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Verohallinnon automatisoidut päätökset
Matti Merisalo
Asiaryhmä

Valikoituminen
ATK/Virkailija

Aineelliset
säännökset

Erityiset
Lukumäärät per
menettelysäännökse vuosi
t
(perusteena
vuosien
20182019 tiedot)

Ennakonpidätysprosentti
lasketaan ja päätös siitä
tehdään
verovelvollista
kuulematta
kokonaan
automaatiossa.
Ennakonpidätysprosentti
lasketaan
verovuoden
ennakoitujen
tuloja
vähennystietojen
perusteella (lähtökohtana
viimeksi
valmistuneen
verotuksen
tiedot
/
verovelvollisen päivittämät
tiedot).

Verovuodelle vahvistetut Ennakkoperintälaki 10 §
veroasteikot,
kuntien
tuloveroprosentit, muiden
verojen
ja
maksujen
määrät,
tuloverolain
tuloja ja vähennyksiä
koskevat säännökset ja
muut
säädetyt
veroperusteet

Automaatiopäätöksiä
vuosittain n. 4.760.000
kpl

Verovuodelle vahvistetut Ennakkoperintälaki 24 §
veroasteikot,
kuntien
tuloveroprosentit, muiden
verojen
ja
maksujen

Automaatiopäätöksiä n.
295 000 kpl

Tuloverotus
Ennakonpidätysprosentin
määrääminen,
ns.
perusverokortit
(henkilöasiakkaat)

Ennakonkannon
määrääminen,
perusennakot
(henkilöasiakkaat)

Verovelvolliselle lähetetään
päätös, jossa ilmoitetaan
ennakonpidätysprosentti ja
sen laskentaperusteet.
Maksettavat
ennakot
ns. lasketaan
ja
päätös
tehdään
verovelvollista
kuulematta
kokonaan
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automaatiossa.
Ennakot
lasketaan
verovuoden
ennakoidun
verotettavan
tulon
perusteella
(lähtökohtana
verovelvollisen
viimeksi
valmistuneen verotuksen
tiedot / verovelvollisen
päivittämät tiedot).

Ennakonpidätysprosentin
muuttaminen
ja
ennakonkannon
muuttaminen
(pidätysprosentin
tai
ennakon
alentaminen,
korottaminen
ja
poistaminen);
(henkilöasiakkaat)

Verovelvolliselle lähetetään
päätös, joissa ilmoitetaan
maksettavan
ennakon
määrä ja sen perusteet.
Päätös
tehdään
verovelvollisen
hakemuksesta,
jossa
ilmoitetaan
verovuoden
tulo- ja vähennystiedot
(voitaisiin lain mukaan
tehdä myös viran puolesta
verovelvollista kuulematta).

määrät, tuloverolain ja
muiden
aineellisten
verolakien
tuloja
ja
vähennyksiä
koskevat
säännökset
ja
muut
säädetyt veroperusteet.

Verovuodelle vahvistetut Ennakkoperintälaki 18 §
veroasteikot,
kuntien Ennakkoperintälaki 24 §
tuloveroprosentit, muiden
verojen
ja
maksujen
määrät, tuloverolain ja
muiden
aineellisten
verolakien
tuloja
ja
vähennyksiä
koskevat
säännökset
ja
muut
hakemuksista säädetyt veroperusteet.

Automaatiopäätöksiä n.
1.430.000 kpl

Osa
valikoidaan
virkailijakäsittelyyn ennalta
määriteltyjen
valikointiehtojen
(esim.
vähennysvaatimus ylittää
tietyn eurorajan, asian
laatu) perusteella, muilta
osin
päätös
tehdään
verovelvollisen ilmoittamien
tietojen
mukaisesti
automaatiossa.
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Ennakonkannon
määrääminen,
perusennakot
(osakeyhtiöt
ja
yhteisöasiakkaat)

Verovelvolliselle lähetetään
päätös, jossa ilmoitetaan
ennakonpidätysprosentti ja
sen laskentaperusteet tai
päätös, joissa ilmoitetaan
maksettavan
ennakon
määrä ja sen perusteet. .
Maksettavat
ennakot
lasketaan
ja
päätös
tehdään
verovelvollista
muut kuulematta
kokonaan
automaatiossa
tai
verovelvollisen
hakemuksesta.
Ennakot
lasketaan
verovuoden
ennakoidun
verotettavan
tulon
perusteella
(lähtökohtana
verovelvollisen
viimeksi
valmistuneen verotuksen
tiedot / verovelvollisen
päivittämät tiedot).

Ennakonkannon
muuttaminen
(ennakon
alentaminen, poistaminen
tai
korottaminen);
(osakeyhtiöt
ja
muut
yhteisöasiakkaat)

Verovelvolliselle lähetetään
päätös, joissa ilmoitetaan
maksettavan
ennakon
määrä ja sen perusteet.
Päätös
tehdään
verovelvollisen
hakemuksesta,
jossa
ilmoitetaan
verovuoden
ennakoitu verotettava tulo
Osa
hakemuksista
valikoidaan
virkailijakäsittelyyn ennalta
määriteltyjen
valikointiehtojen

Verovuodelle vahvistetut Ennakkoperintälaki 24 §
veroasteikot,
kuntien
tuloveroprosentit, muiden
verojen
ja
maksujen
määrät, tuloverolain ja
muiden
aineellisten
verolakien
tuloja
ja
vähennyksiä
koskevat
säännökset
ja
muut
säädetyt veroperusteet.

Automaatiopäätöksiä n.
80 000 kpl

Verovuodelle vahvistetut Ennakkoperintälaki 24 §
veroasteikot,
kuntien
tuloveroprosentit, muiden
verojen
ja
maksujen
määrät, tuloverolain ja
muiden
aineellisten
verolakien
tuloja
ja
vähennyksiä
koskevat
säännökset
ja
muut
säädetyt veroperusteet.

Automaatiopäätöksiä n.
63.000 kpl
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perusteella. Jos hakemus ei
valikoidu
virkailijakäsittelyyn päätös
tehdään
verovelvollisen
ilmoittamien
tietojen
mukaisesti
kokonaan
automaatiossa.
Päätös voidaan tehdä myös
viran
puolesta
verovelvollista kuulematta
verovuoden
ennakoidun
verotettavan
tulon
perusteella (lähtökohtana
verovelvollisen
viimeksi
valmistuneen verotuksen
tiedot).
Verovelvolliselle lähetetään
päätös, jossa ilmoitetaan
maksettavan
ennakon
määrä ja sen perusteet.
Säännönmukainen
Luonnollisille henkilöille ja
tuloverotus,
kuolinpesille muodostetaan
henkilöasiakkaat
(sis. ja
lähetetään
luonnolliset
henkilöt, automaatiossa esitäytetty
kuolinpesät, henkilöyhtiöt veroilmoitus,
johon
on
ja muut yhtymät)
merkitty
sivullisilta
tiedonantovelvollisilta
saadut ja eräät ennakkoon
selvitetyt
tuloja
vähennystiedot.
Verovelvollisen
on
tarkistettava
tiedot
ja
ilmoitettava
niiden
korjaukset ja täydennykset
Verohallinnolle.

Verovuodelle vahvistetut Verotusmenettelylaki 7 §, 10 Automaatiopäätöksiä n.
veroasteikot,
kuntien §, 26 §
5.000.000 kpl
tuloveroprosentit, muiden
verojen
ja
maksujen
määrät, tuloverolain ja
muiden
aineellisten
verolakien
tuloja
ja
vähennyksiä
koskevat
säännökset
ja
muut
säädetyt veroperusteet.
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Elinkeinotoiminnasta,
maataloudesta
ja
metsätaloudesta
on
annettava eri veroilmoitus.
Henkilöyhtiöiden ja muiden
yhtymien on annettava
veroilmoitus.
Osa asioista ja ilmoituksista
valikoidaan
virkailijakäsittelyyn ennalta
määriteltyjen
valikointiehtojen
(esim.
vähennysvaatimus ylittää
eurorajan, asian laatu)
perusteella. Siltä osin kuin
ilmoitus
ei
valikoidu
virkailijakäsittelyyn,
verotuspäätös
tehdään
verovelvollisen ilmoittamien
tietojen mukaisesti (ml.
esitäytetyt
tiedot,
joita
verovelvollinen
ei
ole
korjannut)
kokonaan
automaatiossa.
Verovelvolliselle lähetetään
verotuspäätös.

Säännönmukainen
tuloverotus,
yhteisöasiakkaat
(muut
kuin arvioverotukset)

Verovelvollisen
on
annettava
veroilmoitus,
jossa
on
ilmoitettava
veronalaiset tulot, niistä
tehtävät
vähennykset,
tiedot
varoistaan
ja
veloistaan
sekä
muut

Verovuodelle vahvistetut Verotusmenettelylaki 7 §, 10 Automaatiopäätöksiä n.
veroasteikot,
kuntien §, 26 §
165.000 kpl
tuloveroprosentit, muiden
verojen
ja
maksujen
määrät, tuloverolain ja
muiden
aineellisten
verolakien
tuloja
ja
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verotukseen
tiedot.

vaikuttavat vähennyksiä
koskevat
säännökset
ja
muut
säädetyt veroperusteet.
annetuista

Osa
veroilmoituksista
valikoidaan
virkailijakäsittelyyn ennalta
määriteltyjen
valikointiehtojen
(esim.
vähennysvaatimus ylittää
eurorajan, asian laatu)
perusteella. Siltä osin kuin
veroilmoitus ei valikoidu
virkailijakäsittelyyn,
verotuspäätös
tehdään
kokonaan automaatiossa
verovelvollisen ilmoittamien
tietojen mukaisesti.
Verovelvolliselle lähetetään
verotuspäätös.
Säännönmukainen
tuloverotus,
yhteisöasiakkaat,
arvioverotus

Verohallinto muodostaa ja Verotusmenettelylaki
lähettää
automaatiossa §:n 3 momentti.
kehotuksen
veroilmoituksen
antamiseen yhteisölle, joka
ei
ole
antanut
veroilmoitusta, mutta jolla
on
ollut
Verohallinnon
tietojen mukaan toimintaa.

27 Verotusmenettelylaki 7 §, 10 Automaattiset
§, 27 §, 32 §:n 1 momentin 1 arvioverotuspäätökset
kohta, 32 a §:n 3 momentti
n. 15.000 kpl

Kehotuksessa
kerrotaan
verotuksen toimittamisesta
arvioimalla,
jos
veroilmoitusta tai selvitystä
ei anneta ja ilmoitetaan
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arvioitavan tulon määrä ja
veronkorotus.
Tulon
määrää
arvioitaessa
otetaan
huomioon
verovelvollisen toiminta ja
vertailutiedot
tai
muut
vastaavat
käytettävissä
olevat tiedot.
Jos
yhteisö
ei anna
veroilmoitusta tai selvitystä
kehotuksesta huolimatta,
arvioverotus toimitetaan ja
veronkorotus
määrätään
automaatiossa.

Henkilöasiakkaiden
tuloverotus,
muutosverotus

Verovelvolliselle lähetetään
verotuspäätös.
Jos
verovelvollinen
ilmoittaa säännönmukaisen
verotuksen
päättymisen
jälkeen
oikaisuvaatimuksellaan
tulo-, vähennys- tai muita
verotukseen
vaikuttavia
tietoja, joita hän ei ole
aikaisemmin ilmoittanut ja
joihin
säännönmukainen
verotus ei ole muutoinkaan
perustunut,
Verohallinto
toimittaa verotuksen ko.
osin ja tekee asiassa
täydentävän
verotuspäätöksen
(menettely otettu käyttöön
verovuodesta 2018 alkaen).

Verovuodelle vahvistetut Verotusmenettelylaki 26 ja Automaatiopäätöksiä n.
veroasteikot,
kuntien 51 a §
450 kpl
tuloveroprosentit, muiden
verojen
ja
maksujen
määrät, tuloverolain ja
muiden
aineellisten
verolakien
tuloja
ja
vähennyksiä
koskevat
säännökset
ja
muut
säädetyt veroperusteet.
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Osa asioista valikoidaan
virkailijakäsittelyyn ennalta
määriteltyjen
valikointiehtojen
(esim.
vähennysvaatimus ylittää
eurorajan, asian laatu)
perusteella. Siltä osin kuin
asia
ei
valikoidu
virkailijakäsittelyyn,
täydentävä verotuspäätös
tehdään
kokonaan
automaatiossa
verovelvollisen ilmoittamien
tietojen mukaisesti.
Yhteisöasiakkaiden
muutosverotus

Jos
verovelvollisen Verotusmenettelylaki
verovuoden verotusta on §:n 1 momentti
muutettu toisen verovuoden
verotukseen vaikuttavalla
tavalla,
Verohallinto
muuttaa toisen verovuoden
verotusta
vastaavasti
(seurannaismuutos).

75 Verotusmenettelylaki 75 §:n Automaatiopäätöksiä n.
1 momentti ja 78 §
2 000 kpl

Jos yhteisön verovuoden
verotusta
on
muutettu
tappioiden vähentämiseen
toisena
verovuonna
vaikuttavalla
tavalla,
seurannaismuutospäätös
toisen
verovuoden
verotukseen
tehdään
lähtökohtaisesti
automaatiossa.

Kiinteistöverotus
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Säännönmukainen
kiinteistöverotus

Verovelvollisille
muodostetaan ja lähetetään
automaatiossa
selvitys
kiinteistöverotuksen
perusteena
käytetyistä
kiinteistötiedoista.
Selvityksen
tiedot
perustuvat Verohallinnon
ylläpitämiin
kiinteistötietoihin.
Verovelvollisen
on
tarkistettava
selvityksellä
olevat kiinteistöverolain 16
§:ssä luetellut tiedot ja
ilmoitettava
niiden
korjaukset ja täydennykset
Verohallinnolle.

Kiinteistöverolaki 1-15 §, Kiinteistöverolaki 16 §, 22 §, Automaatiopäätöksiä n.
kuntien
kiinteistöille verotusmenettelylaki 26 §
1.800.000 - 1.900.000
vahvistamat
kpl
veroprosentit, laki varojen
arvostamisesta
verotuksessa 5 luku,
valtiovarainministeriön
asetus
rakennusten
jälleenhankinta-arvon
perusteista,
Verohallinnon
päätös
rakennusmaan
verotusarvon
laskentaperusteista

Osa
ilmoituksista
valikoidaan
virkailijakäsittelyyn ennalta
määriteltyjen
valikointiehtojen perusteella
(esim. asian laatu). Siltä
osin kuin ilmoitus ei
valikoidu
virkailijakäsittelyyn,
verotuspäätös
tehdään
verovelvollisen ilmoittamien
tietojen mukaisesti (ml.
tiedot, joita verovelvollisen
ei
ole
korjannut)
automaatiossa.
Verovelvolliselle lähetetään
verotuspäätös.
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Perintölahjaverotus
Lahjaverotus

ja
Lahjansaajan on annettava Perintö- ja lahjaverolaki 9 Perintö- ja lahjaverolaki 27, Automaatiopäätöksiä n.
veroilmoitus saamastaan ja 21 §
31 ja 33 §
14.000 kpl
vähintään 5.000 euron
arvoisesta lahjasta.
Osa
veroilmoituksista
valikoidaan
virkailijakäsittelyyn ennalta
määriteltyjen
valikointiehtojen
perusteella. Siltä osin kuin
veroilmoitus ei valikoidu
virkailijakäsittelyyn,
lahjaverotuspäätös tehdään
kokonaan automaatiossa.
Verovelvolliselle lähetetään
verotuspäätös.

Perunkirjoitusajan
ja Verohallinto
voi
perukirjan
antamisajan hakemuksesta
pidentää
pidentäminen
perunkirjoituksen
toimittamisen määräaikaa
ja perukirjan Verohallinnolle
antamisen määräaikaa.

Perintökaari 20 luvun 1 § Perintökaari 20 luvun 1 § ja Automaatiopäätöksiä n.
(perunkirjoitusajan
12 § (perunkirjoitusajan 6.900 kpl.
pidentäminen)
pidentäminen)

Perintö- ja lahjaverolaki
59
§
sekä
verotusmenettelylaki 8 §:n
Hakemuksen
mukainen 3 momentti (perukirjan
päätös
pidennyksestä antamisajan
tehdään
automaatiossa, pidentäminen)
jos hakemus ei valikoidu
virkailijakäsittelyyn.

Perintö- ja lahjaverolaki 59 §
sekä verotusmenettelylaki 8
§:n 3 momentti (perukirjan
antamisajan pidentäminen)
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Oma-aloitteiset
verot
Oma-aloitteisten verojen
arvioverotus
(arvonlisäverot,
ennakonpidätykset
ja
työnantajan
sosiaaliturvamaksu,
vakuutusmaksuvero)

Verohallinto muodostaa ja Oma-aloitteisten verojen Oma-aloitteisten
verojen Automaatiopäätöksiä n.
lähettää
automaatiossa verotusmenettelylaki 43 § verotusmenettelylaki 16 § ja 77.000 kpl
kehotuksen
43 §.
veroilmoituksen
antamiseen
arvonlisäverovelvollisten
rekisteriin
tai
työnantajarekisteriin
merkitylle verovelvolliselle,
joka ei ole antanut omaaloitteisia veroja koskevia
tietoja
verokaudelta.
Kehotuksessa
kerrotaan
veron
määräämisestä
arvioimalla
ja
veronkorotuksen
määräämisestä, jos tietoja
ei anneta, sekä ilmoitetaan
arvioitavan veron määrä ja
veronkorotus.
Veron
määrää
arvioitaessa
otetaan
huomioon
verovelvollisen
toiminta,
vertailutiedot
tai
muut
vastaavat
Verohallinnon
käytettävissä olevat tiedot.
Jos tietoja ei anneta
kehotuksesta huolimatta,
arvioitu
vero
ja
veronkorotus
määrätään
automaatiossa.
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Verovelvolliselle lähetetään
verotuspäätös.
Oma-aloitteiset
verot, Jos verovelvollinen antaa
arvioverotuksen poisto,
veroa koskevat tiedot sen
jälkeen, kun vero on
määrätty
arvioimalla,
arvioverotus
ja
veronkorotus
poistetaan
automaatiossa,
jos
verovelvollisen
antama
veroilmoitus ei valikoidu
virkailijakäsittelyyn.

Oma-aloitteisten verojen
verotusmenettelylaki 35 ja
36
§
(myöhästymismaksun
määrääminen)

Oma-aloitteisten
verojen Automaattisia
verotusmenettelylaki 35 §, arvioverotuksen
36 §, 43 §:n 3 ja 4 momentti poistopäätöksiä
60.500 kpl
Veronkantolaki 70 §:n 1
momentin 4 kohta

n.

Veroilmoitusta
pidetään
myöhässä annettuna omaaloitteisena
veroilmoituksena ja vero
kirjataan maksettavaksi sen
mukaisesti.
Verovelvolliselle määrätään
myöhästymismaksu
automaatiossa tehtävällä
päätöksellä.
Päätös
arvioverotuksen
poistamisesta
ja
myöhästymismaksun
määräämisestä merkitään
asiakkaalle
muodostettavaan
yhteenvetoon.
Arvonlisäveron
palautuspäätös
(ulkomaanpalautukset)

Ulkomaalaisen
Arvonlisäverolaki 122 a, Arvonlisäverolaki 122 a, 123 Automaatiopäätöksiä
elinkeinonharjoittajan
123 ja 126 §
ja 126 §
palautushakemuksiin n.
ostoihin
sisältyvän
2.200 kpl.
arvonlisäveron
palautuspäätös
tehdään
12
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automaatiossa, jos se ei
valikoidu virkailjakäsittelyyn
ennalta
määriteltyjen
kriteerien perusteella ja
hakemus hyväksytään.

SAVA-vertailupäätös

Ulkomaisen
elinkeinonharjoittajan
arvonlisäveron
palautushakemuksista
tehdään
automaatiossa
hylkäävä palautuspäätös,
jos palautettavaksi haettu
euromäärä
hakemusjaksolta
on
säädettyä
määrää
pienempi.
Työnantajan on annettava
tulorekisteriin
palkansaajakohtaiset
palkkatietoilmoitukset
maksamistaan palkoista ja
erillisilmoitus
palkkojen
perusteella maksettavasta
työnantajan
sairausvakuutusmaksusta.

Laki
työnantajan
Automaatiopäätöksiä n.
sairausvakuutusmaksust
Oma-aloitteisten
verojen 2 000 kpl.
a
verotusmenettelylaki 7, 40 ja
42 §
Laki
tulotietojärjestelmästä 6
§:n 2 momentin 21 kohta
Oma-aloitteisten verojen
verotusmenettelylaki 42 §

Jos
erillisilmoituksella
ilmoitettu
sairausvakuutusmaksun
määrä on pienempi kuin
palkkatietoilmoitusten
perusteella
laskettu
sairausvakuutusmaksun
määrä,
Verohallinto
lähettää
työnantajalle
automaatiossa kehotuksen
13
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esittää asiassa selvitys.
Kehotuksessa
kerrotaan
erotuksen
määrää
vastaavan
sairausvakuutusmaksun
määräämisestä työnantajan
maksettavaksi,
jos
selvitystä ei esitetä.

Vuosivertailupäätös

Jos työnantaja ei reagoi
kehotukseen, Verohallinto
määrää erotusta vastaavan
sairausvakuutusmaksun
työnantajan maksettavaksi.
Suorituksen maksajan on
ilmoitettava
tietyt
maksamistaan suorituksista
perimänsä
verot
ao.
verokausilta
annettavilla
veroilmoituksilla ja lisäksi
annettava
niistä
tiedot
vuosi-ilmoituksella.

Verotusmenettelylaki
3 Oma-aloitteisten
verojen
luku ja Verohallinnon verotusmenettelylaki 7, 40 ja
päätös
yleisestä 42 §
tiedonantovelvollisuudest
a

Automaatiopäätöksiä
2.400 kpl arvioidaan
vähenevän
tulorekisterimenettelyn
johdosta

Oma-aloitteisten verojen
verotusmenettelylaki 42 §

Jos
oma-aloitteisten
verojen veroilmoituksilla ja
vuosi-ilmoituksilla ilmoitetut
tiedot poikkeavat toisistaan,
Verohallinto
lähettää
suorituksen
maksajalle
automaatiossa kehotuksen
esittää asiassa selvitys.
Kehotuksessa
kerrotaan
erotuksen
määrää
vastaavan
veron
määräämisestä suorituksen
maksajan maksettavaksi,
jos selvitystä ei esitetä.
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Jos suorituksen maksaja ei
reagoi
kehotukseen,
Verohallinto
määrää
erotusta vastaavan veron
automaatiossa suorituksen
maksajan maksettavaksi.
Suorituspuutepäätös

Jos suorituksen saajan Oma-aloitteisten verojen Oma-aloitteisten
verojen Automaatiopäätöksiä
verotuksessa
todetaan verotusmenettelylaki 16 ja verotusmenettelylaki 7, 40 ja arviolta 500 kpl
suorituksen
maksajan 42 §
42 §
jättäneen
ilmoittamatta
suorituksesta perityn veron,
suorituksen
maksajalle
lähetetään
kehotus
laiminlyönnin korjaamiseksi
ja selvityksen esittämiseksi.
Kehotuksessa kerrotaan,
että ilmoittamatta oleva
vero
määrätään
suorituksen
maksajan
maksettavaksi,
jos
laiminlyöntiä ei oikaista tai
hyväksyttävää
selvitystä
esitetä.
Jos suorituksen maksaja ei
reagoi
kehotukseen,
ilmoittamatta jäänyt vero
määrätään automaatiossa
suorituksen
maksajan
maksettavaksi.

Rekisteröintiasiat
Rekisteriin merkitseminen Verovelvollinen voi hakea Arvonlisäverolaki 172 - Arvonlisäverolaki 172 ja 175 Automaattisia rekisteriin
tai
rekisteristä arvonlisäverovelvollisten
175 §
§
merkintöjä ja rekisteristä
poistaminen
rekisteriin,
poistoja n. 49 000 kpl ).
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verovelvollisen
hakemuksesta
(arvonlisäverovelvollisten
rekisteri,
ennakkoperintärekisteri,
työnantajarekisteri)

ennakkoperintärekisteriin ja Ennakkoperintälaki 25 - Ennakkoperintälaki 25 - 27 ja
työnantajarekisteriin
27 ja 31 §
31 §
merkitsemistä ja rekisteristä
poistamista.
Osa
hakemuksista
valikoituu
virkailijakäsittelyyn ennalta
määriteltyjen
valikointiehtojen
perusteella. Jos hakemus ei
valikoidu
virkailijakäsittelyyn
rekisteröintiin
merkitseminen
ja
rekisteristä
poistaminen
tapahtuu
kokonaan
automaatiossa.

NB.
Verovelvollisen
hakemuksen mukaisesti
tapahtuvasta
rekisteröinnistä
ja
rekisteristä
poistosta
lähetetään aina ensin
ilmoitus ja pyynnöstä
päätös.

Ennakkoperintärekisterist Verohallinto
poimii Ennakkoperintälaki 26 §:n Ennakkoperintälaki 26 §:n 4 Automaatiossa vireille
ä
poistaminen, määräajoin ohjelmallisesti 2 ja 3 momentti
momentti
tulleita poistamisia n.
velvoitteiden laiminlyönti
ennakkoperintärekisteriin
13.300 kpl, joista osa
merkityt
verovelvolliset,
päättyy automaatiossa
jotka ovat olennaisesti
tapahtuvaan
laiminlyöneet veronmaksun
poistamiseen
tai
ilmoittamisvelvollisuutensa
verotuksessa.
Verovelvolliselle lähetetään
automaatiossa
kuulemiskirje,
jossa
todetaan ao. laiminlyönnit ja
kerrotaan
rekisteristä
poistamisesta,
jollei
laiminlyöntejä oikaista.
Jos
verovelvollinen
ei
reagoi kuulemiskirjeeseen,
16
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Rekistereistä
poistaminen, ei toimintaa

eikä laiminlyöntejä ei ole
korjattu,
verovelvollinen
poistetaan
ennakkoperintärekisteristä
automaatiossa.
Verohallinto
poimii Arvonlisäverolaki 174 §
määräajoin ohjelmallisesti
arvonlisäverovelvollisten
Ennakkoperintälaki 26 §:n
rekisteriin,
1 momentti
ennakkoperintärekisteriin ja
työnantajarekisteriin
merkityt
verovelvolliset,
jotka ovat oma-aloitteisten
verojen
tai tuloverojen
ilmoituksella
pidempään
ilmoittaneet, ettei niillä ole
toimintaa.

Arvonlisäverolaki 174 ja 175 Automaatiopäätöksiä
§
yht. n. 25.000 kpl
Ennakkoperintälaki 26 §:n 1 NB.
momentti
Arvonlisäverovelvolliste
n
rekisteristä
poistamisesta
lähetetään
ensin
ilmoitus ja pyynnöstä
päätös
(arvonlisäverolaki 175
§).

Verovelvolliselle lähetetään
automaatiossa
kuulemiskirje,
jossa
kuullaan ao. rekistereistä
poistamisesta sen johdosta,
että verovelvollisella ei ole
toimintaa.
Jos
verovelvollinen
ei
reagoi kuulemiskirjeeseen,
verovelvollinen poistetaan
ao.
rekistereistä
automaatiossa.

Seuraamusmaksut
Myöhästymismaksu

Jos verovelvollinen antaa
veroilmoituksen tai ilmoittaa
veron
määrää
lisääviä
tietoja
myöhässä

Oma-aloitteisten verojen Oma-aloitteisten
verojen
verotusmenettelylaki 35 ja verotusmenettelylaki 35 ja
36 §
36 §
-------------------

Automaatiopäätöksiä
oma-aloitteisten verojen
myöhästymismaksusta
350.000 kpl
17
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verovelvolliselle määrätään
laissa täsmällisesti säädetty
myöhästymismaksu
automaatiossa tehtävällä
päätöksellä.

Verotusmenettelylaki 33 §
------------------Kiinteistöverolaki 25 §
------------------Perintö- ja lahjaverolaki
36 b §
------------------Varainsiirtoverolaki 36 b §
------------------Laki
tulotietojärjestelmästä 22
ja 23 §

Veronkantolaki 70 §:n 1
momentin 4 kohta
------------------Verotusmenettelylaki 33 §
------------------Kiinteistöverolaki 25 §
------------------Perintö- ja lahjaverolaki 36 b
§
------------------Varainsiirtoverolaki 36 b §
------------------Laki tulotietojärjestelmästä
22 ja 23 §

------------------Automaatiopäätöksiä
henkilöasiakkaiden
tuloverotuksen
myöhästymismaksusta
19.200 kpl ; (NB.
myöhästymismaksusta
ei
tehdä
erillistä
päätöstä,
vaan
se
määrätään
osana
tuloverotuksen
verotuspäätöstä)
Automaatiopäätöksiä
yhteisöasiakkaiden
tuloverotuksen
myöhästymismaksusta
arviolta 10 000 - 20 000
kpl
(NB.
myöhästymismaksusta
ei
tehdä
erillistä
päätöstä,
vaan
se
määrätään
osana
tuloverotuksen
verotuspäätöstä)
------------------Kiinteistöverotus
(myöhästymismaksua
sovelletaan
vuodesta
2020 alkaen; ei vielä
tietoja).
------------------Lahjaveroilmoitukset ja
perintöveroilmoitukset,
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Veronkorotus

Jos
verovelvollinen
ei
kehotuksesta
huolimatta
anna veroilmoitusta tai
selvitystä,
verotus
toimitetaan arvioimalla ja
verovelvolliselle määrätään
laissa säädetty 25 prosentin
arvioidusta
verosta
laskettava (oma-aloitteinen
verotus) tai 5 prosentin
arvioidusta
tulosta
(tuloverotus)
laskettava
veronkorotus.

uusi
seuraamus,
toistaiseksi
automaatiossa
vain
muutamia
-------------------Varainsiirtoverotus; uusi
seuraamus ei vielä
lukumäärätietoja
------------------Tulotietojärjestelmä
(vuodesta 2021 alkaen);
ei vielä lukumäärätietoja
Oma-aloitteisten verojen Oma-aloitteisten
verojen Automaatiopäätöksiä
verotusmenettelylaki 37 ja verotusmenettelylaki 16, 37, oma-aloitteisten verojen
38 §
38 ja 43 §.
veronkorotuksista
n.
77.000 kpl
Verotusmenettelylaki 32 Verotusmenettelylaki 32 ja
ja 32 a §
32 a §
Automaatiopäätöksiä
yhteisön tuloverotuksen
veronkorotuksista
n.
15.000 kpl

Oma-aloitteisessa
verotuksessa
ja
tuloverotuksessa
arvioverotus toimitetaan ja
veronkorotus
määrätään
pääasiallisesti
automaatiossa,
jos
verovelvollinen ei reagoi
kehotukseen.
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(ks.
myös
arvioverotusta
kohdat)

edellä
koskevat

Laiminlyöntimaksu, vuosi- Sivullisten
ilmoitukset
tiedonantovelvollisten
on
annettava Verohallinnolle
vuosi-ilmoitus säädetyistä
tiedosta
(mm.
eräistä
maksamistaan
ja
saamistaan suorituksista).

Laiminlyöntimaksu,
yhteenvetoilmoitus

Verotusmenettelylaki
3 Verotusmenettelylaki 22 a §
luku,
Verohallinnon
päätös
yleisestä
tiedonantovelvollisuudest
a ja Verohallinnon ohje
"Sivullisilmoittajan
laiminlyöntimaksu."

Jos
Verohallinnon
tietokantaan
vuosiilmoittajaksi merkitty ei ole
antanut
vuosi-ilmoitusta,
Verohallinto
lähettää
kehotuksen
vuosiilmoituksen antamiseksi tai
selvityksen esittämiseksi.
Jos tiedonantovelvollinen ei
reagoi
kehotukseen,
tiedonantovelvolliselle
määrätään
laiminlyöntimaksu.
Verovelvollisen
on Arvonlisäverolaki 162 §
annettava
yhteenvetoilmoitus
mm.
EU-alueelle tapahtuneista
yhteisömyynneistä.
Tämän
lisäksi
verovelvollisen
on
annettava
näistä
myynneistä
arvonlisäveroilmoitus oman
verokauden mukaan.

Automaatiopäätöksiä n.
900 kpl

Arvonlisäverolaki 168 a § ja Automaatiopäätöksiä n.
verotusmenettelylaki 22 a § 5.700 kpl
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Jos verovelvollinen on
antanut
arvonlisäveroilmoituksellaa
n tietoja mm. EU-alueen
yhteisömyynneistä, mutta ei
näitä
tietoja
vastaavia
yhteenvetoilmoitustietoja,
Verohallinto
lähettää
kehotuksen
yhteenvetoilmoituksen
antamiseksi tai selvityksen
esittämiseksi.
Jos
tiedonantovelvollinen
ei
reagoi
kehotukseen,
tiedonantovelvolliselle
määrätään
laiminlyöntimaksu.

Valmisteverotus
(vuoden
2020
loppuun saakka)
Rekisteröityneiden
verovelvollisten
verotuspäätökset

Verotuspäätös
tehdään Valmisteverotusta
Valmisteverotuslaki 31 ja 33 Automaatiopäätöksiä n.
lähtökohtaisesti
koskevien
säännösten §
39.000 kpl
automaatiossa
mukaiset veroperusteet
verovelvollisen ilmoittamien
tietojen mukaisesti
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Autoverotus
(vuoden
2020
loppuun saakka)
Rekisteröityneiden
asiamiesten
verotuspäätökset uusista
autoista

Verotuspäätös
tehdään Autoverotusta koskevien Autoverolaki 38 §
lähtökohtaisesti
säännösten
mukaiset
automaatiossa
veroperusteet
verovelvollisen ilmoittamien
tietojen mukaisesti

Automaatiopäätöksiä n.
146
000
uudesta
ajoneuvosta
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Suunniteltuja automatisoitavia päätösmenettelyjä
Tuloverotus
- osingosta liikaa perityn lähdeveron palauttaminen tai lähdeverokortin
antaminen verovelvollisen (osingonsaajan) hakemuksen mukaisesti
(laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta 11 §:n 2 momentti
)
- veronkorotuksen määrääminen maakohtaiseen raportointiin liittyvien
velvoitteiden laiminlyönnistä (verotusmenettelylaki VML 14 c ja 32 §)
- seurannaismuutospäätökset puolisoiden verotuksen muutoksissa
(verotusmenettelylaki 75 §)
Ennakonpidätysprosentin
määrääminen
uudelleen
tulorekisteritietojen perusteella. Päätöksen tekeminen automaatiossa
tehtäisiin myös, jos verovelvollinen antaa lisäselvityksenä vain
täydennystietoja verotuslaskelmaan, jotka otetaan päätöksellä
huomioon automaatiossa. (ennakkoperintälaki 18 §)
Perintöverotus

Tulorekisterimenettely

Valmisteverotus

- perintöverotuspäätöksen tekeminen automaatiossa siltä osin kuin
perukirja ei valikoidu virkailijakäsittelyyn (edellytyksenä perukirjan
tietojen saaminen rakenteisessa muodossa) (perintö- ja lahjaverolaki
31 ja 33 §)
tulorekisteri-ilmoituksen
myöhästymisestä
määrättävän
myöhästymismaksun määrääminen automaatiossa (myös tilanteet,
joissa ilmoittajaa on kuultava ennen myöhästymismaksun
määräämistä, mutta ilmoittajaa ei reagoi kuulemiskirjeeseen)
tulorekisteri-ilmoituksen
myöhästymisestä
määrätyn
myöhästymismaksun oikaisupäätöksen tekeminen automaatiossa
(laki tulotietojärjestelmästä 22 ja 23 §)
- rekisteröintiasiat verovelvollisen hakemuksen mukaisesti (uuden
sääntelyn, AVA, muk.)
myöhästymismaksupäätökset
oma-aloitteisten
verojen
verotusmenettelyjä vastaavasti
- arvioverotuspäätökset ja arvioverotusten veronkorotuspäätökset
oma-aloitteisten verojen verotusmenettelyjä vastaavasti
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- arvioverotusten ja arvioverotusten veronkorotuspäätösten
poistamiset oma-aloitteisten verojen verotusmenettelyjä vastaavasti
Autoverotus

Veronkanto

- Verotuspäätösten tekeminen verovelvollisen ilmoittamien tietojen
mukaisena automaatiossa siltä osin kuin veroilmoitukset eivät
valikoidu virkailijakäsittelyyn
- Myöhästymismaksun määrääminen automaatiossa tuloverotuksen ja
muiden maksuunpantavien verojen menettelyjä vastaavasti
- veronkannon päätösten kuten kantomenettelyn virheen korjaamista
ja viivästyskorkojen perimättä jättämistä koskevien päätösten
tekeminen automaatiossa
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