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erillisellä päätöksellä määrättävästä veron- tai tullinkorotuksesta

Annettu Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan tekoon ja laimin-
lyöntiin, josta toimivaltainen viranomainen
voi määrätä veron- tai tullinkorotuksen luon-
nolliselle henkilölle, kotimaiselle kuolinpe-
sälle tai tuloverolain (1535/1992) 4 §:ssä tar-
koitetulle yhtymälle taikka muulle verovel-
volliselle, jonka veronkorotuksesta luonnolli-
nen henkilö on vastuussa verovastuuta koske-
vien säännösten nojalla.

Tässä laissa tarkoitettuja toimivaltaisia vi-
ranomaisia ovat Verohallinto, Tulli ja Liiken-
teen turvallisuusvirasto.

Mitä tässä laissa säädetään veronkorotuk-
sesta ja verotuspäätöksestä, sovelletaan vas-
taavasti tullinkorotukseen ja tullauspäätök-
seen.

2 §

Veronkorotuksen määrääminen

Sen estämättä, mitä verotuspäätöksen teke-
misestä muualla laissa säädetään, veronkoro-
tusta koskeva päätös voidaan jättää tekemättä
verotuspäätöstä tehtäessä ja tehdä se erilli-
sellä päätöksellä siten kuin jäljempänä sääde-
tään.

Veronkorotusta koskevan päätöksen teke-
mättä jättämisestä on ilmoitettava verovelvol-
liselle viimeistään verotuspäätöksen yhtey-
dessä.

Erillistä veronkorotusta koskeva päätös on
tehtävä viimeistään asianomaisen verotuspää-
töksen tekemistä seuraavan kalenterivuoden
loppuun mennessä, jollei toimivaltainen vi-
ranomainen ole tehnyt asiasta mainitussa
ajassa rikosilmoitusta tai saanut tietoa esitut-
kinnan aloittamisesta.

Edellä 3 momentissa tarkoitettu päätös an-
netaan tiedoksi siten kuin hallintolain
(434/2003) 59 §:ssä säädetään.

Jos toimivaltainen viranomainen tekee
asiasta rikosilmoituksen tai on saanut tiedon
esitutkinnan aloittamisesta, veronkorotus voi-
daan määrätä samasta asiasta ainoastaan
4 §:n 1 momentissa säädetyssä tapauksessa.

Tässä laissa samalla asialla tarkoitetaan te-
koa tai laiminlyöntiä, jossa tapauksen tosi-
seikat ovat samat tai olennaisilta osin samat.

3 §

Veronkorotuksen suhde rikosilmoitukseen ja
esitutkinnan aloittamiseen

Toimivaltainen viranomainen voi tehdä ve-
ronkorotuksen määräämisen jälkeen samasta
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asiasta rikosilmoituksen vain, jos se on saa-
nut näyttöä uusista tai vasta esiin tulleista
olennaisista tosiseikoista niin, että veronkoro-
tusta ei olisi määrätty alun perinkään sen
perusteella, vaan asia olisi siirretty rikospro-
sessissa käsiteltäväksi. Lisäksi edellytetään,
ettei uusi näyttö ole jäänyt huomiotta viran-
omaisesta johtuvasta syystä.

Asian käsittely rikosprosessissa edellyttää,
että toimivaltainen viranomainen poistaa ai-
emmin määrätyn veronkorotuksen viimeis-
tään ennen syytteen vireillepanoa.

Veronkorotus poistetaan noudattaen sovel-
tuvin osin, mitä asianomaisessa laissa on sää-
detty viranomaisen aloitteesta tapahtuvasta
verotuksen tai veron oikaisusta verovelvolli-
sen hyväksi. Veronkorotus voidaan poistaa,
vaikka oikaisun edellytykset puuttuvat.

Toimivaltaisen viranomaisen 2 momentin
nojalla tekemään päätökseen ei saa hakea
muutosta.

4 §

Veronkorotuksen määrääminen esitutkinnan
aloittamisen jälkeen

Jos esitutkintaviranomainen tai syyttäjä on
tehnyt asiassa päätöksen esitutkinnan lopetta-
misesta tai toimittamatta jättämisestä taikka
syyttäjä on tehnyt syyttämättäjättämispäätök-
sen tai peruuttanut syytteen, erillisellä pää-
töksellä määrättävä veronkorotus voidaan
määrätä 2 §:n 3 momentissa säädetyn estä-
mättä 90 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Jos asiasta on nostettu syyte tai se käsitel-
lään muutoin rikosasioista säädetyssä järjes-
tyksessä, toimivaltainen viranomainen ei saa
määrätä samasta asiasta veronkorotusta, jollei
syytettä tai säädetyssä järjestyksessä käsitel-
tävää rikosasiaa ole myöhemmin peruutettu.

5 §

Tuomioistuimen ratkaisema asia

Jos tuomioistuin on antanut syyksilukevan
tuomion tai jos syyte on hylätty, toimivaltai-
nen viranomainen ei saa määrätä samasta
asiasta veronkorotusta.

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan

vastaavasti, jos samasta asiasta on tuomiois-
tuimen ulkopuolisessa rikosoikeudellisessa
menettelyssä määrätty sakko.

6 §

Muutoksenhaku

Erillisellä päätöksellä määrättyyn veronko-
rotukseen saa hakea muutosta:

1) 60 päivän kuluessa päivästä, jona muu-
toksenhakuun oikeutettu on saanut päätök-
sestä tiedon; tai

2) samassa ajassa kuin muutosta voi hakea
asianomaiseen verotuspäätökseen, jos muu-
toksenhaulle on säädetty 1 kohdassa mainit-
tua pidempi muutoksenhakuaika.

Viranomaisen muutoksenhakuaika laske-
taan päätöksen tekemisestä.

Muutoksenhaussa noudatetaan samaa me-
nettelyä kuin asianomaisen verotuspäätöksen
muutoksenhaussa.

7 §

Esitutkintaviranomaisen ja syyttäjän tiedon-
antovelvollisuus

Jos rikoslain (39/1889) 29 luvun
1—4 §:ssä, 46 luvun 4, 5 tai 7—9 §:ssä
taikka 50 a luvun 1—3 §:ssä tarkoitettu riko-
sasia on tullut esitutkintaviranomaisen tutkit-
tavaksi muusta syystä kuin toimivaltaisen vi-
ranomaisen tekemän rikosilmoituksen joh-
dosta, esitutkintaviranomaisen on annettava
asia tiedoksi ja toimitettava esitutkintaa var-
ten saadut ja laaditut asiakirjat toimivaltai-
selle viranomaiselle veronkorotusta koskevan
asian käsittelyä varten. Tiedot on toimitettava
viipymättä esitutkintaa kuitenkaan vaaranta-
matta.

Esitutkintaviranomaisen ja syyttäjän on an-
nettava toimivaltaiselle viranomaiselle veron-
korotusta koskevan asian ratkaisemista varten
tiedoksi rikoslain 29 luvun 1—4 §:ssä,
46 luvun 4, 5 ja 7—9 §:ssä sekä 50 a luvun
1—3 §:ssä tarkoitetussa rikosasiassa teke-
mänsä tai antamansa:

1) esitutkinnan lopettamista koskeva pää-
tös;

2) esitutkinnan toimittamatta jättämistä
koskeva päätös;
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3) syyttämättäjättämistä koskeva päätös; ja
4) ilmoitus syytteen tai rangaistusta koske-

van määräyksen peruuttamisesta.
Edellä 2 momentissa mainittu tieto on an-

nettava viipymättä päätöksen tekemisestä
taikka rangaistuksen antamisesta.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, sovelle-
taan vastaavasti arvonlisäverolain
(1501/1993) 218 §:n 3 momentissa ja ennak-
koperintälain (1118/1996) 55 §:n 2 momen-
tissa tarkoitettuun rikkomukseen.

8 §

Tuomioistuimen tiedonantovelvollisuus

Tuomioistuimen on annettava toimivaltai-
selle viranomaiselle viipymättä tarpeellinen

tieto rikoslain 29 luvun 1—4 §:n, 46 luvun 4,
5 ja 7—9 §:n tai 50 a luvun 1—3 §:n nojalla
annetun tuomion sisällöstä.

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan
vastaavasti arvonlisäverolain 218 §:n 3 mo-
mentissa ja ennakkoperintälain 55 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitettuun rikkomukseen.

9 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulu-
kuuta 2013.

Jos samasta teosta tai laiminlyönnistä on
määrätty veronkorotus jo ennen tämän lain
voimaantuloa, sovelletaan tekoihin ja laimin-
lyönteihin tämän lain voimaan tullessa voi-
massa olleita säännöksiä.

Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2013

Tasavallan Presidentti
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