
1994 vp - HE 133 

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muutta
misesta 

ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi veron
kantolakia, jossa säädettäisiin avoimen yhtiön 
ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehen sekä kuo
linpesän ja yhteisetuuden osakkaan vastuusta 
yhtiölle, kuolinpesälle tai yhteisetuudelle mää
rätystä verosta. Lakiin ehdotetaan otettavaksi 
säännökset konkurssipesän vastuusta pesän va
rallisuuteen kuuluvasta kiinteistöstä määrätystä 
kiinteistöverosta sekä perustettavan yhtiön tai 
muun yhteisön vastuusta sen nimiin hankitusta 
kiinteistöstä yhteisön rekisteröimisvuodelta me-

nevästä kiinteistöverosta. Esityksessä ehdote
taan myös, että osakeyhtiö ja osuuskunta 
vastaisivat ennen rekisteröintiä harjoitetusta 
toiminnasta niiden puolesta toimineille määrä
tyistä veroista ja maksuista. Lisäksi verovaro
jen lopputilityksen ajankohtaa ehdotetaan 
myöhennettäväksi vuodella. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mah
dollisimman pian sen jälkeen, kun se on hy
väksytty ja vahvistettu. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset 

1.1. Vastuu verosta 

Nykytila 

Verovelvollinen vastaa yleensä yksin verove
lastaan. Erityissäännösten nojalla verovastuu 
voidaan kuitenkin kohdistaa myös muihin kuin 
verovelvolliseen itseensä. Veroviranomainen to
teuttaa verovastuun joko hallinnollisessa järjes
tyksessä veron määräämisen yhteydessä tai 
laissa säädetyin edellytyksin myöhemmin. 

Verovastuuta koskevia säännöksiä on vero
tuslaissa ( 482/58), ennakkoperintälaissa 
(418/59), liikevaihtoverolaissa (559/91), arvon
lisäverolaissa (1 50 1193), rajoitetusti verovelvol
lisen tulon ja varallisuuden verottamisesta an
netussa laissa (627/78), korkotulon lähdeveros
ta annetussa laissa (1 341/90), yhtiöveron hyvi
tyksestä annetussa laissa (1232/88) sekä kiin
teistöverolaissa (654/92). Verotuslain nojalla 
yhtymä on vastuussa sen osakkaalle yhtymän 
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tulon ja varallisuuden perusteella määrättäväs
tä verosta, yhteismetsän osakas osuuttaan vas
taavalta osalta yhteismetsän verosta sekä kuo
linpesän osakas erillisenä verovelvollisena vero
tettavan kuolinpesän tulon ja varallisuuden 
perusteella suoritettavasta verosta. Arvon
lisäverotuksessa veron maksamisesta ovat ve
rovelvollisen lisäksi vastuussa yhtymän osak
kaat, avoimen yhtiön yhtiömies ja kommandiit
tiyhtiön vastuunalainen yhtiömies. 

Vastuu kiinteistöverosta. Kiinteistöverotuk
sessa verovastuusta on soveltuvin osin voimas
sa, mitä verotuslaissa tarkoitettuihin veroihin 
liittyvästä vastuusta säädetään verotuslain 3 ja 
4 §:ssä. Tämän lisäksi kiinteistöverolain 36 §:n 
2 momentin (1589/92) nojalla kiinteistön uusi 
omistaja on vastuussa omistuksenvaihdosvuon
na maksuunpannusta ja suorittamatta olevasta 
kiinteistöverosta, jos kiinteistön omistusoikeus 
on siirtynyt sopimuksen perusteella. 

Kiinteistöverolakia säädettäessä oli tarkoi
tuksena, että henkilöyhtiöiden osalta verovas
tuu määräytyisi verotuslain 3 §:n mukaisesti. 
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Vuoden 1993 alussa voimaan tulleeseen pää
omatulojen ja yritysverotuksen uudistukseen 
liittyen henkilöyhtiöiden verovastuun sääntelyä 
verotuslaissa muutettiin. Tämä johti siihen, että 
verovastuun sääntely kiinteistöveron osalta 
henkilöyhtiöissä jäi epätäydelliseksi. 

Konkurssipesän vastuuta konkurssipesän va
roihin kuuluvasta kiinteistöstä suoritettavasta 
kiinteistöverosta ei ole säännelty verolain sään
nöksin. Kiinteistövero, joka on määrätty kon
kurssin alkamisvuodelta, on konkurssissa val
vottava saatava. Kiinteistöstä maksuunpannun 
kiinteistöveron asema konkurssin alkamisvuot
ta myöhemmiltä vuosilta on tulkinnanvarainen. 
Veroa voidaan pitää joko konkurssipesän mas
saveikana tai konkurssivelallisen sellaisena vei
kana, josta hän vastaa konkurssin alkamisen 
jälkeen saamillaan varoilla. Konkurssin alka
misen jälkeen velalliselle syntyneellä uudella 
velalla on käytännössä merkitystä vain luon
nollisen henkilön konkurssissa, koska konkurs
sissa oikeushenkilö yleensä purkautuu. 

Perustettavan yhtiön tai yhteisön lukuun 
hankitusta kiinteistöstä ei nykyisten säännösten 
nojalla ole mahdollista periä kiinteistöveroa 
suoraan yhtiöltä tai yhteisöitä tämän rekiste
röimisen jälkeen. Tilanne vaikeuttaa veron pe
rintää ja sitä voidaan pitää epätyydyttävänä, 
koska kiinteistö on hankittu ja se rekisteröi
dään perustetun yhtiön tai yhteisön nimiin. 

Yhtiömiehen vastuu henkilöyhtiön ennakonpi
dätyksistä ja työnantajan sosiaaliturvamaksuis
ta. Verolainsäädännössä ei ole säännöstä, jon
ka nojalla avoimen yhtiön yhtiömies ja kom
mandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies voi
taisiin määrätä vastuuseen avoimen yhtiön tai 
kommandiittiyhtiön tilittämättä jättämistä en
nakonpidätyksistä ja työnantajan sosiaaliturva
maksuista. A voimelle yhtiölle ja kommandiitti
yhtiölle vahvistettu tulo puolestaan jaetaan 
suoraan yhtymän osakkaiden tulona verotetta
vaksi. Vastuu yhtiön ennakonpidätyksistä ja 
työnantajasuorituksista on voitu toteuttaa nos
tamalla avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyh
tiöstä annettuun lakiin (389/88) perustuva kan
ne yleisessä alioikeudessa. Menettely on kuiten
kin hidas ja perintäresurssien käytön kannalta 
epätaloudellinen.____ ______ _ 

Osakeyhtiön ja osuuskunnan vastuu niiden 
puolesta toimineille määrätystä verosta. Osake
yhtiölain (734178) mukaan vastuu perustamis
kirjasta johtuneesta velvoitteesta tai perusta
miskokouksen jälkeen syntyneestä velvoitteesta 
siirtyy yhtiön rekisteröinnin jälkeen yhtiölle. 

Osuuskuntalain (247/54) mukaan vastuu osuus
kunnan nimissä ennen sen rekisteröimistä teh
dystä sitoumuksesta siirtyy osuuskunnalle sillä 
edellytyksellä, että osuuskunta on kolmen kuu
kauden kuluessa rekisteröimisestä ottanut vas
tatakseen sitoumuksesta. Verolainsäädännössä 
ei ole säännöstä osakeyhtiön tai osuuskunnan 
vastuusta ennen rekisteröintiä yhteisön toimin
nasta määrättävistä veroista. Vaikka yhteisö 
vastaa siviilioikeudellisesti ennen rekisteröintiä 
syntyneistä velvoitteista ja määrätyistä veroista, 
veroja ei voida periä suoraan yhteisöltä. Vas
tuun toteuttaminen edellyttää kannetta alioi
keudessa. Menettely on hidas ja perintäresurs
sien käytön kannalta epätarkoituksenmukai
nen. 

Ehdotetut muutokset 

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 1 b luku, 
jossa säädettäisiin verovastuusta. Ehdotuksen 
mukaan vastuu verosta voitaisiin määrätä avoi
men yhtiön yhtiömiehelle, kommandiittiyhtiön 
vastuunalaiselle yhtiömiehelle, kuolinpesän 
osakkaalle ja yhteisetuuden osakkaalle toimi
tettaessa henkilöyhtiön, kuolinpesän ja yh
teisetuuden verotusta. Verovastuu voitaisiin 
määrätä jo verotuksen toimittamisen yhteydes
sä, jolloin vältyttäisiin tuomioistuimessa ajetta
vilta vastuukanteilta. 

Ehdotetussa 1 b luvussa säädettäisiin myös 
konkurssipesän vastuusta pesään kuuluvasta 
kiinteistöstä suoritettavasta kiinteistöverosta 
konkurssin alkamisvuotta seuraavilta vuosilta 
sekä perustettavan yhtiön tai muun yhteisön 
vastuusta sen lukuun hankitusta kiinteistöstä 
suoritettavasta kiinteistöverosta oikeushenkilön 
rekisteröimisvuodelta. 

Lisäksi ehdotetaan, että osakeyhtiö tai 
osuuskunta vastaisi ennen oikeushenkilön re
kisteröintiä harjoitetusta toiminnasta sen puo
lesta toimineille määrätystä verosta, maksusta 
tai muusta suorituksesta. 

Ehdotettuja säännöksiä sovellettaisiin toissi
jaisesti eli silloin kun asianomaisessa verolaissa 
ei vastuuvelvollisuudesta toisin säädetä. 

1.2. Lopputilitys 

Nykytila 

Veronkantolain 18 a §:n mukainen lopputili-
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tys veronsaajille tehdään verovuoden säännön
mukaisen lopullisen veron vanhennuttua viiden 
vuoden kuluttua maksuunpanovuodesta. Lop
putilityksessä käsitellään vanhentumisvuoden 
loppuun mennessä kertyneet ja viimeistään 
seuraavan vuoden tammikuussa tilitetyt verot. 
Samoin selvitetään veronsaajittain vanhentu
neina tileistä poistetut veronsaajien hyväksi 
kertymättä jääneet verot. Kertymättömät mää
rät kohdistetaan veronsaajien rasitukseksi. 

Ehdotettu muutos 

Verotulojen tilittämistoimikunta on mietin
nössään (komiteanmietintö 1991:22) ehdotta
nut, että lopputilityksen ajankohtaa myöhen
nettäisiin. Toimikunnan ehdotuksen mukaisesti 
lopputilityksen toimittamisajankohtaa ehdote
taan myöhennettäväksi yhdellä vuodella. Suuri 
osa lopputilityksissä käsiteltävistä kertymättö
mistä veroista ja maksuista on sellaisia, jotka 
on maksuunpantu lopputilitystä edeltävänä 
vuonna. Yleensä tällaiset verot on maksettu 
vasta maksuunpanoa seuraavan vuoden aika
na. Jos lopputilitys tehtäisiin vuotta nykyistä 
myöhemmin, vähenisi lopputilityksessä käsite!-

tävien ja selvitettävien kertymättömien verojen 
määrä. Myöhennetty lopputilitys yksinkertais
taisi ja vähentäisi lopputilityksen hallinnollisia 
menettelyjä. Ajankohdan myöhentäminen ei 
loukkaisi veronsaajien etua, vaan aikaistaisi 
näiden hyväksi kertyneiden määrien tilittämis
tä. 

2. Esityksen vaikutukset 

Ehdotetut verovastuuta koskevat muutokset 
nopeuttavat perintämenettelyä ja järkeistävät 
perintäresurssien käyttöä. 

Lopputilitystä koskevien säännösten uudista
minen tuottaisi säästöä henkilöstö- ja laitekus
tannuksissa. 

3. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä valtiova
rainministeriössä verohallituksen ehdotuksen 
pohjalta. Lopputilitystä koskeva muutosehdo
tus perustuu verotulojen tilittämistoimikunnan 
ehdotukseen. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

b luku. Vastuu verosta 

4 d §. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan otet
tavaksi säännös verovastuusta. Momentissa eh
dotetaan säädettäväksi avoimen yhtiön yhtiö
miehen, kommandiittiyhtiön vastuunalaisen 
yhtiömiehen sekä kuolinpesän ja yhteisetuuden 
osakkaan vastuusta vero- tai maksuvelvolliselta 
kannettavasta verosta, maksusta ja muusta 
suorituksesta. Henkilöyhtiön yhtiömiehen vas
tuu koskisi käytännössä yhtiölle maksuunpan
tuja ennakonpidätyksiä ja työnantajan sosiaa
liturvamaksuja sekä kiinteistöveroa. Henkilö
yhtiön tulosta menevästä verosta yhtiömies on 
jo suoraan vastuussa, koska yhtymän tulo 
jaetaan sen osakkaiden tulona verotettavaksi. 

Kuolinpesän, kun sitä verotetaan erillisenä 
verovelvollisena, ja tuloverolain (1535/92) 
5 §:ssä tarkoitetun yhteisetuuden osalta sään-

nöstä sovellettaisiin esimerkiksi verotuslain mu
kaan määrättyihin veroihin, ennakkoon, enna
konpidätyksiin ja työnantajan sosiaaliturva
maksuihin, kiinteistöveroon sekä kuolinpesän 
liikevaihtoveroon ja arvonlisäveroon. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi konkurssipesän verovastuusta konkurssi
pesään kuuluvasta kiinteistöstä konkurssin al
kamisvuotta seuraavilta vuosilta määrättävästä 
kiinteistöverosta. Pykälän 3 momentissa sää
dettäisiin vastuusta kiinteistöverosta silloin, 
kun kiinteistö on hankittu perustettavan yhtiön 
tai muun yhteisön lukuun. Perustettava oike
ushenkilö vastaisi ehdotuksen mukaan kiinteis
töverosta yhtiön tai yhteisön rekisteröimisvuo
delta. 

Pykälän 4 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi osakeyhtiön tai osuuskunnan vastuusta 
ennen rekisteröimistä harjoitetusta toiminnasta 
sen puolesta toimineille määrätystä verosta, 
maksusta tai muusta suorituksesta. Säännöstä 
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sovellettaisiin esimerkiksi yhteisön puolesta toi
mineille maksuunpantuihin ennakonpidätyksiin 
ja työnantajan sosiaaliturvamaksuihin, liike
vaihtoveroon ja arvonlisäveroon. Vastuun 
määräämisen edellytyksenä työnantajasuoritus
ten osalta on, että perustajaosakkaat tai halli
tuksen jäsenet ovat perustamiskokouksen jäl
keen ennen yhteisön rekisteröintiä toimineet 
sen lukuun työnantajana. 

Ehdotetun 5 momentin mukaan pykälän 
vastuusäännöksiä sovellettaisiin vain silloin, 
kun asianomaisessa verolaissa ei vastuuvelvol
lisuudesta toisin säädetä. 

4 e §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi 
menettelystä vastuun määräämisessä. Pykälän 
1 momentin mukaan vero, maksu tai muu 
suoritus määrättäisiin vero- tai maksuvelvolli
sen siitä vastuussa olevien yhteisvastuullisesti 
suoritettavaksi. Vastuussa olevat merkittäisiin 
verotus- tai maksuunpanopäätökseen tai vero
tai maksulippuun. Tiedot vastuumerkinnöistä 
säilytetään lääninverovirastossa. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin menette
lystä niissä tilanteissa, joissa vastuun määrää
mistä ei ole toimitettu verotus- tai maksuun
panopäätöstä tehtäessä. Tällöin lääninverovi
rasto tekisi asianomaista vastuuvelvollista 
kuultuaan erillisen päätöksen vastuuseen mää
räämisestä. 

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi vastuun määräämisen oikaisusta ja muu
toksenhausta. Oikaisussa ja muutoksenhaussa 
noudatettaisiin, mitä asianomaisessa verolaissa 
oikaisusta ja muutoksenhausta säädetään. Kun 
vastuuseen on määrätty erillisellä päätöksellä, 
voisi tähän päätökseen kuitenkin hakea muu
tosta lääninoikeudelta 60 päivän kuluessa pää
töksen tiedoksisaannista, jollei asianomaisessa 
verolaissa säädetty muutoksenhakuaika ole pi-

tempi. Veronsaajan edustajan muutoksenhaku
aika olisi 30 päivää päätöksen tekemisestä. 

Pykäläehdotuksen 4 momentin mukaan vas
tuun määräämisessä meneteltäisiin ensisijaisesti 
asianomaisen verolain menettelysäännöksen 
mukaan, vaikka vastuun määrääminen perus
tuisikin 4 d §:ään. 

18 a §. Pykälässä tarkoitetun lopputilityksen 
ajankohta määräytyisi ehdotuksen mukaan ve
rotusvuoden päättymisen perusteella nykyisen 
maksuunpanovuoden asemesta. Sanonnailinen 
muutos liittyy verotuslaissa säädettyyn verotus
vuoden määrittelyyn. Lopputilitys ehdotetaan 
tehtäväksi vuotta nykyistä myöhemmin eli kuu
den vuoden kuluttua verotusvuoden päättymi
sestä. Näin lopputilitykseen voitaisiin ottaa 
mukaan myös jälkiverotusajan viimeisenä 
vuonna maksuunpantujen jälkiverojen kerty
mät, jolloin jälkitilityksissä käsiteltävät tapah
tumat ja verokertymät vähenisivät olennaisesti. 
Voimassa olevan lain mukaisena lopputilitys
vuonna tehtäisiin oikaisutilitys. Ehdotettu 
muutos aientaisi jälkiverojen tilittämistä veron
saajille ja samalla yksinkertaistaisi lopputilityk
sen hallinnollista toimittamista. 

2. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdol
lisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväk
sytty ja vahvistettu. 

Lain lopputilitystä koskevaa 18 a §:ää sovel
lettaisiin kuitenkin ensimmäisen kerran vero
vuodelta 1988 tehtäviin tilityksiin. 

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

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan II päivänä elokuuta 1978 annetun veronkantolain (611/8) 18 a §:n 1 momentti, 

sellaisena kuin se on 10 päivänä tammikuuta 1986 annetussa laissa (13/86) sekä 
lisätään lakiin uusi 1 b luku seuraavasti: 

1 b luku 

Vastuu verosta 

4d§ 
Vero- tai maksuvelvolliselta tämän lain no

jalla kannettavasta verosta, maksusta ja muus
ta suorituksesta ovat kuin omasta verostaan 
vastuussa: 

1) avoimen yhtiön yhtiömies; 
2) kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiö-

mies; 
3) kuolinpesän osakas; ja 
4) yhteisetuuden osakas. 
Konkurssipesä vastaa konkurssipesän varal

lisuuteen kuuluvasta kiinteistöstä konkurssin 
alkamisvuotta seuraavilta vuosilta määrätystä 
kiinteistöverosta. 

Jos kiinteistö on hankittu yhtiön tai muun 
perustettavan yhteisön lukuun, yhtiö tai muu 
yhteisö vastaa kiinteistöstä määrätystä kiinteis
töverosta siltä vuodelta, jona yhteisö on mer
kitty asianomaiseen rekisteriin. 

Osakeyhtiö tai osuuskunta vastaa niin kuin 
omasta verostaan ennen sen rekisteröimistä 
harjoitetusta toiminnasta sen puolesta toimi
neille määrätystä verosta, maksusta tai muusta 
suorituksesta. 

Edellä 1-4 momentissa tarkoitettuja vastuu
säännöksiä sovelletaan, jollei muualla verolain
säädännössä vastuusta toisin säädetä. 

4e§ 
Vero, maksu tai muu suoritus määrätään 

vero- tai maksuvelvollisen ja siitä vastuussa 
olevien yhteisvastuullisesti maksettavaksi. Vas-

tuussa olevat merkitään lääninveroviraston ve
rotus- tai maksuunpanopäätökseen taikka ve
ro- tai maksulippuun. 

Jollei 1 momentissa tarkoitettua merkintää 
vastuusta ole tehty, lääninveroviraston on 
kuultava, mikäli mahdollista, vastuuseen mää
rättävää ja tehtävä erillinen päätös tämän 
määräämisestä vastuuseen veron, maksun tai 
muun suorituksen maksamisesta yhteisvastuul
lisesti vero- tai maksuvelvollisen kanssa. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun vastuumää
räyksen oikaisemisesta ja muutoksenhausta on 
voimassa, mitä muualla verolainsäädännössä 
oikaisusta ja muutoksenhausta säädetään. 
Edellä 2 momentissa tarkoitettuun vastuuta 
koskevaan päätökseen saadaan kuitenkin aina 
hakea muutosta lääninoikeudelta 60 päivän 
kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Haetta
essa muutosta veronsaajan puolesta aika on 
kuitenkin 30 päivää päätöksen tekemisestä. 

Jos muualla verolainsäädännössä on vastuun 
määräämistä koskevasta menettelystä tästä py
kälästä poikkeava säännös, noudatetaan sitä 
tämän pykälän sijasta. 

18 a § 
Kuuden vuoden kuluttua verotusvuoden ja 

vastaavan metsänhoitomaksun maksuunpano
vuoden päättymisestä lopetetaan verojen ja 
metsänhoitomaksun kuukausittainen tilittämi
nen ja veronsaajalle annetaan erillinen tilitys 
(lopputilitys). Lopputilitystä edeltävältä vuodel
ta ei tehdä oikaisutilitystä. 
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Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1994. 

Ennen lain voimaantuoa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 

Lain 18 a §:ää sovelletaan ensimmäisen ker
ran verovuodelta 1988 tehtäviin tilityksiin. 

Helsingissä 19 päivänä elokuuta 1994 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Valtiovarainministeri Iiro Viinanen 
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Liite 

Laki 
veronkantolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan II päivänä elokuuta I978 annetun veronkantolain (611/78) I8 a §:n I momentti, 

sellaisena kuin se on IO päivänä tammikuuta I986 annetussa laissa (13/86) sekä 
lisätään lakiin uusi I b luku seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

I b luku 

V astuu verosta 

4d§ 
Vero- tai maksuvelvolliselta tämän lain nojalla 

kannettavasta verosta, maksusta ja muusta suo
rituksesta ovat kuin omasta verostaan vastuussa: 

1) avoimen yhtiön yhtiömies; 
2) kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiö-

mies; 
3) kuolinpesän osakas; ja 
4) yhteisetuuden osakas. 
Konkurssipesä vastaa konkurssipesän varalli

suuteen kuuluvasta kiinteistöstä konkurssin alka
misvuotta seuraavilta vuosilta määrätystä kiin
teistöverosta. 

Jos kiinteistö on hankittu yhtiön tai muun 
perustettavan yhteisön lukuun, yhtiö tai muu 
yhteisö vastaa kiinteistöstä määrätystä kiinteis
töverosta siltä vuodelta, jona yhteisö on merkitty 
asianomaiseen rekisteriin. 

Osakeyhtiö tai osuuskunta vastaa niin kuin 
omasta verostaan ennen sen rekisteröimistä har
joitetusta toiminnasta sen puolesta toimineille 
määrätystä verosta, maksusta tai muusta suori
tuksesta. 

Edellä 1-4 momentissa tarkoitettuja vastuu
säännöksiä sovelletaan, jollei muualla verolain
säädännössä vastuusta toisin säädetä. 

4e§ 
Vero, maksu tai muu suoritus määrätään vero

tai maksuvelvollisen ja siitä vastuussa olevien 
yhteisvastuullisesti maksettavaksi. Vastuussa 
olevat merkitään lääninveroviraston verotus- tai 
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Voimassa oleva laki 

18 a § 
Viiden vuoden kuluttua sitä seuranneen vuo

den alusta, jona verotuslaissa tarkoitetun sään
nönmukaisen lopullisen veron ja sen yhteydessä 
maksuunpannun metsänhoitomaksun mak
suunpano on tapahtunut, veronsaajalle anne
taan erillinen tilitys (lopputilitys). Lopputilitys
tä edeltävältä vuodelta ei tehdä oikaisutilitystä. 

Ehdotus 

maksuunpanopäätökseen taikka vero- tai maksu
lippuun. 

Jollei 1 momentissa tarkoitettua merkintää 
vastuusta ole tehty, lääninveroviraston on kuul
tava, mikäli mahdollista, vastuuseen määrättä
vää ja tehtävä erillinen päätös tämän määrää
misestä vastuuseen veron, maksun tai muun 
suorituksen maksamisesta yhteisvastuullisesti ve
ro- tai maksuvelvollisen kanssa. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun vastuumää
räyksen oikaisemisesta ja muutoksenhausta on 
voimassa, mitä muualla verolainsäädännössä oi
kaisusta ja muutoksenhausta säädetään. Edellä 2 
momentissa tarkoitettuun vastuuta koskevaan 
päätökseen saadaan kuitenkin aina hakea muu
tosta lääninoikeudelta 60 päivän kuluessa pää
töksen tiedoksisaannista. Haettaessa muutosta 
veronsaajan puolesta aika on kuitenkin 30 päivää 
päätöksen tekemisestä. 

Jos muualla verolainsäädännössä on vastuun 
määräämistä koskevasta menettelystä tästä py
kälästä poikkeava säännös, noudatetaan sitä 
tämän pykälän sijasta. 

18 a § 
Kuuden vuoden kuluttua verotusvuoden ja 

vastaavan metsänhoitomaksun maksuunpanovuo
den päättymisestä lopetetaan verojen ja metsän
hoitomaksun kuukausittainen tilittäminen ja ve
ronsaajalle annetaan erillinen tilitys (lopputili
tys). Lopputilitystä edeltävältä vuodelta ei teh
dä oikaisutilitystä. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1994. 

Lain 18 a §:ää sovelletaan ensimmäisen ker
ran verovuodelta 1988 tehtäviin tilityksiin. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 


