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Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi verotusmenettelystä annetun lain ja ennakkoperintälain 27 §:n
muuttamisesta

Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
n:o 5311998 vp laeiksi verotusmenettelystä
annetun lain Ja ennakkoperintälain 27 §:n
muuttamisesta. Eduskunnalle on valtiovarainvaliokunta antanut asiasta mietintönsä
n:o 20/1998 vp.

Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa
verotusmenettelyn kehittymistä ja sen yhdenmukaisuutta eri puolilla maata sekä myös
sitä, ettei pieniä osakeyhtiöitä ilman painavia
perusteita sivuoteta verotuksessa.
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki
verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan verotusmenettelystä 18 päivänäjoulukuuta 1995 annetun lain (1558/1995) 33 §,
muutetaan 26 ja 27 §, 32 §:n 3 momentti ja 56 §:n 1 momentti sekä
lisätään lakiin uusi 26 aja 57 a § seuraavasti:
26 §

Yleiset periaatteet
Verotusmenettelyssä ja muissa verotukseen
liittyvissä toimissa veronsaajien ja verovelvollisen edut tulee ottaa huomioon tasapuolisesti.
Jos asia on tulkinnanvarainen tai epäselvä
ja jos verovelvollinen on toiminut vilpittömässä mielessä viranomaisen noudattaman
käytännön tai ohjeiden mukaisesti, on asia
ratkaistava tältä osin verovelvollisen eduksi,
jos ei erityisistä syistä muuta johdu. Jos vero
kuitenkin maksuunpannaan, voidaan veroon
liittyvä veronlisäys, viivästyskorko, viivästyskorkoa vastaava korko, jäämämaksu, viivekorko, yhteisökorko ja jäännösveron korko
jättää perimättä kokonaan tai osittain, jos
niiden perintä olisi asian tulkinnanvaraisuuden tai epäselvyyden vuoksi kohtuutonta.
Jos verotusta toimitettaessa poiketaan olennaisesti verovelvollisen antamasta veroilmoituksesta, verovelvolliselle on varattava tilaisuus tulla asiassa kuulluksi. Jos viranomainen muuttaa verotusta veronoikaisuin tai
jälkiverotuksin verovelvollisen vahingoksi,
verovelvolliselle on varattava tilaisuus tulla
280495

asiassa kuulluksi. Verovelvolliselle on tarvittaessa asetettava kohtuullinen määräaika vastineen tai muun selvityksen antamiseen.
Pyydettäessä verovelvolliselta vastinetta tai
muuta selvitystä, on mahdollisuuksien mukaan mainittava, mistä seikoista selvitystä
erityisesti tulisi esittää.
Verovelvollisen täytettyä ilmoittamisvelvollisuutensa tulee veroviranomaisen ja verovelvollisen osallistua mahdollisuuksiensa
mukaan asian selvittämiseen. Pääasiallisesti
sen osapuolen, jolla on siihen paremmat
edellytykset, on esitettävä asiasta selvitystä.
Jos verovelvollisen suorittaman oikeustoimen toinen osapuoli ei asu Suomessa tai
tällä ei ole kotipaikkaa täällä, eikä veroviranomainen voi saada oikeustoimesta tai sen
toisesta osapuolesta riittävää tietoa kansainvälisen sopimuksen nojalla, tässä momentissa tarkoitetun selvityksen esittäminen on
ensisijaisesti verovelvollisen asiana.
Saatuaan kaikki käytettävissä olevat verotusasiaa koskevat tiedot ja selvitykset verotuksen toimittavan viranomaisen on ennen
päätöksen tekemistä tarkoin harkittava asiassa esitetty selvitys oikean päätöksen tekemiseksi. Verotuspäätös on perusteltava, jos siinä poiketaan verovelvollisen antamasta ve-
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roilmoituksesta tai jos viranomainen muuttaa
verotusta veronoikaisuin tai jälkiverotuksin
verovelvollisen vahingoksi. Päätös voidaan
jättää perustelematta silloin, kun perusteleminen on ilmeisen tarpeetonta.
26 a §

Muita yleisiä säännöksiä

Verotusta toimittaessaan verovirasto laskee
ja maksuunpanee tässä laissa tarkoitetut verot ja maksut sekä tarvittaessa muuttaa verotusta.
Verotusta toimitettaessa otetaan tulon ja
varallisuuden sekä niistä tehtävien vähennysten raha-arvo huomioon täysin markoin siten, että markkojen yli menevät pennit jätetään ottamatta lukuun. Täysin markoin huomioon otettavaa määrää laskettaessa otetaan
käytettävä peruste tai yksikköarvo kuitenkin
lukuun pennin tarkkuudella.
Tuloverolain 118-120 §:ssä tarkoitetut
tappiot vahvistetaan verotusta toimitettaessa.
Tappio voidaan vahvistaa myös verotusta
koskevan muutoksenhaun yhteydessä.
27 §

Arvioverotus

Verotus on toimitettava arvioimalla, jos
veroilmoitusta ei ole annettu tai sitä ei votda
panna oikaistunakaan verotuksen perusteeksi.
Verotus on toimitettava arvioimalla myös,
jos verovelvollisen ilmoittama tulo muiden
samalla alalla ja vastaavasti samanlaatuisissa
olosuhteissa toimivien verovelvollisten tuloon verrattuna on ilmeisesti liian vähäinen
ja on syytä epäillä, että verovelvollinen salaa
tulojaan. Verovelvolliselle on tällöin, jos
mahdollista, osoitettava ne vertailutiedot, joihin toimitettava verotus perustuu. Mikäli
vertailutietoja ei voida osoittaa, on syy siihen mainittava.
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tä huolimattomuudesta antanut olennaisesti
väärän veroilmoituksen tai muun ilmoittamisvelvollisuuden täyttämiseksi annettavan
ilmoituksen taikka muun säädetyn tiedon tai
asiakirjan taikka ei ole lainkaan antanut ilmoitusta, lisätyn tulon osalta määrätään veronkorotukseksi 5-30 prosenttia lisätystä
tulosta ja lisätyn varallisuuden osalta 0,5-1
prosenttia lisätyistä varoista, kuitenkin vähintään 5 000 markkaa, jollei erityisistä
syistä muuta johdu. Lisättynä tulona pidetään myös määrää, jolla verotusta on muutettu verotettavaa tuloa myöhempänä verovuonna lisääväliä tavalla. Veronkorotus määrätään tämän momentin mukaan myös silloin, kun verovelvollinen on ilmoittanut tieten tai törkeästä huolimattomuudesta tulon
vääränä tulolajina.
56§
Veronoikaisu verovelvollisen vahingoksi

Jos verovelvolliselle on laskuvirheen tai
siihen verrattavan erehdyksen vuoksi taikka
sen johdosta, ettei asiaa ole joltakin osalta
tutkittu taikka jos verotus on perustunut sivulliselta saatuihin Virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin, jäänyt panematta säädetty
vero tai osa siitä hänen sitä aiheuttamattaan,
verotus on oikaistava (veronoikaisu verovelvollisen vahingoksi), jollei asiaa ole valitukseen annetulla päätöksellä ratkaistu.
57 a §

Jälkiverotuksella lisättävän tulon siirto

Jos jälkiverotuksen yhteydessä lisättävän
tulon yhteismäärä on asetuksella säädettävää
määrää pienempi, lisäys voidaan tehdä sen
verovuoden tuloon, jolta toimitettava verotus
ei ole päättynyt. Lisätyn tulon johdosta ei
peritä tällöin veronlisäystä.

32 §
Veronkorotus

- - - - - - - - - - - - - Jos verovelvollinen on tietensä tai törkeäs-

Tämä laki tulee voimaan
pruvana
kuuta
. Sitä sovelletaan 1 päivänä marraskuuta 1998 tai sen jälkeen toimitettavissa
verotuksissa.
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Laki
ennakkoperintälain 27 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun ennakkoperintälain (111811996) 27 § seuraavasti:
27 §

Uudelleen merkintä rekisteriin
V erovirasto merkitsee ennakkoperintärekisteristä poistetun hakemuksesta uudelleen rekisteriin sen jälkeen, kun rekisteristä poistet-

Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 1998

tu on oikaissut poistamisen perusteena olleet
laiminlyönnit, tai viimeistään vuoden kuluttua rekisteristä poistamisesta, jollei laiminlyöntien jatkumista ole pidettävä ilmeisenä.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä

