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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain 18 a §:n 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että säännökset jotka 
koskevat verotuslaissa tarkoitetun lopullisen ve
ron ja metsänhoitomaksun loppu- ja jälkitilitystä 
veronsaajille, yhdenmukaistettaisiin lisäämällä 

veronkantolain 18 a §:ään mammta metsänhoi
tomaksun loppu- ja jälkitilityksestä. 

Muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan mah
dollisimman pian sen jälkeen kun eduskunta on 
hyväksynyt esityksen. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Säännökset, jotka koskevat verohallinnossa 
kannettavien verotulojen tilittämistä veronsaajil
le, sisältyvät veronkantolain 3 lukuun. Metsän
hoitomaksujen kuukausi- ja oikaisutilityksissä ve
ronsaajille noudatetaan samoja säännöksiä kuin 
säännönmukaisen lopullisen veron kuukausi- ja 
oikaisutilityksissä. Sen sijaan veronkantolain 
18 a §:ssä (526/ 80) tarkoitettuja loppu- ja jälkiti
litystä koskevia säännöksiä ei nykyisessä muodos
saan sovelleta metsänhoitomaksujen tilityksiin. 
Vuoden 1986 toukokuussa veronsaajille annetaan 
ensimmäisen kerran veronkantolain 18 a §:ssä 
tarkoitettu lopputilitys. Tällöin myös veronsaaji
na oleville metsänhoitoyhdistyksille, piirimetsä
lautakunnille ja Ahvenanmaan maakuntahalli
tukselle tulisi voida antaa erillinen lopputilitys. 
Metsänhoitomaksujen tilittäminen kuukausittain 
lopputilitysvaiheen jälkeen olisi lisäksi epätarkoi
tuksenmukaista ja epätaloudellista tilitettävien 
määrien vähäisyyden vuoksi. 

Edellä olevan perusteella tilitysmenettelyä eh
dotetaan yhdenmukaistettavaksi siten, että lain 
18 a §:ää voitaisiin soveltaa myös metsänhoito
maksun loppu- ja jälkitilityksissä. Lain 18 a §:n 
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muuttaminen merkitsisi samalla sitä, että lain 
18 b §:n säännös, jonka mukaan lopputilitykses
sä suoritettavat tai takaisin perittävät määrät olisi 
maksettava tai perittävä asetuksella säädettävällä 
prosentilla korotettuna, tulisi koskemaan myös 
metsänhoitomaksun lopputilitystä. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Ehdotetuilla metsänhoitomaksujen loppu- ja 
jälkitilitysmenettelyä koskevilla muutoksilla ei 
ole erityisiä taloudellisia vaikutuksia. 

3. Voimaan tulo 

Laki ehdotetaan saatettavaksi voimaan mah
dollisimman pian sen jälkeen kun eduskunta on 
sen hyväksynyt. 

4. Säätämisjärjestys 

Lakiehdotus olisi käsiteltävä valtiopäiväjärjes-
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tyksen 66 §:n mukaisessa lainsäätämisjärjestykses- Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun-
sä. nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
veronkantolain 18 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 11 päivänä elokuuta 1978 annetun veronkantolain 
18 a §:n 1, 2 ja 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat 4 päivänä heinäkuuta 1980 annetussa laissa 
(526/80), näin kuuluviksi: 

18 a § 
Viiden vuoden kuluttua sitä seuranneen vuo

den alusta, jona verotuslaissa tarkoitetun sään
nönmukaisen lopullisen veron ja sen yhteydessä 
maksuunpannun metsänhoitomaksun maksuun
pano on tapahtunut, veronsaajille annetaan eril
linen tilitys (lopputilitys). Lopputilitystä edeltä
vältä vuodelta ei tehdä oikaisutilitystä. 

Lopputilitys tehdään noudattaen edellä 
18 §:ssä olevia oikaisutilitystä koskevia säännök
siä, kuitenkin siten, että kertymättä olevat vero
tuslain mukaiset verot, kannossa maksettavat en-
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nakot ja metsänhoitomaksut käsitellään vastaavan 
suuruisina veronsaajan rasitukseksi tehtyinä mak
suunpanon muutoksina. 

Lopputilityksen jälkeen kertyvät verotuslain 
mukaiset verot, kannossa maksettavat ennakot ja 
metsänhoitomaksut tilitetään vuosittain siten 
kuin 22 §:ssä säädetään (jiilkitilitys). 

Tämä laki tulee vmmaan päivänä 
kuuta 198 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Pekka Vennamo 
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Liite 

Laki 
veronkantolain 18 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 11 päivänä elokuuta 1978 annetun veronkantolain 
18 a §:n 1, 2 ja 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat 4 päivänä heinäkuuta 1980 annetussa laissa 
{526/ 80), näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

18 a §. 
Viiden vuoden kuluttua sitä seuranneen vuo

den alusta, jona verotuslaissa tarkoitetun sään
nönmukaisen lopullisen veron maksuunpano on 
tapahtunut, veronsaajille annetaan erillinen tili
tys (lopputilitys). Lopputilitystä edeltävältä vuo
delta ei tehdä oikaisutilitystä. 

Lopputilitys tehdään noudattaen edellä 
18 §:ssä olevia oikaisutilitystä koskevia säännök
siä, kuitenkin siten, että kertymättä olevat vero
tuslain mukaiset verot ja kannossa maksettavat 
ennakot käsitellään vastaavan suuruisina verou
saajan rasitukseksi tehtyinä maksuunpanon muu
toksina. 

Lopputilityksen jälkeen kertyvät verotuslain 
mukaiset verot ja kannossa maksettavat ennakot 
tilitetään vuosittain siten kuin 22 §:ssä säädetään 
(jälkitz'litys). 

Ehdotus 

18 a § 
Viiden vuoden kuluttua sitä seuranneen vuo

den alusta, jona verotuslaissa tarkoitetun sään
nönmukaisen lopullisen veron ja sen yhteydessä 
maksuunpannun metsänhoitomaksun maksuun
pano on tapahtunut, veronsaajille annetaan eril
linen tilitys (lopputilitys). Lopputilitystä edeltä
vältä vuodelta ei tehdä oikaisutilitystä. 

Lopputilitys tehdään noudattaen edellä 
18 §:ssä olevia oikaisutilitystä koskevia säännök
siä, kuitenkin siten, että kertymättä olevat vero
tuslain mukaiset verot, kannossa maksettavat en
nakot ja metsänhoitomaksut käsitellään vastaavan 
suuruisina veronsaajan rasitukseksi tehtyinä mak
suunpanon muutoksina. 

Lopputilityksen jälkeen kertyvät verotuslain 
mukaiset verot, kannossa maksettavat ennakot ja 
metsänhoitomaksut tilitetään vuosittain siten 
kuin 22 §:ssä säädetään (jälkitilitys). 

Tämä laki tulee vozmaan 
kuuta 198 

päivänä 
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