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Verohallinto 
Harmaan talouden selvitysyksikkö 
 

Viite: Lausuntopyyntö A53/00 00 01/2018. 
 
Hankeselvitys fiskaaliset kassajärjestelmät 
 
 

Kiitämme mahdollisuudesta saada tulla kuulluksi hankeselvityksestä fiskaalisista 

kassajärjestelmistä. Lausuntonamme toteamme seuraavaa: 

   

Fiskaalisten kassajärjestelmien käyttöönotto on erittäin kannatettava asia. Vain 
niiden avulla voidaan huolehtia kohtuullisen tehokkaasti, kattavasti ja taloudellisesti 
siitä, ettei verovilppiä voida käyttää kilpailuvalttina.  

Kassajärjestelmän käyttöönotosta ja ylläpidosta aiheutuva kustannus ei ole niin 
suuri, että siitä muodostuisi este yrittäjyydelle. Henkilökuljetusalalla alkuinvestointi 
on noin 1500 euroa ja vuotuinen ylläpitokustannus on alle 500 euroa.    

Hankeselvityksessä on perehdytty käteisten toimialojen yrityksiin, jotka on määritelty 
toimialoiksi, joissa loppukuluttaja maksaa saamansa tuotteen tai palvelun käteisellä 
tai pankkikortilla. Taksialan noin 1,1 miljardin euron liikevaihdosta käteis- ja 
pankkikorttimaksujen osuus on yli 700 miljoonaa euroa, mutta siitä huolimatta ala ei 
ole mukana selvityksessä. Näkemyksemme mukaan harmaa talous ei ole ollut 
merkittävä ongelma taksialalla johtuen käytössä olevista mittauslaitelain ja -
direktiivin mukaisista kassajärjestelmistä, mutta niiden käytöstä luopumiseen liittyy 
suuri riski harmaan talouden kasvamisesta. Mittauslaitedirektiivin mukaan taksin 
kassajärjestelmällä on kolme funktiota: 
 
a) Asiakasturvallisuus – oikea hinta oikeasta matkasta / ajasta, direktiivin 
määrittelemällä mittatarkkuudella mitattuna. 
 

b) Taksiyrittäjän työnantajaroolin ja taksinkuljettajan työntekijäroolin osalta oikea 
palkka oikeasta ajasta ja oikeista ansioista, kun kyseessä on provisiopalkka, sekä 
auton käytön seurannan mahdollisuus.  
 
c) Yhteiskunnan velvoitteiden täyttämisen seurannan ja valvonnan 
mahdollistaminen; ilman kassajärjestelmää ei ole mitään mistä seurata luotettavasti 
yrityksen tuloja. 



 

 

 
 
 
Laki liikenteen palveluista edellyttää taksamittarin tai vastaavan laitteen käyttöä vain 
silloin, kun matkan hinnan määräytymisen perusteena käytetään aikaa tai matkaa. 
Käytännössä kyseinen kirjaus mahdollistaa henkilöliikenteen harjoittamisen ilman 
minkäänlaista kassajärjestelmää.  
 
Liikenteen turvallisuusviraston tulkinnan mukaan kassajärjestelmää ei myöskään 
tarvita silloin, kun asiakkaalle ilmoitetaan enimmäishinta ennen matkaa, vaikka 
matkan lopullinen hinta määräytyisikin käytetyn ajan ja matkan perusteella.  
 
Eduskunnan käsiteltävänä on hallituksen esitys laiksi ajoneuvojen 
katsastustoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi (86/2018 
vp), jossa esitetään ajoneuvolain 25 § muuttamista siten, ettei taksamittaria 
tarvittaisi edes silloin, kun taksimatkan hinnan määräytymisen perusteena on 
matkaan käytetty aika ja matka edellyttäen, että matka tilataan ja 
maksetaan ”teknisellä käyttöliittymällä”. Esityksessä ei kuitenkaan aseteta 
minkäänlaisia vaatimuksia ”tekniselle käyttöliittymälle” tai sen keräämille 
rekistereille.  
 
Käytännössä tällä muutoksella mahdollistetaan applikaatioiden avulla tapahtuva 
maksuliikenne, jolloin maksut pahimmillaan kierrätetään ulkomaisten pankkien 
kautta, eikä tapahtumia pystytä jäljittämään verottajan toimesta. Tekniset 
käyttöliittymät ovat myös hyvin helposti manipuloitavissa eri tavoin niin asiakkaan, 
työnantajan kuin yhteiskunnankin haitaksi – joissakin tapauksissa myös työntekijän 
haitaksi. Näin toimittaessa verojen ja muiden yhteiskunnallisten vastuiden 
hoitaminen jää täysin toimijoiden vapaaehtoisuuden varaan.     

   

Ruotsin kokemukset taksilainsäädännön vapauttamisesta 

Ruotsissa toteutettiin Liikennepalvelulakia vastaava lainsäädäntöuudistus 1.7.1990. 
Tuolloin luovuttiin määrä-, hintasääntelystä ja pakollisesta taksamittarista. 
Uudistuksen seurauksena taksialan harmaa talous riistäytyi, ollen suurimmillaan 400 
miljoonaa euroa vuodessa. Ruotsissa on ryhdytty määrätietoisesti torjumaan 
harmaata taloutta ja nykyisin kaikissa takseissa tulee olla taksamittari, joka kerää 
eritellyt tiedot ammattiajokilometreistä sekä liikevaihdosta. Taksamittari tallentaa 
tiedot erillisiin ”selvityskeskuksiin”, missä ne ovat verottajan saatavilla.    

   

Taksien kassajärjestelmät muissa EU-maissa 

Fiskaaliset kassajärjestelmät on otettu takseissa käyttöön Ruotsin lisäksi muun 
muassa Norjassa, Tanskassa, Hollannissa ja osassa Saksan osavaltioita. 
Fiskaalisten kassajärjestelmien käyttöönotolla on ollut kaikissa valtioissa positiivinen 
vaikutus verokertymään; Hampurin osavaltiossa taksialan verottajan tietoon tullut 
liikevaihto kasvoi 50 prosenttia fiskaalisen kassajärjestelmän käyttöönoton ansiosta 
(liite1).  
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Harmaan talouden torjunta 

 
Harmaan talouden torjunnassa ennaltaehkäisyllä on suuri merkitys. Lainsäädännön 
ei tule mahdollistaa toimintaa, jossa tulojen ilmoittamatta jättäminen on mahdollista. 
Jotta kiusausta tulojen ilmoittamatta jättämiseen ei henkilökuljetusalalla syntyisi, 
tulee kaikilta toimijoilta edellyttää kiinteästi ajoneuvoon asennettua 
kassajärjestelmää. Näin voidaan varmistua siitä, että kaikki ajoneuvolla ajettavat 
kilometrit tulevat eritellyksi joko ammatti- tai siviiliajoiksi. Tämä erittely on olennaista, 
jotta ajoneuvon kulut sekä niiden sisältämä arvonlisävero saadaan jyvitettyä oikein 
kirjanpidossa.  
 
Tietojen vertailtavuuden varmistamiseksi, ammattiajot tulisi eritellä tuottaviin ja 
tuottamattomiin kilometreihin. Näitä tietoja vertailemalla voidaan yrityksistä erottaa 
potentiaaliset kassan ohimyyntiä harjoittavat. Kassan ohimyynnin vaikeuttamiseksi, 
tulisi järjestelmässä olla matkustajantunnistus, kuten Tanskassa. 
  
Kassajärjestelmän tulisi myös tallentaa kaikki auton tapahtumat tietokantaan, joka 
olisi valvovan viranomaisen käytettävissä. Tallennetusta tietokannasta voisi 
kartoittaa riskiyritykset, jolloin verovalvonta voitaisiin kohdistaa 
kustannustehokkaasti. Tätä mahdollisuutta hyödynnettiin menestyksellä taksien 
kohdennetussa verovalvonnassa vuonna 2016.   
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