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laillisuustarkastuskertomus 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on suorittanut tarkastussuunnitelmaan-
sa sisältyneen verotuloja koskeneen tarkastuksen. Tarkastus on tehty tar-
kastusviraston laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksesta antaman oh-
jeen mukaisesti.

Tarkastuksen perusteella tarkastusvirasto on antanut tarkastuskerto-
muksen, joka lähetetään valtiovarainministeriölle, Verohallinnolle ja Tul-
lille sekä tiedoksi eduskunnan tarkastusvaliokunnalle ja valtiovarain cont-
roller -toiminnolle.

Ennen tarkastuskertomuksen antamista valtiovarainministeriöllä, Ve-
rohallinnolla ja Tullilla on ollut mahdollisuus varmistaa, ettei kertomuk-
seen sisälly asiavirheitä, sekä lausua näkemyksensä siinä esitetyistä tarkas-
tusviraston kannanotoista.

Tarkastuksen jälkiseurannassa tarkastusvirasto tulee selvittämään, mi-
hin toimenpiteisiin tarkastuskertomuksessa esitettyjen kannanottojen joh-
dosta on ryhdytty. Jälkiseuranta tehdään vuonna 2018.
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Tarkastusviraston kannanotot

Verohallinnon ja Tullin vuosien 2012–2015 tilintarkastusten yhteydessä on 
tehty useita verotuloihin liittyviä tarkastuksia. Verohallinnon tarkastukset 
ovat kohdistuneet tuloverotukseen, verotilillä käsiteltyihin oma-aloittei-
sesti maksettaviin veroihin ja veronluonteisiin maksuihin sekä veronsaa-
jatilityksiin. Tullin tarkastukset ovat kohdistuneet uusien ajoneuvojen au-
toverotukseen sekä valmisteverotukseen. Lisäksi kuhunkin tarkastettuun 
verolajiin on kohdistunut järjestelmätarkastus. Kustakin tarkastuksesta on 
laadittu erillinen väliraportti. 

Kaikki verotuloja koskeneet tarkastukset ovat liittyneet tavalla tai toisel-
la verotuksen automatisointiin. Tässä laillisuustarkastuksessa on aiemmin 
tehtyjen tarkastusten yhteenvetona haettu vastausta kysymyksiin, ovatko 
automatisoitua verotusprosessia koskevat verotusmenettelysäännökset si-
säisen valvonnan kannalta ajantasaisia ja selkeitä ja onko verotusprosessin 
sisäinen valvonta asianmukaista ja riittävää. Ensimmäisessä kysymyksessä 
on kiinnitetty huomiota verotusmenettelyjä koskevien säännösten ajanta-
saisuuteen ja toiminnallisuuteen. Toisessa kysymyksessä sisäisen valvon-
nan asianmukaisuutta ja riittävyyttä on tarkastettu verotusprosessiin sisäl-
tyvien erilaisten kontrollien näkökulmasta.

Verotuksen toimittamisessa on asteittain ensin käytännössä ja myö-
hemmin säädöstasolla luovuttu ”tunnollisesta harkinnasta”, kuten vuonna 
1996 voimaan tulleessa verotusmenettelylaissa alun perin säädettiin. Tun-
nollisen ja tapauskohtaisen harkinnan sijaan tuloverotuksen toimittami-
sessa on vuodesta 2006 alkaen sovellettu menettelyä, jossa veroviranomai-
sen on tutkittava saamansa tiedot ja selvitykset tavalla, joka on perusteltua 
asian laatu, laajuus, verovelvollisten yhdenmukainen kohtelu ja veroval-
vonnan tarpeet huomioon ottaen. Veroilmoitusten automaatioprosessissa 
tapahtuvalla tutkinnalla pyritään tunnistamaan ja valikoimaan veroilmoi-
tusten manuaaliseen käsittelyyn veroriskin ja -intressin kannalta merkittä-
vät virheet ja puutteet. 

Autovero- ja valmisteverotuslaeissa ei ole tehty vastaavaa verotuksen 
automatisoinnista johtuvaa säädösmuutosta, vaikka verotuksen toimitta-
minen myös näissä verolajeissa perustuu käytännössä valikointiin. Laajasta 
tutkimisvelvoitteesta tinkiminen edellytti tuloverotuksessa myös verotuk-
sen oikaisua koskevien säännösten täsmentämistä. Autovero- ja valmisteve-
rotuslaeissa ei ole uudistettu myöskään verotuksen oikaisusäännöksiä muu-
toksen edellyttämällä tavalla. Arvonlisäverotusta koskevat muutostarpeet 
on otettu huomioon vuoden 2017 alusta voimaan astuvassa oma-aloitteis-
ten verojen verotusmenettelylaissa, johon on sisällytetty muun muassa va-
likointia koskeva säännös.  

Perustuslain 2 §:n 3 momentin mukaan kaikessa julkisessa toiminnassa 
on noudatettava tarkoin lakia. Valikointiin perustuva tutkimissäännös on 
siten periaatteellisesti merkittävä muutos. 

Verotuksen toimittamisessa on 
siirrytty kattavasta tutkinnasta 
valikoitujen tapausten tutkimiseen 

Verotuksen automatisoinnista 
johtuvat säädösmuutokset 
tulisi tehdä systemaattisesti



Tarkastusviraston kannanotot

Automaatioprosessissa tapahtuvalla tutkinnalla pyritään lisäämään vero-
tusmenettelyn ja verotusta koskevan sisäisen valvonnan tehokkuutta. Vali-
kointien tehokkuus riippuu siitä, miten hyvin eri valikointiehdoilla havaitaan 
toimenpiteitä vaativat tapaukset. Jos valvontaan nousee paljon tarpeetonta 
selvitystyötä vaativia tapauksia, se heikentää kontrollin tehokkuutta. Toi-
saalta tarkastuksen perusteella on todettava, että valikoinneissa ei tunnis-
teta kaikkia verotettavan tulon laskentaan vaikuttavia virheitä ja puutteita.

Valikointien määrään ja valikointiehtoihin vaikuttaa Verohallinnon pyr-
kimys painottaa verovalvonnan kohdentamista verovajeen ja harmaan ta-
louden näkökulmasta euromääräisesti olennaisimpien virheiden ja vää-
rinkäytösten havaitsemiseen. Valikoinnit perustuvat valtakunnallisesti 
yhdenmukaisiin ja riskienarviointiprosessin perusteella muuttuviin vali-
kointiehtoihin. Valikointiehtojen määrittelyllä Verohallinto voi järjestää 
verovalvonnan haluamalleen tasolle tai mitoittaa sen käytettävissä olevi-
en resurssien mukaan. 

Automaatiossa tapahtuvassa verovalvonnassa on kyse tasapainoilusta 
tehokkuusvaatimuksen ja verovelvollisten yhdenmukaisen kohtelun välillä.

Valikointiehdot johtavat siihen, että samanlaisia tapauksia tai euromää-
räisesti samaa suuruusluokkaa olevia tapauksia tutkitaan periaatteessa yh-
denmukaisin perustein. Valikointiehtojen ulkopuolelle jääviä tapauksia ei 
sen sijaan tutkita tarkemmin, mikä heikentää verotuksen yhdenmukaisuut-
ta. Verotuksessa valikointien käsittelyä ja ratkaisumenettelyä ohjaavat myös 
Verohallinnon sisäisissä työohjeissa määritellyt poikkeamisrajat ja tutkimis-
kynnykset. Tarkastuksen perusteella valikointien määrä on vähentynyt vuo-
sittain, minkä lisäksi euromääräisiä rajoja valikointien tutkimisessa on nos-
tettu. Samalla on vähennetty tutkittavien asioiden määrää. 

Jotta voidaan pienentää verovajetta, ylläpitää korkeaa veromoraalia ja 
varmistaa verovalvonnan tehokkuus ja vaikuttavuus, verolainsäädännön 
kehittämisellä ja automaation lisäämisellä tulisi mahdollistaa verotuspro-
sessien toimintojen ja sisäisen valvonnan tehokas järjestäminen. Se vähen-
täisi valvontaprosessiin liittyvää sisäisen valvonnan riskiä ja mahdollistaisi 
verovalvonnan suuntaamisen nykyistä laajemmin olennaisten ja tulkinnan-
varaisten asioiden selvittämiseen. 

Verolainsäädäntöä yksinkertaistamalla ja selkeyttämällä sekä toiminto-
ja ja sisäistä valvontaa automatisoimalla voitaisiin myös vähentää verotus-
prosesseihin liittyviä laadunhallinnan riskejä. 

Sisäisen valvonnan näkökulmasta muodollisen vero-oikeuden säännök-
set, kuten verotusmenettelysäännökset, ovat olennaisia, sillä ne toisaalta luo-
vat perustan sisäiselle valvonnalle ja toisaalta varmistavat aineellisen vero-
oikeuden säännösten noudattamisen. Säädösvalmistelussa niitä tulisi siten 
systemaattisesti arvioida myös sisäisen valvonnan näkökulmasta.

Verovalvonta on tasapainoilua 
tehokkuusvaatimuksen ja 
verovelvollisten yhdenmukaisen 
kohtelun välillä

Verolainsäädäntöä tulisi 
yksinkertaistaa ja selkeyttää
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Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat tehokkaimmillaan silloin, kun 
ne on integroitu osaksi tavanomaisia johtamisen ja toiminnan prosesseja ja 
rakennettu sisälle toimintayksikön toimintoihin. Tällöin tärkeimmät riskit 
tunnistetaan, niiden merkitys arvioidaan ja tarvittavat riskienhallintaratkai-
sut tehdään kulloisenkin päätöksenteon ja toiminnan organisoimisen yh-
teydessä. Sisäisen valvonnan kontrollien järjestämisessä tulisi ensisijaisesti 
painottaa virheiden ja väärinkäytösten ehkäisyä niiden havaitsemisen sijaan, 
mikä tulisi huomioida järjestelmiä kehitettäessä. Lisäksi sisäisen valvonnan 
kontrolleilla tulisi tehokkaasti vaikuttaa riskin toteutumisen todennäköisyy-
teen tai vähentää toteutuneen riskin aiheuttamia haitallisia vaikutuksia, mi-
kä edellyttäisi riskin, väärinkäytöksen, puutteen tai virheen havaitsemista 
mahdollisimman reaaliaikaisesti. Sisäinen valvonta on asianmukaisesti jär-
jestetty, kun tunnistettujen riskien sisäisen valvonnan kontrollit on määri-
telty siihen osaan kokonaisprosessia, jossa riskienhallinta on tehokkainta.

Tarkastusviraston suositukset

1. Verotusmenettelysäännökset eri verolajeissa tulisi uudistaa systemaat-
tisesti siten, että niissä otetaan huomioon myös verotuksen automati-
soinnista johtuvat muutostarpeet.

2. Verotusmenettelyjä koskevassa säädösvalmistelussa tulisi arvioida 
säännöksiä aina myös sisäisen valvonnan näkökulmasta.

3. Verolainsäädäntöä olisi mahdollisuuksien mukaan yksinkertaistetta-
va ja selkeytettävä. 

4. Sisäisen valvonnan kontrollien järjestämisessä tulisi ensisijaisesti pai-
nottaa virheiden ja väärinkäytösten ehkäisyä niiden havaitsemisen si-
jaan. Tämä tulisi huomioida myös tietojärjestelmiä kehitettäessä.
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1 Mitä tarkastettiin

Tarkastus perustuu Verohallinnon ja Tullin vuosien 2012–2015 tilintarkas-
tusten yhteydessä tehtyihin verotuloja koskeviin laillisuustarkastuksiin.

Tässä laillisuustarkastuksessa on laadittu yhteenveto tehdyistä tarkas-
tuksista keskittymällä kahteen kysymykseen: 1) ovatko automatisoitua ve-
rotusprosessia koskevat verotusmenettelysäännökset sisäisen valvonnan 
kannalta ajantasaisia ja selkeitä ja 2) onko verotusprosessin sisäinen val-
vonta asianmukaista ja riittävää.  

Verohallinto ja Tulli ovat systemaattisesti automatisoineet verotuspro-
sessejaan. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että verotuksessa on yhä laajem-
min siirrytty tapauskohtaisesta käsittelystä ja harkinnasta automatisoituun 
massamenettelyyn, jolloin kaikkia veroilmoituksia ei tutkita yksityiskohtai-
sesti. Suurin osa veroilmoituksista tutkitaan koneellisesti ja erikseen valitut 
tapaukset tutkitaan manuaalisesti. 

Verotuksen automatisoinnissa korostuvat toisaalta verotuksen tehok-
kuus ja toisaalta verovelvollisten yhdenmukainen kohtelu. Tarkastuksessa 
on kiinnitetty huomiota näihin näkökulmiin verotusprosessien käytännön 
toteutuksessa. Lainvalmistelussa verotustoiminnan tehokkuuden edistä-
misen yhtenä edellytyksenä on pidetty sitä, että verolainsäädäntöä on mah-
dollisuuksien mukaan yksinkertaistettava tai ainakin sen monimutkaistu-
mista on vältettävä.

Tarkastuksen kannalta keskeisiä käsitteitä ja niiden keskinäisiä suhtei-
ta voidaan kuvata oheisella kuviolla. Verohallinnon ja Tullin sisäisellä val-
vonnalla on keskeinen tehtävä automatisoidun verotuksen toimeenpanos-
sa siten, että verotus toteutetaan tehokkaasti ja verovelvollisia kohdellaan 
yhdenmukaisesti. 
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Kuvio 1: Tarkastusasetelman keskeiset käsitteet ja niiden keskinäiset suhteet
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2 Ovatko verotusmenettelyjä koskevat 
säännökset ajantasaisia?

Vero-oikeus voidaan jakaa aineelliseen ja muodolliseen vero-oikeuteen. Ai-
neellisella vero-oikeudella tarkoitetaan niitä verolainsäädännön normeja, 
joilla säännellään verovelvollisuuden ja veron kohteen määrittämistä sekä 
veron laskemista. Muodollisen vero-oikeuden säännöksillä tarkoitetaan nii-
tä lainsäädännön normeja, joilla säädellään verotuksen toimittamista, vero-
tuksen muutoksenhakua, verohallinnon organisaatiota sekä ylipäätään vero-
velvollisten ja veronsaajien oikeuksia ja velvollisuuksia. Verotusmenettelyä 
koskevat säännökset ovat muodollisen vero-oikeuden säännöksiä. Sisäisen 
valvonnan näkökulmasta muodollisen vero-oikeuden säännökset ovat olen-
naisia, sillä ne luovat perustan sisäiselle valvonnalle ja varmistavat aineel-
lisen vero-oikeuden säännösten noudattamisen. Yhtenä keskeisenä vero-
lainsäädännön arviointikriteerinä voidaan pitää säädösten ajantasaisuutta.

2.1 Verotuskäytännöt muuttuvat osittain 
ennen kuin niitä koskevat säännökset

Verohallinto

Verotuksen automatisointi on johtanut Verohallinnossa verotusmenettelyjä 
koskevien säännösten vaiheittaiseen uudistamiseen. Keskeiset muutokset 
voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen. Automatisoidun verotusprosessin en-
simmäinen vaiheen alku voidaan sijoittaa vuoteen 1996, jolloin astuivat voi-
maan verohallintolaki (1557/1995) ja laki verotusmenettelystä (1558/1995). 
Muutoksen mahdollisti automaattisen tietojenkäsittelyn pitkän aikavälin 
nopea kehitys, kuten todetaan lainsäätämiseen johtaneessa hallituksen esi-
tyksessä (HE 131/1995 Hallituksen esitys Eduskunnalle verohallintolaiksi 
ja laiksi verotusmenettelystä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi). Jo ennen 
ensimmäisen vaiheen alkua verotusprosessi hoidettiin hallituksen esityk-
sen mukaan ”keskeisiltä osiltaan tietojärjestelmien tuella”. 

Vuonna 1996 voimaan astuneen verohallintolain 2 §:ssä säädettiin, että 
verohallinnon tehtävänä on edistää oikeaa ja yhdenmukaista verotusta se-
kä kehittää verohallinnon palvelukykyä. Automatisoidun verotusproses-
sin ensimmäisessä vaiheessa ei korostunut mahdollisimman laaja keskit-
täminen ja verotuksen yhdenmukaisuus vaan alueellinen keskittäminen 
ja tehtävien tarkoituksenmukainen ja joustava järjestäminen. Alueellises-
ta keskittämisestä katsottiin kuitenkin voitavan poiketa suurten yritysasi-
akkaiden verotuksessa. 

Ensimmäinen vaihe ankkuroituu hallituksen esityksen mukaan tulos-
ohjauksen periaatteisiin. Uudistuksessa korostettiin sopimista tulostavoit-
teista ja resursseista eri tasoilla, tulosvastuuta ja toimintayksikön vastuuta 
toiminnan järjestämisestä. Näkökulmana korostuu siten tehokkuuden li-
sääminen muun muassa tulosohjausta kehittämällä.

Yhtenä lähtökohtana oli myös siirtyä verolajikohtaisesta toimintatavas-
ta asiakaskohtaiseen toimintatapaan, minkä katsottiin parantavan asiakkai-
den palvelua ja tehostavan verovalvontaa. Vaikka hallituksen esityksessä ko-
rostettiinkin asiakaskohtaista toimintatapaa, samalla kuitenkin painotettiin, 
että muutoksella mahdollistetaan prosessien mittakaavaedut taustalla ta-
pahtuvissa käsittely-, laskenta- ja tulostustoiminnoissa. 

Verotuksen automatisointi on 
toteutettu kolmessa vaiheessa

Ensimmäisessä vaiheessa 
tehokkuutta pyrittiin lisäämään 
tulosohjausta kehittämällä ja 
mittakaavaetuja hyödyntämällä
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Lähtökohtana oli myös voimavarojen tehokkaampi kohdentaminen kul-
loinkin keskeisiin toimintoihin. Erityisasiantuntemus esimerkiksi kansainvä-
liseen verotukseen liittyvissä asioissa katsottiin voitavan paremmin turvata. 
Samoin päällekkäisen rutiinityön katsottiin vähenevän ja verovalvonnas-
sa katsottiin voitavan ottaa käyttöön uusia muotoja. Ensimmäisen vaiheen 
tavoitteena eivät siten olleet henkilöstömäärän leikkaukset vaan olemas-
sa olevien henkilöstöresurssien tarkoituksenmukaisempi kohdentaminen. 

Ensimmäisessä vaiheessa verotustoiminnan kehittämisen tavoitteena 
oli tehostaa verotuksen oikeamääräisyyden ja -aikaisuuden valvontaa. Ve-
rotuksen rutiiniluonteisia tehtäviä pyrittiin karsimaan muun muassa vähen-
tämällä veroilmoituksen käsittelykertoja ja rajoittamalla erityisesti henki-
löasiakkaiden eli palkansaajien, eläkeläisten ja erilaisia etuustuloja saavien 
ilmoittamisvelvollisuutta. Henkilöasiakkaiden verotus pyrittiin suurelta osin 
toimittamaan muilta kuin asiakkailta itseltään saatujen tietojen perusteel-
la. Hallituksen esityksen mukaan useissa tapauksissa tiedot saadaan suori-
tuksen maksajilta ja saajilta jopa oikeampina kuin verovelvolliselta itseltään 
voidaan saada. Vaikka säästötavoitteita ei nimenomaisesti korostettu, muu-
toksen perusteluna kuitenkin viitattiin verotuskustannusten alentamiseen. 
Kun verotuskustannuksia voitiin alentaa, voitiin resursseja kohdentaa mui-
hin tehtäviin tai toimintoihin. Verotuksen yhdenmukaisuus ei ollut nimen-
omaisena tavoitteena, mutta toisaalta katsottiin, että verotuskustannuksia 
voidaan alentaa verotuksen laadun ja yhdenmukaisuuden kärsimättä. Me-
nettelyn katsottiin parantavan myös asiakaspalvelua, koska rutiinitapauk-
sissa verovelvollista vaivataan mahdollisimman vähän. Toisaalta erityistä 
ohjausta tarvitsevia asiakkaita katsottiin voitavan palvella paremmin. 

Automatisoidun verotusprosessin toisen vaiheen alku voidaan sijoit-
taa vuoteen 2006, jolloin muutettiin verotusmenettelylaki eräiltä osin (HE 
91/2005). Verotusmenettelystä annettuun lakiin otettiin säännökset hen-
kilöverotuksessa käyttöön otettavasta esitäytetystä veroilmoituksesta. Kai-
kille luonnollisille henkilöille ja kuolinpesille lähetettäisiin verohallinnon 
saamien tietojen perusteella esitäytetty veroilmoitus. Veroilmoitukseen ei 
pääsääntöisesti enää liitettäisi tositteita. Verotuksen toimittamista ja vero-
tuspäätöksessä olevan virheen korjaamista koskevia säännöksiä muutet-
tiin siten, että säännökset vastaisivat paremmin verotuksen massamenet-
telyluonnetta. 

Toisessa vaiheessa automatisoitu verotusprosessi ei ollut tavoite vaan 
perustelu lainsäädännön muutostarpeelle. Säännöksiä pidettiin vanhen-
tuneina ja nykyoloihin huonosti soveltuneina. Käytännössä menettelyta-
poja oli jo osin muutettu ja säännökset muutettiin vastaamaan olemassa 
olevia käytäntöjä. Tällöin luotiin perusta valikoinnille, jota käsitellään tar-
kemmin luvussa 2.2.

Toisen vaiheen uudistuksen tavoitteena oli luoda edellytyksiä sille, että 
vuosittainen tulo- ja varallisuusverotus voitaisiin toimittaa aiempaa tehok-
kaammin, yhtenäisemmin ja oikeudenmukaisemmin. Ensimmäisessä vai-
heessa verotuksen toimittamiskustannuksia katsottiin voitavan alentaa ve-
rotuksen laadun ja yhdenmukaisuuden kärsimättä. 

Toisessa vaiheessa verotusmenettelyn automaatioasteen nostamisen ole-
tetaan parantavan verotuksen laatua ja yhdenmukaisuutta, koska erityises-
ti suurten tietomäärien käsittelyssä koneellinen käsittely on tehokkaampaa, 
tarkempaa ja aukottomampaa kuin tapausten käsittely ihmisvoimin. Oletet-
tiin myös, että henkilöstöresurssien kohdentaminen ensisijaisesti yhden-
mukaisin kriteerein valikoitavien olennaisten asioiden tapauskohtaiseen 

Rutiinitehtävistä pyrittiin 
eroon verotuksen laadun ja 
yhdenmukaisuuden kärsimättä

Toisessa vaiheessa uudistettiin 
vanhentuneita säännöksiä 
vastaamaan olemassa 
olevia käytäntöjä

Toisessa vaiheessa tavoitteena 
oli tehokkuus, yhtenäisyys 
ja oikeudenmukaisuus
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käsittelyyn edistää verotuksen yhdenmukaisuutta ja verovelvollisten tasa-
puolista kohtelua sekä tuottaa samalla fiskaalisesti parhaimman lopputu-
loksen. Verotuksen oikaisua käsittelevässä kohdassa hallituksen esitykses-
sä todetaan, että tavallinen oikaisuperuste on veroviranomaiselle sattunut 
mekaaninen lasku-, tallennus- tai kirjoitusvirhe, joka on seurausta manu-
aalisesta käsittelystä. Toisaalta hallituksen esityksessä todetaan valikoin-
tisäännöksen perusteluissa, että massamenettelyn luonteinen verotus joh-
taa virhemahdollisuuksiin. 

Toisessa vaiheessa verotuksen yhdenmukaisuus nousee julkilausutuk-
si tavoitteeksi. Koska verotuksen massamenettelyssä kaikkia esiintyviä asi-
oita ei ehditä tutkia tapauskohtaisesti ja yhtä syvällisesti, järjestelmällinen 
tutkiminen yhdenmukaisin kriteerein edistää hallituksen esityksen mukaan 
uudistukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista paremmin kuin verovi-
ranomaisen kulloisestakin työtilanteesta johtuen sattumanvaraisesti tehty 
tarkempi tutkinta. Hallituksen esityksen mukaan valikointi olisi mahdolli-
simman laajalti koneellista ja siten koko maassa yhdenmukaista. Valikointi-
ehtojen yleisiä perusteita olisivat asian laatu, laajuus, verovelvollisten yhden-
mukainen kohtelu ja verovalvonnan tarpeet. Hallituksen esityksen mukaan 
valikointi kohdistettaisiin ensisijaisesti taloudellisesti merkittäviin tai muu-
toin olennaisiin asioihin tai asioihin, joissa riski verotuksen toimittamises-
ta virheellisesti joko verovelvollisen eduksi tai hänen vahingokseen on il-
man asian tapauskohtaista käsittelyä suurin. Edelleen hallituksen esityksen 
mukaan verovelvollisten yhdenmukainen kohtelu ja verovalvonta voisivat 
edellyttää, että ratkaisevaa ei olisi yksinomaan asiaan liittyvän taloudellisen 
intressin suuruus. Vaikka verotuksen yhdenmukaisuus nouseekin julkilau-
sutuksi tavoitteeksi, painottuu valikoinnissa kuitenkin olennaisuus ja riski.

Verotuksen automaatioprosessin ensimmäisessä vaiheessa lähtökohtana 
oli vielä, että luovutaan asteittain manuaalisesta käsittelystä. Toisessa vai-
heessa lähtökohtana oli jo, että verohallinto tutkisi verotukseen vaikutta-
vat tiedot mahdollisimman laajalti automaattista tietojenkäsittelyä hyväksi 
käyttäen. Hallituksen esityksen mukaan tarkoitus oli, että kaikkien verovel-
vollisten verotustiedot tutkittaisiin koneellisesti, ja sen lisäksi veroviran-
omaiset tutkisivat valikoinnin perusteella osan, esimerkiksi 30 prosenttia 
aineistosta tarkemmin tapauskohtaisessa käsittelyssä.

Toisessa vaiheessa muutettiin myös Verohallinnon toimivaltaa (HE 
189/2006). Vuoteen 2007 saakka verotuksessa toimivaltainen verovirasto 
oli pääsääntöisesti vero- tai maksuvelvollisen kotikunnan verovirasto. Hal-
lituksen esityksen mukaan tasapuolisen ja yhdenmukaisen verotuksen tosi-
asialliseksi toteutumiseksi on tärkeää, että työt jakautuvat koko verohallin-
non sisällä mahdollisimman tasaisesti. Vain tällöin samanlaisten tapausten 
käsittelyyn käytettävissä oleva aika ja resurssit ovat yhtäläiset verovelvolli-
sen asuinpaikasta riippumatta. Toisin kuin ensimmäisessä vaiheessa, uudis-
tuksessa ei ollut kyse enää pelkästään voimavarojen uudelleenkohdentami-
sesta. Hallituksen esityksen mukaan julkisen hallinnon kehittämislinjausten 
mukaisesti verohallinnon toiminnan tehokkuutta ja tuottavuutta pyritään 
parantamaan.

Tarkoituksena oli hallituksen esityksen mukaan, että verotustoimintojen 
automaatioastetta nostamalla ja tehtävien tarkoituksenmukaisella organi-
soinnilla verotustehtävät voidaan tulevaisuudessa hoitaa aiempaa pienem-
millä henkilöstöresursseilla. Tämä edellyttää hallituksen esityksen mukaan 
kuitenkin myös sitä, että verolainsäädäntöä on mahdollisuuksien mukaan 
yksinkertaistettava, tai ainakin sen monimutkaistumista on vältettävä.

Valikointi edistää 
tavoitteiden saavuttamista 
paremmin kuin valvottavien 
sattumanvarainen poiminta

Kaikki verotustiedot 
tutkitaan koneellisesti ja 
osa tapauskohtaisesti

Automatisointi edellyttää 
verolainsäädännön 
yksinkertaistamista 
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Vuonna 2008 voimaan astuneessa laissa Verohallinnosta muodostettiin 
nykyinen valtakunnallinen Verohallinto. Lain säätämiseen johtaneessa hal-
lituksen esityksessä (HE 148/2007) todettiin, että toimintojen järjestäminen 
asiakasryhmittäin tai muunlainen kokoaminen oli jo silloisten toimivalta-
säännösten voimassa ollessa mahdollista verovirastojen sisäisinä järjeste-
lyinä tai verohallintolain 13 §:n poikkeussääntelyn turvin. Hallituksen esi-
tyksen mukaan virastokohtainen toimintojen järjestäminen ei kuitenkaan 
mahdollista toimintojen valtakunnallista kehittämistä siten, että Verohal-
linto kykenisi tuottamaan asiakkailleen mahdollisimman laadukkaat ja yh-
tenäiset verotuspalvelut ottaen samalla huomioon myös toiminnan tulok-
sellisuuden vaatimukset.  

Automatisoidun verotusprosessin kolmannen vaiheen voidaan katsoa 
alkaneen elokuussa 2009 voimaan tulleen verotililain (604/2009) säätämi-
sestä. Lain säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen (221/2008) mukaan 
uudistuksen laajuuden vuoksi se toteutettaisiin vaiheittain. Ensin lain so-
veltamispiiriin tulisivat vain Verohallinnon kantamat oma-aloitteiset verot 
ja myöhemmin verotilimenettely laajennettaisiin koskemaan muita Vero-
hallinnon kantamia veroja kuten tuloveron ennakoita ja jäännösveroja sekä 
kiinteistöveroa, perintö- ja lahjaveroa sekä metsänhoitomaksua. Hallituk-
sen esityksen mukaan voimassa olleet menettelyt ja tietojärjestelmät eivät 
tukeneet riittävästi Verohallinnon strategiassa tavoitteeksi asetettua asia-
kaskohtaista toimintaa: verojen ilmoittaminen, maksaminen ja periminen 
perustuvat verolajikohtaisiin veroeriin, ja myös tietojärjestelmät on raken-
nettu tukemaan verolaji- ja veroeräkohtaista käsittelyä. Kokonaiskuvan saa-
minen verovelvollisen tilanteesta vaatii siten hallituksen esityksen mukaan 
aikaa ja vaivaa, eikä siihen käytännössä ole aina riittävästi resursseja. Koko-
naiskuvan puutteen katsottiin vaikeuttavan asiakaspalvelua, verovalvontaa 
ja perintätilanteessa myös sopivien perintätoimien valintaa. 

Hallituksen esityksen mukaan veronkanto oli jo pitkälle automatisoi-
tua ja kustannustehokasta. Merkittäviä hallinnollisia säästöjä ei ollut saa-
tavissa hallituksen esityksen mukaan muuttamatta veronkannon ja ilmoi-
tusvalvonnan silloisia perusperiaatteita siten, että maksutapahtumien ja 
veroilmoitusten määriä voidaan vähentää. Hallituksen esityksen mukaan 
ilmoitusvalvonnan työmäärä vähenisi sen johdosta, että maksujen ja ilmoi-
tusten vertailu ja maksujen kohdistaminen tietylle verolle ei vaatisi enää 
tapauskohtaista käsittelyä. Lisäksi maksuunpanot ja oikaisut vähenisivät 
jonkin verran. Työmäärää vähentäisi myös palautushakemusten manuaa-
lisen käsittelyn poistuminen, koska erillisten ilmoitusten sijasta kaikki tie-
dot ilmoitettaisiin kausiveroilmoituksella. Arvonlisäveron palautusten ha-
kemusmenettelyä pidettiin hallituksen esityksen mukaan hallinnollisesti 
raskaana ja resursseja vaativana, sillä hakemusten käsittelyyn sisältyy pal-
jon myös rutiinitehtäviä. Veroilmoitusten automaattisen käsittelyn ja säh-
köisen ilmoittamismenettelyn lisääntyminen vähentäisivät samoin manuaa-
lista työtä. Edelleen pienyritysten pidennetyt valvontakaudet vähentäisivät 
ilmoitusten määrää. Asiakaspalvelun työmäärää vähentäisi hallituksen esi-
tyksen mukaan myös se, että verovelvolliset voisivat seurata verotustilan-
nettaan verkkopalvelun ja verotiliotteiden avulla. 

Uudistuksen kolmannessa vaiheessa haluttiin uudistaa jo pitkälle au-
tomatisoitua verotusprosessia vähentämällä tapahtumia, jotka sinällään jo 
ovat automaatioprosessissa syntyneitä. Verohallinnolle menettely antaisi 
mahdollisuuden kohdentaa valvontaresurssejaan entistä tarkoituksenmu-
kaisemmalla tavalla. Pienyritysten valvonnasta aiheutuvat hallinnolliset 

Tehokkuutta pyrittiin 
lisäämään maksutapahtumia ja 
veroilmoituksia vähentämällä

Kolmannessa vaiheessa 
uudistettiin jo ennestään 
automatisoituja prosesseja
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kustannukset suhteutettuna niiltä kertyvän veron määrään olivat hallituk-
sen esityksen mukaan suuret. 

Kolmannessa vaiheessa uudistuksen keskeisenä tavoitteena oli asiakas-
palvelun parantaminen ja Verohallinnon toiminnan tehostaminen yhtenäis-
tämällä ja yksinkertaistamalla verotusmenettelyä. Verojen ilmoittamista, 
maksamista ja maksuvalvontaa sekä myöhemmässä vaiheessa perintätoi-
mintoja varten luotaisiin järjestelmä, joka olisi pitkälti automatisoitu. Ve-
rotilimenettelyssä korostuu toiminnan tilinpidollinen luonne. Hallituksen 
esityksen mukaan Verohallinto ylläpitäisi kunkin verovelvollisen veroista ja 
maksuista verotiliä, joka olisi eräänlainen asiakasreskontraan verrattava ti-
li. Verotuksen toimittamisesta siirryttäisiin reaaliaikaisen verovelka- ja ve-
rosaamissuhteen kirjanpidolliseen esittämiseen. Verotuspäätösten sijasta 
verotuksen perustana olisi tiliote. Verotilimenettely on hallituksen esityk-
sen mukaan hallinnollista massamenettelyä, jossa tietojärjestelmien avulla 
tilille kootaan erilaista tietoa ja lasketaan verovelvollisen ja Verohallinnon 
keskinäisten saatavien ja velkojen tilanne. Oma-aloitteisiin veroihin liitty-
vät menettelyt kuvataan siten lähinnä teknisenä prosessina.

Kolmannessa vaiheessa uudistus esitetään Verohallinnon henkilöstö-
resurssien kannalta lähinnä neutraalina. Todetaan esimerkiksi, että Vero-
hallinnolle menettely antaisi mahdollisuuden kohdentaa valvontaresurs-
sejaan nykyistä tarkoituksenmukaisemmalla tavalla. Asia ilmaistaan siten 
valvontaresurssien tarkoituksenmukaisena kohdentamisena, ei henkilös-
töresurssien vähentämisenä.

Valtiovarainministeriön tarkastuskertomusluonnoksesta antamassa lau-
sunnossa todetaan, että verotusmenettelyjen uudistamiseksi on valtiova-
rainministeriössä käynnissä laajamittainen lainsäädäntövalmistelu, jonka 
tarkoituksena on toteuttaa pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman 
mukaisesti Verohallinnon kantamia veroja koskevat uudistukset, joilla yh-
denmukaistetaan ja yksinkertaistetaan verotus- ja veronkantomenettelyä 
sekä verotuksen muutoksenhaku- ja seuraamusjärjestelmää. Lisäksi edis-
tetään sähköisiä toimintatapoja ja verotuksen reaaliaikaistamista. Lainsää-
däntöuudistukset toteutetaan lausunnon mukaan kustannussyistä saman-
aikaisesti Verohallinnossa käynnissä olevan tietojärjestelmäuudistuksen 
(Valmis-hanke) kanssa. Uudistukset toteutetaan vaiheittain vuosien 2016–
2019 aikana uuden tietojärjestelmän verolajikohtaisen käyttöönoton vai-
heistuksen mukaisesti. 

Lausunnon mukaan uudistuksen ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan 
lainsäädäntömuutokset, jotka koskevat oma-aloitteisia veroja sekä kaikki-
en Verohallinnon kantamien verojen muutoksenhaku- ja muutosverotus-
säännöksiä. Kaikkia verolajeja koskevat verotuksen oikaisua, veron mää-
räämistä, päätöksen oikaisua ja muutoksenhakua koskevat säännökset sekä 
yleiset menettelysäännökset yhtenäistetään välttämättömiä poikkeuksia lu-
kuun ottamatta. Edelleen lausunnon mukaan menettelyjä koskevat määrä-
ajat yhtenäistetään, ja oikaisuvaatimusmenettely sekä ennakkopäätösvali-
tus laajennetaan koskemaan kaikkia Verohallinnon tehtävänalaan kuuluvia 
veroja. Lausunnossa viitataan uudistuksia koskevaan hallituksen esitykseen 
(29/2016 vp), joka on hyväksytty eduskunnassa 21.6.2016.  Lausunnon mu-
kaan muutokset tulevat voimaan vuoden 2017 alusta. 

Edelleen lausunnon mukaan hankkeen seuraavaa vaihetta koskeva hal-
lituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle vielä vuoden 2016 aikana. 

Verotusmenettelyjen 
yhtenäistämisellä ja 
yksinkertaistamisella pyrittiin 
lisäämään tehokkuutta ja 
parantamaan asiakaspalvelua 
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Esityksellä toteutettaisiin lausunnon mukaan ennakonkantoa ja tulovero-
tuksen korkosääntelyä koskevat uudistukset sekä uudessa tietojärjestelmäs-
sä käyttöönotettavaa yhteisöjen tuloveroa koskevat uudistukset (sähköinen 
ilmoittaminen). Lausunnon mukaan Valmis-hankkeen viimeisessä vaihees-
sa toteutettaisiin muihin verolajeihin tarvittavat menettelymuutokset sekä 
edistettäisiin verotuksen reaaliaikaistamista. Hankkeen viimeinen käyttöön-
ottovaihe koskee lausunnon mukaan henkilöasiakkaiden tuloverotusta sekä 
varainsiirto- ja kiinteistöverotusta. Myös Verohallinnon antamassa lausun-
nossa huomautetaan edellä mainitusta Valmis-hankkeesta.

Tulli

Autoverotuksessa koneelliseen ilmoittamiseen siirryttiin jo 1.1.1995 voimaan 
astuneen autoverolain nojalla. Lain 39 §:ssä edellytettiin, että rekisteröidyn 
verovelvollisen tulee olla luotettava ja sen on voitava antaa laissa tarkoitetut 
ilmoitukset konekielisessä muodossa siten kuin tullihallitus määrää. Halli-
tuksen esityksen (HE 321/1994) mukaan uudistus merkitsi verovalvonnan 
osalta veroviranomaisten ja ajoneuvorekisterin välisten tietoyhteyksien 
tehostamista. Myös tullin ja rekisteröityjen verovelvollisten välillä siirryt-
tiin atk-pohjaiseen menettelyyn niiltä osin kuin sitä ei vielä ole toteutettu.

Valmisteverotuksessa siirryttiin sähköiseen ilmoitusmenettelyyn 1.7.2014 
voimaan tulleella säädösmuutoksella. Hallituksen esityksen (HE 30/2014) 
mukaan verokausi-ilmoittajat velvoitettaisiin antamaan veroilmoitus säh-
köisesti. Verokausi-ilmoittajat ovat valmisteverotuslaissa määriteltyjä lu-
van- tai rekisteröinninvaraisia verovelvollisia, jotka antavat toiminnastaan 
valmisteveroilmoituksen kuukausittain. Hallituksen esityksen mukaan näil-
tä säännöllisiltä toimijoilta on perusteltua edellyttää veroilmoituksen an-
tamista sähköisesti verotuksen sujuvuuden ja tehokkuuden vuoksi. Tulli 
voisi kuitenkin pyynnöstä sallia paperilomakkeella annetun veroilmoituk-
sen, jos esimerkiksi Tullin sähköisen järjestelmän vikatilanteiden tai mui-
den häiriötilanteiden takia verovelvolliselle olisi vaikeaa järjestää sähköi-
sen ilmoituksen antamista.

2.2 Verotuksen toimittaminen perustuu 
yleisesti valikointiin, mutta siitä ei ole 
kattavasti säädetty eri verolaeissa

Vuonna 2006 voimaan tulleessa verotusmenettelylain (1558/1995) 26 §:n 6 
momentissa verotusmenettelyn periaatteellinen muutos on otettu huomi-
oon säätämällä valikoinnista. Säännöksen mukaan verotusta toimittaessaan 
veroviranomaisen on tutkittava saamansa tiedot ja selvitykset tavalla, joka 
on perusteltua asian laatu, laajuus, verovelvollisten yhdenmukainen kohte-
lu ja verovalvonnan tarpeet huomioon ottaen. Muutos on periaatteellisesti 
suuri, sillä alkuperäisen verotusmenettelylain 26 §:n 2 momentin mukaan 
verotusta toimitettaessa on tunnollisesti sekä veronsaajien että verovelvol-
lisen etua silmällä pitäen harkittava, mitä verovelvollisen tulosta ja varalli-
suudesta sekä muista asiaan kuuluvista seikoista on veroilmoituksesta tai 
muutoin käynyt selville taikka muulla perusteella on katsottava oikeaksi. 
Säännös viittaa siihen, että veroilmoitukset ja mahdolliset selvitykset tutki-
taan tapauskohtaisesti. Vuonna 1998 voimaan tulleessa verotusmenettely-

Valmisteverotuksessa on siirrytty 
sähköiseen ilmoittamiseen 
huomattavasti myöhemmin 
kuin autoverotuksessa
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lain uudistuksessa tuodaan jo esille verotuksen toimittamisen tosiasiallinen 
käytäntö eli se, että pääpaino verotuksessa on automatisoidussa käsittelys-
sä. Kyseisen lain 26 §:n 5 momentin mukaan saatuaan kaikki käytettävissä 
olevat verotusasiaa koskevat tiedot ja selvitykset verotuksen toimittavan 
viranomaisen on ennen päätöksen tekemistä tarkoin harkittava asiassa esi-
tetty selvitys oikean päätöksen tekemiseksi. Lakimuutokseen johtaneessa 
hallituksen esityksessä (HE 53/1998) todetaan, että suuri osa henkilöasiak-
kaiden tuloverotuspäätöksistä syntyy nykyisin täysin koneellisesti. Säännös 
koskisi hallituksen esityksen mukaan nimenomaan tilanteita, joissa viran-
omaisten harkintavaltaa tosiasiassa käytetään.

Vuonna 2006 voimaan tulleeseen lakimuutokseen johtaneessa halli-
tuksen esityksessä (HE 91/2005) todettiin, että jo hallituksen esityksessä 
53/1998 vp olevissa verotusmenettelystä annetun lain 26 §:n perusteluis-
sa on viitattu siihen, ettei säännös verotusmenettelyn tosiasiallinen luon-
ne huomioon ottaen sovellu yleiseksi verotuksen toimittamista koskevak-
si menettelynormiksi. Säännöstä ehdotettiin muutettavaksi siten, että siinä 
otetaan nykyistä paremmin huomioon vuosittain toimitettavan tulo- ja va-
rallisuusverotuksen luonne massamenettelynä ja veroviranomaisen tosi-
asialliset mahdollisuudet tutkia asioita vuosittain toimitettavassa tulo- ja 
varallisuusverotuksessa. Edelleen hallituksen esityksen mukaan ehdotet-
tu säännösmuutos liittyy jo tapahtuneeseen tosiasialliseen kehitykseen ja 
valmisteltuun verotusmenettelyn uudistukseen. 

Hallituksen esityksen mukaan uudistuksen tarkoituksena on luoda edel-
lytyksiä sille, että vuosittainen tulo- ja varallisuusverotus voitaisiin toimit-
taa nykyistä tehokkaammin, yhtenäisemmin ja oikeudenmukaisemmin.

Autoverotuksen ja valmisteverotuksen verotusmenettelysäännöksiä ei 
ole vastaavalla tavalla muutettu verotuksen muuttuessa massaverotuksen 
luonteiseksi ja olennaisilta osin automatisoiduksi, jolloin verotuksen toimit-
tamiseen ei sisälly päätöskohtaista selvittämistä tai tutkimista. Vaikka ve-
rotuksen toimittaminen perustuu käytännössä valikointiin, ei sitä ole sää-
döstasolla otettu huomioon. Valmisteverotusta koskevassa tarkastuksessa 
todettiin, että tarkastuksen perusteella olisi syytä harkita verotusmenettely-
lain 26 §:n 6 momentin valikointisäännöksen sisällyttämistä myös valmiste-
verotuslakiin, jolloin yksittäisissä tarkastuksissa voitaisiin nykyistä parem-
min ottaa huomioon verotustapahtumien olennaisuus. Vastaava suositus 
esitettiin myös uusien ajoneuvojen autoverotusta koskevassa väliraportissa.

Verotililain (604/2009) säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen 
(221/2008) mukaan kausiveroilmoitukset, joissa ilmoitettaisiin vähentä-
mättä jäänyttä arvonlisäveroa, valvottaisiin Verohallinnossa, ja tarvittaessa 
verovelvolliselta pyydettäisiin lisäselvityksiä palautettavan määrän oikeelli-
suuden selvittämiseksi. Palautettava määrä kirjattaisiin verotilille hyvityk-
seksi vasta valvontatoimenpiteiden jälkeen. Valvonta perustuisi käytännössä 
valikointiin. Arvonlisäverolain 176 §:n 3 momentin mukaan veron määrää-
misessä on tunnollisesti sekä valtion että verovelvollisen etua silmällä pitä-
en harkittava, mitä verovelvollisen liiketoimista sekä muista asiaan vaikut-
tavista seikoista on ilmoituksista tai muutoin käynyt selville taikka muulla 
perusteella on katsottava oikeaksi. Voimassa olevat arvonlisäverotusta kos-
kevat verotusmenettelysäännökset eivät siten perustu valikointiin vaan tun-
nolliseen harkintaan ja käytännössä siten laajaan tutkimisvelvollisuuteen. 

Eduskunta on kesäkuussa 2016 hyväksynyt lain oma-aloitteisten vero-
jen verotusmenettelystä. Lain 9 §:ään sisältyy verotusmenettelylain 26 §:n 
6 momenttia vastaava valikointisäännös. Samassa yhteydessä muutetaan 

Valikointisäännös tulisi 
sisällyttää myös autovero- ja 
valmisteverotuslakiin
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useita oma-aloitteisten verojen säännöksiä mukaan lukien arvonlisävero-
lain 176 §, joka kumotaan.  Muutokset tulevat voimaan vuoden 2017 alusta. 
Valtiovarainministeriön tarkastuskertomusluonnoksesta antamassa lausun-
nossa todetaan, että oma-aloitteisten verojen verotusmenettelylakia sovel-
letaan muun muassa arvonlisäverotukseen, lähdeveroihin, apteekkiveroon, 
arpajaisveroon, vakuutusmaksuveroon sekä ennakkoperinnässä maksajan 
pidättämään määrään. Lausunnossa todetaan, että siten myös lainsäädän-
tötasolla on huomioitu yhdenmukaisen menettelyn kattavuus kaikkien oma-
aloitteisten verojen osalta.

Jos valvontamenettelyt perustuvat joko lain nojalla tai käytännössä va-
likointiin, on menettely ongelmallinen luottamuksensuojaperiaatteen kan-
nalta. Luottamuksensuojasta säädetään verotusmenettelylain 26 §:n 2 mo-
mentissa ja keskeisiltä osin samansisältöisenä arvonlisäverolain 176 §:n 2 
momentissa. Jos asia on tulkinnanvarainen tai epäselvä ja verovelvollinen 
on toiminut vilpittömässä mielessä viranomaisen noudattaman käytännön 
tai ohjeiden mukaan, asia on ratkaistava tältä osin verovelvollisen eduksi, 
jos ei erityisestä syystä muuta johdu. Auto- ja valmisteverotukseen liittyvä 
luottamuksensuojaperiaate puolestaan perustuu hallintolain 6 §:ään. Hal-
lintolain säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä (HE 72/2002) 
todetaan, että luottamuksen suojaamisen keskeisenä sisältönä on, että yk-
sityisten tulee voida luottaa viranomaisten toiminnan oikeellisuuteen ja vir-
heettömyyteen sekä viranomaisten tekemien hallintopäätösten pysyvyyteen. 
Ongelmallinen tilanne syntyy siis silloin, kun automaatiossa syntyy veroil-
moituksen mukainen verotuspäätös asiassa, joka tapauskohtaisesti tutkit-
tuna osoittautuisi tulkinnanvaraiseksi tai epäselväksi ja veroviranomaisen 
ratkaisu verovelvollisen kannalta epäedulliseksi.

Luottamuksensuojan antaminen verovelvolliselle yksittäisessä tapauk-
sessa merkitsee poikkeusta verovelvollisten yhdenmukaisesta kohtelusta. 

2.3 Veronoikaisua koskevat säännökset 
eivät vastaa massaverotuksen luonnetta 
kaikissa verolaeissa

Verotuksen muuttuminen massamenettelyksi johti myös verotusmenette-
lylain veronoikaisua koskevan säännöksen muuttamiseen. Lakimuutokseen 
johtaneen hallituksen esityksen (91/2005) mukaan verotusmenettelystä 
annetun lain voimassa olleet säännökset veronoikaisun ja jälkiverotuksen 
muodollisista edellytyksistä ovat yhteydessä veroviranomaisen laajaan tutki-
misvelvollisuuteen verotusta toimitettaessa. Säännökset viittaavat asioiden 
yksilölliseen käsittelyyn, eikä niissä ole erityisesti otettu huomioon vuosit-
tain toimitettavan verotuksen luonnetta massamenettelynä ja tästä johtuvia 
virhemahdollisuuksia. Tältä osin ne hallituksen esityksen mukaan eroavat 
olennaisesti verovelvollisen hyväksi tapahtuvan virheen korjaamista koske-
vista säännöksistä, joiden mukaan kaikenlaiset virheet verotuksessa voidaan 
korjata joustavasti pitkän määräajan kuluessa. Säännökset ovat hallituksen 
esityksen mukaan iäkkäitä ja peräisin ajalta, jolloin verotuksellisesti merki-
tykselliset taloudelliset ilmiöt ovat olleet olennaisesti erilaisia ja vähemmän 
monimuotoisia kuin nykyisin. Tämän johdosta säännökset ovat hallituksen 
esityksen mukaan osin vanhentuneita ja nykyoloihin huonosti soveltuvia.
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Hallituksen esityksen mukaan mahdollisuus korjata verotuspäätökses-
sä olevia virheitä verovelvollisen vahingoksi on myös eräiltä kohdin rajoi-
tetumpi kuin vuoden 2004 alussa voimaan tulleen hallintolain mukaan. 
Erityisesti tämä koskee laskuvirheitä ja siihen verrattavia erehdyksiä, jotka 
hallintolain mukaan voidaan lähtökohtaisesti korjata asianosaisen vahin-
goksi viiden vuoden ajan päätöksen tekemisestä. Lakiesitystä valmistelta-
essa voimassa olleet veronoikaisu- ja jälkiverotusedellytykset olivat halli-
tuksen esityksen mukaan osin tulkinnanvaraisia ja tämän vuoksi omiaan 
aiheuttamaan oikeusriitoja. Ongelmallista oli erityisesti luotettavan selvi-
tyksen saaminen jälkikäteen siitä, onko jokin asia tutkittu verotusta toimi-
tettaessa vai ei. Hallituksen esityksen mukaan luotettavan selvityksen saa-
minen jälkikäteen on käytännössä sattumanvaraista, koska verovelvollisten 
ja asioiden suuren lukumäärän vuoksi verotuksessa ei voida laatia sellaisia 
päätösasiakirjoja, joista tutkimisen tapahtuminen voitaisiin kunkin asian 
osalta aukottomasti todeta. 

Nykyisin voimassa olevassa verotusmenettelylaissa verovelvollisen va-
hingoksi tapahtuvaa verotuksen oikaisua koskevat säännökset on koottu yh-
teen pykälään. Verotuksen oikaisuja verovelvollisen vahingoksi on kolmea 
tyyppiä, ja ne eroavat toisistaan oikaisulle säädetyn määräajan pituuden 
ja oikaisun asiallisten edellytysten osalta. Erityyppisiä oikaisutapoja ei ole 
laissa nimetty, mutta niitä on oikeuskirjallisuudessa kuvattu termeillä ”yh-
den vuoden oikaisu”, ”kahden vuoden oikaisu” ja ”viiden vuoden oikaisu”. 

Valmisteverotusta koskevassa tarkastuksessa todettiin, että valmisteve-
rotuksen oikaisua ja jälkiverotusta koskevia säännöksiä ei ole uudistettu vas-
taamaan verotuksen automatisoinnin edellyttämiä muutoksia. Ongelmana 
on nimenomaan valmisteverotuslain 35 §, jossa yhtenä veronoikaisua kos-
kevana edellytyksenä on se, että tulliviranomainen ei ole asiaa joltakin osin 
tutkinut. Valmisteverotuksen sähköisessä ilmoitusmenettelyssä verotus-
päätös syntyy pääsääntöisesti automaattisesti ilmoitusta sisällöllisesti tut-
kimatta. Vastaava sanamuoto on myös autoverolain 56 §:ssä, ja myös auto-
verotuksessa verotuspäätökset syntyvät pääsääntöisesti automaattisesti. 
Manuaalisesti käsitellään lähinnä ne ilmoitukset, jotka on annettu myöhäs-
sä, eikä niitä siinäkään tapauksessa välttämättä yksityiskohtaisesti tutkita.

Verotililakiin sisältyvät säännökset virheen korjaamisesta, oikaisuvaati-
muksista ja muutoksenhausta on tarkoitettu sovellettavaksi lähinnä teknisiä 
virheitä koskevissa tilanteissa. Kyseiset säännökset eivät koske verotilin ti-
litapahtuman perusteena olevan verotustapahtuman virheiden korjaamis-
ta eivätkä aineellisia verotuskysymyksiä. Näin ollen tulkintakysymykset sii-
tä, miten paljon veroa on suoritettava, ratkaistaan jatkossakin asianomaisen 
verolain oikaisua ja muutoksenhakua koskevien säännösten nojalla. 

Verotililain nojalla voidaan siten korjata tekninen virhe, mutta arvon-
lisäverolain 176 §:ssä kyse on veron määräämisestä tilanteessa, jossa veroil-
moituksella on ilmoitettu veroa maksettavaksi liian vähän tai palautettavak-
si liikaa. Lain 176 §:ssä on asiallisesti kyse jälkiverotuksesta, mitä ilmaisua 
alkuperäisessä arvonlisäverolaissa myös käytettiin. Vuonna 2006 voimaan 
tulleessa verotusmenettelylain uudistuksessa luovuttiin jälkiverotuksen 
käsitteestä ja verovelvollisen vahingoksi tehtävät oikaisut koottiin yhteen 
pykälään. Nykyisen terminologian mukaan kyse on siis verotuksen oikai-
susta. Verotililain mukaisen virheen korjaamisen määräaika verovelvolli-
sen vahingoksi on kaksi vuotta, kun taas arvonlisäverolain 176 §:n mukai-
sen veroilmoituksesta poikkeavan veron määräämisen määräaika on kolme 
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vuotta sen tilikauden päättymisestä, jolta vero olisi tullut maksaa. Arvonlisä-
verotukseen liittyvät virheiden oikaisua koskevat voimassa olevat säännök-
set on siten jaettu kahteen eri lakiin, mikä voi aiheuttaa tulkintaongelmia. 

Verouudistuksessa arvonlisäverotuksen veronoikaisua koskevat säännök-
set on sisällytetty lakiin oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä, joka 
tulee voimaan vuoden 2017 alusta. Samassa yhteydessä kumotaan verotililaki.

2.4 Verotarkastuksesta on eri verolajeissa 
säädetty epäyhtenäisellä tavalla

Verotusmenettelylain mukaan verotuksen toimittamisessa on kaksi olen-
naisesti toisistaan poikkeavaa selvittämiskeinoa: 14 §:ssä säädetty verotar-
kastus ja 26 §:n 6 momentissa säädetty verotuksen toimittamiseen liittyvä 
saatujen tietojen ja selvitysten tutkiminen. Verotarkastuksesta säädetään 14 
§:ssä ja tarkemmin asetuksessa verotusmenettelystä (763/1998). Asetukses-
sa säädetään useista verotarkastukseen liittyvistä muotoseikoista, kuten ve-
rotarkastuksen aloittamisajankohdasta ja tarkastuspaikasta. Asetuksen mu-
kaan verotarkastuskertomus on laadittava viivytyksettä. 

Tarkastuskertomuksesta tulee käydä ilmi ainakin tarkastuksen kulku, 
tarkastettu aineisto, verotukseen vaikuttavat seikat, tarkastuksella annettu 
ohjaus, verovelvollisen esittämä selvitys, sovellettavat säännökset sekä tar-
kastajan tekemät johtopäätökset ja niiden perustelut. Lisäksi verotarkas-
tuskertomuksen valmistuttua verovelvolliselle on varattava kohtuullisessa 
määräajassa tilaisuus tulla kuulluksi. 

Vastaavasti 26 §:n 6 momentin mukaan verotusta toimittaessaan verovi-
ranomaisen on tutkittava saamansa tiedot ja selvitykset tavalla, joka on pe-
rusteltua asian laatu, laajuus, verovelvollisten yhdenmukainen kohtelu ja ve-
rovalvonnan tarpeet huomioon ottaen. Lainvalmisteluasiakirjojen mukaan 
tietojen tutkiminen tapahtuu verovelvollista kuulematta eikä tutkimisesta 
synny tarkastuskertomusta. Tutkiminen tapahtuisi mahdollisimman laajalti 
automaattista tietojenkäsittelyä hyväksi käyttäen. Tutkiminen olisi tietyil-
tä osin kattavaa eli kaikkien verovelvollisten verotustiedot tutkittaisiin ko-
neellisen käsittelyn avulla. Sen lisäksi tutkittaisiin valikoinnin perusteella 
osa aineistosta tarkemmin tapauskohtaisessa käsittelyssä.

Autoverolaissa ei ole erityisiä säännöksiä verotarkastuksesta lukuun ot-
tamatta sitä, että 81 §:n mukaan verovelvollisen on vaadittaessa esitettävä 
asianomaiselle veroviranomaiselle tai tämän määräämälle asiantunteval-
le ja esteettömälle henkilölle tarkastusta varten kirjanpitonsa, kirjeenvaih-
tonsa ja muut verotuksessa tarpeelliset tiedot sekä avustettava tarkastuk-
sessa. Lisäksi 83 §:n mukaan jokaisen on veroviranomaisen kehotuksesta 
annettava toisen verotusta koskevia tietoja tai siitä johtunutta muutoksen-
hakuasiaa varten tarpeellisia toista koskevia tietoja, jotka selviävät hänen 
hallussaan olevista asiakirjoista tai muutoin ovat hänen tiedossaan, mikäli 
ne eivät koske asiaa, josta hänellä lain mukaan on oikeus kieltäytyä todista-
masta. Veroviranomaisella on oikeus tarkastaa tai 81 §:ssä tarkoitetulla ta-
valla tarkastuttaa ne liike- ja muut asiakirjat, joista 1 momentissa mainittu-
ja tietoja voi olla saatavissa.

Vertailun vuoksi on syytä todeta, että verotusmenettelylaissa autovero-
lain 81 §:ää vastaavan säännöksen (14 §) otsikkona on nimenomaan ”Vero-
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tarkastus” ja 14 §:n 2 momentin mukaan suoritetusta verotarkastuksesta on 
laadittava verotarkastuskertomus, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Lisäk-
si 3 momentin mukaan verotarkastuksessa noudettavasta menettelystä sekä 
esitettävästä aineistosta ja omaisuudesta säädetään tarkemmin asetuksella.

Autoverotuksessa verotarkastusta tai ylipäänsä verovalvontaa ei ole erik-
seen säädetty Tullin tehtäväksi. Autoverolain 54 §:n 1 momentin mukaan 
ennen ajoneuvon ensimmäistä rekisteröintiä tai käyttöönottoa toimitetta-
va autoverotus on Tullin tehtävänä. Uusien ajoneuvojen autoverosta vas-
taa pääsääntöisesti verovelvollisen sijasta rekisteröity asiamies, ja uusien 
ajoneuvojen verotus tapahtuu vasta ensirekisteröinnin jälkeen, joten ny-
kyinen käytäntö ei vastaa autoverolain 54 §:n 1 momentin säännöstä. Tul-
lin hallinnosta annetun lain 2 §:n mukaan tullin tehtävänä on huolehtia 
tulliselvityksestä, tulli-, valmiste- ja autoverotuksesta, maahantuonnin ar-
vonlisäverotuksesta, maahan tuotavien ja maasta vietävien tavaroiden ja 
ulkomaanliikenteen tullivalvonnasta, tullirikosten estämisestä ja paljasta-
misesta sekä muista tullitoimenpiteistä ja sen mukaan kuin erikseen sääde-
tään toimittaa muuta verotusta ja suorittaa tullirikosten esitutkintaa. Ver-
tailun vuoksi on syytä todeta, että verohallinnosta annetun lain 2 § mukaan 
verohallinnon tehtävänä on verotuksen toimittaminen, verovalvonta, vero-
jen ja maksujen kanto, perintä ja tilitys sekä veronsaajien oikeudenvalvonta 
sen mukaan kuin erikseen säädetään. Tullin tehtäväksi on säädetty tietty-
jen verolajien verotus, kun taas Verohallinnon tehtävät on määritelty pro-
sessin vaiheiksi eriteltyinä. 

Tullin työjärjestyksen (57/2013, 21.12.2012, muutettu 2 § 5 momentti ja 
7 § 4 momentti 16.12.2014/2014) 2 §:n 1 momentin mukaan Tullin päätehtä-
vien hoitamista varten Tullissa on ulkomaankauppa- ja verotusosasto, val-
vontaosasto ja toimipaikkaosasto.

Valvontaosaston tehtävistä on määrätty työjärjestyksen 7 §:ssä. Pykälän 
1 momentin 2 kohdan mukaan osasto vastaa Tullin tarkastustoimesta ja sii-
hen liittyvästä riskienhallinnasta. 7 §:n 4 momentin mukaan osastoon kuu-
luvat valtakunnalliset toiminnot ovat tutkinta, analyysi ja tiedustelu sekä 
yritystarkastus.

Tarkastuksessa saadun tiedon mukaan autoverotarkastus jakaantuu pe-
rinteiseen yritystarkastukseen ja Tullin verotusjärjestelmän (Move) ja Trafin 
rekisteröintitietojen vertailuun. Tietojen vertailu on analyyttistä tarkastus-
ta, joka ei välttämättä tule verovelvollisen tietoon. Vertailua on tarkoituk-
senmukaista tarkastella verotusmenettelylain 26 §:n 6 momenttiin verraten.

Verotusmenettelylain 26 §:n 6 momentti on massamenettelyyn perus-
tuvan verotuksen toimittamisen yleissäännös, mutta se muodostaa samal-
la verotarkastuksen tai -valvonnan lähtökohdan. Säännöksellä on luotu 
asianmukainen säädösperusta verotuksessa tapahtuvalle valikoinnille. Ve-
rotuksessa on käsiteltävä suuri määrä asioita lyhyen ajan kuluessa. Säänte-
lyn tarkoituksena on varmistaa, että verotus voidaan toimittaa oikein ja ta-
sapuolisesti ainakin taloudellisesti merkittävissä tai muutoin olennaisissa 
asioissa. Valikoinnissa tulee ottaa huomioon se, että verotusmenettelylain 
26 §:n 1 momentin mukaan verotusmenettelyssä ja muissa verotukseen liit-
tyvissä toimissa veronsaajien ja verovelvollisen edut tulee ottaa huomioon 
tasapuolisesti.

Tullin ja Trafin tietojen vertailu on luonteeltaan sellaista massaverotuk-
sen tietojen selvittämistä, josta säädetään verotusmenettelylain 26 §:n 6 mo-
mentissa. Vastaavan säännöksen sisällyttäminen myös autoverolakiin olisi 
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perusteltua, jotta ilmoitettujen tietojen oikeellisuuden selvittäminen perus-
tuisi olennaisuuden ja riskin periaatteisiin. Tullin ja Trafin tietojen vertai-
lussa tietyt autoverotukseen liittyvät seikat voidaan tutkia tai selvittää kat-
tavasti, ja vertailun perusteella osa voidaan valikoida tapahtumakohtaiseen 
tarkastukseen. Vertailu on selvästi Tullin vaikuttavin autoverotukseen liitty-
vä selvittämiskeino. Periaatteellisena kysymyksenä voidaan pitää sitä, onko 
vertailussa kyse verotuksen toimittamiseen kuuluvasta selvittämiskeinosta 
vai verotarkastuksesta. Vertailu poikkeaa verotusmenettelylain 14 §:ssä sää-
detystä verotarkastuksesta, koska selvittäminen tehdään lähtökohtaisesti 
rekisteröityä asiamiestä kuulematta eikä siitä laadita tarkastuskertomusta. 
Antamassaan palautteessa Tullin yritystarkastus toteaa, että sen suorittama 
Tullin ja Trafin tietojen vertailu samoin kuin perinteiset yritystarkastukset-
kin toteutetaan jälkikäteen verotuspäätöksen muodostamisen jälkeen, jo-
ten Tullin yritystarkastuksen näkemyksen mukaan kyseessä on jälkikäteen 
tehtävä verotarkastus eikä verotuksen toimittamiseen liittyvä saatujen tie-
tojen ja selvitysten tutkiminen.

Vaikka autoverotuksen valvonnasta ei ole erityisiä säännöksiä, voidaan 
nykyisiä menettelytapoja pitää olennaisilta osin asianmukaisina. Jotta auto-
verotuksen massamenettelyluonne tulisi säädöstasolla huomioon otetuksi, 
olisi syytä harkita autoverolakiin lisättäväksi verotusmenettelylain 14 §:ää 
ja 26 §:n 6 momenttia vastaavat säännökset. 

Tulli toteaa tarkastuskertomusluonnoksesta antamassaan lausunnossa, 
että Tullin ja Trafin ajoneuvotietojen vertailu on suunniteltu siirrettäväksi 
osaksi Verohallinnon yritysverotusyksikköön perustettavaa autoverotuk-
sen verovalvontaprosessia autoverotuksen siirtyessä Verohallintoon vuo-
den 2017 alussa. Lausunnon mukaan Verohallinnon yritysveroyksikön ve-
rotarkastusprosessi puolestaan hoitaa jatkossa laajemmat autoverotuksen 
verotarkastukset, joista laaditaan tarkastuskertomus. Tulli toteaa lausun-
nossaan, että autoverolakiin olisi syytä pikaisesti lisätä verotusmenettely-
lain 14 §:ää ja 26 §:n 6 momenttia vastaavat säännökset ja samalla selkiyttää 
lain tasolla verotarkastuksen ja valikointiin perustuvan selvitystyön välinen 
raja. Tullin lausunnossa esitetään kuitenkin näkemys, jonka mukaan edel-
lä mainittuja muutoksia autoverolakiin ei esitetä Verohallintoon siirtymi-
seen liittyvässä lainsäädäntökokonaisuudessa. 

Valmisteverotukseen liittyvästä tarkastuksesta säädetään valmistevero-
tuslain 96 §:ssä. Pykälässä säädetään tarkastusoikeudesta ja tietojensaanti-
oikeudesta. Tarkastuksessa on noudatettava soveltuvin osin hallintolain 39 
§:n säännöksiä. Hallintolain 39 §:n mukaan viranomaisen on ilmoitettava 
toimivaltaansa kuuluvan tarkastuksen aloittamisajankohdasta asianosaisel-
le, jota asia välittömästi koskee, jollei ilmoittaminen vaaranna tarkastuksen 
tarkoituksen toteutumista. Asianosaisella on oikeus olla läsnä tarkastukses-
sa sekä esittää mielipiteensä ja kysymyksiä tarkastukseen liittyvistä seikois-
ta. Tarkastuksen kuluessa asianosaiselle on, mikäli mahdollista, kerrottava 
tarkastuksen tavoitteista, sen suorittamisesta ja jatkotoimenpiteistä. Tar-
kastus on suoritettava aiheuttamatta tarkastuksen kohteelle tai sen halti-
jalle kohtuutonta haittaa. Lisäksi hallintolain 39 §:n mukaan tarkastajan on 
viipymättä laadittava tarkastuksesta kirjallinen tarkastuskertomus, josta tu-
lee käydä ilmi tarkastuksen kulku ja tarkastajan tekemät keskeiset havain-
not. Tarkastuskertomus on annettava tiedoksi tarkastuksessa läsnäoloon oi-
keutetulle asianosaiselle. Hallintolain 39 §:ssä on säädetty pääosin samoista 
muotoseikoista kuin asetuksessa verotusmenettelyistä.
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Tarkastuksen perusteella olisi syytä harkita verotusmenettelylain 26 §:n 
6 momentin valikointisäännöksen sisällyttämistä myös valmisteverotusla-
kiin, jolloin yksittäisissä tarkastuksissa voitaisiin nykyistä paremmin ottaa 
huomioon verotustapahtumien olennaisuus.

Verotililaissa säädetään menettelystä Verohallinnon kantamien verojen 
ja maksujen sekä suorituksen maksajan pidättämien määrien ilmoittamises-
sa, maksamisessa, palauttamisessa ja perimisessä. Lakia sovelletaan muun 
muassa ennakkoperintälain (1118/1996) ja arvonlisäverolain (1501/1993) no-
jalla kannettaviin veroihin ja maksuihin. Ennakkoperintälain 37 §:n mukaan 
se, mitä verotusmenettelystä annetussa laissa säädetään verotarkastukses-
ta ja tiedonantovelvollisuudesta, koskee myös ennakkoperintämenettelyä, 
siinä asianosaisia sekä ennakkoperintämenettelyn valvontaa. Voimassa ole-
vassa arvonlisäverolaissa ei sen sijaan ole verotarkastusta koskevia erityisiä 
säännöksiä lukuun ottamatta verovelvollisen velvollisuutta esittää aineis-
to tarkastettavaksi ja velvollisuuden laiminlyönnin seuraamuksista. Arvon-
lisäverolain 157 §:n 1 momentin mukaan verotuksen yleinen valvonta kuu-
luu Verohallinnolle ja 157 §:n 2 momentin mukaan Verohallinnon tehtävänä 
on veron määrääminen ja palauttaminen, veron suorittamisen ja maksami-
sen valvonta sekä veronkanto. 

Arvonlisäverotusta koskevasta verotarkastuksesta säädetään vuoden 
2017 alusta lukien oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun 
lain 24 §:ssä, joka vastaa verotusmenettelylain säätelyä.

Verotarkastusta koskevia säännöksiä on siten yhdenmukaistettu Vero-
hallinnon kantamien verojen osalta. Säännöksiä olisi syytä yhdenmukais-
taa myös Tullin kantamien verojen osalta. 

Verotarkastuksen ja valikointiin perustuvan selvitystyön välistä rajaa tu-
lisi täsmentää. Valikointiin perustuva selvitystyö perustuu automatisoitui-
hin prosesseihin ja valikoitujen tapausten manuaaliseen käsittelyyn, jois-
ta ei synny tarkastuskertomusta eikä välttämättä muutakaan dokumenttia. 

Auto- ja valmisteverotus suunnitellaan siirrettäväksi Tullista Verohallin-
non hoidettavaksi 1.1.2017 alkaen. Valtiovarainministeriö lähetti kesäkuus-
sa 2016 siirtoa koskevan hallituksen esitysluonnoksen lausuntokierrokselle. 
Luonnoksessa ehdotetaan, että valmisteverotus ja autoverotus siirrettäisiin 
Verohallinnon tehtäviksi. Tullille jäisi valmiste- ja autoverotusta koskeva 
valvontatehtävä ja rikostutkinta. Siirron yhteydessä tulisi varmistaa myös 
verotarkastusta koskevien säännösten asianmukaisuus. 

Valtiovarainministeriön tarkastuskertomusluonnoksesta antaman lau-
sunnon mukaan ehdotetut auto- ja valmisteverotuksen säädösmuutokset 
ovat myös valtiovarainministeriön näkemyksen mukaan perusteltuja. Lau-
sunnon mukaan valmiste- ja autoverojen integrointi Verohallinnon muihin 
verotusmenettelyihin ja lainsäädäntökehykseen aloitetaan siirron toteudut-
tua siten, että integrointi Verohallinnon uuteen tietojärjestelmään olisi mah-
dollinen vuoden 2020 alusta. Edelleen lausunnon mukaan valmiste- ja au-
toverotuksen menettelyt joudutaan tällöin arvioimaan kokonaan uudelleen. 
Kun lisäksi Verohallinnon nykyisin kantamia veroja koskeviin menettely-
säännöksiin on odotettavissa muutoksia, on lausunnon mukaan tarkoituk-
senmukaista toteuttaa myös tarkastuskertomuksessa ehdotetut valmiste- ja 
autoverotuksen muutokset siinä yhteydessä ja aikataulussa.

Verotarkastusta koskevat 
säännökset olisi syytä 
yhdenmukaistaa
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3 Tukevatko 
verotusmenettelysäännökset 
sisäisen valvonnan järjestämistä?

Muodollisen vero-oikeuden säännöksillä ja erityisesti verotusmenettelysään-
nöksillä luodaan perustaa aineellisen vero-oikeuden säännösten noudatta-
miselle. Sitä, miten hyvin verotusmenettelysäännökset tukevat aineellisen 
vero-oikeuden säännösten noudattamista, voidaan pitää yhtenä verolain-
säädännön selkeyden mittarina. 

Esimerkkinä voidaan mainita ennakkoperintälain 31 §, jonka mukaan 
työnantaja ja muu suorituksen maksaja merkitään Verohallinnon työnan-
tajarekisteriin. Säännöllisesti palkkaa maksavan työnantajan on ennen pal-
kanmaksun aloittamista tehtävä ilmoitus. Tietojen muuttumisesta on myös 
viipymättä tehtävä ilmoitus. Perustamisilmoituksesta sekä muutos- ja lopet-
tamisilmoituksesta säädetään yritys- ja yhteisötietolaissa.

Ennakkoperintälain 32 §:n mukaan suorituksen maksajan on annetta-
va Verohallinnolle ilmoitus maksamistaan palkoista ja muista suorituksista 
sekä niistä toimitetuista ennakonpidätyksistä kausiveroilmoituksella siten 
kuin verotililaissa säädetään. Säännöllisesti palkkaa maksavan työnantajan 
on annettava ilmoitus siitä, että palkkaa tai muuta suoritusta ei ole makset-
tu. Ilmoituksen voi tehdä etukäteen enintään kuudelta kuukaudelta. 

Rekisteröinnillä työnantaja tulee verovalvonnan piiriin. 31 §:ssä säädetty 
ilmoitus ikään kuin käynnistää säännöllisen ilmoitusvelvollisuuden ja täs-
mentää veronmaksun (ennakonpidätysten) ajallista ulottuvuutta. Verohal-
linto voi valvoa rekisteröinnillä ja palkanmaksun aloittamista koskevalla 
ilmoituksella sitä, että ilmoituksen tekevät kaikki kausiveroilmoitusvelvolli-
set. Velvollisuus antaa kausi-ilmoitus siitä, että palkkaa tai muuta suoritusta 
ei ole maksettu, tekee ilmoittamisvelvollisuudesta kattavan ja mahdollistaa 
systemaattisen valvonnan rekisteröityjen työnantajien osalta. Perustamisil-
moituksesta sekä muutos- ja lopettamisilmoituksista säädetään yritys- ja 
yhteisötietolaissa (244/2001). Lain 1 §:n mukaan lakia sovelletaan yrityk-
siä ja yhteisöjä yksilöivien yhtenäisten tunnusten antamiseen ja käyttöön 
sekä yrityksiä ja yhteisöjä koskevien tunniste- ja perustietojen ilmoittami-
seen, keräämiseen ja tallentamiseen Patentti- ja rekisterihallituksen ja Ve-
rohallituksen yhteisesti ylläpitämään yritys- ja yhteisötietojärjestelmään, 
järjestelmän ylläpitämiseen ja järjestelmään sisältyvien tietojen luovutta-
miseen. Koska rekisteröinnissä hyödynnetään Patentti- ja rekisterihallituk-
sen ja Verohallinnon yhteisesti ylläpitämää järjestelmää, voidaan lähtökoh-
taisesti varmistua siitä, että työnantajarekisteriin merkitään ne työnantajat, 
jotka merkitään myös kaupparekisteriin.

Rekisteröinnillä ja ilmoitusvelvollisuudella voidaan valvoa veronmaksu-
velvollisten piiriä, mutta ei voida varmistua vielä siitä, mikä on oikea tilitet-
tävän veron määrä. Maksun luotettavuutta varmentava muodollisen vero-
oikeuden säännös on sen sijaan ennakkoperintälain 36 §:ssä, jonka mukaan 
kirjanpitovelvollisen suorituksen maksajan on pidettävä ennakkoperintä-
lain mukaisista suorituksista palkkakirjanpitoa. Muu suorituksen maksaja 
on velvollinen tekemään muistiinpanot. Muodollisen vero-oikeuden sään-
nöksellä mahdollistetaan myös työnantajakohtainen verovalvonta säätämäl-
lä 37 §:ssä verotarkastuksesta ja tiedonantovelvollisuudesta. 

Verotusmenettelysäännöksillä 
voidaan parantaa 
sisäistä valvontaa
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Edellä esitetyn perusteella muodollisen vero-oikeuden säännöksillä luo-
daan eri tavoin perustaa aineellisen vero-oikeuden säännösten noudatta-
miselle. Säännökset voivat siten muodostaa valvottavissa olevien vero- tai 
maksuvelvollisten piirin ja mahdollistaa kattavan ilmoitusvalvonnan, luo-
da perustan ilmoitusten tietosisällön luotettavuudelle sekä määrittää toimi-
vallan vero- tai maksuvelvolliskohtaiselle verotarkastukselle ja siihen liit-
tyvälle tiedonantovelvoitteelle. 

Valmisteverotuksessa lupaprosessia ja luvanhaltijoiden rekisteröintiä 
koskevat valmisteverotuslain säännökset ovat muodollisen vero-oikeuden 
säännöksiä, jotka tukevat aineellisen vero-oikeuden säännösten noudat-
tamista. Lupamenettely tuo valmisteverotuslain alaisen toiminnan ja sii-
nä tapahtuvat volyymin muutokset veroviranomaisen valvonnan piiriin, 
ja verosaatavat voidaan lähtökohtaisesti turvata luvanhaltijan asettamal-
la vakuudella. 

Vaikka lupa itsessään jo tukee sisäistä valvontaa, voidaan luvan myöntä-
misen edellytyksillä parantaa sisäistä valvontaa. Esimerkkinä voidaan mai-
nita valmisteverotuslain 24 §:n 1 momentin 3 kohta ja siihen liittyvä halli-
tuksen esityksen perustelu. Perustelujen mukaan käytännössä on esiintynyt 
tilanteita, että lupaa on haettu uudelle varastolle siksi, että varastonpitäjä 
voisi ennen veronkorotusta sijoittaa varastoon tuotteita, jotka luovutettai-
siin kulutukseen lyhyen ajan sisällä. Varastoa ei sitten enää käytettäisi myö-
hemmin. Tästä syystä hallituksen esityksessä ehdotetaan, että verottoman 
varaston lupa myönnettäisiin vain sellaisille varastoille, joiden pitämiselle on 
hyväksyttävä ja perusteltu tarve. Vastaavanlainen säännös on myös valmis-
teverotuslain 29 §:n 3 momentissa. Luvanhaltijan hakiessa luvan peruutta-
mista lupa voidaan määrätä päättyväksi viimeistään kuuden kuukauden ku-
luttua hakemuksen jättämisestä tulliviranomaiselle. Hallituksen esityksen 
mukaan veron korotuksien yhteydessä on ilmennyt tilanteita, joissa luvan-
haltija pyytää koko varaston luvan peruuttamista, jotta kaikki siellä olevat 
tuotteet tulisivat verotetuksi juuri ennen veron korotuksen voimaantuloa. 
Lupaa on myös saatettu hakea uudelleen samalle varastolle pian veronko-
rotuksen voimaantultua. Valmisteverolupien tarkoituksena on hallituksen 
esityksen mukaan mahdollistaa toimiminen väliaikaisen verottomuuden jär-
jestelmässä ja veron suorittaminen vasta, kun tuotteet luovutetaan verotto-
muusjärjestelmästä kulutukseen. Varastolupien peruuttamista tai muutok-
sia ei ole tarkoitettu käytettäväksi tällaisissa tilanteissa. Säätämällä kuuden 
kuukauden määräajasta tulliviranomainen voi rajoittaa epätarkoituksen-
mukaista toimintaa merkittävästi. 

Arvonlisäverolain rekisteröintisäännöksessä ei ole vastaavaa kontrolli-
ulottuvuutta kuin ennakkoperintälaissa. Arvonlisäverolain 172 §:n mukaan 
verovelvolliset merkitään arvonlisäverovelvollisten rekisteriin lukuun ot-
tamatta lain 147 §:n 2 momentissa tarkoitettuja verovelvollisia. Lain 173 §:n 
mukaan pääsääntönä on, että Verohallinto merkitsee verovelvollisen rekis-
teriin siitä lukien, kun verollinen liiketoiminta alkaa. Verovelvollinen voi-
daan kuitenkin merkitä rekisteriin jo siitä lukien, kun hän ryhtyy hankki-
maan tavaroita ja palveluja verollista liiketoimintaa varten. 

Sisäisen valvonnan näkökulmasta muodollisen vero-oikeuden säännök-
set, kuten verotusmenettelysäännökset, ovat olennaisia, sillä ne toisaalta luo-
vat perustan sisäiselle valvonnalle ja toisaalta varmistavat aineellisen vero-
oikeuden säännösten noudattamisen. Säädösvalmistelussa niitä tulisi siten 
systemaattisesti arvioida myös sisäisen valvonnan näkökulmasta.

Säädösvalmistelussa tulisi 
ottaa huomioon myös sisäisen 
valvonnan näkökulma
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4 Onko verotusprosessien sisäinen 
valvonta asianmukaista ja riittävää?

Valtion talousarviosta annetun lain 24 b §:n mukaan viraston ja laitoksen 
on huolehdittava siitä, että sisäinen valvonta on asianmukaisesti järjestet-
ty sen omassa toiminnassa sekä toiminnassa, josta virasto tai laitos vastaa. 
Sisäisen valvonnan järjestämistä johtaa ja sen asianmukaisuudesta ja riit-
tävyydestä vastaa viraston ja laitoksen johto. Valtion talousarviosta anne-
tun asetuksen 69 §:n mukaan viraston ja laitoksen johdon on huolehditta-
va siitä, että virastossa ja laitoksessa toteutetaan sen talouden ja toiminnan 
laajuuteen ja sisältöön sekä niihin liittyviin riskeihin nähden asianmukai-
set menettelyt (sisäinen valvonta), jotka varmistavat
1. viraston ja laitoksen talouden ja toiminnan laillisuuden ja tulokselli-

suuden
2. viraston ja laitoksen hallinnassa olevien varojen ja omaisuuden tur-

vaamisen
3. viraston ja laitoksen johtamisen ja ulkoisen ohjauksen edellyttämät oi-

keat ja riittävät tiedot viraston ja laitoksen taloudesta ja toiminnasta.

4.1 Tuloverotuksessa periaatteena 
valtakunnallisesti yhdenmukaiset 
käytännöt

Verovelvollisten yhdenmukaisen kohtelun turvaamiseksi kaikki ajallaan Ve-
rohallintoon toimitetut tuloveroilmoitukset valvotaan automaatiossa yh-
denmukaisesti. Tapauskohtaiseen käsittelyyn poimitaan etukäteen määri-
teltyjen ja valtakunnallisesti yhdenmukaisten ehtojen mukaisesti vain osa 
asiakkaista ja asioista. Valvonta-ajolla pyritään tunnistamaan puutteelliset 
ja virheelliset veroilmoitukset. Valvonta-ajo ei välittömästi varmista vero-
tuksen tai siihen liittyvien tietojen oikeellisuutta vaan se muodostaa tarvit-
taessa havainnon virheriskistä valvontalistalle. Kyseessä on siten havaitse-
va kontrolli tai valikointi, jossa esiin noussut tapaus tutkitaan manuaalisesti. 
Toisaalta tarkastuksen perusteella on todettava, että nykyisellään valikoin-
neilla ei pystytä tunnistamaan kaikkia verotettavan tulon laskentaan vaikut-
tavia virheitä tai puutteita. 

Sisäisen valvonnan tehokkuutta on parannettu jakamalla asiakkaat eri 
valmisteluryhmiin sekä rajaamalla valikointiehtoja siten, että niiden avulla 
voidaan tehostaa riskien tunnistamista sekä välttää verotuksen oikeellisuu-
den varmistamisen kannalta turhien valikointien muodostuminen. Valmis-
teluryhmien määrittelyllä voidaan määrittää valikoinnit ja niiden muodos-
tumisen ehdot tietylle asiakasryhmälle, mikä parantaa sisäisen valvonnan 
tehokkuutta huomioimalla asiakasryhmän erityispiirteet ja riskit osana si-
säistä valvontaa. Valikointien käsittelyn tehokkuuden sekä yhdenmukais-
ten veroratkaisujen turvaaminen varmistetaan osaltaan ohjaamalla valmis-
teluryhmittäin muodostuvat valikoinnit ja verotuksen tekeminen asiakkaan 
erityispiirteitä hallitsevalle virkailijalle. 

Valikoinnit ovat valtakunnallisesti 
yhdenmukaisia, mutta niitä 
käytettäessä ei pystytä 
tunnistamaan kaikkia verotukseen 
vaikuttavia virheitä tai puutteita
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Valtakunnallisten työjonojen tavoitteena on muun muassa osaamisen 
ja resurssien tehokas ja tasapuolinen käyttö sekä verotuksen yhdenmukai-
suuden ja laadun parantaminen. Valtakunnalliset työjonot parantavat läh-
tökohtaisesti valikointien käsittelyn ja verotusratkaisujen laatua erityises-
ti tulkinnanvaraisissa tapauksissa.

Automaatioprosessissa tapahtuvan verovalvonnan valikointiehdot mää-
ritellään keskitetysti, ja ne ovat yhdenmukaiset samaan valmisteluryhmään 
kuuluvien verovelvollisten kohdalla. Tämä varmistaa verovelvollisten yh-
denmukaisen kohtelun valvonnassa. Valikointien muodostumisen ehdot 
määritellään keskitetysti, ja ne ovat salaisia valikointia käsitteleville virkai-
lijoille. Valtakunnallisesti yhtenäiset valmisteluryhmät tukevat verotuksen 
yhdenmukaisuutta sekä mahdollistavat valtakunnallisesti yhtenäisten työ-
menettelyohjeiden laadinnan valikointien käsittelyä varten. 

Valikointien käsittelyä ohjaavat varsin kattavat työmenettelyohjeet sekä 
Verohallinnon yhtenäistämisohje. Annetut ohjeet on olennaisilta osin asi-
anmukaisesti laadittu. Yhtenäinen ohjeistus parantaa verotusprosessin laa-
tua ohjaamalla virkailijoiden veroasioiden käsittelyä ja ratkaisumenettelyä.

Valikointien tehokkuus riippuu siitä, miten hyvin automaatiossa tapah-
tuvalla valvonta-ajolla tunnistetaan toimenpiteitä vaativat tapaukset. Täl-
löin mahdollisesti valvontalistalle tarpeettomasti valikoituvat tapaukset hei-
kentävät sisäisen valvonnan tehokkuutta.  

Verotusmenettelyn luotettavuutta täydentävät erilaisten riskikriteerien 
mukaisesti ajettavat erillislistaukset sekä verotussovellusten useat automaat-
tiset kontrollit, jotka varmentavat annettujen säännösten noudattamista. 
Tällaisia automaattisia kontrolleja ovat esimerkiksi annetuissa säännöksissä 
mainittujen euromääräisten ja muiden laissa mainittujen enimmäisrajojen 
ylittämisen esto sekä sovellusten automaattiset laskentasäännöt. Tarkastuk-
sessa syntyneen käsityksen mukaan verotussovellusten automaattiset kont-
rollit varmentavat varsin kattavasti annettujen säännösten noudattamista.

Verohallinnossa valikointien vaikuttavuutta arvioidaan säännöllisesti 
ja uusien valikointien vaikuttavuutta testataan asianmukaisesti ennen nii-
den lopullista käyttöönottoa. Menettelyllä voidaan parantaa merkittävästi 
sisäisen valvonnan tehokkuutta. 

Lopullisiin valikointiehtoihin vaikuttavat valvonnalliset tarpeet sekä 
muodostuvien valikointien lukumäärä, minkä takia on keskeistä ennaltaeh-
käistä virheiden ja puutteiden muodostumista ennakko-ohjauksella ja -oh-
jeistuksella. Vuosittain valikointiehtojen määrittelyn yhteydessä arvioidaan 
eri valikointiehdoilla raja-arvojen alle jäävien virheiden ja asioiden määrää. 
Valikointiehtojen määrittely tarkoittaa tietyn suuruisten virheiden ja puut-
teiden hyväksymistä hallinnossa, mikä aiheuttaa riskin verotuslaskentaan 
päätyvien verotustietojen oikeellisuuden kannalta.

Tarkastuksen perusteella valikointien määrää ja siten myös tutkittavien 
asioiden määrää on vähennetty vuosittain. Tutkittavien asioiden määrään 
on vaikutettu myös Verohallinnon sisäisellä ohjeistuksella ohjaamalla asian 
selvittämistä verointressin kannalta merkittävien riskien tutkintaan. Tar-
kastuksessa syntyneen käsityksen mukaan erilaisten euromääräisten kuu-
lemis-, tutkimis- ja poikkeamisrajojen määrääminen johtaa suhteellista ra-
jaa paremmin verovelvollisten yhdenmukaiseen kohteluun, koska raja on 
kaikille sama ja selkeästi sovellettavissa valikointien käsittelyssä. 

Valikointien määrään ja valikointiehtoihin vaikuttaa Verohallinnon pyr-
kimys painottaa verovalvontaa verovajeen ja harmaan talouden näkökul-
masta euromääräisesti olennaisimpien virheiden ja väärinkäytösten ha-
vaitsemiseen. Lisäksi Verohallinnossa sisäisen valvonnan kehittämistyötä 

Valtakunnallisen organisoinnin 
tavoitteena on tehokkuus, 
yhdenmukaisuus ja 
laadun parantaminen

Automaattiset kontrollit 
varmentavat säännösten 
noudattamista

Tietyn suuruisten virheiden 
ja puutteiden mahdollisuus 
hyväksytään



33

on suunnattu yhä enemmän Valmis-ohjelmistohankkeeseen, minkä takia 
uusia valikointeja kehitetään nykyisiin sovelluksiin vain erityistapauksissa.

Edellä mainituilla järjestelyillä Verohallinto voi vapaasti ja itsenäisesti 
järjestää verovalvonnan haluamalleen tasolle tai mitoittaa sen käytettävis-
sä olevien resurssien mukaan. Valikointien ja euromääräisten valvontarajo-
jen määrittelyssä on kyse tasapainoilusta verotusprosessin tehokkuusvaati-
muksen ja verovelvollisten yhdenmukaisen kohtelun välillä. Valvontarajat 
johtavat siihen, että samanlaisia tapauksia tai euromääräisesti samaa suu-
ruusluokkaa olevia tapauksia tutkitaan periaatteessa yhdenmukaisin pe-
rustein. Kuitenkin valvontarajan alle jääviä tapauksia ei tutkita tarkemmin, 
mikä heikentää verotuksen säännöstenmukaisuutta ja verovelvollisten yh-
denmukaista kohtelua.  

Tarkastuksen perusteella verovalvonnan tehokkuutta ja reaaliaikaisuut-
ta voitaisiin lisätä kehittämällä lainsäädäntöä sekä automatisoimalla vero-
tusprosessin toimintoja ja sisäistä valvontaa entistä laajemmin, jolloin vir-
kailijakohtaisesti suoritettavaa manuaalista selvitystyötä voitaisiin ohjata 
aiempaa enemmän verointressin ja -riskin kannalta olennaisiin tapauksiin. 

Tarkastusten perusteella Verohallinnossa tulisi kehittää sisäisen valvon-
nan kontrolleja, joilla varmistetaan valvonta-ajoihin ja verotuslaskentaan 
päätyvien veroilmoitustietojen täydellisyys ja loogisuus. Tämän lisäksi tu-
lisi kehittää automaatiossa tapahtuvan verovalvonnan laajuutta siten, että 
veroilmoitusten ja niihin liittyvien muutosten perusteita valvottaisiin aina 
yhdenmukaisin menettelyin tietojärjestelmäperusteisesti riippumatta tu-
loveroilmoituksen toimittamishetkestä. Tämä parantaisi valvonnan tehok-
kuutta ja luotettavuutta. Valvonnan tehokkuutta lisäisi myös se, että virheel-
lisiä veroilmoituksia päätyisi muutosverotukseen mahdollisimman vähän. 
Valikoinnit tulisi siten tehdä ja käsitellä yhdenmukaisin sisäisen valvon-
nan menettelyin ja viipymättä viimeisen palautuspäivän jälkeen, jotta vali-
koinnit voidaan tutkia ja selvittää asianmukaisesti ennen verotuksen vah-
vistamista. Tarkastuksen perusteella suositellaan myös sisäisen valvonnan 
menettelyiden kehittämistä sähköisissä verotustietojen ilmoituskanavissa.

Verotusprosessin sisäisen valvonnan menettelyitä ja tietojärjestelmiä ke-
hitettäessä on myös suositeltu muiden verotusprosessien keräämän ja tuot-
taman tiedon entistä laajempaa hyödyntämistä tuloverotustietojen oikeel-
lisuuden ja täydellisyyden varmentamisessa.

Valikointiajoissa tutkittavaksi nousevat tapaukset ovat pääosin luon-
teeltaan riskejä mahdollisista virheistä ja puutteellisuuksista. Valikoitujen  
tapausten tutkinta suoritetaan manuaalisesti, mikä vaikuttaa kontrollien 
luotettavuuteen. Virkailijat voivat päätyä virheelliseen tulkintaan ja ratkai-
suun tai siirtää verotustiedot laskentaan korjaamatta tuloverotuksen tieto-
ja, vaikka verotustiedoissa olisikin todettavissa selkeitä loogisuusvirheitä ja 
puutteita. Valikointi ei siten takaa automaattisesti oikeaa verotusratkaisua 
ja verovelvollisten yhdenmukaista kohtelua. Tarkastuksen perusteella suo-
sitellaan, että Verohallinnossa tulisi kehittää valikointien käsittelyyn liitty-
viä laadunvalvonnan menettelyitä, koska sisäisen valvonnan kontrollijärjes-
telmän luonne aiheuttaa hallinnolle riskejä siitä, ettei annettuja säädöksiä, 
määräyksiä ja ohjeita noudateta valikointien käsittelyssä. 

Laadunvalvonta painottuu pääosin verotuksen vahvistamisen jälkeiseen 
aikaan. Olisi suositeltavaa, että tietojärjestelmiä kehittämällä ja muilla edel-
lä mainituin keinoin verovalvontaa voitaisiin suorittaa nykyistä reaaliaikai-
semmin, jolloin laatua voitaisiin valvoa nykyistä laajemmin myös tulkinnan-
varaisten asioiden osalta ennen verotuksen vahvistamista.

Valikointi johtaa tasapainoiluun 
tehokkuusvaatimuksen ja 
yhdenmukaisen kohtelun välillä

Valikointi ei takaa automaattisesti 
oikeaa verotusratkaisua
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4.2 Oma-aloitteisesti suoritettavien verojen 
hallinnointi on pitkälle automatisoitu

Verohallinnon ilmoituskanavat hyödyntävät Verohallinnon muiden järjes-
telmien tietoja, mikä mahdollistaa sisäisen valvonnan kontrollien rakenta-
misen laajasti jo kausiveroilmoituksen lähetysvaiheeseen. Ilmoituksen lä-
hetysvaiheen kontrollit vähentävät virkailijoiden selvitettäväksi päätyvien 
virheellisten ja puutteellisten kausiveroilmoitusten määrää. Ulkopuolisten 
palveluntarjoajien ilmoituskanavat sekä mahdollisuus paperisten kausive-
roilmoitusten lähettämiseen edellyttää nykyisellään kuitenkin vahvoja si-
säisen valvonnan kontrolleja erityisesti vastaanottavassa Verohallinnon Oi-
va-sovelluksessa.

Verohallinnossa käsiteltävien ilmoitusten määrä ja automatisoidut toi-
mintoketjut korostavat virheitä ennalta estävien sisäisen valvonnan kont-
rollien merkitystä. Kyse on paitsi tietojärjestelmien luotettavuudesta ja toi-
mintojen käsittelyn asianmukaisuudesta myös kontrollien vaikuttavuudesta 
sekä niiden taloudellisesta järjestämisestä. Oiva-järjestelmä liittää jokaiseen 
sisäisen valvonnan kontrollien havaintoon työluettelotehtävän, jos automaa-
tio ei pysty muodostamaan selvityspyyntöä. Havainto tutkitaan tällöin ma-
nuaalisesti. Tarkastuksessa on arvioitu työluettelotehtävien muodostumisen 
perusteita suhteessa niihin riskeihin, jotka voivat johtaa selkeästi epäloogi-
siin ja virheellisiin veron määriin verotilillä. Oiva-sovelluksen vastaanotto-
vaiheen ja kohdekauden tilanteen selvittelyn automaattisissa kontrolleissa 
ei ole todettu sellaisia olennaisia puutteita, joita ei kontrolloitaisi riittäväs-
ti muilla Oiva-sovelluksen automaattisilla kontrolleilla. Tarkastuksessa ei 
ole myöskään todettu puutteita kontrollien toimivuudessa. 

Huolimatta siitä, että Oiva-järjestelmän automaattisten kontrollien avul-
la havaitaan olennaisilta osin kausiveroilmoitustietojen epäloogisuudet ja 
virheet, tarkastuksessa on todettu riskejä, jotka liittyvät Oiva-sovelluksen 
automaattisten kontrollien luotettavuuteen. Virkailijat voivat vaikuttaa 
varsin vapaasti sisäisen valvonnan kontrollijärjestelmän toimivuuteen ve-
rovelvolliskohtaisesti, mikä heikentää sisäisen valvonnan luotettavuutta ja 
aiheuttaa hallinnolle riskejä siitä, ettei annettuja säädöksiä, määräyksiä ja 
ohjeita noudateta. Osa ilmoitusvalvonnan kontrolleista on myös toiminnal-
lisuudeltaan sellaisia, että ne edellyttävät normaalista poikkeavaa ilmoitta-
miskäyttäytymistä tietyn ajanjakson ennen kuin verovelvolliset nostetaan 
virkailijoille selvitettäväksi, mikä aiheuttaa riskin, ettei sisäisen valvonnan 
kontrolleilla havaita sellaista ilmoittamiskäyttäytymistä, johon virkailijoi-
den tulisi puuttua.

Sisäisen valvonnan kontrollien luonteesta johtuen työmenettelyohjei-
den edellyttämät toimenpiteet ja niiden ajantasaisuus muodostavat keskei-
sen sisäisen valvonnan kontrollin, jolla ohjataan toiminnan lainmukaisuut-
ta ja verovelvollisten yhdenmukaista kohtelua. Tarkastuksessa todettiin, 
että työluettelotehtäviin liittyvät työmenettelyohjeet eivät sisällä olennai-
sia puutteita.

Lisäksi tarkastuksessa on huomioitu muut sisäisen valvonnan kontrol-
lijärjestelmää täydentävät kontrollit. Tarkastuksessa syntyneen käsityk-
sen mukaan valvonnalla pyritään havaitsemaan sellaisia riskejä, virheitä ja 
puutteita, jotka eivät ole riittävän sisäisen valvonnan näkökulmasta kaikkein 

Virheitä ennalta ehkäisevät 
kontrollit korostuvat

Kontrollien vaikuttavuudella 
on olennainen merkitys
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kriittisimpiä. Toisaalta tutkittavaksi päätyviä asioita on merkittävästi rajat-
tu, mikä aiheuttaa riskin, että kaikkia riskialttiita verovelvollisia ja virheel-
lisiä kausiveroilmoituksia ei havaita riittävän ajoissa. Poimittavat tapahtu-
mat ovat osittain myös sellaisia, että osa niistä olisi tehokkainta tutkia ennen 
tilitapahtumien kirjaamista verotilille, koska virheiden ja väärinkäytösten 
selvittäminen jälkikäteen on työläämpää.

Tarkastuksessa syntyneen käsityksen mukaan oma-aloitteisten verojen 
ratkaisumenettelyissä tulisi olla nykyistä vahvempi kontrolli hyväksymis- ja 
päätösluetteloiden käsittelyvaiheessa, kun huomioidaan sisäisen valvonnan 
automaattisten kontrollien luotettavuudessa havaitut riskit ja puutteet. Li-
säksi virkailijoiden laajat toimenkuvat edellyttävät verotusprosessin laadun-
valvonnan vahvistamista. Verohallinnossa tulisi myös kiinnittää huomiota 
työluettelotehtävien käsittelyn ja ratkaisumenettelyn dokumentointiin. Tä-
mä helpottaisi myös Verohallinnossa suoritettavaa laadunvalvontaa ja ratkai-
suun vaikuttaneiden seikkojen todentamista jälkikäteen. Dokumentoinnin 
kehittämistä edellyttää myös tiedonkulun riskien kasvaminen, kun työteh-
tävien käsittelyssä on siirrytty yhä enemmän valtakunnallisiin työjonoihin. 

Negatiivisen arvonlisäveron luonne valtion maksettavaksi tulevana ja ve-
rovelvolliselle palautettavana verona edellyttää vahvoja sisäisen valvonnan 
kontrolleja. Tarkastuksessa syntyneen käsityksen mukaan negatiivisen ar-
vonlisäveron sisäisen valvonnan menettelyitä ei voida pitää asianmukaisina 
ja riittävinä. Verohallinnossa tulee kehittää sisäisen valvonnan menettelyitä 
siten, että negatiivisen arvonlisäveron perusteista voidaan kohtuudella var-
mentua ennen niiden kirjaamista verotilin tilitapahtumiksi.

Arvonlisäverolain 177 §:n mukaan veron määrä on pyrittävä selvittämään 
ostojen, tavanomaisten myyntipalkkioiden, palkkojen tai muiden sellaisten 
kustannuserien perusteella laadittujen laskelmien avulla taikka muiden sa-
malla alalla ja vastaavanlaisissa olosuhteissa toimivien verovelvollisten liike-
toimintaan vertaamalla. Tarkastuksessa syntyneen käsityksen mukaan auto-
maation muodostamien arvioesitysten perusteet täyttävät olennaisilta osin 
arvonlisäverolain 177 §:n säännökset. Arvioesityksien muodostamisessa ei 
kuitenkaan nykyisellään tehdä vertailua samalla alalla tai vastaavanlaisis-
sa olosuhteissa toimiviin. Automatisoitu verotusprosessi voi johtaa siihen, 
että verosäännöksiä sovelletaan yksinkertaisemmin kuin tilanteessa, jossa 
verotus hoidetaan manuaalisesti. Automatisoitu ja tehokas verotusproses-
si edellyttää säännösten yksiselitteisyyttä, mikä tulisi huomioida verotus-
menettelyyn liittyvien säännösten kehittämistyössä.

Verohallinnon tarkastuskertomusluonnoksesta antaman lausunnon mu-
kaan arvonlisäverotuksen verovalvontaa on kehitetty vuoden 2013 jälkeen 
määrätietoisesti entistä vaikuttavammaksi. Tämä on toteutettu tekemällä 
uusia riskiperusteisia sääntöjä, kehittämällä organisaatiota ja valvontamal-
leja sekä vahvistamalla henkilöstön osaamista. Lausunnon mukaan negatii-
visen arvonlisäveron valvontaa on kehitetty käyttöönottamalla uusia valvon-
tamenettelyitä. Petollisten negatiivisten ilmoitusten torjunta on lausunnon 
mukaan ollut tehokasta, mutta uusia muotoja ja toimintamalleja väärinkäy-
töksistä on paljastunut edelleen, mikä edellyttää Verohallinnossa säännös-
ten ja valvontamenettelyiden kehittämistä jatkuvasti. Lausunnon mukaan 
arvonlisäverotuksen valvontaa uudistetaan Valmis-ohjelmistoon siirtymi-
sen myötä vuoden 2017 alusta.

Verotusprosessin laadunvalvontaa 
tulee vahvistaa

Negatiivinen arvonlisävero 
edellyttää vahvoja sisäisen 
valvonnan kontrolleja
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4.3 Rekisteröinti ja tehtävien eriyttäminen 
ovat Verohallinnon sisäisen valvonnan 
yleisiä edellytyksiä

Rekisteröinti

Asiakasrekisteröinti ja sen ajantasaisuus on tärkeä osa valvontaprosessia, 
koska se luo perustan verotustoiminnalle ja muun muassa ilmoittamis- ja 
maksuvelvollisuuden kontrollien toiminnalle. Verohallinnon rekistereissä 
olevien asiakkaiden valvonta tehdään pääosin valtakunnallisilla eheys- ja 
valvonta-ajoilla sekä muilla jälkikäteen ajettavilla listauksilla. 

Tietojärjestelmiä kehitettäessä tulisi selvittää mahdollisuutta järjestää 
asiakasrekisteröinnin sisäisen valvonnan automaattiset kontrollit siten, et-
tä niillä voitaisiin lisätä tietojärjestelmän ohjaavaa vaikutusta toimintojen 
käsittelyssä ja samalla estää nykyistä tehokkaammin säädösten ja työme-
nettelyohjeiden vastaiset rekisteröinnit. Lisäksi rekisteröintiä automati-
soidessa tulisi myös automatisoida prosessin sisäisen valvonnan kontrollit, 
jolloin Verohallinnon asiakasrekisteröinnin sisäinen valvonta järjestettäi-
siin yhdenmukaisin periaattein riippumatta asiakasrekisteriin ilmoittau-
tumismenettelystä.

Automaattisten sisäisen valvonnan kontrollien luominen asiakasrekis-
teristä poistamisedellytysten havaitsemiseksi on nykyisellään haasteellista, 
koska rekisteröintiedellytyksien todentamiseksi tarvittavia tietoja on useis-
sa eri Verohallinnon sovelluksissa. Verohallinnossa tulisi tietojärjestelmiä 
kehitettäessä järjestää sisäisen valvonnan menettelyt siten, että rekisteröin-
tikelpoisuuden menettäminen havaittaisiin nykyistä reaaliaikaisemmin.

Verohallinnon tarkastuskertomusluonnoksesta antamassa lausunnossa 
todetaan, että yritysten rekisteröintiasemavalvonnassa siirrytään mahdolli-
simman reaaliaikaiseen toimintamalliin, kun nykyiset verotusjärjestelmät 
korvautuvat uudella Valmis-ohjelmistolla.

Tehtävien eriyttäminen

Tehtävien riittävää eriyttämistä toimenkuvilla ja käyttöoikeuksilla voidaan 
pitää yhtenä keskeisenä virheitä ja väärinkäytöksiä ehkäisevänä sisäisen 
valvonnan kontrollina. Verohallinnossa toimenkuvien rajaamista käyttöoi-
keuksin korostaa tapahtumien suuri määrä sekä automatisoidut prosessit.

Tarkastuksessa syntyneen käsityksen mukaan Verohallinnon tehtäviä 
ei ole kaikilta osin asianmukaisesti eriytetty. Tarkastuksessa todettiin, että 
käyttöoikeusrooleja ei voida Verohallinnon järjestelmissä rajata tehokkaas-
ti, mikä vaikeuttaa käyttöoikeuksien asianmukaista rajaamista toimenkuvi-
en mukaiseksi. Siltä osin kuin käyttöoikeuksia ei voida rajata tehokkaasti, 
tulisi laajoista toimenkuvista aiheutuvia sisäisen valvonnan riskejä hallita 
korvaavilla kontrolleilla. 

Järjestelmiä kehitettäessä Verohallinnon tietojärjestelmien käyttöoi-
keusrooleja tulisi kehittää siten, että käyttöoikeudet voidaan rajata nykyis-
tä tehokkaammin asianmukaisesti eriytettyjen toimenkuvien mukaiseksi.

Rekisteröinnin ajantasaisuus 
korostuu valvonnassa

Tehtävien eriyttäminen on 
keskeinen ehkäisevä kontrolli
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4.4 Uusien ajoneuvojen autoverotus 
toimii kohtuullisen hyvin, mutta 
verotusmenettelysäännökset eivät ole 
ajantasaisia

Autoverovelvolliset voivat asioida Tullissa joko käteisasiakkaana tai rekiste-
röitynä asiamiehenä. Käteisasiakkaan verotus toimitetaan ennen ajoneuvon 
rekisteröintiä. Autovero on myös maksettava ennen rekisteröintiä. Rekiste-
röity asiamies voi puolestaan rekisteröidä uuden ajoneuvon ennen autove-
roilmoituksen antamista ja verojen maksua. Tarkastus rajattiin koskemaan 
vain rekisteröityjä asiamiehiä. 

Rekisteröitynä asiamiehenä toimiminen on luvanvaraista. Rekisteröity 
asiamies ilmoittaa ajoneuvot verotettavaksi jaksoissa, jotka Tulli määrää. 
Tulli vahvistaa vuosittain jaksot, veroilmoituksen viimeiset jättöpäivät ja 
verojen suorittamisen eräpäivät. Jaksolta ilmoitetaan verotettavaksi kaik-
ki ne ajoneuvot, joiden verokynnys on ylittynyt jakson aikana. Verokynnyk-
sen ylittäminen tarkoittaa sitä, että ajoneuvo on joko rekisteröity tai otettu 
muutoin käyttöön. Autoverotusta koskeva tarkastus kohdistui vuonna 2013 
tehtyihin verotuspäätöksiin. Vuonna 2013 veropäätöksiä tehtiin kaikkiaan 
79 rekisteröidylle asiamiehelle. Päätökset jakautuivat uusiin ja käytettyihin 
ajoneuvoihin siten, että uusien ajoneuvojen osuus autoveron määrästä oli 
noin 98,6 %. Tarkastus rajattiin uusiin ajoneuvoihin. Tarkastuksen piiriin 
kuului siten yhteensä 120 199 ajoneuvoa, joista maksettiin autoveroa yh-
teensä 821,3 miljoonaa euroa.

Verovelvollisuus ja vastuu verosta

Autoverolain 4 §:ssä säädetään, että jos ajoneuvon tuo maahan tai valmistaa 
39 §:ssä tarkoitettu rekisteröity asiamies, vastaa tämä autoverosta. Jos ve-
roa ei saada perityksi rekisteröidyltä asiamieheltä, verovelvollinen on lais-
sa tarkoitettu omistaja tai haltija, paitsi jos hän osoittaa maksaneensa auto-
veron määrän rekisteröidylle asiamiehelle tai tämän edustajalle. 

Rekisteröidyn asiamiehen vastuu suhteessa veronsaajaan on selkeä, mut-
ta suhteessa verovelvollisen asemassa olevaan ajoneuvon ostajaan vastuu 
on epäselvä. Tullissa rekisteröidyn asiamiehen vastuu autoverosta tulkitaan 
eri tavoin eri yksiköissä. Yritystarkastuksen laatimissa tarkastuskertomuk-
sissa annetaan asiaan liittyviä ohjeita rekisteröidyille asiamiehille. Ohjeen 
mukaan yhtiön tulee seurata sitä, että veroviranomaisille tilitetty vero vas-
taa jälleenmyyjiltä tai kuluttajilta perittyä autoveroa. Sen sijaan verotusta 
toimittavassa autoverotusyksikössä vastuu nähdään selvästi suppeampana.

Rekisteröidyn asiamiehen tehtäviä ja vastuuta on syytä täsmentää. Li-
säksi olisi syytä harkita, että verotuspäätös lähetettäisiin aina myös ajoneu-
von omistajalle. Omistaja voisi verrata maksamansa autoveron määrää ve-
rotuspäätöksen mukaiseen autoveroon, josta hän on toissijaisesti vastuussa. 

Tulli toteaa tarkastuskertomusluonnoksesta antamassaan lausunnossa, 
että uuden ajoneuvon ostajan tiedonsaantia autoverotuksesta ollaan toteut-
tamassa siten, että autoverotuksen sähköiseen internet-palveluun Web-mah-
ti on toteutettu autoverotustietojen hakupalvelu, josta valmistenumerolla 
hakemalla voi saada kaikkien Tullin autoverottamien ajoneuvojen julkiset 

Rekisteröidyn asiamiehen tehtäviä 
ja vastuuta on syytä täsmentää
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verotustiedot. Lausunnossa esitetyn Tullin näkemyksen mukaan menettely 
takaa ajoneuvon ostajalle tehokkaasti mahdollisuuden verrata myyjän hä-
neltä perimän autoveron määrää verotuspäätöksellä kannettuun autove-
roon. Lausunnon mukaan palvelu on tällä hetkellä koekäytössä ja siitä tul-
laan tiedottamaan laajemmin vuoden 2016 lopulla.

Veron määrä ja verotusarvo

Veroprosentti määräytyy henkilöauton tai vuoden 2008 alun jälkeen ensi 
kertaa käyttöönotetun pakettiauton yhdistettyä kulutusta vastaavan hiili-
dioksidipäästön perusteella, joka on merkitty tai pitäisi merkitä 
rekisteriin auton teknisiin tietoihin. CO2-arvoon perustuva veroprosentti 
toimii hyvin autoverotuksen perustana. Täydellinen virheettömyys 
edellyttää, että varmistetaan CO2-arvon oikeellisuus vertaamalla Tullin 
verotusjärjestelmän arvoa Trafin rekisteritiedoissa olevaan arvoon. 
Tullin yritystarkastus tekee kyseisen vertailun systemaattisesti.

Uusien ajoneuvojen verotusarvon määräytymisen ajankohta (veropäi-
vä) ei perustu autoverolain säännökseen vaan Tullin antamaan ohjeeseen. 
Myös tapa, jolla verotusarvoon vaikuttava tavanomaista alennusta vastaava 
erä määritellään, perustuu edellä mainittuun Tullin ohjeeseen. Verotusar-
von täsmentäminen ohjetasoisella normilla ei ole suotavaa. 

Tarkastuksen perusteella markkinoille tulevan uuden ajoneuvomallin 
yksilöinti kaupallisen nimikkeen avulla toimii teknisesti varsin hyvin ve-
rotusarvon määrittäjänä. Tietojen toimittaminen Tulliin, ylläpito, käyt-
täminen veroilmoituksissa ja vertailu Trafin tietoihin muodostavat koko-
naisuuden, jota voidaan pitää olennaisilta osin luotettavana. Huomiota on 
kuitenkin syytä kiinnittää kaupallisten nimikkeiden suureen mallikohtai-
seen määrään sekä selvästi kohdennettuihin hinnastoihin. Jos kaupallisia 
nimikkeitä on runsaasti, jolloin kyse on jo käytännössä yksittäisen ajoneu-
von hinnasta, on riski, että ajoneuvolle muodostuu jo nettohinta. Tällöin 
tavanomaisena alennuksena huomioon otettu 5,5 prosenttia ajoneuvon ar-
vonlisäverollisesta autoverottomasta pyyntihinnasta tulee huomioon ote-
tuksi ikään kuin lisäalennuksena.

Veronoikaisu ja jälkiverotus

Autoverolain 56 §:ssä säädetään veronsaajan hyväksi tehtävästä oikaisusta. 
Jos autovero laskuvirheen tai siihen verrattavan erehdyksen vuoksi taikka 
sen johdosta, että veroviranomainen ei ole asiaa joltakin osin tutkinut, on 
verovelvollisen sitä aiheuttamatta jäänyt kokonaan tai osaksi määräämät-
tä tai sitä on samanlaisesta syystä palautettu liikaa, veroviranomaisen on, 
jollei asia muutoin ole vireillä tai valitukseen annetulla päätöksellä ratkais-
tu, oikaistava antamaansa päätöstä (oikaisu veronsaajan hyväksi). Oikaisu 
on tehtävä vuoden kuluessa sitä seuraavan kalenterivuoden alusta, jona ve-
ro tai veronpalautus määrättiin tai olisi verovelvollisen ilmoituksen perus-
teella pitänyt määrätä. Vastaava oikaisuaika verotusmenettelylaissa on kak-
si vuotta. Säännös poikkeaa verotusmenettelylain säännöksestä myös sikäli, 
että verotusmenettelylain säännöksestä on poistettu tutkimusvelvoitetta 
koskeva ehto siirryttäessä automatisoituun verotusprosessiin.

57 §:ssä säädetään jälkiverotuksesta. Jos sen johdosta, että verovelvol-
linen on antanut puutteellisen, erehdyttävän tai väärän veroilmoituksen 

CO2-arvoon perustuva 
veroprosentti toimii hyvin 
autoverotuksen perustana

Huomiota on syytä kiinnittää 
kaupallisten nimikkeiden 
suureen mallikohtaiseen 
määrään sekä selvästi 
kohdennettuihin hinnastoihin

Tullilla on hyvät tekniset valmiudet 
uusien ajoneuvojen verovalvontaan
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taikka muun tiedon tai asiakirjan, autovero on kokonaan tai osaksi jäänyt 
määräämättä tai sitä on palautettu liikaa, veroviranomaisen on määrättävä 
verovelvollisen maksettavaksi mainitusta syystä määräämättä jäänyt vero 
( jälkiverotus). Jälkiverotus on toimitettava kolmen vuoden kuluessa sen 
kalenterivuoden päättymisestä, jonka kuluessa vero olisi verovelvollisen 
ilmoituksen perusteella pitänyt määrätä, tai veroa on määrätty palautetta-
vaksi liikaa. Tullilla on hyvät tekniset valmiudet valvoa uusien ajoneuvojen 
verotuksen kannalta keskeisiä riskitekijöitä niin, että veroilmoituksen lai-
minlyönnistä tai veroilmoituksen virheistä aiheutuva jälkiverotus voidaan 
toteuttaa säädetyssä ajassa.

Tullilla on autoverolain 59 §:n nojalla laaja harkintavalta määrätä veron-
korotusta. Veronkorotus voi olla 30 % ja tahallisissa tai törkeissä huolimat-
tomuustapauksissa jopa 50 %. Harkintavalta perustuu lakiin, mutta sen so-
veltamiskäytäntö perustuu epäviralliseen ohjeeseen. 

Veronlisäyksen laskeminen tilanteessa, jossa rekisteröity asiamies on 
antanut veroilmoituksen myöhässä mutta ennen 61 §:ssä säädettyä eräpäi-
vää, on johtanut veronlisäykseen, vaikka rekisteröidyllä asiamiehellä ei ole 
ollut edes mahdollisuutta maksaa veroa säädettynä aikana. Veronlisäyksen 
määrään vaikuttaa Tullin manuaaliseen käsittelyyn käyttämä aika. Kyse 
ei ole siten maksamatta jätetylle verolle määrätystä veronlisäyksestä vaan 
sanktiosta, joka aiheutuu myöhässä jätetystä veroilmoituksesta. Siitä mää-
rätään erikseen veronkorotus, joten vähäisestä myöhästymisestä tulee kak-
sinkertainen sanktio. 

Tulli toteaa tarkastuskertomusluonnoksesta antamassaan lausunnossa, 
että käytäntöä on muutettu autoverotuksen tietojärjestelmien verotusjakso-
jen määräytymissäännöillä siten, että edellä kuvatussa tapauksessa tapah-
tuma siirtyy seuraavalle jaksolaskulle, jolloin vero on mahdollista maksaa 
ennen eräpäivää ja veronlisäyksen määräämistä.

Selvittämisvelvollisuus ja verotarkastus

Verotarkastus on yksi veroviranomaisen selvityskeinoista. Vaikka autove-
rotuksen valvonnasta ei ole erityisiä säännöksiä, voidaan nykyisiä menet-
telytapoja pitää olennaisilta osin asianmukaisina. Jotta autoverotuksen 
massamenettelyluonne tulisi säädöstasolla huomioon otetuksi, olisi syy-
tä harkita autoverolakiin lisättäväksi verotusmenettelylain 14 §:ää ja 26 §:n 
6 momenttia vastaavat säännökset. Antamassaan palautteessa Tullin auto-
verotus kannattaa edellä esitettyä suositusta, koska Tullin toimivalta tuli-
si näin tarkemmin määriteltyä lain tasolla, jolloin säädösten pohjalta olisi 
mahdollista tarkentaa verotuksen toimittamisen ja verotarkastuksen välis-
tä toimivallan- ja työnjakoa.

Uusien ajoneuvojen autoverotus perustuu olennaisilta osin sähköiseen 
ilmoitusmenettelyyn ja niiden pohjalta automaattisesti syntyviin verotus-
päätöksiin. Sovelluskontrolleilla valvotaan tiettyjä edellytyksiä, ja jos ne ei-
vät täyty, veroilmoitus siirtyy manuaaliseen käsittelyyn. Manuaaliseen kä-
sittelyyn tulevat siten esimerkiksi ilmoitukset, jotka on annettu myöhässä, 
ja tapaukset, joissa ajoneuvolla ei ole voimassa kaupallista nimikettä. Sovel-
luskontrollit ovat siten sisäisen valvonnan näkökulmasta olennaisia. Niitä 
olisi syytä edelleen kehittää tunnistamaan ja eliminoimaan poikkeavia ta-
pauksia ja ohjaamaan niitä manuaaliseen käsittelyyn eli tapauskohtaiseen 
selvittämiseen. 

Laaja harkintavalta on haaste 
verovelvollisten yhdenmukaisen 
kohtelun kannalta

Veroilmoituksen myöhästyessä 
riskinä on kaksinkertainen sanktio
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Tulli toteaa tarkastuskertomusluonnoksesta antamassaan lausunnossa, 
että sovelluskontrollien osalta autoverotuksessa on tehty viimeisen vuoden 
aikana erilaisia riskianalyysejä ja simulaatioita liittyen niin rekisteröityjen 
asiamiesten verotuksessa kuin yksittäisten verovelvollisten käteisverotuk-
sessa tutkittaessa mahdollisuuksia laajentaa automaation käyttöä verotuk-
sessa. Edelleen lausunnossa todetaan, että analyysien tuloksia on tarkoitus 
hyödyntää laajemmin ja kehittää nykyistä laajempia ja yksityiskohtaisempia 
sovelluskontrolleja autoverotukseen viimeistään siinä vaiheessa, kun auto-
verotus siirtyy Verohallinnon Valmis-ohjelmistoon vuonna 2020.

4.5 Valmisteverot kannetaan asianmukaisesti, 
mutta on myös kehittämistarpeita

Valmisteverot ovat välillisiä veroja, jotka kohdistuvat tiettyjen tuotteiden 
kulutukseen tai käyttöön. Valmisteveroja kannetaan valtiontaloudellisista 
syistä, mutta niihin liittyy myös muun muassa sosiaali- ja terveyspoliittisia 
sekä ympäristö- ja energiapoliittisia tavoitteita. Valmisteveroja kannetaan 
sekä Suomessa valmistetuista tuotteista että Suomeen tuotavista tuotteis-
ta. Molemmissa tapauksissa verotuksen toimittaa Tulli. Osa tuotteista kuu-
luu direktiiveillä yhdenmukaistetun valmisteverotuksen piiriin. Näitä tuot-
teita ovat alkoholi ja alkoholijuomat, valmistettu tupakka, sähkö, maakaasu, 
kivihiili ja nestemäiset polttoaineet. Yhdenmukaistetun valmisteverotuk-
sen alaisten tuotteiden lisäksi Suomessa kannetaan myös kansallisia val-
misteveroja makeisista, jäätelöstä, virvoitusjuomista, juomapakkauksista ja 
mäntyöljystä. Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta on päättä-
nyt, että makeisten ja jäätelön valmistevero poistetaan vuoden 2017 alusta. 

Valmisteveroja kannettiin vuonna 2015 yhteensä 6,8 miljardia euroa. 
Tarkastus on kohdistunut tammi-kesäkuussa 2015 tehtyihin verokausi-il-
moittajia koskeviin verotuspäätöksiin. Verokausi-ilmoittajalla tarkoitetaan 
valtuutettua varastonpitäjää, rekisteröityä vastaanottajaa, veroedustajaa se-
kä niitä verovelvollisia, joihin asianomaisen valmisteverolain tai muun lain 
mukaan sovelletaan rekisteröityä elinkeinonharjoittajaa koskevia säännök-
siä. Verokausi-ilmoittajia oli Tullista saadun tammi-kesäkuun tietoaineis-
ton mukaan yhteensä 833. 

Tarkastuksen perusteella todettiin, että valmisteverot on olennaiselta 
osin kannettu säädösten mukaisesti ja että sisäinen valvonta on olennaisel-
ta osin asianmukaisesti järjestetty.

Valmisteverotuksen kehittämistarpeita

Valmisteverotuksen oikaisua ja jälkiverotusta koskevia säännöksiä ei ole uu-
distettu vastaamaan verotuksen automatisoinnin edellyttämiä muutoksia.

Veronkorotusten määräämisessä Tullin harkintavalta perustuu lakiin, 
mutta sen soveltamiskäytäntö perustuu epäviralliseen ohjeistukseen. 

Veronlisäystä koskevat säännökset saattavat johtaa jälkiverotuksen yh-
teydessä kohtuuttomaan lopputulokseen tilanteessa, jossa varsinainen vero 
palautetaan, mutta veronlisäys jää voimaan. Jälkiverotuspäätöksissä saattaa 
usein syntyä asetelma, jossa vero veronlisäyksineen jää verovelvollisen tosi-
asiallisesti maksettavaksi eikä veroa siten voida vyöryttää kuluttajan mak-

Veronlisäykset voivat olla eräissä 
tapauksissa kohtuuttomia
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settavaksi. Jälkiverotuksen määräajan pidentäminen vastaamaan verotus-
menettelylain 56 §:n 4 momentissa säädettyä viiden vuoden määräaikaa 
saattaisi valmisteveron tyyppisessä veromuodossa johtaa verovelvollisen 
kannalta kohtuuttomaan tilanteeseen. Tämä on syytä ottaa huomioon, jos 
valmisteverotuksen oikaisusäännöksiä harkitaan muutoin muutettavaksi.

Sähköisessä veroilmoitusmenettelyssä verotuspäätös syntyy pääsään-
töisesti automaattisesti. Jos veroilmoitus on annettu myöhässä tai muutoin 
puutteellisena, ilmoitus nousee Tullissa manuaaliseen käsittelyyn. Ennak-
kovalvonnan parantamiseksi olisi perusteltua harkita sovelluskontrollien 
kehittämistä siten, että manuaaliseen käsittelyyn nousisi nykyistä enem-
män veroilmoituksia riskeihin ja olennaisuuteen perustuen. Samalla tulisi 
laatia selkeät menettelytapaohjeet verotuksen yhdenmukaisuuden varmis-
tamiseksi. Kirjallista ohjeistusta edellyttävät erityisesti veronkorotuksen ja 
veronlisäyksen määräämismenettelyt.

Tarkastuksen perusteella olisi syytä harkita verotusmenettelylain 26 §:n 
6 momentin valikointisäännöksen sisällyttämistä myös valmisteverotusla-
kiin, jolloin yksittäisissä tarkastuksissa voitaisiin nykyistä paremmin ottaa 
huomioon verotustapahtumien olennaisuus. 

Tullin yritystarkastuksen laatimissa tarkastuskertomuksissa annetaan 
verovelvolliskohtaisia ohjeita erilaisten linjausten mukaisesti. Tullin tulisi 
tunnistaa erilaiset tulkintatilanteet systemaattisesti verolajeittain ja muo-
dostaa niiden pohjalta mahdollisimman selkeät linjaukset ja periaatteet 
valmisteverotuksen toimittamiseksi säädösten mukaisesti ja yhdenmukai-
sella tavalla. Tullin olisi syytä harkita erityisiä kontrolleja euromääräisesti 
olennaisissa tai erityisen tulkinnanvaraisissa tapauksissa. Sisäisen valvon-
nan näkökulmasta on olennaista varmistaa, että keskeiset säädökset ovat 
ajantasaisia. Valmisteverotuslaissa on säädetty useista ennakkovalvontaa 
tukevista menettelyistä (esimerkiksi lupamenettely, rekisteröinti ja ennak-
koratkaisut), joilla voidaan osaltaan ehkäistä tulkinnanvaraisten tapaus-
ten syntymistä. Lisäksi useilla muilla lainsäädännön ulkopuolisilla seuran-
tamenettelyillä voidaan pyrkiä ennakoimaan tulkinnanvaraisia tapauksia.

Valmisteverotuksen yleiset ongelmatyypit Tullin sisäisen valvonnan 
näkökulmasta

Erityisesti tuloverotusta koskevan vero-oikeudellisen tutkimuksen kautta 
on yleistynyt jako verotuksen laajuusongelmaan, kohdistamisongelmaan, 
arvostusongelmaan ja jaksottamisongelmaan. Kulutusverotutkimuksessa 
tämä jako ja nämä käsitteet eivät ole olleet samassa määrin esillä kuin vä-
littömässä verotuksessa. 

Valmisteverotusta koskevassa tarkastuksessa tarkasteltiin esiintyneitä 
ongelmia ja niiden yhteyttä Tullin sisäiseen valvontaan edellä esitettyjä on-
gelmatyyppejä soveltaen. Ongelmatyypit jaettiin laajuusongelmaan, arvos-
tusongelmaan, asiaperusteiseen kohdistamisongelmaan ja ajalliseen kohdis-
tamisongelmaan. Tarkastuksessa on hyödynnetty Tullin valmisteverotusta 
koskevia tarkastuskertomuksia vuosilta 2012–2015. Edellä mainitut ongel-
matyypit esiintyvät kymmenien tarkastuskertomusten johtopäätöksissä. 
Seuraavassa on analysoitu ongelmatyypeittäin konkreettisia esiin noussei-
ta ongelmia Tullin sisäisen valvonnan näkökulmasta. 

Yhdenmukainen verotus edellyttää 
selkeitä linjauksia ja periaatteita
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Laajuusongelma

Laajuusongelmassa korostuu tulkinnanvaraisuus. Tulkinnanvaraisuus hei-
jastuu Tullin sisäiseen valvontaan eri tavoin sen mukaan, mikä verolaji on 
kyseessä. Polttoaine- ja energiaverotuksessa tulkinnanvarainen asia edel-
lyttää käytännössä erityistä teknistä asiantuntemusta. 

Tullin jälkikäteen suorittamissa tarkastuksissa havaitut polttoaine- ja 
energiaverotuksen virheet saattavat aiheuttaa useiden miljoonien eurojen 
jälkiverotuksen tai palautuksen. Virheet voivat siten olla molempiin suun-
tiin. Yksittäisen tarkastuksen huomattavasta euromäärästä huolimatta vir-
heiden fiskaalinen vaikutus ei ole välttämättä kovin olennainen. Kyse on pi-
kemminkin verotuksen oikeellisuudesta.

Nestemäisissä polttoaineissa kolme volyymiltään suurinta verovelvollis-
ta tilittää verolajin veroista 99 %. Sähköveron osalta kymmenen volyymil-
tään suurinta verovelvollista tilittää noin 53 % verolajin kokonaisverosta. 
Eräiden polttoaineiden veroryhmässä vastaava suhde on noin 78 %. Fis-
kaalisesta näkökulmasta tarkasteltuna nestemäisissä polttoaineissa on vä-
hän keskeisiä verovelvollisia, ja niihin voidaan kohdistaa tarkastuksia jopa 
vuosittain. Myös eräiden polttoaineiden veroryhmässä on rajallinen määrä 
volyymiltään olennaisia verovelvollisia. Sähkövero poikkeaa edellä maini-
tuista veroista siinä mielessä, että volyymiltään suurehkoja verovelvollisia 
on varsin runsaasti. Kaksikymmentä suurinta verovelvollista tilittää sähkö-
verosta noin 72 % ja kolmekymmentä suurinta noin 82 %.

Sisäisessä valvonnassa korostuvat systemaattiset yritystarkastukset. En-
nakkovalvonnan osuus ei näyttäisi olevan kovin merkittävä. Olisi kuitenkin 
perusteltua harkita verovelvollisten systemaattista ohjeistusta tehtyjen ha-
vaintojen pohjalta, vaikka havainnot olisivatkin yksittäisistä tarkastuskoh-
teista. Toisaalta olisi syytä harkita myös selvästi rajattujen tarkastusten 
tekemistä nykyistä suurempaan joukkoon verovelvollisia, jos virheriski yk-
sittäisen tarkastuksen perusteella arvioidaan suureksi. 

Makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien verolajissa asioiden tulkinnan-
varaisuus esiintyy Tullin sisäisen valvonnan näkökulmasta eri tavoin kuin 
polttoaine- ja energiaveroissa. Tuotteiden verollisuus tai verottomuus saat-
taa varmistua vasta Tullilaboratorion tutkimustulosten perusteella. Tul-
kinnanvaraisuus ilmenee myös tuotteiden sijoittamisessa oikeisiin tariffi-
nimikkeisiin. Esimerkkinä tulkinnan täsmentymisestä voidaan mainita se, 
että Tullin valmisteverotusyksikön mukaan marjakeitot ovat 1.1.2013 alka-
en virvoitusjuomaverollisia tuotteita.

Alaryhmittäin tarkasteltuna jäätelöiden osalta viisi volyymiltään suu-
rinta verovelvollista tilittää kokonaisveroista noin 93 % ja kymmenen suu-
rinta noin 97 %. Makeisverosta viisi suurinta verovelvollista tilittää noin 
69 % ja kymmenen suurinta noin 82 %. Virvoitusjuomista puolestaan vii-
si suurinta verovelvollista tilittää noin 70 % ja kymmenen suurinta noin 91 
%. Jälkikäteen tehtävällä tarkastuksella saadaan siten verotuksen mahdol-
listen virheiden fiskaalinen vaikutus pieneksi. Olennaista on kuitenkin se, 
että jos tulkinnanvarainen asia kohdistuu usean vuoden jälkiverotuksena 
pienehkölle verovelvolliselle, voivat asian seurausvaikutukset olla verovel-
vollisen kannalta merkittäviä. Tarkastuksen perusteella osin tulkinnanva-
raisena pidettävä makeisverotus poistuu, sillä talouspoliittinen ministeri-
valiokunta päätti syyskuussa 2015, että makeisilta ja jäätelöltä poistetaan 
vero vuoden 2017 alusta. 

Tulkinnanvaraisuus 
vaihtelee verolajeittain

Verovelvollisten määrä 
vaihtelee verolajeittain 
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Alkoholi- ja alkoholijuomaverosta viisi suurinta verovelvollista tilittää 
noin 75 % ja kymmenen suurinta verovelvollista noin 93 %. Tarkastusker-
tomusten perusteella alkoholi- ja alkoholijuomaveron soveltamisessa ei 
näyttäisi olevan erityistä tulkinnanvaraisuutta ja laajuusongelmaa. Lähtö-
kohtaisesti asetelma on sama kuin makeis-, jäätelö- ja virvoitusjuomaveron 
kohdalla, eli jos tulkinnanvarainen asia kohdistuu pienehköön tai muuhun 
kuin vakiintuneesti toimivaan verovelvolliseen, voivat jälkiverotuksen seu-
rausvaikutukset olla merkittäviä. 

Kolme volyymiltään suurinta verovelvollista tilittää tupakkaverosta noin 
99,5 %. Tupakkaverossa ei ole tunnistettavissa erityistä laajuusongelmaa.

Jälkiverotuksessa verovelvolliselle voi koitua veroseuraamuksia usealta 
vuodelta siten, että veroja ei ole mahdollista vyöryttää kulutusverotuksen 
periaatteiden mukaisesti lopullisille käyttäjille. Tulkinnanvaraisissa kysy-
myksissä korostuu Tullin yleinen ja systemaattinen ennakko-ohjaus hake-
maan esimerkiksi sitovaa tariffitietoa tai ennakkoratkaisua. 

Jälkikäteen tehtävässä valvonnassa tarkastustoimen organisointi siten, 
että polttoaine- ja energiaverojen tarkastaminen on keskitetty niihin eri-
tyisesti perehtyneelle ryhmälle, pienentää sisäisen valvonnan riskiä. Tuot-
teen verollisuuden varmistuminen vasta Tullilaboratorion tutkimuksessa 
ei vastaa hyvän verojärjestelmän (verotusperiaatteiden) tunnusmerkkejä.

Arvostusongelma

Arvostusongelma ei esiinny valmisteverotuksessa niin monimuotoisena kuin 
esimerkiksi tuloverotuksessa, koska valmisteverotus on pääsääntöisesti yk-
sikköperusteista. Tarkastuskertomuksista voidaan kuitenkin nostaa esiin 
eräitä esimerkkejä, joissa arvostusongelma tavalla tai toisella realisoituu. 

Yleisesti voidaan sanoa, että arvostusongelma voi esiintyä erilaisina mää-
rittely-, mittaus- ja laskentaongelmina. Sisäisen valvonnan näkökulmasta 
arvostusongelmien ratkaisuissa ja käsittelyssä korostuu Tullin yleinen en-
nakkovalvonta ja -ohjaus, jotta vältytään jälkikäteen tehtävän tarkastuksen 
tapauskohtaisilta ratkaisuilta. Yritystarkastuksen verovelvolliskohtaisista 
ohjeista olisi syytä tarpeen mukaan laatia yleisiä toimintaohjeita.

Asiaperusteinen kohdistamisongelma

Asiaperusteisessa kohdistamisessa voidaan tunnistaa kolme tasoa, jotka ovat 
verovelvollisuuden määrittäminen, oikean verollisen tuotteen tunnistami-
nen ja veroilmoituksen oikeellisuus.

Verovelvolliseen liittyvät asiaperusteisen kohdistamisen ongelmat liit-
tyvät veroedun saamisen edellytyksiin. Esimerkkinä voidaan mainita ta-
paus, jossa yritys ei kuulunut toimivaan palautusjärjestelmään, jolloin sen 
olisi pitänyt maksaa tuoteryhmään 22 kuuluvista maahantuomistaan juo-
mista valmisteveroa. 

Tuotteeseen liittyvät asiaperusteisen kohdistamisen ongelmat liittyvät 
tariffinimikkeeseen ja sen sitovuuteen, epäselviin tuotenimikkeisiin, tuot-
teiden fyysiseen erillään pitoon ja tuotemäärän luotettavaan todentamiseen. 
Tyypillisesti tulkintaongelmasta seuraa paitsi laajuusongelma myös asia-
perusteisen kohdistamisen ongelma. Vaikka tuote katsottaisiinkin verolli-
seksi, saattaa tulla arvioitavaksi luottamuksensuojaa koskevat kysymykset. 

Jälkiverotuksessa vero 
ei välttämättä kohdistu 
lopullisille käyttäjille

Arvostusongelmat edellyttävät 
ennakkovalvontaa ja -ohjausta
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Veroilmoitukseen liittyvät asiaperusteisen kohdistamisen ongelmat puo-
lestaan liittyvät puutteelliseen kirjausketjuun verolaskelman ja kirjanpidon 
välillä, varastokirjanpidon puutteisiin ja laskentavirheisiin tai erilaisiin ve-
rovelvollisen sisäisen valvonnan puutteisiin. Asiaperusteisen kohdistami-
sen ongelma saattaa saada alkunsa arvostusongelmasta.

Ajallinen kohdistamisongelma

Ajallisen kohdistamisen ongelmat puolestaan liittyvät virheelliseen vero-
kynnyksen soveltamiseen tai erilaisiin veromuutosten voimaantulosään-
nöksistä aiheutuviin ongelmiin. Veromuutokselle säädetty voimaantuloai-
ka saattaa johtaa useisiin peräkkäisiin ongelmiin eli ajallisen kohdistamisen 
ongelmasta voi seurata myös asiaperusteisen kohdistamisen ongelma ja ar-
vostusongelma. Esimerkiksi lakia nestemäisten polttoaineiden valmiste-
verosta (1472/1994) on muutettu 1.1.2016 voimaan tulleella lainmuutoksel-
la (378/2015), jolla poistettiin nestekaasun verottomuus. Muutos työllistää 
Tullin verovalvontaa.

Veromuutokselle säädetty voimaantuloaika aiheuttaa euromääräisesti 
suurimman ongelman tupakkaveron korotusten yhteydessä. Laillisuustar-
kastuksessa tehdyn arvion mukaan verovelvollisten verosuunnittelusta on 
aiheutunut verotulojen menetyksiä 1.1.2015 voimaan tulleen verokorotuksen 
osalta arviolta 25,7 miljoonaa euroa ja 1.1.2016 voimaan tulleen veronkoro-
tuksen osalta arviolta 26,3 miljoonaa euroa. Verotulojen menetykset on las-
kettu savukkeiden tuoteryhmästä, jonka osuus tupakkaverosta on noin 92 %. 

Veronkorotukseen varautumisessa kaupan eri portaat täydentävät varas-
tojaan ennen veronkorotusta. Kyse on tällöin aidosta kulutukseen luovut-
tamisesta, jonka mahdolliseen rajoittamiseen fiskaalisista syistä Euroopan 
komissio on suhtautunut kielteisesti. Tulevaan veronkorotukseen varaudu-
taan myös tekemällä siirtoja verottomasta varastosta verolliseen varastoon. 
Siirrossa verovelvollisen verottomasta varastosta verolliseen varastoon il-
man myyntitapahtumaa ei kyseessä ole aito kulutukseen luovuttaminen – 
vaikka valmisteverotuslain 8 §:n sanamuodon mukaisen tulkinnan mukaan 
näin onkin. Menettelyä tulisi arvioida valmisteverotuslain veronkiertoa kos-
kevan 42 §:n mukaisesti. Säännöksen mukaan jos jollekin olosuhteelle tai 
toimenpiteelle on annettu sellainen oikeudellinen muoto, joka ei vastaa asi-
an varsinaista luonnetta tai tarkoitusta, valmisteverotusta toimitettaessa on 
meneteltävä niin kuin asiassa olisi käytetty oikeaa muotoa.

Valtiovarainministeriö toteaa tarkastuskertomusluonnoksesta anta-
massaan lausunnossa, ettei menettelyä voida pitää veronkiertona silloin, 
kun valmisteverotuslaissa tarkoitettu kulutukseen luovuttaminen tapahtuu 
tuotteiden poistuessa verottomasta varastosta, jolloin verokynnys ylittyy. 
Lausunnossa todetaan, että valmisteverotuslain kulutukseen luovuttamis-
ta koskeva 8 § perustuu valmisteveroja koskevasta yleisestä järjestelmästä 
annetun direktiivin samansisältöiseen säännökseen. Kulutukseen luovut-
taminen tapahtuu, kun tuotteet poistuvat väliaikaisen verottomuuden jär-
jestelmästä. Tuotteet poistuvat väliaikaisen verottomuuden järjestelmästä 
lausunnon mukaan muun muassa silloin, kun ne siirretään verottomasta va-
rastosta verolliseen varastoon. Lausunnon mukaan kulutukseen luovuttami-
sen edellytyksenä ei ole myyntitapahtuma, vaan kyse on laissa tarkoitetusta 
kulutukseen luovutuksesta myös silloin, kun verovelvollinen siirtää tuotteet 
verottomasta varastostaan omaan verolliseen varastoonsa. Edellytyksenä 

Veromuutokset johtavat 
peräkkäisiin verotuksen ongelmiin

Tupakkaveron korotukset 
johtavat tasapainoiluun 
sallitun verosuunnittelun ja 
kielletyn veronkierron välillä
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kulutukseen luovuttamiselle eli verokynnyksen ylittymiselle on lausunnon 
mukaan se, että tuotteet siirretään fyysisesti pois verottomasta varastosta.

Valtiovarainministeriön tarkastuskertomusluonnoksesta antamassa lau-
sunnossa todetaan myös, että ennakkovarastointi myöhentää veronkoro-
tusmäärän osalta korotusvuoden verotuottoa verrattuna siihen, ettei ve-
rovelvollisella olisi veronkorotushetkellä ollenkaan verollisia varastoja. 
Lausunnon mukaan veromuutoksiin varautumista ja verovelvollisten lail-
lista verosuunnittelua tapahtuu tavanomaisesti jossain määrin kaikessa ve-
rotuksessa. Lausunnon mukaan erityisesti valmisteverotuksen osalta tähän 
pystytään varautumaan niin päätöksenteon kuin budjettiennusteiden laa-
dinnassakin etukäteen, joten on kyseenalaista, voidaanko erotusta kutsua 
veromenetykseksi. Lisäksi lausunnon mukaan on huomattava, että esimer-
kiksi peräjälkeen puolivuosittain tehtyjen korotusten yhteydessä verotulo-
jen kertyminen myöhentyy vain alkutilanteen osalta ja mikäli se nähdään 
jossain tilanteessa ongelmaksi, voidaan verotuottojen ajoittumiseen vaikut-
taa esimerkiksi veromuutosten voimaantuloa aikaistamalla. Lausunnon mu-
kaan olennaista on ainoastaan se, että valtion verotuotot karttuvat silloin, 
kun on etukäteen päätöstä tehtäessä oletettukin, eikä niinkään se, että nii-
tä olisi karttunut tätä aikaisemmin.  

Valtiovarainministeriön tarkastuskertomusluonnoksesta antamassa lau-
sunnossa todetaan myös, että nimenomaan tupakkaveron osalta kyseessä ei 
ole myöskään ansiottomana pidettävä veroedun valuminen verovelvolliselle. 
Lausunnon mukaan tupakkatuotteet on myytävä hintalipukkeeseen merki-
tyllä hinnalla, josta vero on maksettu, joten verovelvollinen ei saa ennakko-
varastoiduista tuotteista ylimääräistä katetta. Lausunnon mukaan ylimää-
räisiä kustannuksia aiheuttavasta ennakkovarastoinnista verovelvolliselle 
koituva etu onkin myöhentyneen hinnannousun ja sitä kautta myöhenty-
neen myynnin laskemisen lisäksi ainoastaan kilpailuasetelman säilyttäminen 
muihin samanlaista ennakkovarastointia harjoittaviin toimijoihin nähden. 

Myös Tulli toteaa antamassaan palautteessa, että koska verokynnys ylit-
tyy ja valmisteverotuslaissa tarkoitettu kulutukseen luovuttaminen tapah-
tuu tuotteiden poistuessa verottomasta varastosta, ei menettelyä Tullin nä-
kemyksen mukaan voida pitää veronkiertona. 
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Tarkastus perustuu seuraaviin Verohallinnon ja Tullin vuosien 2012–2015 
tilintarkastusten yhteydessä tehtyihin verotuloja koskeviin laillisuustar-
kastuksiin:
1. Verotilillä käsiteltävät oma-aloitteiset verot ja -veronluonteiset mak-

sut, tilintarkastajan väliraportti 29.4.2013
2. Henkilöverotusyksikön tuloverotusprosessi, tilintarkastajan välira-

portti 22.4.2014
3. Yhteisöjen tuloverotusprosessi, tilintarkastajan väliraportti 16.12.2014
4. Uusien ajoneuvojen autoverotus, tilintarkastajan väliraportti 30.4.2015
5. Valmisteverotus, tilintarkastajan väliraportti 28.4.2016.

Tarkastuksen tavoite 

Tarkastuksen tavoitteena oli selvittää, ovatko automatisoitua verotuspro-
sessia koskevat verotusmenettelysäännökset sisäisen valvonnan kannal-
ta ajantasaisia ja selkeitä ja onko verotusprosessin sisäinen valvonta asian-
mukaista ja riittävää. Ensimmäisessä kysymyksessä on kiinnitetty huomiota 
verotusmenettelyjä koskevien säännösten ajantasaisuuteen ja toiminnalli-
suuteen. Toisessa kysymyksessä sisäisen valvonnan asianmukaisuutta ja 
riittävyyttä on tarkastettu verotusprosessiin sisältyvien erilaisten kontrol-
lien näkökulmasta.

Tarkastuksen kohde

Tarkastus kohdistui verotusmenettelyihin Verohallinnon ja Tullin kanta-
missa veroissa sekä verotusprosessien sisäiseen valvontaan. Verohallinnon 
kantamista veroista tarkastus kohdistui tuloveroihin sekä verotilillä käsi-
teltäviin oma-aloitteisesti suoritettaviin veroihin. 

Tarkastuskohteen säädösperustan muodostaa laki verotusmenettelys-
tä (1558/1995), verotililaki (604/2009), autoverolaki (1482/1994) ja valmis-
teverotuslaki (182/2010) sekä arvonlisäverolaki (1501/1993) verotusmenet-
telyjä koskevien säännösten osalta.

Tarkastuksen kysymykset, kriteerit, aineistot ja menetelmät

Yksittäisten tarkastusten tarkastuskysymykset, kriteerit ja aineistot on ku-
vattu erillisissä väliraporteissa. Verohallinnon tarkastukset perustuivat si-
säisen valvonnan kontrollien testaamiseen ja tapahtumatarkastukseen, joi-
ta on täydennetty haastattelujen, kyselyiden ja asiakirja-analyysien avulla. 
Tulliin kohdistuneet tarkastukset on toteutettu analyyttisenä tarkastuksena, 
verotuksen hallinnointiprosessin tarkastuksena ja tapahtumatarkastuksena.

Tarkastuksen toteutusaika

Yksittäiset tarkastukset on toteutettu vuosien 2012–2015 tilintarkastus-
ten yhteydessä. Yhteenvetotarkastus on toteutettu huhti-elokuussa 2016.
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Tarkastuksen tekijät

Tarkastuksen tekijät olivat tilintarkastusneuvos, JHTT Pekka Ihalainen, 
johtava tilintarkastaja Sebastian Seemer ja johtava lainsäädäntöasiantun-
tija Kaj von Hertzen.

Tarkastusta ohjasivat ja valvoivat tilintarkastusjohtaja, JHTT Väinö Vi-
herkoski, tilintarkastuspäällikkö, JHTT Jaakko Eskola ja tilintarkastuspääl-
likkö, CISA Pentti Mykkänen.





Kertomus sisältää iStockin valokuvia.
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