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Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiden veronhuojennussäännösten muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtiovarainministeriön ja sen alaisten
keskusvirastojen verohallituksen ja tullihallituksen välistä toimivallan jakoa veronhuojennusasioissa. Huojennettavan veron määrään
perustuva toimivaltaraja korotettaisiin 100 000
markasta 300 000 markkaan. Verohallituksen
yhteydessä oleva veronhuojennuslautakunta

ehdotetaan samalla lakkautettavaksi. Lisäksi
huojennussäännöksiin ehdotetaan tehtäväksi
eräitä viranomaisten toimivaltaan liittyviä täsmennyksiä.
Muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan
heti eduskunnan hyväksyttyä ne ja niiden
tultua vahvistetuiksi.

PERUSTELUT
1.

Nykyinen tilanne ja ehdotetut
muutokset

1.1. Lainsäädäntö

Veron, julkisen maksun tai muun vastaavan
suorituksen perimistä voidaan pitää joissakin
tapauksissa kohtuuttomana tai epätarkoituksenmukaisena. Tämän vuoksi verolaeissa on
yleensä säännös, jonka nojalla voidaan erityisistä syistä myöntää huojennus verojen tai
maksujen suorittamisesta. Huojennus voidaan
myöntää sekä verohallinnon että tullihallinnon
kantamista veroista ja maksuista.
Verotuslain 125 §:n (608/82) nojalla verovelvolliselle voidaan myöntää osittainen tai täydellinen vapautus valtion- ja kunnallisverosta,
viivästyskorosta, jäämämaksusta, viivästyskorkoa vastaavasta korosta ja lykkäyskorosta.
Lain 126 ja 126 a §:n mukaan voidaan kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi myöntää vapautus valtion-, kunnallisja kirkollisveron suorittamisesta.
Ennakkoperintälain 28 §:n (610/82) nojalla
voidaan poistaa työnantajan maksettavaksi
pantu pidättämättä jätetty määrä sekä ennak311042P

koperintälain säännösten nojalla määrätyt veronlisäykset ja korotukset sekä veron viivästyskorosta ja jäämämaksusta annetun lain mukainen viivästyskorko ja jäämämaksu samoin kuin
verolle lykkäyksen vuoksi maksettava korko.
Lain 49 a §:n mukaan voidaan poistaa maksuunpannulle ennakolle suoritettava viivästyskorko ja jäämämaksu sekä ennakolle lykkäyksen vuoksi maksettava korko. Työnantajan
sosiaaliturvamaksusta annetun lain 14 §:n (611/
82) mukaan voidaan poistaa työnantajan maksettavaksi pannut lain 10 §:n 1 momentissa
tarkoitetut veronlisäykset ja -korotukset sekä
viivästyskorko ja jäämämaksu samoin kuin
lykkäyksen vuoksi suoritettava korko.
Perintö- ja lahjaverolain 62 §:n (612/82)
nojalla voidaan myöntää vapautus perintö- ja
lahjaverosta, viivästyskorosta, jäämämaksusta
sekä lykkäyksen vuoksi suoritettavasta korosta.
Jos perintöosuuden tai lahjan arvo on verovelvollisuuden alkamisen jälkeen olennaisesti vähentynyt, voidaan lain 63 §:n nojalla määrätä,
että maksetusta perintöverosta on kohtuulliseksi katsottava osa suoritettava verovelvolliselle
takaisin tai vähennettävä maksamatta olevaa
vero määrää.
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Voimassa olevan liikevaihtoverolain 71 §:n
(614/82) ja uuden liikevaihtoverolain (559/91)
127 §:n nojalla voidaan suoritettua tai suoritettavaa veroa, veronlisäystä, viivästyskorkoa,
jäämämaksua ja lykkäyksen vuoksi suoritettavaa korkoa alentaa tai poistaa se kokonaan.
Auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain
18 §:n (615/82) mukaan voidaan auto- ja moottoripyöräveron, viivästyskoron, jäämämaksun
ja lykkäyksen vuoksi suoritettavan koron suorittamisesta myöntää vapautus. Moottoriajoneuvotyyppi, joka maanpuolustuksen kannalta
tai muusta syystä on maalle edullinen, samoin
kuin moottoriajoneuvo, jota käytetään yksinomaan yleishyödylliseen tarkoitukseen tai pääasiallisesti ulkomailla tai yksityisellä alueella,
voidaan moottoriajoneuvoverosta annetun lain
9 §:n mukaan vapauttaa varsinaisesta ajoneuvoverosta tai sen osasta. Saman lain 32 a §:n
nojalla voidaan myöntää vapautus moottoriajoneuvoveron lisäveron, viivästyskoron, jäämämaksun ja lykkäyksen vuoksi suoritettavan
koron suorittamisesta.
Leimaverolain 99 §:n 1 momentin (617 /82)
nojalla voidaan leimaverosta myöntää vapautus, kun päätöksestä, pöytäkirjanotteesta tai
asiakirjasta, jolla on myönnetty tai vahvistettu
jokin lupa tai oikeus, on suoritettava leimaveroa. Saman pykälän 2 momentin mukaan
voidaan yhteisölle, laitokselle tai säätiölle, jonka varat käytetään yksinomaan yleishyödylliseen tarkoitukseen, myöntää vapautus leimaveron suorittamisesta. Saman pykälän 3 momentin mukaan voidaan myöntää vapautus lainhuudatusleimaverolle määrätystä korotuksesta
ja 100 a §:n nojalla määrätystä veronlisäyksestä. Luottoverolain (48/90) 25 §:n mukaan voidaan myöntää vapautus luottoverosta, sen korotuksesta, veronlisäyksestä ja lykkäyksen
vuoksi suoritettavasta korosta sekä viivästyskorosta ja jäämämaksusta.
Arpajaisverolain 11 §:n (613/82) mukaan voidaan myöntää vapautus arpajaisten toimeenpanijan suoritettavaksi maksuunpannusta arpajaisverosta, korosta, veronlisäyksestä, viivästyskorosta ja jäämämaksusta sekä lykkäyksen
vuoksi suoritettavasta korosta.
Tulli tai muu tullilaitoksen kannettava maksu, tullinkorotus, virhemaksu, viivästyskorko
ja jäämämaksu voidaan tulliverolain 26 §:n
(618/82) ja 28 §:n nojalla kokonaan tai osittain
poistaa. Tasausverolain 6 §:n 3 momentin (894/
84) nojalla voidaan tasausverosta myöntää
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vapautus. Samoin valmisteverotuslain 42 §:n
(1287 /88) nojalla voidaan suoritettava valmistevero, veronlisäys, viivästyskorko, jäämämaksu tai lykkäyksen vuoksi suoritettava korko
taikka takaisin maksettavaksi määrätty hinnanerokorvaus alentaa tai poistaa.

1.2. Viranomaisten
asioissa

toimivalta

huojennus-

1.2.1. Valtion huojennustoimivalta

Valtiolle tulevasta verosta myöntää huojennuksen valtiovarainministeriö, verohallitus tai
tullihallitus. Verotuslain 125 §:n mukaan valtiovarainministeriö voi erikseen myöntää vapautuksen verotuslain mukaisten verojen viivästysseuraamuksista silloinkin, kun niitä on
tilitetty tai olisi tilitettävä muulle veronsaajalle
kuin valtiolle. Saman lain 126 ja 126 a §:n
mukaan valtiovarainministeriö tai 126 §:n mukaisissa tapauksissa myös verohallitus voi
myöntää kuntaa tai seurakuntaa kuultuaan
vapautuksen kunnallis- ja kirkollisverosta. Samoin valtiovarainministeriö tai verohallitus voi
poistaa ennakkoperintälain 28 ja 49 a §:n sekä
työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun
lain 14 §:n nojalla huojennettavat suoritukset
silloinkin, kun ne olisi tilitettävä muulle veronsaajalle kuin valtiolle.
Toimivallan jako valtiovarainministeriön
sekä verohallituksen ja tullihallituksen välillä
on edellä mainituissa huojennussäännöksissä, ei
kuitenkaan verotuslain 126 a §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa, järjestetty siten, että valtiovarainministeriö käsittelee hakemukset, jos poistettavaksi pyydetyn veron määrä on suurempi
kuin 100 000 markkaa. Muissa tapauksissa
hakemuksen ratkaisee verohallitus. Kuitenkin
tulliverolain 26 §:n, valmisteverotuslain 42 §:ssä
ja tasausverolain 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa hakemukset ratkaisee tullihallitus. Tullihallitus ratkaisee myös liikevaihtoverolain
71 §:ssä, uuden liikevaihtoverolain 127 §:ssä ja
auto- ja moottoripyöräverolain 18 §:ssä tarkoitetut hakemukset, jos poistettavaksi pyydetyn
veron määrä on enintään 100 000 markkaa ja
tulliviranomainen on kantanut veron. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin ratkaista periaatteellisesti tärkeän asian sillonkin, kun poistettavaksi pyydetyn veron määrä on 100 000
markkaa tai pienempi. Yhdenmukaisen päätöskäytännön varmistamiseksi ja verotustietojen
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hankkimiseksi valtiovarainministeriö pyytää
ratkaistavakseen kuuluvista hakemuksista verohallituksen tai tullihallituksen lausunnon.
Nykyistä toimivaltajakoa on noudatettu 1
päivästä syyskuuta 1982 alkaen.
Edellä mainittujen veronhuojennussäännösten nojalla ratkaistiin vuonna 1990 valtiovarainministeriössä 370, verohallituksessa 1 397 ja
tullihallituksessa 1 252 hakemusta.
1.2.2. Kunnan huojennustoimivalta
Verotuslain 125 §:n 1 momentin mukaan
kunnanvaltuusto tai kunnan ohjesäännössä olevan valtuutuksen nojalla kunnanhallitus voi
myöntää osittaisen tai täydellisen vapautuksen
kunnallisverosta sekä kunnallisverolle laskettavasta viivästyskorkoa vastaavasta korosta, viivästyskorosta, jäämämaksusta ja lykkäyskorosta.
1.2.3. Kirkollisveron ja kansaneläkelaitokselle
tulevien maksujen huojentaminen
Kirkkolain 368 §:n (1008/82) mukaan kirkkovaltuusto, yhteinen kirkkovaltuusto, edustajisto, ohjesäännön nojalla kirkkoneuvosto tai
yhteinen kirkkoneuvosto voi myöntää osittaisen tai täydellisen vapautuksen kirkollisverosta.
Kansaneläkelain 18 §:n (486/58) ja sairausvakuutuslain (364/63) 38 §:n mukaan vakuutettujen kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksujen
suorittamisesta vapautettaessa toimivalta on
kunnilla sen mukaisesti, mitä verotuslain
125 §:ssä säädetään.
2. Ehdotetut muutokset
2.1. Ratkaisutoimivallan tarkistaminen huojennusasioissa

2.1.1. Toimivaltarajan korottaminen
tulevan veron osalta

valtiolle

Rahanarvon heikkeneminen on aiheuttanut
sen, että veron määrä huojennushakemuksissa
on yhä useammassa tapauksessa yli 100 000
markkaa. Tämän vuoksi yhä useammat veronhuojennushakemukset tulevat valtiovarainministeriön ratkaistavaksi lisäten valtiovarainministeriössä
käsiteltävien
verotukseen

HE 56

3

liittyvien hakemusasioiden suurta maaraa.
Vuonna 1990 valtiovarainministeriössä ratkaistiin 1 925 verotukseen liittyvää hakemusasiaa, joista edellä mainittujen veronhuojennussäännösten mukaisia hakemuksia oli siis
370 kappaletta. Hallinnon kehittämiselle asetettujen tavoitteiden mukaan yksittäistapauksia
koskevien hakemusten käsittelyä ministeriöissä
ja valtioneuvostossa tulisi vähentää. Tämän
tavoitteen mukaisesti ehdotetaan huojennussäännöksiä muutettavaksi siten, että valtiovarainministeriö ratkaisisi pääsääntöisesti vain
300 000 markan määrän ylittävät veronhuojennushakemukset. Ehdotetun muutoksen jälkeen
valtaosa valtiovarainministeriössä käsiteltävistä
veronhuojennushakemuksista siirtyisi verohallituksen ja tullihallituksen ratkaistaviksi. Valtiovarainministeriö voisi edelleen ottaa periaatteellisesti tärkeän asian ratkaistavakseen huojennettavaksi pyydetystä markkamäärästä riippumatta.
Edellä olevan perusteella ehdotetaan verotuslain 125 §:n 3 momenttiaja 126 §:n 2 momenttia, ennakkoperintälain 28 §:n 2 momenttia ja
49 a §:n 2 momenttia, työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 14 §:n 2 momenttia,
perintö- ja lahjaverolain 62 §:n 2 momenttia ja
63 §:n 2 momenttia, moottoriajoneuvoverosta
annetun lain 9 §:n 2 momenttia ja 32 a §:n 2
momenttia, leimaverolain 99 §:n 4 momenttia,
luottoverolain 25 §:n 2 momenttia ja arpajaisverolain II §:n 2 momenttia muutettaviksi siten, että verohallituksella on oikeus ratkaista
veronhuojennushakemus, jos poistettavaksi
pyydetyn veron määrä on enintään 300 000
markkaa.
Samansisältöiset muutokset ehdotetaan tehtäväksi myös valtiovarainministeriön sekä verohallituksen ja tullihallituksen välistä veronhuojennushakemusten ratkaisutoimivaltaa sääteleviin uuden liikevaihtoverolain 127 §:n 2
momenttiin ja auto- ja moottoripyöräverosta
annetun lain 18 §:n 2 momenttiin sekä valtiovarainministeriön ja tullihallituksen välistä ratkaisutoimivaltaa sääteleviin tulliverolain 26 §:n
1 momenttiin, tasausverolain 6 §:n 3 momenttiin ja valmisteverotuslain 42 §:n 1 momenttiin.
2.1.2. Kansainvälistä verotusta koskevien hakemusten ratkaisutoimivalta
Kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi
tehtyihin valtiosopimuksiin, jäljempänä veroso-
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pimuksiin, sisältyy maarays, jonka mukaan
kummankin sopimusvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat sopia kaksinkertaisen verotuksen huojentamisesta yksittäistapauksissa.
Verosopimusmääräykseen perustuva viranomaisten välinen neuvottelu tapahtuu suullisesti tai kirjeitse. Lopputuloksena toinen tai molemmat sopimusvaltiot voivat luopua osittain
tai kokonaan verotusoikeutensa käyttämisestä.
Jos luopuminen tapahtuu Suomessa, on nimettyä verovelvollista ja hänen ansaitsemaansa
tiettyä tuloa koskeva verosta vapauttaminen
toteutettu verotuslain 126 a §:n nojalla.
Verosopimuksien mukaan toimivaltainen viranomainen Suomessa on valtiovarainministeriö tai sen valtuuttama edustaja. Ratkaisutoimivaltaa puheena olevissa asioissa ei ole tähän
mennessä delegoitu verohallitukselle.
Muissa Pohjoismaissa verosopimukseen perustuva keskinäinen sopimusmenettely on delegoitu verohallitusta vastaville viranomaisille.
Vain Suomen osalta keskinäistä sopimusmenettelyä koskevia asioita hoidetaan yksinomaan
valtiovarainministeriön tasolla Pohjoismaidenkin välillä. Hallinnon kehittämiselle asetettujen
tavoitteiden toteuttamiseksi ja pohjoismaisen
käytännön mukaisesti ehdotetaan, että valtiovarainministeriö ratkaisisi vain 300 000 markan
määrän ylittävät huojennushakemukset, kun
kysymyksessä on verosopimuksen mukainen
keskinäistä sopimusmenettelyä koskeva asia.
Ehdotetun muutoksen jälkeen valtaosa valtiovarainministeriössä käsiteltävistä kaksinkertaista verotusta koskevista. veronhuojennushakemuksista siirtyisi verohallituksen ratkaistaviksi.
Valtiovarainministeriö voisi edelleen ottaa periaatteellisesti tärkeän tai laajakantoisen asian
ratkaistavakseen huojennettavaksi pyydetystä
markkamäärästä riippumatta.
Edellä olevan perusteella ehdotetaan, että
verotuslain 126 a §:ään lisätään uusi 3 momentti, jonka mukaan verohallitus voisi valtiovarainministeriön valtuuttamana ratkaista l
momentissa tarkoitettuja hakemuksia, jos vapautettavaksi pyydetty määrä on enintään
300 000 markkaa. Valtiovarainministeriön valtuutuksella tarkoitetaan tässä sitä mahdollisuutta, joka valtiovarainministeriölle on annettu verosopimusten määräysten nojalla. Nyt on
tarkoitus valtiovarainministeriön päätöksellä
määrätä verohallitus käsittelemään ainoastaan
Pohjoismaiden välisen verosopimuksen nojalla
tehtäviä keskinäisiä sopimuksia ja niiden nojalla myönnettäviä huojennuksia.
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2.1.3. Kunnan ratkaisutoimivallan tarkistaminen
Verotuslain 125 §:n l momentin mukaan
kunnallisverosta myöntää vapautuksen kunnanvaltuusto tai kunnan ohjesäännössä olevan
valtuutuksen nojalla kunnanhallitus. On ilmennyt, että suurten hakemusmäärien käsittely
kunnanhallitustasolla etenkin isoissa kaupungeissa ei ole tarkoituksenmukaista, kun valtaosa hakemuksista koskee rutiininluonteisia
asioita. Tämän vuoksi ehdotetaan, että verotuslain 125 §:ää muutettaisiin siten, että kunnan ohjesäännössä voitaisiin ratkaisutoimivalta
huojennusasioissa siirtää kunnanhallituksen lisäksi myös muulle kunnalliselle toimielimene
tai kunnanhallituksen alaiselle viranhaltijalle.

2.2. Veronhuojennuslautakunnan
minen

lakkautta-

Verotuslain 125 ja 125 a §:ssä on vuodesta
1982 ollut säännökset veronhuojennuslautakunnasta. Lautakunta toimii verohallituksen
yhteydessä, ja sen tehtävänä on valtiovarainministeriön pyynnöstä antaa lausuntoja veronhuojennushakemuksista. Verotuslain 125 a §:n
mukaan veronhuojennuslautakunnan asettaa
valtioneuvosto viisivuotiskaudeksi.
Veronhuojennuslautakunta on 1980-luvun
alkupuoliskolla antanut lausuntoja niin sanotuissa ylikorkoasioissa. Lautakunta ei ole kokoontunut useaan vuoteen. Koska veronhuojennuslautakunta on osoittautunut tarpeettomaksi, sitä koskevat säännökset ehdotetaan
kumottaviksi.

2.3. Huojennuksen myöntämiselle asetettavat
ehdot
Eräiden huojennussäännösten, kuten auto- ja
moottoripyöräverosta annetun lain 18 §:n, arpajaisverolain 11 §:n, uuden liikevaihtoverolain
127 §:n ja tulliverolain 26 §:n mukaan huojennus voidaan myöntää asianomaisen viranomaisen asettamilla ehdoilla. Käytännössä myös
muissa tapauksissa huojennuksen myöntämiseen liittyy olosuhteita, joiden vuoksi olisi
tarpeen esimerkiksi veronkannon joustavuuteen tai huojennusedun rajoittamiseen liittyvistä syistä asettaa huojennuksen saamiseen ehtoja.

1991 vp Edellä olevan johdosta ja huojennussäännösten yhtenäistämiseksi ehdotetaan verotuslain
125 §:n 1 momenttia, ennakkoperintälain
28 §:n 1 momenttia ja 49 a §:n 1 momenttia
sekä perintö- ja lahjaverolain 62 §:n 1 momenttia ja 63 §:n 1 momenttia täydennettäväksi
siten, että myönteiseen huojennuspäätökseen
voidaan tarvittaessa liittää huojennuksen
myöntävän viranomaisen määräämiä ehtoja.

3. Esityksen taloudelliset ja hallinnolliset vaikutukset
Esitykseen ei liity ennakoitavissa olevia valtiontaloudellisia vaikutuksia.
Ehdotettu ratkaisutoimivallan siirto veronhuojennusasioissa valtiovarainministeriöltä verohallitukselle ja tullihallitukselle lisäisi keskusvirastojen ratkaistavaksi tulevien huojennushakemusten määrää. Toisaalta päätösvallan siir-
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tymisen yhteydessä keskusvirastot vapautuvat
hakemusten käsittelyyn liittyvästä lausuntomenettelystä.
4. Voimaantulo
Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdollisimman pian niiden tultua hyväksytyiksi ja
vahvistetuiksi.
5. Säätämisjärjestys
Koska lakiehdotuksissa ei ole kysymys uudesta tai lisätystä verosta, ne olisi käsiteltävä
valtiopäiväjärjestyksen 66 §:n mukaisessa säätämisjärjestyksessä.
Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset
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1.

Laki
verotuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain (482/58) 125 a §, sellaisena kuin se
on 6 päivänä elokuuta 1982 annetussa laissa (608/82),
muutetaan 125 §:n 1 momentin johdantokappale ja 3 momentti sekä 126 §:n 2 momentti,
sellaisina kuin ne ovat 6 päivänä elokuuta 1982 annetussa laissa (608/82) sekä
lisätään 126 a §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 31 päivänä maaliskuuta 1983 ja 28
päivänä kesäkuuta 1985 annetuilla laeilla (334/83 ja 541/85), uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3
ja 4 momentti siirtyvät 4 ja 5 momentiksi, seuraavasti:
125 §
Valtiovarainministeriö voi hakemuksesta
määräämillään ehdoilla myöntää vapautuksen
valtionverosta ja kunnanvaltuusto tai kunnan
ohjesäännössä olevan valtuutuksen nojalla
kunnanhallitus, kunnan muu toimielin tai kunnanhallituksen alainen viranhaltija kunnallisverosta. Vapautus voi olla osittainen tai täydellinen. Vapautus voidaan myöntää:

Verohallitus ratkaisee 1 momentissa tarkoitetun hakemuksen, jos poistettavaksi pyydetty
määrä on enintään 300 000 markkaa. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin ottaa periaatteellisesti tärkeän asian ratkaistavakseen.

Verohallitus ratkaisee hakemuksen, jos poistettavaksi pyydetyt valtiovarainministeriön vapautettavissa olevat määrät ovat enintään
300 000 markkaa. Valtiovarainministeriö voi
kuitenkin ottaa periaatteellisesti tärkeän asian
ratkaistavakseen.

Valtiovarainministeriö voi määrätä verohallituksen ratkaisemaan 1 momentissa tarkoitettuja hakemuksia, jos vapautettavaksi pyydetty
määrä on enintään 300 000 markkaa. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin ottaa periaatteellisesti tärkeän asian ratkaistavakseen.

126 §

126 a §

Tämä

laki tulee voimaan
kuuta 199

päivänä

1991 vp -

HE 56

7

2.

Laki
ennakkoperintälain 28 ja 49 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperintälain (418/59) 28 §:n 1 ja 2
momentti sekä 49 a §:n 1 ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat 6 päivänä elokuuta 1982 annetussa
laissa (610/82), seuraavasti:
28 §
Valtiovarainministeriö voi erityisistä syistä
hakemuksesta määräämillään ehdoilla poistaa
työnantajan maksettavaksi 24 §:n ja 25 a §:n 3
momentin nojalla pannun pidättämättä jätetyn
määrän, 22 ja 25 §:ssä tarkoitetut veronlisäykset, 25 b §:ssä tarkoitetun korotuksen sekä
veron viivästyskorosta ja jäämämaksusta annetun lain (145/76) mukaisen viivästyskoron ja
jäämämaksun sekä verolle lykkäyksen vuoksi
maksettavan koron. Valtiovarainministeriö voi
poistaa nämä määrät silloinkin, kun niitä olisi
tilitettävä tai on tilitetty muulle veronsaajalle
kuin valtiolle.
Verohallitus ratkaisee 1 momentissa tarkoitetun hakemuksen, jos poistettavaksi pyydetty
määrä on enintään 300 000 markkaa. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin ottaa periaatteellisesti tärkeän asian ratkaistavakseen.

49 a §
Valtiovarainministeriö voi erityisistä syistä
hakemuksesta määräämillään ehdoilla poistaa
maksuunpannulle ennakolle suoritettavan viivästyskoron ja jäämämaksun sekä ennakolle
lykkäyksen vuoksi maksettavan koron. Valtiovarainministeriö voi poistaa nämä määrät silloinkin, kun niitä olisi tilitettävä tai on tilitetty
muulle veronsaajalle kuin valtiolle.
Verohallitus ratkaisee 1 momentissa tarkoitetun hakemuksen, jos poistettavaksi pyydetty
määrä on enintään 300 000 markkaa. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin ottaa periaatteellisesti tärkeän asian ratkaistavakseen.
Tämä

laki tulee v01maan
kuuta 199

päivänä

3.

Laki
työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan työnantajan sosiaaliturvamaksusta 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun lain (366/63)
14 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 6 päivänä elokuuta 1982 annetussa laissa (611/82),
seuraavasti:
14 §
Verohallitus ratkaisee 1 momentissa tarkoitetun hakemuksen, jos poistettavaksi pyydetty
määrä on enintään 300 000 markkaa. Valtiova-

rainministeriö voi kuitenkin ottaa periaatteellisesti tärkeän asian ratkaistavakseen.
Tämä

laki tulee voimaan
kuuta 199

päivänä

8
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4.
Laki
perintö- ja lahjaverolain 62 ja 63 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 12 päivänä heinäkuuta 1940 annetun perintö- ja lahjaverolain 62 §:n 1 ja 2 momentti
sekä 63 §:n 1 ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat 6 päivänä elokuuta 1982 annetussa laissa
(612/82), seuraavasti:
62 §
Valtiovarainministeriö voi hakemuksesta
määräämillään ehdoilla myöntää osittaisen tai
täydellisen vapautuksen perintö- ja lahjaverosta, viivästyskorosta ja jäämämaksusta sekä
lykkäyksen vuoksi suoritettavasta korosta. Vapautus voidaan myöntää:
1) jos verovelvollisen veronmaksukyky hänen
ja hänen perheensä käytettävissä olevat tulot ja
varallisuus huomioon ottaen on erityisistä syistä, kuten elatusvelvollisuuden, työttömyyden
tai sairauden johdosta olennaisesti alentunut;
2) jos veron periminen ilmeisesti vaarantaisi
maatilatalouden tai muun yritystoiminnan jatkuvuuden tai työpaikkojen säilyvyyden tai
3) jos veron periminen olisi muusta erityisestä syystä ilmeisesti kohtuutonta.
Verohallitus ratkaisee 1 momentissa tarkoitetun hakemuksen, jos poistettavaksi pyydetty
määrä on enintään 300 000 markkaa. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin ottaa periaatteellisesti tärkeän asian ratkaistavakseen.

63 §
Jos pesäosuuden tai lahjan arvo on verovelvollisuuden alkamisen jälkeen olennaisesti vähentynyt, valtiovarainministeriö voi erityisistä
syistä hakemuksesta määräämillään ehdoilla
päättää, että maksetusta verosta on kohtuulliseksi katsottu osa suoritettava verovelvolliselle
takaisin tai vastaavasti maksamatta olevaa
veron määrää on alennettava.
Verohallitus ratkaisee 1 momentissa tarkoitetun hakemuksen, jos poistettavaksi pyydetty
määrä on enintään 300 000 markkaa. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin ottaa periaatteellisesti tärkeän asian ratkaistavakseen.
Tämä

laki tulee voimaan
kuuta 199

päivänä
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5.
Laki
moottoriajoneuvoverosta annetun lain 9 ja 32 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan moottoriajoneuvoverosta 30 päivänä joulukuuta 1966 annetun lain 9 §:n 2 momentti
ja 32 a §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat 6 päivänä elokuuta 1982 annetussa laissa (616/82),
seuraavasti:
9§

32 a §

Verohallitus ratkaisee 1 momentissa tarkoitetun hakemuksen, jos poistettavaksi pyydetty
määrä on enintään 300 000 markkaa. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin ottaa periaatteellisesti tärkeän asian ratkaistavakseen.

Verohallitus ratkaisee 1 momentissa tarkoitetun hakemuksen, jos poistettavaksi pyydetty
määrä on enintään 300 000 markkaa. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin ottaa periaatteellisesti tärkeän asian ratkaistavakseen.
Tämä

laki tulee vmmaan
kuuta 199

päivänä

6.
Laki
leimaverolain 99 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 99 §:n 4 momentti,
sellaisena kuin se on 11 päivänä heinäkuuta 1986 annetussa laissa (542/86), seuraavasti:
99 §

Verohallitus ratkaisee tässä pykälässä tarkoitetun hakemuksen, jos poistettavaksi tai palautettavaksi pyydetty määrä on enintään 300 000
markkaa. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin

2 311042P

ottaa periaatteellisesti tärkeän asian ratkaistavakseen.
Tämä

laki tulee voimaan
kuuta 199

päivänä

1991 vp -
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7.
Laki
luottoverolain 25 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 19 päivänä tammikuuta 1990 annetun luottoverolain (48/90) 25 §:n 2 momentti
seuraavasti:
25 §

rainministeriö voi kuitenkin ottaa periaatteellisesti tärkeän asian ratkaistavakseen.

Verohallitus ratkaisee 1 momentissa tarkoitetun hakemuksen, jos poistettavaksi pyydetty
määrä on enintään 300 000 markkaa. Valtiova

Tämä

laki tulee voimaan
kuuta 199

päivänä

8.
Laki
arpajaisvero1ain 11 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 10 päivänä huhtikuuta 1970 annetun arpajaisverolain (259/70) 11 §:n 2 momentti,
sellaisena kuin se on 6 päivänä elokuuta 1982 annetussa laissa (613/82), seuraavasti:
11§
Verohallitus ratkaisee 1 momentissa tarkoitetun hakemuksen, jos poistettavaksi pyydetty
määrä on enintään 300 000 markkaa. Valtiova-

rainministeriö voi kuitenkin ottaa periaatteellisesti tärkeän asian ratkaistavakseen.
Tämä

laki tulee voimaan
kuuta 199

päivänä
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9.
Laki
liikevaihtoverolain 127 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 22 päivänä maaliskuuta 1991 annetun liikevaihtoverolain 127 §:n (559/91) 2
momentti seuraavasti:
127 §

teriö voi kuitenkin ottaa periaatteellisesti tärkeän asian ratkaistavakseen.

Verohallitus tai, jos tulliviranomainen on
kantanut veron, tullihallitus ratkaisee 1 momentissa tarkoitetun hakemuksen, jos poistettavaksi tai palautettavaksi pyydetty määrä on
enintään 300 000 markkaa. Valtiovarainminis-

Tämä

laki tulee voimaan
kuuta 199

päivänä

10.
Laki
auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan auto- ja moottoripyöräverosta 14 päivänä marraskuuta 1967 annetun lain 18 §:n 2
momentti, sellaisena kuin se on 6 päivänä elokuuta 1982 annetussa laissa (615/82), seuraavasti:
18 §
Verohallitus tai, jos tulliviranomainen on
kantanut veron, tullihallitus ratkaisee 1 momentissa tarkoitetun hakemuksen, jos poistettavaksi tai palautettavaksi pyydetty määrä on
enintään 300 000 markkaa. Valtiovarainminis-

teriö voi kuitenkin ottaa periaatteellisesti tärkeän asian ratkaistavakseen.

Tämä

laki tulee voimaan
kuuta 199

päivänä
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11.
Laki
tulliverolain 26 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 14 päivänä heinäkuuta 1978 annetun tulliverolain (575/78) 26 §:n 1 momentti,
sellaisena kuin se on 6 päivänä elokuuta 1982 annetussa laissa (618/82), seuraavasti:
26 §
Valtiovarainministeriö voi erityisistä syistä
hakemuksesta määräämillään ehdoilla alentaa
suoritettua tai suoritettavaa tullia taikka poistaa sen kokonaan. Tullihallitus ratkaisee asian,
jos poistettavaksi tai palautettavaksi pyydetyn
tullin määrä on enintään 300 000 markkaa.

Valtiovarainministeriö voi kuitenkin ottaa periaatteellisesti tärkeän asian ratkaistavakseen.

Tämä

laki tulee voimaan
kuuta 199

päivänä

12.
Laki
tasausverolain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1971 annetun tasausverolain (922/71) 6 §:n 3 momentti,
sellaisena kuin se on 21 päivänä joulukuuta 1984 annetussa laissa (894/84), seuraavasti:
6 §

Valtiovarainministeriö voi erityisistä syistä
hakemuksesta määräämillään ehdoilla alentaa
suoritettua tai suoritettavaa tasausveroa taikka
poistaa sen kokonaan. Tullihallitus ratkaisee
asian, jos poistettavaksi tai palautettavaksi
pyydetyn tasausveron määrä on enintään

300 000 markkaa. Valtiovarainministeriö voi
kuitenkin ottaa periaatteellisesti tärkeän asian
ratkaistavakseen.

Tämä

laki tulee voimaan
kuuta 199

päivänä
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13.
Laki
valmisteverotuslain 42 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 3 päivänä heinäkuuta 1974 annetun valmisteverotuslain (558/74) 42 §:n 1 momentti,
sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1287/88), seuraavasti:
42 §
Valtiovarainministeriö voi erityisistä syistä
hakemuksesta määräämillään ehdoilla alentaa
suoritettua tai suoritettavaa valmisteveroa, veronlisäystä, viivästyskorkoa, jäämämaksua tai
lykkäyksen vuoksi suoritettavaa korkoa tai
takaisin maksettavaksi määrättyä hinnanerokorvausta taikka poistaa ne kokonaan. Tullihallitus ratkaisee asian, jos poistettavaksi tai

palautettavaksi pyydetty määrä on enintään
300 000 markkaa. Valtiovarainministeriö voi
kuitenkin ottaa periaatteellisesti tärkeän asian
ratkaista vakseen.

Tämä

laki tulee voimaan
kuuta 199

päivänä

Helsingissä 23 päivänä elokuuta 1991

Tasavallan Presidentti

MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri Iiro Viinanen
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Liite

1.

Laki
verotuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain (482/58) 125 a §, sellaisena kuin se
on 6 päivänä elokuuta 1982 annetussa laissa (608/82),
muutetaan 125 §:n 1 momentin johdantokappale ja 3 momentti sekä 126 §:n 2 momentti,
sellaisina kuin ne ovat 6 päivänä elokuuta 1982 annetussa laissa (608/82) sekä
lisätään 126 a §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 31 päivänä maaliskuuta 1983 ja 28
päivänä kesäkuuta 1985 annetuilla laeilla (334/83 ja 541/85), uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3
ja 4 momentti siirtyvät 4 ja 5 momentiksi, seuraavasti:

Voimassa oleva laki

Ehdotus

125 §
Valtiovarainministeriö voi hakemuksesta
myöntää vapautuksen valtionverosta ja kunnanvaltuusto tai kunnan ohjesäännössä olevan
valtuutuksen nojalla kunnanhallitus kunnallisverosta. Vapautus voi olla osittainen tai täydellinen. Vapautus voidaan myöntää,

125 §
Valtiovarainministeriö voi hakemuksesta
määräämillään ehdoilla myöntää vapautuksen
valtionverosta ja kunnanvaltuusto tai kunnan
ohjesäännössä olevan valtuutuksen nojalla
kunnanhallitus, kunnan muu toimielin tai kunnanhallituksen alainen viranhaltija kunnallisverosta. Vapautus voi olla osittainen tai täydellinen. Vapautus voidaan myöntää:

Verohallitus ratkaisee hakemuksen, jos poistettavaksi pyydetyt valtiovarainministeriön vapautettavissa olevat määrät ovat enintään
100 000 markkaa. Valtiovarainministeriö voi
kuitenkin ottaa periaatteellisesti tärkeän asian
ratkaistavakseen. Valtiovarainministeriö voi ennen hakemuksen ratkaisemista hankkia lausunnon verohallituksen yhteydessä olevalta veronhuojennuslautakunnalta.

Verohallitus ratkaisee hakemuksen, jos poistettavaksi pyydetyt valtiovarainministeriön vapautettavissa olevat määrät ovat enintään
300 000 markkaa. Valtiovarainministeriö voi
kuitenkin ottaa periaatteellisesti tärkeän asian
ratkaistavakseen.

125 a §

Veronhuojennuslautakunnassa on puheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä, jotka ynnä heidän
varamiehensä valtioneuvosto määrää viisivuotiskausittain. Jäsenistä yksi on määrättävä valtiovarainministeriön virkamiehistä ja yksi kunnallisten keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä. Lautakunnassa tulee, mikäli mahdollista, eri
veronmaksajaryhmien olla edustettuina.
Veronhuojennuslautakunnan puheenjohtajalta
vaaditaan oikeustieteen kandidaatin tutkinto.
Kaikkien lautakunnan jäsenten tulee olla verotukseen perehtyneitä.
Veronhuojennuslautakuntaan
sovelletaan,
mitä komiteoista on määrätty.

(125 a § kumotaan)
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Ehdotus

Voimassa oleva laki

126 §
Verohallitus ratkaisee 1 momentissa tarkoiVerohallituksella on oikeus ratkaista 1 motetun hakemuksen, jos poistettavaksi pyydetty
mentissa tarkoitettu hakemus, milloin poistettavaksi pyydetty määrä on enintään 100 000 määrä on enintään 300 000 markkaa. Valtiomarkkaa. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin varaiministeriö voi kuitenkin ottaa periaatteellisesti tärkeän asian ratkaistavakseen.
ratkaista periaatteellisesti tärkeän asian silloinkin, kun poistettavaksi pyydetty määrä on
100 000 markkaa tai sitä pienempi.
126 a §

Valtiovarainministeriö voi määrätä verohallituksen ratkaisemaan 1 momentissa tarkoitettuja
hakemuksia, jos vapautettavaksi pyydetty määrä on enintään 300 000 markkaa. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin ottaa periaatteellisesti
tärkeän asian ratkaistavakseen.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199

päivänä

2.
Laki
ennakkoperintälain 28 ja 49 a §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperintälain (418/59) 28 §:n 1 ja 2
momentti sekä 49 a §:n 1 ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat 6 päivänä elokuuta 1982 annetussa
laissa ( 61 0/82), seuraavasti:

Voimassa oleva laki

Ehdotus

28 §
Valtiovarainministeriö voi erityisistä syistä
hakemuksesta poistaa työnantajan maksettavaksi 24 §:n ja 25 a §:n 3 momentin nojalla
pannun pidättämättä jätetyn määrän, 22 ja
25 §:ssä tarkoitetut veronlisäykset, 25 b §:ssä
tarkoitetun korotuksen sekä veron viivästyskorosta ja jäämämaksusta annetun lain (145/76)
mukaisen viivästyskoron ja jäämämaksun sekä
verolle lykkäyksen vuoksi maksettavan koron.
Valtiovarainministeriö voi poistaa nämä määrät silloinkin, kun niitä olisi tilitettävä tai on
tilitetty muulle veronsaajalle kuin valtiolle.

28 §
Valtiovarainministeriö voi erityisistä syistä
hakemuksesta määräämillään ehdoilla poistaa
työnantajan maksettavaksi 24 §:n ja 25 a §:n 3
momentin nojalla pannun pidättämättä jätetyn
määrän, 22 ja 25 §:ssä tarkoitetut veronlisäykset, 25 b §:ssä tarkoitetun korotuksen sekä
veron viivästyskorosta ja jäämämaksusta annetun lain (145/76) mukaisen viivästyskoron ja
jäämämaksun sekä verolle lykkäyksen vuoksi
maksettavan koron. Valtiovarainministeriö voi
poistaa nämä määrät silloinkin, kun niitä olisi
tilitettävä tai on tilitetty muulle veronsaajalle
kuin valtiolle.
Verohallitus ratkaisee 1 momentissa tarkoitetun hakemuksen, jos poistettavaksi pyydetty
määrä on enintään 300 000 markkaa. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin ottaa periaatteellisesti tärkeän asian ratkaistavakseen.

Verohallituksella on oikeus ratkaista 1 momentissa tarkoitettu hakemus, milloin poistettavaksi pyydetty määrä on enintään 100 000
markkaa. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin
ratkaista periaatteellisesti tärkeän asian silloinkin, kun poistettavaksi pyydetty määrä on
100 000 markkaa tai sitä pienempi.
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Voimassa oleva laki

Ehdotus

49 a §
Valtiovarainministeriö voi erityisistä syistä
hakemuksesta poistaa maksuunpannulle ennakolle suoritettavan viivästyskoron ja jäämämaksun sekä ennakolle lykkäyksen vuoksi
maksettavan koron. Valtiovarainministeriö voi
poistaa nämä määrät silloinkin, kun niitä olisi
tilitettävä tai on tilitetty muulle veronsaajalle
kuin valtiolle.
Verohallituksella on oikeus ratkaista 1 momentissa tarkoitettu hakemus, milloin poistettavaksi pyydetty määrä on enintään 100 000
markkaa. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin
ratkaista periaatteellisesti tärkeän asian silloinkin, kun poistettavaksi pyydetty määrä on
100 000 markkaa tai sitä pienempi.

49 a §
Valtiovarainministeriö voi erityisistä syistä
hakemuksesta määräämillään ehdoilla poistaa
maksuunpannulle ennakolle suoritettavan viivästyskoron ja jäämämaksun sekä ennakolle
lykkäyksen vuoksi maksettavan koron. Valtiovarainministeriö voi poistaa nämä määrät silloinkin, kun niitä olisi tilitettävä tai on tilitetty
muulle veronsaajalle kuin valtiolle.
Verohallitus ratkaisee 1 momentissa tarkoitetun hakemuksen, jos poistettavaksi pyydetty
määrä on enintään 300 000 markkaa. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin ottaa periaatteellisesti tärkeän asian ratkaistavakseen.

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199 .

päivänä

3.
Laki
työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan työnantajan sosiaaliturvamaksusta 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun lain (366/63)
14 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 6 päivänä elokuuta 1982 annetussa laissa (611/82),
seuraavasti:

Voimassa oleva laki

Ehdotus
14 §

Verohallituksella on oikeus ratkaista 1 momentissa tarkoittu hakemus, milloin poistettavaksi pyydetty määrä on enintään 100 000
markkaa. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin
ratkaista periaatteellisesti tärkeän asian silloinkin, kun poistettavaksi pyydetty määrä on
100 000 markkaa tai sitä pienempi.

Verohallitus ratkaisee 1 momentissa tarkoitetun hakemuksen, jos poistettavaksi pyydetty
määrä on enintään 300 000 markkaa. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin ottaa periaatteellisesti tärkeän asian ratkaistavakseen.

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199 .

päivänä
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4.
Laki
perintö- ja lahjaverolain 62 ja 63 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 12 päivänä heinäkuuta 1940 annetun perintö- ja lahjaverolain 62 §:n 1 ja 2 momentti
sekä 63 §:n 1 ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat 6 päivänä elokuuta 1982 annetussa laissa
(612/82), seuraavasti:

Voimassa oleva laki

Ehdotus

62 §
Jos verovelvollisen veronmaksukyky hänen
ja hänen perheensä käytettävissä olevat tulot ja
varallisuus huomioon ottaen on erityisistä syistä, kuten elatusvelvollisuuden, työttömyyden
tai sairauden johdosta olennaisesti alentunut
taikka jos veron periminen ilmeisesti vaarantaisi maatilatalouden tai muun yritystoiminnan
jatkuvuuden tai työpaikkojen säilyvyyden taikka jos veron periminen olisi muusta erityisestä
syystä ilmeisesti kohtuutonta, voi valtiovarainministeriö hakemuksesta myöntää osittaisen tai
täydellisen vapautuksen perintö- tai lahjaverosta, viivästyskorosta ja jäämämaksusta sekä
lykkäyksen vuoksi suoritettavasta korosta.

62 §
Valtiovarainministeriö voi hakemuksesta
määräämillään ehdoilla myöntää osittaisen tai
täydellisen vapautuksen perintö- ja lahjaverosta,
viivästyskorosta ja jäämämaksusta sekä lykkäyksen vuoksi suoritettavasta korosta. Vapautus voidaan myöntää:
1) jos verovelvollisen veronmaksukyky hänen
ja hänen perheensä käytettävissä olevat tulot ja
varallisuus huomioon ottaen on erityisistä syistä,
kuten elatusvelvollisuuden, työttömyyden tai sairauden johdosta olennaisesti alentunut;
2) jos veron periminen ilmeisesti vaarantaisi
maatilatalouden tai muun yritystoiminnan jatkuvuuden tai työpaikkojen säilyvyyden tai
3) jos veron periminen olisi muusta erityisestä
syystä ilmeisesti kohtuutonta.
Verohallitus ratkaisee 1 momentissa tarkoitetun hakemuksen, jos poistettavaksi pyydetty
määrä on enintään 300 000 markkaa. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin ottaa periaatteellisesti tärkeän asian ratkaistavakseen.

Verohallituksella on oikeus ratkaista 1 momentissa tarkoitettu hakemus, milloin poistettavaksi pyydetty määrä on enintään 100 000
markkaa. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin
ratkaista periaatteellisesti tärkeän asian silloinkin, kun poistettavaksi pyydetty määrä on
100 000 markkaa tai sitä pienempi.
63 §
Jos pesäosuuden tai lahjan arvo on verovelvollisuuden alkamisen jälkeen olennaisesti vähentynyt, voi valtiovarainministeriö, milloin on
erityistä syytä, hakemuksesta määrätä, että
maksetusta verosta on kohtuulliseksi katsottu
osa on suoritettava verovelvolliselle takaisin,
taikka vastaavasti vähentää maksamatta olevaa
veron määrää.
Verohallituksella on oikeus ratkaista 1 momentissa tarkoitettu hakemus, milloin alennettavaksi pyydetty määrä on enintään 100 000

3 311042P

63 §
Jos pesäosuuden tai lahjan arvo on verovelvollisuuden alkamisen jälkeen olennaisesti vähentynyt, valtiovarainministeriö voi erityisistä
syistä hakemuksesta määräämillään ehdoilla
päättää, että maksetusta verosta on kohtuulliseksi katsottu osa suoritettava verovelvolliselle
takaisin tai vastaavasti maksamatta olevaa
veron määrää on alennettava.
Verohallitus ratkaisee 1 momentissa tarkoitetun hakemuksen, jos poistettavaksi pyydetty
määrä on enintään 300 000 markkaa. Valtio-
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Voimassa oleva laki

Ehdotus

markkaa. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin
ratkaista periaatteellisesti tärkeän asian silloinkin, kun alennettavaksi pyydetty määrä on
100 000 markkaa tai sitä pienempi.

varainministeriö voi kuitenkin ottaa periaatteellisesti tärkeän asian ratkaistavakseen.

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199 .

päivänä

5.
Laki
moottoriajoneuvoverosta annetun lain 9 ja 32 a §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan moottoriajoneuvoverosta 30 päivänä joulukuuta 1966 annetun lain 9 §:n 2 momentti
ja 32 a §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat 6 päivänä elokuuta 1982 annetussa laissa (616/82),
seuraavasti:

Voimassa oleva laki

Ehdotus
9§

Verohallituksella on oikeus ratkaista 1 momentissa tarkoitettu hakemus, milloin poistettavaksi pyydetty määrä on enintään 100 000
markkaa. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin
ratkaista periaatteellisesti tärkeän asian silloinkin, kun poistettavaksi pyydetty määrä on
100 000 markkaa tai sitä pienempi.

Verohallitus ratkaisee 1 momentissa tarkoitetun hakemuksen, jos poistettavaksi pyydetty
määrä on enintään 300 000 markkaa. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin ottaa periaatteellisesti tärkeän asian ratkaistavakseen.

32 a §
Verohallituksella on oikeus ratkaista 1 momentissa tarkoitettu hakemus, milloin poistettavaksi tai palautettavaksi pyydetty määrä on
enintään 100 000 markkaa. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin ratkaista periaatteellisesti
tärkeän asian silloinkin, kun poistettavaksi tai
palautettavaksi pyydetty määrä on 100 000
markkaa tai sitä pienempi.

Verohallitus ratkaisee 1 momentissa tarkoitetun hakemuksen, jos poistettavaksi pyydetty
määrä on enintään 300 000 markkaa. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin ottaa periaatteellisesti tärkeän asian ratkaistavakseen.

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199 .

päivänä
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6.

Laki
leimaverolain 99 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 99 §:n 4 momentti,
sellaisena kuin se on 11 päivänä heinäkuuta 1986 annetussa laissa (542/86), seuraavasti:

Ehdotus

Voimassa oleva laki

99 §
Verohallituksella on oikeus ratkaista tässä
pykälässä tarkoitettu hakemus, milloin poistettavaksi tai palautettavaksi pyydetty määrä on
enintään 100 000 markkaa. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin ratkaista periaatteellisesti
tärkeän asian silloinkin, kun poistettavaksi tai
palautettavaksi pyydetty määrä on 100 000
markkaa tai sitä pienempi.

Verohallitus ratkaisee tässä pykälässä tarkoitetun hakemuksen, jos poistettavaksi tai palautettavaksi pyydetty määrä on enintään 300 000
markkaa. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin
ottaa periaatteellisesti tärkeän asian ratkaistavakseen.

Tämä

laki tulee
kuuta 199

voimaan

päivänä

7.
Laki
luottoverolain 25 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 19 päivänä tammikuuta 1990 annetun luottoverolain (48/90) 25 §:n 2 momentti
seuraavasti:

Ehdotus

Voimassa oleva laki

25 §
Verohallituksella on oikeus ratkaista 1 momentissa tarkoitettu hakemus, milloin poistettavaksi pyydetty määrä on enintään 100 000
markkaa. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin
ratkaista periaatteellisesti tärkeän asian silloinkin, kun poistettavaksi pyydetty määrä on
100 000 markkaa tai sitä pienempi.

Verohallitus ratkaisee 1 momentissa tarkoitetun hakemuksen, jos poistettavaksi pyydetty
määrä on enintään 300 000 markkaa. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin ottaa periaatteellisesti tärkeän asian ratkaistavakseen.

Tämä

laki tulee
kuuta 199

voimaan

päivänä
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8.
Laki
arpajaisverolain 11 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 10 päivänä huhtikuuta 1970 annetun arpajaisverolain (259/70) 11 §:n 2 momentti,
sellaisena kuin se on 6 päivänä elokuuta 1982 annetussa laissa (613/82), seuraavasti:

Voimassa oleva laki

Ehdotus
11 §

Verohallituksella on oikeus ratkaista 1 momentissa tarkoitettu hakemus, milloin poistettavaksi pyydetty määrä on enintään 100 000
markkaa. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin
ratkaista periaatteellisesti tärkeän asian silloinkin, kun poistettavaksi pyydetty määrä on
100 000 markkaa tai sitä pienempi.

Verohallitus ratkaisee 1 momentissa tarkoitetun hakemuksen, jos poistettavaksi pyydetty
määrä on enintään 300 000 markkaa. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin ottaa periaatteellisesti tärkeän asian ratkaistavakseen.

Tämä

laki tulee
kuuta 199

voimaan

päivänä

9.
Laki
liikevaihtoverolain 127 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 22 päivänä maaliskuuta 1991 annetun liikevaihtoverolain (559/91) 127 §:n 2
momentti seuraavasti:

Voimassa oleva laki

Ehdotus
127 §

Verohallituksella tai, mikäli tulliviranomainen kantaa veron, tullihallituksella on oikeus
ratkaista 1 momentissa tarkoitettu hakemus,
milloin poistettavaksi tai palautettavaksi pyydetty määrä on enintään 100 000 markkaa.
Valtiovarainministeriö voi kuitenkin ratkaista
periaatteellisesti tärkeän asian silloinkin, kun
poistettavaksi tai palautettavaksi pyydetty
määrä on 100 000 markkaa tai sitä pienempi.

Verohallitus tai, jos tulliviranomainen on
kantanut veron, tullihallitus ratkaisee 1 momentissa tarkoitetun hakemuksen, jos poistettavaksi tai palautettavaksi pyydetty määrä on
enintään 300 000 markkaa. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin ottaa periaatteellisesti tärkeän asian ratkaistavakseen.

Tämä

laki tulee voimaan
kuuta 199

päivänä
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10.
Laki
auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan auto- ja moottoripyöräverosta 14 päivänä marraskuuta 1967 annetun lain 18 §:n 2
momentti, sellaisena kuin se on 6 päivänä elokuuta 1982 annetussa laissa (615/82), seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus

18 §
Verohallituksella tai, mikäli tulliviranomainen on kantanut veron, tullihallituksella on
oikeus ratkaista 1 momentissa tarkoitettu hakemus, milloin poistettavaksi tai palautettavaksi pyydetty määrä on enintään 100 000 markkaa. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin ratkaista periaatteellisesti tärkeän asian silloinkin,
kun poistettavaksi tai palautettavaksi pyydetty
määrä on 100 000 markkaa tai sitä pienempi.

Verohallitus tai, jos tulliviranomainen on
kantanut veron, tullihallitus ratkaisee 1 momentissa tarkoitetun hakemuksen, jos poistettavaksi tai palautettavaksi pyydetty määrä on
enintään 300 000 markkaa. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin ottaa periaatteellisesti tärkeän asian ratkaistavakseen.

Tämä

laki tulee voimaan
kuuta 199

päivänä
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11.
Laki
tulliverolain 26 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 14 päivänä heinäkuuta 1978 annetun tulliverolain (575/78) 26 §:n 1 momentti,
sellaisena kuin se on 6 päivänä elokuuta 1982 annetussa laissa (618/82), seuraavasti:

Voimassa oleva laki

Ehdotus

26 §
Valtiovarainministeriö voi erityisistä syistä
hakemuksesta määräämillään ehdoilla alentaa
suoritettua tai suoritettavaa tullia tahi poistaa
sen kokonaan. Tullihallituksella on oikeus ratkaista asia, milloin poistettavaksi tai palautettavaksi pyydetyn tullin määrä on enintään
100 000 markkaa. Valtiovarainministeriö voi
kuitenkin ratkaista periaatteellisesti tärkeän
asian silloinkin, kun poistettavaksi tai palautettavaksi pyydetty määrä on 100 000 markkaa
tai sitä pienempi.

26 §
Valtiovarainministeriö voi erityisistä syistä
hakemuksesta määräämillään ehdoilla alentaa
suoritettua tai suoritettavaa tullia taikka poistaa sen kokonaan. Tullihallitus ratkaisee asian,
jos poistettavaksi tai palautettavaksi pyydetyn
tullin määrä on enintään 300 000 markkaa.
Valtiovarainministeriö voi kuitenkin ottaa periaatteellisesti tärkeän asian ratkaistavakseen.

Tämä

laki tulee voimaan
kuuta 199

päivänä
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12.
Laki
tasausverolain 6 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1971 annetun tasausverolain (922/71) 6 §:n 3 momentti,
sellaisena kuin se on 21 päivänä joulukuuta 1984 annetussa laissa (894/84), seuraavasti:

Ehdotus

Voimassa oleva laki
6§

Valtiovarainministeriö voi erityisistä syistä
hakemuksesta määräämillään ehdoilla alentaa
suoritettua tai suoritettavaa tasausveroa tahi
poistaa sen kokonaan. Tullihallituksella on
oikeus ratkaista asia, milloin poistettavaksi tai
palautettavaksi pyydetyn tasausveron määrä
on enintään 100 000 markkaa. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin ratkaista periaatteellisesti
tärkeän asian silloinkin, kun poistettavaksi tai
palautettavaksi pyydetty määrä on 100 000
markkaa tai sitä pienempi.

Valtiovarainministeriö voi erityisistä syistä
hakemuksesta määräämillään ehdoilla alentaa
suoritettua tai suoritettavaa tasausveroa taikka
poistaa sen kokonaan. Tullihallitus ratkaisee
asian, jos poistettavaksi tai palautettavaksi
pyydetyn tasausveron määrä on enintään
300 000 markkaa. Valtiovarainministeriö voi
kuitenkin ottaa periaatteellisesti tärkeän asian
ratkaistavakseen.

Tämä

laki tulee
kuuta 199

voimaan

päivänä

13.
Laki
valmisteverotuslain 42 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 3 päivänä heinäkuuta 1974 annetun valmisteverotuslain (558/74) 42 §:n 1 momentti,
sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1287 /88,) seuraavasti:

Voimassa oleva laki

Ehdotus

42 §
Valtiovarainministeriö voi erityisistä syistä
hakemuksesta määräämillään ehdoilla alentaa
suoritettua tai suoritettavaa valmisteveroa, veronlisäystä, viivästyskorkoa, jäämämaksua tai
lykkäyksen vuoksi suoritettavaa korkoa tahi
takaisin maksettavaksi määrättyä hinnanerokorvausta taikka poistaa ne kokonaan. Tullihallituksella on oikeus ratkaista asia, milloin
poistettavaksi tai palautettavaksi pyydetty
määrä on enintään 100 000 markkaa. Valtiova-

42 §
Valtiovarainministeriö voi erityisistä syistä
hakemuksesta määräämillään ehdoilla alentaa
suoritettua tai suoritettavaa valmisteveroa, veronlisäystä, viivästyskorkoa, jäämämaksua tai
lykkäyksen vuoksi suoritettavaa korkoa tai
takaisin maksettavaksi määrättyä hinnanerokorvausta taikka poistaa ne kokonaan. Tullihallitus ratkaisee asian, jos poistettavaksi tai
palautettavaksi pyydetty määrä on enintään
300 000 markkaa. Valtiovarainministeriö voi
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Voimassa oleva laki

Ehdotus

rainministeriö voi kuitenkin ratkaista periaatteellisesti tärkeän asian silloinkin, kun poistettavaksi tai palautettavaksi pyydetty määrä on
100 000 markkaa tai sitä pienempi.

kuitenkin ottaa periaatteellisesti tärkeän asian
ratkaistavakseen.

Tämä

laki tulee
kuuta 199

voimaan

päivänä

