EV 234/1997 vp- HE 192/1997 vp

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi tullilain ja eräiden verolakien muutoksenhakua koskevien säännösten muuttamisesta

Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
n:o 192/1997 vp laeiksi tullilain ja eräiden
verolakien muutoksenhakua koskevien sään-

nösten muuttamisesta. Eduskunta, jolle lakivaliokunta on antanut asiasta mietintönsä n:o
18/1997 vp, on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki
tullilain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun tullilain (146611994) 39 §:n 3 momentti sekä
muutetaan 30 §, 37 §:n 1 ja 2 momentti sekä 38 §, 40 §:n 4 momentti ja 41 § seuraavasti:
30 §
Tullin maksamisen viivästysseuraamuksiin
sekä tullin perimiseen ulosottotoimin ja perimisen turvaamiseen sovelletaan, jollei yhteisön lainsäädännössä toisin säädetä, mitä
veronlisäyksestä ja viivekorosta annetussa
laissa (155611995), verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa
(36711961) perustevalitusta koskevia säännöksiä lukuun ottamatta sekä verojen ja
maksujen perimisen turvaamisesta annetussa
laissa (39511973) säädetään. Velalliselta saadut varat käytetään tullin maksamiseksi siinä
järjestyksessä kuin verosta säädetään veronkantolaissa (611/1978).
37 §
Tulliviranomaisen päätökseen haetaan
muutosta valittamalla Uudenmaan lääninoikeudelta. Valtion puolesta valitusoikeus piiritullikamarin päätöksestä on piiritullikamarissa olevalla tulliasiamiehellä ja tullihallituksen päätöksestä tullihallituksessa olevalla
tulliasiamiehellä.
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa sille tulli viranomaiselle, jonka päätöksestä
valitetaan.
280108

38 §
Tulliviranomaisen on valituksen johdosta
tutkittava, ovatko koodeksin 236 artiklassa
tarkoitetut edellytykset tullin palauttamiselle
tai peruuttamiselle taikka edellytykset muun
asian oikaisemiselle tai korjaamiselle olemassa. Jos tulliviranomainen esitetyn pyynnön mukaisesti palauttaa tai peruuttaa tullia
tai muutoin oikaisee tai korjaa päätöstään,
valitus raukeaa.
Siltä osin kuin valituksessa esitetty pyyntö
ei anna aihetta tullinpalaotokseen tai tullinperuotokseen taikka muuhun valituksen kohteena olevan asian oikaisemiseen tai korjaamiseen, tulliviranomaisen on annettava valituksesta lausunto ja toimitettava asian käsittelyssä syntyneet asiakirjat viipymättä Uudenmaan lääninoikeudelle.
40 §
Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa lääninoikeuden päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa
korkeimmalle hallinto-oikeudelle tai Uudenmaan lääninoikeudelle. Valtion puolesta valitusoikeus on tullihallituksessa olevalla tulliasiamiehellä.
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41 §
Jos tässä laissa ei toisin säädetä, muutoksenhausta on muutoin voimassa, mitä hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Tämä laki tulee voimaan päivänä
kuuta 199.
Lain voimaan tullessa tullihallituksessa
vireillä olevat valitusasiat siirretään Uudenmaan lääninoikeuden käsiteltäviksi.

Laki
valmisteverotuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun valmisteverotuslain (1469/1994) 39 §:n
3 momentti ja 48 §:n 5 momentti, sellaisena kuin niistä on 48 §:n 5 momentti laissa
547/1996, sekä
muutetaan 45 §:n 1-3 momentti, 46 §, 48 §:n 4 momentti ja 50 §:n 1 momentti seuraavasti:
45 §
Tulliviranomaisen päätökseen haetaan
muutosta valittamalla Uudenmaan lääninoikeudelta. Päätökseen, jolla tullihallitus on
päättänyt olla antamatta ennakkoratkaisua, ei
kuitenkaan saa hakea muutosta valittamalla.
Valtion puolesta valitusoikeus piiritullikamarin päätöksestä on piiritullikamarissa olevalla
tulliasiamiehellä ja tullihallituksen päätöksestä tullihallituksessa olevalla tulliasiamiehellä. Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa sille tulliviranomaiselle, jonka päätöksestä valitetaan.
Valitusaika valmisteveron ja veronpalautuksen määräämistä koskevassa asiassa on
kolme vuotta niiden määräämistä seuraavan
kalenterivuoden alusta, kuitenkin aina vähintään 60 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
Muusta päätöksestä valitettaessa valitusaika
on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
Tulliasiamiehen valitusaika on 30 päivää
päätöksen tekemisestä.
Muutoksenhausta on muutoin voimassa,
mitä hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
46 §
Jos tulliviranomainen 44 §:ssä tarkoitetulla
tavalla oikaisee tai muutoin korjaa päätöstään tehdyn vaatimuksen mukaisesti, valitus
raukeaa.

Siltä osin kuin valituksessa esitetyt vaatimukset eivät anna aihetta päätöksen oikaisemiseen tai korjaamiseen, tulliviranomaisen
on annettava valituksesta lausuntonsa ja toimitettava asian käsittelyssä syntyneet asiakirjat viipymättä Uudenmaan lääninoikeudelle.
48 §
Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa lääninoikeuden päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa
korkeimmalle hallinto-oikeudelle tai Uudenmaan lääninoikeudelle. Valtion puolesta
on valitusoikeus tullihallituksessa olevalla
tulliasiamiehellä.

50§
Tullihallitus voi erityisistä syistä hakemuksesta määräämillään ehdoilla alentaa suoritettua tai suoritettavaa valmisteveroa, veronlisäystä, viivekorkoa, viivästyskorkoa, jäämämaksua tai lykkäyksen vuoksi suoritettavaa korkoa taikka poistaa sen kokonaan.
Valtiovarainministeriö voi kuitenkin ottaa
periaatteellisesti tärkeän asian ratkaistavakseen.

EV 234/1997 vp Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä

HE 192/1997 vp
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Lain voimaan tullessa tullihallituksessa
vireillä olevat valitusasiat siirretään Uudenmaan lääninoikeuden käsiteltäviksi.

Laki
autoverolain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun autoverolain (1482/1994) 69 §:n 1 ja
2 momentti, 71 §:n 4 momentti sekä 72 §,sellaisina kuin ne ovat laissa 41311997, seuraavasti:
69 §
Tulliviranomaisen tai ajoneuvohallintokeskuksen päätökseen haetaan muutosta valittamalla Uudenmaan lääninoikeudelta. Päätökseen, jolla on päätetty olla antamatta ennakkoratkaisua, ei kuitenkaan saa hakea muutosta valittamalla. Valtion puolesta valitusoikeus piiritullikamarin päätöksestä on piiritullikamarissa olevalla tulliasiamiehellä ja tullihallituksen päätöksestä tullihallituksessa
olevalla tulliasiamiehellä sekä ajoneuvohallintokeskuksen päätöksestä 55 §:ssä tarkoitetulla veroasiamiehellä. Muutosta on haettava
kirjallisesti ja valituskirjelmä on toimitettava
valitusajassa viranomaiselle, jonka päätöksestä valitetaan. Jos päätös, josta valitetaan,
on saatu elektronisessa tai muussa automaattiseen tietojenkäsittelyyn soveltuvassa muodossa, siitä on liitettävä valituskirjelmään
selväkielinen kirjallinen tuloste.
Valitusaika on kolme vuotta autoveron
määräämistä tai sen palauttamista seuraavan
kalenterivuoden alusta, kuitenkin aina vähintään 60 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
Muuta kuin veron määräämistä koskevasta
päätöksestä valitettaessa valitusaika on 30
päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tulli- tai
veroasiamiehen valitusaika on 30 päivää
päätöksen tekemisestä.

71 §
Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa lääninoikeuden päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa
korkeimmalle hallinto-oikeudelle tai Uudenmaan lääninoikeudelle. Valtion puolesta valitusoikeus on tullihallituksessa olevalla tulliasiamiehellä. Ajoneuvohallintokeskuksen
päätöksestä käyttää valtion puhevaltaa Uudenmaan lääninverovirastossa oleva veroasiamies.

72§
Jos tässä laissa ei toisin säädetä, muutoksenhausta on muutoin voimassa, mitä hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Tämä laki tulee voimaan päivänä
kuuta 199.
Lain voimaan tullessa tullihallituksessa
vireillä olevat valitusasiat siirretään Uudenmaan lääninoikeuden käsiteltäviksi.
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Laki
arvonlisäverolain 197 ja 198 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun arvonlisäverolain (1501/1993) 197 § ja
198 §:n 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 197 § osaksi laissa 542/1996 ja 198 §:n 4 momentti laissa 700/1994, seuraavasti:
197 §
Tulliviranomaisen päätöksestä tehtävästä
oikaisusta ja muutoksenhausta on soveltuvin
osin voimassa, mitä niistä tullilaissa säädetään. Päätökseen, jolla ennakkoratkaisu on
jätetty antamatta, ei saa hakea muutosta
valittamalla.
198 §
Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa lääninoikeuden päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa
korkeimmalle hallinto-oikeudelle tai Uudenmaan lääninoikeudelle.

Tämä laki tulee voimaan päivänä
kuuta 199.
Lain voimaan tullessa tullihallituksessa
vireillä olevat valitusasiat siirretään Uudenmaan lääninoikeuden käsiteltäviksi.

Laki
tullilaitoksesta annetun lain 4 §:n kumoamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1§
Tällä lailla kumotaan tullilaitoksesta 8 päivänä helmikuuta 1991 annetun lain
(228/1991) 4 §.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1997

2§

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä

