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Yleiskatsaus verolainsäädännössä tapahtuneisiin muutoksiin vuonna 2017 

Suvi Vänskä | Senior Associate, Head of Tax Services
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 Uusi laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä tuli voimaan 1.1.2017

 Uudistusten perusteita

– Verohallinnon toiminnan tehostaminen ja sähköistäminen

– Verovelvollisten oikeusturvan ja tiedonsaannin parantaminen ja hallinnollisen taakan

keventäminen

 Tarkoitus hallitusohjelman tavoitteiden mukaan yhdenmukaistaa ja yksinkertaistaa verotus- ja 

veronkantomenettelyä verotuksen muutoksenhaku- ja seuraamusjärjestelmää

 Muutosten keskiössä oma-aloitteiset verot, olennaisimpia arvonlisävero ja työnantajasuoritukset

Verotuksen muutoksia vuoden 2017 alusta

Taustalla lainsäädännön ja menettelyiden yhtenäistäminen ja yksinkertaistaminen
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 Verokausi alkanut voimaantulopäivänä tai sen jälkeen  verotusmenettely ja muutoksenhaku

uuden lain mukaan

 Verokausi päättynyt ennen voimaantulopäivää  verotusmenettely ja muutoksenhaku

lähtökohtaisesti vanhojen säännösten mukaan

 Verohallinnon muu päätös annettu ennen voimaantulopäivää koskien verokautta ennen

voimaantulopäivää  muutoksenhaku vanhojen säännnösten mukaan

 Verohallinnon muu päätös annettu voimaantulopäivän jälkeen koskien verokautta ennen

voimaantulopäisää  muutoksenhaku uuden lain mukaan

Verotuksen muutoksia vuoden 2017 alusta

Oma-aloitteisisten verojen menettelystä annettuun lakiin sisältyy useita siirtymäsäännöksiä
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 Muutoksia ilmoittamiseen

 Muutoksia ilmoitusten korjausmenettelyyn

 Sähköisen ilmoittamisen soveltamisalan laajentaminen

 Veron maksamisen, palauttamisen ja perinnän muutokset

 Verokausien valinnan muutokset

 Maksuperusteisen arvonlisäveron soveltamisalan laajentaminen (liikevaihto enintään 500 t€)

 Seuraamusmenettelyiden selkeytyminen

 Verotuksen muuttaminen ja muutoksenhaku yhtenäistyivät

Verotuksen muutoksia vuoden 2017 alusta

Muutokset koskevat kaikkia oma-aloitteisia veroja ilmoittavia verovelvollisia
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 Ilmoitus- ja maksujakso, kohdekausi 

 Verokausi

 Kausiveroilmoitus

 Veroilmoitus oma-aloitteisista veroista, arvonlisäveroilmoitus, veroilmoitus työnantajasuorituksista

 Tiliote

 Yhteenveto

 Verojäämä

 Velka, maksamatta jätetty vero, Verohallinnon saatava

Verotuksen muutoksia vuoden 2017 alusta

Monet verotuksen termeistä muuttuivat lakimuutosten takia



Verotuksen oikaiseminen ja muutoksenhaku

Lauri Saukkonen | Senior Associate



Sivu 8A&S Tax Day – Spring 2017 | 23.3.2017

 Yhtenäisyys eri verolajien välillä.

 Verotuksen oikaisun edellytykseksi riittää lähtökohtaisesti vain verotuksen virheellisyys.

 Määräaika pääsääntöisesti 3 vuotta sekä oikaisuille että oikaisuvaatimukselle.

 Muutosta haetaan ensiasteena verotuksen oikaisulautakunnalta kaikissa verolajeissa.

 Ennakkopäätösvalitus käytössä kaikissa verolajeissa.

Verotuksen oikaisu ja muutoksenhaku – uudistuksen päälinjoja

Uudet säännökset yhtenäistävät huomattavasti eri verolajien oikaisua ja muutoksenhakua koskevia menettelyitä
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 Verohallinto voi lähtökohtaisesti oikaista verotusta verovelvollisen vahingoksi ”Jos verovelvollinen on jäänyt osaksi tai 

kokonaan verottamatta tai hänelle on muuten jäänyt määräämättä säädetty vero” (VML:n terminologia). 

- Verotusta ei oikaista, jos Verohallinto on selvittänyt ja nimenomaisesti ratkaissut asian. 

 Verotusta voidaan kuitenkin oikaista, jos ratkaisu asiassa on perustunut virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen 

taikka asiassa on ilmennyt sellaista uutta selvitystä, joka olisi voinut vaikuttaa asian ratkaisuun.

 Kirjoitusvirhe, laskuvirhe tai muu niihin verrattava erehdys voidaan oikaista.

 Verotusta ei oikaista, jos asia on valitukseen annetulla päätöksellä ratkaistu.

 2016: Tuloverotuksessa ns. 5 vuoden oikaisun edellytyksenä virheellinen veroilmoitus.

 Luottamuksensuoja voi edelleen estää oikaisun

Millä edellytyksillä Verohallinto voi oikaista verotusta verovelvollisen vahingoksi?

Verotuksessa oleva virhe on lähtökohtaisesti riittävä peruste verotuksen oikaisulle
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 Tavoitteena yhdenmukaisuus sekä varmistaa, että samasta taloudellisesta asiasta voidaan tehdä oikaisut kaikissa verolajeissa.

 Mistä kolme vuotta lasketaan?

- VML: Verotuksen oikaisu (verovelvollisen hyväksi ja vahingoksi) ja oikaisuvaatimus on tehtävä kolmen vuoden kuluessa 

verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta.

2016: määräajat laskettiin verotuksen päättymisvuoden perusteella

- OVML: Ellei jäljempänä toisin säädetä, tässä laissa säädetyt määräajat lasketaan sitä kalenterivuotta seuraavan vuoden 

alusta, johon kuuluvalta asianomaisen veron verokaudelta vero olisi tullut ilmoittaa ja maksaa. Jos verovelvollisen tilikausi ei 

ole kalenterivuosi ja asianomaisen veron verokausi on kalenterikuukausi, määräajat lasketaan sen tilikauden päättymistä 

seuraavan vuoden alusta, johon kuuluvalta verokaudelta vero olisi tullut ilmoittaa ja maksaa. 

Määräajat oikaisuille ja oikaisuvaatimukselle 

3 vuotta on pääsääntöinen määräaika oikaisulle ja oikaisuvaatimukselle kaikkien verolajien kohdalla
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 Mistä kolme vuotta lasketaan?

- Varainsiirtoverotus, perintö- ja lahjaverotus sekä kiinteistöverotus: Kolmen vuoden kuluessa verovuoden 

päättymisestä. Verovuosi on:

pääsääntöisesti kalenterivuosi, jonka aikana kiinteistön tai arvopaperin omistusoikeuden luovutus on tapahtunut tai 

verovelvollisuus on muutoin alkanut (VSVL).

 kalenterivuosi, jona perinnönjättäjä on kuollut, lahjansaaja on saanut lahjan haltuunsa tai verovelvollisuus on muutoin 

alkanut (PerVL).

kalenterivuosi, jolta kiinteistöveroa on suoritettava (KiintVL).

Määräajat oikaisuille ja muutoksenhaulle (jatkoa)

3 vuotta on pääsääntöinen määräaika oikaisuille ja muutoksenhaulle kaikkien verolajien kohdalla
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Pidemmät määräajat – Verotuksen oikaisu verovelvollisen vahingoksi

Verotuksen oikaisu tietyin edellytyksin mahdollista 3 vuoden jälkeen

Pääsääntö 3 v

1) valvontatoimi on alkanut toisen viranomaisen antaman tai muualta saadun tiedon perusteella poikkeuksellisen myöhään 

taikka se vaatii viranomaisyhteistyötä;

2) verovelvollinen on antanut asiaa koskevan ilmoituksen tai muun selvityksen poikkeuksellisen myöhään taikka 

valvontatoimen kohteena oleva verovelvollinen vaikeuttaa olennaisesti valvontatoimen suorittamista.

Verotuksen oikaisun perusteena on:

1) 31 §:ssä säädetty siirtohinnoitteluoikaisu;

2) 31 §:ssä tarkoitetussa etuyhteydessä olevien osapuolten välinen yritys- tai rahoitusrakenteita koskeva järjestely; tai

3) sellainen verovelvollisen verotukseen vaikuttava tieto, joka on saatu kansainvälisessä tietojenvaihdossa muutoin kuin 

automaattisessa tietojenvaihdossa

1 vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana syyttäjä on nostanut syytteen (veropetoksesta)

3 + 1 v

6 v

Syyte + 1 v



Sivu 13A&S Tax Day – Spring 2017 | 23.3.2017

 Verovelvollisen määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiseen on kolme vuotta. 

- Ei mahdollisuutta pidennettyyn aikaan.

 Valitus hallinto-oikeuteen on tehtävä 60 päivän kuluessa oikaisuvaatimukseen annetun päätöksen tiedoksisaannista.

- 2016: 5 vuotta. Huom. siirtymäsäännös.

 Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen on tehtävä 60 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista.

 Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön tulee tehdä oikaisuvaatimus 4 kuukauden kuluessa verovelvollisen verotuksen 

päättymisestä. 

 Uudet määräajat huomattavasti lyhyemmät kuin VML:ssä aiemmin.

Muutoksenhakua koskevat määräajat

3 vuotta on yleinen määräaika oikaisuvaatimukselle. Valitus hallinto-oikeuteen tehtävä 60 päivän kuluessa.
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 Olennaista huomata, tulevatko uudet lyhyemmät määräajat sovellettavaksi.

 Voimaantulosäännös:

- ”Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2017 toimitettavassa verotuksessa ja sitä koskevassa muutoksenhaussa.

- Verovuodelta 2016 ja sitä aikaisemmilta verovuosilta toimitettavassa verotuksessa ja sitä koskevassa muutoksenhaussa sekä 

muutoksenhaussa ennen lain voimaantuloa annettuun muuhun Verohallinnon päätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa 

voimassa olleita säännöksiä.

- Muutoksenhaussa lain voimaantulon jälkeen annettuun verovuotta 2016 tai sitä aikaisempaa verovuotta koskevaan sekä tämän lain

voimaantulon jälkeen annettuun muuhun Verohallinnon päätökseen sovelletaan tämän lain säännöksiä. Verovuoden 2016 

säännönmukaista verotusta koskevan Verohallinnon päätöksen muutoksenhakuun sovelletaan kuitenkin tämän lain voimaan tullessa 

voimassa olleita säännöksiä.”

 Verohallinnon v. 2017 aikana tekemä päätös verovuoden 2015 verotuksen oikaisusta verovelvollisen vahingoksi -> uusi laki soveltuu

Verotuksen oikaisua ja muutoksenhakua koskevien säännösten voimaantulo

Voimaantulo lähtökohtaisesti verovuodesta 2017 alkaen
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 Oma-aloitteisten verojen ilmoituslaiminlyöntien seuraamuksia on yhtenäistetty siten, 

että niihin sovellettaisiin yhdenmukaisin perustein määräytyvää veronkorotusta. 

 Tavoitteena on edistää hallinnollista tehokkuutta yksinkertaistamalla nykyistä 

veronkorotusta vähentämällä sen määräämiseen liittyvää harkintaa sekä selkeyttämällä 

veronkorotuksen rakennetta. 

 Veronkorotuksen ja myöhästymismaksun soveltamisalaa ei muutettu nykyisestä. 

- Veronkorotus määrättäisiin nykyiseen tapaan veron määräämisen yhteydessä 

silloin, kun verovelvollinen on laiminlyönyt ilmoittamisvelvollisuutensa jättämällä 

veroilmoituksen antamatta tai antamalla veroilmoituksen tai muun tiedon 

vaillinaisena tai virheellisenä. 

- Myöhästymismaksu määrättäisiin, jos verovelvollinen ei ole antanut veroilmoitusta 

säädetyssä ajassa.

Oma-aloitteisten verojen veronkorotukset ja myöhästymismaksut

Oma-aloitteisten verojen ilmoituslaiminlyöntien seuraamukset yhtenäistetty

OVML 35 § - 38 §
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Oma-aloitteisten verojen veronkorotukset

Veronkorotuksen perustaso 10 %

Perustaso

Laiminlyönti toistuva, ilmeinen piittaamattomuus

Vero määrätään arvioimalla

Asia tulkinnanvarainen tai epäselvä taikka kohtuussyyt

Ilmoittamisvelvollisuus laiminlyöty, ei maksettavaa veroa

10%

15%-50%

25%

3%

Max 200€
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 Verohallinto määrää verovelvollisen maksettavaksi myöhästymismaksun, jos veroilmoitus annetaan säädetyn ajankohdan jälkeen.

 Myöhästymismaksun määrä on:

- Kolme euroa jokaiselta veroilmoituksen antamisen määräpäivää seuraavalta päivältä ilmoituksen antamisajankohtaan saakka, kuitenkin enintään 

135 euroa. 

- Jos ilmoitus annetaan yli 45 päivää ilmoituksen antamisen määräpäivän jälkeen, myöhästymismaksun määrä on kuitenkin edellä mainittu määrä 

lisättynä kahdella prosentilla myöhässä ilmoitetun maksettavan veron määrästä.

 Edellä säädetystä poiketen verokaudelta annettavan oikaisuilmoituksen perusteella määrättävän myöhästymismaksun määrä on kaksi prosenttia 

myöhässä ilmoitetun maksettavan veron määrästä. Jos oikaisuilmoitus annetaan enintään 45 päivää ilmoituksen antamisen määräpäivän jälkeen, 

myöhästymismaksua ei kuitenkaan määrätä.

 Veron määrän perusteella määräytyvä myöhästymismaksu on verolajilta enintään 15 000 euroa verokaudessa.

 Veron määrän perusteella määräytyvää myöhästymismaksua oikaistaan, jos maksettavan veron määrä pienenee oikaisuilmoituksen, veron 

määräämisen, päätöksen oikaisun, muutoksenhaun tai muun vastaavan syyn seurauksena.

Oma-aloitteisten verojen myöhästymismaksu

Veroilmoitusta mahdollista korjata 45 päivän ajan ilman myöhästymismaksua



Loppuvuonna 2017 voimaantulevia verolainsäädännön muutoksia

Sini Paljärvi | Associate
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 Tuloverotuksen menettelyn, koronlaskennan ja veronkannon muutoksia koskeva hallituksen esitys hyväksyttiin

eduskunnassa 20.12.2016.

 Merkittävimmät vaikutukset koskevat tuloverotuksen ennakonkantoa, korkoja, sähköistä ilmoittamista sekä

veronkantoa.

 Lait tulevat voimaan 1.11.2017 lukuun ottamatta tilinumeron sähköistä ilmoittamista, joka tulee voimaan 1.2.2017.

 Lakeja sovelletaan pääsääntöisesti ensimmäisen kerran yhteisöjen ja yhteisetuuksien verovuoden 2017 

verotuksessa.

Verotuksen muutokset vuoden 2017 lopussa

Tuloverotuksen menettelyn, koronlaskennan ja veronkannon muutokset tulevat voimaan vuoden 2017 lopussa
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Tuloverotuksen ennakot

 Muutoksia ennakon määräämiseen ja muuttamiseen. 

 Ennakon täydennysmaksua koskevat säännökset kumotaan.

- Verovelvollinen voi täydentää ennakkoperintää verovuoden aikana ja sen jälkeen aina verovuoden

päättymiseen saakka.

 Ennakot luetaan verotuksessa hyväksi sen mukaisesti kuin ne on määrätty verovelvollisen maksettavaksi.

 Ennakkoa koskevien vaatimusten esittäminen, veroilmoituksen antaminen ja tilinumeron ilmoittaminen tapahtuu

sähköisesti.

Verotuksen muutokset vuoden 2017 lopussa

Ennakonkantoa koskevien muutosten tavoitteena on yhtenäistää sääntelyä eri verovelvollisten osalta
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Tuloverotuksen koronlaskenta

 Jäännösverolle ja verovuoden päättymistä seuraavan kuukauden jälkeen erääntyvälle ennakolle määrätään

maksettavaksi huojennettua viivästyskorkoa verovuoden päättymistä seuraavan toisen kuukauden

ensimmäisestä päivästä alkaen.

 Veronpalautukselle lasketaan korkoa verovuoden päättymistä seuraavan toisen kuukauden ensimmäisestä

päivästä tai sitä myöhempää maksupäivää seuraavasta päivästä palautuspäivään.

 Maksamattomille ennakoille, jotka ovat tarpeen verovuoden veron suoritukseksi, lasketaan viivästyskorkoa

eräpäivää seuraavasta päivästä veron suorittamispäivään saakka (ei määrätä maksettavaksi jäännösverona).

- Maksamattomille ennakoille, joita ei tarvita verovuoden veron suoritukseksi, ei lasketa viivästyskorkoa.

Verotuksen muutokset vuoden 2017 lopussa

Korkoa lasketaan kaikkien verovelvollisten verotuksessa samalla tavalla
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Tuloverotuksen koronlaskenta tuloverotuksen muutostilanteissa

 Huojennettua viivästyskorkoa lasketaan verovuoden päättymistä seuraavan toisen kuukauden ensimmäisestä

päivästä verotuksen muutoksen johdosta maksettavan veron eräpäivään.

- Veronlisäys korvataan viivästyskorolla.

 Palautettavalle verolle korkoa lasketaan vastaavalla tavalla kuin veronpalautukselle.

Verotuksen muutokset vuoden 2017 lopussa

Korkoa lasketaan kaikkien verovelvollisten verotuksessa samalla tavalla
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Tuloveron veronkanto uudistuu

 Veronkantolain uutta kantomenettelyä koskevien säännösten soveltaminen laajenee tuloveroihin, 

ennakkoperintälain ja sairausvakuutuslain nojalla määrättävään ennakkoon sekä tonnistoveroon.

 Muutokset koskevat maksujen ja palautusten käyttöjärjestystä, veron suoritusjärjestystä, yhteenvetoa, 

kantomenettelyn virheen korjaamista sekä palautuksen käyttämistä. 

Verotuksen muutokset vuoden 2017 lopussa

Veronkantolain uutta kantomenettelyä koskevat säännökset laajenevat mm. tuloveroihin



Seuraava A&S-seminaari järjestetään huhtikuussa:

Siirtohinnoittelun uudistuneet

dokumentointi- ja raportointisäännökset

Emphasis on consistency

Torstai 20.4.2017 klo 9.00-12.00

Maksuttomat aamupäiväseminaarimme jatkuvat jälleen huhtikuun lopulla siirtohinnoittelun uudistuneita dokumentointi- ja 

raportointisäännöksiä käsittelevällä tilaisuudella. Kansainvälisten konsernien talous- ja verovastaaville suunnatussa

ajankohtaiskatsauksessa päivitetään viimeisimpiä kuulumisia OECD:n BEPS-hankkeen myötä esittelemän kolmitasoisen

dokumentaatiorakenteen (master file, local file, Country-by-Country Reporting) kansallisen implementoinnin tiimoilta.  

Paikkoja rajoitetusti, varaa omasi osoitteessa: 

www.aldersound.fi


