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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verotuslain muuttami
sesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vero
tuslakia. Välittömän verotuksen oikaisumenet
telyä kehitettäisiin siten, että verolautakunta 
muutettaisiin yksinomaan veronoikaisuvaati
muksia käsitteleväksi toimielimeksi. Verotus
päätökseen haettaisiin aina ensin muutosta 
oikaisuvaatimuksena verolautakunnalta. Vero
toimisto ratkaisisi veronoikaisuvaatimukset, sil
tä osin kuin esitetty vaatimus hyväksytään. 
Oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä 
valitettaisiin lääninoikeuteen. Samalla oikaisu
menettelyn kanssa rinnakkaisesta veromuistu
tusmenettelystä tutkijalautakunnassa voitaisiin 
luopua. Verotuksen toimittaminen siirtyisi kai
kilta osin verotoimiston tehtäväksi. 

Samalla kuntakohtaiset verolautakunnat eh
dotetaan muutettaviksi veropiirikohtaisiksi. 
Lautakunnat voisivat toimia jaostoihin jakau
tuneina kuten nykyisinkin, jolloin myös kunta
kohtaiset jaostot olisivat mahdollisia. Verolau
takuntia koskeviin säännöksiin ehdotetaan li
säksi eräitä muita lautakuntien muodostamista 
ja järjestäytymistä koskevia muutoksia. 

Verotuslakiin ehdotetaan lisättäväksi pysyvä 
säännös verotuksen julkisten tietojen massa
luovutuksesta kunnan viranomaisten lakisää
teisten tehtävien hoitamista varten. 

Veronkorotuksen laskemista koskevia sään
nöksiä ehdotetaan yksinkertaistettavaksi. Käyt
töön otettaisiin markkamääräiset korotukset, 
jolloin veronkorotuksen laskemisesta prosent
teina verosta tai veroäyreistä voitaisiin pääosin 
luopua. Samalla säännöksiä ehdotetaan eräiltä 
osin väljennettäväksi. 

Lisäksi lakiin ehdotetaan tehtäväksi eräitä 
pääomaverouudistuksesta johtuvia tarkistuksia 
sekä eräitä teknisluonteisia menettelyä koske
via muutoksia. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi
maan 1 päivänä tammikuuta 1994. Tietojen 
luovuttamista koskeva säännös on kuitenkin 
tarkoitettu tulemaan voimaan ensi tilassa, jol
loin sitä voitaisiin soveltaa jo vuodelta 1992 
toimitettavan verotuksen perusteella luovutet
taviin tietoihin heti verotuksen päättymisen 
jälkeen. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

1.1. V erotuksen oikaisu- ja muutoksenhaku
menettelyn kehittäminen 

1.1.1. Nykytila 

Verotuslain ( 482/58) veron oikaisu- ja muu
toksenhakujärjestelmä sisältää useita erilaisia 
oikaisu- tai muutoksenhakutapoja. Samoin toi
mivalta ensi vaiheessa voi olla joko verotoimis
tolla, verolautakunnalla tai suoraan lääninoi
keudella. Verotoimisto oikaisee verotuslain 
82 a §:n mukaan veron maksuunpanossa tapah
tuneet virheet. Verolautakunta käsittelee 82 §:n 
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nojalla kaikki veronoikaisuasiat Myös vero
tuksessa todetun selvän virheen korjaaminen 
edellyttää nykyisin asian käsittelemistä verolau
takunnassa. Veronoikaisuasiassa annetusta 
päätöksestä on valitettava erikseen lääninoi
keuteen. Verolautakunta on 82 §:n 3 momentin 
mukaan velvollinen käsittelemään myös sään
nönmukaista verotusta koskevat lääninoikeu
delle tehdyt valitukset veronoikaisuina. Jos 
valituksessa tarkoitetun asian tutkiminen ei 
kuulu verolautakunnan toimivaltaan tai jos 
siinä esitetty vaatimus hylätään, verolautakun
nan on siirrettävä asia tältä osin lääninoikeu
den käsiteltäväksi. Muut kuin säännönmukais
ta verotusta koskevat valitukset samoin kuin 
valtion- ja kunnanasiamiesten tekemät valituk-
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set käsitellään suoraan lääninoikeudessa. Vero
tuslaissa on säädetty näiden oikaisu- ja muu
toksenhakukeinojen lisäksi tutkijalautakunta
menettelystä. Säännönmukaiseen verotukseen 
voi hakea tutkijalautakunnalta muutosta vero
muistutuksin 92 §:ssä säädetyssä lyhyessä mää
räajassa. 

Verotuksen oikaisu- ja muutoksenhakujärjes
telmää on pidetty verovelvollisten kannalta 
hajanaisena ja vaikeaselkoisena. Se sisältää 
rinnakkaisia verotuspäätösten oikaisukeinoja ja 
on siten epätarkoituksenmukainen niin verovel
vollisten kuin verohallinnonkin kannalta. Ve
rovelvollisen voi olla usein vaikea valita käy
tettävissä olevien keinojen välillä. Järjestelmää 
on yksinkertaistettu osittaisuudistuksilla. Niistä 
keskeiset ovat vuosina 1982 ja 1986 toteutetut 
muutokset (399/82 ja 74/87), joilla poistettiin 
perustevalitus ja säädettiin yleinen viiden vuo
den valitusaika. Veronoikaisumahdollisuuksia 
laajennettiin samalla niin, että verotuksessa 
tapahtuneen virheen oikaiseminen tuli sen laa
dusta riippumatta veronoikaisumenettelyssä 
mahdolliseksi. Vuoden 1986 hallituksen esityk
sen (HE 158/86 vp) perusteluissa tuotiin esiin 
tavoite selkiinnyttää ja yksinkertaistaa muutok
senhakujärjestelmää siten, että tutkijalautakun
ta- ja veronoikaisumenettelyt voitaisiin ennen 
pitkää yhdistää. 

Oikeusministeriön 24 päivänä tammikuuta 
1990 asettaman verotuksen oikeussuojatoimi
kunnan (komiteamietintö 1992:7) keskeisenä 
tehtävänä oli selvittää mahdollisuudet yhdistää 
nykyinen veronoikaisu- ja tutkijalautakunta
menettely kehittämällä veronoikaisujärjestel
mää. Toimikunta totesi mietinnössään, että 
muutoksenhakujärjestelmän kehittämistavoit
teet on asetettava siten, että ne vastaavat 
nykyisiä oikeusturvakäsityksiä. Keskeistä on, 
että verotuksessa syntyvät virheet voidaan 
korjata mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja 
menettelyllisesti yksinkertaisella tavalla. Muu
toksenhakujärjestelmän on siten oltava selkeä 
ja tehokas. Tämä koskee erityisesti niitä tapa
uksia, joissa on kysymys selvistä virheistä. 
Verotuksen oikeussuojatoimikunnan työtä jat
kaneen verotuksen muutoksenhakujärjestelmän 
uudistamistyöryhmän (Oikeusministeriön lain
valmisteluosaston julkaisu 411993) mukaan tul
kinnanvaraisissa tapauksissa olisi tärkeää, että 
asianosaiset saisivat riittävän tosiasiaselvityksen 
pohjalta annetun perustellun pli;ätöksen ennen 
kuin asiasta valitetaan hallintotuomiois
tuimeen. 

1.1.2. Ehdotetut muutokset 

Veronoikaisumahdollisuuksien laajentami
nen vuoden 1982 uudistuksessa on vähentänyt 
tutkijalautakunnalle tehtävän muistutuksen 
merkitystä. Sitä on vähentänyt oleellisesti myös 
viime vuosina käyttöön otettu verolippujen 
varhennettu lähettäminen, jolloin selvät virheet 
on voitu oikaista vapaamuotoisten korjaus
pyyntöjen perusteella jo ennen verotuksen 
päättymisajankohtaa. Vuoden 1991 veromuis
tutusten määrä oli noin puolet vuoden 1988 ja 
alle puolet tätä edeltäneiden vuosien muistutus
ten määrästä. Myös verolautakunta on toimi
nut veronoikaisuelimenä tehokkaasti ja nope
asti. Lääninoikeudelle tehtävien valitusten 
määrä on vähentynyt jopa kolmannekseen ai
kaisemmasta. Koska tarkoituksenmukaisia teh
täviä ei näytä jäävän kahdelle paikallistason 
lautakunnalle, menettelyä ehdotetaan yksinker
taistettavaksi ja selkiinnytettäväksi siten, että 
tulo- ja varallisuusverotuksessa otettaisiin käyt
töön yhdenmukainen ensivaiheen oikaisume
nettely. Tutkijalautakunnista ja veromuistutus
menettelystä luovuttaisiin. Verotukseen haettai
siin muutosta aina tekemällä oikaisuvaatimus 
verolautakunnalle. Menettely koskisi myös val
tion- ja kunnanasiamiehiä ja muita 91 §:n 2 
momentissa mainittuja muutoksenhakuun oi
keutettuja viranomaisia. Verolautakunnan pää
tökseen saisi hakea muutosta valittamalla lää
ninoikeuteen. 

1.2. V erotusmenettelyn kehittäminen ja 
itseoikaisumenettelyn laajentaminen 

1.2.1. Nykytila 

Verolautakunta toimittaa verotuksen vero
tuslain 71 §:n nojalla. Sille kuuluvaa toimival
taa on 72 a §:n säännöksellä siirretty verotoi
mistolle, joka useimmissa tapauksissa nykyisin 
toimittaa verotuksen. Verotoimisto voi ratkais
ta kaikki säännönmukaista verotusta koskevat 
tapaukset, joissa verotus perustuu ilmoitettui
hin tietoihin. Se toimittaa verotuksen myös 
niissä tapauksissa, joissa veroilmoituksesta 
poikkeaminen ei ylitä 10 000 markkaa tai joissa 
poikkeaminen ei vaikuta veron määrään. Ve
rotoimisto valmistelee ja tekee verotusesitykset 
myös niissä tapauksissa, joissa verotuksen toi
mittaminen on säädetty verolautakunnan teh
täväksi. Verolautakunnat eivät käytännössä 
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juurikaan muuta verotoimiston tekemiä vero
tusesityksiä. 

Verolautakunnan ja verotoimiston välinen 
tehtäväjako tulee edellä l.l. kohdassa olevan 
johdosta uuden tarkastelun kohteeksi. Se oli 
keskeisenä kehittämiskohteena myös vuonna 
1986 toteutetussa uudistuksessa, jolloin vero
toiroistoille annettiin päätösvalta selvissä ja 
rutiiniluontoisissa verotustapauksissa. Uudistus 
antoi lautakunnille aiempaa paremman mah
dollisuuden perehtyä usein muuttuvaan vero
lainsäädäntöön ja kehittää asiantuntemustaan 
niissä asioissa. Tämä tarve on korostunut 
erityisesti sen jälkeen, kun verolautakunnan 
asema tuli keskeiseksi myös muutoksenhaku
menettelyssä veronoikaisun laajentamista kos
kevan vuoden 1982 uudistuksen yhteydessä. 
Verotuksen oikeussuojatoimikunta ei tehnyt 
esitystä verolautakunnan ja verotoimiston vä
lisen tehtäväjaon uudistamisesta. Toimikunta 
katsoi kuitenkin, että oikaisuasioita käsittele
välle lautakunnalle olisi eduksi, jos se voisi 
keskittyä nimenomaan oikaisuasioihin. Oi
kaisumenettelystä voitaisiin toimikunnan mu
kaan muodostaa nykyistä enemmän varsinaisen 
muutoksenhakemenettelyn kaltainen vaihe asi
an käsittelyssä. Tämä olisi tarpeen jo sen 
vuoksi, että verotuspäätöksissä olevat selvät 
virheet voidaan nykyisin korjata ennen vero
tuksen toimittamisen päättymistä. Oikaisume
nettelyyn ohjautuu siten entistä enemmän tul
kinnanvaraisia tapauksia. Verotuksen muutok
senhakujärjestelmän uudistamistyöryhmän mie
lestä verolautakuntien tulisi toimia yksinomaan 
oikaisueliminä. Tällöin ne eivät olisi sitoutu
neet verotusta toimitettaessa omaksuttuun rat
kaisuun tulkintakysymyksissä. Siten ne voisivat 
nykyistä helpommin muuttaa verotuspäätöstä 
myös silloin, kun kyse ei ole selvästä virheestä. 

Lautakuntajärjestelmän avulla on pyritty 
turvaamaan kansanvaltaisuutta sekä eri veron
maksajaryhmien verotuskohtelun yhtenäisyyttä 
välittömässä verotuksessa. Verotuksen perus
teista on nykyään säädetty huomattavasti yk
sityiskohtaisemmin kuin lautakuntajärjestel
män kehittämisen aikoihin. Muun muassa tie
tojen suorasiirtomenettely ja ilmoitusvelvolli
suuden rajoittaminen ovat yksinkertaistaneet 
itse verotusmenettelyä. Harkintaverotuksesta 
luopuminen sekä pääomatulojen ja kiinteistö
verotuksen muuttuminen vaikuttavat toisaalta 
siihen, että verolautakuntien merkitys säännön
mukaisen verotuksen toimittajana vähenee 
edelleen. Pääomatulojen verotus poistaa vero-

tuskysymyksenä sen, miten tulo on jaettava eri 
veronsaajakuntien kesken. 

1.2.2. Ehdotetut muutokset 

Edellä esitetyistä syistä ja koska verolauta
kunnassa nykyisin käsiteltävät asiat voidaan 
muutoinkin hoitaa taloudellisemmin ja tehok
kaammin virkamiestyönä, verotuksen toimitta
mista koskevia säännöksiä ehdotetaan muutet
tavaksi siten, että verolautakunta toimisi yksin
omaan oikaisuvaatimuksia käsittelevänä elime
nä ja että verotoimisto toimiHaisi verotuksen 
kaikilta osin. Tämän mukaisesti myös jälkive
rotuksen toimittaminen, samoin kuin viran
omaisaloitteisten veronoikaisujen toimittami
nen siirtyisi verotoimiston tehtäväksi. Tutkija
lautakunnan korvaava verolautakunta käsitte
lisi ensi asteena oikaisuvaatimukset ja antaisi 
asiassa perustellun päätöksensä. Keskeistä olisi 
edellytysten luominen sille, että lääninoikeuk
siin ohjautuisivat lähinnä vain sellaiset verotuk
sen muutosvaatimukset, jotka kuuluvat luon
teeltaan nimenomaan tuomioistuinmenettelyssä 
ratkaistavaksi. 

Verotuslaissa ei ole säännöstä, joka oikeut
taisi verotoimiston oikaisemaan selvän virheen 
verovelvollisen vaatimuksesta. Sovellettavaksi 
saattaisi tulla hallintomenettelylain (598/82) 
asiavirheen korjaamista koskeva säännös. Asian
tilan selkiinnyttämiseksi ja koska verotuslaki 
on menettelylakina pyritty säätämään katta
vaksi ehdotetaan, että verotoimiston it
seoikaisumenettelystä säädettäisiin verotuslais
sa. Ehdotuksen mukaan verotoimisto voisi 
ratkaista verolautakunnalle osoitetun oi
kaisuvaatimuksen siltä osin kuin esitetty vaati
mus hyväksytään. Muulta osin asia jäisi vero
lautakunnan ratkaistavaksi. Menettely koskisi 
vain verovelvollisten esittämiä vaatimuksia. 
Valtion- ja kunnanasiamiesten olisi esitettävä 
oikaisuvaatimuksensa aina verolautakunnalle. 
Käytännössä menettely turvaisi sen, että selvät 
virheet korjattaisiin verovelvollisen eduksi jous
tavasti ja nopeasti. 

1.3. Verolautakunnan aseman kehittäminen 

1.3.1. Nykytila 

Verolautakuntien muodostamisesta ja ko
koonpanosta säädetään verotuslain 5-19 §:ssä. 
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Verolautakunnat ovat nykyisin kuntakohtaisia. 
Ne voivat toimia jaostoihin jakautuneina. Ve
rohallitus määrää verolautakunnan jäsenmää
rän ja jaostojen lukumäärän. Verolautakunnas
sa on kuitenkin oltava puheenjohtaja, vähin
tään yksi varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi 
jäsentä. Samoin jaostoissa on oltava vähintään 
neljä jäsentä. Veropiirin verojohtaja toimii ve
rolautakunnan puheenjohtajana. Kunnanval
tuusto valitsee muut verolautakunnan jäsenet 
kuin puheenjohtajan ja määrää, ketkä jäsenistä 
toimivat varapuheenjohtajina sekä verojohta
jan estyneenä ollessa puheenjohtajana. Vero
lautakunnan jäsenet valitaan noudattaen, mitä 
kunnallislaissa (953176) on säädetty kunnan 
luottamushenkilön valitsemisesta. Lisäksi valin
nassa on pyrittävä siihen, että eri veronmaksa
jaryhmät tulevat, jos mahdollista, lautakunnas
sa edustetuiksi. 

Veropiiriin voi kuulua yksi tai useampia 
kuntia. Päätöksentekoon samassa veropiirissä 
osallistuvat kunnittain eri lautakunnat. Niiden 
vahvistamat verotusperusteet voivat poiketa 
toisistaan samankin veropiirin sisällä. 

Verolautakuntien asema tulee oikaisu- ja 
muutoksenhakumenettelyn uudistamista ja ve
rotuksen toimittamista koskevien edellä 1.1. ja 
1.2. kohdissa olevien ehdotusten johdosta uu
den tarkastelun kohteeksi. Verotuksen muutok
senhakujärjestelmän uudistamistyöryhmä kat
soi, että verolautakunnan jäsenten ja sen pu
heenjohtajan ja tämän sijaisena toimivan asian
tuntemuksen turvaaminen on ehdotetussa jär
jestelmässä tärkeää. Jäsenten asiantuntemus 
voitaisiin turvata muodostamalla verolauta
kunnat veropiirikohtaisiksi eli alueellisesti ny
kyistä laajemmiksi, muuttamalla ne toimenku
valtaan nykyistä enemmän verotuksen asian
tuntijaelimiksi ja huolehtimalla siitä, että ne 
voivat paneutua riittävästi ratkaistaviksi tule
viin asioihin. 

Verolautakuntia on nykyisin yli 400. Niiden 
toiminnasta aiheutuneet välittömät kustannuk
set olivat vuonna 1992 noin 11 miljoonaa 
markkaa.Kuntakohtaiset verolautakunnat eivät 
enää vastaa verotuksen toimittamisen tarpeita 
ja vain harvoissa poikkeustapauksissa paikal
listuntemuksella on ratkaiseva merkitys vero
tuspäätöstä tehtäessä. Meneillään olevassa ve
rohallinnon organisaatiouudistuksessa veropii
reistä muodostetaan entistä suurempia. Vero
velvollisten oikeussuojan kannalta on tärkeää, 
että verolautakunnan käsiteltäväksi tulevat asi
at ratkaistaan riittävän nopeasti ja joustavasti 

monikuntaisissakin veropiireissä. Nykyinen ti
lanne lähinnä hidastaa asioiden käsittelyä ja 
lisää tarpeettomasti hallinnon kustannuksia. 

1.3.2. Ehdotetut muutokset 

Verolautakunnan asiantuntemuksen sekä asi
oiden nopean ja yhdenmukaisen käsittelyn tur
vaamiseksi sekä hallinnollisen säästön aikaan
saamiseksi ehdotetaan, että verolautakunnista 
muodostettaisiin veropiirikohtaisia. Verolauta
kunnassa olisi jokaisesta veropiiriin kuuluvasta 
kunnasta vähintään kaksi edustajaa. Verolau
takunnan jäsenten lukumäärästä päättäisi ve
rohallituksen sijasta lääninverovirasto. Jäsen
ten valinnassa noudatettaisiin soveltuvien osin, 
mitä kunnallislaissa on säädetty yhteisistä toi
mielimistä. Tällöin eri veronmaksajaryhmien 
edustus voitaisiin ottaa huomioon jo kunnan 
omassa ehdokasasettelussa. Verolautakunnat 
voisivat toimia nykyiseen tapaan jaostoihin 
jakautuneina. Verolautakunnan puheenjohtaja
na toimisi verojohtajan estyneenä ollessa lää
ninveroviraston määräämä muu verotoimiston 
virkamies. Muiden varapuheenjohtajien valinta 
samoin kuin päätösvalta jaostojen lukumääräs
tä ehdotetaan siirrettäväksi verohallitukselta 
verolautakunnalle. Se voisi päättää myös jaos
tojen välisestä tehtäväjaosta ja jäsenistä. Jaos
ton jäsenten vähimmäismäärä ehdotetaan muu
tettavaksi siten, että jaostossa olisi puheenjoh
tajan lisäksi vähintään kaksi jäsentä. Ehdotuk
set mahdollistaisivat jaostojen muodostamisen 
myös kuntakohtaisina. Ehdotuksen mukaan 
verolautakuntaan olisi perustettava kuntakoh
tainen jaosto, jos kunnanhallitus sitä asian
omaisen kunnan osalta esittää. Kuntakohtai
s~en asiamiesjärjestelmään ei ehdoteta muutok
sia. 

1.4. Veronkorotusta koskevat muutokset 

Veronkorotus lasketaan valtionverotuksessa 
verolle. Kunnallisverotuksessa se määrätään 
veroäyrema. Asiasta säädetään verotuslain 
77 §:ssä. Verohallitus on lisäksi antanut sovel
tamisohjeita veronkorotuksesta vuosittaisissa 
yhtenäistämisohjeissaan. 

Veronkorotuksen laskenta on nykyisin työläs 
ja kallis toimenpide, joka ei vastaa enää tar
koitustaan. Pääomaverouudistus monimutkais
taa osaltaan entisestäänkin veronkorotuksen 



1993 vp - HE 122 5 

laskemista. Uuden tuloverolain mukaiset yli
määräinen korkovähennys ja alijäämähyvitys 
vähennetään verosta. Koska veronkorotus las
ketaan valtionverotuksessa verosta ja kunnal
lisverotuksessa veroäyreinä, joudutaan ylimää
räinen korkovähennys ja alijäämähyvitys laske
maan useaan kertaan. Tämä monimutkaistaa 
tietojärjestelmiä ja tekee ne vaikeaselkoisiksi ja 
alttiiksi virheiiie. 

Veronkorotuksen laskennan yksinkertaista
IDiseksi ja saattamiseksi kustannuksiltaan mah
dollisimman edulliseksi ehdotetaan, että veron
korotus määrätään kaavamaisesti markkamää
räisenä siten, ettei se enää olisi riippuvainen 
tuloista tai varoista. Ehdotetut markkamäärät 
vastaavat nykyistä verotus- ja oikeuskäytäntöä. 
Tältä osin tilanne ei muuttuisi. Veronkorotuk
sina saatava tuotto olisi siten sama kuin ny
kyisin, mutta kustannukset alenisivat. 

Tarpeettomien korotusten välttämiseksi 
säännöksiä ehdotetaan samalla väljennettäväk
si siten, että verotoimistot voisivat myös jättää 
korotuksen määräämättä. Nykyisin verotoimis
toilla ei ole tätä harkintavaltaa. 

Veronkorotus olisi tarpeen määrätä myös 
sellaisissa tapauksissa, joissa verovelvollinen on 
esimerkiksi pakoilemalla välttänyt veronkoro
tuksen. Tämän vuoksi 77 §:ää ehdotetaan väl
jennettäväksi tämän mahdollistavalla muutok
sella. 

Veronkorotuksen määrääminen ilmoittamis
velvollisuuden laiminlyönnistä riippuu nykyisin 
verotuksen lopputuloksesta. Ehdotettu sään
nöksen rakenne mahdollistaa veron korotuksen 
määräämisen yhtäJäisin perustein kaikissa sa
manlaisissa ilmoittamisvelvollisuuden laimin
lyöntitapauksissa. 

1.5. Rajoitetusti verovelvollisen kunnallisveron 
suorittamista, verotuspaikkaa ja vero
ilmoituksen antamista koskevat muutokset 
sekä metsäveroilmoituksen antamisajan 
yhtenäistäminen 

Pääomaverouudistuksen yhteydessä raJOite
tusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden ve
rottamisesta annettua lakia (627/78), eli niin 
sanottua lähdeverolakia muutettiin siten, että 
rajoitetusti verovelvolliset suorittavat kunnal
lisveroa käytännössä vain sivuperinnöstä tai 
-lahjasta. Verotuslain asiaa koskevissa sään
nöksissä tätä muutosta ei ole otettu huomioon. 
Tämän vuoksi verotuslain 34, 62 ja 63 §:iä 

ehdotetaan muutettavaksi lähdeverolakiin teh
tyä muutosta (1544/92) vastaavasti. Ehdotuk
sen mukaan kunnallisvero suoritetaan valtiolle, 
tai jos tulo on saatu Ahvenanmaan maakun
nasta, nykyiseen tapaan Ahvenanmaan asian
omaiselle kunnalle. Veroilmoitus annetaan sille 
verotoimistolle, jossa verotus toimitetaan. Me
nettelyä ehdotetaan kuitenkin hallinnollisista 
syistä hajautettavaksi siten, että verotuksen 
toimittaisi aina se verotoimisto, jonka alueella 
verovelvollinen on harjoittanut elinkeinotoi
mintaa kiinteästä toimipaikasta tai jossa kiin
teä omaisuus sijaitsee. Tämä koskisi myös niitä 
tapauksia, joissa verovelvollisella on kiinteää 
omaisuutta useammassa kuin yhdessä kunnassa 
tai muuta veronalaista varallisuutta Suomessa. 

Metsäverojärjestelmän valinnasta johtuvaa 
veroilmoituksen autoaikaa ehdotetaan yhte
näistettäväksi. Tämä on tarpeen, jotta veroil
moituksen antamisaika olisi sama valitusta 
metsäverojärjestelmästä riippumatta. 

1.6. Julkisten tietojen luovuttaminen kunnille 
ja takaisinosoitusta koskevan säännöksen 
kumoaminen 

Verotuslaissa ei ole säännöstä, joka oikeut
taisi verohallinnon luovuttamaan massaluovu
tuksena verotuksen julkisia tietoja kunnan vi
ranomaisille niiden lakisääteisten tehtävien hoi
tamista varten. Tiedot on luovutettu henkilö
rekisterilain (471/87) voimaantultua vuosittain 
tietosuojalautakunnan poikkeusluvalla. Asian
tilan korjaamiseksi verotuslakiin ehdotetaan 
lisättäväksi tietojen luovuttamiseen oikeuttava 
uusi 80 a §. 

Tällä ehdotuksella ei pyritä ratkaisemaan 
tietojen luovuttamista koskevaa asiaa kokonai
suudessaan. Muun muassa kulutusluottotoimi
kunta ja tietosuojavaltuutettu ovat osaltaan 
edellyttäneet, että verotuksen rekistereistä sää
detään lailla. 

Takaisinosoitusta koskevaa 84 §:n säännöstä 
on sovellettu jälkiverotuksen tai veronoikaisun 
yhteydessä. Sen nojalla on poistettu saman 
tulon kahdenkertainen verotus eri verovuosina. 
Takaisinosoituksen tarkoittamasta tilanteesta 
on sittemmin säädetty kattavasti 100 a §:n seu
rannaismuutosta koskevalla säännöksellä 
(556/92). Takaisinosoitus on monimutkainen, 
teknisesti hankala ja rinnakkainen 1 00 a §:n 
kanssa. Tämän vuoksi takaisinosoitusta koske
va säännös ehdotetaan kumottavaksi tarpeet
tomana. 
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2. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeriös
sä virkatyönä verohallituksen tekemän ehdo
tuksen pohjalta. Verotuksen muutoksenhaku
ja oikaisujärjestelmää koskevia ehdotuksia on 
valmisteltu yhteistyössä oikeusministeriön 
kanssa ja valmistelussa on otettu huomioon 
verotuksen oikeussuojatoimikunnan ja vero
tuksen muutoksenhakujärjestelmän uudistamis
ta selvittäneen työryhmän keskeiset kannanotot 
ja ehdotukset. 

3. Esityksen taloudelliset ja organi
satoriset vaikutukset 

Verotuksen toimittaminen verotoimistoissa 
ja verolautakunnan muuttuminen veropiirikoh
taiseksi oikaisuelimeksi aiheuttaisi monikuntai
sissa veropiireissä oleellisen muutoksen nykyi
seen lautakuntajärjestelmään. Verolautakun-

nan jäsenten valinta tapahtuisi veropiiriin kuu
luvien kuntien yhteistyönä. Verolautakuntien 
lukumäärän väheneminen alentaisi lautakunta
menettelystä aiheutuvia vuosittaisia kustannuk
sia nykyisestä 11 miljoonasta markasta vähin
tään puoleen siitä. Yksin tutkijalautakunnista 
luopuminen aikaansaisi yli kahden miljoonan 
markan vuosittaisen säästön. Muutokset vä
hentäisivät verohallinnon työmäärää sekä il
meisesti myös verolautakunnan kokousten lu
kumääriä. Henkilötyöajan säästöt voitaisiin 
suunnata verolautakunnan ratkaistavaksi jäävi
en oikaisuvaatimusten käsittelyyn nykyistä 
seikkaperäisemmin. Veronkorotussäännöksen 
yksinkertaistaminen ja takaisinosoitussäännök
sen kumoaminen vähentäisivät tekniseen suun
nitteluun, verotustyöhön sekä veronkannon 
valvontaan kuluvaa aikaa ja alentaisivat siten 
kustannuksia. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

5 §. Pykälän numerointia ehdotetaan muutet
tavaksi. Asiallisesti ehdotus vastaa nykyistä 
6§:ää. 

6 §. Nykyiset kuntakohtaiset verolautakun
nat ehdotetaan muutettaviksi veropiirikohtai
siksi. Alueellisesti nykyistä laajempina lauta
kuntiin olisi samalla mahdollista saada muu
toksenhakuasioiden käsittelyssä tarvittava asian
tuntemus. Lautakunnat voisivat kuitenkin toi
mia myös jaostoihin jakaantuneina kuten ny
kyisinkin. Samalla kuntakohtaiset jaostot 
olisivat mahdollisia. Asiasta säädetään tarkem
min 7 ja 17 §:ssä. 

7 §. Pykälässä säädetään verolautakunnan 
kokoonpanosta. Lautakunnan vähimmäisjäsen
määrä on nykyisin neljä. Ehdotuksen mukaan 
lautakunnassa olisi jokaisesta veropiiriin kuu
luvasta kunnasta vähintään kaksi jäsentä. Li
säksi lautakunnassa olisi nykyiseen tapaan pu
heenjohtaja ja vähintään yksi varapuheenjoh
taja. Ehdotus turvaisi erikokoisten ja erityisesti 
pienten kuntien vähimmäisedustuksen piirikoh
taisessa lautakunnassa. Samalla se mahdollis
taisi jaostojen muodostamisen kuntakohtaisina. 

Päätösvalta verolautakunnan jäsenten luku
määrästä ehdotetaan siirrettäväksi verohalli-

tukselta lääninverovirastolle. Pääsääntönä olisi, 
että lautakunnassa olisi jokaisesta veropiirin 
kunnasta kaksi jäsentä. Tästä poikettaisiin lä
hinnä toiminnallisista syistä. Isommissa vero
piireissä verojohtaja neuvottelisi kuntien kans
sa näiden tekemien esitysten pohjalta. Ratkai
sut tehtäisiin käytännössä nykyiseen tapaan 
paikallistasolla, jolloin kuntien omilla esityksil
lä on keskeinen merkitys. 

8 §. Verolautakunnan puheenjohtajana on 
nykyisin veropiirin verojohtaja. Ehdotetussa 
järjestelmässä on tärkeää turvata verolautakun
nan jäsenten ja erityisesti sen puheenjohtajan 
asiantuntemus. Niissä tapauksissa, joissa vero
piiriin kuuluu useita kuntia, verojohtajalla ei 
ole käytännön mahdollisuuksia osallistua kaik
kiin kokouksiin. Lautakunnan puheenjohtajal
la on oltava riittävä asiantuntemus ja tarvitta
essa valmius asian esittelemiseen. Päätoimisten 
puheenjohtajien käyttö ei valtiontaloudellisista 
syistä ole mahdollista eikä erityisten kelpoi
suusvaatimusten asettaminen muille kuin vir
kamiespuheenjohtajille ole nykyoloissa lauta
kuntien lukumäärän vuoksi mahdollista. 

Pykälän 1 momenttia ehdotetaan tämän 
vuoksi muutettavaksi siten, että verojohtajan 
estyneenä olleessa puheenjohtajana toimisi lää
ninveroviraston määräämä muu virkamies. 
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Käytännössä kysymykseen voisivat tulla esi
merkiksi aikaisemmin lakkautettujen veropiiri
en verojohtajat, jotka toimivat verohallinnossa. 

Kunnanvaltuusto päättää nykyisin, ketkä 
lautakunnan jäsenistä toimivat varapuheenjoh
tajina ja kuka varapuheenjohtajista toimii 1 
momentissa tarkoitetun puheenjohtajan esty
neenä ollessa lautakunnan puheenjohtajana. 
Kunnanvaltuustolla ei käytännössä olisi mah
dollisuuksia valita useamman kunnan edusta
jista koostuvan lautakunnan varapuheenjohta
jaa. Tämän vuoksi toimivalta ehdotetaan siir
rettäväksi vero1autakunnalle, jolle lautakunnan 
sisäiset valinnat toiminnallisesti muutoinkin 
kuuluvat. 

9 §. Pykälässä säädetään lautakunnan jäsen
ten valintamenettelystä. Verolautakuntien jäsen
ten valintaan sovelletaan kunnan luottamus
henkilöiden tavanomaista valintamenettelyä. 
Myös lautakunnan jäsenten kelpoisuus mää
räytyy kunnallislain säännösten mukaan. 

Jotta eri veronmaksajaryhmien edustus tulisi 
lautakunnassa riittävästi otetuksi huomioon 
ehdotetaan, että jäsenten valinnassa noudate
taan lisäksi soveltuvin osin, mitä kunnallislais
sa (953/76) on säädetty yhteisistä toimielimistä. 
Kunnat voivat sen mukaisesti sopia siitä, miten 
ne valitsevat osan jäsenistä sellaiseen yhden 
kunnan toimielimeen, jonka hoidettavaksi on 
sopimuksin annettu asianomaisten kuntien yh
teisten asioiden hoito. Vastaavan menettelyn 
soveltaminen verolautakuntaan mahdollistaisi 
riittävän monipuolisen edustuksen ottamisen 
huomioon jo kunnan omassa ehdokasasettelus
sa. Samalla voitaisiin kielikysymykset ottaa 
tarvittavilta osin huomioon. Ehdotus liittyy 
7 §:ään. 

12 §. Verolautakunnan kokouspaikasta on 
säädetty pykälän 1 momentissa. Nykyisin ko
koukset on pidettävä kunnan alueella tai eri
tyisistä syistä läheisessä väestökeskuksessa. 
Lautakunnan muuttuessa veropiirikohtaiseksi 
kokoukset tulisivat pidettäviksi yleensä veropii
rin alueella. Kokouspaikasta säätämiseen ei ole 
erityistä tarvetta. Tämän vuoksi pykälän 1 
momentti ehdotetaan kumottavaksi tarpeetto
mana. Samalla 2 momenttiin sisältyvää viit
tausta verolautakuntaan ehdotetaan täsmen
nettäväksi 1 momentin kumoamisen johdosta. 

17 §. Pykälän 1 momentin mukaan verolau
takunnan jaostojen lukumäärästä päättää vero
hallitus. Päätösvalta ehdotetaan siirrettäväksi 
verolautakunnalle. Samalla ehdotetaan, että 
lautakunta voisi päättää jaostojen välisestä 

tehtäväjaosta sekä jäsenistä. Lain 7 §:ään sisäl
tyvä ehdotus mahdollistaa myös sen, että jaos
tot voivat toimia kuntakohtaisina. Ehdotuksen 
mukaan lautakunnassa on kuntakohtainen ja
osto, jos kunnanhallitus sitä asianomaisen kun
nan osalta esittää. Esitykset tehtäisiin käytän
nössä jäseniä koskevien esitysten yhteydessä 
lautakunnan toimikauden alussa, jolloin lauta
kunnat järjestäytyvät. Jaostot voisivat nykyi
seen tapaan jakaantua myös asiaryhmittäin 
esimerkiksi palkansaajia, maanviljelijöitä ja 
elinkeinoverovelvollisia käsitteleviin jaostoihin. 
Ehdotus mahdollistaisi toteutuessaan lautakun
nille parhaiten paikallisia oloja vastaavat ko
koonpanot ja työskentelytavat 

Jaoston jäsenten vähimmäismäärä ehdote
taan samalla muutettavaksi nykyisestä neljästä 
siten, että jaostossa olisi puheenjohtajana toi
mivan lisäksi vähintään kaksi jäsentä. Ehdotus 
selkiinnyttäisi toteutuessaan päätöksentekoa 
äänestystilanteissa ja osaltaan tukisi mahdolli
suutta kuntakohtaisten jaostojen muodostami
seen. 

Pykälän 2 momentissa on säädetty jaoston 
puheenjohtajasta. Edellä 8 §:ssä ehdotetun mu
kaisesti myös jaoston puheenjohtajana olisi 
verojohtajan estyneenä ollessa lääninveroviras
ton määräämä muu verotoimiston virkamies. 
Jos näistä kumpikaan ei toimi jaoston puheen
johtajana verolautakunta määräisi nykyiseen 
tapaan puheenjohtajaksi jonkun varapuheen
johtajista. Lautakunta määräisi edelleen myös 
muut jaoston jäsenet. 

23-26 §. Verotuksen muutoksenhakujärjes
telmän uudistamista koskevien ehdotusten mu
kaisesti ehdotetaan siirryttäväksi järjestelmään, 
jossa veronoikaisumenettelyn kanssa rinnak
kaisesta veromuistutusmenettelystä tutkijalau
takunnissa luovuttaisiin. Tällöin ve
ronoikaisuvaatimuksen tekeminen verolauta
kunnalle tulisi korvaamaan aikaisemmin tutki
jalautakunnalle tehdyn veromuistutuksen. Ve
rotuspäätöstä koskevassa muutoksenhaussa 
olisi aina ensimmäisenä vaiheena 92 §:ssä tar
koitettu oikaisuvaatimus verolautakunnalle. 
Tämän vuoksi tutkijalautakuntaa koskevat 
säännökset ehdotetaan päällekkäisinä kumot
taviksi. 

Ehdotukset liittyvät verolautakunnan ja ve
rotoimistojen välisen tehtäväjaon uudistami
seen siten, että verolautakunnat muuttuisivat 
yksinomaan oikaisuvaatimuksia käsitteleviksi 
toimielimiksi ja verotus toimitettaisiin virka-
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miestyönä. Asiaa koskevat ehdotukset sisälty
vät lain 71 ja 72 §:ään. 

34 §. Pykälässä säädetään siitä, mille verotoi
mistolle veroilmoitus on annettava. Suomessa 
yleisesti verovelvolliset antavat veroilmoituk
sensa kotikuntansa verotoimistolle, joka toi
mittaa sekä valtion- että kunnallisverotuksen. 
Rajoitetusti verovelvollisten on annettava ve
roilmoituksensa sen veropiirin verotoimistolle, 
joka 63 §:n 1 momentin 2-4 kohdan mukaan 
toimittaa verotuksen. Pääomaverouudistuksen 
yhteydessä rajoitetusti verovelvollisten velvolli
suus suorittaa kunnallisveroa supistui olennai
sesti. Nämä verovelvolliset suorittavat nykyisin 
käytännössä kunnallisveron lähinnä vain niin 
sanotusta sivuperinnöstä ja sivulahjasta. Tä
män vuoksi 34 §:n 5 momenttia ehdotetaan 
jäljempänä 63 §:ään ehdotetun mukaisesti muu
tettavaksi siten, että rajoitetusti verovelvolliset 
antaisivat veroilmoituksensa sille verotoimistol
le, joka kussakin tapauksessa toimittaa vero
tuksen. 

39 §. Pykälässä säädetään veroilmoituksen 
antamisajasta. Veroilmoitus on kultakin vero
vuodelta annettava viimeistään seuraavan vuo
den tammikuun 31 päivänä. Ammatin- ja 
maatalouden harjoittaja saa kuitenkin antaa 
veroilmoituksensa viimeistään maaliskuun 1 
päivänä. Sama koskee verovelvollista, jota 
maatilatalouden tuloverolain mukaan verote
taan metsätalouden puhtaasta tulosta. Metsä
taloudesta saadun tulon verotusta uudistettiin 
pääomaverouudistuksen yhteydessä. Metsän 
pinta-alaperusteisesta verotuksesta siirrytään 
puun myyntitulojen verotukseen. Tällaista met
sätalouden pääomatuloa saavan olisi annettava 
veroilmoituksena tammikuun aikana. Metsän
omistajana olevalla luonnollisella henkilöllä, 
kuolinpesällä ja näiden muodostamaHa vero
tusyhtymällä on kuitenkin oikeus valita, siir
tyykö asianomainen todellisen puun myyntitu
lon verotukseen jo vuonna 1993 vai vasta 13 
vuoden pituisen siirtymäkauden jälkeen. Valin
ta on tehtävä ennen vuodelta 1993 toimitetta
van verotuksen päättymistä. Käytännössä met
sänomistaja tekee valintansa vuoden 1993 tu
loja koskevan veroilmoituksensa yhteydessä. 
Metsätaloutta harjoittavien verovelvollisten esi
täytetyt veroilmoituslomakkeet on mahdollista 
postittaa vasta tammi-helmikuun vaihteessa. 
Jotta veroilmoituksen antamisaika olisi maata
loutta harjoittaville metsänomistajille sama sii
tä riippumatta, kumman metsäverojärjestelmän 
verovelvollinen valitsee, ehdotetaan uudessa 5 

momentissa säädettäväksi, että valtiovarainmi
nisteriö voi erityisestä syystä pidentää veroil
moituksen antamisaikaa. 

Muutos lisäisi hallinnollista joustoa ja paran
taisi verovelvollisen oikeusturvaa antaessaan 
hänelle enemmän aikaa veroilmoituksensa te
kemiseen. 

40 §. Pykälässä säädetään velvollisuudesta 
antaa veroilmoitusta täydentäviä tietoja. Koska 
lääninverolautakuntaa koskevat säännökset on 
kumottu 30 päivänä joulukuuta 1992 annetulla 
lailla ( 1548/92), viittaukset lääninverolautakun
nan tai sen jaoston puheenjohtajaan ehdote
taan tarpeettomina poistettaviksi. 

43 §. Pykälän 1 momentissa säädetään kir
janpitovelvollisen velvollisuudesta esittää vero
tarkastusta varten liike- ja tilikirjansa ja niihin 
liittyvä aineisto. Pykälän 2 momentissa sääde
tään muun muassa verovelvollisen velvollisuu
desta antaa verotarkastuksessa tarkastajan 
käyttöön apuneuvoja. 

Jotta verotarkastusten yhteydessä voitaisiin 
käsitellä myös konekielistä aineistoa atk:n 
avulla, pykälää ehdotetaan täydennettäväksi 
maininnalla konekielisen aineiston esittämisvel
vollisuudesta ja verotarkastajan oikeudesta 
käyttää tarkastettavaa atk- tai muuta teknistä 
laitteistoa verotarkastuksissa. Ehdotettu atk
tarkastukset mahdollistava muutos vastaa sisäl
löltään ennakkoperintälakiin pääomaverouu
distuksen yhteydessä tehtyä muutosta. 

45 ja 46 §. Puheena olevissa pykälissä sääde
tään eräiden viranomaisten, henkilöiden ja yh
teisöjen velvollisuudesta antaa veroviranomai
sille verovelvollista koskevia tietoja. Veroviran
omaisille säännöllisesti toimitettavista tiedoista 
säädetään 45 §:ssä. Pykälän 1 momentin 9 
kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa sairausva
kuutustoimiston ja työpaikkakassan on toimi
tettava puolivuosittain veroviranomaisille tie
dot niistä lääkäreiden, laboratorioiden ja rönt
genlaitosten perimistä palkkioista, joista saira
usvakuutustoimistolle tai työpaikkakassalle on 
esitetty kuitit. 

Tiedoilla on ollut käyttöä lähinnä tarkastus
ten yhteydessä, jolloin on voitu suorituskohtai
sesti tarkastaa lääkärin kirjanpidon luotetta
vuus. Järjestelmä on tuotoltaan vähäinen ja 
kansaneläkelaitokselle kustannuksiltaan kallis. 

Tiedot voidaan kerätä ja siirtää verohallin
non käyttöön nykyistä taloudellisemmin atk
tietojärjestelmien avulla. Verohallinnolle riittäi
si, että palkkiotiedot toimitettaisiin sen käyt
töön vain verohallinnon tarvitsemitta osin niitä 



1993 vp - HE 122 9 

pyydettäessä. Lainkohta ehdotetaan tämän 
mukaisesti kumottavaksi 45 §:stä ja lisättäväksi 
46 §:ään, jossa säädetään veroviranomaiselle 
sen kehotuksesta annettavista tiedoista. 

62 §. Pykälässä säädetään siitä, mille kunnal
le rajoitetusti verovelvollinen suorittaa kunnal
lisveron. Tämän lainkohdan nojalla veroa suo
ritetaan käytännössä lähinnä vain niin sanotus
ta sivuperinnöstä tai sivulahjasta, joka on 
tuloverolain (1535/92) 86 §:n mukaan verotuk
sessa veronalaista tuloa. Pykälä ehdotetaan 
muutettavaksi tämän mukaiseksi, jolloin kun
nallisvero suoritetaan aina valtiolle. Asiasta on 
tarkemmin säädetty 63 §:ssä. 

Kunnallisvero suoritettaisiin kuitenkin voi
massa olevan Ahvenanmaata koskevan lainsää
dännön mukaisesti edelleen Ahvenanmaan 
asianomaiselle kunnalle silloin, kun rajoitetusti 
verovelvollisen verotus toimitettaisiin Ahvenan
maan verotoimistossa. 

63 ja 63 a §. Lain 63 §:ssä säädetään verotus
paikasta eli siitä, mikä verolautakunta tai 
verotoimisto toimittaa verotuksen, ja 63 a §:ssä 
siitä, mikä verolautakunta tai verotoimisto 
vahvistaa yhtymän tulon sekä tappion jakope
rusteen. Lainkohtiin ehdotetaan tehtäväksi ne 
muutokset, jotka aiheutuvat verotoimiston ja 
verolautakunnan välisen toimivallan uudista
misesta niin, että verotuksen toimittaisi aina 
verotoimisto. Asiasta säädettäisiin ehdotetuissa 
71 ja 72 a §:ssä. 

Nykyisin verotuksen toimittaa 63 §:n 1 mo
mentin 1 kohdan mukaan verovelvollisen koti
kunnan verotoimisto tai verolautakunta. Tämä 
pääsääntö tarkoittaa lain 1 §:n mukaisesti ve
rovelvolliselle määrättävää valtion- ja kunnal
lisveroa, yhteisön tuloveroa sekä vakuutetun 
kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksua. Vas
taavia veroja koskevat viittaukset 63 §:n 1 
momentin 1 kohdassa ovat tarpeettomia, joten 
ne ehdotetaan poistettaviksi tästä lainkohdasta. 

Pykälän teknistä rakennetta ehdotetaan sa
malla selkeytettäväksi siten, että yleisesti vero
velvollisen ja rajoitetusti verovelvollisen vero
tuspaikasta säädettäisiin eri momenteissa. Py
kälän 1 momenttiin otettaisiin säännökset ylei
sesti verovelvollisen verotuspaikasta ja 2 mo
menttiin säännökset rajoitetusti verovelvollisen 
verotus paikasta. 

Uuteen 2 momenttiin ehdotetut tarkistukset 
johtuvat siitä, että rajoitetusti verovelvollisen 
velvollisuus suorittaa kunnallisveroa on pää
omaverouudistuksen johdosta supistunut. Sel
laisia rajoitetusti verovelvollisia, joiden verotus 
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toimitetaan verotuslain mukaan, on Suomessa 
noin 30 000. Näistä yli 2 000 on sellaisia, joilla 
on tuloa tai varallisuutta useammassa kuin 
yhdessä kunnassa. Verotuksen toimittamisen 
keskittäminen yhteen verotoimistoon, esimer
kiksi Helsingin verovirastoon, ei verovelvollis
ten suuren lukumäärän vuoksi ole perusteltua. 
Tämän vuoksi ehdotetaan, että verotuksen 
toimittaisi 2 momentin 1 kohdan mukaan se 
verotoimisto, jonka alueella verovelvollinen on 
harjoittanut toimintaansa tai jossa asianomai
nen kiinteä omaisuus sijaitsee. Muissa tapauk
sissa verotuksen toimittaisi Helsingin veroviras
to tai Ahvenanmaan verotoimisto. Tämä kos
kisi lähinnä niin sanottuja sivuperintöjä ja 
sivulahjoja. 

71 §. Verolautakunnan ja verotoimiston vä
listä tehtäväjakoa ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että verotus toimitettaisiin kaikilta osin 
verotoimistossa. Tämän mukaisesti myös jälki
verotuksen toimittaminen siirtyisi verotoimis
ton tehtäväksi. 

Viittaus verotusaineiston valmistelemiseen 
verotoimistossa ennen asian käsittelyä verolau
takunnassa ehdotetaan edellä ehdotetun joh
dosta poistettavaksi pykälän 1 momentista 
tarpeettomana. 

Veroviranomaisen viran puolesta havaitse
mat 82 ja 82 a §:ssä tarkoitetut virheet ovat 
pääsääntöisesti olleet luonteeltaan kiistattomia 
ja veroviranomaisen olisi pitänyt jo verotusta 
toimittaessaan ottaa ne huomioon. Näissä ta
pauksissa oikaisun tekee nykyisin verolauta
kunta siltä osin kuin kysymyksessä ei ole ollut 
maksuunpanon oikaisu. Näiden viran puolesta 
havaittujen virheiden oikaisemiseen ei yleensä 
liity harkintavaltaa. Nämä virheet olisi tarkoi
tuksenmukaisinta oikaista verotoimistoissa vä
littömästi virheiden tultua havaituksi. Verotus
lain 71 §:ää ehdotetaan täsmennettäväksi tätä 
koskevalla säännöksellä. 

Ehdotetut muutokset liittyvät verolautakun
tien muuttamiseen yksinomaan oikaisuvaati
muksia käsitteleviksi toimielimiksi. 

72 a §. Pykälässä säädetään verolautakunnan 
ja verotoimiston välisestä tehtäväjaosta vero
tuksen toimittamisessa. Pykälän 1 momentissa 
ehdotetaan, että verolautakunta toimisi yksin
omaan oikaisuvaatimuksia käsittelevänä elime
nä. Se toimisi aina muutoksenhaun ensimmäi
senä vaiheena. Uudistettavan oikeussuojajärjes
telmän keskeisenä tavoitteena on, että virheel
liset päätökset voitaisiin korjata mahdollisim
man aikaisessa menettelyn vaiheessa. Verovel-
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vollisen oikeusturvan mukaista olisi myös, että 
verotuksessa tapahtuneet selvät virheet voitai
siin oikaista mahdollisimman nopeasti ja jous
tavasti. Tämän vuoksi 2 momentissa ehdote
taan, että verotoimisto voisi ratkaista verotus
lain 91 §:n 1 momentissa tarkoitetun henkilön 
tekemän oikaisuvaatimuksen siltä osin kuin 
esitetty vaatimus hyväksytään kokonaan. 

Ehdotetut muutokset luovat samalla keskei
sen edellytyksen sille, että asianosaiset esittäi
sivät päätöksen korjaamiseksi tarvittavan riit
tävän selvityksen oikaisuvaatimusvaiheessa ei
vätkä vasta tuomioistuinmenettelyssä. 

77 §. Lain 77 §:ssä säädetään veronkorotuk
sesta. Veronkorotus olisi ehdotuksen mukaan 
enintään 1 000 markkaa, jos kysymyksessä on 
veroilmoituksessa tai muussa tiedossa oleva 
vähäinen virhe tai puutteellisuus. Jos on kysy
mys olennaisesta laiminlyönnistä tai vaillinai
suudesta, veronkorotuksen määräksi ehdote
taan enintään 5 000 markkaa. Verovelvollisen 
tieten tai törkeästä huolimattomuudesta johtu
vasta väärästä veroilmoituksesta ehdotetaan 
lisätyn tulon osalta määrättäväksi veronkoro
tusta 5-30 prosenttia lisätystä tulosta ja varal
lisuuden osalta 0,5-1,0 prosenttia varoista. Täl
löin korotuksen vähimmäismääräksi ehdote
taan kuitenkin vähintään aina 5 000 markkaa. 
Toisin kuin nykyisin verotoimisto voisi jättää 
veronkorotuksen tarvittaessa määräämättä. 
Tämä harkintavalta on tarpeen, jotta voitaisiin 
välttyä tarpeettomien korotusten määräämisel
tä. Tahallisissa tapauksissa edellytyksenä on 
kuitenkin, että määräämätiä jättämiselle on 
erityisiä syitä. Tällaisena voitaisiin pitää esi
merkiksi yhteiskunnasta pysyvästi syrjäyty
neen, tulottomaksi tiedetyn ilmoitusvelvollisuu
den laiminlyömistä. 

Pääomaverotuksen toteuduttua verovelvolli
selle on edullista saada tulonsa verotuiksi 
pääomatuloina. Erityisesti niissä tilanteissa, 
joissa verovelvollinen tieten tai törkeästä huo
limattomuudesta ilmoittaa tulon vääränä tulo
lajina, veronkorotus on syytä määrätä mahdol
lisimman ankarana. Näin meneteltäisiin erityi
sesti niissä tilanteissa, joissa erityisiin toimen
piteisiin on ryhdytty ansiotulosta suoritettavan 
veron välttämiseksi. Tämän vuoksi myös näissä 
tapauksissa veronkorotuksen suuruudeksi eh
dotetaan aina vähintään 5 000 markkaa. 

Veronkorotusta ei nykyisin määrätä, jos ve
rovelvolliselle ei määrätä veroa. Verovelvolli
suuden toteamiseksi verovelvolliselta joudutaan 
yleensä aina vaatimaan veroilmoitus, ellei hä-

nen ilmoittamisvelvollisuuttaan ole rajoitettu. 
Jos selvitystyön tuloksena todetaan, ettei veroa 
määrättäisi, ei verohallinto ole voinut määrätä 
seuraamuksia tällaiselle verovelvolliselle. Sillä, 
että verovelvollinen ei esimerkiksi anna veroil
moitusta, voi olla merkitystä paitsi verovelvol
lisen omaan verotukseen myös toisen verovel
vollisen verotukseen. Menettelystä aiheutuu ve
rohallinnolle työtä ja kustannuksia. Tämän 
vuoksi ehdotetaan, että veronkorotus olisi 
mahdollista määrätä tällaisissa tapauksissa 
myös silloin, kun verovelvolliselle ei määrätä 
veroa. 

Veronkorotuksen määrääminen 77 §:n 1 mo
mentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauk
sissa on nykyisin edellyttänyt, ettei verovelvol
linen ole noudattanut todistettavasti saamaansa 
kehotusta. Verovelvollinen on siten voinut vält
tää veronkorotuksen pakoilemalla, esimerkiksi 
jättämällä lunastamatta verotoimiston lähettä
män kirjatun kirjeen. Tämän vuoksi 77 §:ään 
ehdotetaan lisättäväksi säännös, joka mahdol
listaisi veronkorotuksen määräämisen myös 
näissä tapauksissa. 

77 a §. Jotta verosta tehtävät vähennykset ja 
alijäämähyvityksen vähentäminen eivät pienen
täisi määrättyä veronkorotusta, veronkorotus 
ehdotetaan määrättäväksi vasta niiden vähen
tämisen jälkeen. 

Veronkorotus ehdotetaan nykyiseen tapaan 
tilitettäväksi veronsaajille veronkantolaissa 
määrättyjen jako-osuuksien mukaisesti. Seura
kunnille ei nykyisin tilitetä veronkorotusta. 
Koska niiden osuuden poistaminen olisi tekni
sesti hankalaa, myös seurakunnille ehdotetaan 
vastaisuudessa tilitettäväksi niiden jako-osuutta 
vastaava osuus. Jos veronkorotus määrätään 
verovelvolliselle, jolle ei määrätä muuta veroa, 
veronkorotus ehdotetaan tilitettäväksi valtiolle. 

Nykyisen 77 a §:n säännökset siirtyisivät 
samalla uudeksi 77 b §:ksi. 

80 a §. Verotuslakiin on tarpeen saada py
syvä säännös verotuksen julkisten tietojen mas
saluovuttamisesta kunnan viranomaisten laki
sääteisten tehtävien hoitamista varten. Kunnat 
ovat saaneet perinteisesti veroluettelon tiedot 
käyttöönsä. Henkilörekisterilain voimaantultua 
asia on kuitenkin vuosittain edellyttänyt tie
tosuojalautakunnan poikkeusluvan. Puheena 
oleva menettely on ollut väliaikaisratkaisu ja 
edellyttää, että asiasta saadaan mahdollisim
man pian säädetyksi lailla. Tämän vuoksi 
verotuslakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi tätä 
koskeva 80 a §. 
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82 §. Pykälässä säädetään sekä verovelvolli
sen hyväksi että hänen vahingokseen tehtävästä 
veronoikaisusta. Samassa pykälässä säädetään, 
että veronoikaisu pannaan vireille verovelvolli
sen tai muun 91 §:n 1 momentin mukaan 
muutoksenhakuun oikeutetun kirjallisesta vaa
timuksesta tai viranomaisen aloitteesta. Lisäksi 
pykälässä säädetään verovelvollisen tekemän 
valituksen käsittelemisestä ensin veronoikaisu
menettelyssä. 

Veronoikaisua koskevia säännöksiä ehdote
taan selkeytettäväksi niin, että 82 §:ssä säädet
täisiin vain verovelvollisen vahingoksi tehtäväs
tä veronoikaisusta. Oikaisu voitaisiin 1 mo
mentin mukaan tehdä yleensä samanlaisilla 
edellytyksillä kuin nykyisinkin. Verotusta voi
taisiin oikaista siitä huolimatta, että asia on 
ratkaistu 92 §:ssä tarkoitettuun oikaisuvaati
mukseen annetulla päätöksellä. Tällaisessa ta
pauksessa veronoikaisu verovelvollisen vahin
goksi tulisi kyseeseen lähinnä siinä tapauksessa, 
että oikaisuvaatimukseen annetussa päätökses
sä on laskuvirhe tai siihen verrattava erehdys. 
Verotusta ei voitaisi oikaista verovelvollisen 
vahingoksi, jos asia on ratkaistu valitukseen 
annetulla päätöksellä. 

Nykyisin veronoikaisu verovelvollisen vahin
goksi voidaan tehdä säännönmukaisen vero
tuksen toimittamisvuotta seuraavien kahden 
vuoden kuluessa. Kahden vuoden määräaika 
laskettaisiin 2 momentin mukaan verotusvuo
den päättymisestä. Tältä osin esitys eroaisi 
sananmuodoltaan, mutta ei sisällöltään nykyi
sestä säännöksestä. Verotusvuodella tarkoitet
taisiin tällöin verotuslain 2 §:n 2 momentissa 
määriteltyä verotusvuotta eli verovuotta seu
raavaa kalenterivuotta. 

82 a §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi 
viranomaisaloitteisesta veronoikaisusta vero
velvollisen hyväksi. Virheellistä verotuspäätös
tä voitaisiin 1 momentin mukaan oikaista 
virheen laadusta riippumatta. Jos verovelvolli
nen kirjallisesti pyytää verotuspäätöksen oikai
semista, ei kysymyksessä olisi 82 a §:ssä tarkoi
tettu viranomaisaloitteinen veronoikaisu, vaan 
veronoikaisuvaatimus, josta säädettäisiin 
92 §:ssä. Verotusta voitaisiin kuitenkin oikaista 
viran puolesta 82 a §:n mukaisesti, jos verovel
vollinen on pyytänyt verotuksen oikaisemista 
suullisesti, mutta ei ole tehnyt kirjallista oi
kaisuvaatimusta. 

Viranomaisaloitteinen veronoikaisu verovel
vollisen hyväksi voitaisiin 2 momentin mukaan 
tehdä nykyiseen tapaan viiden vuoden kuluessa 

verotusvuoden päättymisestä. Puheena oleva 
määräaika vastaisi verovelvollisen oikaisuvaa
timukselle 92 §:ssä säädettyä määräaikaa. 

Verotusta voitaisiin oikaista viran puolesta 
siinäkin tapauksessa, että asia on aikaisemmin 
ratkaistu jälkiverotuksen yhteydessä tai oi
kaisuvaatimukseen annetulla päätöksellä, mi
käli oikaisu tehtäisiin verotusvuoden päättymi
sestä lasketun viiden vuoden määräajan kulu
essa. Viranomaisaloitteisen veronoikaisun tekisi 
vero toimisto. 

82 b §. Nykyisen maksuunpanon oikaisua 
koskevan 82 a §:n säännökset ehdotetaan siir
rettäväksi uudeksi 82 b §:ksi. Maksuunpanon 
oikaisu voitaisiin tehdä verovelvollisen vaati
muksesta 92 §:ssä ehdotetuna tavalla tai viran
omaisen aloitteesta, jolloin oikaisun tekisi ny
kyiseen tapaan verotoimisto. 

84 §. Takaisinosoitusta koskeva säännös on 
monimutkainen, teknisesti varsin hankala ja 
rinnakkainen 100 a §:n kanssa. Tämän vuoksi 
se ehdotetaan kumottavaksi tarpeettomana. 

92 §. Verotuslaissa tarkoitetun veron mää
räämistä ja maksuunpanoa koskevan muutok
senhaun ensimmäisenä vaiheena olisi aina kir
jallinen 1 momentissa tarkoitettu oikaisuvaati
mus verolautakunnalle. Tämä koskisi sekä ve
rovelvollisen että veronsaajan muutoksenha
kua. Menettelyn tavoitteena olisi, että virheel
liset päätökset voitaisiin korjata 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja että 
asiasta saataisiin aina perusteltu verolautakun
nan päätös ennen kuin asiasta voidaan valittaa 
lääninoikeuteen. Oikaisuvaatimusta käsiteltäes
sä hankittaisiin myös asian ratkaisemisessa 
mahdollisesti tarvittavat lisäselvitykset. Uudis
tus vähentäisi lääninoikeuteen tehtäviä valituk
sia ja nopeuttaisi valitusten käsittelyä lääninoi
keudessa. 

Oikaisuvaatimuksen käsitteleminen verolau
takunnassa olisi hallintomenettelylaissa 
(598/82) tarkoitettua hallintomenettelyä, joten 
menettelyssä noudatettaisiin esimerkiksi asian
osaisen kuulemista ja päätöksen perustelemista 
koskevia hallintomenettelylain säännöksiä. 
Niissä tapauksissa, joissa oikaisuvaatimus kos
kisi verotoimiston tekemää päätöstä, kysymys 
ei olisi viranomaisen itseoikaisusta. Oikaisuvaa
timusmenettely olisi luonteeltaan lähinnä hal
linnon sisäinen muutoksenhakuvaihe, sillä se 
olisi edellytyksenä sille, että asiasta voidaan 
valittaa lääninoikeuteen. 

Oikaisuvaatimus käsiteltäisiin 2 momentin 
mukaan siinä verolautakunnassa, jonka vero-
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piirissä oikaisuvaatimuksen kohteena oleva ve
rotus on toimitettu. 

92 a §. Verovelvollisen olisi 1 momentin mu
kaan tehtävä oikaisuvaatimus viimeistään vii
den vuoden kuluessa verotusvuoden päättymi
sestä. Määräaika vastaisi nykyistä verovelvol
lisen viiden vuoden valitusaikaa. 

Veronsaajan olisi tehtävä oikaisuvaatimus 
viimeistään kuuden kuukauden kuluessa vero
tusvuoden päättymisestä. Määräaika vastaisi 
nykyistä veronsaajan valitusaikaa lääninoikeu
teen. 

Muita tilanteita kuin säännönmukaista vero
tusta varten ehdotetaan 2 momentissa säädet
täväksi viiden vuoden määräajan lisäksi erityi
nen 60 päivän määräaika päätöksen tiedok
sisaannista. Tämä määräaika vastaisi nykyistä 
veronoikaisun tekemiselle säädettyä erityistä 
määräaika. 

Oikaisuvaatimuksen käsittelylle ei enää sää
dettäisi määräaikaa. Oikaisuvaatimuksen käsit
telyyn kuluva aika riippuu muun muassa asian 
laadusta ja siitä, kuin laajoja lisäselvityksiä 
asiassa on hankittava. Oikaisuvaatimukset on 
kuitenkin tarkoitettu käsiteltäväksi jo järjestel
män tavoitteidenkin kannalta mahdollisimman 
nopeasti verolautakunnassa. 

93 §. Pykälän 1 momentissa säädetään toimi
valtaisesta lääninoikeudesta. Pykälään ehdote
taan tehtäväksi oikaisuvaatimusmenettelystä 
aiheutuvat muutokset. Muilta osin pykälä vas
taisi nykyistä 93 §:ää. 

93 a §. Pykälään ehdotetaan tehtäväksi oi
kaisuvaatimusmenettelyn uudistamisesta aiheu
tuvat muutokset. Muilta osin pykälä vastaisi 
nykyistä 93 a §:ää. 

93 c §. Verotuslain mukaisesta verotuspää
töksestä ei voisi valittaa lääninoikeuteen, ellei 
asiassa olisi ensin haettu muutosta verolauta
kunnalta oikaisuvaatimuksella. Siinä tapauk
sessa, että verovelvollinen olisi hakenut vero
tuspäätökseen muutosta valittamalla suoraan 
lääninoikeuteen, valitus siirrettäisiin verolauta
kunnalle 92 §:ssä tarkoitettuna oikaisuvaati
muksena käsiteltäväksi. Menettely ei koskisi 
veronsaajan tekemää valitusta. 

Verovelvollisen tekemä valitus voitaisiin tä
män pykälän perusteella siirtää verolautakun
nan käsiteltäväksi riippumatta siitä, onko vali
tus toimitettu verotoimistoon vai lääninoikeu
teen. Oikaisuvaatimuksen katsottaisiin tällai
sessa tapauksessa tulleen vireille silloin, kun 

valitus on saapunut verotoimistoon tai läänin
oikeuteen. Asian siirtämisestä ei olisi tarpeen 
tehdä erillistä päätöstä. 

96 e §. Pykälästä ehdotetaan poistettavaksi 
tutkijalautakunnan veromuistutusmenettelyyn 
liittyvät säännökset, ja siihen lisättäisiin sään
nökset uuden oikaisuvaatimusmenettelyn ai
heuttamista muutoksista. 

97 ja 100 §. Pykäliin ehdotetaan tehtäväksi 
oikaisuvaatimusmenettelyn uudistamisesta ai
heutuvat muutokset. 

102 §. Pykälä ehdotetaan kumottavaksi tar
peettomana. 

113 §. Pykälän 3 ja 5 momenttiin ehdotetaan 
tehtäväksi tutkijalautakuntia koskevien sään
nösten kumoamisesta ja uudesta oikaisuvaati
musmenettelystä aiheutuvat muutokset. 

2. Voimaantulo ja siirtymä
säännökset 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 
päivänä tammikuuta 1994. Tietojen luovutta
mista koskeva 80 a § on kuitenkin tarkoitettu 
tulemaan voimaan 1 päivänä marraskuuta 
1993, jolloin vuodelta 1992 toimitettava verotus 
valmistuu. Säännöstä voitaisiin siten soveltaa 
jo vuodelta 1992 toimitettavaa verotusta kos
keviin julkisiin tietoihin, eikä poikkeuslupaa 
enää tarvittaisi. 

Pääomaverouudistuksen johdosta siirtymä
säännöksessä on tarpeen säätää, että lain 62, 
63, 77 ja 77 a §:ää sovelletaan ensimmäisen 
kerran vasta vuodelta 1993 toimiteltavassa 
verotuksessa. 

Siirtymäsäännöksen 2 momentissa säädetään 
menettelystä niissä tilanteissa, joissa on kysy
mys ennen lain voimaantuloa vireille tulleista 
valituksista, veronoikaisuista ja maksuunpanon 
oikaisuista. 

Tarkoituksena on, että lain voimaantullessa 
vielä ratkaisematta olevat, vuodelta 1992 toi
mitettavasta verotuksesta tehdyt veromuistu
tukset voitaisiin käsitellä tutkijalautakunnassa. 
Samoin on tarkoituksena, että lain voimaantul
lessa verolautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi 
palaotetut asiat voidaan käsitellä verolautakun
nassa. 

Laissa säädetystä menettelystä poiketen uu
det verolautakunnat voitaisiin vuonna 1994 
valita vielä huhtikuun alkuun mennessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
verotuslain muuttamisesta 

kumotaan 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain (482/58) 12 §:n 1 momentti, 23-26 §, 
45 §:n 1 momentin 9 kohta, 84 § ja 102 §, 

sellaisina kuin niistä ovat 23 § osittain muutettuna 30 päivänä tammikuuta 1987 ja 5 päivänä 
joulukuuta 1969 annetuilla laeilla (74/87 ja 740/69), 24 § 23 päivänä kesäkuuta 1977 annetussa 
laissa (511/77), 26 §osittain muutettuna 1 päivänä helmikuuta 1991 annetulla lailla (189/91), 45 §:n 
1 momentin 9 kohta 7 päivänä toukokuuta 1965 annetussa laissa (260/65), 84 § muutettuna 4 
päivänä heinäkuuta 1963 ja 21 päivänä joulukuuta 1979 annetuilla laeilla (374/63 ja 980/79) sekä 
mainitulla 30 päivänä tammikuuta 1987 annetulla lailla sekä 102 § 31 päivänä joulukuuta 1974 
annetussa laissa (1023/74), 

muutetaan 5-7§, 8 §:n 1 ja 3 momentti, 9 §:n 1 momentti, 12 §:n 2 momentti; 17 §, 34 §:n 5 
momentti, 40 ja 43 §, 45 §:n 1 momentin 8 kohta, 62, 63 ja 63 a §, 71 §:n 1 momentti, 72 a, 77, 
77 a, 82, 82 a ja 92 §, 93 §:n 1 ja 2 momentti, 93 a, 96 e, 97 ja 100 § sekä 113 §:n 3 ja 5 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 6 § muutettuna mainitulla 30 päivänä tammikuuta 1987 annetulla 
lailla ja 23 päivänä joulukuuta 1987 annetulla lailla (1121/87), 7 § ensin mainitussa laissa, 8 §:n 3 
momentti ja 9 §:n 1 momentti mainitussa 23 päivänä kesäkuuta 1977 annetussa laissa, 17 § 
muutettuna mainitulla 23 päivänä joulukuuta 1987 annetulla lailla ja 29 päivänä joulukuuta 1988 
annetulla lailla (1243/88), 34 §:n 5 momentti 30 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa 
(1548/92), 40 § mainitussa 29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa, 43 § muutettuna 31 
päivänä joulukuuta 1974 annetulla lailla (1024/74) ja mainitulla 29 päivänä joulukuuta 1988 
annetulla lailla, 62 ja 63 § mainitussa 30 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa, 63 a § 9 
päivänä marraskuuta 1990 annetussa laissa (957/90), 71 §:n 1 momentti mainitussa 30 päivänä 
tammikuuta 1987 annetussa laissa, 72 a § 26 päivänä kesäkuuta 1992 annetussa laissa (556/92), 
77 §osittain muutettuna mainitulla 30 päivänä tammikuuta 1987 annetulla lailla, 77 a §mainitussa 
30 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa, 82 § mainitussa 30 päivänä tammikuuta 1987 
annetussa laissa, 82 a § muutettuna 12 päivänä kesäkuuta 1964 ja 28 päivänä toukokuuta 1982 
annetuilla laeilla (321/64 ja 399/82), 92 § osittain muutettuna 1 päivänä marraskuuta 1991 
annetulla lailla (1300/91) sekä mainituilla 23 päivänä kesäkuuta 1977 ja 30 päivänä joulukuuta 
1992 annetuilla laeilla, 93 §:n 1 momentti mainitussa 30 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa 
ja 2 momentti mainitussa 30 päivänä tammikuuta 1987 annetussa laissa, 93 a § muutettuna 
mainituilla 1 päivänä marraskuuta 1991 ja 30 päivänä joulukuuta 1992 annetuilla laeilla, 96 e § 
muutettuna 25 päivänä helmikuuta 1983 annetulla lailla (223/83) ja mainitulla 30 päivänä 
joulukuuta 1992 annetulla lailla, 97 § mainitussa 26 päivänä kesäkuuta 1992 annetussa laissa, 100 § 
mainitussa 29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa ja 113 §:n 3 ja 5 momentti mainitussa 25 
päivänä helmikuuta 1983 annetussa laissa, sekä 

lisätään 39 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainituilla 31 päivänä joulukuuta 1974 ja 
30 päivänä joulukuuta 1992 annetuilla laeilla, uusi 5 momentti, 46 §:ään, sellaisena kuin se on 
osittain muutettuna 15 päivänä joulukuuta 1967 ja 22 päivänä joulukuuta 1978 annetuilla laeilla 
(547/67 ja 1035/78), uusi 9 kohta, lakiin uusi 77 b, 80 a, 82 b, 92 aja 93 c seuraavasti: 

5§ 
Maa jaetaan veropiireihin, joihin kuuluu yksi 

tai useampi kunta. Veropiirit määrää valtio
neuvosto kuultuaan asianomaisia kunnanhalli
tuksia ja lääninhallitusta. 

Veropiirissä on verotoimisto, jonka sijainnin 
verohallitus määrää kuultuaan lääninhallitusta 
ja asianomaisia kunnanhallituksia. 

Verotoimiston päällikkönä on veropiirin ve
rojohtaja. 

6§ 
Jokaisessa veropiirissä on verolautakunta. 
Verolautakunta voi toimiajaostoihin jakau

tuneena. 

7§ 
Verolautakunnassa on puheenjohtaja, vähin

tään yksi varapuheenjohtaja sekä jokaisesta 
veropiiriin kuuluvasta kunnasta vähintään kak
si muuta jäsentä sen mukaan kuin lääninvero-
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virasto asianomaisia kunnanhallituksia kuultu
aan määrää. 

8§ 
Verolautakunnan puheenjohtajana on vero

piirin verojohtaja tai hänen estyneenä ollessaan 
lääninveroviraston määräämä muu verotoimis
ton virkamies. 

Verolautakunta päättää, ketkä verolauta
kunnan jäsenistä toimivat lautakunnan varapu
heenjohtajina ja kuka varapuheenjohtajista toi
mii 1 momentissa tarkoitetun puheenjohtajan 
estyneenä ollessa lautakunnan puheenjohtaja
na. 

9§ 
Verolautakunnan jäsenet valitaan noudatta

en, mitä kunnallislaissa (953176) säädetään 
kunnan luottamushenkilön valitsemisesta. Eri 
veronmaksajaryhmien tulisi olla, mikäli mah
dollista, lautakunnassa edustettuina. Lautakun
nan jäseniä valittaessa noudatetaan lisäksi so
veltuvin osin, mitä kunnallislaissa säädetään 
yhteisistä toimielimistä. 

12 § 
Verolautakunnan kokouksesta on ilmoitetta

va paitsi lautakunnan jäsenille myös valtion- ja 
kunnanasiamiehelle. 

17 § 
Verolautakunnan jaostojen lukumäärästä, 

tehtäväjaosta niiden kesken ja jäsenistä päättää 
verolautakunta. Verolautakunnassa on kuiten
kin kuntakohtainen jaosto, jos kunnanhallitus 
sitä asianomaisen kunnan osalta esittää. Jaos
tossa on aina oltava puheenjohtajana toimivan 
lisäksi vähintään kaksi jäsentä. 

Jaostossa on puheenjohtajana verojohtaja tai 
hänen estyneenä ollessaan lääninveroviraston 
määräämä muu verotoimiston virkamies tai, 
jos kumpikaan näistä ei toimi jaoston puheen
johtajana, se varapuheenjohtajista, jonka vero
lautakunta määrää. 

34§ 

Jäljempänä 63 §:n 2 momentin 1 kohdassa 
tarkoitetussa tapauksessa veroilmoitus on an
nettava sen veropiirin verotoimistolle, jonka 

alueella elinkeinotoimintaa on harjoitettu kiin
teästä toimipaikasta tai jonka alueella kiinteis
tö sijaitsee tai jonka alueella on sen suomalai
sen yhtiön tai osuuskunnan kotipaikka, jonka 
osakkeiden tai osuuksien perusteella verovel
vollinen on hallinnut kiinteistöä tai sen osaa, 
sekä saman momentin 2 kohdassa tarkoitetussa 
tapauksessa Helsingin verovirastolle tai Ahve
nanmaan verotoimistolle. 

39 § 

Valtiovarainministeriö voi erityisestä syystä 
pidentää edellä tässä pykälässä säädettyä ve
roilmoituksen antamisaikaa. 

40§ 
Verovelvollisen on kehotuksen saatuaan an

nettava veroilmoituksen lisäksi samoin velvoi
tuksin kuin veroilmoitus ne täydentävät tiedot 
ja selvitykset, jotka saattavat olla tarpeen 
häntä verotettaessa, verotarkastusta toimitetta
essa tai hänen verotustaan koskevaa muutok
senhakua käsiteltäessä. Kehotuksen antaa ve
rojohtaja, verolautakunnan jaoston puheenjoh
taja, valtion- tai kunnanasiamies, verotusasia
mies, tarkastusasiamies taikka verohallituksen, 
lääninveroviraston tai verotoimiston asian
omainen virkamies tai työntekijä. 

43 § 
Verovelvollisen, joka on lain mukaan kirjan

pitovelvollinen tai jonka on 37 §:n 4 momen
tissa tarkoitetuin tavoin pidettävä kirjaa tulois
taan ja menoistaan, on 40 §:ssä tarkoitetun 
viranomaisen kehotuksesta esitettävä Suomessa 
sanotun viranomaisen tai tämän määräämän 
asiantuntevan ja esteettömänä pidettävän hen
kilön tarkastettavaksi liike- ja tilikirjansa, in
ventaarinsa ja tase-erittelynsä liitteineen sa
moin kuin tositeaineisto ja kaikki muu lasken
tatoimeen kuuluva aineisto, sopimus- ja velka
kirjat, pöytäkirjat, kirjeenvaihto, koneellisen 
kirjanpidon menetelmäkuvaus sekä muut tal
lenteet, jotka saattavat olla tarpeen häntä 
verotettaessa, verotarkastusta toimitettaessa tai 
hänen verotustaan koskevaa muutoksenhakua 
käsiteltäessä, sekä näytettävä elinkeinotoimin
taan kuuluvat varastot ja muu omaisuus. Tal
lenteella tarkoitetaan tässä laissa kirjallista tai 
kuvallista esitystä (asiakirja) sekä sellaista tie
tovälinettä, jonka sisältö on luettavissa, katsel
tavissa, kuunneltavissa tai muuten ymmärret-
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tävissä vain teknisin apuvälinein (tekninen tai
/enne). Tarkastus voidaan toimeenpanna jo 
verovuoden aikana. 

Tallenteiden tarkastus on, mikäli mahdollis
ta, toimitettava verovelvollisen liikehuoneistos
sa tai hänen käyttämässään tili- tai palvelutoi
mistossa. Jos tarkastus toimitetaan edellä mai
nitussa huoneistossa tai toimistossa, verovel
vollisen on asetettava tarkastajan käytettäväksi 
tarkoituksenmukaiset tilat sekä tarpeelliset 
apuneuvot ja apulaiset. Apuneuvolla tarkoite
taan tässä laissa kirjoitus- ja laskukonetta, 
kopiointilaitetta sekä tietokonetta tai muuta 
teknistä apuvälinettä, jolla tekniset tallenteet 
voidaan saattaa luettavaan, katseltavaan, kuun
neltavaan tai muuten ymmärrettävään muo
toon. Jos tarkastusta ei voida haitatta toimittaa 
edellä tarkoitetussa paikassa, tarkastus voidaan 
toimittaa lääninverovirastossa tai verotoimis
tossa. Verotoimiston toimesta tapahtuva tar
kastus voidaan kuitenkin aina toimittaa asian
omaisessa verotoimistossa. Tallenteet on esitet
tävä tarkastettaviksi siellä tai toimitettava sin
ne, missä tarkastus suoritetaan. Teknisistä tal
lenteista on 40 §:ssä tarkoitetun viranomaisen 
kehotuksesta valmistettava jäljennökset tarkas
tusta suorittavan henkilön käyttöön, mikäli se 
on tarkastuksen suorittamista varten välttämä
töntä. Suoritetusta tarkastuksesta on laadittava 
kertomus. 

45 § 
Verotusta varten tulee jäljempänä mainitta

vien viranomaisten, henkilöiden ja yhteisöjen 
toimittaa veroviranomaiselle tai jäljempänä 
mainitulle yhteisölle tammikuun kuluessa edel
liseltä kalenterivuodelta ja 2 kohdan osalta 
verohallituksen määräämänä ajankohtana puo
livuosittain seuraavat asiakirjat ja tiedot: 

8) poroisännän paliskuntaan kuuluvan po
ronomistajan omistamien, edellisenä poronhoi
tovuotena laskettujen, vuotta vanhempien ja 
erikseen sitä nuorempien porojen luvusta. 

46 § 
Jäljempänä mainittavien viranomaisten, hen

kilöiden ja yhteisöjen tulee 40 §:ssä tarkoitetun 
viranomaisen kehotuksesta ilmoittaa: 

9) sairausvakuutustoimiston ja työpaikka
kassan tiedot niistä lääkäreiden sekä yksityisis
tä sairaanhoito- ja tutkimuslaitoksista annetus-

sa laissa (426/64) tarkoitettujen yksityisten la
boratorio- ja röntgenlaitosten perimistä palkki
oista, joista sairausvakuutustoimistolle tai työ
paikkakassalle on esitetty kuitit. 

62 § 
Jos rajoitetusti verovelvollisen on suoritetta

va kunnallisveroa siitä voimassa olevien sään
nösten mukaan, verotettava tulo määrätään 
niin kuin verovelvollisen kotikunta olisi vero
vuoden alussa ollut Helsingin kaupunki ja vero 
suoritetaan valtiolle. 

63 § 
Verotuksen toimittaa verovelvollisen koti

kunnan verotoimisto. 
Rajoitetusti verovelvollisen verotuksen toi

mittaa: 
l) se verotoimisto, jonka alueella olevassa 

kunnassa kiinteä toimipaikka tai kiinteä omai
suus sijaitsee tahi osakeyhtiön tai osuuskunnan 
kotikunta on, silloin kun verovelvollinen on 
Suomessa harjoittanut elinkeinotoimintaa kiin
teästä toimipaikasta taikka omistanut, hallin
nut tai luovuttanut täällä olevaa kiinteää omai
suutta tahi kiinteistön tai sen osan hallintaan 
oikeuttavia suomalaisen osakeyhtiön tai osuus
kunnan osakkeita tai osuuksia, tai 

2) Helsingin verovirasto, muussa kuin 1 
kohdassa tarkoitetussa tapauksessa, jollei tuloa 
ole saatu Ahvenanmaan maakunnasta, jolloin 
Ahvenanmaan verotoimisto toimittaa verotuk
sen. 

Jos puolisoilla, joihin sovelletaan tulovero
lain puolisoita koskevia säännöksiä, on eri 
kotikunta, miehen kotikunnan verotoimisto 
toimittaa 1 momentissa säädetystä poiketen 
myös vaimon verotuksen sekä määrää hänen 
kotikunnalleen tulevien veroäyrien määrän. 
Toimitetusta verotuksesta on viipymättä ilmoi
tettava vaimon kotikunnan verotoimistolle. 

Veronoikaisu ja jälkiverotus on sen verotoi
miston toimitettava, jossa vero olisi ollut mää
rättävä, jos verotus olisi tapahtunut oikeaan 
aikaan. 

Verohallitus määrää verotuspaikan niissä ta
pauksissa, joissa verotuksen toimittamisen ei 1 
ja 3 momentin mukaan voida katsoa kuuluvan 
millekään verotoimistolle. Lisäksi verohallitus 
voi verotuksen tekniseen toimittamiseen liitty
västä erityisestä syystä määrätä verotuksen 
valmistelutyön suoritettavaksi muussa kuin täs
sä pykälässä säädetyssä paikassa. 
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63 a§ 
Yhtymän kotikunnan verotoimisto vahvistaa 

perusteen, jonka mukaan yhtymän tulo ja varat 
sekä tappio ja velat jaetaan osakkaille. 

71 § 
Säännönmukaisen verotuksen ja jälkivero

tuksen toimittaa verotoimisto, joka myös oi
kaisee havaitsemansa 82, 82 a ja 82 b §:ssä 
tarkoitetun virheen. 

72 a§ 
Verolautakunta ratkaisee verotusta koskevat 

92 §:ssä tarkoitetut oikaisuvaatimukset. 
Verotoimisto voi kuitenkin ratkaista 91 §:n 1 

momentissa tarkoitetun henkilön tekemän oi
kaisuvaatimuksen siltä osin kuin esitetty vaati
mus hyväksytään. 

77§ 
Jos veroilmoituksessa tai verovelvollisen an

tamassa muussa tiedossa tahi asiakirjassa on 
vähäinen puutteellisuus tai virhe eikä verovel
vollinen ole noudattanut todistettavasti lähetet
tyä kehotusta sen korjaamiseen tai verovelvol
linen on ilman pätevää syytä antanut veroil
moituksen tai muun säädetyn tiedon tai asia
kirjan myöhässä, verovelvolliselle voidaan 
määrätä enintään 1 000 markan suuruinen ve
ronkorotus. 

Jos verovelvollinen on antanut veroilmoituk
sen tai muun säädetyn tiedon tai asiakirjan 
olennaisesti vaillinaisena tai virheellisenä tai 
antanut ne vasta todistettavasti lähetetyn ke
hotuksen jälkeen, verovelvolliselle voidaan 
määrätä enintään 5 000 markan suuruinen ve
ronkorotus. 

Jos verovelvollinen on tietensä tai törkeästä 
huolimattomuudesta antanut olennaisesti vää
rän veroilmoituksen tahi muun säädetyn tiedon 
tai asiakirjan taikka ei ole lainkaan antanut 
veroilmoitusta, lisätyn tulon osalta määrätään 
veronkorotukseksi 5-30 prosenttia lisätystä 
tulosta ja lisätyn varallisuuden osalta 0,5-1,0 
prosenttia lisätyistä varoista, kuitenkin vähin
tään 5 000 markkaa, ellei erityisistä syistä 
muuta johdu. Veronkorotus määrätään tämän 
momentin mukaan myös silloin, kun verovel
vollinen on ilmoittanut tietensä tai törkeästä 
huolimattomuudesta tulon vääränä tulolajina. 

77 a§ 
Veronkorotus määrätään verosta tehtävien 

vähennysten ja alijäämähyvityksen vähentämi
sen jälkeen täysin sadoin markoin siten, että 
ylimenevät markat jätetään määräämättä. 

Veronkorotus tilitetään veronsaajille veron
kantolain 3 ja 2 a luvun mukaisesti. Jos 
veronkorotuksen yhteydessä ei maksuunpanna 
veroa tai maksua, tilitetään veronkorotus val
tiolle. 

77 b§ 
Tuloverolain 118-120 §:ssä tarkoitetut tap

piot vahvistetaan säännönmukaisessa verotuk
sessa. Jos verovelvollinen ei ole antanut keho
tuksetta veroilmoitusta, tappiota ei kuitenkaan 
vahvisteta. 

Tappion vähentämisen, jälkiverotuksen tai 
veronoikaisun yhteydessä tappio voidaan vah
vistaa uudelleen. 

80 a § 
Verotuksen julkiset tiedot voidaan kunnan 

viranomaisten lakisääteisten tehtävien hoita
mista varten luovuttaa kunnanhallitukselle, jo
ka vastaa rekisterin käytöstä kunnassa ja hen
kilörekisterilain säännökset huomioon ottaen 
huolehtii tarpeellisten tietojen edelleen luovut
tamisesta asianomaiseen tarkoitukseen. 

Verotuksen julkisten tietojen luovuttamiseen 
sovelletaan muilta osin yleisten asiakirjan jul
kisuudesta annetun lain säännöksiä. Jos vero
tuksen julkisia tietoja luovutetaan muulle kuin 
asianomaiselle henkilölle tai 1 momentissa tar
koitetulle viranomaiselle, tietoihin ei saa sisäl
lyttää verovelvollisen henkilötunnusta. 

82§ 
Jos verovelvolliselle laskuvirheen tai siihen 

verrattavan erehdyksen vuoksi taikka sen joh
dosta, ettei asiaa ole joltakin osalta tutkittu, 
on, hänen sitä aiheuttamattaan, jäänyt pane
matta säädetty vero tai osa siitä, on verotus 
oikaistava, jollei asiaa ole valitukseen annetulla 
päätöksellä ratkaistu ( veronoikaisu verovelvolli
sen vahingoksz}. 

Veronoikaisu verovelvollisen vahingoksi voi
daan tehdä viimeistään kahden vuoden kulues
sa verotusvuoden päättymisestä. 

Ennen oikaisun tekemistä verovelvolliselle 
on, mikäli mahdollista, varattava tilaisuus tulla 
kuulluksi asiassa. 

. 82 a§ 
Jos verovelvolliselle on virheen johdosta pan

tu liikaa veroa, on verotus oikaistava, jollei 
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asiaa ole valitukseen annetulla päätöksellä rat
kaistu (veronoikaisu verovelvollisen hyväksl). 

Veronoikaisu verovelvollisen hyväksi voi
daan tehdä viimeistään viiden vuoden kuluessa 
verotusvuoden päättymisestä. 

82 b§ 
Jos maksuunpanossa on sattunut laskuvirhe 

tai siihen verrattava erehdys, maksuunpano on 
oikaistava (maksuunpanon oikaisu). 

Maksuunpanon oikaisu verovelvollisen va
hingoksi voidaan tehdä viimeistään kahden 
vuoden kuluessa sitä seuranneen kalenterivuo
den alusta, jona maksuunpano on tapahtunut. 
Maksuunpanon oikaisu verovelvollisen hyväksi 
voidaan tehdä viimeistään viiden vuoden kulu
essa verotusvuoden päättymisestä ja sanotun 
ajan kuluessa tehdyn oikaisuvaatimuksen pe
rusteella myöhemminkin. Jos maksuunpanon 
oikaisu tehdään verovelvollisen vahingoksi, hä
nelle on, mikäli mahdollista, ennen oikaisun 
tekemistä varattava tilaisuus tulla asiassa kuul
luksi. 

Maksuunpanon oikaisusta on muutoin sovel
tuvin osin voimassa, mitä veronoikaisusta sää
detään. 

92§ 
Verovelvollinen tai muu 91 §:ssä tarkoitettu 

muutoksenhakuun oikeutettu saa hakea muu
tosta verolautakunnalta kirjallisella oikaisuvaa
timuksella, jollei asiaa ole valitukseen annetulla 
päätöksellä ratkaistu. 

Oikaisuvaatimus tehdään sen veropiirin ve
rolautakunnalle, jonka alueella toimitettua ve
rotusta oikaisuvaatimus koskee. Oikaisuvaati
mus on toimitettava 92 a §:ssä tarkoitetussa 
määräajassa verotoimistoon. 

92 a§ 
Verovelvollisen ja muun 91 §:n 1 momentissa 

mainitun henkilön on tehtävä oikaisuvaatimus 
viimeistään viiden vuoden kuluessa verotusvuo
den päättymisestä. Valtion- ja kunnanasiamie
hen ja muun 91 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
viranomaisen on tehtävä oikaisuvaatimus vii
meistään kuuden kuukauden kuluessa verotus
vuoden päättymisestä. 

Jälkiverotusta, veronoikaisua, maksuunpa
non oikaisua ja muutoksenhakuviranomaisen 
uudelleen toimitettavaksi palauttamaa verotus
ta koskevasta verotoimiston päätöksestä saa
daan kuitenkin tehdä oikaisuvaatimus 1 mo-

3 3309500 

mentissa säädetyn määräajan estämättä 60 päi
vän kuluessa siitä päivästä, jona muutoksenha
kuun oikeutettu on saanut päätöksestä tiedon. 
Edellä 91 §:n 2 momentissa mainittujen viran
omaisten osalta lasketaan määräaika tällöin 
kuitenkin päätöksen tekemisestä. 

93 § 
Verovelvollinen tai muu 91 §:n mukaan muu

toksenhakuun oikeutettu saa hakea oikaisuvaa
timuksen johdosta annettuun päätökseen valit
tamalla muutosta sen läänin lääninoikeudelta, 
jonka alueella on verovelvollisen kotikunta. Jos 
verotus on toimitettu Helsingissä sillä perus
teella, että verovelvollisella ei ole Suomessa 
kotikuntaa, muutosta haetaan Uudenmaan lää
ninoikeudelta. Jos verotus 63 §:n mukaan on 
muutoin toimitettu muussa kuin verovelvollisen 
kotikunnassa, muutosta haetaan sen läänin 
lääninoikeudelta, jonka alueella verotus on 
toimitettu. Muutosta yhtymän tulon ja varalli
suuden vahvistamiseen sekä niiden jakoon 
osakkaille haetaan sen läänin lääninoikeudelta, 
jonka alueella on yhtymän kotikunta, tai jos 
yhtymällä ei ole Suomessa kotikuntaa, Uuden
maan lääninoikeudelta. Valituskirjelmä on toi
mitettava valitusajassa verotoimistoon. 

Verovelvollisen tai muun 91 §:n 1 momentin 
mukaan muutoksenhakuun oikeutetun valitus
aika on viisi vuotta ja 91 §:n 2 momentissa 
mainittujen viranomaisten valitusaika kuusi 
kuukautta sitä seuraavan vuoden alusta lukien, 
jona säännönmukainen verotus on toimitettu. 
Oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä 
saadaan kuitenkin valittaa tämän määräajan 
estämättä 60 päivän aikana sen päivän jälkeen, 
jona muutoksenhakuun oikeutettu on saanut 
päätöksestä tiedon. Edellä 91 §:n 2 momentissa 
mainittujen viranomaisten valitusaika laske
taan tällöin kuitenkin päätöksen tekemisestä. 

93 a§ 
Verotoimiston tulee varata verovelvolliselle 

91 §:n 2 momentissa mainitun viranomaisen 
tekemästä valituksesta ja valtion- ja kunnan
asiamiehelle 91 §:n 1 momentissa mainitun hen
kilön tekemästä valituksesta tilaisuus vastineen 
ja tarvittaessa vastaselityksen antamiseen. Va
lituskirjelmä vastineineen ja vastaselityksineen 
sekä verotuksen perusteena olleet asiakirjat on 
lähetettävä viipymättä lääninoikeudelle. Asia
kirjoihin on liitettävä jäljennös verolautakun-



18 1993 vp - HE 122 

nan oikaisuvaatimuksen johdosta antamasta 
päätöksestä. Asiakirjoihin on liitettävä myös 
verojohtajan lausunto valituksesta. 

93 c§ 
Valitus, jonka verovelvollinen tai muu 91 §:n 

1 momentissa mainittu henkilö tekee lääninoi
keudelle ja joka olisi tullut osoittaa oikaisuvaa
timuksena verolautakunnalle, käsitellään oi
kaisuvaatimuksena. Valituksen tutkimatta jät
tämisestä ei tällöin tehdä päätöstä. 

96 e§ 
Jos viranomainen on oikaisuvaatimukseen 

tai valitukseen antamanaan päätöksellä mää
rännyt jonkun verovelvolliseksi tai muuttanut 
verotusta koskevaa päätöstä, on muutoksen 
tekevän viranomaisen vahvistettava muutoksen 
peruste. Verotoimiston on laskettava päätöksen 
aiheuttamat muutokset noudattaen soveltuvin 
osin mitä 71 §:n 2 momentissa säädetään. Jäl
jennös korkeimman hallinto-oikeuden tai lää
ninoikeuden edellä tarkoitetusta päätöksestä 
on lähetettävä lääninoikeudelle, verotoimistolle 
ja, jos päätös koskee kunnallisverotusta, kun
nanhallitukselle. 

Jos viranomaisen päätös koskee verotusta, 
joka on toimitettu 63 §:n 3 momentin nojalla, 1 
momentissa tarkoitetut muutokset laskee sen 
veropiirin verotoimisto, jossa verotus mainitun 
säännöksen mukaan on toimitettu. Verotoimis
ton on viipymättä ilmoitettava muutosta kos
kevasta päätöksestä sille verotoimistolle, jonka 
alueella verovelvollisen kotikunta on verovuon
na ollut. 

97 § 
Jos verotusta oikaistaessa tai valitusta käsi

teltäessä havaitaan, että veroa ei ole määrätty 
oikeassa verotuspaikassa, verotoimiston, vero
lautakunnan, lääninoikeuden tai korkeimman 
hallinto-oikeuden, jolleivät ne katso voivansa 
ratkaista asiaa välittömästi, on siirrettävä asia 
sille verotoimistolle, jonka olisi pitänyt toimit
taa verotus. 

100 § 
Jos verotus on toimitettu jonkin kunnan 

kohdalta olennaisesti väärin, korkein hallinto
oikeus voi kumota verotuksen kokonaisuudes
saan tai tarpeellisilta osin ja määrätä verotuk
sen uudelleen toimitettavaksi. Tätä koskevan 
kirjallisen vaatimuksen tekee valtionasiamies, 
lääninverovirasto, kunnanasiamies tai kunnan-

hallitus taikka kunnassa verotettu. Vaatimus 
on toimitettava verotoimistoon 30 päivän ku
luessa verotuksen päättymisestä. Verotoimiston 
on toimitettava se ja verotoimiston antama 
selvitys viipymättä korkeimpaan hallinto-oi
keuteen. Asia on käsiteltävä korkeimmassa 
hallin ta-oikeudessa kiireellisenä. 

113 § 

Jos joku on oikaisuvaatimukseen annetulla 
verotoimiston tai verolautakunnan päätöksellä 
tahi muutoksenhakuviranomaisen päätöksellä 
määrätty verovelvolliseksi tai veroa on päätök
sen perusteella korotettu, verovelvolliselle on 
annettava uusi verolippu ja perittävä maksa
maton vero ja sille 2 momentin nojalla ehkä 
maksettu korko. 

Muutoksenhausta 1 momentissa tarkoitet
tuun päätökseen on soveltuvin osin voimassa 
mitä oikaisuvaatimuksesta säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuu ta 199 , kuitenkin niin, että lain 

80 a § tulee voimaan päivänä kuuta 
199 . 

Lain 62 ja 63 §:ssä tarkoitettua verotuspaik
kaa sekä 77 ja 77 a §:ssä tarkoitettua veronko
rotusta koskevia säännöksiä sovelletaan ensim
mäisen kerran vuodelta 1993 toimitettavassa 
verotuksessa. 

Lääninoikeudelle osoitettuihin valituksiin, 
verolautakunnalle osoitettuihin ve
ronoikaisuvaatimuksiin ja verotoimistolle osoi
tettuihin maksuunpanon oikaisua koskeviin 
vaatimuksiin, jotka ovat tulleet vireille ennen 
tämän lain voimaantuloa ja jotka ovat käsitel
tävänä verotoimistossa, sovelletaan, mitä 
72 a §:ssä on säädetty oikaisuvaatimuksen kä
sittelemisestä. Jos valituksessa tarkoitettu asia 
on ratkaistu veromuistutukseen tai valitukseen 
annetulla päätöksellä tai jos valituksessa esitet
ty vaatimus hylätään, verolautakunnan on kui
tenkin siirrettävä asia tältä osin lääninoikeuden 
käsiteltäväksi. 

Vuodelta 1992 toimiteltavassa verotuksessa 
tutkijalautakunnasta ja tutkijalautakunnassa 
noudatettavasta menettelystä sekä muutoksen
hausta myös ennen vuodelta 1992 toimitettua 
verotusta koskeviin tutkijalautakunnan päätök
siin on voimassa, mitä niistä on ennen tämän 
lain voimaantuloa säädetty. Veromuistutukset 
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käsittelee ennen lain voimaantuloa toimivaltai
nen tutkijalautakunta. 

Korkeimman hallinto-oikeuden, lääninoikeu
den ja tutkijalautakunnan ennen tämän lain 
voimaantuloa verolautakunnalle uudelleen kä
siteltäväksi palauttamiin asioihin sovelletaan, 
mitä ennen lain voimaantuloa on säädetty 
verolautakunnan oikeudesta toimittaa verotus. 

Helsingissä 7 päivänä syyskuuta 1993 

Sen estämättä, mitä 8 §:n 4 momentissa 
säädetään, verolautakunnan jäsenet valitaan 
lain voimaantulon jälkeen ensimmäisen kerran 
maaliskuun 31 päivään 1994 mennessä, sen 
jälkeen kun lääninverovirasto on vahvistanut 
kunkin kunnan edustajien lukumäärän. Kun
nanhallituksen on tehtävä 17 §:ssä tarkoitettu 
esityksensä saman ajan kuluessa. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Valtiovarainministeri Iiro Viinanen 
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Liite 

Laki 
verotuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain ( 482/58) 12 §:n 1 momentti, 23-26 §, 

45 §:n 1 momentin 9 kohta, 84 §ja 102 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 23 § osittain muutettuna 30 päivänä tammikuuta 1987 ja 5 päivänä 

joulukuuta 1969 annetuilta laeilla (74/87 ja 740/69), 24 § 23 päivänä kesäkuuta 1977 annetussa 
laissa (511/77), 26 §osittain muutettuna 1 päivänä helmikuuta 1991 annetulla lailla (189/91), 45 §:n 
1 momentin 9 kohta 7 päivänä toukokuuta 1965 annetussa laissa (260/65), 84 § muutettuna 4 
päivänä heinäkuuta 1963 ja 21 päivänä joulukuuta 1979 annetuilla laeilla (374/63 ja 980179) sekä 
mainitulla 30 päivänä tammikuuta 1987 annetulla lailla sekä 102 § 31 päivänä joulukuuta 1974 
annetussa laissa (1023/74), 

muutetaan 5-7 §, 8 §:n 1 ja 3 momentti, 9 §:n 1 momentti, 12 §:n 2 momentti, 17 §, 34 §:n 5 
momentti, 40 ja 43 §, 45 §:n 1 momentin 8 kohta, 62, 63 ja 63 a §, 71 §:n 1 momentti, 72 a, 77, 
77 a, 82, 82 a ja 92 §, 93 §:n 1 ja 2 momentti, 93 a, 96 e, 97 ja 100 § sekä 113 §:n 3 ja 5 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 6 § muutettuna mainitulla 30 päivänä tammikuuta 1987 annetulla 
lailla ja 23 päivänä joulukuuta 1987 annetulla lailla (1121187), 7 § ensin mainitussa laissa, 8 §:n 3 
momentti ja 9 §:n 1 momentti mainitussa 23 päivänä kesäkuuta 1977 annetussa laissa, 17 § 
muutettuna mainitulla 23 päivänä joulukuuta 1987 annetulla lailla ja 29 päivänä joulukuuta 1988 
annetulla lailla (1243/88), 34 §:n 5 momentti 30 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa 
(1548/92), 40 § mainitussa 29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa, 43 § muutettuna 31 
päivänä joulukuuta 1974 annetulla lailla (1024/74) ja mainitulla 29 päivänä joulukuuta 1988 
annetulla lailla, 62 ja 63 § mainitussa 30 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa, 63 a § 9 
päivänä marraskuuta 1990 annetussa laissa (957/90), 71 §:n 1 momentti mainitussa 30 päivänä 
tammikuuta 1987 annetussa laissa, 72 a § 26 päivänä kesäkuuta 1992 annetussa laissa (556/92), 
77 § osittain muutettuna mainitulla 30 päivänä tammikuuta 1987 annetulla lailla, 77 a § mainitussa 
30 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa, 82 § mainitussa 30 päivänä tammil\uuta 1987 
annetussa laissa, 82 a § muutettuna 12 päivänä kesäkuuta 1964 ja 28 päivänä toukokuuta 1982 
annetuilla laeilla (321164 ja 399/82), 92 § osittain muutettuna 1 päivänä marraskuuta 1991 
annetulla lailla (1300/91) sekä mainituilla 23 päivänä kesäkuuta 1977 ja 30 päivänä joulukuuta 
1992 annetuilla laeilla, 93 §:n 1 momentti mainitussa 30 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa 
ja 2 momentti mainitussa 30 päivänä tammikuuta 1987 annetussa laissa, 93 a § muutettuna 
mainituilla 1 päivänä marraskuuta 1991 ja 30 päivänä joulukuuta 1992 annetuilla laeilla, 96 e § 
muutettuna 25 päivänä helmikuuta 1983 annetulla lailla (223/83) ja mainitulla 30 päivänä 
joulukuuta 1992 annetulla lailla, 97 § mainitussa 26 päivänä kesäkuuta 1992 annetussa laissa, 100 § 
mainitussa 29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa ja 113 §:n 3 ja 5 momentti mainitussa 25 
päivänä helmikuuta 1983 annetussa laissa, sekä 

lisätään 39 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainituilla 31 päivänä joulukuuta 1974 ja 
30 päivänä joulukuuta 1992 annetuilla laeilla, uusi 5 momentti, 46 §:ään, sellaisena kuin se on 
osittain muutettuna 15 päivänä joulukuuta 1967 ja 22 päivänä joulukuuta 1978 annetuilla laeilla 
(547/67 ja 1035/78), uusi 9 kohta, lakiin uusi 77 b, 80 a, 82 b, 92 aja 93 c seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

6§ 
Maa jaetaan veropiireihin, joihin kuuluu yksi 

tai useampi kunta. Veropiirit määrää valtio
neuvosto kuultuaan asianomaisia kunnanhalli
tuksia ja lääninhallitusta. 

Ehdotus 

5§ 
Maa jaetaan veropiireihin, joihin kuuluu yksi 

tai useampi kunta. Veropiirit määrää valtio
neuvosto kuultuaan asianomaisia kunnanhalli
tuksia ja lääninhallitusta. 
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Voimassa oleva laki 

Veropiirissä on verotoimisto, jonka sijainnin 
vrohallitus määrää kuultuaan lääninhallitusta 
ja asianomaisia kunnanhallituksia. 

Verotoimiston päällikkönä on veropiirin ve
rojohtaja. 

5§ 
Jokaisessa kunnassa on verolautakunta. 
Verolautakunta voi toimiajaostoihin jakau

tuneena. 

7§ 
Verolautakunnassa on puheenjohtaja, vähin

tään yksi varapuheenjohtaja sekä vähintään 
kaksi muuta jäsentä sen mukaan kuin verohal
litus kunnanhallitusta kuultuaan määrää. 

8§ 
Verolautakunnan puheenjohtajana on vero

piirin verojohtaja. 

Kunnanvaltuusto määrää, ketkä verolauta
kunnan jäsenistä toimivat lautakunnan varapu
heenjohtajina ja kuka varapuheenjohtajista toi
mii puheenjohtajan estyneenä ollessa lautakun
nan puheenjohtajana. 

9§ 
Verolautakunnan jäsenet valitaan noudatta

en, mitä kunnallislaissa (953/76) on säädetty 
kunnan luottamushenkilön valitsemisesta. Lau
takunnan jäseniä valittaessa on lisäksi pyrittävä 
siihen, että eri veronmaksajaryhmät tulevat, 
mikäli mahdollista, lautakunnassa edustetuiksi. 

12 § 
Verolautakunnan on pidettävä kokouksensa 

kunnan alueella tahi, jos verolautakunta erityi
sistä syistä katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi, 
läheisessä väestökeskuksessa. 

Lautakunnan kokouksesta on ilmoitettava 
paitsi lautakunnan jäsenille myös valtion- ja 
kunnanasiamiehelle. 

Ehdotus 

Veropiirissä on verotoimisto, jonka sijainnin 
verohallitus määrää kuultuaan lääninhallitusta 
ja asianomaisia kunnanhallituksia. 

Verotoimiston päällikkönä on veropiirin ve
rojohtaja. 

6§ 
Jokaisessa veropiirissä on verolautakunta. 
Verolautakunta voi toimiajaostoihin jakau

tuneena. 

7§ 
Verolautakunnassa on puheenjohtaja, vähin

tään yksi varapuheenjohtaja sekä jokaisesta 
veropiiriin kuuluvasta kunnasta vähintään kaksi 
muuta jäsentä sen mukaan kuin lääninverovi
rasto asianomaisia kunnanhallituksia kuultuaan 
määrää. 

8§ 
Verolautakunnan puheenjohtajana on vero

piirin verojohtaja tai hänen estyneenä ollessaan 
lääninveroviraston määräämä muu verotoimiston 
virkamies. 

Verolautakunta päättää, ketkä verolautakun
nan jäsenistä toimivat lautakunnan varapu
heenjohtajina ja kuka varapuheenjohtajista toi
mii 1 momentissa tarkoitetun puheenjohtajan 
estyneenä ollessa lautakunnan puheenjohtaja
na. 

9§ 
Verolautakunnan jäsenet valitaan noudatta

en, mitä kunnallislaissa (953/76) säädetään 
kunnan luottamushenkilön valitsemisesta. Eri 
veronmaksajaryhmien tulisi olla, mikäli mah
dollista, lautakunnassa edustettuina. Lautakun
nan jäseniä valittaessa noudatetaan lisäksi sovel
tuvin osin, mitä kunna/lislaissa säädetään yhtei
sistä toimielimistä. 

12 § 
(1 mom. kumotaan) 

Verolautakunnan kokouksesta on ilmoitetta
va paitsi lautakunnan jäsenille myös valtion- ja 
kunnanasiamiehelle. 
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Voimassa oleva laki 

17 § 
Verolautakunnan jaostoissa, joiden luku

määrän verohallitus määrää, on vähintään nel
jä jäsentä. 

Jaostossa on puheenjohtajana verojohtaja 
tai, mikäli hän ei toimi jaoston puheenjohtaja
na, se varapuheenjohtajista, jonka verolauta
kunta määrää. Jaoston muut jäsenet määrää 
lautakunta. 

23 § 
Jokaisessa kunnassa on tutkijalautakunta. 
Tutkijalautakunnassa on puheenjohtaja, jona 

toimii verojohtaja, riittävä määrä varapuheenjoh
tajia sekä vähintään kuusi muuta jäsentä sen 
mukaan kuin verohallitus kunnanhallitusta kuul
tuaan määrää. 

Tutkijalautakunta voi toimia jakaantuneena 
vähintään kuusijäsenisiin jaostoihin, joiden luku
määrän verohallitus määrää. 

24§ 
Tutkijalautakunnan varapuheenjohtajat ja 

muut jäsenet sekä näiden varamiehet valitaan 
samassa järjestyksessä kuin verolautakunnan va
rapuheenjohtajat ja muut jäsenet sekä varamie
het. Tutkijalautakunnan jäsenistä tulee osan, 
kuitenkin vähemmän kuin puolet, olla verolauta
kuntaan kuuluvia. 

Tutkijalautakunnan jaostossa on puheenjohta
jana verojohtaja tai, mikäli hän ei toimi jaoston 
puheenjohtajana, se varapuheenjohtajista, jonka 
lautakunta määrää. Jaoston muut jäsenet mää
rää lautakunta. 

25 § 
Tutkijalautakunnassa valvoo verolautakunnas

sa toimiva valtionasiamies valtion oikeutta sekä 
kunnanasiamies kunnan, seurakuntien ja kansan
eläkelaitoksen oikeutta. 

26§ 
Tutkijalautakuntaan ja sen jaostoon sekä pu

heenjohtajaan, varapuheenjohtajaan ja muihin 
jäseniin on vastaavasti sovellettava, mitä vero
lautakunnasta ja sen jaostosta sekä puheenjoh-

Ehdotus 

17 § 
Verolautakunnan jaostojen lukumäärästä, teh

täväjaosta niiden kesken ja jäsenistä päättää 
verolautakunta. Verolautakunnassa on kuitenkin 
kuntakohtainen jaosto, jos kunnanhallitus sitä 
asianomaisen kunnan osalta esittää. Jaostossa 
on aina oltava puheenjohtajana toimivan lisäksi 
vähintään kaksi jäsentä. 

Jaostossa on puheenjohtajana verojohtaja tai 
hänen estyneenä ollessaan lääninveroviraston 
määräämä muu verotoimiston virkamies tai, jos 
kumpikaan näistä ei toimi jaoston puheenjohta
jana, se varapuheenjohtajista, jonka verolauta
kunta määrää. 

(kumotaan) 

(kumotaan) 

(kumotaan) 

(kumotaan) 
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Voimassa oleva laki 

tajasta, varapuheenjohtajasta ja muista jäsenistä 
on säädetty. 

Verohallinnon asianomaisella virkamiehellä on 
oikeus olla läsnä verotuksen valvontaa ja vero
tusehdotuksen selvittämistä varten tutkijalauta
kunnan kokouksessa ja ottaa siellä osaa keskus
teluun. 

Ehdotus 

34 § 

Jäljempänä 63 §:n 1 momentin 2 kohdassa 
tarkoitetussa tapauksessa veroilmoitus on an
nettava sen veropiirin verotoimistolle, jossa 
elinkeinotoimintaa on harjoitettu kiinteästä toi
mipaikasta tai jossa kiinteistö sijaitsee, sekä 
saman momentin 3 kohdassa tarkoitetussa ta
pauksessa Helsingin verovirastolle ja 4 kohdas
sa tarkoitetussa tapauksessa Ahvenanmaan ve
rotoimistolle. 

Jäljempänä 63 §:n 2 momentin 1 kohdassa 
tarkoitetussa tapauksessa veroilmoitus on an
nettava sen veropiirin verotoimistolle, jonka 
alueella elinkeinotoimintaa on harjoitettu kiin
teästä toimipaikasta tai jonka alueella kiinteistö 
sijaitsee tai jonka alueella on sen suomalaisen 
yhtiön tai osuuskunnan kotipaikka, jonka osak
keiden tai osuuksien perusteella verovelvollinen 
on hallinnut kiinteistöä tai sen osaa, sekä saman 
momentin 2 kohdassa tarkoitetussa tapaukses
sa Helsingin Verovirastolie tai Ahvenanmaan 
verotoimisto IIe. 

39 § 

40§ 
Verovelvollisen on kehotuksen saatuaan an

nettava veroilmoituksen lisäksi samoin velvoi
tuksin kuin veroilmoitus ne täydentävät tiedot 
ja selvitykset, jotka saattavat olla tarpeen 
häntä verotettaessa, verotarkastusta toimitetta
essa tai hänen verotustaan koskevaa muutok
senhakua käsiteltäessä. Kehotuksen antaa ve
rojohtaja, verolautakunnan jaoston puheenjoh
taja, lääninverolautakunnan tai sen jaoston pu
heenjohtaja taikka valtio- tai kunnanasiamies, 
verotusasiamies, tarkastusasiamies taikka vero
hallituksen, lääninveroviraston tai verotoimis
ton asianomainen virkamies tai työsopimussuh
teinen työntekijä. 

43 § 
Verovelvollisen, joka on lain mukaan kirjan

pitovelvollinen tai jonka on 37 §:n 4 momen
tissa tarkoitetuin tavoin pidettävä kirjaa tulois
taan ja menoistaan, on 40 §:ssä tarkoitetun 
viranomaisen kehotuksesta esitettävä Suomessa 

Valtiovarainministeriö voi erityisestä syystä 
pidentää edellä tässä pykälässä säädettyä veroil
moituksen antamisaikaa. 

40 § 
Verovelvollisen on kehotuksen saatuaan an

nettava veroilmoituksen lisäksi samoin velvoi
tuksin kuin veroilmoitus ne täydentävät tiedot 
ja selvitykset, jotka saattavat olla tarpeen 
häntä verotettaessa, verotarkastusta toimitetta
essa tai hänen verotustaan koskevaa muutok
senhakua käsiteltäessä. Kehotuksen antaa ve
rojohtaja, verolautakunnan jaoston puheenjoh
taja, valtion- tai kunnanasiamies, verotusasia
mies, tarkastusasiamies taikka verohallituksen, 
lääninveroviraston tai verotoimiston asian
omainen virkamies tai työntekijä. 

43 § 
Verovelvollisen, joka on lain mukaan kirjan

pitovelvollinen tai jonka on 37 §:n 4 momen
tissa tarkoitetuin tavoin pidettävä kirjaa tulois
taan ja menoistaan, on 40 §:ssä tarkoitetun 
viranomaisen kehotuksesta esitettävä Suomessa 
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Voimassa oleva laki 

sanotun viranomaisen tai tämän määräämän 
asiantuntevan ja esteettömänä pidettävän hen
kilön tarkastettavaksi liike- ja tilikirjansa, in
ventaarinsa ja tase-erittelynsä liitteineen sa
moin kuin tositeaineisto ja kaikki muu lasken
tatoimeen kuuluva aineisto, sopimus- ja velka
kirjat, pöytäkirjat, kirjeenvaihto, koneellisen 
kirjanpidon menetelmäkuvaus sekä muut asia
kirjat, jotka saattavat olla tarpeen häntä vero
tettaessa, verotarkastusta toimitettaessa tai hä
nen verotustaan koskevaa muutoksenhakua 
käsiteltäessä, sekä näytettävä elinkeinotoimin
taan kuuluvat varastot ja muu omaisuus. Tar
kastus voidaan toimeenpanna jo verovuoden 
aikana. 

Asiakirjain tarkastus on, mikäli mahdollista, 
toimitettava verovelvollisen liikehuoneistossa 
tai hänen käyttämässään tili- tai palvelutoimis
tossa. Mikäli tarkastus toimitetaan edellä mai
nitussa huoneistossa tai toimistossa, verovel
vollisen on asetettava tarkastajan käytettäväksi 
tarkoituksenmukaiset tilat sekä tarpeelliset 
apuneuvot ja apulaiset. Jos tarkastusta ei voida 
haitatta toimittaa edellä tarkoitetussa paikassa, 
tarkastus voidaan toimittaa lääninverovirastos
sa tai verotoimistossa. Verotoimiston toimesta 
tapahtuva tarkastus voidaan kuitenkin aina 
toimittaa asianomaisesa verotoimistossa. Asia
kirjat on esitettävä tarkastettaviksi siellä tai 
toimitettava sinne, missä tarkastus suoritetaan. 
Valokuvaamalla tai muulla vastaavalla tavalla 
valmistettuina jäljennöksinä säilytettävistä asia
kirjoista on 40 §:ssä tarkoitetun viranomaisen 
kehotuksesta valmistettava jäljennökset tarkas
tusta suorittavan henkilön käyttöön, mikäli se 
on tarkastuksen suorittamista varten välttämä
töntä. Suoritetusta tarkastuksesta on laadittava 
kertomus. 

Ehdotus 

sanotun viranomaisen tai tämän määräämän 
asiantuntevan ja esteettömänä pidettävän hen
kilön tarkastettavaksi liike- ja tilikirjansa, in
ventaarinsa ja tase-erittelynsä liitteineen sa
moin kuin tositeaineisto ja kaikki muu lasken
tatoimeen kuuluva aineisto, sopimus- ja velka
kirjat, pöytäkirjat, kirjeenvaihto, koneellisen 
kirjanpidon menetelmäkuvaus sekä muut tai
/enteet, jotka saattavat olla tarpeen häntä 
verotettaessa, verotarkastusta toimitettaessa tai 
hänen verotustaan koskevaa muutoksenhakua 
käsiteltäessä, sekä näytettävä elinkeinotoimin
taan kuuluvat varastot ja muu omaisuus. Tal
lenteella tarkoitetaan tässä laissa kirjallista tai 
kuvallista esitystä (asiakirja) sekä sellaista tie
tovälinettä, jonka sisältö on luettavissa, katsel
tavissa, kuunneltavissa tai muuten ymmärrettä
vissä vain teknisin apuvälinein (tekninen tallen
ne). Tarkastus voidaan toimeenpanna jo vero
vuoden aikana. 

Tallenteiden tarkastus on, mikäli mahdollis
ta, toimitettava verovelvollisen liikehuoneistos
sa tai hänen käyttämässään tili- tai palvelutoi
mistossa. Jos tarkastus toimitetaan edellä mai
nitussa huoneistossa tai toimistossa, verovel
vollisen on asetettava tarkastajan käytettäväksi 
tarkoituksenmukaiset tilat sekä tarpeelliset 
apuneuvot ja apulaiset. Apuneuvolla tarkoite
taan tässä laissa kirjoitus- ja laskukonetta, 
kopiointilaitetta sekä tietokonetta tai muuta 
teknistä apuvälinettä, jolla tekniset tallenteet 
voidaan saattaa luettavaan, katseltavaan, kuun
ne/tavaan tai muuten ymmärrettävään muotoon. 
Jos tarkastusta ei voida haitatta toimittaa 
edellä tarkoitetussa paikassa, tarkastus voidaan 
toimittaa lääninverovirastossa tai verotoimis
tossa. Verotoimiston toimesta tapahtuva tar
kastus voidaan kuitenkin aina toimittaa asian
omaisessa verotoimistossa. Tallenteet on esitet
tävä tarkastettaviksi siellä tai toimitettava sin
ne, missä tarkastus suoritetaan. Teknisistä tal
lenteista on 40 §:ssä tarkoitetun viranomaisen 
kehotuksesta valmistettava jäljennökset tarkas
tusta suorittavan henkilön käyttöön, mikäli se 
on tarkastuksen suorittamista varten välttämä
töntä. Suoritetusta tarkastuksesta on laadittava 
kertomus. 

45 § 
Verotusta varten tulee jäljempänä mainitta

vien viraomaisten, henkilöiden ja yhteisöjen 
toimittaa veroviraomaiselle tai jäljempänä mai-
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

nitulle yhteisölle tammikuun kuluessa edellisel
tä kalenterivuodelta ja 2 kohdan osalta vero
hallituksen määräämänä ajakohtana puolivuo
sittain seuraavat asiakirjat ja tiedot: 

8) poroisännän paliskuntaan kuuluvan po
ronomistajan omistamien, edellisenä poronhoi
tovuotena laskettujen, vuotta vanhempien ja 
erikseen sitä nuorempien porojen luvusta; 

9) sairausvakuutustoimiston ja työpaikkakas
san tiedot niistä lääkäreiden sekä yksityisistä 
sairaanhoito- ja tutkimuslaitoksista annetussa 
laissa ( 426/64) tarkoitettujen yksityisten labora
torio- ja röntgenlaitosten perimistä palkkioista, 
joista sairausvakuutustoimistolle tai työpaikka
kassalle on esitetty kuitit. 

8) poroisännän paliskuntaan kuuluvan po
ronomistajan omistamien, edellisenä poronhoi
tovuotena laskettujen, vuotta vanhempien ja 
erikseen sitä nuorempien porojen luvusta. 

(9 kohta kumotaan) 

46 § 
Jäljempänä mainittavien viranomaisten, hen

kilöiden ja yhteisöjen tulee 40 §:ssä tarkoitetun 
viranomaisen kehotuksesta ilmoittaa: 

62 § 
Jos sellaisella verovelvollisella, jolla ei ole 

verovuoden alussa ollut 34 §:ssä tarkoitettua 
kotikuntaa Suomessa, on ollut täältä kunnal
lisverotuksessa veronalaista tuloa, verovelvolli
sen on suoritettava kunnallisveroa valtiolle. 
Täällä kiinteästä toimipaikasta harjoitetusta 
elinkeinotoiminnasta tai maataloudesta saadus
ta tulosta on kuitenkin suoritettava kunnallis
veroa sille kunnalle, jossa toimintaa on harjoi
tettu kiinteästä toimipaikasta tai jossa kiinteis
tö sijaitsee. 

Jos henkilön, jonka on verovelvollisuutta 
koskevien säännösten mukaan katsottava asu
neen verovuonna Suomessa, on suoritettava 
tuloistaan kunnallisvero valtiolle, määrätään 
kunnallisverotuksen verotettava tulo niin kuin 
verovelvollisen kotikuntana olisi verovuoden 
alussa ollut Helsingin kaupunki. 

4 330950G 

9) sairausvakuutustoimiston ja työpaikkakas
san tiedot niistä lääkäreiden sekä yksityisistä 
sairaanhoito- ja tutkimuslaitoksista annetussa 
laissa ( 426/64) tarkoitettujen yksityisten labora
torio- ja röntgenlaitosten perimistä palkkioista, 
joista sairausvakuutustoimistolle tai työpaikka
kassalle on esitetty kuitit. 

62 § 
Jos rajoitetusti verovelvollisen on suoritettava 

kunnallisveroa siitä voimassa olevien säännösten 
mukaan, verotettava tulo määrätään niin kuin 
verovelvollisen kotikunta olisi verovuoden alussa 
ollut Helsingin kaupunki ja vero suoritetaan 
valtiolle. 



26 1993 vp - HE 122 

Voimassa oleva laki 

63 § 
Verotuksen toimittaa: 
1) valtion- ja kunnallisveron, yhteisön tulove

ron sekä vakuutetun kansaneläke- ja sairausva
kuutusmaksun osalta verovelvollisen kotikun
nan verolautakunta tai verotoimisto; 

2) jos rajoitetusti verovelvollinen on täällä 
harjoittanut elinkeinotoimintaa kiinteästä toimi
paikasta tai omistanut tai hallinnut kiinteää 
omaisuutta yhdessä kunnassa eikä hänellä ole 
ollut muita veronalaisia varoja Suomessa, kiin
teän toimipaikan tai kiinteistön sijaintikunnan 
verolautakunta tai verotoimisto; 

3) muussa kuin 2 kohdassa mainitussa tapauk
sessa silloin, kun verovelvollisella ei ole Suomes
sa 34 §:ssä tarkoitettua kotikuntaa, Helsingin 
verolautakunta tai verovirasto, jollei 4 kohdasta 
muuta johdu; sekä 

4) silloin, kun verovelvollisella on ollut 
62 §:ssä tarkoitettua tuloa Ahvenanmaan maa
kunnasta tai kun rajoitetusti verovelvollinen on 
siellä omistanut tai hallinnut kiinteää omaisuut
ta, mutta ei muuta veronalaista varallisuutta 
Suomessa, Ahvenanmaan verotoimisto tai sen 
kunnan verolautakunta, josta suurin osa Ahve
nanmaan maakunnasta saadusta tulosta on saa
tu. 

Jos puo1isoilla, joihin sovelletaan tulovero
lain puolisoita koskevia säännöksiä, on eri 
kotikunta, toimittaa 1 momentissa säädetystä 
poiketen miehen kotikunnan verolautakunta tai 
verotoimisto myös vaimon verotuksen sekä 
määrää hänen kotikuunalleen tulevien veroäy
rien määrän. Toimitetusta verotuksesta on vii
pymättä ilmoitettava vaimon kotikunnan vero
toimistolle. 

Ehdotus 

63 § 
Verotuksen toimittaa verovelvollisen koti

kunnan verotoimisto. 

Rajoitetusti verovelvollisen verotuksen toimit
taa: 

1) se verotoimisto, jonka alueella olevassa 
kunnassa kiinteä toimipaikka tai kiinteä omai
suus sijaitsee tahi osakeyhtiön tai osuuskunnan 
kotikunta on, silloin kun verovelvollinen on 
Suomessa harjoittanut elinkeinotoimintaa kiinte
ästä toimipaikasta taikka omistanut, hallinnut 
tai luovuttanut täällä olevaa kiinteää omaisuutta 
tahi kiinteistön tai sen osan hallintaan oikeutta
via suomalaisen osakeyhtiön tai osuuskunnan 
osakkeita tai osuuksia, tai 

2) Helsingin verovirasto, muussa kuin 1 koh
dassa tarkoitetussa tapauksessa, jollei tuloa ole 
saatu Ahvenanmaan maakunnasta, jolloin Ahve
nanmaan verotoimisto toimittaa verotuksen. 

Jos puolisoilla, joihin sovelletaan tulovero
lain puolisoita koskevia säännöksiä, on eri 
kotikunta, miehen kotikunnan verotoimisto 
toimittaa 1 momentissa säädetystä poiketen 
myös vaimon verotuksen sekä määrää hänen 
kotikuunalleen tulevien veroäyrien määrän. 
Toimitetusta verotuksesta on viipymättä ilmoi
tettava vaimon kotikunnan verotoimistolle. 



1993 vp - HE 122 27 

Voimassa oleva laki 

Veronoikaisu ja jälkiverotus on sen kunnan 
verolautakunnan toimitettava, jossa vero olisi 
ollut määrättävä, jos verotus olisi tapahtunut 
oikeaan aikaan. 

Verohallitus määrää verotuspaikan niissä ta
pauksissa, joissa verotuksen toimittamisen ei 1 
ja 2 momentin mukaan voida katsoa kuuluvan 
millekään verolautakunnalle tai verotoimistolle. 
Lisäksi verohallitus voi verotuksen tekniseen 
tOimittamiseen liittyvästä erityisestä syystä 
määrätä verotuksen valmistelutyön suoritetta
vaksi muussa kuin tässä pykälässä säädetyssä 
paikassa. 

63 a § 
Yhtymän kotikunnan verolautakunta tai ve

rotoimisto vahvistaa perusteen, jonka mukaan 
yhtymän tulo ja varat sekä tappio ja velat 
jaetaan osakkaille. 

71 § 
Verotuksen toimittaa verolautakunta tai, sen 

mukaan kuin 72 a §:ssä säädetään, verotoimis
to. Ennen asian käsittelyä verotusaineisto on 
valmisteltava verotoimistossa ( verovalmistelu). 

72 a§ 
Verotoimisto käsittelee asiat, jotka koskevat 

säännönmukaisessa verotuksessa: 
1) ilmoitettuihin tietoihin perustuvaa vero

tusta; 
2) laskelma-, arvio- tai harkinta verotusta, jos 

verovelvollisen tai yhtymän tuloihin lisättävä ja 
tämän vaatimista laissa säädetyistä vähennyk
sistä poistettava määrä sekä muu poikkeami
nen veroilmoituksesta ei yhteensä ylitä asetuk
sessa säädettävää määrää; 

3) muutosta, joka ei vaikuta veron määrään; 
4) veroilmoituksen oikaisemista selvän lasku

tai kirjoitusvirheen johdosta. 
Verojohtaja voi määrätä verolautakunnan 

käsiteltäväksi tai verolautakunta voi ottaa kä
siteltäväkseen tiettyä asiaryhmää tai verovel
vollista koskevan 1 momentissa tarkoitetun 
asian. 

77§ 
Veroa on määrättävä korotettavaksi (veron

korotus): 
1) jos veroilmoituksessa tahi muussa tiedossa 

tai asiakirjassa on vähäinen puutteellisuus eikä 

Ehdotus 

Veronoikaisu ja jälkiverotus on sen verotoi
miston toimitettava, jossa vero olisi ollut mää
rättävä, jos verotus olisi tapahtunut oikeaan 
aikaan. 

Verohallitus määrää verotuspaikan niissä ta
pauksissa, joissa verotuksen toimittamisen ei 1 
ja 3 momentin mukaan voida katsoa kuuluvan 
millekään verotoimistolle. Lisäksi verohallitus 
voi verotuksen tekniseen toimittamiseen liitty
västä erityisestä syystä määrätä verotuksen 
valmistelutyön suoritettavaksi muussa kuin täs
sä pykälässä säädetyssä paikassa. 

63 a§ 
Yhtymän kotikunnan verotoimisto vahvistaa 

perusteen, jonka mukaan yhtymän tulo ja varat 
sekä tappio ja velat jaetaan osakkaille. 

71 § 
Säännönmukaisen verotuksen ja jälkiverotuk

sen toimittaa verotoimisto, joka myös oikaisee 
havaitsemansa 82, 82 aja 82 b §:ssä tarkoitetun 
virheen. 

72 a § 
Verolautakunta ratkaisee verotusta koskevat 

92 §:ssä tarkoitetut oikaisuvaatimukset. 

Verotoimisto voi kuitenkin ratkaista 91 §:n 1 
momentissa tarkoitetun henkilön tekemän oi
kaisuvaatimuksen siltä osin kuin esitetty vaati
mus hyväksytään. 

77§ 
Jos veroilmoituksessa tai verovelvollisen anta

massa muussa tiedossa tahi asiakirjassa on 
vähäinen puutteellisuus tai virhe eikä verovelvol
linen ole noudattanut todistettavasti lähetettyä 
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verovelvollinen ole noudattanut todistettavasti 
saamaansa kehotusta sen korjaamiseen, enin
tään 20 prosentilla; 

2) jos verovelvollinen ilman pätevää syytä on 
laiminlyönyt veroilmoituksen tahi muun sääde
tyn tiedon tai asiakirjan oikeassa ajassa anta
misen taikka antanut ne olennaisesti vaillinai
sina, enintään 20 prosentilla ja, jos hän sääde
tyn kehotuksen todistettavasti saatuaankin on 
ilman hyväksyttävää estettä jättänyt velvolli
suutensa kokonaan tai osaksi täyttämättä, vielä 
enintään 20 prosentilla; sekä 

3) jos verovelvollinen on tietensä tai törke
ästä huolimattomuudesta antanut olennaisesti 
väärän veroilmoituksen tahi muun säädetyn 
tiedon tai asiakirjan, enintään kaksinkertaisek
Sl. 

Veronkorotus määrätään kunnallisveron 
osalta veroäyreinä. 

Milloin 1 momentissa tarkoitettu puutteelli
suus tai virheellisyys on koskenut vain tiettyä 
tulon tai omaisuuden osaa, on veronkorotus 
määrättävä vain tämän tulon ja omaisuuden 
osalta aiheuttamasta veron tai veroäyrien li
sääntymisestä. 

77 a § 
Tuloverolain 118-120 §:ssä tarkoitetut tap

piot vahvistetaan säännönmukaisessa verotuk-

Ehdotus 

kehotusta sen korjaamiseen tai verovelvollinen on 
ilman pätevää syytä antanut veroilmoituksen tai 
muun säädetyn tiedon tai asiakirjan myöhässä, 
verovelvolliselle voidaan määrätä enintään 1 000 
markan suuruinen veronkorotus. 

Jos verovelvollinen on antanut veroilmoituksen 
tai muun säädetyn tiedon tai asiakirjan olennai
sesti vaillinaisena tai virheellisenä tai antanut ne 
vasta todistettavasti lähetetyn kehotuksen jäl
keen, verovelvolliselle voidaan määrätä enintään 
5 000 markan suuruinen veronkorotus. 

Jos verovelvollinen on tietensä tai törkeästä 
huolimattomuudesta antanut olennaisesti väärän 
veroilmoituksen tahi muun säädetyn tiedon tai 
asiakirjan taikka ei ole lainkaan antanut veroil
moitusta, lisätyn tulon osalta määrätään veron
korotukseksi 5-30 prosenttia lisätystä tulosta ja 
lisätyn varallisuuden osalta 0,5-1,0 prosenttia 
lisätyistä varoista, kuitenkin vähintään 5 000 
markkaa, ellei erityisistä syistä muuta johdu. 
Veronkorotus määrätään tämän momentin mu
kaan myös silloin, kun verovelvollinen on ilmoit
tanut tietensä tai törkeästä huolimattomuudesta 
tulon vääränä tulolajina. 

77 a§ 
Veronkorotus määrätään verosta tehtävien vä

hennysten ja alijäämähyvityksen vähentämisen 
jälkeen täysin sadoin markoin siten, että yli
menevät markat jätetään määräämättä. 

Veronkorotus tilitetään veronsaajille veron
kantolain 3 ja 2 a luvun mukaisesti. Jos veron
korotuksen yhteydessä ei maksuunpanna veroa 
tai maksua, tilitetään veronkorotus valtiolle. 

77 b § 
Tuloverolain 118-120 §:ssä tarkoitetut tap

piot vahvistetaan säännönmukaisessa verotuk-
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sessa. Jos verovelvollinen ei ole antanut keho
tuksetta veroilmoitusta, tappiota ei kuitenkaan 
vahvisteta. 

Tappion vähentämisen, jälkiverotuksen tai 
veronoikaisun yhteydessä tappio voidaan vah
vistaa uudelleen. 

82 § 
Jos verovelvolliselle laskuvirheen tai siihen 

verrattavan erehdyksen vuoksi taikka sen joh
dosta, että asiaa ei ole joltakin osin tutkittu, 
on, hänen sitä aiheuttamattaan, jäänyt pane
matta säädetty vero tai osa siitä tai jos vero
velvolliselle on mainitusta syystä tai puutteelli
sesta tai virheellisestä selvityksestä johtuneen 
taikka muun virheen johdosta pantu liikaa veroa, 
on verotus oikaistava, jollei asiaa ole veromuis
tutukseen tai valitukseen annetulla päätöksellä 
ratkaistu (veronoikaisu). 

Veronoikaisu verovelvollisen vahingoksi voi
daan tehdä viimeistään verotuksen toimittamis
vuotta seuraavien kahden vuoden kuluessa. Ve
ronoikaisu verovelvollisen hyväksi voidaan tehdä 
viimeistään säännönmukaisen verotuksen toimit
tamisvuotta seuraavien viiden vuoden kuluessa 
tai myöhemminkin, jos verovelvollinen on sään
nönmukaisen verotuksen toimittamisvuotta seu
raavien viiden vuoden kuluessa tehnyt 3 momen
tissa tarkoitetun kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Oikaisuvaatimus jälkiverotuksesta tai muutok
senhakuviranomaisen uudelleen toimitettavaksi 
palauttamaa verotusta koskevasta päätöksestä 
saadaan kuitenkin tehdä tämän määräajan estä
mättä 60 päivän aikana sen päivän jälkeen, jona 
verovelvollinen on saanut päätöksestä tiedon. Jos 
veronoikaisu tehdään verovelvollisen vahingoksi, 

Ehdotus 

sessa. Jos verovelvollinen ei ole antanut keho
tuksetta veroilmoitusta, tappiota ei kuitenkaan 
vahvisteta. 

Tappion vähentämisen, jälkiverotuksen tai 
veronoikaisun yhteydessä tappio voidaan vah
vistaa uudelleen. 

80 a § 
Verotuksen julkiset tiedot voidaan kunnan 

viranomaisten lakisääteisten tehtävien hoitamista 
varten luovuttaa kunnanhallitukselle, joka vastaa 
rekisterin käytöstä kunnassa ja henkilörekisteri
lain säännökset huomioon ottaen huolehtii tar
peellisten tietojen edelleen luovuttamisesta asian
omaiseen tarkoitukseen. 

Verotuksen julkisten tietojen luovuttamiseen 
sovelletaan muilta osin yleisten asiakirjan julki
suudesta annetun lain säännöksiä. Jos verotuksen 
julkisia tietoja luovutetaan muulle kuin asian
omaiselle henkilölle tai 1 momentissa tarkoite
tulle viranomaiselle, tietoihin ei saa sisällyttää 
verovelvollisen henkilötunnusta. 

82 § 
Jos verovelvolliselle laskuvirheen tai siihen 

verrattavan erehdyksen vuoksi taikka sen joh
dosta, ettei asiaa ole joltakin osalta tutkittu, 
on, hänen sitä aiheuttamattaan, jäänyt pane
matta säädetty vero tai osa siitä, on verotus 
oikaistava, jollei asiaa ole valitukseen annetul
lapäätöksellä ratkaistu ( veronoikaisu verovelvol
lisen vahingoksi). 

Veronoikaisu verovelvollisen vahingoksi voi
daan tehdä viimeistään kahden vuoden kuluessa 
verotusvuoden päättymisestä. 
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hänelle on, mikäli mahdollista, ennen oikaisun 
tekemistä varattava tilaisuus tulla asiassa kuul
luksi. 

Veronoikaisu pannaan vireille verovelvollisen 
tai muun 91 §:n 1 momentin mukaan muutok
senhakuun oikeutetun kirjallisesta vaatimuk
sesta tahi viranomaisen aloitteesta. Verolauta
kunnan on käsiteltävä verovelvollisen tai muun 
91 §:n 1 momentissa tarkoitetun henkilön sään
nönmukaisesta verotuksesta tekemä valitus ve
ronoikaisuna. Jos valituksessa tarkoitetun asi
an tutkiminen ei kuulu 1 momentin nojalla 
verolautakunnan toimivaltaan tai jos siinä esi
tetty vaatimus hylätään, verolautakunnan on 
siirrettävä asia tältä osin lääninoikeuden käsi
teltäväksi. Pelkästään oikeudenkäyntikuluja 
koskevan vaatimuksen hylkäämisen vuoksi asi
aa ei kuitenkaan siirretä lääninoikeuden käsi
teltäväksi. Veronoikaisua koskeva asia on, mi
käli mahdollista, käsiteltävä loppuun kuuden 
kuukauden kuluessa siitä, kun oikaisuvaati
muskirjelmä tai valitus on saapunut verotoi
mistoon. 

82 a § 
Jos maksuunpanossa on sattunut laskuvirhe 

tai siihen verrattava erehdys, verotoimiston on 
oikaistava maksuunpano. Maksuunpanon oi
kaisu verovelvollisen vahingoksi voidaan tehdä 
viimeistään kahden vuoden kuluessa sitä seu
ranneen kalenterivuoden alusta, jona maksuun
pano on tapahtunut. Maksuunpanon oikaisu 
verovelvollisen hyväksi voidaan tehdä viimeis
tään säännönmukaisen verotuksen toimittamis
vuotta seuraavien viiden vuoden kuluessa tai 
myöhemminkin, jos verovelvollinen on sään
nönmukaisen verotuksen toimittamisvuotta 
seuraavien viiden vuoden kuluessa tehnyt kir
jallisen maksuunpanon oikaisuvaatimuksen. 
Oikaisuvaatimus veronoikaisua, jälkiverotusta 
tai muutoksenhakuviranomaisen uudelleen ve
rolautakunnan toimitettavaksi palauttamaa ve
rotusta koskevasta maksuunpanosta saadaan 
kuitenkin tehdä tämän määräajan estämättä 60 
päivän aikana sen päivän jälkeen, jona vero
velvollinen on saanut päätöksestä tiedon. Jos 
maksuunpanon oikaisu tehdään verovelvollisen 
vahingoksi, hänelle on, mikäli mahdollista, 
ennen oikaisun tekemistä varattava tilaisuus 
tulla asiassa kuulluksi. 

Ehdotus 

Ennen oikaisun tekemistä verovelvolliselle on, 
mikäli mahdollista, varattava tilaisuus tulla kuul
luksi asiassa. 

82 a § 
Jos verovelvolliselle on virheen johdosta pantu 

liikaa veroa, on verotus oikaistava, jollei asiaa 
ole valitukseen annetulla päätöksellä ratkaistu 
( veronoikaisu verovelvollisen hyväksi). 

Veronoikaisu verovelvollisen hyväksi voidaan 
tehdä viimeistään viiden vuoden kuluessa vero
tusvuoden päättymisestä. 
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Edellä 1 momentissa tarkoitetusta oikaisusta 
sekä muutoksen hakemisesta siihen on soveltu
vin osin voimassa, mitä veronoikaisusta on 
säädetty. 

84 § 
Milloin edellä 82 ja 83 §:ssä mainitusta syystä 

asianomaisena vuotena verottamatta jäänyt tulo 
on verotettu jonakin muuna vuotena, on verovel
vollinen veronoikaisun tai jälkiverotuksen yhtey
dessä osoitettava saamaan takaisin se vero, mikä 
samasta tulosta on sanottuna muuna vuotena 
pantu verovelvollisen maksettavaksi. 

Jos 1 momentissa tarkoitetun muun vuoden 
verotuksen on toimittanut toinen verolautakunta 
tai verotoimisto kuin se, joka veronoikaisun tai 
jälkiverotuksen yhteydessä osoittaa verovelvolli
sen saamaan veroa takaisin, tehdään tästä ai
heutuva muutos maksuunpanoon siinä kunnassa, 
missä asianomaisen muun vuoden verotus on 
toimitettu. 

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään verosta, 
sovelletaan myös kansanellikevakuutusmaksuun. 

92§ 
Muutosta voi verovelvollinen tai muu 91 §:n 

1 momentissa tarkoitettu henkilö hakea tutki
jalautakunnalle tehtävällä muistutuksena ( ve
romuistutus) 

Veromuistutus on tehtävä kirjallisesti tutki
jalautakunnalle. Muistutuskirjelmä on jätettävä 

Ehdotus 

82 b§ 
Jos maksuunpanossa on sattunut laskuvirhe 

tai siihen verrattava erehdys, maksuunpano on 
oikaistava (maksuunpanon oikaisu). 

Maksuunpanon oikaisu verovelvollisen vahin
goksi voidaan tehdä viimeistään kahden vuoden 
kuluessa sitä seuranneen kalenterivuoden alusta, 
jona maksuunpano on tapahtunut. Maksuunpa
non oikaisu verovelvollisen hyväksi voidaan tehdä 
viimeistään viiden vuoden kuluessa verotusvuo
den päättymisestä ja sanotun ajan kuluessa 
tehdyn oikaisuvaatimuksen perusteella myöhem
minkin. Jos maksuunpanon oikaisu tehdään ve
rovelvollisen vahingoksi, hänelle on, mikäli mah
dollista, ennen oikaisun tekemistä varattava ti
laisuus tulla asiassa kuulluksi. 

Maksuunpanon oikaisusta on muutoin soveltu
vin osin voimassa, mitä veronoikaisusta sääde
tään. 

(kumotaan) 

92§ 
Verovelvollinen tai muu 91 §:ssä tarkoitettu 

muutoksenhakuun oikeutettu saa hakea muutos
ta verolautakunnalta kirjallisella oikaisuvaati
muksella, jollei asiaa ole valitukseen annetulla 
päätöksellä ratkaistu. 

Oikaisuvaatimus tehdään sen veropiirin vero
lautakunnalle, jonka alueella toimitettua verotus-
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asianomaisen veropiirin verotoimistoon neljän
toista päivän kuluessa siitä, kun verotus on 
päättynyt. Muistutuksesta tutkijalautakunnan 
on kuultava valtion- ja kunnanasiamiestä. 

Tutkijalautakunta voi ennen asian ratkaisua 
kuulla muistutuksen tekijää kirjallisesti tai 
suullisesti lautakunnassa. 

Tutkijalautakunnan päätös on lähdetettävä 
tiedoksi muistutuksen tekijälle. 

Veromuistutusta ei saa tehdä veronoikaisus
ta, jälkiverotuksesta eikä verotuksesta, joka on 
toimitettu uudelleen käsiteltäväksi palautetussa 
asiassa. 

93 § 
Verovelvollinen tai muu 91 §:n mukaan muu

toksenhakuun oikeutettu voi, olipa veromuistu
tus tehty tai ei, hakea valittamalla muutosta sen 
läänin lääninoikeudelta, jonka alueella verovel
vollisen kotikunta on. Jos verotus on toimitettu 
Helsingissä sillä perusteella, että verovelvollisel
la ei ole Suomessa kotikuntaa, muutosta hae
taan Uudenmaan lääninoikeudelta. Jos verotus 
63 §:n mukaan on muutoin toimitettu muussa 
kuin verovelvollisen kotikunnassa, muutosta 
haetaan sen läänin lääninoikeudelta, jonka 
alueella verotus on toimitettu. Muutosta yhty
män tulon ja varallisuuden vahvistamiseen sekä 
niiden jakoon osakkaille haetaan sen läänin 
lääninoikeudelta, jonka alueella yhtymän koti
kunta on, tai jos yhtymällä ei ole Suomessa 

Ehdotus 

ta oikaisuvaatimus koskee. Oikaisuvaatimus on 
toimitettava 92 a §:ssä tarkoitetussa määräajas
sa verotoimistoon. 

92 a § 
Verovelvollisen ja muun 91 §:n 1 momentissa 

mainitun henkilön on tehtävä oikaisuvaatimus 
viimeistään viiden vuoden kuluessa verotusvuo
den päättymisestä. Valtion- ja kunnanasiamiehen 
ja muun 91 §:n 2 momentissa tarkoitetun viran
omaisen on tehtävä oikaisuvaatimus viimeistään 
kuuden kuukauden kuluessa verotusvuoden päät
tymisestä. 

Jälkiverotusta, veronoikaisua, maksuunpanon 
oikaisua ja muutoksenhakuviranomaisen uudel
leen toimitettavaksi palauttamaa verotusta kos
kevasta verotoimiston päätöksestä saadaan kui
tenkin tehdä oikaisuvaatimus 1 momentissa sää
detyn määräajan estämättä 60 päivän kuluessa 
siitä päivästä, jona muutoksenhakuun oikeutettu 
on saanut päätöksestä tiedon. Edellä 91 §:n 2 
momentissa mainittujen viranomaisten osalta las
ketaan määräaika tällöin kuitenkin päätöksen 
tekemisestä. 

93 § 
Verovelvollinen tai muu 91 §:n mukaan muu

toksenhakuun oikeutettu saa hakea oikaisuvaa
timuksen johdosta annettuun päätökseen valitta
malla muutosta sen läänin lääninoikeudelta, 
jonka alueella on verovelvollisen kotikunta. Jos 
verotus on toimitettu Helsingissä sillä perus
teella, että verovelvollisella ei ole Suomessa 
kotikuntaa, muutosta haetaan Uudenmaan lää
ninoikeudelta. Jos verotus 63 §:n mukaan on 
muutoin toimitettu muussa kuin verovelvollisen 
kotikunnassa, muutosta haetaan sen läänin 
lääninoikeudelta, jonka alueella verotus on 
toimitettu. Muutosta yhtymän tulon ja varalli
suuden vahvistamiseen sekä niiden jakoon 
osakkaille haetaan sen läänin lääninoikeudelta, 
jonka alueella on yhtymän kotikunta, tai jos 
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kotikuntaa, Uudenmaan lä.äninoikeudelta. 
Muutosta on haettava kirjallisesti ja valituskir
jelmä on toimitettava valitusajan kuluessa ve
rotoimistoon. 

Verovelvollisen tai muun 91 §:n 1 momentin 
mukaan muutoksenhakuun oikeutetun valitus
aika on viisi vuotta ja 91 §:n 2 momentissa 
mainittujen viranomaisten valitusaika kuusi 
kuukautta sitä seuraavan vuoden alusta lukien, 
jona säännönmukainen verotus on toimitettu. 
Veronoikaisua, jälkiverotusta tai muutoksenha
kuviranomaisen uudelleen toimitettavaksi pa
lauttamaa verotusta koskevasta verolautakun
nan päätöksestä saadaan kuitenkin valittaa 
tämän määräajan estämättä 60 päivänä aikana 
sen päivän jälkeen, jona muutoksenhakuun 
oikeutettu on saanut päätöksestä tiedon. Edellä 
91 §:n 2 momentissa mainittujen viranomaisten 
valitusaika lasketaan tällöin kuitenkin päätök
sen tekemisestä. 

93 a§ 
Verotoimiston tulee, senjälkeen kun 91 §:n 1 

momentissa mainitun henkilön tekemti valitus on 
käsitelty 82 tai 82 a §:ssä tarkoitetulla tavalla, 
varata 91 §:n 2 momentissa mainitun viran
omaisen tekemästä valituksesta verovelvolliselle 
sekä 91 §:n 1 momentissa mainitun henkilön 
tekemästä valituksesta valtion- ja kunnanasia
miehelle tilaisuus vastineen ja tarvittaessa vas
taselityksen antamiseen. Valituskirjelmä vas
tineineen ja vastaselityksineen sekä verotuksen 
perusteena olleet asiakirjat on lähetettävä vii
pymättä lääninoikeudelle. Asiakirjoihin on lii
tettävä ote verolautakunnan 82 §:ssä tarkoite
tun kokouksen pöytäkirjasta tai jäljennös 82 
a §:ssä tarkoitetusta verotoimiston päätöksestä 
sekä ote tutkijalautakunnan pöytäkirjasta, jos 
asia on tutkijalautakunnassa käsitelty. Asiakir
joihin on liitettävä myös verojohtajan lausunto 
valituksesta. 

5 3309500 

Ehdotus 

yhtymällä ei ole Suomessa kotikuntaa, Uuden
maan lääninoikeudelta. Valituskirjelmä on toi
mitettava valitusajassa verotoimistoon. 

Verovelvollisen tai muun 91 §:n 1 momentin 
mukaan muutoksenhakuun oikeutetun valitus
aika on viisi vuotta ja 91 §:n 2 momentissa 
mainittujen viranomaisten valitusaika kuusi 
kuukautta sitä seuraavan vuoden alusta lukien, 
jona säännönmukainen verotus on toimitettu. 
Oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä saa
daan kuitenkin valittaa tämän määräajan estä
mättä 60 päivän aikana sen päivän jälkeen, 
jona muutoksenhakuun oikeutettu on saanut 
päätöksestä tiedon. Edellä 91 §:n 2 momentissa 
mainittujen viranomaisten valitusaika laske
taan tällöin kuitenkin päätöksen tekemisestä. 

93 a§ 
Verotoimiston tulee varata verovelvolliselle 

91 §:n 2 momentissa mainitun viranomaisen 
tekemästä valituksesta ja valtion- ja kunnan
asiamiehelle 91 §:n 1 momentissa mainitun hen
kilön tekemästä valituksesta tilaisuus vastineen 
ja tarvittaessa vastaselityksen antamiseen. Va
lituskirjelmä vastineineen ja vastaselityksineen 
sekä verotuksen perusteena olleet asiakirjat on 
lähetettävä viipymättä lääninoikeudelle. Asia
kirjoihin on liitettävä jäljennös verolautakunnan 
oikaisuvaatimuksen johdosta antamasta päätök
sestä. Asiakirjoihin on liitettävä myös verojoh
tajan lausunto valituksesta. 

93 c § 
Valitus, jonka verovelvollinen tai muu 91 §:n 1 

momentissa mainittu henkilö tekee lätininoikeu
de//e ja joka olisi tullut osoittaa oikaisuvaati
muksena verolautakunnalle, ktisitellään oi
kaisuvaatimuksena. Valituksen tutkimatta jättä
misestti ei tällöin tehdii päätöstä. 
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96 e§ 
Jos muutoksenhakuviranomainen on määrän

nyt jonkun verovelvolliseksi tai muuttanut ve
romuistutukseen tai valitukseen antamallaan 
päätöksellä verolautakunnan tai alemman muu
toksenhakuviranomaisen tekemää päätöstä, 
muutoksenhakuviranomaisen tulee vahvistaa 
muutoksen peruste. Verotoimiston on lasketta
va päätöksen aiheuttamat muutokset noudat
taen soveltuvin osin, mitä 71 §:n 2 momentissa 
on säädetty. Jäljennös korkeimman hallinto
oikeuden tai lääninoikeuden edellä tarkoitetus
ta päätöksestä on lähetettävä lääninoikeudelle, 
verotoimistolle ja, jos päätös koskee kunnallis
verotusta, kunnanhallitukselle. 

Jos muutoksenhakuviranomaisen päätös kos
kee verotusta, joka on toimitettu 63 §:n 2 
momentin nojalla, 1 momentissa tarkoitetut 
muutokset laskee sen veropiirin verotoimisto, 
jossa verotus mainitun säännöksen mukaan on 
toimitettu. Verotoimiston on viipymättä ilmoi
tettava muutoksesta sille verotoimistolle, jonka 
alueella verovelvollisen kotikunta on verovuon
na ollut. 

Muutoksenhausta 1 momentissa tarkoitettuun 
verotoimiston päätökseen on voimassa; mitä 
113 §:n 5 momentissa on säädetty. 

97 § 
Jos muistutusta tai valitusta käsiteltäessä 

havaitaan, että veroa ei ole määrätty oikeassa 
verotuspaikassa, tutkijalautakunnan, lääninoi
keuden tai korkeimman hallinto-oikeuden, joll
eivät ne katso voivansa ratkaista asiaa välittö
mästi, on siirrettävä asia sille verolautakunnalle 
tai verotoimistolle, jonka olisi pitänyt toimittaa 
verotus. Vastaavasti oikaisua käsiteltäessä vero
lautakunnan on siirrettävä asia sille vero/auta
kunnalle, jonka olisi pitänyt toimittaa verotus. 

100§ 
Jos verotus on toimitettu jonkin kunnan 

kohdalta olennaisesti väärin, korkein hallinto
oikeus voi kumota verotuksen kokonaisuudes
saan tai tarpeellisilta osin ja määrätä verotuk
sen uudelleen toimitettavaksi. Tätä koskevan 
kirjallisen vaatimuksen tekee valtionasiamies, 
lääninverovirasto, kunnanasiamies tai kunnan
hallitus taikka kunnassa verotettu. Vaatimus 

. on toimitettava verotoimistoon 30 päivän ku
luessa verotuksen päättymisestä. Verojohtajan 

Ehdotus 

96 e§ 
Jos viranomainen on oikaisuvaatimukseen tai 

valitukseen antamal/aan päätöksellä määrännyt 
jonkun verovelvolliseksi tai muuttanut verotus
ta koskevaa päätöstä, on muutoksen tekevän 
viranomaisen vahvistettava muutoksen peruste. 
Verotoimiston on laskettava päätöksen aiheut
tamat muutokset noudattaen soveltuvin osin 
mitä 71 §:n 2 momentissa säädetään. Jäljennös 
korkeimman hallinto-oikeuden tai lääninoikeu
den edellä tarkoitetusta päätöksestä on lähetet
tävä lääninoikeudelle, verotoimistolle ja, jos 
päätös koskee kunnallisverotusta, kunnanhalli
tukselle. 

Jos viranomaisen päätös koskee verotusta, 
joka on toimitettu 63 §:n 3 momentin nojalla, 1 
momentissa tarkoitetut muutokset laskee sen 
veropiirin verotoimisto, jossa verotus mainitun 
säännöksen mukaan on toimitettu. Verotoimis
ton on viipymättä ilmoitettava muutosta koske
vasta päätöksestti. sille verotoimistolle, jonka 
alueella verovelvollisen kotikunta on verovuon
na ollut. 

97 § 
Jos verotusta oikaistaessa tai valitusta käsi

teltäessä havaitaan, että veroa ei ole määrätty 
oikeassa verotuspaikassa, verotoimiston, vero
lautakunnan, lääninoikeuden tai korkeimman 
hallinto-oikeuden, jolleivät ne katso voivansa 
ratkaista asiaa välittömästi, on siirrettävä asia 
sille verotoimistolle, jonka olisi pitänyt toimit
taa verotus. 

100§ 
Jos verotus on toimitettu jonkin kunnan 

kohdalta olennaisesti väärin, korkein hallinto
oikeus voi kumota verotuksen kokonaisuudes
saan tai tarpeellisilta osin ja määrätä verotuk
sen uudelleen toimitettavaksi. Tätä koskevan 
kirjallisen vaatimuksen tekee valtionasiamies, 
lääninverovirasto, kunnanasiamies tai kunnan
hallitus taikka kunnassa verotettu. Vaatimus 
on toimitettava verotoimistoon 30 päivän ku
luessa verotuksen päättymisestä. Verotoimiston 
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on toimitettava se ja verolautakunnan antama 
selitys viipymättä korkeimpaan hallinto-oikeu
teen. Asia on käsiteltävä korkeimmassa hallin
to-oikeudessa kiireellisenä. 

102 § 
Asetuksella voidaan erityisten paikallisten tai 

muutoin poikkeuksellisten olojen johdosta piten
tää muutoksenhakuaikaa verolautakunnan, tut
kijalautakunnan tai lääninoikeuden päätöksestä. 

Ehdotus 

on toimitettava se ja verotoimiston antama 
selvitys viipymättä korkeimpaan hallinto-oi
keuteen. Asia on käsiteltävä korkeimmassa 
hallinto-oikeudessa kiireellisenä. 

(kumotaan) 

113 § 

Jos verotusta on muutettu tutkijalautakunnalle 
tehdyn muistutuksen perusteella, on verovelvolli
selle annettava uusi verolippu. Jos muutoksen
hakuviranomaisen päätöksellä joku on määrät
ty verovelvolliseksi tai veroa on päätöksen 
perusteella korotettu, verovelvolliselle on niin 
ikään annettava verolippu ja perittävä maksa
maton vero ja sille 2 momentin nojalla ehkä 
maksettu korko. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun verotoi
miston toimittamaan maksuunpanoon tai mak
suunpanon oikaisemiseen verovelvollinen saa 
hakea muutosta 60 päivän aikana sen päivän 
jälkeen, jona hän on saanut päätöksestä tiedon, 
ja 91 §:n 2 momentissa mainittu viranomainen 
60 päivän aikana sen päivän jälkeen, jona 
päätös on tehty. Muutosta tutkijalautakunnan 
päätökseen perustuvaan maksuunpanoon ja 
maksuunpanon oikaisemiseen on kuitenkin ha
ettava sinä aikana, jona tutkijalautakunnan 
päätöksestä on 93 §:n 2 momentin mukaan 
valitettava. Valituksesta on muutoin soveltuvin 
osin voimassa, mitä 93 ja 93 a §:ssä on säädet
ty. 

Jos joku on oikaisuvaatimukseen annetulla 
verotoimiston tai verolautakunnan päätöksellä 
tahi muutoksenhakuviranomaisen päätöksellä 
määrätty verovelvolliseksi tai veroa on päätök
sen perusteella korotettu, verovelvolliselle on 
annettava uusi verolippu ja perittävä maksama
ton vero ja sille 2 momentin nojalla ehkä 
maksettu korko. 

Muutoksenhausta 1 momentissa tarkoitettuun 
päätökseen on soveltuvin osin voimassa mitä 
oikaisuvaatimuksesta säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan pazvana 
kuuta 199 , kuitenkin niin, että lain 80 a § tulee 
voimaan päivänä kuuta 199 ja 84 § kumotaan 
päivästä kuuta 199 lukien. Lain 62 ja 63 §:ssä 
tarkoitettua verotuspaikkaa sekä 77 ja 77 
a §:ssä tarkoitettua veronkorotusta koskevia 
säännöksiä sovelletaan ensimmäisen kerran vuo
delta 1993 toimitettavassa verotuksessa. 

Lääninoikeudelle osoitettuihin valituksiin, ve
ro/autakunnalle osoitettuihin veronoikaisuvaati
muksiin ja verotoimistolle osoitettuihin maksuun
panonoikaisua koskeviin vaatimuksiin, jotka ovat 
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Ehdotus 

tulleet vireille ennen tämän lain voimaantuloa ja 
jotka ovat käsiteltävlinä verotoimistossa, sovel
letaan, mitä 72 a §:ssli on slilidetty oikaisuvaa
timuksen kiisittelemisestli. Jos valituksessa tar
koitettu asia on ratkaistu veromuistutukseen tai 
valitukseen annetulla plilitöksellli ja jos valituk
sessa esitetty vaatimus hyllitlilin, verolautakun
nan on kuitenkin siirrettlivli asia tliltli osin 
llilininoikeuden klisiteltlivliksi. 

Vuodelta 1992 toimitettavassa verotuksessa 
tutkijalautakunnasta ja tutkijalautakunnassa 
noudatettavasta menettelystli sekli muutoksenha
usta ennen vuodelta 1992 toimitettua verotusta 
koskeviin tutkijalautakunnan plilitöksiin on voi
massa, mitli niistli on ennen tlimlin lain voimaan
tuloa slilidetty. Veromuistutukset käsittelee en
nen lain voimaantuloa toimivaltainen tutkijalau
takunta. 

Korkeimman hallinto-oikeuden, lälininoikeu
den ja tutkijalautakunnan ennen tlimlin lain 
voimaantuloa verolautakunnalle uudelleen käsi
teltlivliksi palauttamiin asioihin sovelletaan, mitli 
ennen lain voimaantuloa on slilidetty verolauta
kunnan oikeudesta toimittaa verotus. 

Sen estlimlittli, mitä 8 §:n 4 momentissa 
sälidetlilin, verolautakunnan jlisenet valitaan lain 
voimaantulon jlilkeen ensimmliisen kerran maa
liskuun 31 pliivälin 1994 mennessli, sen jlllkeen 
kun llilininverovirasto on vahvistanut kunkin 
kunnan edustajien lukumäärlin. Kunnanhallituk
sen on tehtlivli 17 §:ssli tarkoitettu esityksensli 
saman ajan kuluessa. 


