella on oikeus ratkaista 1 mo
mentissa tarkoitettu hakemus, milloin aleunet
tavaksi pyydetty määrä on enintään 100 000 
markkaa. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin 
ratkaista periaatteellisesti tärkeän asian silloin
kin, kun aleunettavaksi pyydetty määrä on 
100 000 markkaa tai sitä pienempi. 

Tämän pykälän nojalla annettuun päätökseen 
ei saa valittamalla hakea muutosta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Laki 
arpajaisverolain 11 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 10 päivänä huhtikuuta 1970 annetun arpajais
verolain 11 §, sellaisena kuin se on 2 päivänä helmikuuta 1979 annetussa laissa ( 118/79), 
näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

11 §. 
Mikäli erityisen painavat syyt vaativat, val

tiovarainministeriö voi määräämillään ehdoilla 
kokonaan tai osittain vapauttaa arpajaisten toi
meenpanijan tämän suoritettavaksi maksuun
pannosta arpajaisverosta, korosta ja veronli
säyksestä sekä viivästyskorosta ja jäämämak
susta. 

Ehdotus 

11 § 
Valtiovarainministeriö voi erityisistä syistä 

määräämillään ehdoilla kokonaan tai osittain 
vapauttaa arpajaisten toimeenpanijan tämän suo
ritettavaksi maksuunpannosta arpajaisverosta, 
korosta, veronlisäyksestä, viivästyskorosta ja 
jäämämaksusta sekä lykkäyksen vuoksi suori
tettavasta korosta. 
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Voimassa oleva laki 

Verohallituksella on oikeus ratkaista 1 mo
mentissa tarkoitettu hakemus, milloin poistetta
vaksi pyydetyn arpajaisveron määrä on enintään 
20 000 markkaa. Valtiovarainministeriö voi 
kuitenkin ratkaista periaatteellisesti tärkeitä 
asiaryhmiä koskevat hakemukset silloinkin, kun 
poistettavaksi pyydetyn arpajaisveron määrä on 
20 000 markkaa tai sitä pienempi. 

Verohallitus voi erityisistä syistä myöntää 
maksuunpannun arpajaisveron suorittamisen 
lykkäystä. 

7. 

Ehdotus 

Verohallituksella on oikeus ratkaista 1 mo
mentissa tarkoitettu hakemus, milloin poistetta
vaksi pyydetty määrä on enintään 100 000 
markkaa. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin 
ratkaista periaatteellisesti tärkeän asian silloin
kin, kun poistettavaksi pyydetty määrä on 
100 000 markkaa tai sitä pienempi. 

Verohallitus voi valtiovarainministeriön mää
räämin ehdoin erityisistä syistä myöntää mak
suunpannun arpajaisveron suorittamisen lyk
käystä. 

Tämän pykälän nojalla annettuun päätökseen 
ei saa valittamalla hakea muutosta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Laki 
liikevaihtoverolain 71 ja 72 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 5 päivänä joulukuuta 1963 annetun liike
vaihtoverolain (532/63) 71 ja 72 §, 

,sellaisina kuin ne ovat, 71 § 20 päivänä kesäkuuta 1974 ja 13 päivänä helmikuuta 1976 
annetuissa laeissa (504/74 ja 151/76) sekä 72 § osittain muutettuna 11 päivänä elokuuta 
1978 annetulla lailla (617/78), näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

71 §. 
Säälittävistä tai muista erityisen painavista 

kohtuussyistä valtiovarainministeriö voi hake
muksesta alentaa suoritettua tai suoritettavaa 
veromäärää, veronlisäystä, viivästyskorkoa tai 
jäämämaksua tahi poistaa ne kokonaan. Minis
teriö voi myös määrätä maahantuonnin yhtey
dessä suoritetun tai tavaran hintaan sisältyneen 
veron tahi osan siitä suoritettavaksi takaisin. 
Palautettavalle määrälle ei suoriteta korkoa. 

Verohallituksella on oikeus ratkaista 1 mo
mentissa tarkoitettu hakemus, milloin poistetta
vaksi tai palautettavaksi pyydetyn veron, veron
lisäyksen, viivästyskoron tai jäämämaksun mää
rä on enintään 20 000 markkaa. Valtiovarain
ministeriö voi kuitenkin ratkaista periaatteelli
sesti tärkeitä asiaryhmiä koskevat hakemukset 
silloinkin, kun poistettavaksi pyydetty määrä 
on 20 000 markkaa tai sitä pienempi. 

Ehdotus 

71§ 
Valtiovarainministeriö voi erityisistä syistä 

hakemuksesta määräämillään ehdoilla alentaa 
suoritettua tai suoritettavaa liikevaihtoveroa, 
veronlisäystä, viivästyskorkoa, jäämämaksua sekä 
lykkäyksen vuoksi suoritettavaa korkoa tahi 
poistaa ne kokonaan. 

Verohallituksella tai, mikäli tulliviranomainen 
on kantanut veron, tullihallituksella on oikeus 
ratkaista 1 momentissa tarkoitettu hakemus, 
milloin poistettavaksi tai palautettavaksi pyy
detty määrä on enintään 100 000 markkaa. 
Valtiovarainministeriö voi kuitenkin ratkaista 
periaatteellisesti tärkeän asian silloinkin, kun 
poistettavaksi tai palautettavaksi pyydetty mää
rä on 100 000 markkaa tai sitä pienempi. 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

Mitä tässä pykälässä säädetään verovelvolli
sesta, sovelletaan vastaavasti myös tämän lain 
mukaan verosta vastuussa olevaan. 

Siinä kertomuksessa, jonka hallitus valtiopäi- Tämän pykälän nojalla annettuun päätökseen 
väjärjestyksen 29 §:n mukaan antaa eduskun- ei saa valittamalla hakea muutosta. 
nalle, on lueteltava tässä pykälässä tarkoitetut 
vapautukset, sikäli kuin ne saman verovelvol-
lisen osalta ovat 20 000 markkaa suuremmat. 

72 §. 
Veronkantoviranomainen voi valtiovarainmi

nisteriön määräämillä ehdoilla erityisen paina
vien syiden vaatiessa hakemuksesta myöntää 
verovelvolliselle veron maksamisen lykkäystä. 
Verohallitus voi erityisistä syistä ottaa lykkäys
asian ratkaistavakseen. 

72§ 
Veronkantoviranomainen voi erityisistä syistä 

hakemuksesta myöntää verovelvolliselle veron 
suorittamisen lykkäystä. Verohallitus voi erityi
sistä syistä ottaa lykkäysasian ratkaistavakseen. 
Lykkäys myönnetään valtiovarainministeriön 
määräämin ehdoin. 

Maahantuonnista suoritettavan veron maksa
misen lykkäyksestä on voimassa, mitä siitä on 
erikseen säädetty. 

. 8. 

Tämän pykälän nojalla annettuun päätökseen 
ei saa valittamalla hakea muutosta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Laki 
auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan auto- ja moottoripyöräverosta 14 päivänä mar
raskuuta 1967 annetun lain 18 §, sellaisena kuin se on 20 päivänä kesäkuuta 1974 anne
tussa laissa ( 505/7 4), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

18 §. 
Mikäli kohtuussyyt tahi säälittävät tai muut 

.erityisen painavat syyt vaativat, valtiovarain
ministeriö voi määräämillään ehdoilla hakemuk
.sesta myöntää vapautuksen tässä laissa tarkoi
tetun veron suorittamisesta tahi määrätä valtion 
varoista maksettavaksi takaisin maahantuonnin 
yhteydessä suoritetun tai ajoneuvon hintaan si
sältyneen tai autorekisterikeskuksen maksuun
paneroan veron. 

Tullihallituksella on oikeus ratkaista 1 mo
mentissa tarkoitettu hakemus, milloin poistetta
vaksi tai palautettavaksi pyydetyli veron määrä 

' on enintään' 20 000 markkaa ja tulliviranomai-

Ehdotus 

18 § 
Valtiovarainministeriö voi erityisistä syistä 

hakemuksesta määräämillään ehdoilla alentaa 
suoritettua tai suoritettavaa auto- ja moottori
pyöräveroa, viivästyskorkoa, jäämämaksua sekä 
lykkäyksen vuoksi suoritettavaa korkoa tahi 
poistaa ne kokonaan. 

V erohallituksella tai, mikäli tulliviranomai
nen on kantanut veron, tullihallituksella on oi
keus ratkaista 1 momentissa ·tarkoitettu hake
mus, milloin poistettavaksi tai palautettavaksi 
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Voimassa oleva laki 

nen on kantanut veron. Milloin kysymyksessä 
on maassa valmistettu veronalaisena hankittu 
auto tai mikäli autorekisterikeskus on mak
suunpannut veron, ratkaisee hakemuksen vero
hallitus. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin 
ratkaista periaatteellisesti tärkeitä asiaryhmiä 
koskevat hakemukset silloinkin, kun poistetta
vaksi pyydetyn veron määrä on 20 000 markkaa 
tai sitä pienempi. 

Verohallitus voi erityisistä syistä myöntää 
lykkäystä autorekisterikeskuksen maksuunpane
roan autoveron suorittamiseen. 

9. 

Ehdotus 

pyydetty määrä on enintään 100 000 markkaa. 
Valtiovarainministeriö voi kuitenkin ratkaista 
periaatteellisesti tärkeän asian silloinkin, kun 
poistettavaksi tai palautettavaksi pyydetty mää
rä on 100 000 markkaa tai sitä pienempi. 

Verohallitus voi erityisistä syistä hakemuk
sesta valtiovarainministeriön määräämillä eh
doilla myöntää lykkäystä autorekisterikeskuk
sen tai liikevaihtoverotoimiston maksuunpane
roan veron maksamisesta. Maahantuonnista suo
ritettavan veron maksamisen lykkäyksestä on 
voimassa, mitä siitä on erikseen säädetty. 

Tämän pykälän nojalla annettuun päätökseen 
ei saa valittamalla hakea muutosta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Laki 
moottoriajoneuvoverosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan moottoriajoneuvoverosta 30 pä'ivänä joulukuuta 1966 annetun lain 9 §:n 

2 momentti ja 32 a §, 
sellaisina kuin ne ovat 20 päivänä kesäkuu ta 197 4 annetussa laissa ( 506/7 4), sekä 
lisätään 9 §:ään uusi 4 momentti ja 32 b §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

9 §. 

Verohallituksella on oikeus ratkaista 1 mo
mentissa tarkoitettu hakemus, jos poistettavaksi 
pyydetyn veron määrä on enintään 20 000 
markkaa. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin 
ratkaista periaatteellisesti tärkeitä asiaryhmiä 
koskevat hakemukset silloinkin, kun poistetta
vaksi pyydetyn veron määrä on 20 000 markkaa 
tai sitä pienempi. 

5 168100521E 

Ehdotus 

9 § 

Verohallituksella on oikeus ratkaista 1 mo
mentissa tarkoitettu hakemus, milloin poistetta
vaksi pyydetty määrä on enintään 100 000 
markkaa. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin 
ratkaista periaatteellisesti tärkeän asian silloin
kin, kun poistettavaksi pyydetty määrä on 
100 000 markkaa tai sitä pienempi. 

Tämän pykälän 1 ja 2 momentin nojalla an
nettutm päätökseen ei saa valittamalla hakea 
muutosta. 
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Voimassa oleva laki 

32 a §. 
Mikäli kohtuussyyt tahi säälittävät tai muut 

erityisen painavat syyt vaativat, valtiovarain
ministeriö voi hakemuksesta myöntää vapau
tuksen tässä laissa tarkoitetun lisäveron suo
rittamisesta tahi määrätä valtion varoista mak
settavaksi takaisin suoritetun lisäveron. 

Verohallituksella on oikeus ratkaista 1 mo
mentissa tarkoitettu hakemus, milloin poistetta
vaksi tai palautettavaksi pyydetty määrä on 
enintään 20 000 markkaa. Valtiovarainministe
riö voi kuitenkin ratkaista periaatteellisesti tär
keitä asiaryhmiä koskevat hakemukset silloin
kin, kun poistettavaksi pyydetyn veron määrä 
on 20 000 markkaa tai sitä pienempi. 

Verohallitus voi määräämillään ehdoilla eri
tyisen painavien syiden vaatiessa myöntää lyk
käystä tässä laissa tarkoitetun lisäveron suorit
tamisesta. 

10. 

Ehdotus 

32 a § 
Valtiovarainministeriö voi, mikäli kohtuus

syyt tahi säälittävät tai muut erityisen painavat 
syyt vaativat, hakemuksesta myöntää vapau
tuksen tässä laissa tarkoitetun lisäveron suo
rittamisesta tahi määrätä valtion varoista mak
settavaksi takaisin suoritetun lisäveron, viiväs
tyskoron ja jäämämaksun sekä lykkäyksen 
vuoksi suoritettavan koron. 

V erohallituksella on oikeus ratkaista 1 mo
mentissa tarkoitettu hakemus, milloin poistetta
vaksi tai palautettavaksi pyydetty määrä on 
enintään 100 000 markkaa. Valtiovarainministe
riö voi kuitenkin ratkaista periaatteellisesti tär
keän asian silloinkin, kun poistettavaksi tai pa
lautettavaksi pyydetty määrä on 100 000 mark
kaa tai sitä pienempi. 

Verohallitus voi valtiovarainministeriön mää
räämillä ehdoilla myöntää lykkäystä tässä laissa 
tarkoitetun lisäveron suorittamisesta. 

Tämän pykälän nojalla annettuun päätökseen 
ei saa valittamatta hakea muutosta. 

32 b § 

Tämän pykälän nojalla annettuun päätökseen 
ei saa valittamatta hakea muutosta. 

Tämä laki tulee voimaan 
l~uuta 198 . 

päivänä 

Laki 
leimaverolain 99 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leima
verolain (662/43) 99 §, ,sellaisena kuin se on osittain muutettuna 20 päivänä kesäkuuta 
1974 ja 11 päivänä elokuuta 1978 annetuilla laeilla (507 /74 ja 620/78), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

99 § 
Kun päätöksestä, pöytäkirjanotteesta tai asia

kirjasta, jolla on myönnetty tai vahvistettu 
jokin lupa tai oikeus, tämän lain mukaan on 
suoritettava leimaveroa, valtiovarainministeriö 
voi, milloin on erityisiä syitä, hakemuksesta 
määrätä, että lääninveroviraston on suoritettava 
maksettu veromäärä tai kohtuulliseksi katsottu 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

osa siitä takaisin, tai vastaavasti poistaa mak
samatta olevan veromäärän tai vähentää sita. 

Yhteisölle, laitokselle tai säätiölle, jonka va
rat käytetään yksinomaan yleishyödylliseen tar
koitukseen, voi valtiovarainministeriö hakemuk
sesta muutoinkin myöntää helpotusta tai va
pautuksen leimaveron suorittamisesta. 

Verohallituksella on oikeus ratkaista tassa 
pykälässä tarkoitettu hakemus, milloin poistet
tavaksi tai palautettavaksi pyydetyn leimaveron 
määrä on enintään 20 000 markkaa. Valtiova
rainministeriö voi kuitenkin ratkaista periaat
teellisesti tärkeitä asiaryhmiä koskevat hake
mukset silloinkin, kun poistettavaksi pyydetyn 
leimaveron määrä on 20 000 markkaa tai sitä 
pienempi. 

11. 

Yhteisölle, laitokselle tai säätiölle, jonka va
rat käytetään yksinomaan yleishyödylliseen tar
koitukseen, voi valtiovarainministeriö erityisista 
syistä hakemuksesta määräämillään ehdoilla 
myöntää osittaisen tai täydellisen vapautuksen 
leimaveron suorittamisesta. 

Verohallituksella on oikeus ratkaista tässä 
pykälässä tarkoitettu hakemus, milloin poistet
tavaksi tai palautettavaksi pyydetty määrä on 
enintään 100 000 markkaa. V altiovarainminis
teriö voi kuitenkin ratkaista periaatteellisesti 
tärkeän asian silloinkin, kun poistettavaksi tai 
palautettavaksi pyydetty määrä on 100 000 
markkaa tai sitä pienempi. 

Tämän pykälän 1 momentin nojalla annet
tuun päätökseen ei saa valittamalla hakea muu
tosta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Laki 
tulliverolain 26 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 14 päivänä heinäkuuta 1978 annetun 'tulli
verolain {575/78) 26 §, näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

26 §. 
Valtiovarainministeriö voi entylSlsta sy1sta 

hakemuksesta harkinnan mukaan osittain tai 
kokonaan poistaa suoritettavan tullin tai mää
rätä jo suoritetun tullin tai osan siitä makset
tavaksi takaisin. Tullihallituksella on oikeus 
ratkaista asia, milloin poistettavaksi tai palau
tettavaksi haetun tullin määrä ei ole 20 000 
markkaa suurempi. 

Ehdotus 

26 § 
Valtiovarainministeriö voi erityisistä syistä 

hakemuksesta määräämillään ehdoilla alentaa 
suoritettua tai suoritettavaa tullia tahi poistaa 
sen kokonaan. Tullihallituksella on oikeus rat
kaista asia, milloin poistettavaksi tai palautet
tavaksi pyydetyn tullin määrä on enintään 
100 000 markkaa. V altiovarainmit'Jisteriö voi 
kuitenkin ratkaista periaatteellisesti tärkeän 
asian silloinkin, kun poistettavaksi tai palau
tettavaksi pyydetty määrä on 100 000 markkaa 
tai sitä pienempi. 

Tullihallitus voi erityisistä syistä hakemuk
sesta valtiovarainministeriön määräämillä ehdoil
la myöntää lykkäystä tullin maksamisesta. Mitä 
edellä 1 momentissa on säädetty tullista sovel
letaan myös lykkäyksen vuoksi suoritettavaan 
korkoon. 
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Voimassa oleva laki 

Edellä 1 momentissa matmtussa asiassa an
nettuun päätökseen ei saa hakea muutosta. 

12. 

Ehdotus 

Tämän pykälän nojalla annettuun päätökseen 
ei saa valittamalla hakea muutosta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Laki 
valmisteverotuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 3 päivänä heinäkuuta 1974 annetun valmisteverotuslain (558/74) 41 §, sekä 
muutetaan 42 § näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

41 §. 
Valtiovarainministeriö tai) milloin veron mää

rä on enintään 20 000 markkaa) tullihallitus 
voi määräämillään ehdoilla myöntää jälkivero
tuksin tai veronoikaisuin maksuunpannun val
misteveron suorittamisessa samoin kuin) milloin 
siihen on erityistä syytä) muulloinkin veron 
maksamisen lykkäystä. 

42 §. 
Valtiovarainministeriö voi erityistä syistä ha

kemttksesta harkinnan mukaan osittain tai ko
konaan poistaa suoritettavan valmisteveron 
tahi määrätä jo suoritetun valmisteveron tai 
osan siitä maksettavaksi takaisin. Tullihallituk
sella on oikeus ratkaista asia, milloin veron 
määrä on enintään 20 000 markkaa. Valtiova
rainministeriö voi kuitenkin ratkaista periaat
teellisesti tärkeitä asiaryhmiä koskevat hake
mukset silloinkin, kun poistettavaksi tai palau
tettavaksi pyydetyn veron määrä on 20 000 
markkaa tai sitä pienempi. 

Siinä kertomuksessa, jonka hallitus valtio
päiväjärjestyksen 29 §: n mukaan antaa edus
kunnalle, on lueteltava 1 momentin mukaan 
myönnetyt vapautukset, sikäli kuin ne saman 
verovelvollisen osalta ovat 20 000 markkaa 
suuremmat. 

Ehdotus 

( 41 § kumotaan) 

42 § 
Valtiovarainministeriö voi erityisistä syistä 

hakemuksesta määräämillään ehdoilla alentaa 
suoritettua tai suoritettavaa valmisteveroa, ve
ronlisäystä) viivästyskorkoa ja jäämämaksua sekä 
lykkäyksen vuoksi suoritettavaa korkoa tahi 
poistaa ne kokonaan. Tullihallituksella on oi
keus ratkaista asia, milloin poistettavaksi tai 
palautettavaksi pyydetty määrä on enintään 
100 000 markkaa. Valtiovarainministeriö voi 
kuitenkin ratkaista periaatteellisesti tärkeän 
asian silloinkin, kun poistettavaksi tai palau
tettavaksi pyydetty määrä on 100 000 markkaa 
tai sitä pienempi. 

Tullihallitus voi erityisistä syistä hakemuk
sesta valtiovarainministeriön määräämillä eh
doilla myöntää lykkäystä veron maksamisesta. 

Tämän pykälän nojalla annettuun päätökseen 
ei saa valittamalla hakea muutosta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 
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13. 
Laki 

tasausverolain 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1971 ,annetun tasaus
verolain 6 §:n 2 ja 3 momentti, 

sellaisena kuin ne ovat, 2 momentti 20 päivänä kesäkuuta 1974 ja 3 momentti 26 päivänä 
lokakuuta 1979 annetuissa laeissa (509/74 ja 779/79), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

6 § 

Valtiovarainministeriö voi erityisen paina
vista kohtuussyistä kokonaan tai osittain va
pauttaa verovelvollisen tasausveron suorittami
sesta tai määrätä jo suoritetun veron tai osan 
siitä palautettavaksi. 

Tämän lainkohdan nojalla tehdyt hakemuk
set osoitetaan tullihallitukselle. 

Valtiovarainministeriö voi erityisistä syistä 
hakemuksesta määräämillään ehdoilla alentaa 
suoritettua tai suoritettavaa tasausveroa tahi 
poistaa sen kokonaan. Tullihallituksella on oi
keus ratkaista asia, milloin poistettavaksi tai 
palautettavaksi pyydetyn tasausveron määrä on 
enintään 100 000 markkaa. V altiovarainminis
teriö voi kuitenkin ratkaista periaatteellisesti 
tärkeän asian silloinkin, kun poistettavaksi tai 
palautettavaksi pyydetty määrä on 100 000 
markkaa tai sitä pienempi. 

Edellä 2 momentin nojalla annettuun pää
tökseen ei saa valittamalla hakea muutosta. 

Tämä lalei tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 




