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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräistä vakuutus
maksuista suoritettavasta verosta annetun lain 6 ja 7 §:n muutta
misesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että eräistä vakuu
tusmaksuista suoritettavasta verosta annettuun 
lakiin tehtäisiin liikevaihtoverotusmenettelyn 
uudistamisen edellyttämät muutokset. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 
päivänä tammikuuta 1989. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta 
verosta annetun lain (664/66) mukaan vakuu
tuksenantajien on suoritettava valtiolle eräistä 
vakuutusmaksuista 16 prosenttia veroa. Kalen
terikuukaudelta laskettu vero on lain 5 §:n 
mukaan suoritettava viimeistään seuraavan 
kuukauden 25 päivänä. Verovelvollisen on lain 
6 §:n mukaan annettava kultakin kalenterivuo
den puoliskolta eli verokaudelta veroilmoitus. 
Lain 7 §:ssä viitataan muilta osin liikevaihtove
rotuksen menettelyä koskeviin säännöksiin. 

Liikevaihtoverotusmenettely uudistetaan 
vuoden 1989 alusta voimaan tulevalla lailla 
(1119/87). Muutoksilla pyritään parantamaan 
verovelvollisten oikeusturvaa ja vähentämään 
tarpeettomia hallinnollisia toimenpiteitä. Kuu
kausimaksujen oikeamääräisyyttä ja oikea
aikaisuutta ryhdytään valvomaan kuukausi
maksujen valvontajärjestelmällä. Siinä verovel
volliset antavat kuukausimaksujen suorittami
sen yhteydessä kuukausi-ilmoituksen. Lisäksi 
verovelvolliset antavat tilikaudelta tilikausi
ilmoituksen. Verokausista ja veroilmoituksista 
luovutaan. Veron suorittamisaikaa pidenne-
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tään 25 päivää, jotta verovelvollisilla olisi tosi
asiallinen mahdollisuus suorittaa kalenterikuu
kaudelta menevä liikevaihtovero oikeamääräi
senä. 

Liikevaihtoveron ja vakuutusmaksuista suo
ritettavan veron menettelyä koskevat säännök
set ovat tähän asti olleet samanlaiset. Liike
vaihtoverotusmenettelyn uudistamisen vuoksi 
ehdotetaan, että eräistä vakuutusmaksuista 
suoritettavasta verosta annetun lain 6 ja 7 § 
muutettaisiin liikevaihtoverolain säännöksiä 
vastaaviksi. Veron suorittamisaikaa ei ehdoteta 
pidennettäväksi, koska vakuutusmaksuista 
suoritetaan veroa kertyneiden vakuutusmaksu
jen perusteella. Kun vakuutusmaksuista suori
tettavaan veroon ei liity vähennysoikeuksia, 
veron suorittamisajan pidentämiseen ei ole sa
manlaisia perusteita kuin liikevaihtoveron osal
ta. Kuukausi-ilmoitus ehdotetaan annettavaksi 
kuukausimaksun suorittamisen yhteydessä. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Esityksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia. 
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3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivä
nä tammikuuta 1989, jolloin myös liikevaihto
verotusmenettelyn uudistamista koskevat sään
nökset tulevat voimaan. 

4. Säätämisjärjestys 

Koska lakiehdotuksessa ei ole kysymys uu
desta tai lisätystä verosta, lakiehdotus olisi 
käsiteltävä valtiopäiväjärjestyksen 66 §:n mu
kaisessa säätämisjärjestyksessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 6 ja 7 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta veros
ta 20 päivänä joulukuuta 1966 annetun lain (664/66) 6 ja 7 §, näistä 6 § sellaisena kuin se on 3 
päivänä marraskuuta 1978 annetussa laissa (823/78), näin kuuluviksi: 

6§ 
Verovelvollisen on kultakin kalenterikuu

kaudelta annettava kuukausi-ilmoitus viimeis
tään seuraavan kalenterikuukauden 25 päivänä 
tai, jos mainittu päivä on pyhäpäivä, arkilau
antai tai juhannusaatto, ensimmäisenä arkipäi
vänä sen jälkeen. 

Kultakin tilikaudelta on annettava tilikausi
ilmoitus kolmen kuukauden kuluessa tilikau
den päättymisestä. 

7 § 
Vakuutusmaksusta suoritettavasta verosta 

on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä 
liikevaihtoverolaissa (532/63) on säädetty liike
vaihtoverosta. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1989. Lain 6 §:n 2 momentissa tarkoitet
tu tilikausi-ilmoitus annetaan ensimmäisen ker-
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ran lain voimaantulon jälkeiseltä tilikauden 
osalta. Ennen lain voimaantuloa päättyväitä 
verokaudelta annetaan veroilmoitus Iääninve
rovirastolie noudattaen ennen tämän lain voi
maantuloa voimassa olleita säännöksiä. 

Lääninverovirasto toimittaa verotuksen en
nen vuotta 1989 päättyneeitä verokaudelta jo
kaisen verovelvollisen kohdalta, jollei liike
vaihtoverotoimisto ole sitä toimittanut, ja vah
vistaa sen verollisen määrän, mistä verovelvol
lisen on veroa suoritettava. Verotuksen toimit
tamisen määräaikaan ei sovelleta liikevaihtove
rolain 46 §:n 1 momentissa olevaa tilikauteen 
kohdistuvan maksuunpanon määräaikaa. 

Ennen vuotta 1989 päättyneeitä verokaudel
ta muutosta haettaessa on noudatettava ennen 
tämän lain voimaantuloa voimassa olleita mää
räaikoja sekä liikevaihtoverolain 62 §:n 2 mo
menttia sellaisena, kuin se oli voimassa ennen 
tämän lain voimaantuloa. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Ulla Puolanne 
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Liite 

Laki 
eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 6 ja 7 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta veros
ta 20 päivänä joulukuuta 1966 annetun lain (664/66) 6 ja 7 §, näistä 6 § sellaisena kuin se on 3 
päivänä marraskuuta 1978 annetussa laissa (823/78), näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

6 §. 
Verovelvollisen on kultakin verokaudelta an

nettava veroilmoitus. Verokautena on kalente
rivuoden puolisko. 

7 §. 
Tämän lain mukaisesta veron suorittamisesta 

samoin kuin veroviranomaisista, ilmoittamis
velvollisuudesta, verotuksen toimittamisesta, 
muutoksenhausta, ennakkotiedon antamisesta, 
myönnettävästä veronhuojennuksesta ja lyk
käyksestä sekä salassapitovelvollisuudesta ja 
muutoinkin on, mikäli tässä laissa ei ole toisin 
säädetty, soveltuvin osin voimassa, mitä liike
vaihtoverosta ja liikevaihtoverohallinnosta on 
säädetty tai muutoin määrätty. 

Ehdotus 

6§ 
Verovelvollisen on kultakin kalenterikuu

kaudelta annettava kuukausi-ilmoitus viimeis
tään seuraavan kalenterikuukauden 25 päivänä 
tai, jos mainittu päivä on pyhäpäivä, arkilau
antai tai juhannusaatto, ensimmäisenä arkipäi
vänä sen jälkeen. 

Kultakin tilikaudelta on annettava tilikausi
ilmoitus kolmen kuukauden kuluessa tilikau
den päättymisestä. 

7 § 
Vakuutusmaksusta suoritettavasta verosta 

on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä 
liikevaihtoverolaissa (532/63) on säädetty liike
vaihtoverosta. 

Tämä laki tulee voimaan pmvana 
kuuta 1989. Lain 6 §:n 2 momentissa tarkoitet
tu tilikausi-ilmoitus annetaan ensimmäisen ker
ran lain voimaantulon jälkeiseltä tilikauden 
osalta. Ennen lain voimaantuloa päättyväitä 
verokaudelta annetaan veroilmoitus Iääninve
rovirastolie noudattaen ennen tämän lain voi
maantuloa voimassa olleita säännöksiä. 

Lääninverovirasto toimittaa verotuksen en
nen vuotta 1989 päättyneeitä verokaudelta jo
kaisen verovelvollisen kohdalta, jollei liike
vaihtoverotoimisto ole sitä toimittanut, ja vah
vistaa sen verol/isen määrän, mistä verovelvol
lisen on veroa suoritettava. Verotuksen toimit
tamisen määräaikaan ei sovelleta liikevaihtove
rolain 46 §:n 1 momentissa olevaa tilikauteen 
kohdistuvan maksuunpanon määräaikaa. 
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Voimassa oleva laki 
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Ehdotus 

Ennen vuotta 1989 päättyneeitä verokaudel
ta muutosta haettaessa on noudatettava ennen 
tämän lain voimaantuloa voimassa olleita mää
räaikoja sekä liikevaihtoverolain 62 §:n 2 mo
menttia sellaisena, kuin se oli voimassa ennen 
tämän lain voimaantuloa. 


