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Valtioneuvoston asetus
oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen 

muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
lisätään oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annettuun valtioneuvoston ase-

tukseen (1355/2016) uusi 1 a luku ja 13 §:ään uusi 4 ja 5 momentti seuraavasti:

1 a luku

Valmisteverovelvollisen kirjanpito

2 a §

Valtuutetun varastonpitäjän kirjanpito

Valtuutetun varastonpitäjän on pidettävä valmisteverotusta varten sellaista kirjanpitoa,
josta käy selville verottomassa varastossa valmistettujen, jalostettujen, varastoitujen,
omaan käyttöön otettujen, vastaanotettujen, täydellisesti tuhoutuneiden tai lopullisesti
menetettyjen sekä varastosta lähetettyjen ja sieltä kulutukseen luovutettujen tuotteiden
määrät varastokohtaisesti, suorassa luovutuksessa vastaanotettujen tuotteiden määrät sekä
muut valmisteveron määräämistä ja verotuksen valvontaa varten tarvittavat tiedot.

Valtuutetun varastonpitäjän varastokirjanpidosta ja muistiinpanoista on vaikeuksitta
käytävä ilmi aukoton kirjausketju veroilmoituksella ja oikaisuilmoituksella annettuihin
tietoihin.

Veroton varasto on inventoitava säännöllisesti. Inventaariosta tehtävät tositteet on säi-
lytettävä osana verottoman varaston kirjanpitoa.

Valtuutetun varastonpitäjän on säilytettävä verottoman varaston varastokirjanpidon yh-
teydessä aikajärjestyksessä sellaiset väliaikaisesti verottomina vastaanotettujen tuotteiden
mukana seuranneet asiakirjat, joita ei ole toimitettu tietokoneistettuun järjestelmään. Ne
on pyynnöstä toimitettava Verohallinnolle.

2 b §

Muun verovelvollisen, etämyyjän ja rekisteröidyn lähettäjän kirjanpito

Muun kuin 2 a §:ssä tarkoitetun verovelvollisen sekä sen, joka Suomesta etämyynnillä
myy valmisteveron alaisia tuotteita toiseen jäsenvaltioon, on pidettävä sellaista kirjanpi-
toa, josta käy selville vastaanotettujen, hallussa pidettyjen, siirrettyjen ja myytyjen tuot-
teiden määrät sekä muut valmisteveron määräämistä ja verotuksen valvontaa varten tar-
vittavat tiedot.
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Rekisteröidyn vastaanottajan ja väliaikaisesti rekisteröidyn vastaanottajan on säilytet-
tävä aikajärjestyksessä väliaikaisesti verottomina vastaanotettujen tuotteiden mukana seu-
ranneet asiakirjat, joita ei ole toimitettu tietokoneistettuun järjestelmään. Ne on pyynnöstä
toimitettava Verohallinnolle.

2 c §

Eräiden tuontitapahtumien merkitseminen kirjanpitoon

Silloin kun muita kuin yhdenmukaistetun valmisteveron alaisia tuotteita tuodaan unio-
nin ulkopuolelta, valtuutetun varastonpitäjän tai rekisteröidyn vastaanottajan kirjanpidos-
ta on selvittävä tulli-ilmoituksen numero ja tuontierän viitenumero.

2 d §

Muu kirjanpito

Mitä 2 a ja 2 b §:ssä säädetään, koskee myös varastonpitäjän tai muun verovelvollisen
Suomessa olevan sivuliikkeen edustajaa.

Sen, joka on hankkinut valmisteveron alaisia tuotteita verotta valmisteverotuslaissa
(182/2010) tai asianomaisessa valmisteverolaissa verottomaksi säädettyyn tarkoitukseen,
on pidettävä valmisteverotusta varten sellaista kirjanpitoa, josta käyvät selville verotta
hankittujen tuotteiden määrät, tuotteiden käyttö ja varaston määrät.

2 e §

Sähköverovelvollisen kirjanpito

Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetussa laissa (1260/1996) tarkoi-
tetun verovelvollisen on pidettävä valmisteverotusta varten sellaista kirjanpitoa, josta käy-
vät selville mainitun lain 15 §:ssä tarkoitettujen tuotteiden käyttö ja varaston määrä sekä
muut valmisteveron määräämistä ja verotuksen valvontaa varten tarvittavat tiedot.

2 f §

Jäteverovelvollisen kirjanpito

Jäteverolaissa (1126/2010) tarkoitetun verovelvollisen on pidettävä sellaista kirjanpi-
toa, josta käyvät selville kaatopaikalle toimitetun jätteen määrä sekä muut verotuksen toi-
mittamista ja sen valvontaa varten tarpeelliset tiedot.

Jäteverolain 3 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettua aluetta ylläpitävän on pidettävä
kirjanpitoa, josta käyvät selville alueelle toimitetun jätteen laji, määrä ja säilytysaika. Kir-
janpito on vaadittaessa esitettävä tarkastusta varten toimivaltaiselle viranomaiselle.

13 §

Verotarkastuksessa esitettävä aineisto ja omaisuus

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Valmisteverovelvollisen on lisäksi pyydettäessä esitettävä tiedot sisäisen valvonnan

järjestelmästä ja muut verotuksessa tarpeelliset tiedot. Verovelvollisen on myös esitettävä
varastonsa ja muut tilansa, siltä osin kuin niitä ei käytetä pysyväisluonteiseen asumiseen.

Edellä 1–4 momentissa säädetty koskee myös valmisteverovelvollisen Suomessa ole-
van sivuliikkeen edustajaa ja sitä, joka on valmisteverotuslain tai asianomaisen valmiste-
verolain nojalla hankkinut verotta valmisteveron alaisia tuotteita.

————
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.
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