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LAUSUNTO TYÖRYHMÄMIETINNÖSTÄ "UUDELLEENLAADITUN 
MAKSUKYVYTTÖMYYSASETUKSEN EDELLYTTÄMÄT LAINSÄÄDÄNTÖMUUTOKSET" 

Verohallinto esittää lausuntonaan työryhmämietinnöstä "Uudelleenlaaditun maksu
kyvyttömyysasetuksen edellyttämät lainsäädäntömuutokset" seuraavaa: 

Työryhmä ehdottaa mietinnössään muutoksia mm. konkurssilakiin, yrityksen sanee
rauksesta annettuun lakiin, yksityishenkilön velkajärjestelystä annettuun lakiin ja 
konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä annettuun lakiin. Lisäksi ehdotetaan sää
dettäväksi uusi laki velkajärjestelyrekisteristä 

Työryhmän ehdotus käsittää uudelleenlaaditun maksukyvyttömyysasetuksen edel
lyttämät muutokset kansalliseen lainsäädäntöön, joten kyse on välttämättämistä 
lainsäädännön muutoksista. Ehdotetut muutokset ovat myös sellaisia, että niitä 
edellytetään asetuksessa, joten kansallisessa lainsäädännössä ei ole tältä osin liik
kumavaraa. 

Asetuksessa veivoitetaan jäsenvaltiot perustamaan alueelleen yksi tai useampi re
kisteri , jossa julkaistaan tietoja maksukyvyttömyysmenettelyistä ja pitämään rekiste
reitä yllä. Käytännössä on esiintynyt sellaisia tilanteita, joissa konkurssivalvontaa ei 
ole voitu tehdä lainkaan tai se on tehty myöhässä siitä syystä, että velkoja ei ole 
saanut tietoa toisessa valtiossa asetetusta konkurssista. Julkinen internetissä oleva 
rekisteri ja partaalin kautta käytettävä hakupalvelu parantaisi tilannetta olennaisesti. 

Työryhmämietinnössä ehdotettu konkurssi- ja yrityssaneerausrekisterin tietosisällön 
laajentaminen ja rekisteriin merkittyjen tietojen siirtäminen saataville maksutta ylei
sen tietoverkon kautta turvaisi entistä paremmin sekä velkojien että velallisten mah
dollisuuksia saada maksukyvyttömyysmenettelyihin liittyvää tietoa. Myös velkajär
jestelyä koskevat tiedot olisivat rajoitetusti saatavissa yleisen tietoverkon kautta, jo
ka vastaavin tavoin parantaisi tiedonsaantia. 
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Ehdotuksessa mahdollistettaisiin myös tietyiltä osin tietojen siirtyminen konkurs
siasiamiehen ylläpitämästä asianhallintajärjestelmästä (Kosti) konkurssi- ja yritys
saneerausrekisteriin. Tämä ja järjestelmien rajapinnan mahdollinen jatkokehittämi
nen sujuvoittaisivat entisestään maksukyvyttömyysmenettelyihin liittyvää tietojen 
käsittelyä ja tiedonsiirtoa. 

Ehdotuksen mukaan kuuluttamisesta konkurssi- ja yrityssaneerausasioissa paa
sääntöisesti luovuttaisiin. Kuuluttamiseen kytketyt oikeusvaikutukset liitettäisiin kuu
luttamisen sijasta siihen hetkeen, jolloin konkurssin alkamisesta on tehty merkintä 
rekisteriin . Virallinen lehti ei olisi enää nykyiseen tapaan pääsääntöisesti käytössä 
maksukyvyttömyysmenettelyihin liittyvien määräaikojen ja esimerkiksi kokouskutsu
jen seurannassa, vaan nämä tiedot olisivat saatavissa asianomaisista rekistereistä. 
Muutoksen johdosta työmenetelmiä jouduttaisiin jonkin verran muuttamaan Verohal
linnossa. Kuulutusten seuraaminen Virallisesta lehdestä on ollut hankalaa ja aikaa 
vievää, joten ehdotettu muutos tietojen hakemisesta rekisteristä sujuvoittaisi menet
telyä käytännössä. 

Tiedot kenkursseista ja niihin liittyvistä määräajoista tulevat verotuksen tietojärjes
telmään (Gentax) suorasiirtona Oikeusrekisterikeskuksesta. Tämän vuoksi olisi syy
tä varmistaa se, aiheutuuko tietojärjestelmien rajapintaan tarkistustarvetta rekisteri
en sisällön muuttumisen vuoksi. 

Asetuksen soveltamisala on laajentunut myös yksityishenkilön velkajärjestelyyn, jo
ten yksityishenkilön velkajärjestelyn myöntäminen Suomessa ei enää edellyttäisi si
tä, että henkilön kotipaikka on Suomessa. Velkajärjestely sekä takaus- ja vakuus
vastuun järjestely voitaisiin myöntää henkilölle, jonka asetuksessa määritelty pääint
ressien keskus olisi täällä. Muutoksen vaikutus velkajärjestelyhakemusten määrään 
Suomessa ei ole Verohallinnon käsityksen mukaan ennakoitavissa. 

Asetuksella ja sitä täydentävillä kansallisilla säännöksillä helpotetaan saatavien il
moittamista rajat ylittävissä tilanteissa. Vakiolomakkeet olisivat saatavilla kaikilla Eu
roopan unionin virallisilla kielillä. Ulkomaisella veikajalla olisi lisäksi vähintään 30 
päivää aikaa ilmoittaa saatavansa sen jälkeen, kun tieto maksukyvyttömyysmenet
telyn alkamisesta on julkaistu menettelyn aloitusvaltion maksukyvyttömyysrekiste
rissä tai veikajalle annettiin ilmoitus menettelyn alkamisesta. Mahdollisuus käyttää 
saatavien ilmoittamisessa myös englannin kieltä joustavoittaisi saatavien ilmoitta
mismenettelyä. 

Ehdotetuilla muutoksilla ei ole erityisen merkittäviä vaikutuksia siihen, miten Vero
hallinnossa voidaan jatkossa hoitaa korkur eihin, yrityssaneerauksiin ja velkajär
jestelyihin liittyviä velkojapuhevallan käG ,kuuluvia tehtäviä 

Pääjohtaja Pekka Ruuho,9 n 

Ylitarkastaja 
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