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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tullilain ja eräiden 
verolakien muutoksenhakua koskevien säännösten muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tulli
lain, valmisteverotuslain, autoverolain ja ar
vonlisäverolain muutoksenhakusäännöksiä 
muun muassa siten, että tullilaboratorion ja 
piiritullikamarien sekä tullihallituksen kaikis
ta päätöksistä valitettaisiin Uudenmaan lää
ninoikeudelle. Nykyisin vain piiritullikamari
en verotusta koskevista päätöksistä valitetaan 
lääninoikeudelle. Muista päätöksistä valite
taan tullihallitukselle ja tullihallituksen pää-

töksistä korkeimmalle hallinto-oikeudelle. 
Samalla tullilaitoksesta annettua lakia muu
tettaisiin niin, että valitusasioita tullihallituk
sessa käsittelevä tullilautakunta lakkautettai
siin. Lisäksi tehtäisiin vähäisiä teknisluontoi
sia tarkistuksia eräisiin muihin säännöksiin. 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 
mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on 
hyväksytty ja vahvistettu. 

PERUSTELUT 

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset 

1.1. Lainsäädäntö ja käytäntö 

Yleistä 

Joulukuun alusta 1996 voimaan tulleen 
hallintolainkäyttölain (586/1996) periaattei
den sekä Alueelliset hallinto-oikeudet Hal
lintotuomioistuintoimikunnan mietinnön (ko
miteanmietintö 1997:4) eräiden ehdotusten 
toteuttamiseksi myös tullihallinnossa tulisi 
tullilain ( 1466/1994 ), valmisteverotuslain 
(1469/1994), autoverolain (1482/1994) ja 
arvonlisäverolain ( 150111993) sekä tullilai
toksesta annetun lain (228/1991) eräitä muu
toksenhakua koskevia tai siihen liittyviä 
säännöksiä tarkistaa. Yleislakina hallintolain
käyttölakia voidaan eräiltä osin, muun muas
sa oikeudenkäyntikulujen korvaamisessa, 
soveltaa jo nykyisin. Tuonti-, valmiste- ja 
autoverotuksen varsinaista veroa koskevat 
muutoksenhakuasiat käsitellään jo nykyisin 
keskitetysti Uudenmaan lääninoikeudessa, 
jonne ne siirrettiin tullihallitukselta 1 päiväs
tä joulukuuta 1994. Muita kuin veroja kos
kevat valitukset ratkaistaan ensi vaiheessa 
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edelleen tullihallituksessa, jossa asiat käsitte
lee tullilautakunta. Hallintotuomioistuintoi
mikunta on kuitenkin katsonut, että lauta
kunnassa käsiteltävät valitusasiat soveltuvat 
alueellisten hallintotuomioistuinten käsiteltä
viksi. Vähäisen määrän vuoksi asiat voitai
siin keskittää Uudenmaan lääninoikeudelle. 

Muutoksenhakuun liittyvät säännökset tulli
laissa ja tullilaitoksesta annetussa laissa 

Vuoden 1995 alusta voimaan tulleen tulli
lain 37-41 §:ssä säädetään muutoksenhaus
ta. Piiritullikamarin päätökseen tullia, kuten 
muutakin tullilaitoksen kantamaa veroa kos
kevassa asiassa haetaan muutosta valittamal
la Uudenmaan lääninoikeudelta. Piiritullika
marin muissa asioissa antamiin päätöksiin 
sekä tullilaboratorion päätöksiin haetaan 
muutosta tullihallitukselta. Vuosittain vali
tuksia tehdään tullihallitukselle noin 30. 

Tullilaitoksesta annetun lain 4 §:n mukaan 
valitusasiat ratkaisee tullihallituksessa oleva 
tullilautakunta. Lautakunnan puheenjohtajana 
toimii tullilaitoksen pääjohtaja ja muut neljä 
jäsentä määrää valtioneuvosto tullihallituk
sen virkamiehistä kolmeksi vuodeksi kerral-
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laan. Valitusasioiden lisäksi lautakunta rat
kaisee ennakkotietoa koskevat hakemukset. 

Tullia ja veroa koskevassa asiassa piiritul
likamarin on sille toimitetun valituksen joh
dosta ja säädettyjen edellytysten täyttyessä 
oikaistava päätöstään, jolloin valitus raukeaa 
oikaistulta osin. Muilta osin piiritullikamari 
antaa valituksesta lausuntonsa ja toimittaa 
valitusasiakirjat viipymättä Uudenmaan lää
ninoikeudelle. Lääninoikeuden päätökseen 
saa hakea muutosta valittamalla korkeimmal
ta hallinto-oikeudelta, jos hallinto-oikeus an
taa siihen luvan tullilain 40 §:ssä säädetyin 
perustein. 

Tullihallituksen päätökseen, joka voi kos
kea valitusasiaa, ennakkotietoa, ennakkorat
kaisua tai lupapäätöstä, saa hakea muutosta 
valittamalla korkeimmalta hallinto-oikeudel
ta. Tällöin ei edellytetä valituslupaa, kuten 
lääninoikeuden verotusta koskevissa ratkai
suissa. Toisin kuin muiden tuonti- ja valmis
teverotusta koskevien ennakkoratkaisujen 
osalta, muutosta voi hakea myös päätökseen, 
jolla tullihallitus on päättänyt olla antamatta 
ennakkotietoa. Tämä perustuu yhteisön tulli
koodeksista annetun neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 2913/92, jäljempänä tullikoodek
si, tulkintaan ennakkotiedon antamisvelvoit
teesta ja yleisestä valitusoikeudesta. 

Tullikoodeksin 243 artiklassa säädetään 
yleisesti oikeudesta muutoksenhakuun. Ar
tiklan 2 kohdan mukaan muutosta voi hakea 
ensimmäisessä vaiheessa tulliviranomaiselta 
ja toisessa vaiheessa riippumattamaita tuo
mioistuimelta tai vastaavalta valituselimeitä 
kunkin jäsenvaltion säännösten mukaisesti. 
Edellä selostetut muutoksenhakusäännökset 
täyttävät pääpiirteissään koodeksin edelly
tykset kaksiportaisesta valitustiestä. 

Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koske
va tullilain 39 §:n 3 momentti on vanhentu
nut hallintolainkäyttölain tultua voimaan 1 
päivänä joulukuuta 1996. Viimeksi mainitun 
lain 13 luvun säännöksiä sovelletaan määrät
täessä oikeudenkäyntikulujen korvauksia. 

Muut muutoksenhakusäännökset 

Valmisteverotuslaissa muutoksenhausta 
säädetään 10 luvun 44-49 §:ssä ja 7 luvun 
39 §:n 3 momentissa. Valmisteverotusta so
velletaan maassa valmistettuihin, yhteisön 
jäsenvaltiosta vastaanotettuihin ja yhteisön 
ulkopuolelta tuotuihin asianomaisissa val
misteverolaeissa säädettyihin tuotteisiin. Au
toverolain muutoksenhakusäännökset ovat 

68-74 ja 74 a §:ssä, viimeisimmät muutok
set ovat laissa 413/1997. Verovelvollisuus 
koskee sekä maassa valmistettuja että maa
han tuotuja ajoneuvoja. Arvonlisäverolain 
197 §:n 1 momentissa on maahantuonnin 
arvonlisäverotusta koskeva viittaussäännös, 
jonka mukaan oikaisusta ja muutoksenhausta 
on soveltuvin osin voimassa, mitä tullista 
säädetään. Pykälän 3 momentin mukaan 
myös ennakkoratkaisusta valitettaessa sovel
letaan tullilakia. 

Muutoksenhakumenettely valitusteineen 
edellä mainituissa laeissa vastaa pääpiirteis
sään aiemmin selostettua tullilaissa säädettyä 
menettelyä. Kaikissa näissä tapauksissa on 
kysymys kotimaan verotuksen lisäksi maa
han tuodun tavaran verotuksesta. Valitus 
tuontitavaran verotuksesta voi koskea samas
ta tavarasta kannettavia eri tuontiveroja. Si
ten on perusteltavissa, että samaa tuontitava
raa koskevat verovalitukset käsitellään ny
kyisin keskitetysti samassa lääninoikeudessa 
eikä esimerkiksi osittain verovelvollisen ko
tipaikan ja osittain maahantuontipaikan alu
eellisessa lääninoikeudessa. 

Valmisteverotus-, autovero- ja arvonlisäve
rolaissa on kuitenkin tullilaista poiketen sää
detty valituskielto päätöksistä, joilla pääte
tään olla antamatta ennakkotietoa tai -ratkai
sua. Tämä valituskielto on verolaeissa sään
nelty yhtenäisesti vuoden 1997 alusta, jol
loin verotuksen ennakkotietomenettely uu
distettiin. Perusteena ennakkotiedon antamat
ta jättämiselle on usein se, ettei hakija ole 
pyynnöstä huolimatta antanut asian ratkaise
miseen edellyttävää riittävää selvitystä. En
nakkotieto on jätettävä antamatta, jos asiassa 
on jo tieto annettu tai, jos lain tai vakiintu
neen oikeuskäytännön mukaan kysymys on 
täysin selvä taikka, jos toimenpide, jota ky
symys koskee, on jo tehty. Mahdollisuus 
ennakkotiedon antamatta jättämiseen on tar
peen myös tapauksissa, joissa on kyse usei
den vaihtoehtoisten menettelytapojen vero
kohtelusta ja tähän liittyy verolainsäädännön 
tarkoituksen vastaisen veroedun tavoittelun 
piirteitä. 

Valituskieltoa voidaan mainitunlaisissa 
tapauksissa edelleen pitää perusteltuna. Se ei 
vaaranna oikeusturvaa, koska hakija voi aina 
tehdä samassa asiassa uuden hakemuksen. 
Tullilakiin valituskieltoa ei ole otettu, koska 
tullikoodeksin voidaan tulkita edellyttävän 
valitusoikeutta myös ennakkotiedon anta
matta jättämisen osalta. 



HE 192/1997 vp 3 

1.2. Ehdotetut muutokset 

Tullilaki 

30 §. Lainkohdassa oleva vanhentunut viit
taus veron viivästyskorosta ja jäämämaksus
ta annettuun lakiin (145/1976) ehdotetaan 
muutettavaksi viittaukseksi veronlisäyksestä 
ja viivekorosta annettuun lakiin (1556/1995), 
joka tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 
1996. 

37 §:n 1 momentti. Ehdotuksen mukaan 
tullihallituksessa vielä käsiteltävät valitusasi
at siirrettäisiin Uudenmaan lääninoikeudelle, 
joka käsittelee jo nykyisin tulliviranomaisen 
toimivaltaan kuuluvat veroasiat Tällöin 
kaikkiin piiritullikamarin päätöksiin sekä tul
lilaboratorion päätöksiin haettaisiin muutosta 
valittamalla Uudenmaan lääninoikeudelta. 
Valitusasioiden edellä ehdotetun siirtämisen 
jälkeen tullihallituksen ratkaistavaksi jäisivät 
ennakkotietoa koskevat asiat sekä eräät lupa
päätökset. Näidenkin päätösten ensimmäi
seksi varsinaiseksi valitusasteeksi ehdotetaan 
Uudenmaan lääninoikeutta yhdenmukaisesti 
muiden tulliviranomaisen päätösten muutok
senhaun kanssa. Tämän vuoksi lainkohtaa 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että kaikkiin 
tulliviranomaisen päätöksiin haettaisiin muu
tosta Uudenmaan lääninoikeudelta. Samalla 
nykyiset 41 §:n säännökset valitusoikeudesta 
tullihallituksen päätöksiin voidaan kumota. 
Säännös tullihallituksessa olevan tulliasia
miehen valitusoikeudesta siirrettäisiin 37 §:n 
1 momenttiin. 

Valitusasioiden keskittäminen yhdelle lää
ninoikeudelle on perusteltua muun muassa 
sen vuoksi, että siirrettävät asiat liittyvät 
joissakin tapauksissa muihin, tuontiveroja 
koskeviin valitusasioihin, jotka jo keskitetys
ti käsitellään mainitussa lääninoikeudessa. 
Siirrettävien asioiden määrä, vuosittain noin 
30, on niin vähäinen, että niiden käsittely 
alueellisesti hajautetusti ei olisi tarkoituksen
mukaista. Pääosa valituksista tulee Eteläisen 
tullipiirin alueelta. Lisäksi Uudenmaan lää
ninoikeudessa on tulliasioihin perehtyneitä 
käsittelijöitä. 

37 §:n 2 momentti. Valituskirjelmä olisi 
toimitettava sille tulliviranomaiselle, jonka 
päätöksestä valitetaan ja joka antaa asiasta 
lausunnon. 

38 §.Pykälän 1 momenttia ehdotetaan täy
dennettäväksi siten, että tulliviranomaisen 
olisi tutkittava myös muut kuin tullia koske
vat vaatimukset, ja jos ne johtavat päätöksen 

oikaisemiseen tai korjaamiseen, valitus rau
keaa vastaaviita osin. Pykälän 2 momentin 
ehdotuksen mukaan tulliviranomainen eli 
tullihallitus, piiritullikamari ja tullilaborato
rio antaisivat lausunnon myös muusta kuin 
tullia koskevasta valitusasiasta. Menettely 
olisi joustava ja aikaa säästävä, koska 37 §:n 
2 momentin mukaan valituskirjelmä toimite
taan joka tapauksessa tulliviranomaiselle, 
jonka päätöksestä valitetaan. Tässä menette
lyssä tulliviranomainen saisi samalla tiedon 
asian vireilläolosta. Jollei lausuntoa annet
taisi heti valitusasiakirjojen toimittamisen 
yhteydessä, lääninoikeus kuitenkin myöhem
min pyytäisi kaikista valitusasioista tullivi
ranomaisen lausunnon. 

39 §:n 3 momentti. Oikeudenkäyntikulujen 
korvaamisesta säädetään nykyisin hallinto
lainkäyttölain 13 luvussa. Tästä syystä tulli
lain vanhentunut säännös ehdotetaan kumot
tavaksi lainkohdasta. Yleisviittaus hallinto
lainkäyttölakiin ehdotetaan jäljempänä otet
tavaksi 41 §:ään. 

40 §:n 4 momentti. Säännös valituslupa
hakemuksesta, joka lainkohdan mukaan olisi 
sisällytettävä korkeimmalle hallinto-oikeu
delle toimitettavaan valituskirjelmään ehdo
tetaan poistettavaksi. Hallintolainkäyttölain 
23 §:n 2 momentin mukaan, jos valituslupa 
asiassa tarvitaan, valituskirjelmässä on il
moitettava, minkä vuoksi lupa tulisi myön
tää. 

41 §. Pykälässä säädetään tullihallituksen 
päätökseen korkeimmalta hallinto-oikeudelta 
haettavasta muutoksesta. Koska valitusoikeu
desta tulliviranomaisen, myös tullihallituk
sen, päätökseen on ehdotettu säädettäväksi 
37 §:ssä, vastaavat säännökset tästä pykäläs
tä ehdotetaan poistettaviksi. Valitusoikeus 
lääninoikeuden päätöksestä korkeimpaan hal
linto-oikeuteen olisi tämän jälkeen mahdol
lista 40 §:ssä säädettyjen valituslupaa koske
vien perusteiden mukaisesti. 

Pykälään ehdotetaan poistettaviksi tarkoi
tettujen säännösten tilalle otettavaksi infor
matiivinen viittaussäännös, jonka mukaan 
muutoksenhausta on muutoin voimassa, mitä 
hallintolainkäyttölaissa säädetään. 

V almisteverotuslaki 

39 §:n 3 momentti. Oikeudenkäyntikulujen 
korvaamista koskeva vanhentunut säännös 
ehdotetaan kumottavaksi lainkohdasta. Kulu
jen korvauksista säädetään hallintolainkäyt
tölain 13 luvussa, johon lakiin viitattaisiin 
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45 §:n 3 momentissa. 
45 §:n 1-3 momentti. Pykälän 1 momen

tin säännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että kaikista tulliviranomaisten eli piiritulli
kamarien ja tullihallituksen päätöksistä vali
tettaisiin aina Uudenmaan lääninoikeuteen. 
Tällöin 48 § :n 5 momentti voidaan muilta 
osin kumota, kun ennakkoratkaisun anta
matta jättämistä koskeva valituskielto siirre
tään 45 §:n 1 momenttiin. Pykälän 2 mo
mentin säännöstä tarkennettaisiin siten, että 
muita kuin veropäätöksiä koskeva valitusai
ka tarkoittaisi yleensä tulliviranomaisten, 
myös tullihallituksen, päätöksiä. 

Pykälän 3 momentin vanhentunut viittaus
säännös ehdotetaan muutettavaksi viittauk
seksi hallintolainkäyttölakiin. 

46 §. Pykälää täydennettäisiin siten, että 
piiritullikamarin sijasta 1 momentissa säädet
täisiin yleensä tulliviranomaisen, myös tulli
hallituksen, tekemistä päätösten oikaisuista 
tai korjaamisista, joilta osin valitus raukeaa. 
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tullivi
ranomaisen velvollisuudesta antaa muilta 
osin valitusasiasta lausuntonsa ja toimittaa se 
valituskirjelmän ohella viipymättä Uuden
maan lääninoikeuteen. 

48 §:n 4 ja 5 momentti. Pykälän 4 mo
mentista ehdotetaan poistettavaksi vanhentu
nut edellytys valituslupahakemuksesta, joka 
olisi sisällytettävä korkeimmalle hallinto-oi
keudelle toimitettavaan valituskirjelmään. 
Hallintolainkäyttölain 23 §:n 2 momentin 
mukaan valituskirjelmässä on vain ilmoitet
tava, minkä vuoksi valituslupa tulisi myön
tää. 

Tullihallituksen päätökseen haettavaa muu
tosta koskeva 5 momentti ehdotetaan kumot
tavaksi, koska asiasta on ehdotettu säädettä
väksi 45 §:ssä. 

50 §:n 1 momentti. Lainkohtaan tehtäisiin 
veronlisäyksestä ja viivekorosta annetusta 
laista johtuva tarkennus eli viivästyskoron 
nimitys muutetaan viivekoroksi. Koska vii
västyskorkoa ja jäämämaksua koskevia huo
jennushakemuksia voidaan vielä tehdä, nämä 
nimitykset jätettäisiin toistaiseksi säännök
seen. 

Autoverolaki 

69 §:n 1 ja 2 momentti. Yhdenmukaisesti 
muiden tulliviranomaisen toimivaltaan kuu
luvien päätösten muutoksenhakutien kanssa 
ehdotetaan autoverolakiin tehtäväksi edellä 
olevia tullilain muutoksia vastaavat tarken-

nukset. Siten kaikista tulliviranomaisten eli 
piiritullikamarien ja tullihallituksen päätök
sistä sekä ajoneuvohallintokeskuksen päätök
sistä valitettaisiin Uudenmaan lääninoikeu
teen. Valtion puolesta valitusoikeus olisi 
tullihallituksessa tai piiritullikamarissa ole
valla tulliasiamiehellä sekä 55 §:ssä tarkoite
tulla veroasiamiehellä. Tullihallituksen ja 
ajoneuvohallintokeskuksen päätökseen, jolla 
on päätetty olla antamatta ennakkoratkaisua, 
ei kuitenkaan saisi hakea muutosta valitta
malla. 

Lainkohdan 2 momenttia tarkennettaisiin 
siten, että kaikista muista kuin veroa koske
vista päätöksistä, myös tullihallituksen en
nakkoratkaisuista, valitusaika olisi 30 päivää 
päätöksen tiedoksisaannista. 

71 §:n 4 momentti. Pykälän 4 momentista 
ehdotetaan poistettavaksi vanhentunut edel
lytys valituslupahakemuksesta, joka olisi si
sällytettävä korkeimmalle hallinto-oikeudelle 
toimitettavaan valituskirjelmään. Hallinto
lainkäyttölain 23 §:n 2 momentin mukaan 
valituskirjelmässä on vain ilmoitettava, min
kä vuoksi valituslupa tulisi myöntää. 

72 §. Säännökset ennakkoratkaisua koske
vasta muutoksenhausta sisällytettäisiin 
69 §:ään ja 72 §:ään otettaisiin yleinen viit
taussäännös hallintolainkäyttölakiin. 

Arvonlisäverolaki 

197 §. Nykyiset 1 ja 3 momentin säännök
set ehdotetaan yhdistettäviksi siten, että ar
vonlisäverolain piiriin kuuluvasta tullivi
ranomaisen päätöksestä tehtävästä oikaisusta 
ja muutoksenhausta olisi soveltuvin osin 
voimassa, mitä niistä tullilaissa säädetään. 
Tämä vastaisi tulli-, valmisteverotus- ja au
toverolain edellä ehdotettuja muutoksia, joi
den mukaisesti tulliviranomaisen päätöksistä 
valitettaisiin aina Uudenmaan lääninoikeu
delle eikä enää korkeimmalle hallinto-oikeu
delle. Lääninoikeuden päätöksestä voisi va
littaa edelleen korkeimmalle hallinto-oikeu
delle, jos tämä antaa siihen luvan. 

Pykälän 3 momentin valituskielto, joka 
koskee päätöstä ennakkoratkaisun antamatta 
jättämisestä, säilytettäisiin yhdenmukaisesti 
193 §:n 3 momentin kanssa. 

198 §:n 4 momentti. Lainkohdasta ehdote
taan poistettavaksi vanhentunut edellytys va
lituslupahakemuksesta, joka olisi sisällytettä
vä korkeimmalle hallinto-oikeudelle toimitet
tavaan valituskirjelmään. Hallintolainkäyttö
lain 23 §:n 2 momentin mukaan valituskir-
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jelmässä on vain ilmoitettava, minkä vuoksi 
valituslupa tulisi myöntää. 

Laki tullilaitoksesta 

Koska kaikki valitusasiat ehdotetaan siir
rettäviksi Uudenmaan lääninoikeudelle, tulli
hallitus ei toimisi enää valituselimenä eikä 
siellä toimivan tullilautakunnan säilyttämi
selle olisi enää tarvetta. Tämän vuoksi lauta
kuntaa koskeva 4 §:n säännös voidaan ku
mota. Erikseen kumottaisiin lautakuntaa kos
kevat tullilaitoksesta annetun asetuksen 
(37111991) 5 ja 17 § sekä poistettaisiin sitä 
koskevat maininnat asetuksen 2 ja 15 §:stä. 
Tullihallitukselle jäävät ennakkotietoasiat kä
siteltäisiin tämän jälkeen viraston asianomai
sissa osastoissa ja yksiköissä. 

2. Esityksen vaikutukset 

Tullihallitukselta lääninoikeudelle siirrettä
vien valitusasioiden pienen määrän vuoksi 
esityksen sekä taloudelliset että organisaati
oon kohdistuvat vaikutukset ovat vähäiset. 

3. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä valtiova
rainministeriössä. Asiasta on pyydetty oi
keusministeriön, tullihallituksen, korkeim
man hallinto-oikeuden ja Uudenmaan läänin-

1. 

oikeuden lausunnot. Lausuntojen muutoseh
dotukset on pääosin otettu huomioon esityk
sessä. Lisäksi valmistelussa on otettu huomi
oon hallintotuomioistuintoimikunnan ehdo
tukset. 

4. Muita esitykseen vaikuttavia seikko
ja 

Hallintotuomioistuintoimikunnan ehdotuk
siin perustuvat muut muutokset, muun 
muassa lääninoikeuksien määrää ja nimiä 
koskevat, valmistellaan oikeusministeriössä 
myöhemmin. Syyskuun alusta 1997 voimaan 
tulleesta uudesta lääninjaosta huolimatta ny
kyisten lääninoikeuksien asema, määrä ja ni
met on pysytetty vielä toistaiseksi ennallaan 
lääninoikeuslain (1021/1974) 1 aja 13 §:ssä 
( 60311997). 

5. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdol
lisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväk
sytty ja vahvistettu. Lakeja sovellettaisiin 
myös niiden voimaan tullessa vireillä oleviin 
valitusasioihin. Siten tullihallituksessa vireil
lä olevat valitusasiat siirrettäisiin Uuden
maan lääninoikeuden ratkaistaviksi. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo
tukset 

Laki 
tullilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun tullilain (146611994) 39 §:n 3 momentti se

kä 
muutetaan 30 §, 37 §:n 1 ja 2 momentti sekä 38 §, 40 §:n 4 momentti ja 41 § seuraavasti: 

30 § 
Tullin maksamisen viivästysseuraamuksiin 

sekä tullin perimiseen ulosottotoimin ja peri
misen turvaamiseen sovelletaan, jollei yh
teisön lainsäädännössä toisin säädetä, mitä 
veronlisäyksestä ja viivekorosta annetussa 
laissa (1556/1995), verojen ja maksujen pe
rimisestä ulosottotoimin annetussa laissa 
(367 /1961) perustevalitusta koskevia sään
nöksiä lukuun ottamatta sekä verojen ja 

maksujen perimisen turvaamisesta annetussa 
laissa (395/1973) säädetään. Velalliselta saa
dut varat käytetään tullin maksamiseksi siinä 
järjestyksessä kuin verosta säädetään veron
kantolaissa (611/1978). 

37 § 
Tulliviranomaisen päätökseen haetaan 

muutosta valittamalla Uudenmaan lääninoi
keudelta. Valtion puolesta valitusoikeus pii-
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ritullikamarin päätöksestä on piiritullikama
rissa olevalla tulliasiamiehellä ja tullihalli
tuksen päätöksestä tullihallituksessa olevalla 
tulliasiamiehellä. 

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajas
sa sille tulli viranomaiselle, jonka päätöksestä 
valitetaan. 

38 § 
Tulliviranomaisen on valituksen johdosta 

tutkittava, ovatko koodeksin 236 artiklassa 
tarkoitetut edellytykset tullin palauttamiselle 
tai peruuttamiselle taikka edellytykset muun 
asian oikaisemiselle tai korjaamiselle ole
massa. Jos tulliviranomainen esitetyn pyyn
nön mukaisesti palauttaa tai peruuttaa tullia 
tai muutoin oikaisee tai korjaa päätöstään, 
valitus raukeaa. 

Siltä osin kuin valituksessa esitetty pyyntö 
ei anna aihetta tullinpalautukseen tai tullin
peruotokseen taikka muuhun valituksen koh
teena olevan asian oikaisemiseen tai korjaa
miseen, tulliviranomaisen on annettava vali-

2. 

tuksesta lausunto ja toimitettava asian käsit
telyssä syntyneet asiakirjat viipymättä Uu
denmaan lääninoikeudelle. 

40 § 

Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa lää
ninoikeuden päätöksen tiedoksisaannista. 
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa 
korkeimmalle hallinto-oikeudelle tai Uuden
maan lääninoikeudelle. Valtion puolesta va
litusoikeus on tullihallituksessa olevalla tul
liasiamiehellä. 

41 § 
Jos tässä laissa ei toisin säädetä, muutok

senhausta on muutoin voimassa, mitä hallin
tolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuu-
ta 199 . 

Lakia sovelletaan myös sen voimaan tul
lessa vireillä oleviin valitusasioihin. 

Laki 
valmisteverotuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun valmisteverotuslain (1469/1994) 39 §:n 

3 momentti ja 48 §:n 5 momentti, sellaisena kuin viimeksi mainittu lainkohta on laissa 
547/1996, sekä 

muutetaan 45 §:n 1-3 momentti, 46 §, 48 §:n 4 momentti ja 50 §:n 1 momentti seuraa
vasti: 

45 § 
Tulliviranomaisen päätökseen haetaan 

muutosta valittamalla Uudenmaan lääninoi
keudelta. Päätökseen, jolla tullihallitus on 
päättänyt olla antamatta ennakkoratkaisua, ei 
kuitenkaan saa hakea muutosta valittamalla. 
Valtion puolesta valitusoikeus piiritullikama
rin päätöksestä on piiritullikamarissa olevalla 
tulliasiamiehellä ja tullihallituksen päätök
sestä tullihallituksessa olevalla tulliasiamie
hellä. Valituskirjelmä on toimitettava vali
tusajassa sille tulliviranomaiselle, jonka pää
töksestä valitetaan. 

Valitusaika valmisteveron ja veronpalao
tuksen määräämistä koskevassa asiassa on 
kolme vuotta niiden määräämistä seuraavan 

kalenterivuoden alusta, kuitenkin aina vähin
tään 60 päivää päätöksen tiedoksisaannista. 
Muusta päätöksestä valitettaessa valitusaika 
on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. 
Tulliasiamiehen valitusaika on 30 päivää 
päätöksen tekemisestä. 

Muutoksenhausta on muutoin voimassa, 
mitä hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sää
detään. 

46 § 
Jos tulliviranomainen 44 §:ssä tarkoitetulla 

tavalla oikaisee tai muutoin korjaa päätös
tään tehdyn vaatimuksen mukaisesti, valitus 
raukeaa. 
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Siltä osin kuin valituksessa esitetyt vaati
mukset eivät anna aihetta päätöksen oikaise
miseen tai korjaamiseen, tulliviranomaisen 
on annettava valituksesta lausuntonsa ja toi
mitettava asian käsittelyssä syntyneet asia
kirjat viipymättä Uudenmaan lääninoikeudel
le. 

48 § 

Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa lää
ninoikeuden päätöksen tiedoksisaannista. 
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa 
korkeimmalle hallinto-oikeudelle tai Uu
denmaan lääninoikeudelle. Valtion puolesta 
on valitusoikeus tullihallituksessa olevalla 
tulliasiamiehellä. 

3. 

50§ 
Tullihallitus voi erityisistä syistä hakemuk

sesta määräämillään ehdoilla alentaa suori
tettua tai suoritettavaa valmisteveroa, veron
lisäystä, viivekorkoa, viivästyskorkoa, jää
mämaksua tai lykkäyksen vuoksi suoritetta
vaa korkoa taikka poistaa sen kokonaan. 
Valtiovarainministeriö voi kuitenkin ottaa 
periaatteellisesti tärkeän asian ratkaistavak
seen. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuu-
ta 199 . 

Lakia sovelletaan myös sen voimaan tul
lessa vireillä oleviin valitusasioihin. 

Laki 
autoverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun autoverolain (148211994) 69 §:n 1 ja 

2 momentti, 71 §:n 4 momentti sekä 72 §,sellaisina kuin ne ovat laissa 41311997, seuraavas
ti: 

69 § 
Tulliviranomaisen tai ajoneuvohallintokes

kuksen päätökseen haetaan muutosta valitta
malla Uudenmaan lääninoikeudelta. Päätök
seen, jolla on päätetty olla antamatta ennak
koratkaisua, ei kuitenkaan saa hakea muu
tosta valittamalla. Valtion puolesta valitusoi
keus piiritullikamarin päätöksestä on piiritul
likamarissa olevalla tulliasiamiehellä ja tul
lihallituksen päätöksestä tullihallituksessa 
olevalla tulliasiamiehellä sekä ajoneuvohal
lintokeskuksen päätöksestä 55 §:ssä tarkoite
tulla veroasiamiehellä. Muutosta on haettava 
kirjallisesti ja valituskirjelmä on toimitettava 
valitusajassa viranomaiselle, jonka päätök
sestä valitetaan. Jos päätös, josta valitetaan, 
on saatu elektronisessa tai muussa automaat
tiseen tietojenkäsittelyyn soveltuvassa muo
dossa, siitä on liitettävä valituskirjelmään 
selväkielinen kirjallinen tuloste. 

Valitusaika on kolme vuotta autoveron 
määräämistä tai sen palauttamista seuraavan 
kalenterivuoden alusta, kuitenkin aina vähin
tään 60 päivää päätöksen tiedoksisaannista. 
Muuta kuin veron määräämistä koskevasta 

päätöksestä valitettaessa valitusaika on 30 
päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tulli- tai 
veroasiamiehen valitusaika on 30 päivää 
päätöksen tekemisestä. 

71 § 

Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa lää
ninoikeuden päätöksen tiedoksisaannista. 
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa 
korkeimmalle hallinto-oikeudelle tai Uuden
maan lääninoikeudelle. Valtion puolesta va
litusoikeus on tullihallituksessa olevalla tul
liasiamiehellä. Ajoneuvohallintokeskuksen 
päätöksestä käyttää valtion puhevaltaa Uu
denmaan lääninverovirastossa oleva vero
asiamies. 

72§ 
Jos tässä laissa ei toisin säädetä, muutok

senhausta on muutoin voimassa, mitä hallin
tolainkäyttölaissa (58611996) säädetään. 
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Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199. 

4. 

Lakia sovelletaan myös sen voimaan tul
lessa vireillä oleviin valitusasioihin. 

Laki 
arvonlisäverolain 197 ja 198 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun arvonlisäverolain (150111993) 197 §, sel

laisena kuin se on osaksi laissa 54211996 ja 198 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 
700/1994, seuraavasti: 

197 § 
Tulliviranomaisen päätöksestä tehtävästä 

oikaisusta ja muutoksenhausta on soveltuvin 
osin voimassa, mitä niistä tullilaissa sääde
tään. Päätökseen, jolla ennakkoratkaisu on 
jätetty antamatta, ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 

198 § 

Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa lää-

5. 

ninoikeuden päätöksen tiedoksisaannista. 
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa 
korkeimmalle hallinto-oikeudelle tai Uuden
maan lääninoikeudelle. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Lakia sovelletaan myös sen voimaan tul
lessa vireillä oleviin valitusasioihin. 

Laki 
tullilaitoksesta annetun lain 4 § :n kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Tällä lailla kumotaan tullilaitoksesta 8 päi

vänä helmikuuta 1991 annetun lain 
(228/1991) 4 §. 

Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 1997 

2 § 
Tämä laki tulee voimaan päivänä 

kuuta 199 . 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Ministeri Jouko Skinnari 
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Liite 

1. 
Laki 

tullilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun tullilain (146611994) 39 §:n 3 momentti se

kä 
muutetaan 30 §, 37 §:n 1 ja 2 momentti sekä 38 §, 40 §:n 4 momentti ja 41 § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

30 § 
Tullin maksamisen viivästysseuraamuksiin 

sekä tullin perimiseen ulosottotoimin ja peri
misen turvaamiseen sovelletaan, jollei yh
teisön lainsäädännössä toisin säädetä, mitä 
veron viivästyskorosta ja jäämämaksusta 
annetussa laissa (145/76), verojen ja maksu
jen perimisestä ulosottotoimin annetussa 
laissa (367 /61) perustevalitusta koskevia 
säännöksiä lukuun ottamatta sekä verojen ja 
maksujen perimisen turvaamisesta annetussa 
laissa (395/73) säädetään. Velalliselta saadut 
varat käytetään tullin maksamiseksi siinä 
järjestyksessä kuin verosta säädetään veron
kantolaissa (611/78). 

37 § 
Piiritullikamarin päätökseen tullin tai tul

linpalautuksen määräämistä tai tullinperuu
tusta koskevassa asiassa haetaan muutosta 
valittamalla Uudenmaan lääninoikeuteen. 
Tullilaboratorion päätökseen sekä muissa 
kuin edellä tarkoitetuissa asioissa piiritullika
marin päätökseen haetaan muutosta valitta
malla tullihallitukseen Valtion puolesta vali
tusoikeus piiritullikamarin päätökseen on 
piiritullikamarissa olevalla tulliasiamiehellä. 

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajas
sa tullitoimipaikkaan. 

38 § 
Piiritullikamarin on valituksen johdosta 

tutkittava, ovatko koodeksin 236 artiklassa 
tarkoitetut edellytykset tullin palauttamiselle 
tai peruuttamiselle olemassa. Jos piiritullika
mari esitetyn pyynnön mukaisesti palauttaa 
tai peruuttaa tullia, valitus raukeaa. 

370364 

Ehdotus 

30 § 
Tullin maksamisen viivästysseuraamuksiin 

sekä tullin perimiseen ulosottotoimin ja peri
misen turvaamiseen sovelletaan, jollei yhtei
sön lainsäädännössä toisin säädetä, mitä ve
ronlisäyksestä ja viivekorosta annetussa lais
sa (155611995), verojen ja maksujen perimi
sestä ulosottotoimin annetussa laissa 
(367 /1961) perustevalitusta koskevia sään
nöksiä lukuun ottamatta sekä verojen ja 
maksujen perimisen turvaamisesta annetussa 
laissa (395/1973) säädetään. Velalliselta saa
dut varat käytetään tullin maksamiseksi siinä 
järjestyksessä kuin verosta säädetään veron
kantolaissa (611/1978). 

37 § 
Tulliviranomaisen päätökseen haetaan 

muutosta valittamalla Uudenmaan lääninoi
keudelta. Valtion puolesta valitusoikeus pii
ritullikamarin päätöksestä on piiritullikama
rissa olevalla tulliasiamiehellä ja tullihalli
tuksen päätöksestä tullihallituksessa olevalla 
tulliasiamiehellä. 

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajas
sa sille tulliv iranomaiselle, jonka päätöksestä 
valitetaan. 

38 § 
Tulliviranomaisen on valituksen johdosta 

tutkittava, ovatko koodeksin 236 artiklassa 
tarkoitetut edellytykset tullin palauttamiselle 
tai peruuttamiselle taikka edellytykset muun 
asian oikaisemiselle tai kmjaamiselle ole
massa. Jos tulliviranomainen esitetyn pyyn
nön mukaisesti palauttaa tai peruuttaa tullia 
tai muutoin oikaisee tai korjaa päätöstään, 
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Voimassa oleva laki 

Siltä osin kuin valituksessa esitetty pyyntö 
ei anna aihetta tullinpalautukseen tai tullin
peruutukseen, piiritullikamarin on annettava 
valituksesta lausunto ja toimitettava asian 
käsittelyssä syntyneet asiakirjat viipymättä 
Uudenmaan läänin oikeudelle. 

Ehdotus 

valitus raukeaa. 
Siltä osin kuin valituksessa esitetty pyyntö 

ei anna aihetta tullinpalautukseen tai tullin
peruutukseen taikka muuhun valituksen koh
teena olevan asian oikaisemiseen tai korjaa
miseen, tulliviranomaisen on annettava vali
tuksesta lausunto ja toimitettava asian käsit
telyssä syntyneet asiakirjat viipymättä Uu
denmaan lääninoikeudelle. 

39 § 

V alitukseen annettavassa päätöksessä voi- (3 mom. kumotaan) 
vat tullihallitus, lääninoikeus ja korkein hal-
linto-oikeus määrätä valtion suorittamaan 
oikeudenkäyntikulujen kmvausta asian laa-
dun ja oikeudenkäymiskaaren 21 luvussa 
säädettyjen perusteiden mukaan. 

40 § 

Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa lää
ninoikeuden päätöksen tiedoksisaannista. 
Valituskirjelmä, johon on sisällytettävä vali
tuslupahakemus, on toimitettava valitusajas
sa korkeimmalle hallinto-oikeudelle tai Uu
denmaan lääninoikeudelle. Valtion puolesta 
valitusoikeus on tullihallituksessa olevalla 
tulliasiamiehellä. 

41 § 
Tullihallituksen päätökseen saa hakea 

muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto
oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tie
doksisaannista. Valtion puolesta valitusoi
keus on tullihallituksessa olevalla tulliasia
miehellä, jonka valitusaika on 30 päivää 
päätöksen tekemisestä. 

Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa lää
ninoikeuden päätöksen tiedoksisaannista. 
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa 
korkeimmalle hallinto-oikeudelle tai Uuden
maan lääninoikeudelle. Valtion puolesta va
litusoikeus on tullihallituksessa olevalla tul
liasiamiehellä. 

41 § 
Jos tässä laissa ei toisin säädetä, muutok

senhausta on muutoin voimassa, mitä hallin
tolainkäyttölaissa (58611996) säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuu-
ta 199. 

Lakia sovelletaan myös sen voimaan tul
lessa vireillä oleviin valitusasioihin. 
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2. 
Laki 

valmisteverotuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun valmisteverotuslain (1469/1994) 39 §:n 

3 momentti ja 48 §:n 5 momentti, sellaisena kuin viimeksi mainittu lainkohta on laissa 
54 7/1996, sekä 

muutetaan 45 §:n 1-3 momentti, 46 §, 48 §:n 4 momentti ja 50 §:n 1 momentti seuraa
vasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

39 § 

V almisteverotusta koskevaan valitukseen 
annettavassa päätöksessä muutoksenhakuvi
ranomainen voi määrätä valtion suorittamaan 
oikeudenkäyntikulujen kmvausta asian laa
dun ja oikeudenkäymiskaaren 21 luvussa 
säädettyjen perusteiden mukaan. 

45 § 
Piiritullikamarin päätökseen valmisteveron 

tai veronpalautuksen määräämistä koskevas
sa asiassa haetaan muutosta valittamalla Uu
denmaan lääninoikeuteen. Muissa kuin edel
lä tarkoitetuissa asioissa piiritullikamarin 
päätökseen haetaan muutosta valittamalla 
tullihallitukseen. Valtion puolesta on valitus
oikeus piiritullikamarissa olevalla tulliasia
miehellä. Valituskirjelmä on toimitettava 
valitusajassa tullitoimipaikkaan. 

Valitusaika valmisteveron tai veronpalau
tuksen määräämistä koskevassa asiassa on 
kolme vuotta niiden määräämistä seuraavan 
kalenterivuoden alusta, kuitenkin aina vähin
tään 60 päivää päätöksen tiedoksisaannista. 
Piiritullikamarin muuta asiaa koskevasta 
päätöksestä valitettaessa valitusaika on 30 
päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tul
liasiamiehen valitusaika on 30 päivää pää
töksen tekemisestä. 

Valituksesta on muutoin voimassa, mitä 
muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa 
laissa (154/50) säädetään. 

46 § 
Jos piiritullikamari 44 §:ssä tarkoitetulla 

tavalla oikaisee päätöstään tehdyn vaatimuk
sen mukaisesti, valitus raukeaa. 

(3 mom. kumotaan) 

45 § 
Tulliviranomaisen päätökseen haetaan 

muutosta valittamalla Uudenmaan lääninoi
keudelta. Päätökseen, jolla tullihallitus on 
päättänyt olla antamatta ennakkoratkaisua, ei 
kuitenkaan saa hakea muutosta valittamalla. 
Valtion puolesta valitusoikeus piiritullikama
rin päätöksestä on piiritullikamarissa olevalla 
tulliasiamiehellä ja tullihallituksen päätök
sestä tullihallituksessa olevalla tulliasiamie
hellä. Valituskirjelmä on toimitettava vali
tusajassa sille tulliviranomaiselle, jonka pää
töksestä valitetaan. 

Valitusaika valmisteveron ja veronpalau
tuksen määräämistä koskevassa asiassa on 
kolme vuotta niiden määräämistä seuraavan 
kalenterivuoden alusta, kuitenkin aina vähin
tään 60 päivää päätöksen tiedoksisaannista. 
Muusta päätöksestä valitettaessa valitusaika 
on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. 
Tulliasiamiehen valitusaika on 30 päivää 
päätöksen tekemisestä. 

Muutoksenhausta on muutoin voimassa, 
mitä hallintolainkäyttölaissa ( 58611996) sää
detään. 

46 § 
Jos tulliviranomainen 44 §:ssä tarkoitetulla 

tavalla oikaisee tai muutoin koijaa päätös
tään tehdyn vaatimuksen mukaisesti, valitus 
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Voimassa oleva laki 

Siltä osin kuin piiritullikamari katsoo, että 
valituksessa esitetyt vaatimukset eivät anna 
aihetta piiritullikamarin päätöksen oikaisemi
seen, piiritullikamarin on annettava valituk
sen johdosta lausuntonsa ja toimitettava asi
an käsittelyssä syntyneet asiakirjat viipymät
tä Uudenmaan lääninoikeudelle. 

Ehdotus 

raukeaa. 
Siltä osin kuin valituksessa esitetyt vaati

mukset eivät anna aihetta päätöksen oikaise
miseen tai korjaamiseen, tulliviranomaisen 
on annettava valituksesta lausuntonsa ja toi
mitettava asian käsittelyssä syntyneet asia
kirjat viipymättä Uudenmaan lääninoikeudel
le. 

48 § 

Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa lää
ninoikeuden päätöksen tiedoksisaannista. 
Valituskirjelmä, johon on sisällytettävä vali
tuslupahakemus, on toimitettava valitusajas
sa korkeimmalle hallinto-oikeudelle tai Uu
denmaan lääninoikeudelle. Valtion puolesta 
on valitusoikeus tullihallituksessa olevalla 
tulliasiamiehellä. 

Tullihallituksen antamaan ennakkoratkai
suun ja muuhun tullihallituksen päätökseen 
saa hakea muutosta valittamalla korkeim
paan hallinto-oikeuteen siinä jäljestyksessä 
kuin muutoksenhausta hallintoasioissa anne
tussa laissa säädetään. Valtion puolesta on 
valitusoikeus tällöin tullihallituksessa oleval
la tulliasiamiehellä Päätökseen, jolla tulli
hallitus on päättänyt olla antamatta ennak
koratkaisua, ei kuitenkaan saa hakea muu
tosta valittamalla 

50§ 
Tullihallitus voi erityisistä syistä hakemuk

sesta määräämillään ehdoilla alentaa suori
tettua tai suoritettavaa valmisteveroa, veron
lisäystä, viivästyskorkoa, jäämämaksua tai 
lykkäyksen vuoksi suoritettavaa korkoa taik
ka poistaa sen kokonaan. V altiovarainminis
teriö voi kuitenkin ottaa periaatteellisesti tär
keän asian ratkaistavakseen. 

Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa lää
ninoikeuden päätöksen tiedoksisaannista. 
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa 
korkeimmalle hallinto-oikeudelle tai Uu
denmaan lääninoikeudelle. Valtion puolesta 
on valitusoikeus tullihallituksessa olevalla 
tulliasiamiehellä. 

(5 mom. kumotaan) 

50§ 
Tullihallitus voi erityisistä syistä hakemuk

sesta määräämillään ehdoilla alentaa suori
tettua tai suoritettavaa valmisteveroa, veron
lisäystä, viivekorkoa, viivästyskorkoa, jää
mämaksua tai lykkäyksen vuoksi suoritetta
vaa korkoa taikka poistaa sen kokonaan. 
Valtiovarainministeriö voi kuitenkin ottaa 
periaatteellisesti tärkeän asian ratkaistavak
seen. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuu-
ta 199. 

Lakia sovelletaan myös sen voimaan tul
lessa vireillä oleviin valitusasioihin. 
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3. 

Laki 
autoverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun autoverolain (1482/1994) 69 §:n 1 ja 

2 momentti, 71 §:n 4 momentti sekä 72 §,sellaisina kuin ne ovat laissa 41311997, seuraavas
ti: 

V oimrusa oleva laki 

69 § 
Piiritullikamarin tai ajoneuvohallintokes

kuksen veron määräämistä koskevassa asias
sa tekemään päätökseen haetaan muutosta 
valittamalla Uudenmaan lääninoikeuteen. 
Muuta kuin veron määräämistä koskevrusa 
ruirusa piiritullikamarin tai ajoneuvohallinto
keskuksen tekemään päätökseen haetaan 
muutosta valittamalla tullihallitukseen V alti
on puolesta valitusoikeus on piiritullikama
rissa olevalla tulliasiamiehellä tai 55 §:ssä 
tarkoitetulla veroasiamiehellä. Muutoksenha
ku on tehtävä kirjallisesti ja valituskirjelmä 
on toimitettava valitusajan kuluessa viran
omaiselle, jonka päätöksestä valitetaan. Jos 
päätös, josta valitetaan, on saatu elektroni
sessa tai muussa automaattiseen tietojenkä
sittelyyn soveltuvassa muodossa, siitä on 
liitettävä valituskirjelmään selväkielinen kir
jallinen tuloste. 

Valitusaika on kolme vuotta autoveron 
määräämistä tai sen palauttamista seuraavan 
kalenterivuoden alusta, kuitenkin aina vähin
tään 60 päivää päätöksen tiedoksisaannista. 
Piiritullikamarin tai ajoneuvohallintokeskuk
sen muuta kuin veron määräämistä tai sen 
palauttamista koskevasta päätöksestä valitet
taessa valitusaika on 30 päivää päätöksen 
tiedoksisaannista. Tulli- tai veroasiamiehen 
valitusaika on 30 päivää päätöksen tekemi
sestä. 

Ehdotus 

69 § 
Tulliviranomaisen tai ajoneuvohallintokes

kuksen päätökseen haetaan muutosta valitta
malla Uudenmaan lääninoikeudelta Päätök
seen, jolla on päätetty olla antamatta ennak
koratkaisua, ei kuitenkaan saa hakea muu
tosta valittamalla. Valtion puolesta valitusoi
keus piiritullikamarin päätöksestä on piiritul
likamarissa olevalla tulliasiamiehellä ja tul
lihallituksen päätöksestä tullihallituksessa 
olevalla tulliruiamiehellä sekä ajoneuvohal
lintokeskuksen päätöksestä 55 §:ssä tarkoite
tulla veroasiamiehellä. Muutosta on haettava 
kirjallisesti ja valituskirjelmä on toimitettava 
valitusajassa viranomaiselle, jonka päätök
sestä valitetaan. Jos päätös, josta valitetaan, 
on saatu elektronisessa tai muussa automaat
tiseen tietojenkäsittelyyn soveltuvassa muo
dossa, siitä on liitettävä valituskirjelmään 
selväkielinen kirjallinen tuloste. 

Valitusaika on kolme vuotta autoveron 
määräämistä tai sen palauttamista seuraavan 
kalenterivuoden alusta, kuitenkin aina vähin
tään 60 päivää päätöksen tiedoksisaannista. 
Muuta kuin veron määräämistä koskevasta 
päätöksestä valitettaessa valitusaika on 30 
päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tulli- tai 
veroasiamiehen valitusaika on 30 päivää 
päätöksen tekemisestä. 

71 § 

Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa lää
ninoikeuden päätöksen tiedoksisaannista. 
Valituskirjelmä, johon on sisällytettävä vali
tuslupahakemus, on toimitettava valitusajas
sa korkeimmalle hallinto-oikeudelle tai Uu
denmaan lääninoikeudelle. Valtion puolesta 

Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa lää
ninoikeuden päätöksen tiedoksisaannista. 
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa 
korkeimmalle hallinto-oikeudelle tai Uuden
maan lääninoikeudelle. Valtion puolesta va
litusoikeus on tullihallituksessa olevalla tul-
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Voimassa oleva laki 

valitusoikeus on tullihallituksessa olevalla 
tulliasiamiehellä. Ajoneuvohallintokeskuksen 
päätöksestä käyttää valtion puhevaltaa Uu
denmaan lääninverovirastossa oleva vero
asiamies. 

72§ 
Tullihallituksen tai ajoneuvohallintokes

kuksen antamaan ennakkoratkaisuun saa ha
kea muutosta valittamalla korkeimmalta hal
linto-oikeudelta siinä järjestyksessä kuin 
hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sääde
tään. Valtion puolesta valitusoikeus on täl
löin tullihallituksessa olevalla tulliasiamie
hellä tai 55 §:ssä tarkoitetulla veroasiamie
hellä. 

Päätökseen, jolla on päätetty olla antamatta 
ennakkoratkaisua, ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 

Ehdotus 

liasiamiehellä. Ajoneuvohallintokeskuksen 
päätöksestä käyttää valtion puhevaltaa Uu
denmaan lääninverovirastossa oleva vero
asiamies. 

72§ 
Jos tässä laissa ei toisin säädetä, muutok

senhausta on muutoin voimassa, mitä hallin
tolainkäyttölaissa ( 58611 996) säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199. 

Lakia sovelletaan myös sen voimaan tul
lessa vireillä oleviin valitusasioihin. 
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4. 
Laki 

arvonlisäverolain 197 ja 198 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun arvonlisäverolain (150111993) 197 §, sel

laisena kuin se on osaksi muutettuna laissa 542/1996 ja 198 § :n 4 momentti, sellaisena kuin 
se on laissa 70011994, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

197 § 
Maahan tuodusta tavarasta kannetusta ar

vonlisäverosta sekä tavaran viennin tai tuon
nin yhteydessä palautetusta verosta tehtäväs
tä oikaisusta ja valituksesta on soveltuvin 
osin voimassa, mitä tullista erikseen sääde
tään. 

Tullihallituksen antamaan ennakkoratkai
suun saa hakea muutosta valittamalla korkei
mpaan hallinto-oikeuteen siinäjäljestyksessä 
kuin muutoksenhausta tullilain 41 §:ssä sää
detään. Päätökseen, jolla ennakkoratkaisu on 
jätetty antamatta, ei saa hakea muutosta va
littamalla. 

Ehdotus 

197 § 
Tulliviranomaisen päätöksestä tehtävästä 

oikaisusta ja muutoksenhausta on soveltuvin 
osin voimassa, mitä niistä tullilaissa sääde
tään. Päätökseen, jolla ennakkoratkaisu on 
jätetty antamatta, ei saa hakea muutosta va
littamalla. 

198 § 

Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa lää
ninoikeuden päätöksen tiedoksisaannista. 
Valituskirjelmä, johon on sisällytettävä vali
tuslupahakemus, on toimitettava valitusajas
sa korkeimmalle hallinto-oikeudelle tai Uu
denmaan lääninoikeudelle. 

Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa lää
ninoikeuden päätöksen tiedoksisaannista. 
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa 
korkeimmalle hallinto-oikeudelle tai Uuden
maan lääninoikeudelle. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199. 

Lakia sovelletaan myös sen voimaan tul
lessa vireillä oleviin valitusasioihin. 




