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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valmisteverotuslain 
16 ja 18 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö 

Ha:llituksen esityksessä ehdotetaan joulu
kuussa suoritettavan valmisteveron maksuaikaa 
lyhennettäväksi neljällä päivällä, jotta valmiste
verotulot olisivat valtion käytettävissä saman 
varainhoitovuoden aikana kuin ne on maksettu. 
Lisäksi veronlisäystä koskevaa säännöstä ehdo
tetaan muutettavaksi. 

Esitys liittyy kuluvan vuoden toiseen lisä
menoarvioesitykseen. Laki on tarkoitus saattaa 
voimaan siten, että sitä voidaan soveltaa kulu
van vuoden marraskuulta suoritettaviin valmis
teveroihin. 

PERUSTELUT 

Valmisteverotuslain (558/74) 16 §:n mu
kaan verokaudelta suoritettava valmistevero on 
maksettava viimeistään verokautta lähinnä seu
raavan kalenterikuukauden viimeisenä päivänä. 
Valmistevero on maksettava tullilaitoksen posti
siirtotulotilille postisiirtoliikettä välittävään pos
titoimipaikkaan tai Postipankkiin taikka muuhun 
pankkiin. Postipankin on suoritettava vastaan
ottamansa valmisteverot päivittäin tullilaitoksen 
postisiirtotulotilille, viimeistään maksupäivää 
seuraavana sellaisena arkipäivänä, jolloin Posti
pankki suorittaa postisiirtotilien kirjauksen. 
Vastaavat säännökset koskevat myös muita 
pankkeja. 

Vaikka valmistevero suoritettaisiinkin määrä
aikana verokautta seuraavan kalenterikuukau
den loppm,m mennessä, ei verotulo ole aina 
valtion käytettävissä kyseisen kuukauden lopus
sa, vaan kertyy valtion kassaan osittain vasta 
seuraavan kuukauden alussa. Esimerkiksi vuo
den 1981 joulukuun loppuun mennessä suori
tettavista valmisteveroista kertyi noin 30 pro
senttia valtion kassaan vasta vuoden 1982 puo
lella. Valtion kassatalouteen on kuitenkin 
muodostunut joulukuulle pysyvä menojen 
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enemmyys. Jotta valtiontalouden rahoitustasa
painoa voitaisiin parantaa kunkin varainhoito
vuoden joulukuun osalta, ehdotetaan marras
kuulta suoritettavan valmisteveron maksu
aikaa lyhennettäväksi siten, että kyseinen vero 
olisi maksettava viimeistään 27 päivänä joulu
kuuta. Tämä edellyttää valmisteverotuslain 
16 §:n muuttamista. 

Jos valmisteveroa ei makseta määräajassa, 
määrää piiritullikamari maksamattomalle val
misteverolle veronlisäystä sekä verolle uuden 
eräpäivän. Nykyisen valmisteverotuslain mu
kaan veronlisäystä ei kuitenkaan voida periä, 
jos verovelvollinen maksaa veron myöhästynee
nä, mutta kuitenkin ennen kuin piiritullikamari 
on ehtinyt määrätä maksamattomalle verolle 
uuden eräpäivän. Jotta veronlisäystä voitaisiin 
periä näissäkin tapauksissa, lain 18 § :ssä olisi 
säädettävä siitä, että myöhästyneen suorituksen 
maksupäivä rinnastetaan eräpäivään. 

Marraskuulta suoritettavan valmisteveron 
muita lyhyempi maksuaika tulisi ottaa huo
mioon lisäämällä 18 §:ään 2 momentti. Sen 
mukaan veronlisäyssanktio koskisi myös niitä 
tapauksia, joissa marraskuulta suoritettava vai-
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mistevero maksetaan joulukuun aikana, mutta 
vasta 27 päivän jälkeen. 

Valmisteveron maksuajan lyhentämisen ar
vioidaan lisäävän valmisteverojen tuottoa kerta
luonteisesti vuonna 1982 yhteensä noin 250 
miljoonaa markkaa. Tämä on otettu huomioon 
vuoden 1982 toisessa lisämenoarvioesityksessä. 

Hallitus antaa eduskunnalle samanaikaisesti 

tämän esityksen kanssa esityksen laiksi eräistä 
vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta an
netun lain (664/66) muuttamisesta siten, että 
veron maksuaikaa lyhennetään nykyisestä kes
kimäärin viidellä päivällä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
valmisteverotuslain 16 ja 18 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 3 päivänä heinäkuuta 197 4 annetun valmiste
verotuslain (558/74) 16 §:n 1 mometJJtti ja 18 §, näi·stä 18 § sellaisena kuin 'se on 2 päi
vänä helmikuuta 1976 annetussa laissa (153/76), näin kuuluviksi: 

16 § 
Verokaudelta suoritettava valmistevero on 

maksettava viimeistään seuraavan kalenterikuu
kauden viimeisenä päivänä. Marraskuulta suori
tettava valmistevero on maksettava kuitenkin 
viimeistään joulukuun 27 päivänä. Jos määrä
päivä on pyhäpäivä tai arkilauantai, saa valmis
teveron suorittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen 
jälkeen tai, jos silloin on vapunpäivä, seuraa
vana arkipäivänä. 

18 § 
Milloin valmisteveroa ei ole suoritettu maa

räajassa, suorittamatta jääneelle valmisteverolle 
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on maksettava veronlisäystä kultakin täydeltä 
sadalta markalta yksi markka jokaiselta kalen
terikuukaudelta verokauden päättymisestä lu
kien valmisteverolle määrättävää eräpäivää tai 
veron maksupäivää edeltävän kuukauden lop
puun. 

Jos marraskuulta suoritettava vero on suori
tettu joulukuussa, mutta 16 §:ssä säädetyn 
määräaj,an jälkeen, veronlisäystä on suoritettava 
kultakin täydeltä sadalta markalta yksi markka. 

Tämä laki tulee voimaan p~ivä~~ 
kuuta 1982. Sitä •sovelletaan ens1mmmsen ker
ran vuoden 1982 marraskuulta suoritettaviin 
valmisteveroihin. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Mauno Forsman 
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Liite 

Laki 
valmisteverotuslain 16 ja 18 §:n muuttamisesta 

Edll'skunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 3 päivänä heinäkuuta 1974 annetun valmiste
verotuslain (558/74) 16 §:n 1 momentti ja 18 §, näistä 18 § sellaisena kuin se on 2 päi
vänä helmikuuta 1976 annetussa laissa (153/76), näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

16 § 
Verokaudelta suoritettava valmistevero on 

maksettava viimeistään lähinnä seuraavan kalen
terikuukauden viimeisenä päivänä. Jos mainittu 
päivä on pyhäpäivä tai arkilauantai, saa valmis
teveron suorittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen 
jälkeen tai, jos silloin on vapunpäivä, seuraa
vana arkipäivänä. 

Verokaudelta suoritettava valmistevero on 
maksettava viimeistään seuraavan kalenterikuu
kauden viimeisenä päivänä. Marraskuulta suori
tettava valmistevero on maksettava kuitenkin 
viimeistään joulukuun 27 päivänä. Jos määrä
päivä on pyhäpäivä tai arkilauantai, saa valmis
teveron suorittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen 
jälkeen tai, jos silloin on vapunpäivä, seuraa
vana arkipäivänä. 

18 § 
Milloin valmisteveroa ei ole suoritettu vii

meistään verokauden päättymistä seuraavan ka
lenterikuukauden viimeisenä päivänä tai, jos 
mainittu päivä on pyhäpäivä tai arkilauantai, 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen tai, jos se 
on vapunpäivä, seuraavana arkipäivänä, suorit
tamatta jääneelle valmisteverolle on maksettava 
veronlisäystä kultakin täydeltä sadalta markalta 
yksi markka jokaiselta kalenterikuukaudelta ve
rokauden päättymisestä lukien verolle määrät· 
tävää eräpäivää edeltävän kuukauden loppuun. 

Milloin valmisteveroa ei ole suoritettu mää
räajassa, suorittamatta jääneelle valmisteverolle 
on maksettava veronlisäystä kultakin täydeltä 
sadalta markalta yksi markka jokaiselta kalen
terikuukaudelta verokauden päättymisestä lu
kien valmisteverolle määrättävää eräpäivää tai 
veron maksupäivää edeltävän kuukauden lop
puun. 

Jos marraskuulta suoritettava vero on suori
tettu joulukuussa, mutta 16 §:ssä säädetyn 
määräajan jälkeen, veronlisäystä on suoritettava 
kultakin täydeltä sadatta markalla yksi markka. 

Tämä laki tulee voimaan pazvana 
kuuta 1982. Sitä sovelletaan ensimmäisen ker
ran vuoden 1982 marraskuulta suoritettaviin 
val misteveroih in. 




