Valtiolle tulevasta
maksusta tai korvauksesta
vapauttaminen

VALTIOLLE TULEVASTA MAKSUSTA
TAI KORVAUKSESTA VAPAUTTAMINEN
Valtiokonttori voi vapauttaa maksu- tai korvausvelvollisen henkilön tai
yhteisön kokonaan tai osittain valtiolle tulevan maksun tai korvauksen
suorittamisesta maksuvapautuslain (529/1980) ja -asetuksen (530/1980)
perusteella.
Vapautus voidaan myöntää, jos vapautus ei loukkaa valtion etua tai jos
maksun tai korvauksen periminen olisi ilmeisen kohtuutonta.
Valtiokonttori voi myös vapauttaa valtion palveluksessa olevan henkilön
kokonaan tai osittain korvaamasta vahinkoa, jonka tämä on aiheuttanut
valtiolle.

MINKÄLAISISTA MAKSUISTA JA
KORVAUKSISTA VOIDAAN VAPAUTTAA?
Maksuvapautuslakia sovelletaan vain valtion saataviin, ja se koskee kaikkia valtiolle tulevia maksuja tai korvauksia. Poikkeuksen muodostavat
sellaiset valtion saatavat, joiden osalta vapautuksen myöntämisestä on
säädetty erikseen (esim. veronkantolaki 7a luku ja elatustukilaki 21 §).
Maksuvapautuksen myöntämistä ei ole kytketty siihen, mistä valtiolle
tuleva maksu tai korvaus on johtunut, joten velallinen voidaan vapauttaa
yhtä lailla oikeustoimeen kuin rikokseenkin perustuvista korvauksista ja
maksuista. Oikeuskäytännössä maksuvapautuslain ei kuitenkaan ole katsottu soveltuvan rangaistusluonteisiin maksuihin tai korvauksiin, kuten
esimerkiksi sakkoihin ja menettämisseuraamuksiin. Näistä voi vapautua
vain tasavallan presidentin myöntämällä armahduksella.
Vapautusta ei voida myöntää sellaisesta maksusta tai korvauksesta, joka
on maksettu valtiolle ennen maksuvapautushakemuksen tekemistä.
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KÄSITELLÄÄNKÖ VAPAAEHTOISTA
VELKAJÄRJESTELYÄ MAKSUVAPAUTUSASIANA?
Yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 78 §:n mukaan velkajärjestelyyn liittyvä toimivalta on viranomaisella, jolla on toimivalta
saatavan perimiseen. Näin ollen Valtiokonttoriin saapunut ehdotus, joka
koskee vapaaehtoista velkajärjestelyä, siirretään saatavaa perivän viranomaisen käsiteltäväksi.

MITEN MAKSUVAPAUTUSTA HAETAAN?
Maksuvapautusta voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella tai lomakkeella, joka on saatavissa Valtiokonttorista ja Valtiokonttorin Internetsivuilta. Hakemus lähetetään suoraan Valtiokonttoriin tai vaihtoehtoisesti perivälle viranomaiselle (esim. Verohallinnolle tai Oikeusrekisterikeskukselle), joka lähettää hakemuksen edelleen Valtiokonttoriin ja liittää
oheen oman lausuntonsa.
Maksuvapautusasetuksen 2 §:n mukaan hakemukseen on liitettävä
muun muassa selvitys niistä seikoista, joilla hakemusta perustellaan,
jäljennökset asiakirjoista, joihin maksu- tai korvausvelvollisuus perustuu,
sekä selvitys hakijan taloudellisesta asemasta. Katso tarkempi lista hakemukseen liitettävistä asiakirjoista esitteen takasivulta.
MAKSUVAPAUTUSPERUSTEET

Maksuvapautushakemukset ratkaistaan tapauskohtaisen harkinnan perusteella. Harkinnassa kiinnitetään huomiota muun
muassa korvausperusteena olevan teon laatuun, maksu- tai
korvausvelvolli¬suuden syntymisestä kuluneeseen aikaan, valtion
saatavan määrään, hakijan maksamiin osasuorituksiin, hakijan
ikään, hakijan taloudelliseen ja terveydelliseen tilanteeseen sekä
muihin erityisiin seikkoihin.
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HAKEMUKSEEN LIITETÄÄN TAPAUSKOHTAISESTI
SEURAAVAT ASIAKIRJAT JÄLJENNÖKSINÄ:

• Asiakirja (tuomio, päätös tms.), johon maksuvelvollisuus perustuu.
• Hakijan ja hänen puolisonsa verotustodistukset kolmelta viimeiseltä
vuodelta.
• Hakijan ja hänen puolisonsa viimeisin palkkatodistus.
• Selvitys yrittäjätuloista, eläketuloista, työttömyyspäivärahasta ja
muista tuloista sekä etuuksista (esim. toimeentulotuki ja lapsilisä).
• Selvitys hakijan varallisuudesta.
• Selvitys muista veloista (ilmettävä jäljellä oleva velka ja kuukausierä).
• Selvitys asumismenoista ja asumistuesta.
• Selvitys mahdollisesta elatusapupäätöksestä.
• Selvitys sairaudesta (tuorein lääkärinlausunto), työttömyydestä, työkyvyttömyydestä tai muista sellaisista seikoista, joilla on merkitystä
hakemuksen kannalta.
• Selvitys poikkeuksellisen suurista sairausmenoista.
• Muu selvitys, jolla saattaa olla vaikutusta asian käsittelyssä.

Tämä esite on päivitetty 14.3.2019

Liitteiden tulee olla mahdollisimman uusia, ja niiden tulee olla kopioita alkuperäisistä asiakirjoista.
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> Maksuvapautusasiat
PL 400, 00054 Valtiokonttori
Puh. 0295 50 2000, Fax 0295 50 3333
maksuvapautus@valtiokonttori.fi
www.valtiokonttori.fi/maksuvapautusasiat

