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Laki
verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 22 a §:n 1 momentin 1 kohta

sekä 2, 3 ja 6 momentti ja 23 §:n 1 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 22 a §:n 1 momentin 1 kohta laissa 55/2018, 22 a §:n 2 ja

3 momentti laissa 565/2004, 22 a §:n 6 momentti laissa 897/2018 ja 23 §:n 1 momentti
laissa 1127/2017, sekä

lisätään lakiin uusi 14 f, 17 e ja 23 c § seuraavasti:

2 luku

Verovelvollisen ilmoittamisvelvollisuus

14 f §

Raportoitavia järjestelyjä koskeva ilmoitusvelvollisuus

Raportoitavista järjestelyistä verotuksen alalla annetussa laissa (1559/2019) tarkoitetun
suomalaisen asianomaisen verovelvollisen on annettava Verohallinnolle tiedossaan, hal-
lussaan tai määräysvallassaan olevat tiedot mainitun lain mukaisista raportoitavista järjes-
telyistä, jos mikään palvelun tarjoaja ei ole 17 e §:n mukaan velvollinen raportoimaan näi-
tä tietoja.

Ilmoitusvelvollisista, raportoitavista järjestelyistä, ilmoittamisajankohdasta ja ilmoitet-
tavista tiedoista säädetään raportoitavista järjestelyistä verotuksen alalla annetussa laissa.

Raportoitavia järjestelyjä koskevan ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönteihin sovelle-
taan, mitä 22 a §:ssä säädetään tiedonantovelvollisen laiminlyöntimaksusta.

Verohallinto voi antaa tarkempia määräyksiä annettavista tiedoista sekä tietojen anta-
misen tavasta.

17 e §

Palvelun tarjoajan tiedonantovelvollisuus raportoitavista järjestelyistä

Raportoitavista järjestelyistä verotuksen alalla annetussa laissa tarkoitetun suomalaisen
palvelun tarjoajan on annettava Verohallinnolle:

1) tiedossaan, hallussaan tai määräysvallassaan olevat mainitussa laissa säädetyt tiedot
raportoitavista järjestelyistä;
HE 69/2019
PeVL 13/2019
VaVM 19/2019
EV 78/2019

Neuvoston direktiivi (EU) 2018/822 (32018L0822); EUVL L 139, 5.6.2018, s. 1

1



1560/2019  
2) tieto mainitun lain 6 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa toiselle palvelun tarjoajalle tai
järjestelyn asianomaiselle verovelvolliselle tehdystä raportointivelvollisuutta koskevasta
ilmoituksesta;

3) tieto mainitun lain 2 §:n 1 momentin 10 kohdassa tarkoitetun viitenumeron tiedoksi
antamisesta saman järjestelyn mahdollisille muille palvelun tarjoajille ja asianomaisille
verovelvollisille.

Lisäksi palvelun tarjoajan on ilmoitettava järjestelyn muille palvelun tarjoajille ja
asianomaisille verovelvollisille raportoitavista järjestelyistä verotuksen alalla annetussa
laissa säädetyt tiedot.

Tiedonantovelvollisista, raportoitavista järjestelyistä, ilmoittamisajankohdasta ja il-
moitettavista tiedoista säädetään raportoitavista järjestelyistä verotuksen alalla annetussa
laissa.

Verohallinto voi antaa tarkempia määräyksiä annettavista tiedoista sekä tietojen anta-
misen tavasta ja rajoittaa 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitettua tiedonantovelvollisuut-
ta.

22 a §

Laiminlyöntimaksu

Tiedonantovelvolliselle voidaan määrätä enintään 2 000 euron suuruinen laiminlyönti-
maksu, jos:

1) tiedonantovelvollisuuden tai muun tämän luvun mukaisen velvoitteen täyttämiseksi
annettavassa ilmoituksessa, muussa tiedossa tai asiakirjassa taikka noudatettavassa me-
nettelyssä on vähäinen puutteellisuus tai virhe eikä tiedonantovelvollinen ole noudattanut
todistettavasti lähetettyä kehotusta sen korjaamiseksi;

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Jos tiedonantovelvollinen on antanut tiedonantovelvollisuuden tai muun tämän luvun

mukaisen velvoitteen täyttämiseksi annettavan ilmoituksen, muun tiedon tai asiakirjan
taikka suorittanut vaaditun menettelyn olennaisesti puutteellisena tai virheellisenä taikka
antanut tai suorittanut ne vasta todistettavasti lähetetyn kehotuksen jälkeen, tiedonantovel-
volliselle voidaan määrätä enintään 5 000 euron suuruinen laiminlyöntimaksu.

Jos tiedonantovelvollinen on tiedonantovelvollisuuden täyttämiseksi tahallaan tai tör-
keästä huolimattomuudesta antanut olennaisesti väärän ilmoituksen, muun tiedon tai asia-
kirjan taikka ei ole lainkaan antanut ilmoitusta tai on tahallaan tai törkeästä huolimatto-
muudesta laiminlyönyt olennaisesti muun tämän luvun mukaisen velvoitteen osittain tai
kokonaan, tiedonantovelvolliselle voidaan määrätä enintään 15 000 euron suuruinen lai-
minlyöntimaksu.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Laiminlyöntimaksua ei määrätä luonnolliselle henkilölle tai kuolinpesälle, ellei kyse

ole elinkeinotoimintaan taikka maa- tai metsätalouteen liittyvästä tiedonantovelvollisuu-
den laiminlyönnistä. Laiminlyöntimaksu voidaan kuitenkin aina määrätä työntekijöiden
lähettämisestä annetun lain 8 §:ssä tarkoitetulle edustajalle. Laiminlyöntimaksu voidaan
määrätä myös rakennuttajana olevalle luonnolliselle henkilölle, joka laiminlyö tämän lain
15 d §:ssä säädetyn tiedonantovelvollisuuden. Luonnolliselle henkilölle ja kuolinpesälle
voidaan lisäksi määrätä laiminlyöntimaksu, jos tämä on laiminlyönyt 14 f §:ssä säädetyt
velvoitteet.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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23 §

Tarkastusoikeus

Verohallinnolla on oikeus tarkastaa kaikki ne asiakirjat, joista edellä tässä luvussa tar-
koitettuja tietoja voi olla saatavissa ja jotka ovat tarpeen tässä luvussa säädettyjen ilmoit-
tamis-, huolellisuus- tai muiden velvoitteiden valvomiseksi.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

23 c §

Raportoitavan järjestelyn palvelun tarjoajan erityinen tiedonantovelvollisuus

Edellä 17 e §:ssä tarkoitetun palvelun tarjoajan on Verohallinnon kehotuksesta viitenu-
meron, nimen, järjestelyn tai muun vastaavan yksilöinnin perusteella annettava ja esitet-
tävä tarkastettavaksi hallussaan tai määräysvallassaan olevat tiedot menettelyistä, asiakir-
joista sekä muista tiedoista, jotka ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että palvelun tarjoaja
on suorittanut 17 e §:ssä tarkoitetut velvoitteet.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2019

Tasavallan Presidentti
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JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904

3


