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Laki
verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 1 §:n 3 momentti, 2 §:n 2 momentti, 7 §:n 1–4 ja 7 momentti, 8 §:n 3 momentti, 32, 34 a ja 49 §, 65 a §:n 5 momentin
6 kohta, 71 c §:n 3 momentti ja 71 e §,
sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 3 momentti, 65 a §:n 5 momentin 6 kohta ja 71 e § laissa
772/2016, 2 §:n 2 momentti ja 34 a § laissa 50/2017, 7 §:n 1–4 ja 7 momentti laissa
1145/2005, 8 §:n 3 momentti ja 49 § laissa 520/2010, 32 § laeissa 907/2001, 565/2004,
1079/2005, 1041/2006 ja 1489/2016 ja 71 c §:n 3 momentti laissa 875/2012, sekä
lisätään 8 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 520/2010, uusi 4 momentti, 27 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 477/1998, uusi 3 momentti, lakiin uusi 32 a ja 32 b §, lakiin siitä
lailla 477/1998 kumotun 33 §:n tilalle uusi 33 §, lakiin uusi 51 a § sekä 65 a §:ään, sellaisena kuin se on laissa 772/2016, uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4–7 momentti siirtyy
5–8 momentiksi, seuraavasti:
1§
Lain soveltamisala
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Verovelvollisuudesta säädetään erikseen. Verojen suoritukseksi toimitetaan verovuoden aikana ennakkoperintä sen mukaan kuin tässä laissa ja ennakkoperintälaissa
(1118/1996) säädetään. Verot kannetaan siten kuin tässä laissa ja veronkantolaissa
(11/2018) säädetään.
2§
Soveltamisalan täsmentäminen
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Tämän ja muun lain veroa koskevia säännöksiä sovelletaan myös veronlisäyksestä ja
viivekorosta annetussa laissa (1556/1995) tarkoitettuun huojennettuun viivästyskorkoon
ja veronkantolain 37 §:ssä tarkoitettuun hyvityskorkoon palautusta maksettaessa.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
7§
Velvollisuus antaa veroilmoitus tai muu ilmoitus
Verovelvollisen on verotusta varten ilmoitettava Verohallinnolle veronalaiset tulonsa,
niistä tehtävät vähennykset, tiedot varoistaan ja veloistaan sekä muut verotukseen vaikuttavat tiedot.
HE 97/2017
VaVM 26/2017
EV 182/2017
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Verohallinto lähettää luonnolliselle henkilölle ja kuolinpesälle, jolla voidaan olettaa olleen verovuonna veronalaista tuloa tai 10 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettuja varoja tai velkoja, Verohallinnolla olevien tietojen perusteella esitäytetyn veroilmoituksen.
Verovelvollisen on tarkistettava esitäytetyssä veroilmoituksessa olevat tiedot. Jos tiedoissa on puutteita tai virheitä, verovelvollisen on annettava veroilmoitus ilmoittamalla
puuttuvat ja korjatut tiedot Verohallinnolle. Elinkeinotoiminnan ja maatalouden veroilmoitus on aina annettava. Metsätaloutta harjoittavan verovelvollisen on annettava metsätaloutta koskeva veroilmoitus. Metsätalouden veroilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse antaa,
jos verovelvollisella ei ole verovuonna ollut metsätalouden tuloa, vähennyksiä tai muita
verotukseen vaikuttavia tietoja.
Siltä osin kuin verovelvollinen ei ilmoita muutoksia esitäytettyyn veroilmoitukseen, hänen katsotaan antaneen veroilmoituksen esitäytetyssä veroilmoituksessa olevien tietojen
mukaisena.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Veroilmoituksen on velvollinen antamaan jokainen, jolta Verohallinto sitä erikseen
vaatii.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
8§
Veroilmoituksen tai muun ilmoituksen antaminen
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Verohallinnon on varattava verovelvolliselle kohtuullinen aika esitäytetyn veroilmoituksen täydentämiseen ja korjaamiseen. Verohallinto voi pyynnöstä pidentää veroilmoituksen tai siihen liitettävien tietojen ja selvitysten taikka muun ilmoituksen antamisaikaa.
Päätökseen ei saa hakea muutosta.
Veroilmoitus katsotaan annetuksi, kun se on saapunut Verohallinnolle. Sähköisesti annetun ilmoituksen saapumisajankohdasta säädetään sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain (13/2003) 10 §:ssä ja paperilla annetun ilmoituksen saapumisajankohdasta hallintolain (434/2003) 18 §:ssä.
27 §
Arvioverotus
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Verohallinnon on ennen arvioverotuksen toimittamista lähetettävä verovelvolliselle kehotus veroilmoituksen antamiseksi tai selvityksen esittämiseksi. Kehotus sisältää tiedon
arvioidun tulon määrästä. Tulon määrää arvioitaessa otetaan huomioon verovelvollisen
toiminta ja vertailutiedot tai muut vastaavat käytettävissä olevat tiedot.
32 §
Veronkorotus
Verohallinto määrää verovelvolliselle veronkorotuksen, jos:
1) veroilmoitus tai muu ilmoitus taikka muu säädetty tieto, asiakirja tai selvitys on annettu puutteellisena tai virheellisenä taikka on jätetty kokonaan antamatta;
2) verovelvollinen ei ole esittänyt siirtohinnoitteludokumentointia tai sitä täydentävää
lisäselvitystä 14 c §:ssä tarkoitetussa määräajassa taikka on esittänyt siirtohinnoitteludokumentoinnin tai lisäselvityksen olennaisesti vaillinaisena tai virheellisenä;
3) 14 d §:ssä tarkoitettu ilmoituksen tai verotuksen maakohtaisen raportin antaja ei ole
täyttänyt velvoitettaan säädetyssä määräajassa tai on täyttänyt sen olennaisesti vaillinaisena tai virheellisenä; tai
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4) verovelvollinen on aiheettomasti vaatinut ulkomaille maksettua veroa vähennettäväksi Suomessa.
Veronkorotusta ei kuitenkaan määrätä sen johdosta, että verovelvollinen on jättänyt veroilmoituksessaan ilmoittamatta tiedon vähennyksestä tai muun verotuksessa verovelvollisen hyväksi vaikuttavan tiedon, ellei kyse ole 32 a §:n 2 momentissa tarkoitetusta tilanteesta.
Veronkorotus jätetään määräämättä, jos laiminlyönti on vähäinen tai laiminlyönnille on
pätevä syy tai jos veronkorotuksen määrääminen olisi 32 a §:n 4 momentissa tarkoitetussa
tilanteessa olosuhteet huomioon ottaen kohtuutonta.
Veronkorotus määrätään tuloverolaissa säädettyjen verosta tehtävien vähennysten ja
alijäämähyvityksen vähentämisen jälkeen.
Jos veronkorotuksen yhteydessä ei määrätä veroa, veronkorotus tilitetään valtiolle.
32 a §
Veronkorotuksen määrä
Veronkorotus on 2 prosenttia lisätyn tulon määrästä.
Veronkorotus on kuitenkin vähintään 3 prosenttia ja enintään 10 prosenttia lisätyn tulon
määrästä, jos:
1) 32 §:ssä tarkoitettu laiminlyönti on toistuvaa; tai
2) verovelvollisen toiminta osoittaa ilmeistä piittaamattomuutta verotusta koskevista
velvoitteista.
Arvioverotuksessa veronkorotus on 5 prosenttia lisätyn tulon määrästä.
Jos asia on 26 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla tulkinnanvarainen tai epäselvä tai
1 momentin mukainen veronkorotus on muusta erityisestä syystä kohtuuton, veronkorotus
on 1 prosentti lisätyn tulon määrästä.
Veronkorotus on 1 prosentti vieraasta valtiosta saadun lisätyn tulon määrästä, ellei kyse
ole 2 momentissa tarkoitetusta tilanteesta, jos:
1) tulon kaksinkertainen verotus on poistettava Suomessa kansainvälisen sopimuksen
määräyksen nojalla; tai
2) verovelvollinen on suorittanut tulosta veroa, joka hyvitetään Suomessa kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain (1552/1995) nojalla.
Veronkorotus on 0,5 prosenttia lisätyn tulon määrästä, jos verovelvollinen oma-aloitteisesti vaatii virheen korjaamista verotuksen päättymisen jälkeen ja on täyttänyt selvittämisvelvollisuutensa.
Lisättynä tulona pidetään myös määrää, jolla verotusta on muutettu verotettavaa tuloa
myöhempänä verovuonna lisäävällä tavalla.
Edellä 32 §:n 1 momentin 2–4 kohdassa tarkoitetusta laiminlyönnistä veronkorotus on
enintään 25000 euroa.
Luonnolliselle henkilölle ja kuolinpesälle määrättävä veronkorotus on kuitenkin vähintään 75 euroa ja muulle verovelvolliselle vähintään 150 euroa.
32 b §
Veronkorotuksen määrää koskeva erityissäännös
Jos 32 §:ssä tarkoitettua veronkorotusta ei voida määrätä lisätyn tulon perusteella, veronkorotus määrätään lisääntyneen veron määrästä.
Veronkorotus on tällöin:
1) 10 prosenttia 32 a §:n 1 momentissa tarkoitetussa tilanteessa;
2) vähintään 15 ja enintään 50 prosenttia 32 a §:n 2 momentissa tarkoitetussa tilanteessa;
3) arvioverotuksessa 25 prosenttia lisääntyneen veron määrästä;
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4) 5 prosenttia 32 a §:n 4 ja 5 momentissa tarkoitetussa tilanteessa;
5) 2 prosenttia 32 a §:n 6 momentissa tarkoitetussa tilanteessa.
Tämän pykälän mukainen veronkorotus määrätään myös silloin, kun verovelvollinen
on ilmoittanut tulon vääränä tulolajina.
Veronkorotus on kuitenkin vähintään 32 a §:n 9 momentissa säädetty määrä.
33 §
Myöhästymismaksu
Verohallinto määrää verovelvolliselle veronkorotuksen sijasta myöhästymismaksun,
jos verovelvollinen antaa veroilmoituksen tai oma-aloitteisesti korjaa muun 32 §:ssä tarkoitetun laiminlyönnin ennen verotuksen päättymistä.
Myöhästymismaksua ei kuitenkaan määrätä sen johdosta, että verovelvollinen on jättänyt veroilmoituksella ilmoittamatta tiedon vähennyksestä tai muun verotuksessa verovelvollisen hyväksi vaikuttavan tiedon, ellei kyse ole 32 a §:n 2 momentissa tarkoitetusta tilanteesta.
Luonnolliselle henkilölle ja kuolinpesälle määrättävä myöhästymismaksu on 50 euroa
verovuodelta ja muille verovelvollisille 100 euroa verovuodelta.
Verovelvolliselle on varattava tilaisuus selvityksen antamiseen ennen myöhästymismaksun määräämistä, jos se on erityisestä syystä tarpeen.
Myöhästymismaksu jätetään määräämättä, jos veroilmoituksen antaminen on viivästynyt verovelvollisesta riippumattomasta syystä, laiminlyönti on vähäinen tai laiminlyönnille on pätevä syy tai muu erityinen syy.
Myöhästymismaksu ei ole tuloverotuksessa vähennyskelpoinen meno.
Myöhästymismaksu määrätään tuloverolaissa säädettyjen verosta tehtävien vähennysten ja alijäämähyvityksen vähentämisen jälkeen. Myöhästymismaksu tilitetään veronsaajille samassa suhteessa kuin verovelvolliselle määrättävä vero. Jos veroa ei määrätä, myöhästymismaksu tilitetään valtiolle.
34 a §
Maksamatta jätetyn ennakonpidätyksen jättäminen hyväksi lukematta
Maksamatta jätetty ennakonpidätys voidaan jättää lukematta hyväksi, vaikka se on ilmoitettu suorituksen maksajan vuosi-ilmoituksella, jos on ilmeistä, että suorituksen saaja
ja ennakonpidätysvelvollinen ovat yhdessä toimineet siten, että maksamatta jätetyltä verolta vältyttäisiin. Suorituksen saajan verotusta voidaan tällöin oikaista verovelvollisen
vahingoksi noudattaen, mitä tässä luvussa säädetään. Suorituksen saajan suoritettavaksi
on tällöin määrättävä myös veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain mukainen viivästyskorko ja veronkorotus.
Verotuksen päättyminen
49 §
Verotuksen päättymisen ajankohta
Verovelvollisen verotus päättyy verotuspäätökseen merkittynä päivänä.
Jos verovelvollinen täydentää tai korjaa verotustietoja ennen verotuksen päättymistä,
verotus päättyy uuteen verotuspäätökseen merkittynä päivänä.
Verohallinto voi verotuksen päättymispäivän estämättä jatkaa verovelvollisen verotusta, jos valvontatoimi on keskeneräinen. Verohallinnon on lähetettävä verovelvolliselle ilmoitus verotuksen jatkamisesta ennen verotuksen päättymistä. Verotus päättyy tällöin uuteen verotuspäätökseen merkittynä päivänä.
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Verotus voi päättyä verovalvontaan liittyvistä syistä verovelvollisilla eri aikaan. Puolisoiden verotus päättyy kuitenkin samaan aikaan. Jos puolisoiden verotus päättyisi 2 tai
3 momentin nojalla eri ajankohtina, puolisoiden verotus päättyy sinä ajankohtana, joka on
myöhäisempi.
Yhteisön ja yhteisetuuden verotus päättyy viimeistään kymmenen kuukauden kuluttua
verovuoden päättymiskuukauden lopusta lukien. Muun verovelvollisen kuin yhteisön ja
yhteisetuuden verotus päättyy viimeistään verovuoden päättymistä seuraavan kalenterivuoden lokakuun lopussa.
51 a §
Täydentävä verotuspäätös
Jos verovelvollinen ilmoittaa oikaisuvaatimuksella tulon, vähennyksen tai muun 7 §:n
1 momentissa tarkoitetun tiedon, jota hän ei ole aikaisemmin ilmoittanut tai johon verotuspäätös ei ole muutoin perustunut, Verohallinto toimittaa verotuksen tältä osin ja tekee
asiassa verovuoden verotusta täydentävän verotuspäätöksen. Täydentävä verotuspäätös
tehdään muutoin noudattaen, mitä verotuksen oikaisusta 55, 56 ja 57 §:ssä säädetään. Oikaisuvaatimuksen tutkimatta jättämisestä ei tehdä päätöstä.
Edellä 1 momentissa tarkoitettu asia voidaan ratkaista oikaisuvaatimusta koskevassa
menettelyssä, jos asia kuuluu samaan asiakokonaisuuteen samanaikaisesti vireillä olevan
oikaisuvaatimuksen kanssa tai asioiden ratkaiseminen yhdessä on muusta vastaavasta
syystä perusteltua. Asian käsittelemisestä oikaisuvaatimusta koskevassa menettelyssä on
tällöin ilmoitettava verovelvolliselle.
Verohallinto voi käsitellessään täydentävää verotuspäätöstä koskevaa asiaa kieltää saatavan täytäntöönpanon tai määrätä täytäntöönpanon keskeytettäväksi. Menettelyyn sovelletaan, mitä verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) säädetään
täytäntöönpanon keskeyttämisestä verotusta koskevan oikaisuvaatimuksen johdosta. Verohallintoon sovelletaan tällöin, mitä mainitussa laissa säädetään muutoksenhakuviranomaisesta.
Täydentävää verotuspäätöstä koskeva asia on käsiteltävä ilman aiheetonta viivytystä.
Verohallinto antaa tarkemmat määräykset 1 momentissa tarkoitettujen tietojen antamistavasta ja muusta menettelystä tietojen antamiseksi.
Verovelvolliselle lähetetään täydentävä verotuspäätös ja ohjeet siitä, miten päätökseen
voidaan hakea muutosta. Päätöksessä ilmoitetaan päätöksen tehnyt viranomainen yhteystietoineen.
Täydentävään verotuspäätökseen haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella verotuksen
oikaisulautakunnalta lain 5 luvussa säädetyin tavoin.
65 a §
Eräitä Verohallinnon päätöksiä koskeva muutoksenhaku
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Päätöksen hakija ja Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö saavat hakea muutosta
eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta
annetun lain (299/2009) mukaiseen Verohallinnon päätökseen, joka koskee verovapaushakemuksen hyväksymistä tai hyväksymisen peruuttamista.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Verovelvollinen ja jokainen muu, jonka oman veron määrään päätös välittömästi saattaa vaikuttaa tai joka on veron suorittamisesta vastuussa sekä Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö saavat hakea muutosta:
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
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6) Pohjoismaiden Investointipankin, Pohjoismaiden kehitysrahaston ja Pohjoismaiden
ympäristörahoitusyhtiön palveluksessa olevien henkilöiden verottamisesta annetun lain
(562/1976) 6 §:ssä tarkoitettuun lopullisen palkkaveron palauttamista koskevaan päätökseen.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
71 c §
Menettely ennakkopäätösvalitusta koskevassa lupa-asiassa
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Jos ennakkopäätösvalitusta koskevaa lupahakemusta ei ole toimitettu Verohallintoon
1 momentissa säädetyssä ajassa tai jos osapuoli ei anna suostumusta tai peruuttaa suostumuksensa, Verohallinto siirtää asian hallinto-oikeudelle, joka käsittelee asian sille osoitettuna valituksena siten kuin 66–69 §:ssä säädetään. Asian siirrossa noudatetaan mitä hallintolainkäyttölain 29 §:n 1 momentissa säädetään. Valituksen katsotaan tulleen vireille
hallinto-oikeudessa silloin, kun ennakkopäätösvalitusta koskeva lupahakemus on tullut
vireille. Ennakkopäätösvalitusta koskevan lupahakemuksen tutkimatta jättämisestä ei tällöin tehdä erillistä päätöstä.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
71 e §
Menettely eräitä Verohallinnon päätöksiä koskevassa muutoksenhaussa
Edellä 65a §:n 4 momentissa ja 6 momentin 1, 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuja päätöksiä
koskeva muutoksenhaku on käsiteltävä Verohallinnossa, verotuksen oikaisulautakunnassa, hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa kiireellisenä.
————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2018. Lain 1 §:n 3 momentti ja 2 §:n
2 momentti tulevat kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä marraskuuta 2019.
Lakia sovelletaan lain 1 §:n 3 momenttia ja 2 §:n 2 momenttia lukuun ottamatta ensimmäisen kerran verovuodelta 2018 toimitettavassa verotuksessa ja sitä koskevassa muutoksenhaussa.
Verovuodelta 2017 ja sitä aikaisemmilta verovuosilta toimitettavassa verotuksessa ja
sitä koskevassa muutoksenhaussa sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2018
Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö
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