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Laki
verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 22 a §:n 8 momentti, 34 §:n

1 ja 3 momentti sekä 34 a §,
sellaisina kuin ne ovat, 22 a §:n 8 momentti laissa 55/2018, 34 §:n 1 ja 3 momentti lais-

sa 50/2017 sekä 34 a § laissa 15/2018, seuraavasti:

22 a §

Laiminlyöntimaksu

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Edellä 22 §:n 6 momentissa tarkoitetuille tulorekisteriin talletettaville tiedoille määrät-

tävästä myöhästymismaksusta säädetään tulotietojärjestelmästä annetussa laissa. Tämän
pykälän mukaista laiminlyöntimaksua ei määrätä tulorekisteriin annettavan tiedon myö-
hästymisestä, jos tiedon antamisesta myöhässä on määrätty mainitussa laissa tarkoitettu
myöhästymismaksu.

34 §

Verovuoden verotuksessa hyväksi luettavat ennakot

Vuosi-ilmoituksella tai Tulorekisteriyksikölle annetulla ilmoituksella ilmoitettu enna-
konpidätys, kannettavaksi määrätty ennakko sekä toisesta valtiosta Suomeen siirretty en-
nakko luetaan verovuoden verotuksessa verovelvollisen hyväksi. Toiselle valtiolle siirret-
tyä ennakkoa ei kuitenkaan lueta verotuksessa hyväksi.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Jos toimitettua ennakonpidätystä ei ole ilmoitettu vuosi-ilmoituksella eikä Tulorekiste-

riyksikölle annetulla ilmoituksella tai jos ennakonpidätys on ilmoitettu virheellisesti, se
voidaan kuitenkin lukea verovelvollisen hyväksi luotettavan selvityksen perusteella.

34 a §

Maksamatta jätetyn ennakonpidätyksen jättäminen hyväksi lukematta

Maksamatta jätetty ennakonpidätys voidaan jättää lukematta hyväksi, vaikka se on il-
moitettu suorituksen maksajan vuosi-ilmoituksella tai Tulorekisteriyksikölle annetulla il-
moituksella, jos on ilmeistä, että suorituksen saaja ja ennakonpidätysvelvollinen ovat yh-
dessä toimineet siten, että maksamatta jätetyltä verolta vältyttäisiin. Suorituksen saajan
verotusta voidaan tällöin oikaista verovelvollisen vahingoksi noudattaen, mitä tässä luvus-
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sa säädetään. Suorituksen saajan suoritettavaksi on tällöin määrättävä myös veronlisäyk-
sestä ja viivekorosta annetun lain mukainen viivästyskorko ja veronkorotus.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.
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