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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tappiontasauksesta tulove
rotuksessa annetun lain 9 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan yksinkertaistettavaksi 
tuloverotuksen tappiontasausmenettelyä niissä ta
pauksissa, joissa verotettavan tulon muutokset 
vaikuttavat muiden vuosien verotoksissa vähen
nettäviin tappioihin. Jos muutokset johtuisivat 
jälkiverotuksesta, veronoikaisusta tai muusta ve
rolautakunnan toimenpiteestä, oikaisun voisi 

tehdä valitusasteen sijasta verolautakunta. Sen 
sijaan valitus olisi tehtävä edelleenkin silloin, 
kun tappiontasauksen muutostarve johtuisi vali
tusviranomaisen lainvoimaisesta päätöksestä. Laki 
ehdotetaan saatettavaksi voimaan heti, kun edus
kunta on sen hyväksynyt. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Verovelvollisen oikeudesta tappioiden vähentä
miseen säädetään tappiontasauksesta tulovero
tuksessa annetussa laissa ( tappiontasauslaki 362/ 
68). Sen 2 §:n mukaan tappiolla tarkoitetaan 
valtionverotuksessa määrää, jolla tulonhankkimi
sesta johtuneet kulut, vähennyskelpoiset korot ja 
eräät muut niihin rinnastettavat vähennyskelpoi
set erät ylittävät verovuoden veronalaisten tulojen 
yhteismäärän. Kunnallisverotuksessa tappio on 
puolestaan kunkin tulolähteen edellä tarkoitettu
jen vähennysten ja tulojen erotus. 

Verovuoden tappio vahvistetaan säännönmu
kaisessa verotuksessa. Se voidaan vahvistaa myös 
uudelleen tappion vähentämisen, jälkiverotuksen 
tai veronoikaisun yhteydessä. Vahvistettu tappio 
vähennetään tappiovuotta seuraavan viiden vuo
den kuluessa sitä mukaa kuin verotettavaa tuloa 
kertyy ja siinä järjestyksessä kuin tappiot ovat 
syntyneet. 

Tappiontasauslain 8 §: n mukaan vahvistetusta 
tappiosta saadaan valittaa vain edellyttäen, että 
verovelvolliselle olisi ollut määrättävä tuloveroa. 
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Tappion vähentämisestä verotettavasta tulosta 
saadaan kuitenkin valittaa myös sillä perusteella, 
että tappioita ei ole aikanaan oikein vahvistettu. 
Jos on kysymys tappion vahvistamisesta, jälkive
rotukselle tai veronoikaisulle säädetty määräaika 
luetaan tappion vähentämisvuoden verotuksen 
toimittamisvuotta seuraavan vuoden alusta. 

Tappion vahvistaminen ja sen vähentäminen 
eri vuosina muodostavat kokonaisuuden, jossa eri 
verovuosien verotukset ovat toisistaan riippuvai
sia. Esimerkiksi valituksesta tai jälkiverotuksesta 
aiheutunut muutos jossakin kohden aiheuttaa 
vastaavasti muutostarpeen toisaalla. Tämän vuok
si tappiontasauslakiin on ollut tarpeen sisällyttää 
säännös menettelystä silloin, kun jonkin verovuo
den verotusta on verolautakunnan tai valitusvi
ranomaisen päätöksellä muutettu toisen verovuo
den tappiontasaukseen vaikuttavalla tavalla. Lain 
9 §:n mukaan muutosta vastaavaa oikaisua vii
meksi mainitun verovuoden verotukseen on vaa
dittava valituksella, joka on tehtävä viimeistään 
muutoksen aiheuttaneen päätöksen antamisvuot
ta seuraavan kalenterivuoden kuluessa. Valitus 
voidaan lainkohdan mukaan tehdä vasta lainvoi
man saaneen muutoksen johdosta. 
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Käytännön verotustyossa tappiontasauslain 9 
§:n edellyttämä valitusmenettely on osoittautu
nut tarpeettoman hankalaksi erityisesti silloin, 
kun on kysymys verolautakunnan jälkiverotus-, 
veronoikaisu- ym. toimenpiteiden vaikutuksesta 
muiden vuosien tappiontasaukseen. Tappioita 
koskeva muutos verotukseen on tällöin luonteel
taan lähinnä laskennallinen toimenpide, joka 
voitaisiin joustavimmin toteuttaa itse muutosme
nettelyn yhteydessä. 

Uusi epäkohta aiheutuu lisäksi tätä nykyä 9 
§:n säännöksen mukaisesta lainvoimaisuusvaati
muksesta. Verotuslain muutoksenhakua koskevia 
säännöksiä on lokakuun 1 päivänä 1982 voimaan
tulleella lailla (399/82) muutettu siten, että 
valitus- ja oikaisuaika säännönmukaiseen vero
tukseen verovelvollisen eduksi on viisi vuotta 
laskettuna verotusvuotta seuraavan vuoden alusta 
lukien. Näin ollen myös verotuksen lainvoimai
seksi tulo on siirtynyt tämän määräajan päätty
misajankohtaan. Tämän vuoksi on mahdollista, 
ettei tappiontasaukseen vaikuttanut muutos ehdi 
tulla lainvoimaiseksi tappiontasauslain 9 §:n mu
kaiselle valitukselle säädetyssä määräajassa eli 
muutosvuotta seuraavan kalenterivuoden lop
puun mennessä. Edellä mainitun säännöksen 
nykyisen sanamuodon mukaan tämä merkitsisi 
tappiontasaukseen tehtävän oikaisun estymistä. 

Edellä esitetyn perusteella tappiontasauslain 
9 §:ää ehdotetaan muutettavaksi siten, että jälki
verotuksesta, veronoikaisusta, verotuslain 84 §:ssä 
tarkoitetusta takaisinosoituksesta tai uudelleen 
toimitetusta verotuksesta aiheutuva muutos toi
sen verovuoden tappiontasaukseen voitaisiin teh
dä verolautakunnassa viran puolesta muutosme
nettelyn yhteydessä ilman, että tarvitsisi odottaa 
muutospäätöksen lainvoimaisuutta. Muutosme
nettelyssä noudatettaisiin soveltuvin osin veronoi
kaisua ja jälkiverotusta koskevia menettelysään
nöksiä. Esimerkiksi jälkiverotuksesta johtuva 
muutos muun vuoden verotukseen tehtäisiin jäl
kiverotuksin ainoastaan silloin, kun jälkiverotus 
on kohdistunut tappion vahvistamisvuoteen. 

Muissa tapauksissa muutos toisen vuoden vero
tukseen tehdään veronoikaisuin. Oikaisumenet
telyä eivät oikaistavan verovuoden osalta sen 
sijaan koskisi jälkiverotukselle ja veronoikaisulle 
asetetut yleiset edellytykset ja määräajat. Siten 
esimerkiksi jälkiverotustapauksissa oikaisuvuoden 
veroilmoituksen ei tarvitsisi olla puutteellinen, 
jotta oikaisu voitaisiin tehdä. 

Tappiontasauslain ehdotetun uuden 9 §:n 2 
momentin mukaan tähänastista valitusmenette
lyä noudatettaisiin kuitenkin edelleenkin silloin, 
kun tappiontasaosta koskeva oikaisutarve perus
tuu muutoksenhakuviranomaisen päätökseen. 
Verovelvollisen tai veronsaajan reaktion edellyttä
minen olisi tällöin tarkoituksenmukaista, koska 
intressi oikaisun saamiseen saattaa esimerkiksi 
vuosia kestäneessä valitusasiassa muutoksen ta
loudellisen merkityksen pienuuden vuoksi olla 
vähäinen. Näissä tapauksissa edellytettäisiin myös 
edelleen muutospäätöksen lainvoimaisuutta, jot
ta tehdyn muutoksen lopullisuudesta voitaisiin 
ennen oikaisun tekemistä varmistua. 

2. Esityksen vaikutukset 

Ehdotetulla muutoksella voitaisiin vähentää 
verovalitusten määrää ja yksinkertaistaa tappion
tasausmenettelyä. Välittömiä taloudellisia vaiku
tuksia muutoksella ei olisi. 

3. Voimaan tulo ja soveltaminen 

La_ii on tarkoitus saattaa voimaan heti, kun 
eduskunta on sen hyväksynyt. Muutosta sovellet
taisiin niihin tappiontasauslain 9 §:ssä tarkoitet
tuihin oikaisutoimenpiteisiin, jotka tehdään lain 
voimaantulopäivänä tai sen jälkeen. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
tappiontasauksesta tuloverotuksessa annetun lain 9 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan tappiontasauksesta tuloverotuksessa 24 päivänä 
kesäkuuta 1968 annetun lain (362/68) 9 § näin kuuluvaksi: 

9 § 
Jos jonkin verovuoden verotusta on jälkivero

tuksin, veronoikaisuin, verotuslain 84 §:ssä tar
koitetuin takaisinosoituksin tai uudelleen toimi
tetuin verotuksin muutettu toisen verovuoden 
tappiontasaukseen vaikuttavalla tavalla, viimeksi 
mainitun verovuoden verotusta oikaistaan muu
tosta vastaavasti samassa menettelyssä. Oikaisu 
voidaan tehdä vaikka jälkiverotuksen ja veronoi
kaisun edellytykset tälle verovuodelle muutoin 
puuttuisivat. 

Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 1984 

Jos muutos johtuu muutoksenhakuviranomai
sen lainvoimaisesta päätöksestä, voidaan muutos
ta vastaavaa oikaisua toisen verovuoden verotuk
seen vaatia valituksella, joka on tehtävä viimeis
tään muutoksen aiheuttaneen päätöksen anta
misvuotta seuraavan kalenterivuoden kuluessa. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOMSTO 

Ministeri Pekka Vennamo 
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Liite 

Laki 
tappiontasauksesta tuloverotuksessa annetun lain 9 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan tappiontasauksesta tuloverotuksessa 24 päivänä 
kesäkuuta 1968 annetun lain (362/68) 9 § näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

9 §. 
Mikäli jonkin verovuoden verotusta on lainvoi

maisella päätöksellä muutettu toisen verovuoden 
tappiontasaukseen vaikuttavana tavalla, voidaan 
muutosta vastaavaa oikaisua viimeksi mainitun 
verovuoden verotukseen vaatia valituksella, joka 
on tehtävä viimeistään muutoksen aiheuttaneen 
päätöksen antamisvuotta seuraavan kalenterivuo
den kuluessa. 

Ehdotus 

9 § 
jos jonkin verovuoden verotusta on jålkivero

tuksin, veronoikaisuin, verotuslain 84 §:ssä tar
koitetuin takaisinosoituksin tai uudelleen toimi
tetuin verotuksin muutettu toisen verovuoden 
tappiontasaukseen vaikuttavalla tavalla, vzimeksi 
mainitun verovuoden verotusta ozkaistaan muu
tosta vastaavasti samassa menettelyssä. Oikaisu 
voidaan tehdä vazkka jälkiverotuksen ja veronoi
kaisun edellytykset tälle verovuodelle muutoin 
puuttuisivat. 

jos muutos johtuu muutoksenhakuviranomai
sen lainvoimaisesta päätöksestä, voidaan muutos
ta vastaavaa oikaisua toisen verovuoden verotuk
seen vaatia valituksella, joka on tehtävä viimeis
tään muutoksen aiheuttaneen päätöksen anta
misvuotta seuraavan kalenterivuoden kuluessa. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 


