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Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Soveltamisala

Suomessa sijaitsevasta generaattorien yh-
teenlasketulta nimellisteholtaan yli yhden
megavolttiampeerin vesi-, tuuli- ja ydinvoi-
malaitoksesta, joka on valmistunut vuonna
2003 tai aikaisemmin, on suoritettava val-
tiolle veroa sen mukaan kuin tässä laissa
säädetään.

2 §

Verovelvollinen

Verovelvollinen on se, joka harjoittaa
1 §:ssä tarkoitettua voimalaitostoimintaa ve-
rokauden alkaessa.

3 §

Verokausi ja veron määrä

Verokausi on kalenterivuosi.
Verokauden veron määrä on liitteen taulu-

kon 1 mukainen prosenttiosuus voimalaitok-
sen ja sitä välittömästi palvelevan rakennuk-
sen tai rakennelman yhteenlasketusta jälleen-
hankinta-arvosta.

Veroa ei suoriteta verokaudelta, jonka voi-
malaitos on ollut pitkäaikaisesti tai pysyvästi
käytöstä poistettuna.

4 §

Voimalaitoksen ja sitä palvelevan rakennuk-
sen tai rakennelman arvostaminen

Tätä lakia sovellettaessa voimalaitoksen ja
sitä välittömästi palvelevan rakennuksen tai
rakennelman jälleenhankinta-arvona pidetään
varojen arvostamisesta verotuksessa annetun
lain (1142/2005) 30 §:n ja sen nojalla annet-
tujen säännösten mukaisesti laskettavaa jäl-
leenhankinta-arvoa verokautta edeltävältä ka-
lenterivuodelta.

Jos 1 momentin mukaista arvoa ei ole las-
kettu, vesivoimalaitoksen jälleenhankinta-ar-
vona pidetään liitteen taulukon 2 mukaista
arvoa. Tuulivoimalaitoksen jälleenhankinta-
arvona pidetään 50 000 euroa.
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5 §

Toimivaltainen viranomainen

Verohallinnon tehtävänä on veron ilmoitta-
misen ja maksamisen valvonta sekä veron-
kanto.

6 §

Veron ilmoittaminen ja maksaminen

Verovelvollisen on ilmoitettava ja makset-
tava verokaudelta suoritettava vero oma-
aloitteisesti viimeistään verokauden joulu-
kuussa verotililaissa (604/2009) säädettynä
ajankohtana. Veroa koskevien tietojen ilmoit-
tamisesta kausiveroilmoituksella säädetään
verotililain 7 §:ssä.

Verohallinto antaa tarkemmat määräykset
kausiveroilmoituksella ilmoitettavista tie-
doista ja ilmoituksen antotavasta.

7 §

Veron maksuunpano

Jos veroa ei ole ilmoitettu tai sitä on ilmoi-
tettu liian vähän, Verohallinto maksuunpanee
puuttuvan määrän verovelvollisen maksetta-
vaksi. Maksuunpannulle määrälle peritään
verotililain mukainen viivästyskorko.

Maksuunpanoa koskeva päätös on tehtävä
viiden vuoden kuluessa sen verokauden päät-
tymisestä, jolta vero on jäänyt ilmoittamatta
tai sitä on ilmoitettu liian vähän. Ennen mak-
suunpanoa verovelvolliselle on varattava ti-
laisuus selvityksen antamiseen.

8 §

Arviomaksuunpano

Jos verovelvollinen on laiminlyönyt veron
ilmoittamisen kokonaan tai on ilmoittanut
sitä ilmeisesti liian vähän eikä ole kehotuk-
sesta huolimatta antanut veron määräämistä
varten tarvittavia tietoja, Verohallinnon on
arvioitava veron määrä ja maksuunpantava
vero verovelvollisen maksettavaksi. Mak-
suunpannulle määrälle maksettavasta viiväs-
tyskorosta säädetään verotililaissa.

Maksuunpano on toimitettava viiden vuo-
den kuluessa sen verokauden päättymisestä,
jolta vero on jäänyt suorittamatta. Ennen ar-
viomaksuunpanoa on verovelvolliselle varat-
tava tilaisuus selvityksen antamiseen.

9 §

Veronkorotus

Jos verovelvollinen on ilman pätevää syytä
antanut ilmoituksen tai muun tiedon tai asia-
kirjan virheellisenä tai olennaisesti puutteelli-
sena taikka jos verovelvollinen on muutoin
laiminlyönyt kokonaan tai osittain ilmoitta-
misvelvollisuutensa eikä laiminlyöntiä ole pi-
dettävä vähäisenä, veron määrää voidaan
maksuunpanon yhteydessä korottaa enintään
30 prosentilla.

Jos verovelvollinen on tahallaan tai törke-
ästä huolimattomuudesta antanut puutteelli-
sen, erehdyttävän tai väärän ilmoituksen,
muun tiedon tai asiakirjan taikka jättänyt
muutoin ilmoittamisvelvollisuutensa täyttä-
mättä ja menettely on ollut omiaan aiheutta-
maan sen, että veroa olisi jäänyt määrää-
mättä, veron määrää voidaan korottaa vähin-
tään 20 prosentilla ja enintään 50 prosentilla.

Jos 2 momentissa tarkoitettua verovelvolli-
sen menettelyä ottaen huomioon sillä saavu-
tettavissa oleva hyöty ja asiaan muutoin vai-
kuttavat olosuhteet on pidettävä törkeänä, ve-
ron määrää voidaan korottaa vähintään 50
prosentilla ja enintään 100 prosentilla.

Korotus määrätään siitä veron määrästä,
jota 1—3 momentissa tarkoitettu laiminlyönti
on koskenut.

Veronkorotusta ei kuitenkaan määrätä, jos
verovelvollisen veroa varten antamissa tie-
doissa on virhe, josta verovelvollisen ei voida
kohtuudella olettaa olleen tietoinen.

10 §

Vastuu verosta

Jos verovelvollinen tai verosta vastuussa
oleva luovuttaa verokauden aikana voimalai-
tostoimintansa kokonaan tai osittain, myös
toiminnan vastaanottanut yhteisö vastaa vero-
kaudelta suoritettavasta verosta seuraamuksi-
neen.
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Jos verovelvollinen on verokauden aikana
osallisena sulautumisessa tai jakautumisessa,
myös sulautumisessa tai jakautumisessa vas-
taanottavana yhteisönä oleva yhteisö vastaa
kyseiseltä verokaudelta suoritettavasta ve-
rosta seuraamuksineen.

11 §

Ilmoituksen oikaiseminen

Verovelvollinen oikaisee kausiveroilmoi-
tuksessa olevan virheen antamalla kyseiseltä
verokaudelta kausiveroilmoituksen oikaisuil-
moituksen. Verohallinto antaa tarkemmat
määräykset oikaisuilmoituksessa annettavista
tiedoista ja tietojen antotavasta.

Oikaisuilmoitus on annettava viiden vuo-
den kuluessa sen verokauden päättymisestä,
jolta vero on ilmoitettu.

12 §

Muutoksenhaku Verohallinnon ja verotuksen
oikaisulautakunnan päätökseen

Verovelvollinen tai veron suorittamisesta
10 §:n nojalla vastuussa oleva ja Veronsaa-
jien oikeudenvalvontayksikkö saavat hakea
muutosta Verohallinnon päätökseen kirjalli-
sella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus
tehdään verotuksen oikaisulautakunnalle. Oi-
kaisuvaatimukseen annettuun päätökseen
haetaan valittamalla muutosta siltä hallinto-
oikeudelta, jonka tuomiopiirissä verovelvolli-
sen kotikunta on. Jollei mainittua perustetta
voida käyttää, valitus tehdään Helsingin hal-
linto-oikeudelle.

Oikaisuvaatimukseen, valitukseen ja en-
nakkopäätösvalitukseen sekä niiden käsitte-
lyyn sovelletaan verotusmenettelystä annet-
tua lakia (1558/1995).

13 §

Muutoksenhaku korkeimpaan
hallinto-oikeuteen

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea
muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-
oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myön-

tää valitusluvan. Valitusoikeus korkeimpaan
hallinto-oikeuteen on niillä, jotka voivat ha-
kea muutosta Verohallinnon päätökseen.
Muutoksenhaussa noudatetaan tällöin vero-
tusmenettelystä annetun lain 70 ja 71 §:ää.

14 §

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön
kuuleminen ja tiedoksianto

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikköä
kuullaan ja päätös annetaan tiedoksi siten,
että Veronsaajien oikeudenvalvontayksikölle
varataan tilaisuus tutustua verotusasiakirjoi-
hin.

15 §

Päätös Veronsaajien oikeudenvalvonta-
yksikön pyynnöstä

Jos Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö
katsoo, että verovelvollisen maksettavaksi
olisi määrättävä veroa, veronlisäystä tai ve-
ronkorotusta, Verohallinnon on Veronsaajien
oikeudenvalvontayksikön pyynnöstä tehtävä
asiassa päätös, johon liitetään valitusosoitus.

16 §

Verotuksen muuttaminen muutoksenhaun
perusteella ja seurannaismuutos

Jos muutoksenhaun johdosta annetun pää-
töksen perusteella vero on poistettava tai sitä
on alennettava, Verohallinto muuttaa vero-
tusta ja palauttaa takaisin liikaa maksetun
veron. Palautettavalle verolle maksettavasta
korosta säädetään verotililaissa.

Jos muutoksenhaun johdosta annetun pää-
töksen perusteella veroa tulee määrättäväksi
tai veroa on korotettava, Verohallinto antaa
uuden päätöksen ja perii maksamattoman ve-
ron. Maksamattomalle verolle perittävästä
korosta säädetään verotililaissa.

Jos verovelvollisen veron määrä on muut-
tunut toisen verovelvollisen veron määrään
vaikuttavalla tavalla tai jos verovelvollisen
muuta kuin tämän lain mukaista verotusta on
muutettu tämän lain mukaiseen veroon vai-
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kuttavalla tavalla, veron määrää oikaistaan
muutosta vastaavaksi, jollei muutoksen teke-
minen ole erityisestä syystä kohtuutonta.

Edellä 1—3 momentissa tarkoitettu muu-
tos voidaan tehdä, vaikka 7 §:n 2 momen-
tissa, 8 §:n 2 momentissa tai 11 §:n 2 mo-
mentissa säädetty määräaika on päättynyt.

17 §

Tiedonantovelvollisuus ja verotarkastus

Verovelvollisen on vaadittaessa annettava
Verohallinnolle veron suorittamisen valvon-
taa ja maksuunpanoa varten tarvittavat tiedot,
asiakirjat ja muu tarpeellinen selvitys veron
suorittamisvelvollisuudesta ja perusteista.

Verotarkastukseen sovelletaan verotusme-
nettelystä annetun lain 14 §:ää.

18 §

Verohallinnon tiedonsaanti ja
tarkastusoikeus

Verohallinnon oikeuteen saada salassapito-
säännösten ja muiden tiedonsaantia koske-
vien rajoitusten estämättä verotusta tai muu-
toksenhakua koskevan asian käsittelyä varten
tietoja sivulliselta ja viranomaiselta sekä oi-
keuteen tarkastaa ne asiakirjat, joista sivulli-
sen tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvia

tietoja voi olla saatavilla, sovelletaan verotus-
menettelystä annetun lain 19—22, 22 a, 23,
23 a, 23 b, 24 ja 25 §:ää.

19 §

Veron kiertäminen

Jos jollekin olosuhteelle tai toimenpiteelle
on annettu sellainen sisältö tai muoto, joka ei
vastaa asian varsinaista luonnetta tai tarkoi-
tusta, tai jos on ryhdytty muuhun toimenpi-
teeseen ilmeisesti siinä tarkoituksessa, että
verosta vapauduttaisiin, verotuksessa on me-
neteltävä asian varsinaisen luonteen tai tar-
koituksen mukaisesti.

20 §

Rangaistussäännös

Rangaistus veron lainvastaisesta välttämi-
sestä ja sen yrittämisestä säädetään rikoslain
(39/1889) 29 luvun 1—3 §:ssä.

21 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan valtioneuvoston
asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran
vuotta 2014 koskevaan verotukseen.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen

4 1255/2013



Liite

Taulukko 1

Voimalaitoksen generaattoreiden
yhteenlaskettu nimellisteho, MVA Veroprosentti

yli enintään
1 2 0,50
2 3 0,61
3 4 0,72
4 5 0,83
5 6 0,94
6 7 1,06
7 8 1,17
8 9 1,28
9 10 1,39
10 1,50

Taulukko 2

Voimalaitoksen
generaattoreiden
yhteenlaskettu
nimellisteho, MVA

Jälleenhankinta-
arvo, euroa

yli enintään
1 2 694 000
2 3 1 388 000
3 4 2 081 000
4 5 2 775 000
5 6 3 469 000
6 7 4 163 000
7 8 4 857 000
8 9 5 551 000
9 10 6 244 000
10 11 6 938 000
11 12 7 632 000
12 13 8 326 000
13 14 9 020 000
14 15 9 714 000
15 16 10 407 000
16 17 11 101 000
17 18 11 795 000
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18 19 12 489 000
19 20 13 183 000
20 25 13 876 000
25 30 17 346 000
30 35 20 815 000
35 40 24 284 000
40 45 27 753 000
45 50 31 222 000
50 55 34 691 000
55 60 38 160 000
60 65 41 629 000
65 70 45 098 000
70 75 48 568 000
75 80 52 037 000
80 85 55 506 000
85 90 58 975 000
90 95 62 444 000
95 100 65 913 000
100 110 69 382 000
110 120 76 321 000
120 130 83 259 000
130 140 90 197 000
140 150 97 135 000
150 160 104 073 000
160 170 111 012 000
170 180 117 950 000
180 190 124 888 000
190 200 131 826 000
200 138 765 000
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