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Laillisuustarkastus

Tarkastuskertomus 17/2016 Verotulot

Yhteenveto kertomusluonnoksen lausunnoista

Valtiontalouden tarkastusvirasto on saanut viitekohdassa mainitun tarkastuskertomuksen luonnokses-
ta palautetta seuraavasti:

Valtiovarainministeriö 7.9.2016

Tulli 6.9.2016

Verohallinto 6.9.2016

Lausunnonantajilla on ollut tilaisuus

- lausua näkemyksensä tarkastuskertomusluonnoksessa esitetyistä tarkastusviraston kannanotoista
sekä

- esittää kertomusluonnoksen tekstiin korjaus- ja täsmennysehdotuksia.

Ennen lopullisen tarkastuskertomuksen antamista tarkastusvirasto on kertomusta viimeisteltäessä ot-
tanut huomioon palautteen seuraavasti:

1. Lausunnonantajien näkemykset kannanotoista

Palautteen antajien lausunnoissa on pääosin oltu samaa mieltä kertomusluonnoksen kannanotoista.
Lausunnot eivät ole antaneet aihetta muutoksiin lopullisen tarkastuskertomuksen kannanotoissa lu-
kuun ottamatta lisättyä viittausta oma-aloitteisten verojen verotusmenettelylakiin, joka tulee voimaan
vuoden 2017 alusta. Lisäksi täsmennyksiä on sisällytetty tarkastuskertomuksen havainto-lukuun.

Sekä valtiovarainministeriö että Verohallinto toivat lausunnoissaan esille hankkeen, joka valtiovarain-
ministeriön lausunnossa esitetään lainsäädäntöhankkeena ja Verohallinnon lausunnossa tietojärjes-
telmien uudistamishankkeena. Näillä viitataan pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelmaan, jonka
mukaan hallitus toteuttaa Verohallinnon kantamia veroja koskevat uudistukset, joilla yhdenmukaiste-
taan ja yksinkertaistetaan verotus- ja veronkantomenettelyä sekä verotuksen muutoksenhaku- ja seu-
raamusjärjestelmää. Lisäksi edistetään sähköisiä toimintatapoja ja verotuksen reaaliaikaistamista.
Lainsäädäntöuudistukset toteutetaan kustannussyistä samanaikaisesti Verohallinnossa käynnissä ole-
van tietojärjestelmäuudistuksen kanssa. Uudistukset toteutetaan vaiheittain vuosien 2016–2019 aika-
na uuden tietojärjestelmän verolajikohtaisen käyttöönoton vaiheistuksen mukaisesti. Ensimmäisen
vaiheen lainsäädäntömuutokset (HE 29/2016 vp) on hyväksytty eduskunnassa 21.6.2016 ja muutokset
tulevat voimaan 1.1.2017. Uudistusta koskevat keskeiset periaatteet on sisällytetty lopulliseen tarkas-
tuskertomukseen, samoin kuin siitä aiheutuvat muutokset muun muassa arvonlisäverolakiin.

Verohallinnon lausunnossa on esitetty myös arvonlisäverotuksen valvontaan liittyviä kehittämistoimia,
jotka on sisällytetty tarkastuskertomukseen.

Valtiovarainministeriön lausunnossa huomautettiin kahdesta arvonlisäverolakia koskevasta johtopää-
töksestä. Tarkastuskertomusta täsmennettiin verotarkastuksen osalta, mutta valikointia ja tutkimis-
velvoitetta koskevaa kohtaa tarkastusvirasto ei nähnyt aiheelliseksi muuttaa.
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Tarkastusvirasto ei nähnyt aiheelliseksi muuttaa näkemystään myöskään ongelmasta, joka aiheutuu
verovelvollisten varautumisesta tupakkaveron korotukseen. Verovelvolliset varautuvat korotuksiin
osana ennakkovarastointia tekemällä siirtoja verottomasta varastosta verolliseen varastoon, mitä tar-
kastusviraston näkemyksen mukaan tulisi arvioida valmisteverotuslain veronkiertoa koskevan 42 §:n
mukaisesti. Valtiovarainministeriön kanta on sisällytetty tarkastuskertomukseen.

Tullin lausunnossa huomautetaan tarkastuskertomusluonnoksen kohdasta, jossa todetaan, että Tullis-
sa rekisteröidyn asiamiehen vastuu autoverosta tulkitaan eri tavoin eri yksiköissä. Tullin lausunnossa
viitataan myös aiemmin autoverotarkastuksesta annettuun Tullin lausuntoon, joka on päivätty
23.4.2015. Tarkastushavaintojen ja edellä mainitun lausunnon perusteella Tullin yritystarkastus ohjeis-
taa rekisteröityjen asiamiesten seurantavastuuta kuluttajilta perittyyn autoveroon laajemmin kuin au-
toverotus-yksikkö, joten tarkastusviraston näkemystä ei ole aihetta muuttaa.

Tulli toteaa lausunnossaan, että se on muuttanut autoverotuksen tietojärjestelmien verotusjaksojen
määräytymissääntöjä, jolloin vero on veroilmoituksen myöhästymisestä huolimatta mahdollista mak-
saa ennen eräpäivää ja veronlisäyksen määräämistä, jolloin vältetään tarkastuskertomusluonnoksessa
esiin tuotu kaksinkertainen sanktio. Tietojärjestelmämuutos on sisällytetty tarkastuskertomukseen.

Tarkastuskertomukseen on myös sisällytetty Tullin lausunnossa esitettyjä kehittämistoimia, jotka liit-
tyvät uuden ajoneuvon ostajan tiedonsaantiin verotuspäätöksellä kannettuun autoveroon, johon osta-
ja voi verrata maksamaansa autoveroa sekä autoverotuksen sovelluskontrollien kehittämiseen.

2. Teknisluonteiset täsmennys- ja korjausehdotukset

Lausunnoissa ei ole esitetty teknisluonteisia täsmennys- ja korjausehdotuksia.

Lisätietoja: Tilintarkastusneuvos Pekka Ihalainen, p. 0400 820 983.


