
1987 vp. - HE n:o 189 

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verotuslain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että verojohtajan ni
mittämistä ja tämän sijaisen määräämistä koske
vat säännökset poistetaan verotuslaista. Ehdotus 
liittyy valtioneuvoston tekemään periaatepäätök-

1. Nykyinen tilanne Ja ehdotettu 
muutos 

Verohallinnon virkojen täyttämisestä on saa
detty asianomaisissa hallintoa koskevissa asetuk
sissa. Tästä poikkeuksena on verojohtajan nimit
täminen ja tämän sijaisen määrääminen. Niistä 
on säädetty verotuslaissa ( 4821 58). Säännökset 
ovat sisältyneet verotuslakiin vuoden 1960 alusta 
lukien, jolloin laki tuli voimaan. Verojohtaja on 
verohallinnossa paikallishallintoviranomaisena 
toimivan verotoimiston päällikkö. Lain 6 §:n 3 
momentin mukaan verojohtajan nimittää viran 
oltua haettavaksi julistettuna verohallitus, kuul
tuaan veropiiriin kuuluvien kuntien kunnanhalli
tuksia. Verojohtajan ollessa estyneenä toimii hä
nen sijaisenaan verotoimiston päällikkönä vero
hallituksen määräämä henkilö. 

Valtioneuvosto teki 5 päivänä marraskuuta 
1987 periaatepäätöksen virkanimitystoimivallan 
järjestämisestä valtionhallinnossa. Periaatepää
töksen mukaan virkaan nimittäminen paikallis
hallinnossa tapahtuu siten, että piiri täyttää yksi
kön päällikön viran ja paikallishallinnon yksikkö 
muut virat. Yksikön tehtävien laadun mukaan 
voidaan harkita, tulisiko yksikön päällikön sijai
sen viran täyttämisen kuulua sille viranomaiselle, 
joka nimittää päällikön. Päätöksen mukaan nimi
tystoimivallan antaminen entistä laajemmin hal-
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seen virkanimitystoimivallan järjestämisestä valti
onhallinnossa. Laki ehdotetaan saarettavaksi voi
maan mahdollisimman pian sen jälkeen kun 
eduskunta on sen hyväksynyt. 

lintoyksiköille liittyy yleiseen tavoitteeseen vah
vistaa hallintoyksiköiden toimintaedellytyksiä. 

Edellä olevan perusteella on tarpeen tarkistaa 
myös verojohtajan nimittämistä ja tämän sijaisen 
määräämistä koskevia säännöksiä. Asiaa koskevat 
säännökset ehdotetaan samalla poistettaviksi ve
rotuslaista norminannon uudistamisen valmiste
lusta 9 päivänä lokakuuta 1986 annetun valtio
neuvoston päätöksen a 52510 1186) tavoitteiden 
toteuttamiseksi. Asetuksella on tarkoitus säätää, 
että verojohtajan nimittäisi verohallinnossa piiri
hallintoviranomaisena toimiva lääninverovirasto. 
Samalla asetuksella ehdotetaan säädettäväksi, et
tä verojohtajan sijaisen määräisi lääninveroviras
to. 

Lisäksi lain 17 §:n 1 momenttiin, 99 §:n 2 
momenttiin ja 134 §:ään ehdotetaan tehtäväksi 
teknisluonteinen tarkistus, joka vastaa verohalli
tuksesta annetun lain (739/69) 5 §:n edellyttä
mää nykyistä tilannetta. 

2. Esityksen taloudelliset Ja hal
linnolliset vaikutukset 

Esityksellä ei ole vaikutuksia valtion tai kun
tien talouteen. 

Lain antamisen jälkeen on tarkoitus muuttaa 
verohallituksesta annettua asetusta (273/74) si
ten, että muutos merkitsisi 214 verotoimiston 
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verojohtajan viran täyttämisen siirtymistä vero
hallitukselta 11 lääninverovirastolle. 

3. Voimaantulo 

Valtioneuvoston tekemän periaatepäätöksen 
mukaan nimitystoimivaltaa koskevien säännösten 

tarkistaiDiseksi on ryhdyttävä toimenpltetsun si
ten, että muutokset tulevat voimaan 1.1.1988. 
Tämän johdosta laki ehdotetaan saatettavaksi 
voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun 
eduskunta on sen hyväksynyt. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
verotuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain 
(482/58) 6 §:n 3 momentti, 17 §:n 1 momentti, 99 §:n 2 momentti ja 134 §, 

näistä 6 §:n 3 momentti sellaisena kuin se on 30 päivänä tammikuuta 1987 annetussa laissa 
(7 41 87), näin kuuluviksi: 

6 § 

Verotoimiston päällikkönä on veropiirin vero
johtaja. 

17 § 
Verolautakunnan jaostoissa, joiden lukumää

rän verohallitus määrää, on vähintään neljä jä
sentä. 

99 § 

Hakijalla, verohallituksella, kunnanhallituksel
la ja kansaneläkelaitoksella on oikeus valittaa 

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1987 

keskusverolautakunnan ennakkotiedon sisältäväs
tä päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen 
kolmenkymmenen päivän kuluessa päätöksen tie
doksi saamisesta. Asia on korkeimmassa hallinto
oikeudessa käsiteltävä kiireellisenä. 

134 § 
Jos veroilmoituksia taikka muita verotukseen 

kuuluvia asiakirjoja tuhoutuu, verohallituksella 
on oikeus antaa tarpeelliset määräykset ilmoitta
misvelvollisuuden uudelleen täyttämisestä sekä 
verotuksen toimittamisesta. 

Tämä laki tulee votmaan 
kuuta 198 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Ulla Puolanne 
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Liite 

Laki 
verotuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain 
(482/58) 6 §:n 3 momentti, 17 §:n 1 momentti, 99 §:n 2 momentti ja 134 §, 

näistä 6 §:n 3 momentti sellaisena kuin se on 30 päivänä tammikuuta 1987 annetussa laissa 
(74/87), näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

6 § 

Verotoimiston päällikkönä on veropiirin vero
johtaja. Verojohtajan nimittää viran oltua haetta
vaksi julistettuna verohallitus, kuultuaan veropii
ni'n kuuluvien kuntien kunnanhallituksia. Vero
johtajan ollessa estyneenä toimii hänen sijaise
naan verotoimiston päällzkkönä verohallituksen 
määräämä henkilö. 

17 §. 
Verolautakunnan jaostoissa, joiden lukumää

rän valtiovarainministeriö määrää, on vähintään 
neljä jäsentä. 

Verotoimiston päällikkönä on veropiirin vero
johtaja. 

17 § 
Verolautakunnan jaostoissa, joiden lukumää

rän verohallitus määrää, on vähintään neljä jä
sentä. 

99 § 

Hakijalla, valtiovarainministeriöllä, kunnallis
hallituksella ja kansaneläkelaitoksella on oikeus 
valittaa keskusverolautakunnan ennakkotiedon 
sisältävästä päätöksestä korkeimpaan hallinto
oikeuteen kolmenkymmenen päivän kuluessa lu
ettuna päätöksen tiedoksi saamisesta. Asia on 
korkeimmassa hallinto-oikeudessa käsiteltävä kii
reellisenä. 

134§ 
Jos veroilmoituksia taikka muita verotukseen 

kuuluvia asiakirjoja tuhoutuu, on valtiovarainmi
nisteriöllä oikeus antaa tarpeelliset määräykset 
ilmoittamisvelvollisuuden uudelleen täyttämises
tä sekä verotuksen toimittamisesta. 

Hakijalla, verohallituksella, kunnanhallituksel
la ja kansaneläkelaitoksella on oikeus valittaa 
keskusverolautakunnan ennakkotiedon sisältäväs
tä päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen 
kolmenkymmenen päivän kuluessa päätöksen tie
doksi saamisesta. Asia on korkeimmassa hallinto
oikeudessa käsiteltävä kiireellisenä. 

134 § 
Jos veroilmoituksia taikka muita verotukseen 

kuuluvia asiakirjoja tuhoutuu, verohallituksella 
on oikeus antaa tarpeelliset määräykset ilmoitta
misvelvollisuuden uudelleen täyttämisestä sekä 
verotuksen toimittamisesta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 

päivänä 
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