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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tulo- ja varallisuusverolain 
48 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan osakkeiden ja muiden 
arvopapereiden vahvistamiseen liittyviä määräai
koja myöhenrrettäväksi yhdellä kuukaudella vah
vistettaessa verotusarvoja vuodelta 1986 toimitet
tavaa verotusta varten. Tämä väliaikainen muutos 
on tarpeen kevään 1986 virkamieslakon verotus-

aineiston käsittelyyn aiheuttaman viivästymisen 
vuoksi. 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdolli
simman pian sen jälkeen kun eduskunta on sen 
hyväksynyt. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotettu 
muutos 

Tulo- ja varallisuusverolain 48 §:n 2 momentin 
mukaan verohallitus valmistaa verovuoden loka
kuun loppuun mennessä ehdotuksen niiden 
osakkeiden verotusarvoiksi, joiden vahvistaminen 
sille lainkohdan 1 momentin mukaan kuuluu. 
Ehdotusta vastaan voidaan seuraavan marraskuun 
aikana tehdä muistutuksia, minkä jälkeen varsi
nainen verotusarvopäätös on tehtävä joulukuun 
loppuun mennessä. Luettelo verotusarvoista on 
julkaistava niin, että se on verovelvollisten saata
villa viimeistään tammikuun 15 päivänä. 

Vuoden 1986 keväällä olleen, myös verohallin
toa koskeneen virkamiesten työnseisauksen vuok
si kuluvalta vuodelta toimitenavaa verotusta var
ten vahvistettavien verotusarvojen laskennassa 
tarvittavan verotusaineiston saaminen ja samalla 
myös verotusarvoehdotuksen valmistuminen vii
västyvät noin kuukaudella. Tämän vuoksi myös 
verovelvollisille olisi varattava mahdollisuus teh
dä verotusarvoehdotusta koskeva muistutus kuu
kautta tavanomaista myöhemmin eli joulukuun 
loppuun mennessä. Asiaa koskevaan väliaikaiseen 
lakiin olisi tarkoituksenmukaista sisällyttää myös 
verohallitukselle asetettujen, edellä selostettujen 
määräaikojen väliaikainen pidentäminen niin 
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ikään kuukaudella. Tällöin verotusarvoehdotus 
olisi tehtävä vuoden 1986 marraskuun loppuun 
mennessä ja asiaa koskeva lopullinen päätös vuo
den 1987 tammikuun aikana. Verotusarvoluette
lo olisi vastaavasti julkaistava viimeistään helmi
kuun 15 päivänä 1987. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Esityksellä ei ole vaikutusta valtion tai kuntien 
talouteen.· 

3. Voimaantulo ja soveltaminen 

Laki olisi saatettava voimaan mahdollisimman 
pian sen jälkeen kun eduskunta on sen hyväksy
nyt ja ennen sitä ajankohtaa, jolloin verotusarvo
ehdotus olisi voimassa olevan lain mukaan tehtä
vä eli ennen kuluvan vuoden lokakuun loppua. 
Lainmuutos olisi väliaikainen ja koskisi vain vero
tusarvojen vahvistamista vuodelta 1986 toimitet
tavaa verotusta varten. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
tulo- ja varallisuusverolain 48 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan väliaikaisesti 31 päivänä joulukuuta 1974 annetun 
tulo- ja varallisuusverolain (1043/74) 48 §:n 2 momentti näin kuuluvaksi: 

48 § 

Verohallitus valmistaa ehdotuksen 1 momen
tissa tarkoitettujen arvopapereiden verotusarvoksi 
ennen vuoden 1986 marraskuun loppua, minkä 
jälkeen se, jonka etua asia saattaa koskea, sekä 
myös arvopaperin antaja voivat seuraavan joulu
kuun aikana tehdä verohallitukselle ehdotusta 
vastaan muistutuksensa. Verohallituksen on vuo
den 1987 tammikuun loppuun mennessä toimi-

Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 1986 

tettava verotusarvojen lopullinen vahvistaminen 
ja julkaistava niistä luettelo, niin että se on 
verovelvollisten saatavana viimeistään helmikuun 
15 päivänä 1987. 

Tämä laki tulee voimaan pa1vana 
kuuta 1986. Sitä sovelletaan vahvistettaessa vero
tusarvoja vuodelta 1986 toimitettavaa verotusta 
varten. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Pekka Vennamo 
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Liite 

Laki 
tulo- ja varallisuusverolain 48 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan väliaikaisesti 31 päivänä joulukuuta 197 4 annetun 
tulo- ja varallisuusverolain (1043/74) 48 §:n 2 momentti näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

48 § 

Verohallitus valmistaa ehdotuksen 1 momen
tissa tarkoitettujen arvopapereiden verotusarvoksi 
ennen verovuoden lokakuun loppua, minkä jäl
keen se, jonka etua asia saattaa koskea, sekä myös 
arvopaperin antaja voivat seuraavan marraskuun 
aikana tehdä verohallitukselle ehdotusta vastaan 
muistutuksensa. Verohallituksen on seuraavan 
joulukuun loppuun mennessä toimitettava vero
tusarvojen lopullinen vahvistaminen ja julkaista
va niistä luettelo, niin että se on verovelvollisten 
saatavana viimeistään tammikuun 15 päivänä. 

Ehdotus 

48 § 

Verohallitus valmistaa ehdotuksen 1 momen
tissa tarkoitettujen arvopapereiden verotusarvoksi 
ennen vuoden 1986 ma"askuun loppua, minkä 
jälkeen se, jonka etua asia saattaa koskea, sekä 
myös arvopaperin antaja voivat seuraavan joulu
kuun aikana tehdä verohallitukselle ehdotusta 
vastaan muistutuksensa. Verohallituksen on vuo
den 1987 tammikuun loppuun mennessä toimi
tettava verotusarvojen lopullinen vahvistaminen 
ja julkaistava niistä luettelo, niin että se on 
verovelvollisten saatavana viimeistään helmikuun 
15 päivänä 1987. 

Tiimii laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1986. Sitä sovelletaan vahvistettaessa vero
tusarvoja vuodelta 1986 toimiteitavaa verotusta 
varten. 
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