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Valtioneuvoston asetus
autoverotuksen verotarkastuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään autoverolain (777/2020) 64 §:n 6 mo-
mentin nojalla:

1 §

Verotarkastusmenettely

Autoverolain (777/2020) 64 §:ssä tarkoitetun verotarkastuksen kuluessa verovelvolli-
selle on, mikäli mahdollista, kerrottava tarkastuksen tavoitteista, tarkastuksen kulusta ja
jatkotoimenpiteistä sekä selvitettävä tarkastuksessa esiin tulleet seikat. Lisäksi verovel-
volliselle annetaan tarvittaessa verotusta koskevaa opastusta ja neuvontaa.

Verotarkastuskertomus on laadittava viivytyksettä. Tarkastuskertomuksesta tulee käy-
dä ilmi ainakin tarkastuksen kulku, tarkastettu aineisto, verotukseen vaikuttavat seikat,
tarkastuksella annettu ohjaus, verovelvollisen esittämä selvitys, sovellettavat säännökset
sekä tarkastajan tekemät johtopäätökset ja niiden perustelut.

Verotarkastuskertomuksen valmistuttua verovelvolliselle on varattava kohtuullisessa
määräajassa tilaisuus tulla kuulluksi. Verovelvollista kuultaessa on kerrottava, mistä
asioista verovelvollisen olisi erityisesti esitettävä selvitystä.

Verotarkastus voidaan toimeenpanna jo tilikauden aikana.

2 §

Verotarkastuksessa esitettävä aineisto ja omaisuus

Verotarkastuksessa on esitettävä tarkastettavaksi kaikki elinkeinotoimintaan tai muu-
hun tulonhankkimistoimintaan liittyvä aineisto ja omaisuus.

Verotarkastuksessa esitettävää aineistoa ovat tasekirja, tase-erittely ja muut kirjanpito-
kirjat, tilipuitteet käyttöaikaa koskevin merkinnöin, kirjaussuunnitelma, koneellisen kir-
janpidon menetelmäkuvaus, tositteet, kirjeenvaihto, muistiinpanot sekä muu kirjanpitoai-
neisto ja laskentatoimeen kuuluva aineisto, sopimus- ja velkakirjat sekä pöytäkirjat. Ai-
neiston esittämisvelvollisuus koskee kirjallisia ja kuvallisia esityksiä (asiakirja) sekä sel-
laisia tietovälineitä, joiden sisältö on luettavissa, katseltavissa, kuunneltavissa tai muuten
ymmärrettävissä vain teknisin apuvälinein (tekninen tallenne). Omaisuudella tarkoitetaan
toimintaan kuuluvia varastoja ja muuta omaisuutta.

Esittämisvelvollisen on esitettävä tarkastettavaksi myös kaikki muu aineisto ja omai-
suus, joka saattaa olla tarpeen tämän verotuksessa tai tämän verotusta koskevaa muutok-
senhakua käsiteltäessä.
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3 §

Verotarkastuksen suorittamispaikka

Verotarkastus toimitetaan verovelvollisen toimitiloissa, tilitoimistossa, muualla asia-
miehen tai edustajan tiloissa tai veroviranomaisen tiloissa. Jos verotarkastus toimitetaan
muualla kuin veroviranomaisen tiloissa, verovelvollisen on asetettava verotarkastuksen
suorittavan virkamiehen käyttöön tarkoituksenmukaiset tilat sekä tarpeelliset välineet ja
avustavat henkilöt. Asiakirjat ja tekniset tallenteet on esitettävä tarkastettavaksi siellä,
missä verotarkastus suoritetaan, tai toimitettava sinne. Teknisistä tallenteista on viran-
omaisen kehotuksesta valmistettava jäljennökset verotarkastusta suorittavan henkilön
käyttöön, jos se on tarkastuksen suorittamista varten tarpeen.

Edellä 1 momentissa välineellä tarkoitetaan teknistä välinettä, jolla tekniset tallenteet
voidaan saattaa luettavaan, katseltavaan, kuunneltavaan tai muuten ymmärrettävään muo-
toon.

4 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Helsingissä 17.12.2020

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen

Neuvotteleva virkamies Pia Kivimies
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