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1.1

Tausta
Ennakonkantomenettelyjen uudistaminen

Verohallinnon kantamien verojen ennakonkantoa ja eräitä muita verotusmenettelyjä uudistetaan marraskuun alussa 2017 voimaan tulevilla lakimuutoksilla. Hallituksen esityksessä ennakonkannon ja eräiden muiden verotusmenettelyjen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi
(HE 237/2016 vp) ehdotetut lait vahvistettiin 27 päivänä tammikuuta 2017 (säädöskokoelmanumerot 50—64/2017).
Lakimuutoksilla yhtenäistettiin ja selkeytettiin ennakonkantomenettelyä. Ennakkoperintälain
(1118/11996) ja verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) muutokset koskivat sekä verovelvollisen aloitteesta että Verohallinnon aloitteesta tehtävien ennakon määräämisen, muuttamisen ja poistamisen määräaikoja. Ennakkoa voitaisiin muuttaa verotuksen päättymiseen
saakka. Ennakoiden hyväksi lukeminen verotuksessa muuttui siten, että ennakot luetaan hyväksi sen mukaisesti kuin ne on määrätty, eikä maksujen kertymisellä ole enää merkitystä ennakoiden hyväksilukemisessa. Ennakon täydennysmaksusta luovuttiin ja ennakkoperintää voisi jatkossa täydentää verovuoden jälkeen vaatimalla lisää ennakkoa maksettavaksi. Tuloverotuksen korkoja koskevan sääntelyn muutokset vaikuttivat myös ennakoiden koronlaskentaan.
Ennakon maksaminen viimeistään eräpäivänä on korotonta verovuoden ja verovuotta seuraavan ensimmäisen kuukauden ajan. Ennakonkantoa koskevat säännökset ovat yhtenäiset kaikille verovelvollisille, mutta niitä sovelletaan siirtymäsäännösten mukaisesti vaiheittain eri verovelvollisryhmiin.
Lakimuutoksilla ei muutettu niitä ennakkoperintälain säännöksiä, joiden nojalla valtioneuvosto on antanut voimassa olevan ennakkoperintäasetuksen (1124/1996). Asetukseen ehdotetaan
kuitenkin tehtäväksi eräitä lakimuutoksista johtuvia muutoksia.
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2.1

Ehdotetut muutokset
Eräpäivän määräytyminen

Asetuksessa säädettyä ennakon eräpäivää koskevaan 20 §:n säännökseen ehdotetaan lisättäväksi ennakkoperintälain muutoksista johtuvat ennakon erääntymistä koskevat uudet säännökset. Verovuoden aikana ennakko erääntyisi nykytilan mukaisesti kantokuukauden 23 päivänä.
Kantokuukaudet määritellään ennakkoperintälain 6 §:n nojalla annetuissa Verohallinnon päätöksissä yhteisön ja yhteisetuuden ennakonkannon alarajasta ja kantoeristä (157/200/2017) ja
luonnollisen henkilön ja kuolinpesän ennakonkannon alarajasta ja kantoeristä (169/200/2017).
Asetuksessa säädettäisiin myös verovuoden jälkeen kannettavan ennakon eräpäivästä. Verovuoden jälkeen kannettavan ennakon eräpäivä olisi kolmen viikon kuluttua ennakon määräämisestä. Verovuoden päättymisen jälkeen ennakolle voitaisiin verovelvollisen vaatimuksesta
määrätä myös aikaisempi eräpäivä. Näin verovelvollinen voisi maksaa ennakon heti esimerkiksi koronlaskun katkaisemiseksi. Aikaisintaan verovuoden jälkeen määrättävä ja kannettava

ennakko voisi erääntyä sinä päivänä, jolloin ennakko määrätään eli ennakon päätöspäivänä.
Lisäksi asetukseen ehdotetaan lisättäväksi säännös ennakon eräpäivästä silloin, kun ennakko
määrätään verovuoden aikana, mutta kannetaan verovuoden jälkeen.
Asetuksessa ehdotetaan säädettäväksi eräpäivän määräytymisestä silloin, kun asetuksen nojalla määräytyvä eräpäivä ei olisi pankkipäivä. Eräpäivä olisi tällöin seuraava ensimmäinen
pankkipäivä. Näin Verohallinnon olisi asetettava eräpäivä aina siten, että ennakon eräpäiväksi
tulisi pankkipäivä.
2.2

Verovelvollisen selvitysvelvollisuus

Verovelvollisen selvitysvelvollisuutta koskevaa säännöstä tarkistettaisiin siten, että se kattaisi
kaikki laissa säädetyt ennakon määräämisen ja muuttamisen tilanteet. Verovelvollisen olisi
ennakon määräämistä tai muuttamista koskevan vaatimuksen yhteydessä esitettävä nykyiseen
tapaan selvitys ennakon perusteista.
2.3

Maksuunpanopäätöksen ajankohta

Ennakkoperintälaissa säädetään ennakon maksuunpanon määräajoista ennakkoa määrättäessä,
muutettaessa tai poistettaessa. Maksuunpanopäätöksen ajankohtaa koskeva asetuksen säännös
ehdotetaan kumottavaksi tarpeettomana.
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Esityksen vaikutukset

Ehdotetut muutokset toteuttavat hallituksen esityksessä ennakonkannon ja eräiden muiden verotusmenettelyjen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 237/2016 vp) esitettyjä verotusmenettelysääntelyn uudistamisen ja yhtenäistämisen tavoitteita. Esityksellä tehtäisiin ennakkoperintäasetukseen uutta lainsäädäntöä koskevat päivitykset.
Muutokset vaikuttavat verovuoden päättymisen jälkeen lisää maksettavan ennakon erääntymiseen. Ennakko erääntyisi viimeistään kolmen viikon päästä ennakon määräämisestä tai se voitaisiin eräännyttää aikaisintaan sinä päivä, jona ennakko määrätään. Ennakolle lasketaan huojennettua viivästyskorkoa verovuoden päättymistä seuraavan toisen kuukauden alusta lukien,
ja maksamattomalle ennakolle lasketaan viivästyskorkoa ennakon eräpäivästä lukien. Eräpäivän valinnalla verovelvollinen voisi vaikuttaa veroille laskettaviin korkoseuraamuksiin.
Jos verovelvollinen tekee ennakon muutoshakemuksen Verohallinnon sähköisessä asiointipalvelussa, voisi hän joustavasti valita lisäennakon eräpäivän. Jos verovelvollinen vaatisi lisäennakkoa muulla tavoin, erääntyisi lisäennakko lähtökohtaisesti asetuksessa säädetyn mukaisesti, jotta verovelvollinen saisi ennakon määräämistä koskevan päätöksen tiedoksi ennen ennakon eräpäivää.
Ehdotetuilla muutoksilla ei ole muita merkittäviä vaikutuksia.
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Valmistelu

Asetusehdotukset on valmisteltu valtiovarainministeriössä yhteistyössä Verohallinnon kanssa.
Asetusehdotusta ei ole tarkastettu oikeusministeriön lainvalmisteluosaston laintarkastusyksikössä asian ollessa yleiseltä merkitykseltään vähäinen.
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Voim a a nt ul o

Asetus ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä marraskuuta 2017. Asetuksen 20 §:ää sovelletaan yhteisöltä ja yhteisetuudelta kannettavaan ennakkoon, joka määrätään asetuksen voimaantulopäivänä tai sen jälkeen, ja muulta verovelvolliselta kannettavaan ennakkoon, joka
määrätään 1 päivänä marraskuuta 2018 tai sen jälkeen. Tätä aiemmin määrättävään ennakkoon
sovelletaan asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Asetuksen voimaan tullessa voimassa ollutta asetusta sovelletaan ennakkoperintälain muutoksen siirtymäsäännösten
mukaisesti.

Esitys
Valtioneuvoston asetus ennakkoperintäasetuksen muuttamisesta
20 §. Ennakon eräpäivä. Pykälässä säädettäisiin ennakkoperintälain 23 §:n nojalla ennakon
eräpäivästä sekä verovuoden aikana että verovuoden päättymisen jälkeen. Pykälän otsikko ehdotetaan muutettavaksi muotoon ennakon eräpäivä.
Pykälän 1 momentissa säädettäisiin nykytilan mukaisesti siitä, että verovuoden aikana kannettavan ennakon eräpäivä on Verohallinnon määräämän kantokuukauden 23 päivä. Jos ennakkoa esimerkiksi korotetaan verovuoden aikana, ennakon eräpäivä on seuraava mahdollinen
kantokuukauden 23 päivä. Ennakon kantoerien lukumäärästä ja kantokuukausista määrätään
Verohallinnon päätöksellä ennakkoperintälain 6 §:n valtuussäännöksen nojalla.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin ennakon eräpäivän määräytymisestä silloin, kun ennakko
kannetaan verovuoden päätyttyä. Ennakon eräpäivä olisi tällöin pääsääntöisesti kolmen viikon
kuluttua ennakon määräämisestä.
Verovuoden päättymisen jälkeen kannettavalle ennakolle voitaisiin verovelvollisen vaatimuksesta määrätä myös aikaisempi eräpäivä. Eräpäivä olisi kuitenkin aikaisintaan se päivä, jolloin
ennakko määrätään eli ennakon päätöspäivä ja aikaisintaan verovuoden päättymistä seuraavan
kuukauden ensimmäinen päivä. Eräpäivä voitaisiin asettaa asetuksessa säädettyä pääsääntöistä
eräpäivää aikaisemmaksi käytännössä silloin, kun verovelvollinen vaatii ennakon muuttamista
Verohallinnon sähköisessä asiointipalvelussa, jossa määrättäväksi tuleva ennakko voitaisiin
myös maksaa samalla asiointikerralla. Verovelvollisen vaatiessa lisäennakkoa esimerkiksi paperilomakkeella, ennakon eräpäivä määräytyisi käytännössä asetuksessa säädetyn mukaisesti
siten, että verovelvollinen saisi ennakon määräämistä koskevan päätöksen ennen ennakon
erääntymistä.
Verovuoden päättymisen jälkeen kannettava ennakko voidaan määrätä myös ennen verovuoden päättymistä. Tällöin ennakko voidaan määrätä myös aiemmin kuin kolme viikkoa ennen
verovuoden päättymistä. Esimerkiksi silloin, kun ennakko määrätään verovuoden viimeisen
kuukauden aikana niin myöhäisessä vaiheessa, että ennakon eräpäiväksi ei enää ole mahdollista määrätä verovuoden viimeisen kuukauden 23 päivää, ennakko kannetaan vasta verovuoden
päättymisen jälkeen. Säännöksen mukaan ennakon eräpäivä olisi kuitenkin aikaisintaan verovuotta seuraavan kuukauden ensimmäinen päivä. Veronvuoden päättymisen jälkeen kannettava ennakko voisi siten näissä tilanteissa poikkeuksellisesti erääntyä myöhemmin kuin kolmen
viikon kuluttua ennakon määräämisestä.
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Ennakkoperintälain muutoksen myötä verovelvollinen voi jatkossa verovuoden päättymisen
jälkeen täydentää ennakkoperintää vaatimalla Verohallintoa määräämään lisää maksettavaa
ennakkoa. Ennakkoa voisi maksaa ilman korkoseuraamuksia verovuoden aikana ja yhden
kuukauden ajan verovuoden päättymisen jälkeen sillä edellytyksellä, että määrätty ennakko
maksetaan sen eräpäivänä. Verovuoden päättymistä seuraavan toisen kuukauden alusta ennakon eräpäivään ennakolle lasketaan huojennettua viivästyskorkoa. Erääntyneelle ennakolle
lasketaan viivästyskorkoa ennakon eräpäivästä sen maksupäivään.
Jos verovelvollinen, jonka verovuosi on kalenterivuosi, vaatisi määrättäväksi lisää ennakkoa
esimerkiksi 28 päivänä tammikuuta, erääntyisi määrättävä ennakko pääsääntöisesti 18 päivänä
helmikuuta. Ennakolle laskettaisiin tällöin huojennettua viivästyskorkoa 1.2.—18.2. väliseltä
ajalta. Verovelvollinen voisi vaatia, että ennakko määrätään erääntyväksi ennen 18.2. eräpäivää. Jos verovelvollisen vaatimuksesta ennakko määrättäisiin erääntyväksi päätöspäivänä
28 päivänä tammikuuta, ei ennakolle laskettaisi huojennettua viivästyskorkoa. Verovelvollisen
olisi myös suoritettava vero samana päivänä välttääkseen veron maksamisen viivästymisen
seuraamukset. Jos verovelvollinen suorittaisi ennakon eräpäivän jälkeen, hänen olisi suoritettava viivästyskorkoa eräpäivää seuraavasta päivästä suorittamispäivään.
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin ennakon eräpäivästä silloin, kun asetuksen mukaan määräytyvä eräpäivä ei olisi pankkipäivä. Jos asetuksen nojalla määräytyvä ennakon eräpäivä ei
ole pankkipäivä, ennakon eräpäivä olisi seuraava ensimmäinen pankkipäivä. Ennakon eräpäivä olisi siten aina pankkipäivä, jolloin ennakon maksaminen olisi kaikissa tilanteissa mahdollista ennakon eräpäivänä.
Ennakolle laskettavat korot laskettaisiin veronkantolain mukaisesti aina eräpäivään asti. Niissä
harvinaisissa tilanteissa, joissa verovelvolliselle aiheutuisi korkoseuraamus sen vuoksi, että
ennakko on maksettu Verohallinnon tilille ennakon päätöspäivänä (esimerkiksi lauantaina),
mutta ennakolle tulee maksettavaksi huojennettua viivästyskorkoa päätöspäivän jälkeiseen
eräpäivään (esimerkiksi maanantaihin) asti, Verohallinto voisi verovelvollisen hakemuksesta
jättää koron perimättä.
21 §. Verovelvollisen selvitysvelvollisuus. Pykälän sanamuotoa tarkennettaisiin. Pykälässä
säädettäisiin verovelvollisen selvitysvelvollisuudesta, kun verovelvollinen vaatii ennakon
määräämistä, muuttamista tai poistamista. Säännöstä sovellettaisiin sekä verovuoden aikana
että verovuoden jälkeen tehtyihin ennakkoa koskeviin vaatimuksiin. Verovelvollisen olisi esitettävä ennakkoa koskevan vaatimuksensa tueksi selvitys, kuten nykyisin. Selvityksenä olisi
esitettävä ennakon perusteet eli esimerkiksi yhteisöillä ja yhteisetuuksilla arvio verotettavasta
tuloksesta tai toiminnan tappiosta. Luonnollisilla henkilöillä ja kuolinpesillä ennakon perusteena olisi esitettävä arvio verovuoden tuloista ja vähennyksistä. Selvityksen tulisi olla ennakon määräämistä tai muuttamista varten riittävää. Jos esimerkiksi yhteisö tai yhteisetuus vaatisi verovuoden päättymisen jälkeen määrättäväksi lisää ennakkoa, ei erityistä lisäselvitystä perusteiden lisäksi edellytettäisi. Näin varmistettaisiin verovelvolliselle mahdollisuus joustavasti
täydentää verojen maksua. Verohallinto voisi tarvittaessa pyytää tarkempaa selvitystä ennakon
perusteista, esimerkiksi välitilinpäätöksen, ennen ennakon määräämistä tai muuttamista.
23 §. Maksuunpanopäätöksen ajankohta. Pykälä ehdotetaan kumottavaksi tarpeettomana. Ennakkoperintälain 24 §:ssä säädetään ennakon määräämisen määräajoista.
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