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Laki
veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain (1556/1995) 5 a §:n 1 mo-

mentti ja 7 §:n 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 20/2018, ja
lisätään 5 b §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 51/2017, 20/2018 ja 344/2019, uusi

5–8 momentti seuraavasti:

5 a §

Viivästyskorko ja huojennettu viivästyskorko

Viivästyskorkoa lasketaan maksamatta jätetylle veronkantolain soveltamisalaan kuulu-
valle verolle, verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 57 §:ssä tarkoitetun verotuk-
sen oikaisun yhteydessä määrättävälle verolle, valmisteverotuslain 11 a §:n 1 momentissa
ja 82 a §:n 1 momentissa tarkoitetussa tilanteessa määrättävälle valmisteverolle ja autove-
rolain (777/2020) 89 §:ssä tarkoitetun verotuksen toimittamisen tai oikaisun yhteydessä
määrättävälle autoverolle. Viivästyskorko on kutakin kalenterivuotta edeltävän puolivuo-
tiskauden korkolain 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko lisättynä seitsemällä prosenttiyksiköl-
lä.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

5 b §

Viivästyskoron laskeminen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Valmisteverotuslain 11 a §:n 1 momentissa ja 82 a §:n 1 momentissa tarkoitetussa ti-

lanteessa määrätylle valmisteverolle lasketaan viivästyskorkoa veron suorittamisvelvolli-
suuden syntypäivää seuraavasta päivästä veron suorittamispäivään.

Autoverolain 89 §:ssä tarkoitettu viivästyskorko lasketaan jaksokohtaisessa verotuk-
sessa laissa säädettyä eräpäivää seuraavasta päivästä määrättävän veron eräpäivään.

Autoverolain 89 §:ssä tarkoitettu viivästyskorko lasketaan ajoneuvokohtaisessa vero-
tuksessa veron suorittamisvelvollisuuden syntypäivää seuraavan kolmannen kalenteri-
kuukauden 25. päivästä määrättävän veron eräpäivään. Jos ajoneuvon verotus toimitetaan
ajoneuvokohtaisessa verotuksessa viranomaisaloitteisesti sillä perusteella, että ajoneuvo
on otettu käyttöön veroilmoitusta antamatta, autoverolle lasketaan kuitenkin viivästyskor-
koa sitä päivää seuraavasta päivästä, jona veron suorittamisvelvollisuus on syntynyt, mää-
rättävän veron eräpäivään.

Autoverolain 89 §:ssä tarkoitetulle liikaa palautetulle määrälle lasketaan 6 ja 7 momen-
tista poiketen viivästyskorkoa sitä päivää seuraavasta päivästä, jona liikaa palautettu mää-
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rä on käytetty veron suoritukseksi tai veloitettu Verohallinnon tililtä, verotuksen oikaisun
johdosta määrätyn veron eräpäivään.

7 §

Veronlisäyksen, viivekoron ja viivästyskorkojen perimättä jättäminen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Verohallinto voi jättää viivästyskoron ja huojennetun viivästyskoron kokonaan tai osit-

tain perimättä, jos maksaminen on viivästynyt verovelvollisesta riippumattomasta syystä,
pätevästä syystä tai muusta erityisestä syystä.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2021.
Lain voimaantuloa edeltävältä ajalta autoverolle ja valmisteverolle maksettava korko

lasketaan lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti. Lain voimaan
tullessa maksamatta olevalle autoverolle ja valmisteverolle lain voimaan tullessa voimas-
sa olleiden säännösten mukaisesti laskettuun korkoon ei kuitenkaan sovelleta veronlisäyk-
sen ja viivekoron kolmen euron vähimmäismäärää.
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