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Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi veronkantolain muuttamisesta

Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
n:o 155/1995 vp laiksi veronkantolain muuttamisesta. Eduskunta, jolle valtiovarainva-

liokunta on antanut asiasta mietintönsä n:o
38/1995 vp, on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki
veronkantolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 11 päivänä elokuuta 1978 annetun veronkantolain (611178) 27 a §, sellaisena
kuin se on muutettuna 13 päivänä marraskuuta 1981 ja 26 päivänä heinäkuuta 1985 annetuilta laeilla (740/81 ja 682/85),
muutetaan 1 §:n 1 momentti sekä 2, 4 a, 11 ja 27 §,
sellaisina kuin niistä ovat 4 a § 26 päivänä kesäkuuta 1987 annetussa laissa (586/87) ja
27 § mainitussa 13 päivänä marraskuuta 1981 annetussa laissa, sekä
lisätään 7 §:ään, sellaisena kuin se on 22 päivänä helmikuuta 1991 annetussa laissa
(353/91), uusi 2 momentti seuraavasti:

1§
Valtionveron, kunnallisveron, yhteisön
tuloveron, kirkollisveron, kansaneläkevakuutusmaksun, sairausvakuutusmaksun, metsänhoitomaksun, työnantajan sosiaaliturvamaksun, perintö- ja lahjaveron, arvonlisäveron,
liikevaihtoveron, eräistä vakuutusmaksuista
suoritettavan veron sekä ennakkoperinnässä
suoritettavan ennakon, muun suorituksen ja
ennakonpidätyksen kanto, perintä, palauttaminen ja tilittäminen toimitetaan niin kuin
tässä laissa säädetään.
2 §
Maahantuonnin yhteydessä toimitettavasta
arvonlisäveron kannasta säädetään erikseen.

4a§
Edellä 1 §:ssä tarkoitetut verot, maksut ja
muut suoritukset voidaan kantoajoista riippumatta maksaa rahalaitoksiin, postisiirtoliikettä välittäviin postitoimipaikkoihin ja valtion tilivirastoihin sekä muihin maksuliikkeestä huolehtiviin toimipaikkoihin sen mukaan kuin valtiovarainministeriö määrää.
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Valtiovarainministeriö voi määrätä, että
vero saadaan myös kantoajan jälkeen maksaa verolippuun merkityn määräisenä ja että
viivästysseuraamusten johdosta maksamatta
jäänyt osa viivästysseuraamuksineen kannetaan verovelvolliselta erikseen tai muun
maksuunpantavan veron yhteydessä.
Maksu katsotaan suoritetuksi veronkantoviranomaiselle silloin, kun maksaja saa kuitin asianomaiselle valtion postisiirtotilille
tapahtuneesta tilillepanosta tai suorituksesta
tiliviraston kassaan taikka kun tilisiirto edellä mainitulle tilille on veloitettu maksupaikkana toimivan rahalaitoksen tililtä. Valtiovarainministeriö voi määrätä, että ulkomailla
suoritettu vero katsotaan maksetuksi ennen
kuin se on kirjattu valtion postisiirtotilille.
7§
Veronkuittausta ei toimiteta, jos verojäämä
on maksettu tai peritty sen kuukauden aikana, jona on veronkuittauspäivä. Tämä ei kuitenkaan koske ennakonpalautuksen kuittaamista.
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11§

Veronpalautuksen saajan konkurssi tai veronpalautuksen ulosmittaus eivät estä veronkuittauksen toimittamista.
27 §
Lääninveroviraston on lähetettävä määräaikana maksamatta jätetyt verot, maksut ja
muut suoritukset ulosottotoimin perittäväksi.
Ulosottoon sovelletaan tällöin, mitä verojen
ja maksujen perimisestä ulosottotoimin säädetään.
Määräaikana maksamatta jätetystä verosta,
maksusta tai muusta suorituksesta voidaan
ennen ulosottoon lähettämistä ja ulosottoasian vireillä olon päätyttyä lähettää verotai maksuvelvolliselle maksumuistutus.
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Ulosottoon lähettämisen sijasta tai sen
ohella lääninverovirasto voi verojen perimiseksi erikoisperintänä ryhtyä perintätoimiin,
joissa maksamatta jätetyn määrän kertyminen ei edellytä ulosottoa tai joissa se edellyttää erityistoimenpiteitä, sen mukaan kuin
asetuksella säädetään.
Lääninverovirasto voi olla ryhtymättä tässä pykälässä tarkoitettuun verojen perintään
tai keskeyttää perinnän, jos sen ei arvioida
johtavan tulokseen. Perintää jatketaan, kun
sen voidaan olettaa johtavan tulokseen.

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.
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