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Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan autoverolain (1482/1994) 70 ja 71 §, sellaisina kuin ne ovat, 70 § laeissa
267/2008, 971/2012 ja 384/2014 ja 71 § laeissa 413/1997, 267/2008 ja 971/2012, sekä
lisätään 69 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 267/2008, 971/2012 ja 384/2014, uusi 6
momentti seuraavasti:
69 §
— — — — — — — — — — — — —
Oikaisuvaatimus on käsiteltävä ilman aiheetonta viivytystä.
70 §
Oikaisuvaatimuksen johdosta tehtyyn päätökseen ja muuhun kuin veron määräämistä
tai palauttamista koskevaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiirissä verovelvollisen
tai muun muutoksenhakuun oikeutetun asianosaisen henkilön kotikunta tai yhteisön kotipaikka oli, kun 69 §:n 1 momentissa tarkoitettu tai muu kuin veron määräämistä tai palauttamista koskeva päätös tehtiin. Jos ajoneuvosta määrätyn veron osalta on useita verovelvollisia tai jos asiassa ei ole toimivaltaista
hallinto-oikeutta
edellä
olevan
perusteella, valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.
Valtion puolesta valitusoikeus on 55 §:ssä
tarkoitetulla valtion edunvalvojalla.
Valitusaika oikaisuvaatimuksen johdosta
tehtyyn päätökseen on kolme vuotta veron
määräämistä tai palauttamista seuraavan kaHE 230/2014
LaVM 26/2014
EV 319/2014

lenterivuoden alusta, kuitenkin aina vähintään 60 päivää oikaisupäätöksen tiedoksisaannista. Muussa asiassa valitusaika on
30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valtion edunvalvojan valitusaika on 30 päivää
päätöksen tekemisestä.
Sen lisäksi, mitä hallintolainkäyttölain
(586/1996) 34 §:n 2 momentissa säädetään
asian ratkaisemisesta asianosaista kuulematta, verovelvollisen ja muun asianosaisen
tekemä valitus voidaan ratkaista kuulematta
valtion edunvalvojaa, jos veron määrä voi
valituksen johdosta muuttua enintään 6 000
euroa, eikä asia ole tulkinnanvarainen tai epäselvä.
Tässä laissa tarkoitettuihin asioihin ei sovelleta verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain (706/2007) perustevalitusta koskevia säännöksiä.
71 §
Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea
muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.
Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista.
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Valtion puolesta valitusoikeus on sillä, joka
55 §:n mukaan valvoo valtion etua.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun hallintopäätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Naantalissa 7 päivänä elokuuta 2015
Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Oikeus- ja työministeri Jari Lindström

JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ

ISSN 1455-8904

