1994 vp- VaVM 24- HE 68
Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 24 hallituksen esityksen
johdosta laeiksi eräiden veronhuojennussäännösten muuttamisesta

Eduskunta on 10 päivänä toukokuuta 1994
lähettänyt valtiovarainvaliokunnan valmistelevasti käsiteltäväksi edellä tarkoitetun hallituksen
esityksen n:o 68.
Valtiovarainvaliokunnan asettamassa verojaostossa, joka on valmistellut mietinnön valiokuntaa varten, ovat olleet kuultavina vanhempi
hallitussihteeri Marja-Liisa Lindström valtiovarainministeriöstä, apulaisjohtaja Esko Valkonen
verohallituksesta, ylitarkastaja Reima Jokinen
tullihallituksesta, yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuslautakunnan puheenjohtaja Maija-Leena Sarkko, erityisasiantuntija Hannele
Taatila Suomen Kuntaliitosta, lakimies Elina
Saarinen Veronmaksajain Keskusliitosta sekä
vammaisasiamies Sirkka-Liisa Luoma Invalidiliitosta.
Verolaeissa on yleensä säännös verojen tai
maksujen huojentamisesta tilanteissa, joissa veron tai maksun perimistä voidaan pitää kohtuuttomana tai epätarkoituksenmukaisena. Vapautus voidaan myöntää kokonaan tai osittain sekä
verohallinnon että tullihallinnon kantamista veroista ja maksuista.
Hallitus ehdottaa, että eri verolakien sisältämiä veronhuojennussäännöksiä yhdenmukaistettaisiin. Valtiovarainministeriön sekä vero- ja
tullihallituksen välistä toimivallan jakoa ehdotetaan muutettavaksi siten, että valtiovarainministeriön toimivaltaan kuuluvien yksittäisten veronhuojennusasioiden ratkaisutoimivalta siirrettäisiin verohallitukselle ja lääninverovirastoille sekä
tullihallitukselle.
Verohallitukselta ehdotetaan siirrettäväksi
lääninverovirastoille valtionveroa koskevien veronhuojennusasioiden ratkaiseminen, kun poistettavaksi pyydettyjen verojen määrä on enintään 300 000 markkaa. Ministeriö ja verohallitus
voisivat kuitenkin esityksen mukaan edelleen ottaa ratkaistavakseen periaatteellisesti tärkeän
yksittäisen asian.

Esityksessä ehdotetaan myös yleishyödyllisten yhteisöjen verovapaushakemusten sekä tappioiden vähentämistä koskevien hakemusten käsittelyn siirtämistä ministeriöstä verohallitukselle.
Verotuslain veronhuojennussäännöksen sanamuotoa ehdotetaan muutettavaksi siten, että
se soveltuu nykyistä tarkoituksenmukaisemmin
myös kiinteistöveron huojentamiseen.
Veron suorittamisen lykkäysedellytyksiä ehdotetaan laajennettavaksi jonkin verran nykyisestä.
Metalli- ja rakennusteollisuuden edistämiseksi myönnettävistä veronhuojennuksista annetun
lain mukaisesta lausuntomenettelystä ehdotetaan luovuttavaksi.
Esitykseen sisältyy 17 lainmuutosehdotusta.
Muutettuja lakeja sovellettaisiin myös jo vireillä
oleviin hakemuksiin.
Ehdotetut säännösmuutokset eivät olennaisesti lisää veronhuojennushakemusten määrää
keskusvirastoissa. Hakemusten käsittelyaika
kuitenkin lyhenisi merkittävästi, koska päällekkaisistä lausuntomenettelyistä voitaisiin luopua
ja alle 300 000 markan veromäärää koskevat hakemukset jakautuisivat 10 lääninveroviraston
käsiteltäviksi. Huojennushakemuksen yhteydessä olisi mahdollista käsitellä maksusuunnitdmaa, lykkäystä, velkoja koskevia järjestelyjä ja
yrityssaneerausta koskevat asiat.
Hallituksen esityksessä mainituista syistä ja
saadun selvityksen perusteella valiokunta pitää
lakiehdotuksia tarpeellisina ja puoltaa niiden
hyväksymistä.
Valiokunta kunnioittaen ehdottaa,
että lakiehdotukset
muuttamattomina.

hyväksyttäisiin

Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 1994

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa
ovat ottaneet osaa varapuheenjohtaja Luttinen,
jäsenet Heikkinen, Hämäläinen, Jokiniemi,
Laaksonen, Lahtinen, Lahti-Nuuttila, Luukkai2402621

nen, Ryynänen, Sasi, Tiuri, Törnqvist, Vihriälä
ja Vähäkangas sekä varajäsenet Backman,
Enestam, Liikkanen, Linnainmaa, Nyby, Renko
ja Savela.

