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Hallituksen esitys Eduskunnalle liikevaihtoverolain 49 §:n 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan tarkistettavaksi liike
vaihtoveron kuukausimaksun jatketusta laimin
lyömisestä määrättävän veronkorotuksen enim
mäismäärää siten, että se nostetaan nykyisestä 10 
prosentista 30 prosenttiin. Samalla korotuksen 
laskemistapaa selvennetään. Ehdotettu laki on 

tarkoitettu tulemaan voimaan heti, kun edus
kunta on hyväksynyt lain, ja se on tarkoitettu 
sovellettavaksi ensimmäisen kerran vuoden 1984 
toiselta verokaudelta toimitettavassa verotuksessa. 

PERUSTELUT 

1. Veronkorotusprosentin ylärajan 
tarkistaminen 

Liikevaihtovero lasketaan kalenterikuukausit
tain. Verovelvollisen on oma-aloitteisesti makset
tava valtiolle kalenterikuukaudelta laskettu vero 
lähinnä seuraavan kalenterikuukauden loppuun 
mennessä. Liikevaihtoverotoimisto vahvistaa ve
rotuspäätöksellä liikevaihtoveron lopullisen mää
rän verokausittain. Verokautena on kalenterivuo
den puolisko. 

Kuukausimaksun laiminlyönnin seuraamukset 
on säädetty liikevaihtoverolain 49 §:n 3 momen
tissa. Säännöksen mukaan voidaan verokaudelta 
määrättävää liikevaihtoveroa korottaa enintään 
10 prosentilla, jos verovelvollinen on jättänyt 
verokauden joltakin kalenterikuukaudelta mene
vän veron säädetyssä ajassa kokonaan suoritta
matta tai suorittanut sitä ilmeisesti liian vähän. 
Jos kuukausimaksut on jätetty kokonaan suoritta
matta, korotetaan veroa nykyisen käytännön mu
kaan 6-10 prosenttia. Korotuksen suuruus riip
puu siitä, kuinka usein laiminlyönti on toistu
nut. Suurin eli 10 prosentin korotus määrätään, 
kun verovelvollinen on laiminlyönyt kuukausi-
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maksuja kolmena peräkkäisenä verokautena. Sa
tunnaisiin maksuhäiriöihin puolestaan sovelle
taan edellä mainittua alhaisempaa korotuspro
senttia. 

Samat verovelvolliset saattavat jättää kaikki 
kuukausimaksunsa jatkuvasti suorittamatta. Puo
livuosittain verotuksen yhteydessä maksuunpantu 
vero kuitenkin maksetaan saadulla verolipulla 
usein välittömästi. Korotuksen nykyinen enim
mäismäärä on siten osoittautunut tehotto
maksi. Tällaisia kuukausimaksunsa laiminlyöviä 
verovelvollisia on useita tuhansia. Maksuunpan
tujen verojen markkamäärä on osaltaan tästäkin 
syystä jatkuvasti kasvanut. Vuonna 1982 se oli 
vuoden kummaltakin verokaudelta jo yhteensä 
784 miljoonaa markkaa. 

Tapauksissa, joissa verovelvollinen tahallisesti 
ja itselleen hyötyä saadakseen jättää liikevaihto
verona haltuunsa kertyneet varat verokaudesta 
toiseen kuukausittain tilittämättä valtiolle, tulisi 
korotusta voida määrätä nykyistä enemmän. Vii
västysseuraamusten tulisi olla sellaiset, ettei vero
velvolliselle ole taloudelliselta kannalta arvostel
len kannattavaa laiminlyödä liikevaihtoveron oi
kea-aikaista suorittamista. Liikevaihtoveron suo-
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rittamatta jättämisestä olisikin voitava maarata 
samansuuruinen korotus kuin ennakonpidätysva
rojen suorittamisen laiminlyöntitapauksissa, jois
sa korotusta voidaan määrätä 30 prosenttia. Täl
löin liikevaihtoverotoimistolla olisi nykyistä pa
remmat mahdollisuudet ottaa mahdollinen hyö
tymistarkoitus, laiminlyönnin toistuvuus sekä 
maksamatta jätetyn veron osuus verokauden koko 
verosta huomioon korotuksen suuruutta harkites
saan. 

Myös liikevaihtoverolainsäädännön tarkistamis
toimikunta (komiteanmietintö 1983:87) on eh
dottanut liikevaihtoverolain veronkorotussään
nöksiä muutettavaksi edellä esitetyllä tavalla. 

Veronkorotuksen korotettukaan enimmäismää
rä ei tulisi sovellettavaksi satunnaisiin, esimerkik
si tilapäisistä maksuvaikeuksista aiheutuviin mak
suhäiriöihin. Käytettäväksi se tulisi vain tahalli
siin hyötymistarkoituksessa tapahtuneisiin lai
minlyönteihin. Näin ollen korotus verotuskäytän
nössä edelleen määrättäisiin ensin alhaisena ja 
vasta laiminlyöntien osoittautuessa jatkuviksi, ko
rotus määrättäisiin asteittain korkeampana. Vero
velvollisten oikeusturvan kannalta puolestaan on 
tärkeää, että heillä edelleenkin on mahdollisuus 
saattaa myös veronkorotuksen suuruus hallinnol
lisen lainkäytön järjestyksessä tutkittavaksi. 

Edellä esitetyn perusteella kuukausimaksun 
laiminlyönnistä määrättävän korotuksen yläraja 
ehdotetaan muutettavaksi 10 prosentista 30 pro
sentiksi. 

2. Veronkorotuksen laskemista van 
sel ven täminen 

Voimassa olevan säännöksen mukaan korotus 
on laskettava verokaudelta vahvistetun veron ko
ko määrästä silloinkin, kun kuukausimaksut on 
jätetty vain osaksi suorittamatta. Käytännössä 
tässäkin tapauksessa korotus määrätään 6-10 
prosentiksi maksamatta jätetyn veron määrästä. 
Tämän jälkeen korotus muunnetaan kaikelle ve-

rotuspäätöksessä vahvistetulle verolle lasketuksi 
korotusprosentiksi. Korotuksen kohdentaminen 
koko verolle ja korotusprosentin muuntaminen 
ovat tehneet korotusmenettelyn sekavaksi ja vero
velvollisen kannalta katsoen harhaanjohtavaksi. 
Tämän vuoksi yhdenmukaisesti edellä mainitun 
toimikunnan tekemän ehdotuksen kanssa koro
tussäännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, et
tä veronkorotus voitaisiin määrätä myös vain 
maksamatta jätetylle veron osalle. Muutos yksin
kertaistaisi ja selkeyttäisi korotuksen laskemista
paa. Korotuksen lopulliseen ja verovelvolliselle 
maksettavaksi tulevaan määrään tällä muutoksel
la ei olisi vaikutusta. 

3. Voimaantulo 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan heti, 
kun eduskunta on sen hyväksynyt. Verotustekni
sistä syistä korotussäännöksiä on kuitenkin tarkoi
tuksenmukaista soveltaa verokausittain. Toisaalta 
myös verovelvollisella tulee olla jo ennen kuu
kausimaksun suorittamisvelvollisuutta tieto lai
minlyöntiin sovellettavasta veronkorotusasteikos
ta. Tarkistettua veronkorotussäännöstä ehdote
taan edellä mainituista syistä sovellettavaksi en
simmäisen kerran vuoden 1984 toiselta verokau
delta eli ajalta 1.7.-31.12.1984 toimitettavassa 
verotuksessa. 

4. Säätämisjärjestys 

Veronkorotusta koskevat säännökset kuuluvat 
niin sanotun muodollisen vero-oikeuden piiriin. 
Lakiehdotus ei siten koske uutta tai lisättyä 
veroa. Tämän vuoksi se olisi käsiteltävä valtiopäi
väjärjestyksen 66 §:n määräämässä järjestyksessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
liikevaihtoverolain 49 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 5 päivänä joulukuuta 1963 annetun liikevaihtovero
lain (532/63) 49 §:n 3 momentti näin kuuluvaksi: 

49 § 

Jos verovelvollinen on jättänyt verokauden jol
takin kalenterikuukaudelta menevän veron sää
detyssä ajassa kokonaan suorittamatta tai suorit
tanut sitä ilmeisesti liian vähän, voidaan veroa tai 
sen osaa korottaa enintään 30 prosentilla. 

Helsingissä 11 päivänä toukokuuta 1984 

Tämä laki tulee voimaan patvana 
kuuta 1984, ja sitä sovelletaan ensimmäisen ker
ran vuoden 1984 toiselta verokaudelta toimitetta
vassa verotuksessa. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri· Pekka Vennamo 
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Liite 

Laki 
liikevaihtoverolain 49 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 5 päivänä joulukuuta 1963 annetun liikevaihtovero
lain (532/63) 49 §:n 3 momentti näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

49 § 

Ntin ikään veroa voidaan korottaa, jos verovel
vollinen on jättänyt verokauden joltakin kalente
rikuukaudelta menevän veron säädetyssä ajassa 
kokonaan suorittamatta tai suorittanut sitä ilmei
sesti liian vähän, enintään 10 prosentilla. 

Jos verovelvollinen on jättänyt verokauden jol
takin kalenterikuukaudelta menevän veron sää
detyssä ajassa kokonaan suorittamatta tai suorit
tanut sitä ilmeisesti liian vähän, voidaan veroa tai 
sen osaa korottaa enintään 30 prosenttlla. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1984, ja sitä sovelletaan ensimmäisen ker
ran vuoden 1984 toiselta verokaudelta toimitetta
vassa verotuksessa. 


