Poliisitarkastaja Arto Hankilanoja

Lausunto

ID-17261810

18.10.2017

POL-2017-29040

1 (2)

Pol

Eduskunta
Verojaosto
sara.kuitunen@eduskunta.fi

Lausuntopyyntö 11.10.2017 asiassa HE 134/2017
vp, kirjallinen lausunto, 20.10.2017 klo 10:15

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulotietojärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Tulotietojärjestelmän käyttötarkoitus olisi vastaanottaa ja tallettaa suorituksen maksajien ilmoittamia tulotietoja ja muita niihin liittyviä tietoja sekä välittää nämä tiedot rekisterin käyttäjille laissa mainittuihin tarkoituksiin. Tulotietojärjestelmään talletettavia tietoja olisivat tulonsaajia koskevat tulotiedot
ja muut tiedot, joita suorituksen maksajat olisi velvoitettuja ilmoittamaan rekisteriin.
Verohallinto olisi yksi tulotietojärjestelmän käyttäjistä. Verohallinto saisi tulotietojärjestelmästä tietoja verotuksen toimittamista sekä uudessa laissa
säädettävän myöhästymismaksun määräämistä varten. Tietojen luovuttamisen taustalla on Verohallinnosta annetussa laissa (503/2010) säädetty
verottajan tehtävä. Verohallinnon tehtävänä on verotuksen toimittaminen,
verovalvonta, verojen ja maksujen kanto, perintä ja tilitys sekä veronsaajien
oikeudenvalvonta. Verohallinto saisi muut tulotietojärjestelmän piiriin kuuluvat toimintaansa varten tarvitsemat tiedot kokonaisuudessaan suoritusten
maksajiin kohdistuvien tiedonantovelvollisuuksien nojalla, joista säädetään
verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 3 luvussa ja sen nojalla annetussa Verohallinnon yleistä tiedonantovelvollisuutta koskevassa päätöksessä (A71/200/2016, 9.12.2016), sekä oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain (768/2016) 16 §:ssä.
Hallituksen esityksessä on todettu, että laissa ei säädettäisi uusia toimivaltuuksia eikä poliisille tule uuteen lakiin erillistä tiedonsaantioikeutta. Laki ei
kuitenkaan vaikuta poliisin ja muiden esitutkintaviranomaisten mahdollisuuksiin saada tietoja erillisten tietojensaantioikeuksien nojalla tai poliisilla
poliisilain (872/2011) 4 luvun 2 §:n nojalla. Poliisin kannalta keskeinen onkin verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettu laki
(1346/1999), joka olisi voimassa jatkossakin. Verotustietojen julkisuudesta
annetun lain 19 §:ssä säädetään tietojen antamisesta syyttäjä- ja esitutkintaviranomaisille. Verotustietojen julkisuuslakiin jäisi edelleen mahdollisuus
saada Verohallinnolta tietoja rikosten ennalta estämistä, selvittämistä sekä
syytteeseenpanoa varten (kohta 1); liiketoimintakiellon määräämistä tai pidentämistä koskevaa tutkintaa varten ja poliisille liiketoimintakiellon noudattamisen valvontaa varten (kohta 2); rikoslain 2 a luvun 2 §:ssä säädetyn
päiväsakon suuruuden määräämistä varten (kohta 3). Verotustiedot saisi
jatkossakin asianosaisen suostumuksetta teknisen käyttöyhteyden avulla.
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Esitutkintaa ja sakkomenettelyä ajatellen mikään ei muutu ja poliisi saisi
sakotusta varten edelleenkin tiedot suoraan Verohallinnolta.
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