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Alkusanat
Tämä teos on tarkoitettu verotusmenettelyä ja muutoksenhakua verotuksessa käsitteleväksi perusesitykseksi. Kysymys on lainopillisesta
tutkimuksesta, jossa selvitetään voimassa olevien oikeussäännösten
sisältöä sekä tulkitaan ja systematisoidaan niitä. Keskeiset tarkastelun kohteena olevat lait ovat vuoden 1996 alusta voimaan tullut
laki verotusmenettelystä sekä vuoden 2017 alusta voimaan tullut
laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä. Kirja on laadittu
lähinnä vero-oikeuden opiskelijoille ja veroasioiden parissa ammattinsa puolesta työskenteleville. Toivomme sen täyttävän tiedontarpeita yleisemminkin.
Teos on perusesitys, joten siinä ei ole mahdollista käsitellä kaikkia esille otettavia kysymyksiä yksityiskohtaisesti. Oppikirjakäytön
helpottamiseksi teos ei sisällä lähde- eikä alaviitteitä. Kirjassa on
kuitenkin laajahko uudempaan kirjallisuuteen painottuva kirjallisuusluettelo lisätietoa kaipaaville. Kirjassa on seurattu lainsäädäntöä,
oikeuskäytäntöä, Verohallinnon ohjeistusta ja oikeuskirjallisuutta
toukokuun 2017 loppuun saakka.
Tämä teos pohjautuu teokseen Verotusmenettely ja muutoksenhaku, jonka ensimmäinen painos ilmestyi vuonna 1996. Sen jälkeen
teoksesta on ilmestynyt kuusi uudistettua painosta vuosina 2000,
2002, 2005, 2007, 2011 ja 2015. Esko Linnakangas ja Matti Myrsky
kirjoittivat ensimmäiset viisi painosta ja vuoden 2011 painoksesta
alkaen Matti Myrskyn kanssa toiseksi kirjoittajaksi tuli Timo Räbinä. Kun vuoden 2017 alusta tuli voimaan oma-aloitteisia veroja
koskeva moderni verotusmenettelylaki, tuli ajankohtaiseksi tehdä
verotusmenettelyn perusteisiin keskittyvä suppeampi teos. Professori
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Matti Myrsky menehtyi kuitenkin syksyllä 2016. Matin toive oli,
että verotusmenettelyä koskeva teos jatkaisi elämäänsä, ja sen hänelle lupasin. Matti toivotti myös uuden tutkijasukupolven lämpimästi
tervetulleeksi työtä jatkamaan. Näin tämän kirjan toiseksi kirjoittajaksi tuli Janne Myllymäki. Matin kädenjälki näkyy myös tässä teoksessa, vaikka uusi sääntely onkin muuttanut oikeustilaa merkittävästi.
Vero-oikeudessa vain muutos on pysyvää. Tarkoituksenamme on, että
jatkossa verotusmenettelystä ilmestyy kaksi toisistaan erillistä teosta:
toinen perusteisiin keskittyvä teos ja toinen laajempi ja yksityiskohtaisempi käsikirja.
Timo Räbinä on kirjoittanut teoksen luvut 1–4 ja 7–8 ja Janne
Myllymäki luvut 5–6 ja 9–11. Teos on kuitenkin kokonaisuudessaan yhteistyömme tulos. Haluamme kiittää kaikkia niitä, jotka ovat
antaneet meille arvokkaita kommentteja kirjan edellisestä painoksesta. Toivomme saavamme palautetta jatkossakin. Erityisen kiitoksen
osoitamme Verohallinnon johtavalle veroasiantuntijalle Jukka Rautajuurelle hänen tarkoista kommenteistaan luvuista 7 ja 8.
Kiitämme myös kustannustoimittaja Jemmi Rantasta huolellisesta
työstä, minkä ansiosta kirjan luettavuus on lisääntynyt ja epätarkkuudet vähentyneet. Kiitoksen ansaitsee myös aina niin hellästi, mutta
samalla hyvin päättäväisesti kannustusta antava sisältöpäällikkö Arja
Lappeteläinen. Janne kiittää lisäksi Anitaa ja Eljasta ymmärryksestä
ja kärsivällisyydestä, kun rakastava aviomies ja isä on kirjahankkeen
aikana saattanut olla kotonakin toisaalla.
Suomen tietokirjailijat ry on tukenut teoksen laatimista myöntämällä molemmille kirjoittajille apurahan. Tästä esitämme parhaimmat kiitokset arvokasta työtä tekevälle yhdistykselle.
Tampereella ja Hyvinkäällä 4. päivänä kesäkuuta 2017
Janne Myllymäki
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