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HE n:o 67

Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiden veronhuojennussäännösten muuttamisesta

ESIITKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan, että eräissä verolaeissa
olevia säännöksiä veron, maksun tai ennakon
suorittamisen lykkäämisestä muutettaisiin siten,
että nykyisin toimivaltaisten viranomaisten, veronkantoviranomaisten ja verohallituksen, ohella
myös valtiovarainministeriö voisi säännösten mukaisin perustein myöntää veron suorittamiselle
lykkäystä. Veronkantoviranomaiselle esitetään

annettavaksi valtuus ratkaista arpaptsveron lykkäyshakemuksia. Maahantuonnin yhteydessä suoritettavan liikevaihtoveron lykkäämistä koskevia
säännöksiä esitetään tarkennettavaksi siten, että
toimivalta lykkäysasioissa tältä osin vastaa tulliverolain säännöksiä.
Muutokset on tarkoitettu tulemaan votmaan
heti eduskunnan hyväksyttyä ne.

YLEISPERUSTELUT
1. Nykyinen tilanne Ja ehdotetut

muutokset
1.1. Valtiovaraiministeriön toimivalta veron-

maksun lykkäysasioissa
Eri verolaeissa on säädetty, että veronkantoviranomainen voi valtiovarainministeriön määräämin ehdoin lainkohdissa tarkemmin säädetyistä
syistä myöntää lykkäystä veron, maksun tai ennakon suorittamiselle. Yleensä lykkäys voidaan
myöntää samoin perustein, joilla myös verosta
vapauttaminen saattaa tulla kysymykseen. Tällaiset säännökset sisältyvät verotuslain 125 §:n 5
momenttiin, ennakkoperintälain 28 §:n 3 momenttiin ja 49 §:n 1 momenttiin, työnantajan
sosiaaliturvamaksusta annetun lain 14 §:n 3 momenttiin, perintö- ja lahjaverolain 62 §:n 3 momenttiin ja liikevaihtoverolain 72 §:n 1 momenttiin. Verohallitus voi erityisestä syystä ottaa näissä
lainkohdissa tarkoitetun lykkäyshakemuksen ratkaistavakseen. Auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain 18 §:n 3 momentin nojalla verohallitus voi yksinomaisesti toimivaltaisena myöntää
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lykkäystä autorekisterikeskuksen tai liikevaihtoverotoimiston maksuunpaneman veron maksamisesta. Samoin verohallitus voi moottoriajoneuvoverosta annetun lain 32 a §:n nojalla myöntää
lykkäystä moottoriajoneuvoveron lisäveron maksamisesta. Vielä verohallitus voi yksinomaisesti
toimivaltaisena myöntää lykkäystä arpajaisverolle
arpajaisverolain 11 §:n 3 momentin nojalla.
Myös nämä lykkäykset myönnetään valtiovarainministeriön määräämin ehdoin.
Veronhuojennusta ja maksuunlykkäystä koskevien säännösten yleisenä sisältönä on, että säännökset voivat tulla sovellettaviksi silloin, kun
veron periminen on kohtuutonta tai veron säännönmukaisesti perimisestä luopumiseen on muita
erityisiä syitä. Huojennus- tai lykkäysperusteen
on liityttävä välittömästi hakijana olevan verovelvollisen aseman tai olosuhteiden erityislaatuun.
Siten säännöksiä sovellettaessa ei voida ottaa
huomioon esimerkiksi veron perimisestä muille
kuin verovelvolliselle aiheutuvia seurauksia tai
siihen liittyviä yleisiä yhteiskunnallisia tarkoituksenmukaisuusnäkökohtia. Huojennusta tai lykkäystä ei voida myöntää silloinkaan, kun veron
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periminen tavanomaisen käytännön mukaan johtaisi verovelvollisen hakemiseen konkurssiin tai
suoritettavana olevan veron määrä muutoin ylittäisi verovelvollisen maksukyvyn, ellei kysymyksessä olevassa tapauksessa lisäksi voida katsoa
olevan olemassa edellä tarkoitettuja kohtuus- tai
muita erityisiä syitä. Lykkäystä ei tämän mukaisesti voida myöntää, jos sitä haetaan esimerkiksi
vain veron perimisestä verovelvollisen liiketoiminnan rahoitukselle aiheutuvien vaikeuksien
vuoksi. Käytännössä on kuitenkin katsottu, että
veronmaksun lykkäys voi tulla kysymykseen, jos
verovelvollinen ei kohtuudella ole voinut varautua toimitettuun maksuunpanoon ja jos veron
perimisellä määräaikana tämän lisäksi olisi maksukyvyn ylittymisen vuoksi huomattavia vaikutuksia esimerkiksi verovelvollisen elinkeinotoimintaan tai työllisyyden ylläpitämismahdollisuuksiin. Lykkäyksen myöntämistä on voitu pitää
aiheellisena myös silloin, kun veron periminen
säädettynä aikana olisi verovelvollisen maksukyvyn heikettyä jonkin erityisen syyn johdosta mahdollista vain verovelvolliselle tarpeellista varallisuutta, kuten asunto realisoimalla.
Veronhuojennusta ja maksunlykkäystä on edellä sanotun mukaisesti pidettävä harvoin kysymykseen tulevana poikkeusmenettelynä. Tätä osoittaa
myös se, että kun vuoden 1984 lopussa verojäämien määrä oli noin 4 729 miljoonaa markkaa,
veronmaksun lykkäystä oli tuona vuonna myönnetty vain noin 90 miljoonan markan yhteismäärälle. Lykkäystä haki vuonna 1984 kaikkiaan
6 122 verovelvollista, ja sitä voitiin myöntää noin
60 prosentille hakijoista. Lääninverovirastot ratkaisivat tarkasteluvuonna 6 048 hakemusta, eli
noin 99 prosenttia kaikista lykkäyshakemuksista.
Verohallituksen ratkaisemat 74 hakemusta koskivat yleensä tapauksia, joissa samalla oli vireillä
hakemus myös verosta vapauttamisesta.
Verojäämien perimisessä on eräitä muitakin
menettelyjä, jotka asialliselta vaikutukseltaan jossain määrin rionastuvat veronmaksun lykkäykseen. Verojen erikoisperinnän yhteydessä selvitetään yleensä mahdollisuudet verojäämien suorittamiseen erityisen maksusuunnitelman avulla.
Maksusuunnitelmaa vahvistaessaan lääninverovirastot selvittävät verovelvollisen maksukykyyn
liittyvät seikat. Veronmaksun lykkäyksen myöntämisestä verojen perimisessä tapahtuva harkinta
eroaa kuitenkin periaatteellisesti siten, ettei se
perustu laissa säänneltyihin kohtuullisuusnäkökohtiin, vaan sillä pyritään mahdollisimman hyvän lopputuloksen saavuttamiseen veron perimisessä. Vuonna 1984 maksusuunnitelmia oli noin
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4 100. Erikoisperinnässä oli kaikkiaan tuona
vuonna noin 20 000 asiaa.
Verojen ja maksujen perimisestä ulosottoteitse
annetussa laissa (367/61) on niin ikään perimistoimia siirtäviä säännöksiä, jotka voivat tulla
sovellettaviksi, kun perittävänä olevista veroista
valitetaan. Lain 9 §:n nojalla valituksen ratkaiseva viranomainen voi laissa säädetyin edellytyksin
kieltää saamisen ulosottamisen tai määrätä ulosoton keskeytettäväksi. Lain 6 §:n 2 momentin
nojalla kiinteistö tai velallisen asuotonaan käyttämän huoneiston hallintaan oikeuttava asunto- tai
kiinteistöosakeyhtiön osake saadaan verojen perimiseksi myydä vasta sitten, kun saamisen määrääminen tai maksuunpano on lainvoimainen tai
kun siihen ei ole haettu muutosta määräajassa.
Vaikutuksiltaan veronmaksun lykkäys ja mainituilla muilla perusteilla tapahtuva veron perimisen siirtäminen eroavat pääasiassa siten, että
myönnettäessä veron suorittamiselle lykkäystä eri
verolaeissa olevien säännösten nojalla korvautuvat
verolle suoritettavat viivästyskorko ja jäämämaksu
lykkäyskorolla. Lykkäyskorko on verotuksessa vähennyskelpoinen korkojen vähennysoikeutta koskevien säännösten mukaisesti. Jos verosta on
tehty maksusuunnitelma tai jos esimerkiksi täytäntöönpano on kielletty, verolle on suoritettava
tavanomaiset viivästysseuraamukset. Viivästyskorko ja jäämämaksu eivät ole verotuksessa vähennyskelpoisia.
Eri verolakeihin sisältyvien veronhuojennussäännösten mukaan veronhuojennusasiat ratkaistaan valtiovarainministeriössä, jos poistettavaksi
tai palautettavaksi pyydetty määrä on enemmän
kuin 100 000 markkaa, ja muutoin verohallituksessa. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin ottaa
verohallituksen toimivaltaan kuuluvan periaatteellisesti tärkeän veronhuojennusasian ratkaistavakseen. Huolimatta verosta vapauttamista koskevasta toimivallastaan valtiovarainministeriöllä
ei nykyisin ole mahdollisuutta myöntää lykkäystä
veron suorittamiselle. Käytännössä on kuitenkin
osoittautunut, että lähinnä verosta vapauttamista
koskeviin hakemuksiin liittyvät pyynnöt myös
lykkäyksen myöntämisestä olisi joissakin tapauksissa tarkoituksenmukaista ratkaista vapautushakemuksen käsittelyn yhteydessä. Veronmaksun
lykkäyksen myöntämisellä saattaa olla vaikutusta
esimerkiksi myönnettävän veronhuojennuksen
määrään. Tästä syystä veronhuojennushakemuksia ratkaisevalla valtiovarainministeriöllä olisi oltava mahdollisuus myöntää hakemuksesta veron
suorittamisen lykkäystä. Koska tämä tapahtuisi
voimassa olevissa veronmaksun lykkäystä koske-

1985 vp. vissa säännöksissä määrätyin perustein, kysymyksessä olisi vain toimivaltaa lykkäysasioissa koskeva
järjestely. Pääosa verojen perimiseen liittyvistä
perintää lykkäävistä viranomaistoimista tulisi
edelleen olemaan edellä selostettuja veronkantoviranomaisten nykyisiin valtuuksiin perustuvia
toimia. Valtiovarainministeriön toimivalta veron. maksun lykkäysasioissa olisi tarkoitettu sovellettavaksi vain harvoissa poikkeustapauksissa lähinnä
ministeriöllä olevaa huojennusvaltaa täydentävänä valtuutena. Edellä esitetyn johdosta ehdotetaan säännöksiä veron suorittamisen lykkäyksestä
muutettavaksi siten, että valtiovarainministeriö
voisi ottaa lykkäysasian ratkaistavakseen.
Veronkantoviranomainen tai verohallitus voivat myöntää lykkäystä valtiovarainministeriön
määräämin ehdoin. Valtiovarainministeriön 1
päivänä syyskuuta 1982 eräiden verojen ja maksujen sekä ennakon lykkäyksen ehdoista antamassa päätöksessä (658/82) on määräyksiä muun
muassa lykätylle määrälle asetettavasta vakuudesta ja lykkäyskorosta. Muut kuin valtiovarainministeriön päätöksin myönnettävät lykkäykset
myönnettäisiin edelleen valtiovarainministeriön
määräämin ehdoin. Sen sijaan valtiovarainministeriö myöntäisi lykkäystä yksittäistapauksissa erikseen määrääminsä ehdoin. Käytännössä valtiovarainministeriön päätökset kuitenkin olisi tarkoitus antaa samoin ehdoin, joilla myös verohallitus
ja lääninverovirasto voivat myöntää veron suorittamisen lykkäystä.
1.2. Muut toimivaltaa koskevat muutokset
Arpajaisverolain 11 §:n mukaan verohallitus
voi myöntää lykkäystä maksuunpannun arpajaisveron suorittamiselle. Tämän veron kantamisesta
huolehtii veronkantoviranomaisena lääninverovirasto. Käytännössä ei ole todettu olevan syitä
rajata lykkäystoimivalta tämän veron osalta vain
verohallitukselle. Lääninverovirastolla olisi oltava
mahdollisuus myöntää lykkäystä myös maksuunpannun arpajaisveron suorittamiselle. Tämän
johdosta ja toimivaltasäännösten yhdenmukaistamiseksi arpajaisverolain 11 §:ään ehdotetaan
otettavaksi säännös myös veronkantoviranomaisen oikeudesta myöntää säännöksessä tarkoitettuja lykkäyksiä. Lykkäyksen asialliset edellytykset
säilyisivät edelleen nykyisellään.
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Liikevaihtoverolain 72 §:n nojalla muun muassa veronkantoviranomainen voi myöntää liikevaihtoveron suorittamisen lykkäystä. Lain 30 §:n
4 momentin mukaan liikevaihtoveron kantoviranomaisena toimii lääninverovirasto. Maahantuonnin yhteydessä suoritettavan liikevaihtoveron
kantavat kuitenkin tulliviranomaiset. Liikevaihtoverolain 72 §:ää voidaan sen sanamuodon mukaan tulkita siten, että asianomaisia tulliviranomaisia olisi pidettävä maahantuonnin yhteydessä suoritettavan liikevaihtoveron osalta säännöksessä tarkoitettuina lykkäyksen myöntämiseen oikeutettuina viranomaisina. Ennen mainitun lainkohdan muutosta viimeksi 6 päivänä elokuuta
annetulla lailla (614182) siihen sisältyi 2 momenttina säännös, jonka mukaan maahantuonnin yhteydessä suoritettavan veron lykkäyksestä
on voimassa, mitä siitä on erikseen säädetty.
Tällöin ei liikevaihtoverolain 72 §:ää voinut soveltaa maahantuonnin yhteydessä suoritetun liikevaihtoveron lykkäämiseen. Kun säännös kumottiin eri veronhuojennus- ja lykkäyssäännöksiä
muutettaessa 6 päivänä elokuuta 1982 annetuilla
laeilla, oli kuitenkin tarkoituksena, ettei maahantuonnin yhteydessä suoritettavien määrien
maksamiselle edelleenkään voitaisi myöntää lykkäystä. Liikevaihtoverolain 72 §:n sanamuoto ei
siten riittävän selvästi vastaa tätä tarkoitusta.
Tulliverolakia on muutettu 13 päivänä heinäkuuta 1984 annetulla lailla (532/84) siten, että
valtiovarainministeriö voi lain 26 §:n nojalla
myöntää lykkäystä tullin suorittamiseen. Tulliverolain 28 §:n mukaan lain säännöksiä sovelletaan
vastaavasti myös muuhun tullilaitoksen kannettavaan veroon. Näin ollen valtiovarainministeriö
voi nykyisin myöntää lykkäystä muun muassa
maahantuonnin yhteydessä suoritettavan liikevaihtoveron maksamiselle. Tulliviranomaiset eivät sen sijaan edelleenkään voi tämän lain nojalla
myöntää nyt puheena olevia lykkäyksiä. Tämän
vuoksi myös liikevaihtoverolain lykkäyssäännöstä
olisi selvennettävä siten, ettei myöskään sen nojalla voitaisi katsoa maahantuonnin yhteydessä
suoritettavan liikevaihtoveron maksamisen olevan
tätä veroa kantavien tulliviranomaisten lykättävissä. Liikevaihtoverolain 72 §:ään ehdotetaan otettavaksi siinä aiemmin ollutta 2 momenttia vastaava säännös, jonka mukaan maahantuonnista
suoritettavan veron maksamisen lykkäyksestä on
voimassa, mitä siitä on erikseen säädetty.
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT
1. Lakiehdotusten perustelut
1.1. Laki verotuslain 125 §:n ja 126 a §:n

muuttamisesta
125 § 5 mom. Lainkohdan mukaan voidaan
myöntää lykkäystä valtionveron, kunnallisveron,
kirkollisveron, kansaneläkevakuutusmaksun ja
sairausvakuutusmaksun suorittamiselle. Lykkäys
voidaan myöntää, jos
1) verovelvollisen luonnollisen henkilön veronmaksukyky hänen ja hänen perheensä käytettävissä olevat tulot ja varallisuus huomioon ottaen
on erityisistä syistä, kuten elatusvelvollisuuden,
työttömyyden tai sairauden johdosta olennaisesti
alentunut,
2) verovelvollinen on kuollut ja häneltä on
jäänyt leski, lapsia tai muita perillisiä, joiden
elatus on pääasiallisesti ollut verovelvollisen ansion varassa ja jos veron periminen olisi ilmeisesti
kohtuutonta,
3) verovelvollisen on katsottava erehtyneen
veronhuojennussäännösten tai muiden verosäännösten sisällöstä eikä erehtymistä voida olosuhteet huomioon ottaen pitää verovelvollisen huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä aiheutuneena
ja jos verosta vapauttamiseen on kyseessä olevan
tapauksen luonteesta johtuvia tai muita erityisiä
syitä, tai
4) veron periminen on muusta erityisestä syystä
ilmeisesti kohtuutonta.
Mainitut perusteet ovat samat, joiden johdosta
voidaan myöntää myös veronhuojennusta. Huojennusasioissa toimivalta on veronsaajakohtainen,
kun taas lykkäysasioissa verohallitus tai lääninverovirasto ratkaisevat kaikkia edellä mainittuja
veroja ja maksuja koskevat lykkäyshakemukset.
Valtiovarainministeriölle ehdotetaan yleisperusteluihin viitaten annettavaksi saman laajuinen valtuus kuin verohallituksella ja lääninverovirastolla
JO on.
Verohallitus ja lääninverovirasto myöntävät
lykkäykset valtiovarainministeriön päätöksen mukaisin ehdoin. Eräiden verojen ja maksujen sekä
ennakon lykkäyksen ehdoista 1 päivänä syyskuuta
1982 annetun valtiovarainministeriön päätöksen
(658/ 82) mukaan muun muassa verotuslain
125 §:n nojalla lykättäville veroille peritään lykkäysajalta korkoa 12 prosentin vuotuisen korkokannan mukaan, ellei lykkäystä erityisen painavista kohtuussyistä myönnetä korotta. Lykätyn

määrän suorittamiselle on päätöksen mukaan
yleensä asetettava vakuus. Vakuutta vaatimatta
lykkäys voidaan kuitenkin myöntää lykätyn määrän vähäisyyden, lykkäysajan lyhyyden tai muiden erityisten syiden johdosta. Tällöin kuitenkin
saadaan toimittaa veronkuittaus lykätyn määrän
suorittamiseksi myös lykkäysaikana. Kun ei ole
asianmukaista, että valtiovarainministeriö yleispäätöksessään määräisi niistä ehdoista, jotka se
itse asettaisi yksittäisissä lykkäyspäätöksissään,
esityksessä ehdotetaan, että valtiovarainministeriön lykkäysehtoja koskevassa yleispäätöksessä
lainkohdan mukaan olisi edelleenkin määrättävä
vain verohallituksen ja lääninveroviraston myöntämien lykkäysten ehdoista. Kuten yleisperusteluissakin on esitetty, tarkoituksena kuitenkin on,
että myös valtiovarainministeriö myöntäessään
veronmaksulle lykkäystä soveltaisi käytännössä
päätöksen mukaisia ehtoja.
126 a § 3 mom. Esityksessä ehdotetaan yleisperusteluihin ja edellä 125 § :n kohdalla sanottuun viitaten, että valtiovarainministeriö voisi
myöntää lykkäystä maksuunpannuille verotuslain
mukaisille veroille, jos veron maksuunpano tai
muu verotusta koskeva toimenpide johtaa kaksinkertaiseen tai muutoin vieraan valtion kanssa
kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn
verosopimuksen tarkoituksen vastaiseen verotukseen. Valtiovarainministeriöllä on säännöksen 1
momentin nojalla valta myöntää huojennuksia
sanotuilla perusteilla. Edellä tarkoitettujen perusteiden lisäksi syynä säännöksen muuttamiseen
on, että valtiovarainministeriön tehtävänä on
käydä vieraiden valtioiden välillä myös verosopimusten soveltamisneuvottelut ja että ministeriö
on yksinomaisesti toimivaltainen lainkohdan tarkoittamissa veronhuojennusasioissa.
Edellä 125 §:n yhteydessä esitetyin perustein ei
muutettavaksi esitettyyn lainkohtaan ole otettu
tarkempia määräyksiä valtiovarainministeriön
lykkäyspäätöksessä asetettavista ehdoista.
1.2. Laki ennakkoperintälain 28 ja 49 §:n
muuttamisesta
28 § 3 mom. Esityksessä ehdotetaan yleisperusteluihin viitaten, että valtiovarainministeriölle
annettaisiin verohallituksella ja veronkantoviranomaisella jo nykyisin olevaa vastaava valtuus
lykkäyksen myöntämiseen. Tämän mukaisesti

1985 vp. myös valtiovarainministeriö voisi erityisistä syistä
myöntää lykkäystä työnantajan maksettavaksi ennakkoperintälain 24 §:n ja 25 a §:n 3 momentin
nojalla pannulle pidättämättä jätetylle määrälle,
22 ja 25 § :ssä tarkoitetuille veronlisäyksille ja
25 b §:ssä tarkoitetulle korotukselle. Ennakkoperintälain 22 §:n nojalla maksuunpantu suorittamatta jätetty ennakonpidätys jäisi ehdotuksen
mukaan edelleenkin myös valtiovarainministeriön lykkäysvaltuuden ulkopuolelle. Tälle eivät
muutkaan lykkäysasioita ratkaisevat viranomaiset
voi lykkäystä myöntää. Valtiovarainministeriön
toimivallan ulottamista myöskään niihin tapauksiin, joissa konkurssipesä on maksanut työpalkkasaatavan ja sille on maksuunpantu pidätysmäärä
lain 22 §:n nojalla, ei ole pidetty tarpeellisena.
Tähän liittyvät lykkäysasiat ovat käytännössä erittäin harvinaisia, eivätkä ne voi tulla kysymykseen
vastaavan määrän huojentamista tarkoitettavan
hakemuksen yhteydessä, koska suorittamatta jätetyistä enoakanpidätyksistä ei voi lainkaan
myöntää huojennusta. Konkurssipesien hakemukset, jotka liittyvät lähinnä pesän varojenkäytön tarkoituksenmukaisen järjestelyn mahdollistamiseen tietyissä tilanteissa, käsiteltäisiin näin
ollen edelleenkin ennakkoperintälain 28 §:n 5
momentin nojalla verohallituksessa.
Lykkäysehtoja koskeviita osin viitataan edellä
verotuslain 125 §:n kohdalla esitettyyn.
49 § 1 mom. Yleisperusteluihin viitaten esitetään, että myös valtiovarainministeriö voisi lainkohdassa tarkoitetuista erityisistä syistä myöntää
ennakon suorittamisen lykkäystä. Vaikka verotuksessa hyväksi lukematta vielä olevasta ennakosta ei voidakaan myöntää huojennusta, sen
suorittamisen lykkääminen voi kuitenkin tulla
kysymykseen muita veroja koskevan huojennusasian yhteydessä.
Lykkäyspäätöksessä asetettavien ehtojen osalta
viitataan edellä verotuslain 125 §:n yhteydessä
esitettyyn.
1.3. Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta
annetun lain 14 §:n muuttamisesta
14 § 3 mom. Esityksessä ehdotetaan yleisperusteluihin viitaten, että valtiovarainministeriö
voisi erityisistä syistä myöntää lain 10 §:n tarkoittamalla tavalla suorittamatta jätetylle työnantajalle maksuunpannulle määrälle lykkäystä. Lykkäys voitaisiin myöntää erityisistä syistä ja valtiovarainministeriölle annettavaksi ehdotettu toimivalta vastaisi lääninverovirastolla veronkantovira-

HE n:o 67

5

nomaisena ja verohallituksella nykyisin olevaa
valtuutta lykkäyksen myöntämiseen.
Lykkäysehtojen osalta viitataan edellä verotuslain 125 §:n yhteydessä esitettyyn.
1.4. Laki perintö- ja lahjaverolain 62 §:n
muuttamisesta
62 § 3 mom. Esityksessä ehdotetaan yleisperusteluihin viitaten, että veronkantoviranomaisen
ja verohallituksen ohella myös valtiovarainministeriö voisi myöntää lykkäystä perintö- ja lahjaveron suorittamiselle, jos veron suorittaminen määräajassa käy verovelvolliselle vaikeaksi.
Lykkäysehtojen osalta viitataan edellä verotuslain 125 §:n yhteydessä esitettyyn.

1.5. Laki arpajaisverolain 11 §:n muuttamisesta
11 § 3 mom. Esityksessä ehdotetaan yleisperusteluihin viitaten, että myös valtiovarainministeriö ja veronkantoviranomainen voisivat myöntää lykkäystä maksuunpannun arpajaisveron suorittamiselle. Lykkäys myönnettäisiin erityisistä
syistä. Verotuslain 125 §:n yhteydessä esitetyllä
tavoin veronkantoviranomainen ja verohallitus
myöntäisivät säännöksessä tarkoitetut lykkäykset
valtiovarainministeriön määräämin ehdoin. Valtiovarainministeriön myöntäessä lykkäystä lykkäysehdosta määrättäisiin hakemukseen annettavassa päätöksessä.

1.6. Laki liikevaihtoverolain 72 §:n muuttamisesta
72 §. Esityksessä ehdotetaan yleisperusteluihin
viitaten, että myös valtiovarainministeriö voisi
myöntää lykkäystä liikevaihtoveron suorittamiselle lainkohdassa tarkoitetuista erityisistä syistä.
Lykkäyksen ehtojen osalta viitataan edellä verotuslain 125 §:n kohdalla esitettyyn.
Säännökseen esitetään lisäksi otettavaksi uusi 2
momentti, jonka mukaan maahantuonnin yhteydessä suoritettavan liikevaihtoveron maksamisen
lykkäyksestä on voimassa, mitä siitä on erikseen
säädetty. Yleisperusteluissa esitetyllä tavoin valtiovarainministeriö voi kuitenkin tulliverolain
26 §:n ja 28 §:n nojalla myöntää lykkäystä myös
maahantuonnin yhteydessä maksettavan liikevaihtoveron suorittamiselle.

1985 vp. -
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Uuden 2 momentin johdosta säännöksen nykyinen 2 momentti siirtyisi 3 momentiksi.
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varainmm1stenon maaraamm ehdoin. Valtiovarainministeriö määräisi myöntämiensä lykkäysten
ehdoista hakemuksiin antamissaan päätöksissä.

l. 7. Laki auto- ja moottoripyoraverosta anne-

tun lain 18 §:n muuttamisesta
18 § 3 mom. Esityksessä ehdotetaan yleisperusteluihin viitaten, että valtiovarainministeriö
voisi ottaa lykkäysasian ratkaistavakseen. Lainkohdan nojalla lykkäystä voidaan myöntää erityisistä syistä. Edellä verotuslain 125 §:n kohdalla
esitettyä vastaavasti verohallitus tekisi edelleen
myös autoveron suorittamisen lykkäyspäätöksensä
valtiovarainministeriön määräämin ehdoin, kun
taas valtiovarainministeriö asettaisi tarpeelliset
ehdot hakemukseen antamassaan päätöksessä.

2. Taloudelliset ,a hallinnolliset
vaiko tukset
Valtiovarainministeriön valtuuksia veron suorittamisen lykkäyksen myöntämiseen sovellettaisiin harvoissa poikkeustapauksissa. Näissäkin tapauksissa vastaava etuus jo on myönnettävissä
muiden viranomaisten päätöksin. Käytännössä
valtiovarainministeriö käsittelisi lähinnä sellaisten
hakijoiden lykkäyshakemuksia, joiden hakemus
veronhuojennusta koskeviita osin muutoinkin on
valtiovarainministeriön käsiteltävänä. Ehdotuksella ei ole tämän vuoksi taloudellisia tai hallinnollisia vaikutuksia.

1.8. Laki moottonaJoneuvoverosta annetun
lain 32 a §:n muuttamisesta

3. Voimaan tulo
32 a § 3 mom. Esityksessä ehdotetaan yleisperustelujen mukaisesti, että valtiovarainministeriö
voisi ottaa lykkäysasian ratkaistavakseen. Lainkohdan mukaan voidaan laissa tarkoitetun lisäveron suorittamiselle myöntää lykkäystä erityisen
painavien syiden vaatiessa. Verohallituksen lykkäyspäätökset tulisivat edelleen tehtäviksi valtio-

Ehdotetut muutokset on tarkoitus saattaa voimaan heti eduskunnan hyväksyttyä ne.
Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset:

1985 vp. -
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1.

Laki
verotuslain 125 ja 126 a §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain 125
§:n 5 momentti ja 126 a §:n 3 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 125 §:n 5 momentti on 6 päivänä elokuuta 1982 annetussa laissa (608/82)
ja 126 a §:n 3 momentti 31 päivänä maaliskuuta 1983 annetussa laissa (334/83), näin kuuluviksi:
125 §

126 a §

Veronkantoviranomainen voi 1 momentissa
mainituin edellytyksin hakemuksesta myöntää
veron suorittamisen lykkäystä. Verohallitus voi
erityisistä syistä ottaa lykkäysasian ratkaistavakseen. Veronkantoviranomainen ja verohallitus
myöntavat lykkäyksen valtiovarainministeriön
määräämin ehdoin. Valtiovarainministeriö voi
niin ikään ottaa lykkäysasian ratkaistavakseen.
Ministeriö määrää tällöin lykkäysehdot hakemukseen antamassaan päätöksessä.

Veronkantoviranomainen voi 1 momentissa
mainituin edellytyksin hakemuksesta myöntää
veron suorittamisen lykkäystä. Verohallitus voi
erityisistä syistä ottaa lykkäysasian ratkaistavakseen. Veronkantoviranomainen ja verohallitus
myöntävät lykkäyksen valtiovarainministeriön
määräämin ehdoin. Valtiovarainministeriö voi
niin ikään ottaa lykkäysasian ratkaistavakseen.
Ministeriö määrää tällöin lykkäysehdot hakemukseen antamassaan päätöksessä.
Tämä

laki tulee votmaan
kuuta 198

päivänä

2.

Laki
ennakkoperintälain 28 ja 49 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperintälain 28 §:n 3 momentti sekä 49 §:n 1 momentti,
sellaisina kuin ne ovat 6 päivänä elokuuta 1982 annetussa laissa (610/82), näin kuuluviksi:
28 §
Veronkantoviranomainen voi erityisistä syistä
hakemuksesta myöntää 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen määrien suorittamisen lykkäystä. Verohallitus voi erityisistä syistä ottaa lykkäysasian
ratkaistavakseen. Veronkantoviranomainen ja verohallitus myöntävät lykkäyksen valtiovarainministeriön määräämin ehdoin. Valtiovarainministeriö voi niin ikään ottaa lykkäysasian ratkaistavakseen. Ministeriö määrää tällöin lykkäysehdot
hakemukseen antamassaan päätöksessä.

49 §
Veronkantoviranomainen voi entytststä syistä
hakemuksesta myöntää ennakon suorittamisen
lykkäystä. Verohallitus voi erityisistä syistä ottaa
lykkäysasian ratkaistavakseen. Veronkantoviranomainen ja verohallitus myöntävät lykkäyksen
valtiovarainministeriön määräämin ehdoin. Valtiovarainministeriö voi niin ikään ottaa lykkäysasian ratkaistavakseen. Ministeriö määrää tällöin
lykkäysehdot hakemukseen antamassaan päätöksessä.
Tämä

laki tulee votmaan
kuuta 198

päivänä

1985 vp. -
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3.
Laki
työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan työnantajan sosiaaliturvamaksusta 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun lain 14 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 6 päivänä elokuuta 1982 annetussa
laissa (611182), näin kuuluvaksi:
14 §
Veronkantoviranomainen voi erityisistä syistä
hakemuksesta myöntää lykkäystä 10 §:n nojalla
työnantajan maksettaviksi pantujen määrien suorittamiselle. Verohallitus voi erityisistä syistä ottaa lykkäysasian ratkaistavakseen. Veronkantoviranomainen ja verohallitus myöntävät lykkäyksen
valtiovarainministeriön määräämin ehdoin. Val-

tiovarainministeriö voi niin ikään ottaa lykkäysasian ratkaistavakseen. Ministeriö määrää tällöin
lykkäysehdot hakemukseen antamassaan päätöksessä.
Tämä

laki tulee v01maan
kuuta 198

päivänä

4.
Laki
perintö- ja lahjaverolain 62 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 12 päivänä heinäkuuta 1940 annetun perintö- ja
lahjaverolain 62 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 6 päivänä elokuuta 1982 annetussa laissa
(612/82), näin kuuluvaksi:
62 §
Jos perintö- tai lahjaveron suorittaminen määräajassa käy verovelvolliselle vaikeaksi, voi veronkantoviranomainen hakemuksesta myöntää veron
suorittamisen lykkäystä. Verohallitus voi erityisistä syistä ottaa lykkäysasian ratkaistavakseen. Veronkantoviranomainen ja verohallitus myöntävät
lykkäyksen valtiovarainministeriön määräämin

ehdoin. Valtiovarainministeriö voi niin ikään
ottaa lykkäysasian ratkaistavakseen. Ministeriö
määrää tällöin lykkäysehdot hakemukseen antamassaan päätöksessä.
Tämä

laki tulee vo1maan
kuuta 198

päivänä
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5.
Laki
arpajaisverolain 11 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 10 päivänä huhtikuuta 1970 annetun arpajaisverolain
11 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 6 päivänä elokuuta 1982 annetussa laissa (613/82), näin
kuuluvaksi:
11 §
Veronkantoviranomainen voi erityisistä syistä
hakemuksesta myöntää maksuunpannun arpajaisveron suorittamisen lykkäystä. Verohallitus
voi erityisistä syistä ottaa lykkäysasian ratkaistavakseen. Veronkantoviranomainen ja verohallitus
myöntävät lykkäyksen valtiovarainministeriön

määräämin ehdoin. Valtiovarainministeriö voi
niin ikään ottaa lykkäysasian ratkaistavakseen.
Ministeriö määrää tällöin lykkäysehdot hakemukseen antamassaan päätöksessä.
Tämä

laki tulee votmaan
kuuta 198

päivänä

6.

Laki
liikevaihtoverolain 72 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 5 päivänä joulukuuta 1963 annetun liikevaihtoverolain 72 §, sellaisena kuin se on 6 päivänä elokuuta 1982 annetussa laissa (614/82), näin kuuluvaksi:
72 §
Veronkantoviranomainen voi entytststa sytsta
hakemuksesta myöntää veron suorittamisen lykkäystä. Verohallitus voi erityisistä syistä ottaa
lykkäysasian ratkaistavakseen. Veronkantoviranomainen ja verohallitus myöntävät lykkäyksen
valtiovarainministeriön määräämin ehdoin. Valtiovarainministeriö voi niin ikään ottaa lykkäysasian ratkaistavakseen. Ministeriö määrää tällöin
lykkäysehdot hakemukseen antamassaan päätöksessä.

2 4385003565

Maahantuonnista suoritettavan veron maksamisen lykkäyksestä on voimassa, mitä siitä on
erikseen säädetty.
Tämän pykälän nojalla annettuun päätökseen
ei saa valittamalla hakea muutosta.
Tämä

laki tulee vmmaan
kuuta 198

päivänä

1985 vp. -
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7.

Laki
auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan auto- ja moottoripyöräverosta 14 päivänä marraskuuta 1967 annetun lain 18 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 6 päivänä elokuuta 1982 annetussa
laissa (615/82), näin kuuluvaksi:
18 §
Verohallitus voi erityisistä syistä valtiovarainministeriön määräämin ehdoin hakemuksesta
myöntää lykkäystä autorekisterikeskuksen tai liikevaihtoverotoimiston maksuunpaneroan veron
suorittamiselle. Valtiovarainministeriö voi ottaa

lykkäysasian ratkaistavakseen. Ministeriö maaraa
tällöin lykkäysehdot hakemukseen antamassaan
päätöksessä.
Tämä

laki tulee v01maan
kuuta 198

päivänä

8.

Laki
moottoriajoneuvoverosta annetun lain 32 a §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan moottoriajoneuvoverosta 30 päivänä joulukuuta 1966
annetun lain 32 a §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 6 päivänä elokuuta 1982 annetussa laissa
(616/82), näin kuuluvaksi:
32 a §
Verohallitus voi hakemuksesta erityisen painavien syiden vaatiessa valtiovarainministeriön määräämin ehdoin hakemuksesta myöntää lykkäystä
tässä laissa tarkoitetun lisäveron suorittamiselle.
Valtiovarainministeriö voi ottaa lykkäysasian rat-

kaistavakseen. Ministeriö määrää tällöin lykkäysehdot hakemukseen antamassaan päätöksessä.
Tämä

laki tulee v01maan
kuuta 198

päivänä

Helsingissä 3 päivänä toukokuuta 1985

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri Pekka Vennamo
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Liite

1.

Laki
verotuslain 125 ja 126 a §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain 125
§:n 5 momentti ja 126 a §:n 3 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 125 §:n 5 momentti on 6 päivänä elokuuta 1982 annetussa laissa (608/82)
ja 126 a §:n 3 momentti 31 päivänä maaliskuuta 1983 annetussa laissa (334/83), näin kuuluviksi:

Ehdotus

Voimassa oleva laki

125 §
Veronkantoviranomainen voi 1 momentissa
mainituin edellytyksin myöntää veron suorittamisen lykkäystä. Verohallitus voi erityisistä syistä
ottaa lykkäysasian ratkaistavakseen. Lykkäys
myönnetään valtiovarainministeriön määräämin
ehdoin.

Veronkantoviranomainen voi 1 momentissa
mainituin edellytyksin hakemuksesta myöntää
veron suorittamisen lykkäystä. Verohallitus voi
erityisistä syistä ottaa lykkäysasian ratkaistavakseen. Veronkantoviranomainen ja verohallitus
myöntävät lykkäyksen valtiovarainministeriön
määräämin ehdoin. Valtiovarainministeriö voi
niin zkään ottaa lykkäysasian ratkaistavakseen.
Ministeriö määrää tällöin lykkäysehdot hakemukseen antamassaan päätöksessä.

126 a §
Veronkantoviranomainen voi 1 momentissa
mainituin edellytyksin myöntää veron suorittamisen lykkäystä. Verohallitus voi erityisistä syistä
ottaa lykkäysasian ratkaistavakseen. Lykkäys
myönnetään valtiovarainministeriön määräämin
ehdoin.

Veronkantoviranomainen voi 1 momentissa
mainituin edellytyksin hakemuksesta myöntää
veron suorittamisen lykkäystä. Verohallitus voi
erityisistä syistä ottaa lykkäysasian ratkaistavakseen. Veronkantoviranomainen ja verohallitus
myöntävät lykkäyksen valtiovarainministeriön
määräämin ehdoin. Valtiovarainministeriö voi
niin ikään ottaa lykkäysasian ratkaistavakseen.
Ministeriö määrää tällöin lykkäysehdot hakemukseen antamassaan päätöksessä.

Tämä laki tulee voimaan
198 .

päivänä
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2.

Laki
ennakkoperintälain 28 ja 49 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperintälain 28 §:n 3 momentti sekä 49 §:n 1 momentti,
sellaisina kuin ne ovat 6 päivänä elokuuta 1982 annetussa laissa (610/82), näin kuuluviksi:
Ehdotus

Voimassa oleva laki

28 §

Veronkantoviranomainen voi erityisistä syistä
hakemuksesta myöntää 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen määrien suorittamisen lykkäystä. Verohallitus voi erityisistä syistä ottaa lykkäysasian
ratkaistavakseen. Lykkäys myönnetään valtiovarainministeriön määräämin ehdoin.

Veronkantoviranomainen voi erityisistä syistä
hakemuksesta myöntää 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen määrien suorittamisen lykkäystä. Verohallitus voi erityisistä syistä ottaa lykkäysasian
ratkaistavakseen. Veronkantoviranomainen ja verohallitus myöntävät lykkäyksen valtiovarainministeriön määriiiimin ehdoin. Valtiovarainministerzo voi nzi"n ikåä"n ottaa lykkäysasian ratkaistavakseen. Ministeriö miiiiriiii tällöin lykkäysehdot
hakemukseen antamassaan päätöksessä.

49 §
Veronkantoviranomainen voi enty1s1sta sytsta
hakemuksesta myöntää ennakon suorittamisen
lykkäystä. Verohallitus voi erityisistä syistä ottaa
lykkäysasian ratkaistavakseen. Lykkäys myönnetään valtiovarainministeriön määräämin ehdoin.

49 §
Veronkantoviranomainen voi entylSlsta syistä
hakemuksesta myöntää ennakon suorittamisen
lykkäystä. Verohallitus voi erityisistä syistä ottaa
lykkäysasian ratkaistavakseen. Veronkantoviranomainen ja verohallitus myöntävät lykkäyksen
valtiovarainministeriön määräämin ehdoin. Valtiovarainministeriö voi niin ikään ottaa lykkäysasian ratkaistavakseen. Ministen·ö miiiiråä" tällöin
lykkäysehdot hakemukseen antamassaan päätöksessä.
Tämä

laki tulee vozmaan
kuuta 198

päivänä
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Laki
työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan työnantajan sosiaaliturvamaksusta 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun lain 14 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 6 päivänä elokuuta 1982 annetussa
laissa (611/82), näin kuuluvaksi:

Ehdotus

Voimassa oleva laki

14 §
Veronkantoviranomainen voi erityisistä syistä
hakemuksesta myöntää lykkäystä 10 §:n nojalla
työnantajan maksettavaksi pantujen määrien suorittamiselle. Verohallitus voi erityisistä syistä ottaa lykkäysasiain ratkaistavakseen. Lykkäys myönnetään valtiovarainministeriön määräämin ehdoin.

Veronkantoviranomainen voi erityisistä syistä
hakemuksesta myöntää lykkäystä 10 §:n nojalla
työnantajan maksettaviksi pantujen määrien suorittamiselle. Verohallitus voi erityisistä syistä ottaa lykkäysasian ratkaistavakseen. Veronkantoviranomainen ja verohallitus myöntävät lykkäyksen
valtiovarainministeriön määräämin ehdoin. Valtiovarainministen'ö voi niin ikään ottaa lykkäysasian ratkaistavakseen. Ministeriö määrää tällöin
lykkäysehdot hakemukseen antamassaan päätöksessä.

Tämä

laki tulee voimaan
kuuta 198

päivänä

4.
Laki
perintö- ja lahjaverolain 62 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 12 päivänä heinäkuuta 1940 annetun perinto- Ja
lahjaverolain 62 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 6 päivänä elokuuta 1982 annetussa laissa
(612/82), näin kuuluvaksi:

Ehdotus

Voimassa oleva laki

62 §
Jos perintö- tai lahjaveron suorittaminen määräajassa käy verovelvolliselle vaikeaksi, voi veronkantoviranomainen hakemuksesta myöntää veron
suorittamisen lykkäystä. Verohallitus voi erityiksistä syistä ottaa lykkäysasian ratkaistavakseen.

Jos perintö- tai lahjaveron suorittaminen määräajassa käy verovelvolliselle vaikeaksi, voi veronkantoviranomainen hakemuksesta myöntää veron
suorittamisen lykkäystä. Verohallitus voi erityisistä syistä ottaa lykkäysasian ratkaistavakseen. Ve-

14
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Ehdotus

Voimassa oleva laki
Lykkäys myönnetaan
määräämin ehdoin.
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valtiovarainministeriön

ronkantoviranomainen ja verohallitus myöntävå't
lykkäyksen valtiovarainministeriön määräämin
ehdoin. Valtiovarainministeriö voi niin ikään
ottaa lykkäysasian ratkaistavakseen. Ministeriö
määrää tällöin lykkäysehdot hakemukseen antamassaan päätöksessä.
Tämä

laki tulee votmaan
kuuta 198

päivänä

5.
Laki
arpajaisverolain 11 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 10 päivänä huhtikuuta 1970 annetun arpajaisverolain
11 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 6 päivänä elokuuta 1982 annetussa laissa (613/82), näin
kuuluvaksi:

Ehdotus

Voimassa oleva laki

11 §
Verohallitus voi valtiovarainministeriön määräämin ehdoin erityisistä syistä myöntää maksuunpannun arpajaisveron suorittamisen lykkäystä.

Veronkantoviranomainen voi erityisistä syistä
hakemuksesta myöntää maksuunpannun arpajaisveron suorittamisen lykkäystä. Verohallitus
voi erityisistä syistä ottaa lykkäysasian ratkaistavakseen. Veronkantoviranomainen ja verohallitus
myöntävät lykkäyksen valtiovarainministeriön
määräämin ehdoin. Valtiovarainministeriö voi
niin tkään ottaa lykkäysasian ratkaistavakseen.
Ministeriö määrää tällöin lykkäysehdot hakemukseen antamassaan päätöksessä.
Tämä

laki tulee votmaan
kuuta 198

päivänä
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6.

Laki
liikevaihtoverolain 72 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 5 päivänä joulukuuta 1963 annetun liikevaihtoverolain 72 §,sellaisena kuin se on 6 päivänä elokuuta 1982 annetussa laissa (614/82), näin kuuluvaksi:

Ehdotus

Voimassa oleva laki
72 §

72 §

Veronkantoviranomainen voi entytststa sytsta
hakemuksesta myöntää verovelvolliselle veron
suorittamisen lykkäystä. Verohallitus voi erityisistä syistä ottaa lykkäysasiain ratkaistavakseen. Lykkäys myönnetään valtiovarainministeriön määräämin ehdoin.

Veronkantoviranomainen voi entytststa syistä
hakemuksesta myöntää veron suorittamisen lykkäystä. Verohallitus voi erityisistä syistä ottaa
lykkäysasian ratkaistavakseen. Veronkantoviranomainen ja verohallitus myöntävät lykkäyksen
valtiovarainministeriön määräämin ehdoin. Valtiovarainministeriö voi niin ikään ottaa lykkäysasian ratkaistavakseen. Ministen·ö määrää tällöin
lykkäysehdot hakemukseen antamassaan päätöksessä.
Maahantuonnista suon"tettavan veron maksamisen lykkäyksestä on voimassa, mitä szi"tä on
en"k.seen säädetty.
Tämän pykälän nojalla annettuun päätökseen
ei saa valittamalla hakea muutosta.

Tämän pykälän nojalla annettuun päätökseen
ei saa valittamalla hakea muutosta.

Tämä

laki tulee vozmaan
kuuta 198

päivänä

7.
Laki
auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan auto- ja moottoripyöräverosta 14 päivänä marraskuuta 1967 annetun lain 18 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 6 päivänä elokuuta 1982 annetussa
laissa (615/82), näin kuuluvaksi:

Voimassa oleva laki

Ehdotus
18 §

Verohallitus voi erityisistä syistä hakemuksesta
valtiovarainministeriön määräämillä ehdoilla
myöntää lykkäystä autorekisterikeskuksen tai liikevaihtoverotoimiston maksuunpaneroan veron
maksamisesta.

Verohallitus voi erityisistä syistä valtiovarainministeriön määräämin ehdoin hakemuksesta
myöntää lykkäystä autorekisterikeskuksen tai liikevaihtoverotoimiston maksuunpaneroan veron
suorittamiselle. Valtiovarainministeriö voi ottaa
lykkäysasian ratkaistavakseen. Ministen"ö määrää
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Ehdotus

Voimassa oleva laki

tällöin lykkäysehdot hakemukseen antamassaan
päätöksessä.
Tämå·

laki tulee voimaan
kuuta 198

päivänä

8.

Laki
moottoriajoneuvoverosta annetun lain 32 a §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan moottoriajoneuvoverosta 30 päivänä joulukuuta 1966
annetun lain 32 a §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 6 päivänä elokuuta 1982 annetussa laissa
(616/82), näin kuuluvaksi:

Voimassa oleva laki

Ehdotus
32 a §

Verohallitus voi hakemuksesta erityisen painavien syiden vaatiessa myöntää lykkäystä tässä
laissa tarkoitetun lisäveron suorittamisesta. Lykkäys myönnetään valtiovarainministeriön määräämin ehdoin.

Verohallitus voi hakemuksesta erityisen painavien syiden vaatiessa valtiovarainministeriön määräämin ehdoin hakemuksesta myöntää lykkäystä
tässä laissa tarkoitetun lisäveron suorittamiselle.
Valtiovarainministeriö voi ottaa lykkäysasian ratkaistavakseen. Ministeriö määrää tällöin lykkäysehdot hakemukseen antamassaan päätöksessä.

Tå"må·

laki tulee vozmaan
kuuta 198

päivänä

