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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verotuslain muuttami
sesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Viimeaikaisessa korkeimman hallinto-oikeu
den oikeuskäytännössä on katsottu, että muu
toksenhakuviranomainen voi jättää verotusta 
koskevan päätöksensä aiheuttamat laskutoimi
tukset verotoimiston tai lääninveroviraston teh
täväksi. Esityksessä ehdotetaan verotuslain 
säännöksiä muutettavaksi vastaamaan tätä käy
täntöä. Muutoksenhakuviranomainen vahvistaisi 
vain muutoksen perusteen. 

Uudistuksen toteuduttua muutoksenhaku
viranomaisen ja verotoimiston työnjako valitus
asioissa olisi sama kuin verolautakunnan ja 
verotoimiston työnjako verotuspäätöstä ensi 
asteessa tehtäessä. 

Muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 
heti, kun eduskunta on hyväksynyt sen. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

Verolautakunnan ja verotoimiston verotuk
sen toimittamisessa sovellettavaa toimivallan 
jakoa koskevan verotuslain 71 § :n 2 momen
tin (1002/77) nojalla verolautakunta vahvistaa 
kunkin verovelvollisen verotusperusteet. Näi
den perusteiden mukaan verotoimisto laskee 
verovelvollisen valtionverotuksessa verotetta
van tulon ja varallisuuden, verosta tehtävät 
vähennykset sekä maksuunpantavan valtion
veron samoin kuin kunnallisverotuksessa vero
tettavan tulon ja siitä pantavien veroäyrien 
määrän. Hallituksen esityksessä eduskunnalle 
n:o 201/1977 vp., jossa muun ohessa verotus
lain 71 §:ää ehdotettiin muutettavaksi, sanot
tiin verolautakunnan osuutta verotuspäätök
seksi ja verotoimiston osuutta verotuslasken
naksi. Verotoimisto suorittaa ennen verolauta
kunnan verotuspäätöstä verovalmistelun ja toi
mittaa verotuslaskennan jälkeen veron määrää
misen ja maksuunpanon. Verotuslain 113 §:n 
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nojalla verojohtaja toimittaa maksuunpanen tai 
maksuunpanon oikaisemisen muutoksenhaku
viranomaisen päätöksen jälkeen. 

Verotuslaissa ei ole säännöstä, jonka perus
teella verotoimiston olisi laskettava muutoksen~ 
hakuviranomaisen vahvistami.en perusteiden 
mukaisesti sen tekemät muutokset verotus
päätökseen. Tutkijalautakunnan päätösten pe
rusteella on edellä mainitut laskutoimitukset 
jo pitkään tehty verotoimistossa automaattista 
tietojenkäsittelyä hyväksi käyttäen. Viimeai
kaisessa korkeimman hallinto-oikeuden oikeus
käytännössä on katsottu, että muutoksenhaku
viranomainen voi jättää päätöksen aiheuttamat 
laskutoimitukset verotoimiston tai lääninvero
viraston tehtäväksi. Muutoksenhakuviranomai
set ovat jättäneet laskutoimitukset lääninvero
viraston tehtäväksi silloin, kun valituksenalai
nen verotus on ollut lääninverolautakunnan 
toimittama. Joissakin tapauksissa verotus on 
myös palautettu lääninverolautakunnalle lasku
toimitusten suorittamiseksi. 
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2. E h d o t e t u t m u u t o k s e t 

Verotuspäätösten muutoksiin liittyvien las
kentatehtävien suorittaminen sopii hyvin vero
hallinnon tehtäväksi. Muutoksenhakulaskennan 
yhteydessä voidaan automaattisen tietojenkäsit
telyn käyttöä laajentaa myös verolautakunnan 
ja verotoimiston suorittamiin itseoikaisuihin, 
joita ovat veronoikaisu, maksuunpanon oikaisu 
;a jälkiverotus, sekä muutoksenhakuviranomais
ten uudelleen verolautakunnan toimitettavaksi 
palauttamien verotusten toimittamiseen. Vero
hallinnossa onkin tällaiseen muutosten koneel
liseen laskentaan tähtäävä suunnittelu käyn
nissä. Verohallinnossa on lisäksi laadittu suun
nitelmia, joiden mukaan automaattista tietojen
käsittelyä käytettäisiin hyväksi nykyistä enem
män maatilatalouden ja elinkeinotoiminnan tu
lojen laskennassa. Elinkeinoverotuksen ja maa
tilatalouden verotuksen tietokonelaskenta voi
daan suunnitelmien mukaan ottaa käyttöön 
vuosien 1984-85 aikana. Vasta näiden suun
nitelmien toteuduttua voidaan huomattavasti 
vähentää muutoksenhaun johdosta annettujen 
päätösten verohallinnolle aiheuttaman työn 
määrää. 

Verotuslain muutoksenhakua ja veronkantaa 
koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettaviksi 
edellä mainittua käytäntöä vastaaviksi siten, 

että muutoksenhakuviranomainen vahvistaisi 
muutoksen perusteen ja verotoimisto tekisi 
päätöksen aiheuttamat laskutoimitukset. Myös 
niiden verovelvollisten verotustiedot, joiden 
verotus on toimitettu lääninverolautakunnassa, 
ovat verotoimistojen tallentamma verohallinnon 
tietokonerekistereissä. Tästä syystä ehdotetaan, 
että verotoimistot tekisivät myös lääninvero
lautakunnan toimittamista verotuksista annet
tujen muutoksenhalmviranomaisten päätösten 
aiheuttamat laskutoimitukset. 

.3. E s i t y k sen henki 1 ö s t ö- ja 
taloudelliset vaikutukset 

Verohallitukseen on palkattu 4 toimihenki
löä 1 päivästä heinäkuuta 1981 lukien auto
maattisen tietojenkäsittelyn suunnittelutehtä
viin, jotka koskevat tässä esityksessä ehdotet
tuja muutoksia. Verotoimistoihin on samasta 
ajankohdasta lukien perustettu 10 ylimääräistä 
tointa tässä esityksessä tarkoitettujen laskenta
tehtävien suorittamista varten. Muutoksen
hakuviranomaisissa laskentatehtävien suoritta
misesta vapautuva työvoima on käytettävissä 
viranomaisten muihin tehtäviin. Esityksellä ei 
ole edellä mainitun lisäksi muita henkilöstö- tai 
taloudellisia vaikutuksia. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

96 e §. Pykälän 1 momentissa annettaisiin 
71 §:n 2 momenttia vastaavat säännökset muu
toksenhakuviranomaisen ja verotoimiston teh
tävien jaosta. Säännöksen mukaan tutkijalauta
kunta, lääninoikeus ja korkein hallinto-oikeus 
vahvistaisivat päätöksen aiheuttaman muutok
sen perusteen eli esimerkiksi sen, millä mää
rällä jotakin tuloa tai omaisuutta taikka vä
hennystä on muutettava. Päätöksen aiheutta
mat laskutoimitukset tekisi yleensä se vero
toimisto, jolle veron maksuunpanon oikaise
minen voimassa olevan lain mukaan kuuluu. 
Tämä on sama verotoimisto, joka on veron 
säännönmukaisessa verotuksessa maksuunpan
nut. Lainkohtaan sisältyisivät myös nykyisin 

113 §:n 1 momentissa olevat säännökset siitä, 
mille viranomaiselle jäljennös korkeimman hal
linto-oikeuden ja lääninoikeuden päätöksestä 
olisi lähetettävä. 

Sellaisten puolisoiden, joilla on eri koti
kunta, verotuksesta tehdyn muutoksenhaun ai
heuttamat laskutoimitukset ehdotetaan miehen 
kotikunnan verotoimiston tehtäväksi. Läänin
verolautakunnan toimittamasta ja niin sano
tussa sopimusmenettelyssä vahvistetusta vero
tuksesta tehtyyn valitukseen annetun päätök
sen aiheuttamat laskutoimitukset tekisi vero
velvollisen kotikunnan verotoimisto. Lasku
toimitukset suorittaneen verotoimiston olisi 
lähetettävä oikaisupäätöksensä maksuunpanon 
oikaisua varten sille muulle verotoimistolle, 
jonka toimittamaan maksuunpanaan päätös ai-
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heuttaa muutoksen. Tätä koskevat säännökset 
sisältyisivät ehdotettuun 96 e § :n 2 moment
tiin. 

Muutoksenhakuviranomaisen päätökseen pe
rustuva laskutoimitus on maksuunpanosta tai 
maksuunpanen oikaisemisesta erillinen hallinto
toimi, jonka perusteella joko laskennan tehnyt 
tai muu verotoimisto toimittaa maksuunpanen 
tai maksuunpanen oikaisemisen. Maksuunpane
päätöksestä erillistä muutoksenhakua laskenta
päätökseen ei kuitenkaan ole pidettävä tarkoi
tuksenmukaisena, koska verovelvollinen voi 
yleensä vasta maksuunpanen tai maksuunpanen 
oikaisemisen tapahduttua tarkistaa päätöksen 
oikeellisuuden. Tästä syystä 96 e § :n 3 mo
menttiin ehdotetaan otettavaksi säännös, jonka 
mukaan muutoksenhaku verotoimiston teke
mään 1 momentissa tarkoitettuun päätökseen 
tapahtuu maksuunpanen oikaisemista koskevan 
valituksen yhteydessä. 

100 a §. Säännökset siitä, miten yhtymän 
osakkaan verotusta on korjattava, jos muutok
senhakuviranomainen tai verolautakunta on 
muuttanut yhtymän verotettavaa tuloa tai va
rallisuutta taikka niiden jakoa, ovat verotus
lain 100 a §:ssä. Säännöksen sanamuotoa ehdo
tetaan muutettavaksi vastaamaan ehdotettuja 
96 e §:n säännöksiä. Pykälässä oleva viittaus 
113 § :n säännösten soveltamisesta ehdotetaan 
muutettavaksi viittaukseksi 96 e § :n säännök
siin. 

113 §. Lainkohdassa ovat muutoksenhaku
viranomaisen päätöksen perusteella toimitetta
vaa maksuunpanoa ja maksuunpanen oikaise
mista koskevat säännökset. Pykälän 1 momen
tissa ehdotetaan säädettäväksi, että verotoimis
ton on toimitettava maksuunpane tai oikais-

tava sitä 96 e ja 100 §:ssä tarkoitettujen pää
tösten perusteella. Yhdenmukaisesti verotuksen 
toimittamista koskevan säännöstön kanssa mak
suunpanen oikaiseva viranomainen olisi vero
toimisto eikä verojohtaja, kuten voimassa ole
vassa laissa on säädetty. Tämä ei aiheuta asial
lista muutosta nykyiseen käytäntöön. Pykälän 
sanamuoto ehdotetaan muutettavaksi vastaa
maan 96 e § :ssä käytettyä sanamuotoa. Muu
toksenhakua koskevaan 5 momenttiin ehdote
taan lisättäväksi säännös, jonka mukaan tutkija
lautakunnan päätökseen perustuvaan maksuun
panen oikaisemiseen olisi haettava muutosta 
samassa ajassa kuin tutkijalautakunnan päätök
seen muutoinkin. Tämä johtuu siitä, ettei tut
kijalautakunnan päätöksiä lähetetä muistutuk
sen tekijöille todisteellisesti tiedoksi, joten tie
doksiannosta alkava valitusaika ei sovellu niihin. 

113 a §. Pykälän sanamuotoa ehdotetaan 
muutettavaksi vastaamaan edellä mainittuja 
muita ehdotettuja muutoksia. 

115 §. Kun muut ehdotetut säännökset 
tekevät pykälän 1 momentin tarpeettomaksi, 
ehdotetaan pykälää muutettavaksi siten, että 
se sisältäisi vain nykyisen 2 momentin sään
nöksen, jonka sanamuotoa ehdotetaan tarkis
tettavaksi sen vuoksi, että 111 § on kumottu 
11 päivänä elokuuta 1978 annetulla lailla. 

2. V o i m a a n t u 1 o 

Laki ehdotetaan saatettavaksi voimaan heti, 
kun eduskunta on hyväksynyt ehdotuksen. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
verotuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain (482/58) 100 a, 113, 113 a 

ja 115 §, 
sellaisina kuin ne ovat, 100 a § 23 päivänä joulukuuta 1977 annetussa laissa (1002/77), 

113 § muutettuna 12 päivänä kesäkuuta 1964, 13 päivänä helmikuuta 1976, 28 päivänä mar
raskuuta 1980 ja 28 päivänä toukokuuta 1982 annetuilla laeilla (321/64, 155/76, 768/80 
ja 399/82), 113 a § 24 päivänä kesäkuuta 1968 annetussa laissa (367 /68) ja 115 § osit
tain muutettuna mainitulla 12 päivänä kesäkuuta 1964 annetulla lailla, sekä 

lisätään lakiin uusi 96 e § seuraavasti: 

96 e § 
Jos muutoksenhakuviranomainen on määrän

nyt jonkun verovelvolliseksi tai muuttanut 
veromuistutukseen tai valitukseen antamallaan 
päätöksellä verolautakunnan tai alemman muu
toksenhakuviranomaisen tekemää päätöstä, 
muutoksenhakuviranomaisen tulee vahvistaa 
muutoksen peruste. Verotoimiston on lasket
tava päätöksen aiheuttamat muutokset noudat
taen soveltuvin osin, mitä 71 §:n 2 momen
tissa on säädetty. Jäljennös korkeimman hal
linto-oikeuden tai lääninoikeuden edellä tarkoi
tetusta päätöksestä on lähetettävä lääninoikeu
delle, verotoimistolle ja, jos päätös koskee kun
nallisverotusta, kunnanhallitukselle. 

Jos muutoksenhakuviranomaisen päätös kos
kee verotusta, joka on toimitettu 63 § :n 3 
momentin nojalla, 1 momentissa tarkoitetut 
muutokset laskee sen veropiirin verotoimisto, 
johon miehen kotikunta kuuluu. Jos päätös 
koskee verotusta, joka on toimitettu 64 tai 
64 a §:n nojalla, muutokset laskee sen vero
piirin verotoimisto, johon verovelvollisen koti
kunta kuuluu. Verotoimiston on viipymättä 
ilmoitettava muutosta koskevasta päätökses
tään sille verotoimistolle, jonka toimittamaan 
maksuunpan0on tai maksuunpanen oikaisemi
seen päätös aiheuttaa muutoksen. Ilmoituk
seen tulee tarvittaessa liittää jäljennös tai ote 
muutoksenhakuviranomaisen päätöksestä. 

Muutoksenhausta 1 momentissa tarkoitet
tuun verotoimiston päätökseen on voimassa, 
mitä 113 §:n 5 momentissa on säädetty. 

100 a § 
Jos verolautakunta on veronoikaisuna tai 

muutoksenhakuviranomainen muutoksenhaun 
johdosta määrännyt, että kahta tai useampaa 

verovelvollista on tietystä tulosta tai varalli
suudesta verotettava niin kuin sellaista yhty
mää, jota ei veroteta erillisenä verovelvollisena, 
taikka jos tällaisen yhtymän verotettavaa tuloa 
tai varallisuutta taikka niiden jakoa on vero
lautakunnan tai muutoksenhakuviranomaisen 
päätöksen perusteella muutettu, asianomaisen 
verotoimiston on tehtävä vastaava oikaisu yh
tymän osakkaan verotukseen. Jäljennös edellä 
tarkoitetusta päätöksestä on lähetettävä asian
omaiselle verotoimistolle. Muuten noudatetaan 
soveltuvin osin, mitä 96 e §:ssä on säädetty. 

113 § 
Verotoimiston on 96 e tai 100 a §:ssä tar

koitetun verotoimiston päätöksen perusteella 
toimitettava maksuunpane tai oikaistava sitä. 

Jos veron tai viivästyskorkoa vastaavan ko
ron maksuunpano on muutoksenhakuviran
omaisen päätöksellä tai 1 momentin nojalla 
poistettu tai sitä on alennettu, veronkanto
viranomaisen on asianomaiselle maksettava ta
kaisin liikaa suoritettu määrä sekä sille korkoa 
verotusvuoden päättymisestä tai, jos maksu on 
tapahtunut sen jälkeen, maksupäivästä takaisin
maksupäivään, sen mukaan kuin asetuksella 
säädetään. Jäljennös korkeimman hallinto-oi
keuden tai lääninoikeuden antamasta maksuun
panoa koskevasta päätöksestä on lähetettävä 
lääninoikeudelle, Iääninverovirastolie ja vero
toimistolle sekä, jos päätös koskee kunnallis
veron tai kirkollisveron maksuunpanoa, kun
nanhallitukselle tai seurakunnalle. 

Jos verotusta on muutettu tutkijalautakun
nalle tehdyn muistutuksen perusteella, on vero
velvolliselle annettava uusi verolippu. Jos muu
toksenhakuviranomaisen päätöksellä joku on 
määrätty verovelvolliseksi tai veroa on päätök-
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sen · perusteella korotettu, verovelvolliselle on 
niin ikään annettava verolippu ja perittävä 
maksamaton vero ja sille 2 momentin nojalla 
ehkä maksettu korko. 

Verotoimiston on toimitettava 1 momentissa 
tarkoitettu maksuunpane tai maksuunpanen oi
kaiseminen kiireellisesti. Kappale maksuunpa
nosta laaditusta maksuunpanelaskelmasta on, 
paitsi jos 3 momentin mukaisesti on annettava 
verolippu, lähetettävä verovelvolliselle. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun verotoimis
ton toimittamaan maksuunpanoon tai maksuun
panen oikaisemiseen verovelvollinen saa hakea 
muutosta 60 päivän aikana sen päivän jälkeen, 
jona hän on saanut päätöksestä tiedon, ja 91 
§:n 2 momentissa mainittu viranomainen 60 
päivän aikana sen päivän jälkeen, jona päätös 
on tehty. Muutosta tutkijalautakunnan pää
tökseen perustuvaan maksuunpanoon ja mak
suunpanen oikaisemiseen on kuitenkin haet
tava sinä aikana, jona tutkijalautakunnan pää
töksestä on 93 §:n 2 momentin mukaan vali-

Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 1982 

tettava. Valituksesta on muutoin soveltuvin 
osin voimassa, mitä 93 ja 93 a §:ssä on sää
detty. 

113 a § 
Jos verovelvollisen jonkin verovuoden tulo

ja varallisuusverolain 60 § :ssä tarkoitettuun 
tulontasaukseen vaikuttavaa valtionverotusta 
on veronoikaisulla tai jälkiverotuksella taikka 
muutoksenhaun johdosta annetun lainvoimai
sen päätöksen perusteella muutettu, verotoi
miston on tehtävä muutosta vastaava oikaisu 
tulontasaukseen. Maksuunpanosta ja sen oikai
semisesta on tällöin voimassa, mitä 113 §:ssä 
on säädetty. 

115 § 
Mitä 112-114 §:ssä on säädetty verosta, 

sovelletaan vastaavasti kansaneläkevakuutus
maksuun. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Jermu Laine 
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Liite 

Laki 
verotuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain (482/58) 100 a, 113, 113 a 

ja 115 §, 
sellaisina kuin ne ovat, 100 a § 23 päivänä joulukuuta 1977 annetussa laissa (1002/77), 

113 § muutettuna 12 päivänä kesäkuuta 1964, 13 päivänä helmikuuta 1976, 28 päivänä mar
raskuuta 1980 ja 28 päivänä toukokuuta 1982 annetuilla laeilla (321/64, 155/76, 768/80 
ja 399/82), 113 a § 24 päivänä kesäkuuta 1968 annetussa laissa (367 /68) ja 115 § osit
tain muutettuna mainitulla 12 päivänä kesäkuuta 1964 annetulla lailla, sekä 

lisätään lakiin uusi 96 e § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

96e § 
Jos muutoksenhakuviranomainen on maaran

nyt jonkun verovelvolliseksi tai muuttanut 
veromuistutukseen tai valitukseen antamallaan 
päätöksellä verolautakunnan tai alemman muu
toksenhakuviranomaisen tekemää päätöstä, 
muutoksenhakuviranomaisen tulee vahvistaa 
muutoksen peruste. V erotoimiston on lasket
tava päätöksen aiheuttamat muutokset noudat
taen soveltuvin osin, mitä 71 §:n 2 momen
tissa on säädetty. Jäljennös korkeimman hal
linto-oikeuden tai lääninoikeuden edellä tarkoi
tetusta päätöksestä on lähetettävä lääninoikeu
delle, verotoimistolle ja, jos päätös koskee kun
nallisverotusta, kunnanhallitukselle. 

Jos muutoksenhakuviranomaisen päätös kos
kee verotusta, joka on toimitettu 63 §:n 3 
momentin nojalla, 1 momentissa tarkoitetut 
muutokset laskee sen veropiirin verotoimisto, 
johon miehen kotikunta kuuluu. Jos päätös kos
kee verotusta, joka on toimitettu 64 tai 64 a 
§:n nojalla, muutokset laskee sen veropiirin 
verotoimisto, jvhon verovelvollisen kotikunta 
kuuluu. V erotoimiston on viipymättä ilmoi
tettava muutosta koskevasta päätöksestään 
sille verotoimistolle, jonka toimittamaan mak
suunpanaan tai maksuunpanon oikaisemiseen 
päätös aiheuttaa muutoksen. Ilmoitukseen tu
lee tarvittaessa liittää jäljennös tai ote muu
toksenhakuviranomaisen päätöksestä. 

Muutoksenhausta 1 momentissa tarkoitet
tuun verotoimiston päätökseen on voimassa,. 
mitä 113 §:n 5 momentissa on säädetty. 
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Voimassa oleva laki 

100 a §. 
Jos verolautakunta on veronoikaisuna tai 

muutoksenhakuviranomainen muutoksenhaun 
johdosta määrännyt, että kahta tai useampaa 
verovelvollista on tietystä tulosta tai varalli
suudesta verotettava niin kuin sellaista yhty
mää, jota ei veroteta erillisenä verovelvollisena, 
taikka korottanut tai alentanut tällaisen yhty
män verotettavaa tuloa tai varallisuutta taikka 
muuttanut niiden jakoa, on asianomaisen vero
toimiston tehtävä vastaava oikaisu yhtymän 
osakkaan verotukseen. Jäljennös edellä tarkoi
tetusta päätöksestä on lähetettävä asianomai
selle verotoimistolle ja milloin kysymys on lää
ninoikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden 
päätöksestä asianomaiselle lääninhallitukselle ja 
verotoimistolle. Muuten noudatetaan soveltu
vin osin, mitä 113 §:ssä on säädetty. 

113 § 
Milloin lääninoikeus tai korkein hallinto

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

Jos vero tai viivästyskorkoa vastaava korko 
on 1 momentissa mainitun viranomaisen pää
töksellä poistettu tai sitä on tämän viranomai
sen päätöksellä tai sen perusteella alennettu, 
veronkantoviranomaisen on asianomaiselle mak
settava takaisin liikaa suoritettu määrä sekä 
sille korkoa verotusvuoden päättymisestä tai, 
jos maksu on tapahtunut sen jälkeen, maksu
päivästä takaisinmaksupäivään, sen mukaan kun 
asetuksella säädetään. 

Ehdotus 

100 a § 
Jos verolautakunta on veronoikaisuna tai 

muutoksenhakuviranomainen muutoksenhaun 
johdosta määrännyt, että kahta tai useampaa 
verovelvollista on tietystä tulosta tai varalli
suudesta verotettava niin kuin sellaista yhty
mää, jota ei veroteta erillisenä verovelvollisena, 
taikka jos tällaisen yhtymän verotettavaa tuloa 
tai varallisuutta taikka niiden jakoa on vero
lautakunnan tai muutoksenhakuviranomaisen 
päätöksen perusteella muutettu, asianomaisen 
verotoimiston on tehtävä vastaava oikaisu yh
tymän osakkaan verotukseen. Jäljennös edellä 
tarkoitetusta päätöksestä on lähetettävä asian
omaiselle verotoimistolle. Muuten noudatetaan 
soveltuvin osin, mitä 96 e §:ssä on säädetty. 

11.3 § 
Verotoimiston on 96 e tai 100 a §:ssä tar

koitetun verotoimiston päätöksen pemsteella 
toimitettava maksuunpane tai oikaistava sitä. 

Jos veron tai viivästyskorkoa vastaavan ko
ron maksuunpano on muutoksenhakuviran
omaisen päätöksellä tai 1 momentin nojalla 
poistettu tai sitä on alennettu, veronkanto
viranomaisen on asianomaiselle maksettava ta
kaisin liikaa suoritettu määrä sekä sille korkoa 
verotusvuoden päättymisestä tai, jos maksu on 
tapahtunut sen jälkeen, maksupäivästä takaisin
maksupäivään, sen mukaan kuin asetuksella 
säädetään. Jäljennös korkeimman hallinto-oi
keuden tai lääninoikeuden antamasta maksuun
panoa koskevasta päätöksestä on lähetettävä 
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Jos tutkijalautakunta on tehdyn muistutuk
sen johdosta muuttanut verotusta, on verovel
volliselle annettava sen mukainen uusi vero
lippu. Milloin muutoksenhakuviranomaisen pää
töksellä joku on määrätty verovelvolliseksi tai 
veroa on tämän päätöksellä tai sen perusteella 
korotettu, verotetulle on niin ikään annettava 
verolippu ja perittävä maksamaton vero ja sille 
2 momentin nojalla ehkä maksettu korko. 

Verojohtajan on toimitettava 1 momentissa 
tarkoitettu maksuunpano tai maksuunpanon oi
kaiseminen kiireellisesti. Kappale maksuunpa
nosta laaditusta maksuunpanolaskelmasta on, 
paitsi milloin 3 momentin mukaisesti on an
nettava verolippu, lähetettävä verovelvolliselle. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun verojohta
jan toimittamaan maksuunpanaan tai maksuun
panon oikaisemiseen verovelvollinen saa hakea 
muutosta 60 päivän aikana sen päivän jälkeen, 
jona hän on saanut päätöksestä tiedon, ja 
91 §:n 2 momentissa mainittu viranomainen 
60 päivän aikana sen päivän jälkeen, jona pää
tös on tehty. Valituksesta on muutoin soveltu
vin osin voimassa, mitä 93 ja 93 a §:ssä on 
säädetty. (5 mom. 1. 10. 1982 voimaan tule
vassa muodossa) . 

113 a §. 
Milloin verovelvollisen jonkin verovuoden 

tulo- ja omaisuusverolain 48 a §:ssä tarkoitet
tuun tulontasaukseen vaikuttavaa valtionvero
tusta on lainvoimaisella veronoikaisulla tai jäl
kiverotuksella taikka muutoksenhaun johdosta 
annetulla lainvoimaisella päätöksellä muutettu, 
on verojohtajan tehtävä muutosta vastaava oi
kaisu tulontasaukseen. Maksuunpanosta ja sen 
oikaisemisesta on tällöin voimassa, mitä 113 
§ : ssä on säädetty. 

115 §. 
Milloin kunnallisverotuksesta tehdyn muis

tutuksen tai valituksen johdosta annetulla pää
töksellä on muutettu sitä veroäyrien määrää, 
johon kirkollisveron tai kansaneläkevakuutus
maksun maksuunpano perustuu, verojohtajan 
on oikaistava maksuunpano. 

Ehdotus 

lääninoikeudelle, lääninverovirastolle ja vero
toimistolle sekä, jos päätös koskee kunnallis
veron tai kirkollisveron maksuunpanoa, kun
nanhallitukselle tai seurakunnalle. 

Jos verotusta on muutettu tutkijalautakun
nalle tehdyn muistutuksen perusteella, on vero
velvolliselle annettava . uusi verolippu. Jos muu
toksenhakuviranomaisen päätöksellä joku on 
määrätty verovelvolliseksi tai veroa on päätök
sen perusteella korotettu, verovelvolliselle on 
niin ikään annettava verolippu ja perittävä 
maksamaton vero ja sille 2 momentin nojalla 
ehkä maksettu korko. 

Verotoimiston on toimitettava 1 momentissa 
tarkoitettu maksuunpano tai maksunpanon oi
kaiseminen kiireellisesti. Kappale maksuunpa
nosta laaditusta maksuunpanolaskelmasta on, 
paitsi jos 3 momentin mukaisesti on annettava 
verolippu, lähetettävä verovelvolliselle. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun verotoimis
ton toimittamaan maksuunpanoon tai maksuun
panen oikaisemiseen verovelvollinen saa hakea 
muutosta 60 päivän aikana sen päivän jälkeen, 
jona hän on saanut päätöksestä tiedon, ja 91 
§:n 2 momentissa mainittu viranomainen 60 
päivän aikana sen päivän jälkeen, jona päätös 
on tehty. Muutosta tutkijalautakunnan pää
tökseen perustuvaan maksuunpanaan ja mak
suunpanon oikaisemiseen on kuitenkin haet
tava sinä aikana, jona tutkijalautakunnan pää
töksestä on 93 §:n 2 momentin mukaan vali
tettava. Valituksesta on muutoin soveltuvin 
osin voimassa, mitä 93 ja 93 a §:ssä on sää
detty. 

113 a § 
Jos verovelvollisen jonkin verovuoden tulo

ja varallisuusverolain 60 §:ssä tarkoitettuun 
tulontasaukseen vaikuttavaa valtionverotusta 
on veronoikaisulla tai jälkiverotuksella taikka 
muutoksenhaun johdosta annetun lainvoimai
sen päätöksen perusteella muutettu, verotoi
miston on tehtävä muutosta vastaava oikaisu 
tulontasaukseen. Maksuunpanosta ja sen oikai
semisesta on tällöin voimassa, mitä 113 §:ssä 
on säädetty. 

115 § 
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Mitä 111-114 §:ssä on säädetty verosta, 
sovellettakoon vastaavasti kansaneläkevakuutus
maksuun. 
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Ehdotus 

Mitä 112-114 §:ssä on säädetty verosta, 
sovelletaan vastaavasti kansaneläkevakuutus
maksuun. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 




