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KAUPAN LIITON LAUSUNTO ASIASTA HE 54/2020 VP HALLITUKSEN ESITYS
EDUSKUNNALLE VALMISTEVEROTUSMENETTELYN JA AUTOVEROTUSMENETTELYN UUDISTAMISTA KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI
Kaupan liitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto ja lausuu menettelyuudistuksista
seuraavaa:
Lausuttavan hallituksen esityksen taustalla on Tullille kuuluneiden auto- ja valmisteverotustehtävien siirto Verohallinnon hoidettavaksi vuoden 2017 alussa. Siirtoon
ei liittynyt menettelyuudistuksia. Nyt lausuttavana olevan ehdotuksen tarkoituksena
on yhtenäistää auto- ja valmisteverotuksen verotusmenettelyt Verohallinnon muiden kantamien verojen kanssa niin, että Verohallinnon uusi verotusjärjestelmä voidaan ottaa käyttöön myös valmiste- ja autoverotuksessa.
Kaupan liitto pitää verotukseen liittyvien menettelyiden ja järjestelmien yhdenmukaistamista lähtökohtaisesti kannatettavina hankkeina. Verotusmenettelyiden,
seuraamusmaksujen ja muutoksenhaun yhtenäistäminen oma-aloitteisten verojen
kanssa yksinkertaistaa verotusta ja luo synergiaetua yrityksille.
Säännöllisten valmisteverovelvollisten yritysten osalta taloudellinen liikkumavara
kasvaa valmisteverojen maksuajan pitenemisen myötä. Epäselvää sen sijaan on,
miksi myös satunnaisesti verovelvollisten yritysten maksuaika ei pitene vastaavasti. Kaupan alalla satunnaisesti verovelvollisia ovat mm. yritykset, jotka tarjoavat
kuluttajalle mahdollisuuden puristaa myymälöissään appelsiineista tuoremehua.
Yritysten hallinnollista taakkaa sen sijaan lisää muutos, jonka myötä valmisteverotuksen vähennykset muuttuvat hakemuksesta palautettavaksi. Nykyisin menettely
on yritysystävällinen, sillä vähennykset ilmoitetaan samalla veroilmoituksella yhdessä muiden ilmoitettavien tietojen kanssa. Esityksen mukainen erillinen palautushakemus lykkäisi palautusten saamista, millä olisi negatiivisia vaikutuksia yritysten rahavirtaan.
Autoverotuksen osalta Kaupan liitto huomauttaa, että esityksen mukaan autoveron
suorittamisvelvollisuus syntyy, kun auto ensirekisteröidään tai otetaan verolliseen
käyttöön Suomessa. Linjaus veronsuorittamisvelvollisuuden syntymisajankohdasta
on nykyistä selkeämpi. Kaupan liitto kuitenkin ehdottaa, että autoveron suorittamisvelvollisuuden ajankohdaksi määriteltäisiin ajoneuvon rekisteröinti autoverovelvolliselle, joka tarkoittaa käytännössä auton verollista käyttöönottoa.

Autoliikkeelle tämä käytännössä tarkoittaisi sitä, että liikkeen olisi mahdollista ensirekisteröidä uusi auto aluksi itselleen ilman autoveroseuraamuksia. Muutos helpottaisi autokaupan hallinnollista taakkaa ja lisäisi jälkivarusteiden myyntiä. Muutoksella ei olisi vaikutusta varsinaisen autoveron määrään. Myös autoverovastuut säilyisivät nykyisen kaltaisena.
Kaupan liitto huomauttaa vielä, että esityksen mukaisista uudistuksista yrityksille
aiheutuu merkittäviä kustannuksia; sekä järjestelmä-, että koulutuskustannuksia.
Tämän johdosta uudistus tulee toteuttaa siten, että järjestelmien jatkuvaluonteisilta
korjauspäivityksiltä vältytään.
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