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KAUPAN LIITON LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI VALMISTEVEROTUSMENETTELYN JA AUTOVEROTUSMENETTELYN UUDISTAMISTA
KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI
Kaupan liitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto ja lausuu arvonlisäveroilmoituksen
luonnoksesta seuraavaa:
Yleistä
Esityksen taustalla on Tullille kuuluneiden auto- ja valmisteverotustehtävien siirto
Verohallinnon hoidettavaksi vuoden 2017 alussa. Siirron yhteydessä ei puututtu
siirtyneiden verotehtävien verotus- ja veronkantomenettelyihin.
Nyt lausuttavana olevalla ehdotuksella pyritään yhdenmukaistamaan edellä mainittuja menettelyjä, sekä muutoksenhaku- ja seuraamusjärjestelmiä siten, että autoja valmisteverotus eivät poikkeaisi muiden Verohallinnon kantamia veroja koskevien menettelyjen kanssa. Yhdenmukaistaminen mahdollistaisi Verohallinnon verotusjärjestelmän käyttöönoton myös valmiste- ja autoverotuksessa.
Kaupan liitto pitää verotukseen liittyvien menettelyiden ja järjestelmien yhdenmukaistamista lähtökohtaisesti kannatettavina hankkeina. Termistöjen ja käytäntöjen
yhtenäistämisen voidaan katsoa osaltaan yksinkertaistavan niiden yritysten verotusta, jotka ovat velvollisia tilittämään eri tyyppisiä välillisiä veroja. Uudistuksen yhteydessä valmisteverojen maksuaika pitenee. Ilmoituksen sekä maksun määräpäivä on jatkossa verokautta seuraavan toisen kuukauden 12. päivä kuten muissakin oma-aloitteisissa veroissa. Maksuajan piteneminen lisää yritysten taloudellista
liikkumavaraa.
Kaupan liitto kuitenkin korostaa, että esitysluonnoksen laajuisissa uudistuksissa
yritykselle aiheutuu merkittäviä kustannuksia; sekä järjestelmä-, että koulutuskustannuksia. Tämän johdosta uudistus tulee toteuttaa siten, että järjestelmien jatkuvaluonteisilta korjauspäivityksiltä vältytään.
Edellä mainitun lisäksi Kaupan liitto nostaa ilmoitusluonnoksesta esille seuraavia
yksityiskohtia:

Palautukset
Hallituksen esitysluonnoksen mukaan mahdollisuudesta vähentää palautettavaksi
tuleva valmistevero veroilmoituksen yhteydessä luovuttaisiin. Palautusta maksetusta verosta haettaisiin ja myönnettäisiin yhdenmukaisessa menettelyssä valmisteverolainsäädännössä säädettyjen palautusperusteiden osalta. Esitysluonnoksen
mukaan palautusten osalta siis siirryttäisiin palautuksen erilliseen hakemiseen.
Kaupan liiton käsityksen mukaan ehdotettu uudistus lisäisi yritysten hallinnollista
taakkaa. Nykyisin käytössä oleva menettely on yritysystävällinen sillä vähennykset
ja palautukset ilmoitetaan veroilmoituksella yhdessä muiden ilmoitettavien tietojen
kanssa. Esitysluonnoksessa vähennyksistä ja palautuksista tulisi tehdä erilliset palautushakemukset. Hallinnollisen taakan lisääntymisen lisäksi ehdotettu menettely
lykkäisi palautusten saamista, millä olisi negatiivisia vaikutuksia yrityksen rahavirtaan. Kaupan liitto pitää tärkeänä, että nykyisin käytössä oleva valmisteverojen palautusmenettely säilytetään.

Autoverotus
Autoverotuksen menettelyiden osalta Kaupan liitto toteaa, että esitysluonnos ei antanut vastausta kaikkiin muutoksen johdosta esille nousseisiin kysymyksiin. Tästä
syystä esitysluonnosta tulisi täydentää paikoin.
Kaupan liitto toivoo, että esitysluonnoksesta kävisi selkeästi ilmi vaatiiko autojen
varustelu käyttöönottopäivän edelleen, jotta varustelu ei siirtyisi veron perusteeseen. Lisäksi esitysluonnoksen tulisi antaa vastaus siihen onko punakilpinen esittelykäyttö edelleen verotonta, jos auto otetaan käyttöön ennen rekisteröintiä. Esitysluonnoksessa tulisi myös selkeästi korostaa tuleeko verotusarvon (autot, moottoripyörät) määräytymiseen muutosta jatkossa.
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