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VEROTOIMISTOJEN, PERINTÖVEROLAUTAKUNTIEN JA VALTIONVEROLAUTAKUNTIEN ERÄIDEN ASIAKIRJOJEN HÄVITTÄMINEN

Verotoimistojen arkistosiirtojen valmistelujen yhteydessä on noussut esille
kysymys verohallinnon paikallisviranomaisten voimassaolevien arkistolaitoksen (vuoteen 1994 Valtionarkiston) seulontapäätösten uudelleen arvioinnista
koskien etenkin vuosien 1960-1980 asiakirjoja.
Valtionarkiston/arkistolaitoksen aiempia seulontapäätöksiä
Valtionarkisto/arkistolaitos on päättänyt veroilmoitusten säilytysajoista ja
pysyvästä säilytyksestä lukuisia kertoja aina 1950-luvulta alkaen. Valtionverolautakuntien ja perintöverolautakuntien asiakirjojen pysyvästä säilytyksestä ei
veroilmoituksia lukuun ottamatta ole aikaisemmin annettu seulontapäätöstä.
Verohallinnon asiakirjoja koskevista Valtionarkiston/arkistolaitoksen päätöksistä keskeisimmät ovat seuraavat:
– Valtionarkiston päätös 6.10.1980 (VA 101/33/80) lääninverovirastojen ja
verotoimistojen asiakirjojen säilytysajoista.
– Arkistolaitoksen päätös 29.12.1995 (KA S 22/1995) lääninverovirastojen
yksiköiden (verotoimistojen) arkistonmuodostussuunnitelmaan merkittyjen
asiakirjojen pysyvästä säilytyksestä. Päätöstä noudatetaan 1.1.1981 alkaen
kertyneisiin asiakirjoihin.
– Arkistolaitoksen päätös 19.12.2003 (KA 164/43/2003) verohallinnon eräiden
asiakirjojen säilytysaikojen uudelleen määrittelystä.
– Arkistolaitoksen päätös 29.8.2007 (KA 33/431/2006) verohallinnon asiakirjojen pysyvästä säilytyksestä. Päätöstä noudatetaan verohallinnolle 1.1.2006
alkaen kertyneisiin ja kertyviin asiakirjoihin. Päätöstä voidaan soveltaa myös
taannehtivasti 1.1.1981 alkaen kertyneisiin asiakirjoihin.
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Arkistolaitoksen päätös asiakirjojen hävittämisestä
Arkistolaitos ilmoittaa arkistolain (831/1994) 8 §:n nojalla määräävänsä, että
arkistolaitoksen päätöstä 29.12.1995 (KA S 22/1995) lääninverovirastojen
yksiköiden (verotoimistojen) asiakirjojen pysyvästä säilytyksestä voi soveltaa
taannehtivasti 1.1.1960 jälkeen kertyneisiin verotoimistojen asiakirjoihin
seuraavin täsmennyksin ja tarkennuksin:
-

Perintöverolautakuntien ja verotoimistojen perintö- ja lahjaveroilmoitukset
liitteineen ajalta 1.1.1920-31.12.1993 ovat määräajan säilytettäviä asiakirjoja.

-

Perintö- ja lahjaveroluettelot tai muu vastaavat verotukselliset tiedot
sisältävä luettelo säilytetään pysyvästi siltä ajalta kuin perintöverolautakunnassa tai verotoimistossa ei ole laadittu verotustiedot sisältävää perintöja lahjaverokortistoa. Perintö- ja lahjaverokortisto, joka toimii vain hakemistokortistona, on määräajan säilytettävä asiakirja 1.1.1920–31.12.1993
väliseltä ajalta.

-

Perintöverolautakunnan pöytäkirjat ovat määräajan säilytettäviä asiakirjoja
1.1.1920 jälkeiseltä ajalta.

-

Tutkijalautakunnan otteet veroluettelosta ovat määräajan säilytettäviä
asiakirjoja.

-

Verotoimiston tarkastuskertomukset ovat arkistolaitoksen päätöksellä
19.12.2003 (KA 164/43/2003) vuodesta 1961 alkaen määräajan säilytettäviä asiakirjoja.

-

Laskelmat suoritetuista leimaveroista ovat määräajan säilytettäviä asiakirjoja 1.1.1901 jälkeiseltä ajalta.

-

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisemien verovalitusten asiakirjat ja
päätökset verovalitusasioissa ovat perintöverolautakuntien, valtionverolautakuntien ja verotoimistojen arkistoissa 1.1.1920 jälkeiseltä ajalta määräajan säilytettäviä asiakirjoja.

-

Pinta-alalaskelmat ja veroluokituskartat ovat määräajan säilytettäviä asiakirjoja 1.1.1920 jälkeiseltä ajalta.

-

Fyysisten henkilöiden veroilmoituksista liitteineen säilytetään arkistolaitoksen päätöksen 19.12.2003 (KA/164/43/2003) mukaisesti pysyvästi
otoksena kunkin kuukauden 8., 18. ja 28. päivänä syntyneiden henkilöiden
veroilmoitukset vuosilta 1950, 1960, 1970, 1980 ja 1990. Myös juridisten
henkilöiden veroilmoitukset säilytetään pysyvästi edellä mainituilta
vuosilta. Kaikki vuosien 1965, 1975 ja 1985 veroilmoitukset sekä välivuosien veroilmoitukset ovat määräajan säilytettäviä asiakirjoja.

Päätöksen taannehtivan soveltamisen edellytyksenä on, että asiakirjojen tietosisältö ja muoto ovat säilyneet muuttumattomina. Arkistolaitos ei ota kantaa
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sellaisten asiakirjojen säilytyksen määräaikojen pituuteen, joita arkistolaitos ei
ole määrännyt pysyvään säilytykseen.
Päätöksen soveltaminen
Nyt annettavaa arkistolaitoksen päätöstä noudatetaan perintöverolautakunnille,
valtionverolautakunnille ja verotoimistoille 31.12.1980 asti (ellei tässä päätöksessä ole toisin määrätty) kertyneisiin asiakirjoihin päätöksessä mainituin
ehdoin.
Verotoimistojen, perintöverolautakuntien ja valtionverolautakuntien yleis-,
talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävistä kertyneiden asiakirjojen osalta
noudatetaan arkistolaitoksen seulontapäätöstä Valtionhallinnon asiakirjojen
seulonta ja hävittäminen (AL/19273/07.01.01.00 /2008, 3.8.2010).
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