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Ympäristöministeriön päätös

N:o 1802

valtion asuntorahaston maksullisista suoritteista

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1995

Ympäristöministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain
(150/92) nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tässä päätöksessä määrätään valtion asun-
torahaston maksullisista suoritteista, niiden
maksuperusteista sekä eräistä julkisoikeudel-
lisista suoritteista perittävistä kiinteistä mak-
suista, jollei niistä ole muissa laeissa tai ase-
tuksissa erikseen muuta säädetty.

2 §
Julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitet-
tuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista val-
tion asuntorahasto perii omakustannusarvoon
perustuvan kiinteän maksun, ovat:

1) diaaritodistukset ja -otteet 50 markkaa.

3 §

Muut suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitet-
tuja tilaukseen tai toimeksiantoon perustuvia
muita suoritteita, jotka valtion asuntorahasto
hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) menetelmien, tietojärjestelmien, ohjel-
mien, tilastojen ja vastaavien suoritteiden
myynti ja käyttöoikeuden luovutus,

2) tietojen ja tietovarastojen luovutus sekä
tietojärjestelmien suorakäyttö,

3) tietokantojen suunnittelu, rakentaminen
ja ylläpito,

4) asiantuntija- ja koulutuspalvelut,
5) tiedonhaut ja kaukopalvelulainat,
6) valokopiot ja muut jäljennökset,
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7) oikeaksi todistetut jäljennökset asiakir-
joista,

8) valtion asuntorahaston vahvistamat lo-
makkeet ja

9) valtion asuntorahaston hallitsemien tilo-
jen käyttö.

4 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 1996.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1995

Ministeri Sinikka Mönkäre

Talousjohtaja Oili Hintsala
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Ympäristöministeriön päätös

N:o 1803

ympäristöministeriön maksullisista suoritteista

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1995

Ympäristöministeriö on valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tässä päätöksessä määrätään ympäristömi-
nisteriön maksullisista suoritteista, niiden
maksuperusteista sekä eräistä julkisoikeudel-
lisista suoritteista perittävistä kiinteistä mak-
suista.

2 §
Julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitet-
tuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista ym-
päristöministeriö perii suoritteen omakustan-
nusarvon mukaiseksi määräämänsä maksun,
ovat:

1) rakennuslain mukainen tyyppihyväksyn-
tä,

2) tyyppihyväksyntään liittyvästä laadun-
valvonnasta aiheutuvat toimenpiteet,

3) tyyppihyväksyntähakemuksen peruutus
sekä

4) varmentamiselinten, tarkastuslaitosten ja
testauslaboratorioiden hyväksyminen

3 §
Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitet-

tuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista ym-
päristöministeriö perii keskimääräiseen oma-
kustannusarvoon perustuvan tai 6 §:n 3 mo-
mentin perusteella omakustannusarvoa alem-
man kiinteän maksun, ovat:

1) päätökset:
vesioikeuden päätöksessä annetun määrä-

ajan pidentäminen 600 markkaa,
rakennuslain mukainen poikkeusluvan

myöntäminen 1 800 markkaa ja poikkeuslu-
van epääminen 600 markkaa,

hakemuksesta annettu rakennuslain mukai-
nen rakennus- ja toimenpidekielto 600 mark-
kaa,

hakemuksesta tehty rantakaavan laatijan ja
kaavoitettavan alueen hyväksyminen 2 000
markkaa,

hakemuksesta tehty päätös rakennuslain
143 §:n mukaisessa asiassa 500 markkaa,

virvoitusjuomien ja alkoholijuomien vähit-
täismyyntipäällysten keräysjärjestelmän hy-
väksyminen 750 markkaa;

2) luvat:
lunastuslupa rakennuslain nojalla 5 000

markkaa;
3) valituspäätökset:
rantakaavan tarpeellisuutta koskeva valitus

500 markkaa,
rantakaavan laatijan ja kaavoitettavan

alueen hyväksymistä koskeva valitus 500
markkaa,

poikkeuslupavalituksen ratkaiseminen tai
jättäminen tutkimatta 500 markkaa, kuiten-
kin niin, että jos poikkeuslupa valituksen
johdosta myönnetään, peritään siitä 1 800
markkaa,

valitus ulkomailla asuvien ja ulkomaisten
yhteisöjen kiinteistöhankintojen valvonnasta
annetun lain 16 § nojalla 800 markkaa,

valitus seutukaavasta 500 markkaa,
valitus yleiskaavasta 500 markkaa,
valitus asemakaavasta 500 markkaa,
valitus rantakaavasta 500 markkaa,
valitus rakennuskiellosta 500 markkaa,
valitus rakennusjärjestyksestä 500 markkaa
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Korkeimmasta hallinto-oikeudesta hallituk-
sen käsiteltäväksi siirretty valitus 500 mark-
kaa;

Edellä 3-kohdassa tarkoitettua maksua va-
lituspäätöksestä ei kuitenkaan peritä

1) varattomaksi asianmukaisesti todistetul-
ta henkilöltä hänen etuaan tai oikeuttaan
koskevassa asiassa

2) valittajalta, jos valitus tai alistus peruu-
tetaan

3) valittajalta, jonka valitus hyväksytään
kokonaan tai osittain, kuitenkin niin, että jos
poikkeuslupa valituksen johdosta myönne-
tään, peritään siitä 1 800 markkaa.

4) muut suoritteet:
lainvoimaisuustodistukset rakentamista

koskevista poikkeusluvista 100 markkaa,
diaaritodistukset ja -otteet 50 markkaa.

4 §

Muut suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoi-
tettuja muita tilaukseen tai toimeksiantoon
perustuvia suoritteita, jotka ympäristöminis-

teriö hinnoittelee liiketaloudellisin perustein,
ovat:

1) tietojärjestelmien suorakäyttö ja tietojen
luovutus,

2) asiantuntija- ja koulutuspalvelut,
3) tutkimukset ja selvitykset,
4) kehitysyhteistyöpalvelut,
5) tiedonhaut ja kaukopalvelulainat,
6) julkaisut, lehdet, videonauhoitteet, ää-

nitteet ja muut vastaavat suoritteet,
7) valokopiot ja muut jäljennökset sekä
8) ministeriön hallitsemien tilojen käyttö.

5 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 1996.

Tämän päätöksen 3 §:n 1—3-kohdissa tar-
koitetuista päätöksistä ja luvista, joita koske-
va asia on tullut vireille ennen 1 päivää tam-
mikuuta 1994, peritään maksu samansuu-
ruisena kuin ennen tämän päätöksen voi-
maantuloa voimassa olleiden säädösten mu-
kaan peritty leimavero.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1995

Ministeri Sinikka Mönkäre

Talousjohtaja Oili Hintsala
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Verohallituksen päätös

N:o 1804

veroilmoituksesta ja asuntoyhteisön ilmoituksesta

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1995

Verohallitus on verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1558/95) 8 §:n
1 momentin, 10 §:n 2 momentin, 13 §:n 4 momentin ja 17 § :n 3 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Veroilmoituksen antamisen paikka

Veroilmoitus on annettava sille lääninverovi-
rastolle, jonka alueella verovelvollisen tai yhty-
män kotikunta oli verovuotta edeltäneen vero-
vuoden lopussa. Jos puolisoilla, joihin sovelle-
taan tuloverolain puolisoita koskevia säännök-
siä, on eri kotikunta, vaimon on annettava
veroilmoituksensa miehen kotikunnan läänin-
verovirastolle.

Suomeen muuttaneen henkilön on annettava
veroilmoitus sille lääninverovirastolle, jonka
alueelle verovelvollinen on Suomeen muutettu-
aan ensiksi asettunut.

Veroilmoitus voidaan antaa myös muuhun
lääninverovirastoon toimitettavaksi edelleen
asianomaiselle lääninverovirastolle.

2 §
Rajoitetusti verovelvollisen veroilmoituksen

antamisen paikka

Rajoitetusti verovelvollisen on annettava ve-
roilmoitus sille lääninverovirastolle, jonka alu-
eella elinkeinotoimintaa on harjoitettu kiinte-
ästä toimipaikasta. Jos rajoitetusti verovelvol-
linen omistaa kiinteistön Suomessa, veroilmoi-
tus on tästä annettava sille lääninverovirastolle,
jonka alueella kiinteistö sijaitsee. Jos rajoitetus-
ti verovelvollinen on omistanut sellaisen suo-
malaisen yhteisön osakkeita tai osuuksia, joi-
den nojalla hän on hallinnut kiinteistöä tai sen

osaa, veroilmoitus on tältä osin annettava sille
lääninverovirastolle, jonka alueella on yhteisön
kotipaikka. Muista tuloista on veroilmoitus
annettava Uudenmaan lääninverovirastolle.

3 §

Veroilmoitus Ahvenanmaan verotoimistolle

Jos rajoitetusti verovelvollisella on tuloja
Ahvenanmaalta, veroilmoitus on annettava
Ahvenanmaan verotoimistolle.

Yhteisön on annettava veroilmoitus Ahve-
nanmaalta ansaitun tulon osalta Ahvenanmaan
verotoimistolle.

4 §
Veroilmoituksen antamisen ajankohta

Veroilmoitus on kultakin vuodelta annettava
viimeistään seuraavan vuoden tammikuun 31
päivänä.

Verovelvollinen tai yhtymä, joka harjoittaa
maataloutta tai metsätaloutta, saa antaa veroil-
moituksensa viimeistään helmikuun viimeisenä
päivänä.

Elinkeinonharjoittajalla tai elinkeinoyhty-
mällä, jonka tilikausi on päättynyt lokakuun 1
päivänä tai sen jälkeen, on oikeus antaa veroil-
moituksensa viimeistään maaliskuun 31 päivä-
nä.

Yhteisön ja yhteisetuuden on annettava ve-
roilmoituksensa 4 kuukauden kuluessa tilikau-
den päättymiskuukauden lopusta lukien.
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Valtion, kunnan ja kuntayhtymän sekä evan-
kelisluterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkon
seurakunnan on annettava veroilmoituksensa
viimeistään huhtikuun 30 päivänä.

Paliskunnan on annettava veroilmoituksensa
viimeistään verovuotta seuraavan tammikuun
31 päivänä.

5 §

Asuntoyhteisön erityinen ilmoitus

Asunto-osakeyhtiö, kiinteistöosakeyhtiö,
asunto-osuuskunta tai muu yhteisö, jonka
osakkeet tai osuudet oikeuttavat määrätyn
huoneiston hallintaan yhteisön omistamassa
rakennuksessa, ilmoittaa huoneiston verotusar-
von perusteet ja kiinteistössä tai rakennuksessa
tapahtuneet muutokset sekä verotusmenettely-
lain 17 §:n 2 momentissa tarkoitetut tiedot
viimeistään verovuotta seuranneen tammikuun
31 päivänä.

Tiedot on annettava konekielisenä tai muulla
verohallituksen hyväksymällä tavalla sille lää-
ninverovirastolle, jonka alueella ilmoittajan ko-
tipaikka on.

6 §

Puolisoiden ilmoittamisaika

Jos verovelvollisella, johon sovelletaan tulo-
verolain puolisoita koskevia säännöksiä, veroil-
moituksen antamisaika on eripituinen, he saa-
vat antaa veroilmoituksensa pidemmän anta-
misajan kuluessa.

7 §

Ilmoittamisvelvollisuudesta vapautetut tulot

Veroilmoituksessa ei ilmoiteta seuraavia
Suomesta saatuja tuloja. Suoritus on kuitenkin
ilmoitettava, jos se on maatalouden tai muun
elinkeinotoiminnan tuloa:

1) eläkettä ja elinkorkoa, paitsi jos kyseessä
on tuloverolain 37 §:n mukainen veronalainen
syytinki eikä eläkevakuutuksen vakuutusmak-
sujen palautuksena, takaisinostolla tai muutos-
arvona maksettua suoritusta,

2) sairausvakuutuslain nojalla saatua päivä-,
äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaa eikä muuta
mainitun lain, kansaneläkelain tai potilasvahin-
kolain nojalla saatua korvausta tulojen tai
elatuksen vähentymisestä,

3) pakollisen tapaturma- eikä liikennevahin-
koturvan nojalla tulojen tai elatuksen vähenty-
misestä saatua korvausta,

4) tuloverolain 34 §:ssä tarkoitetun henkiva-
kuutuksen nojalla maksettua vakuutussuoritus-
ta, vakuutusmaksujen palautuksena ja ta-
kaisinostolla saatua määrää eikä muutosarvoa,

5) muun kuin 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitetun
vakuutuksen nojalla maksettua päivärahaa,
muuta vastaavaa tulojen ja elatuksen vähenty-
misestä maksettua korvausta eikä sairaalava-
kuutuksen perusteella maksettua hoitopäivä-
korvausta,

6) tartuntatautilain (583/86) nojalla saatua
päivärahaa eikä ansionmenetyksestä saatua
korvausta,

7) rikosvahinkojen korvaamisesta valtion va-
roista annetun lain (935/73) nojalla tulojen tai
elatuksen vähentymisestä maksettua korvausta,

8) työttömyysturvalain (602/84) nojalla mak-
settua etuutta eikä työvoimapoliittisesta aikuis-
koulutuksesta annetussa laissa (763/90) tarkoi-
tettua koulutus- ja erityistukea,

9) työllisyysasetuksen (130/93) nojalla yrittä-
jäksi ryhtyvälle työttömälle tai vajaakuntoiselle
työttömälle maksettua tukea eikä ammatinva-
linnan ohjauksesta annetun lain nojalla (43/60)
maksettua vastaavaa tukea,

10) työllisyysasetuksen (130/93) nojalla työt-
tömälle maksettua työharjoittelutukea eikä
omatoimiseen työllistämiseen annettua tukea,

11) opintotukilain (65/94) nojalla maksettua
opintorahaa ja aikuisopintorahaa,

12) lapsen kotihoidon tukea,
13) valtion virkamieslain (755/86) nojalla

maksettua toistuvaa korvausta,
14) ulkomaan edustuksen virkamiesten puo-

lisoille maksettavasta erityiskorvauksesta anne-
tun lain (657/89) nojalla maksettua erityiskor-
vausta,

15) reserviläispalkkaa,
16) tuloverolain (1535/92) 74 §:ssä tarkoitet-

tua merityötuloa,
17) sellaisia rakennustoiminnan aloilla mak-

settuja lomapalkkoja, lomakorvauksia ja lo-
maltapaluurahoja (lomarahoja), jotka työnan-
taja on valtakunnallisen työehtosopimuksen
mukaan tilittänyt Postipankkiin työnantajajär-
jestön erityiselle postisiirtotilille,

18) henkilöstörahastojen jäsenilleen maksa-
maa rahasto- osuutta ja ylijäämää,

19) sairausvakuutuslain mukaisen omavas-
tuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille an-
netun lain (118/91) mukaista päivärahaa,

20) kuntoutusrahaa, kuntoutusavustusta ja
kuntoutusajalta tapaturma- ja liikennevakuu-
tuslain perusteella korvattavasta kuntoutukses-
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ta annettujen lakien (625/91 ja 626/91) nojalla
maksettua ansionmenetyskorvausta,

21) vakuutuskassalaissa (1164/92) tarkoitet-
tujen kassojen suorittamia etuuksia,

22) työtaistelun johdosta asianomaisen työ-
markkinajärjestön suorittamaa veronalaista
avustusta eikä muuta siihen rinnastettavaa
avustusta,

23) luotto- ja rahoituslaitoksen sekä muun
ammattimaisen arvopaperikaupan tai arvopa-
perien välitystoiminnan harjoittajan suoritta-
maa tai välittämää ennakkoperintälain sovelta-
misalaan kuuluvaa korkoa eikä jälkimarkkina-
hyvitystä,

24) ennakkoperintälain soveltamisalaan kuu-
luvaa joukkovelkakirjalainan liikkeeseen laski-
jan maksamaa korkoa ja lainan koroksi kat-
sottavaa tuottoa,

25) sijoitusrahaston maksamaa voitto-osuut-
ta,

26) maatalousyrittäjien luopumiskorvaukses-
ta annetun lain (1330/92) mukaista luopumis-
korvausta,

27) palkkaturvaviranomaisen palkkaturva-
lain (649/73) nojalla suoraan työntekijälle mak-
samaa palkkaturvaa eikä sen nojalla maksettua
korkoa,

28) patentin, tekijänoikeuden ja muun niihin
verrattavan oikeuden perusteella maksettua
korvausta,

29) sosiaalihuoltolain 27 a §:ssä (1365/92)
tarkoitettua vammaisen tai sairaan alaikäisen
lapsen vanhemmalle maksettavaa omaishoidon
tukea,

30) työmarkkinatuesta annetun lain (1542/
93) mukaista työmarkkinatukea,

31) työllisyysasetuksen muuttamisesta anne-
tun asetuksen (51/94) mukaista osa-aikalisää,

32) työvoimapalveluihin liittyvistä etuuksista
annetussa asetuksessa (1253/93) tarkoitettua
vajaakuntoiselle ja ammatinvalinnan ohjauk-
sessa olevalle annettavaa päivärahaa eikä

33) avolaitoksessa rangaistusta suorittavan
vangin saamaaa toimintarahaa.

8 §

Ilmoittamisvelvollisuudesta vapautetut
vähennykset

Verovelvollisen ei tarvitse antaa veroilmoi-
tuksessaan selvitystä työntekijän eläkemaksuis-
ta, työttömyysvakuutusmaksuista eikä muista
työnantajan häneltä perimistä tuloverolain
96 §:n 1 momentissa tarkoitetuista kokonaan
vähennyskelpoisista eläkevakuutusmaksuista.

9 §

Ilmoittamisvelvollisuudesta vapaat henkilöt

Verovelvollisen, jolla ei ole ollut muita kuin
7 §:ssä mainittuja ilmoitusvelvollisuudesta va-
pautettuja tuloja eikä muuta veronalaista va-
rallisuutta kuin yksinomaan hänen tai hänen
perheensä vakituiseen asumiseen käyttämä
asunto, ei tarvitse ilmoittaa asuntoa varallisuu-
tenaan eikä kehoituksetta antaa veroilmoitusta
elleivät edellä tarkoitettua asuntoa koskevat,
verotusta varten aikaisemmin annetut tiedot
ole muuttuneet.

10 §

Ilmoittamisvelvollisuudesta vapaat asunto-
yhteisöt

Asuntoyhteisö ei ole velvollinen antamaan
veroilmoitusta jäljempänä säädettyjen edelly-
tysten täyttyessä. Veroilmoitus on kuitenkin
annettava, jos sitä erikseen vaaditaan.

Asuntoyhteisöllä tarkoitetaan asunto- tai
kiinteistöosakeyhtiötä, jonka jokainen osake
yksin tai toisten osakkeiden kanssa oikeuttaa
hallitsemaan vain vakituiseen asumiskäyttöön
tarkoitettua huoneistoa tai asumiseen liittyvää
tilaa yhteisön omistamassa rakennuksessa.
Asuntoyhteisöllä tarkoitetaan myös asunto-
osuuskuntaa.

Ilmoittamisvapauden edellytyksenä on, että
1) kysymyksessä on asuntoyhteisön muu

kuin ensimmäinen verovuosi,
2) asuntoyhteisö on verovuonna saanut vain

vastiketuloja, rahastosuorituksia, käyttömaksu-
ja, muita vähäisiä kiinteistöön liittyviä korva-
uksia tai vähäisiä korkotuloja ja

3) asuntoyhteisön verotettava tulo on vah-
vistettujen tappioiden vähentämisen jälkeen alle
200 markkaa.

Ilmoittamisvapauden edellytyksenä on myös,
että myöhemmältä verovuodelta annettavaan
veroilmoitukseen liitetään jäljennös tuloslaskel-
masta ja taseesta niiltä edellisen veroilmoituk-
sen antamisen jälkeisiltä tilikausilta, joilta ve-
roilmoitusta ei ole annettu.

11 §

Veroehdotuskokeiluun osallistuvat

Luonnollinen henkilö ja kuolinpesä, jonka
kotikunta on 31 päivänä joulukuuta 1994 ollut
2 momentissa mainittu kokeilukunta ja joka on
saanut lääninverovirastolta ilmoituksen, että
kuuluu verovuodelta 1995 toimitettavassa ve-
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rotuksessa veroehdotuskokeiluun, ei ole velvol-
linen antamaan veroilmoitusta viimeistään
tammikuun 31 päivänä 1996.

Veroehdotuskokeiluun kuuluvat kunnat
ovat:

Asikkala, Askola, Hankasalmi, Helsinki,
Hollola, Hyvinkää, Imatra, Joutsa, Jyväskylä,
Jyväskylän mlk, Järvenpää, Kerava, Konneve-
si, Kuopio, Kärkölä, Lahti, Laukaa, Leivon-
mäki, Luhanka, Muurame, Nastola, Nurmijär-
vi, Oulu, Padasjoki, Parikkala, Pornainen, Por-
voo, Porvoon mlk, Rautjärvi, Ruokolahti, Saa-
ri, Sipoo, Sumiainen, Suolahti, Toivakka, Tur-
ku, Tuusula, Uukuniemi, Uurainen, Vaasa,
Vehmersalmi ja Ylikiiminki.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun verovelvol-
lisen tulee antaa veroilmoituksensa viimeistään
kesäkuun 17 päivänä 1996. Verovelvollisen ei
kuitenkaan tarvitse antaa veroilmoitusta, jos
hänellä ei ole muita tuloja, vähennyksiä, varoja
tai velkoja taikka muita verotukseen vaikutta-
via vaatimuksia kuin mitä hänelle lähetetyssä
veroehdotuksessa on mainittu.

12 §

Postitse annettava veroilmoitus

Postitse saapunut veroilmoitus katsotaan oi-
keaan aikaan annetuksi, jos veroilmoituksen

sisältävä postilähetys on tässä päätöksessä
määrätyssä ajassa jätetty postiin lääninverovi-
rastolle osoitettuna.

13 §

Esteen vaikutus

Tiedot ja selvitykset, joita ei voida liittää
veroilmoitukseen sitä annettaessa, on toimitet-
tava lääninverovirastolle viipymättä esteen la-
kattua.

14 §

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 1996. Päätöstä sovelletaan ensimmäi-
sen kerran vuodelta 1995 annettaviin ilmoituk-
siin kuitenkin siten, että verovelvollisella, joka
on kirjanpitovelvollinen ja jonka tilikausi on
päättynyt lokakuun 1 päivän jälkeen 1995, on
annettava veroilmoitus viimeistään huhtikuun
1 päivänä 1996. Päätöksen 4 §:n 5 momentissa
tarkoitetun verovelvollisen on annettava veroil-
moitus vuodelta 1995 viimeistään huhtikuun 1
päivänä 1996. Päätöksen 4 §:n 4—6 momenttia
sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodesta
1996 alkaen.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1995

Pääjohtaja Jukka Tammi

Ylitarkastaja Erkki Laanterä
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Verohallituksen päätös

N:o 1805

tiedonantovelvollisuudesta

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1995

Verohallitus on verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1558/95)
15—17 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Yleinen tarkkailuilmoituksen antamisvelvollisuus

Verotusmenettelystä annetun lain 15 §:n 1
momentissa tarkoitettuja tietoja on annettava
ilman eri kehotusta verohallinnolle vain, jos:

1) verovelvollisen samalta suorittajalta edel-
lisenä kalenterivuotena saamien palkka-, palk-
kio- tai eläke-etujen yhteenlaskettu määrä on
vähintään 500 markkaa;

2) edellisenä vuotena maksettu stipendi,
opintoraha, muu apuraha tai palkinto on vä-
hintään 5 000 markkaa;

3) vakuutuslaitoksen, eläkesäätiön ja muun
eläkelaitoksen vakuutuksen perusteella tai eläk-
keenä tai avustuksena edellisenä vuotena suo-
rittaman muun kuin verovapaan korvauksen,
eläkkeen tai avustuksen määrä on vähintään
500 markkaa;

4) tekijän-, patentti-, kaivos- tai muun sen-
kaltaisen oikeuden käyttämisestä edellisenä
vuotena suoritettu korvaus on vähintään 500
markkaa.

Jos edellä mainitut suoritukset sisältyvät
ennakkoperintälaissa tarkoitetun rekisteröidyn
työnantajan ennakkoperintäasetuksen 34 §:n
nojalla annettavaan palkansaajakohtaiseen
vuosi-ilmoitukseen tai ennakkoperintäasetuk-
sen 31 §:ssä tarkoitettuun rekisteröimättömän
työnantajan tilillepanokorttiin, suorituksesta ei
kuitenkaan anneta tarkkailuilmoitusta.

Merityötulosta on annettava muulta kuin
vain alukselta saatua luontoisetua koskeva
tieto.

2 §
Luotto- ja rahoituslaitoksen yms. tiedonanto-

velvollisuus

Luotto- ja rahoituslaitoksen, valtion, kun-
nan, huoltokonttorin ja työnantajan on annet-
tava lainanantajaa koskevien tietojen lisäksi
kunkin luonnollisen henkilön ja kuolinpesän
lainasta seuraavat tiedot:

1) velallisen nimi ja henkilötunnus;
2) velallisen osoite;
3) lainan numero tai muu tunnus;
4) jos laina on asuntolaina tai valtion takaa-

ma opintolaina, lainan käyttötarkoitus;
5) kalenterivuonna lainasta maksetun koron

määrä;
6) lainan määrä kalenterivuoden päättyessä.
Yhteisvelasta ilmoitetaan kaikkien osalta 1

momentissa tarkoitetut tiedot.Jos yhteisvelalli-
sia on enemmän kuin viisi, heidän osaltaan
ilmoitetaan lukumäärä.

Jos lainan korkoa on maksanut takaaja tai
henkilö, jonka omaisuutta on lainan vakuute-
na, tiedonantovelvollisen on ilmoitettava, että
muu kuin velallinen on maksanut koron, jos
tämä tieto on tiedonantovelvollisen annettavis-
sa.

Jos lainan korkoa on maksettu etukäteen,
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tiedonantovelvollisen on annettava tieto koron
koko määrästä. Siltä osin kuin korko kohdis-
tuu kalenterivuotta seuraavan vuoden jälkei-
seen aikaan ilmoitetaan korko erikseen, jos se
on tiedonantovelvollisen annettavissa.

3 §

Arvopaperivälittäjän ja sijoitusrahaston tiedon-
antovelvollisuus

Arvopaperimarkkinalaissa (495/89) tarkoite-
tun arvopaperinvälittäjän on annettava kunkin
asiakkaan osalta ostoittain ja myynneittäin
osakkeen, merkintäoikeuden tai vakioidun joh-
dannaissopimuksen kaupan osalta seuraavan
tammikuun aikana seuraavat tiedot:

1) ostajan/myyjän nimi ja henkilö/liike- ja
yhteisötunnus;

2) ostajan tai myyjän osoite ja syntymäaika,
jos henkilö/liike- ja yhteisötunnus puuttuu;

3) kaupan kohde;
4) kaupan kohteen lukumäärä;
5) osto/myyntipäivämäärä;
6) kauppahinta sekä
7) suoritetun leimaveron määrä.
Vastaavat tiedot on sijoitusrahaston annet-

tava lunastamistaan sijoitusrahasto-osuuksista.
Niistä ostoista ja myynneistä, joista tiedot

annetaan verohallinnolle tämän päätöksen mu-
kaisesti, arvopaperinvälittäjä ei toimita leima-
verolain soveltamisesta annetun valtioneuvos-
ton päätöksen 20 §:ssä tarkoitettua jäljennöstä
laskelmasta Uudenmaan lääninverovirastolle.

4 §

Puun ostajan tiedonantovelvollisuus vero-
hallinnolle

Puun ostajan on annettava verotusmenette-
lystä annetun lain 15 §:n 2 momentissa tarkoi-
tetut tiedot puutavaran myyjistä, kullekin myy-
jälle verovuonna maksetun kauppahinnan mää-
rästä sekä siitä, onko kyseessä ollut pysty- vai
hankintakauppa.

5 §

Puun ostajan tiedonantovelvollisuus Metsän
tutkimuslaitokselle

Puun ostajien tai niiden järjestöjen on annet-
tava Metsäntutkimuslaitokselle puolivuosittain

verotusmenettelystä annetun lain 15 §:n 3 mo-
mentissa tarkoitetut tiedot puun keskihinnoista
ja niitä vastaavista puumääristä ostamistaan
puutavaralajeista. Velvollisuus antaa puun kes-
kihinta- ja puumäärätiedot koskee puun osta-
jia, jotka ovat ostaneet puuta metsän omista-
jilta tai haltijoilta pysty-, hankinta- tai käteis-
kaupalla. Tiedonantovelvollisuus ei koske yk-
sityiskäyttöön tai maatalouskäyttöön puuta os-
tavia.

Tiedot puun keskihinnoista ja puumääristä
annetaan kauppatavoittain, puutavaralajeit-
tain, kunnittain ja kantohinta-alueittain. Ilmoi-
tettava keskihinta on puutavaralajin kaikkien
kauppojen kauppahintojen aritmeettinen kes-
kiarvo. Ilmoituksessa selvitetään myös keski-
hinnan laskennassa käytetty kauppojen luku-
määrä.

Metsähallituksen hankintakaupalla ostetun
puutavaran hintoja ja määriä ei sisällytetä
ilmoituksiin.

Jos puun ostajien järjestö tekee puun keski-
hintaa ja puumääriä koskevat ilmoitukset puun
ostajien puolesta, järjestön tulee ilmoituksessa
selvittää erikseen kunkin ostajan tiedot.

6 §
Tietojen antamisen ajankohta ja muut

määräykset

Tiedonantovelvollisen on annettava 1—
4 §:ssä tarkoitetut tiedot konekielisinä tai vero-
hallituksen hyväksymällä muulla tavalla vuo-
sittain tammikuun loppuun mennessä edellisel-
tä kalenterivuodelta. Tiedot on annettava sille
lääninverovirastolle, jonka virka-alueella ilmoi-
tuksen antajan kotipaikka on tai jos niin on
erikseen sovittu verohallitukselle.

Tiedonantovelvollisen on annettava 5 §:ssä
tarkoitetut tiedot Metsäntutkimuslaitokselle
puolivuosittain helmikuun 15 ja elokuun 15
päivään mennessä. Helmikuun 15 päivään
mennessä annettavan ilmoituksen tulee perus-
tua edellisen vuoden toisen puoliskon kauppoi-
hin ja elokuun 15 päivään mennessä annetta-
van ilmoituksen kuluvan vuoden ensimmäisen
puoliskon kauppoihin.

7 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 1996.
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Tätä päätöstä sovelletaan ensimmäisen ker-
ran vuodelta 1995 toimitettavassa verotuksessa.
Päätöksen 2 §:ää sovelletaan kuitenkin vain

kokeiluluonteisesti verovuodelta 1995 toimitet-
tavassa verotuksessa.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1995

Pääjohtaja Jukka Tammi

Ylitarkastaja Erkki Laanterä
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Verohallituksen päätös

N:o 1806

ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995

Verohallitus on 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperintälain (418/59) 11 ja 12 §:n
nojalla, sellaisina kuin ne ovat 17 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa (946/82) sekä
ennakkoperintäasetuksen (904/78) 38 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 4 päivänä
tammikuuta 1991 annetussa asetuksessa (3/91), määrännyt:

1 luku
Ennakonpidätys palkasta

1 §
Ennakonpidätys on toimitettava palkansaa-

jalle päätoimesta maksettavasta palkasta vero-
korttiin merkityn henkilökohtaisen perus- ja
lisäprosentin mukaan tai verokorttiin palkkaa
varten merkityn muun henkilökohtaisen pidä-
tysprosentin mukaan.

Ennakonpidätys toimitetaan 1 momentissa
tarkoitetun perus- ja lisäprosentin mukaan
siten, että kunakin palkkakautena maksettavas-
ta palkasta ennakonpidätys lasketaan perus-
prosentin mukaan verokorttiin merkittyyn
palkkakausikohtaiseen tulorajaan asti ja tulo-
rajan ylittävästä tulon osasta lisäprosentin mu-
kaan.

Jos palkkaa maksetaan aikaisemmin makse-
tun palkan lisäksi tai useamman kuin yhden
palkkakauden ajalta, ennakonpidätys voidaan
toimittaa joko 2 momentissa tarkoitetulla ta-
valla tai siten, että kuhunkin maksua edeltä-
neeseen saman kalenterivuoden palkkakauden
palkkaan lisätään siihen kohdistuva osa mak-
settavasta suorituksesta, ja näin saaduista yh-
teismääristä lasketuista ennakonpidätyksistä
vähennetään aikaisemmin samalta ajalta toimi-
tettujen ennakonpidätysten määrä. Ennakonpi-
dätysten erotus on maksettavasta suorituksesta
toimitettava ennakonpidätys.

Edellä 2 ja 3 momentista poiketen työnantaja
voi laskea ennakonpidätyksen määrän seuraa-
vasti:

Maksettava palkka lisätään työnantajan pal-

kansaajalle aikaisemmin samana verovuonna
verokortin voimaantulon tai työsuhteen alka-
misen jälkeen maksamien palkkojen yhteismää-
rään, jota verrataan samojen palkkakausien
tulorajojen yhteismäärään. Ennakonpidätys las-
ketaan maksettujen palkkojen yhteismäärästä
samalta ajalta laskettujen tulorajojen yhteismää-
rään asti perusprosentin mukaan ja ylimeneväs-
tä osasta lisäprosentin mukaan. Jos aikaisem-
min maksetuista palkoista on jo toimitettu
ennakonpidätys, vähennetään palkkojen yhteis-
määrästä lasketusta ennakonpidätyksestä aikai-
semmin toimitettujen ennakonpidätysten yhteis-
määrä, jolloin erotus on toimitettava ennakon-
pidätys (kumulatiivinen ennakonpidätys).

Jos palkkana pidettäviä suorituksia makse-
taan erikseen muuhun maksettavaan palkkaan
lisäämättä varsinaisen palkanlaskennan ulko-
puolella, ennakonpidätys on toimitettava vero-
kortista ilmenevän henkilökohtaisen lisäprosen-
tin tai 22 §:ssä määrätyn suuruisena.

Palkasta tai palkkiosta, joka maksetaan kah-
delle tai useammalle palkansaajalle yhteisesti,
ennakonpidätys on toimitettava 50 %:n suurui-
sena.

2 §
Päätoimesta maksettavasta lomaltapaluura-

hasta, lomarahasta ja muusta vastaavasta lo-
ma-ajan palkan lisäksi suoritettavasta loman
pituuden mukaan määräytyvästä korvauksesta
ennakonpidätys on toimitettava päätoimen ve-
rokorttiin merkityn perusprosentin tai verokor-
tista ilmenevän muun vastaavan henkilökohtai-
sen pidätysprosentin mukaan.
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Toimitettaessa ennakonpidätystä 1 §:n 4 mo-
mentissa tarkoitetulla tavalla lomaraha ja muu
edellä 1 momentissa mainittu suoritus lisätään
aikaisemmin maksettuihin palkkioihin ja enna-
konpidätys toimitetaan näin saaduista palkko-
jen yhteismäärästä siten kuin 1 §:n 4 momen-
tissa on määrätty.

3 §
Rakennustoiminnan aloilla, joilla työnantaja

valtakunnallisen työehtosopimuksen mukaisesti
tilittää lomapalkan ja lomakorvauksen sekä
lomaltapaluurahan Postipankkiin työnantaja-
järjestön erityiselle postisiirtotilille, ennakonpi-
dätys toimitetaan 1 ja 2 §:stä poiketen 32 %:n
mukaan.

4 §
Sivutoimesta maksettavasta palkasta enna-

konpidätys on toimitettava verovelvolliselle si-
vutuloverokorttiin merkityn henkilökohtaisen
prosenttiluvun mukaan tai muuhun verokort-
tiin merkityn henkilökohtaista pidätysprosent-
tia koskevan määräyksen mukaan.

5 §
Tuloverolain (1535/92) 74 ja 75 §:ssä tarkoi-

tetusta merityötulosta ennakonpidätys toimite-
taan merityötuloa varten verokorttiin merkit-
tyjen pidätysprosenttien mukaan siten kuin 1, 2
ja 4 §:ssä on määrätty. Merityötuloa varten
määrättyjen pidätysprosenttien puuttuessa en-
nakonpidätys toimitetaan muuta palkkatuloa
kuin merityötuloa varten määrättyjen pidätys-
prosenttien mukaan 7 prosenttiyksiköllä alen-
nettuna. Jos verokorttiin on merkitty 1 §:n 1
momentissa tarkoitetut perus- ja lisäprosentti,
alennetaan edellä tarkoitetulla tavalla vain pe-
rusprosenttia. Näin saadusta ennakonpidätyk-
sen määrästä vähennetään 200 mk jokaiselta
kalenterikuukaudelta, jolta palkansaaja on oi-
keutettu tuloverolain 97 §:n 4 momentissa tar-
koitettuun vähennykseen (cross-trade -vähen-
nys).

2 luku

Ennakonpidätys eläkkeestä ja elinkorosta

6 §
Eläkkeestä,määräaikaisena työkyvyttömyys-

eläkkeenä maksettavasta kuntoutustuesta ja
elinkorosta ennakonpidätys on toimitettava ve-
rovelvolliselle eläkettä varten määrätyn henki-

lökohtaisen prosenttiluvun mukaan, jos vero-
velvollinen esittää verokortin tai muun mää-
räyksen henkilökohtaisesta pidätysprosentista,
tai maksaja on saanut tiedon eläkkeestä toimi-
tettavasta pidätysprosentista ennakkoperintä-
lain 13 §:ssä tarkoitetulla tavalla tahi erikseen
verotoimistosta.

Jos verovelvolliselle ei ole määrätty eläkkees-
tä toimitettavaa ennakonpidätystä varten hen-
kilökohtaista pidätysprosenttia, ennakonpidä-
tys eläkkeestä ja elinkorosta on toimitettava
siten kuin palkasta on 1 ja 4 §:ssä määrätty.

Maksettaessa eläkettä tai elinkorkoa aikai-
semmin maksetun eläkkeen tai elinkoron lisäksi
tahi kertasuorituksena taikka taannehtivasti
useammalta maksukaudelta ennakonpidätys
toimitetaan 50 %:n suuruisena. Ennakonpidä-
tystä ei kuitenkaan toimiteta, jos tässä tarkoi-
tettu suoritus on enintään 50 markkaa.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun kuntoutus-
tuen ja toistaiseksi myönnetyn työkyvyttömyys-
eläkkeen korotuksesta ennakonpidätys toimite-
taan 40 %:n suuruisena.

7 §
Kansaneläkkeestä ja perhe-eläkelain mukai-

sesta perhe-eläkkeestä ennakonpidätys on toi-
mitettava jäljempänä esitetyin rajoituksin siten
kuin 6 §:ssä on määrätty.

Perhe-eläkelain mukaisesta lesken eläkkeestä
ennakonpidätys toimitetaan 30 %:n suuruisena,
ellei maksajalla ole 6 §:ssä tarkoitettuja vero-
velvollisen ennakonpidätystietoja.

Kansaneläkkeestä ja perhe-eläkelain mukai-
sesta perhe-eläkkeestä ennakonpidätys toimite-
taan 6 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa tapauk-
sissa 30 prosentin suuruisena. Ennakonpidätys-
tä ei kuitenkaan toimiteta, jos tässä tarkoitettu
suoritus on enintään 50 markkaa.

Jos kansaneläke tai perhe-eläkelain mukai-
nen muu eläke kuin lesken alkueläke on enin-
tään kansaneläkkeen pohjaosan suuruinen tai
verovelvollinen saa perhe-eläkelain mukaista
ennen 1.7.1990 alkanutta lapsen eläkettä tahi
pelkästään perhe-eläkelain mukaista muuta elä-
kettä kuin lesken alkueläkettä, eläkkeestä ei ole
toimitettava ennakonpidätystä, ellei kansanelä-
kelaitokselle ole annettu ennakonpidätykseen
velvoittavaa määräystä ennakkoperintälain
13 §:ssä määrätyllä tavalla tai erikseen verotoi-
mistosta. Ennakonpidätystä ei myöskään toi-
miteta pelkkää kansaneläkettä tai ennen
1.7.1990 alkanutta perhe-eläkelain mukaista
lapsen eläkettä tahi pelkkää perhe-eläkelain
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mukaista muuta eläkettä kuin lesken alkuelä-
kettä saavalle maksettavasta 6 §:n 3 momentis-
sa tarkoitetusta kansaneläkkeestä tai perhe-
eläkkeestä, joka on kertynyt vain maksuvuo-
delta.

Kansaneläkelaitoksen maksaessa takautuvas-
ti muulta kuin maksuvuodelta veronalaista
eläkettä samalta ajalta, jolta verovelvollinen on
saanut kansaneläkelaitoksen maksamaa vero-
vapaata eläkettä, ennakonpidätys toimitetaan
eläkkeiden erotuksesta 15 %:n suuruisena.
Maksuvuodelta takautuvasti maksettavasta
eläkkeestä ennakonpidätys on 15 % koko ta-
kautuvan eläkkeen määrästä kuitenkin enin-
tään eläkkeiden erotus. Jos aikaisemmin mak-
settu eläke on ollut veronalaista, ennakonpidä-
tys eläkkeiden erotuksesta toimitetaan siten
kuin 6 §:n 3 momentissa on määrätty.

3 luku
Ennakonpidätys kuntoutusrahasta, vakuutus- ja

vahingonkorvauksista sekä vakuutusmaksujen
palautuksesta

8 §
Vakuutetulle suoritettavasta sairausvakuu-

tuslain mukaisesta päivärahasta ja erityishoito-
rahasta, kuntoutusrahalain (611/91) 14, 15 ja
17 §:n mukaisesta ja muusta kuin eläkkeen
lisäksi maksettavasta kuntoutusrahasta sekä
muusta sairausvakuutuslain tai kansaneläkelain
nojalla tulojen tai elatuksen vähentymisestä
maksettavasta korvauksesta ennakonpidätys
on toimitettava 1 §:n 1 ja 2 momentissa mää-
rätyllä tavalla.

Jos suorituksen maksaja ei ole saanut ennak-
koperintälain 13 §:ssä tarkoitetulla tavalla pi-
dätyksen toimittamista varten tietoja eikä ve-
rovelvollinen esitä suorituksen maksajalle vero-
korttia, ennakonpidätys toimitetaan prosentti-
määräisenä seuraavasti:

Sairausvakuutuslain mukainen
korvaus ja muu kuin eläkkeen lisäksi
maksettava kuntoutusraha mk/päivä

Ennakon-
pidätys-
prosentti

1,00—135,00 20
135,01—217,00 25
217,01—301,00 30
301,01—398,00 35
398,01—549,00 40
549,01—734,00 45
734,01— 50

Ennakonpidätys sairausvakuutuslain nojalla

maksettavasta enintään 60 markan määräisestä
päivärahasta on toimitettava 1 ja 2 momentista
poiketen 20 %:n suuruisena. Ansiotyössä ole-
valle verovelvolliselle vähimmäismääräisenä
maksettavasta äitiys- tai vanhempainrahasta
ennakonpidätys on kuitenkin toimitettava
40 %:n suuruisena. Ennakonpidätystä ei kui-
tenkaan toimiteta edellä tässä momentissa tar-
koitetuista suorituksista eikä kuntoutusrahasta,
jos suoritus on enintään 20 markkaa päivää
kohti.

Tartuntatautilain (583/86) nojalla maksetta-
vasta päivärahasta ja ansionmenetyskorvauk-
sesta ennakonpidätys toimitetaan edellä 1—3
momentissa tarkoitetulla tavalla.

Eläkkeensaajan saadessa lisäksi kuntoutusra-
haa, toimitetaan kuntoutusrahasta ennakonpi-
dätys 40 %:n suuruisena. Jos eläke, jonka lisäk-
si kuntoutusrahaa maksetaan, on enintään
kansaneläkkeen pohjaosan suuruinen, eikä siitä
ole 7 §:n 3 momentin nojalla toimitettava en-
nakonpidätystä, ei ennakonpidätystä ole toimi-
tettava myöskään kuntoutusrahasta, ellei mak-
sajalle ole annettu ennakonpidätyksen toimit-
tamiseen velvoittavaa määräystä erikseen vero-
toimistosta.

Harkinnanvaraisesta kuntoutusavustuksesta
ennakonpidätys toimitetaan siten kuin 1 §:n 1
ja 2 momentissa on määrätty. Jos verovelvol-
linen saa samanaikaisesti muuta ennakonpidä-
tyksenalaista tuloa, ennakonpidätys toimite-
taan siten kuin 4 §:ssä on sivutuloista määrätty.

Kun edellä 1, 3 ja 4 momentissa tarkoitettuja
korvauksia maksetaan aikaisemmin maksettu-
jen korvausten lisäksi tai kertasuorituksena
tahi useammalta kaudelta yhdellä kertaa taikka
muulta ajalta kuin verovuodelta, ennakonpidä-
tys toimitetaan 2 momentissa olevan taulukon
osoittaman pidätysprosentin suuruisena. Enna-
konpidätys toimitetaan tämän taulukon mu-
kaan myös sairausvakuutuslain mukaisen oma-
vastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille
annetun lain (118/91) mukaisista päivärahoista.

9 §
Vakuutuskassalaissa (1164/92) tarkoitetun

kassan jäsenelleen maksamista etuuksista enna-
konpidätys toimitetaan seuraavasti:

1) jos kassa maksaa täyttä palkkaa vastaa-
vaa täydennyspäivärahaa tai samanaikaisesti
sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa ja
sairausajan palkan sairausvakuutuslain mukai-
sen päivärahan erotusta (täydennyspäivära-
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haa), ennakonpidätys toimitetaan 1 §:n 1 ja 2
momentissa määrätyllä tavalla,

2) jos kassa maksaa samanaikaisesti sairaus-
ajan palkan jälkeiseltä ajalta korvausta (lisä-
päivärahaa) ja sairausvakuutuslain mukaista
päivärahaa, ennakonpidätys toimitetaan 1 §:n 1
ja 2 momentissa määrätyllä tavalla,

3) jos suorituksen maksaja ei ole saanut
ennakkoperintälain 13 §:ssä tarkoitetulla taval-
la pidätyksen toimittamista varten tarvittavia
tietoja eikä verovelvollinen esitä maksajalle
verokorttia, ennakonpidätys toimitetaan edellä
1 momentissa tarkoitetuista suorituksista 8 §:n
2 momentissa olevan taulukon osoittaman pro-
senttiluvun suuruisena,

4) jos vakuutuskassalaissa tarkoitettu kassa
maksaa pelkästään täydennys- tai lisäpäivära-
haa, ennakonpidätys toimitetaan 4 §:ssä mää-
rätyllä tavalla.

Vakuutuskassalaissa tarkoitetun kassan jäse-
nelleen maksamasta tuloverolain (1535/92)
35 §:ssä ja 143 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoite-
tulla tavalla lasketusta eroavustuksen tuotosta
ennakonpidätys toimitetaan 28 %:n suurui-
sena.

10 §
Kun vahingoittuneelle suoritetaan pakollisen

tapaturma- tai liikennevakuutuksen, potilasva-
kuutuksen tai rikosvahinkojen korvaamisesta
valtion varoista annetun lain (935/73) nojalla
muuta korvausta kuin eläkettä tai elinkorkoa,
ennakonpidätys toimitetaan siten kuin 1 §:n 1
ja 2 momentissa on määrätty.

Kun maksetaan 1 momentissa tarkoitettuja
suorituksia aikaisemmin maksettujen korvaus-
ten lisäksi tai kertasuorituksena tahi useammal-
ta kaudelta yhdellä kertaa taikka taannehtivas-
ti muulta ajalta kuin verovuodelta, ennakonpi-
dätys toimitetaan 50 %:n suuruisena.

Ennakonpidätys toimitetaan 50 %:n suurui-
sena tai siten kuin 4 §:ssä on sivutuloista
määrätty:

1) tuloverolain (1535/92) 78 §:ssä tarkoite-
tuista henkilövahingon johdosta maksettavista
korvauksista;

2) tuloverolain 79 §:ssä tarkoitetuista vapaa-
ehtoisten vakuutusten vakuutussuorituksista;

3) vapaaehtoisten eläkevakuutusten vakuu-
tusmaksujen palautuksena tai takaisinostolla
taikka muutosarvona saaduista suorituksista;

4) tuloverolain 81 §:n 2 momentissa tarkoi-
tetusta kertamaksullisen eläkevakuutuksen tuo-
tosta ja

5) sairaalavakuutuksen nojalla saaduista ve-
ronalaisista hoitopäiväkorvauksista.

Tuloverolain (1535/92) 34 §:n nojalla pää-
omatuloksi katsottavista vakuutussuorituksista
ennakonpidätys toimitetaan 28 %:n suuruisena.

11 §
Tapaturmavakuutuslain perusteella korvatta-

vasta kuntoutuksesta annetun lain (625/91) ja
liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta
kuntoutuksesta annetun lain (626/91) nojalla
kuntoutusajalta maksettavista ansionmenetys-
korvauksista ennakonpidätys toimitetaan siten
kuin 6 §:ssä ja 10 §:n 1 ja 2 momentissa on
määrätty.

4 luku

Ennakonpidätys työttömyysturvaetuuksista,
lakkoavustuksesta ja vuorottelukorvauksesta

12 §
Työttömyysturvalain (602/84) nojalla mak-

settavista etuuksista, työvoimapoliittisesta ai-
kuiskoulutuksesta annetussa laissa (763/90) tar-
koitetusta koulutustuesta ja työllisyysasetuksen
(130/93) nojalla yrittäjäksi ryhtyvälle työttö-
mälle henkilölle maksettavasta työllistämistues-
ta ennakonpidätys toimitetaan 1 §:n 1 ja 2
momentissa tai 4 §:ssä määrätyllä tavalla.

Ennakonpidätys toimitetaan 20 %:n suurui-
sena:

1) työttömyysturvalain nojalla maksettavas-
ta peruspäivärahasta;

2) työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta
annetussa laissa (763/90) tarkoitetusta perus-
päivärahan suuruisesta koulutustuesta;

3) työllisyysasetuksen (130/93) nojalla työt-
tömälle maksettavasta työharjoittelutuesta;

4) työvoimapalveluihin liittyvistä etuuksista
annetussa asetuksessa (1253/93) tarkoitetusta
vajaakuntoiselle ja ammatinvalinnanohjaukses-
sa olevalle maksettavasta päivärahasta;

5) valtioneuvoston päätöksen nojalla mak-
settavasta nuorten kesätyötuesta ja

6) työmarkkinatuesta annetun lain (1542/93)
nojalla maksettavasta työmarkkinatuesta.

Ennakonpidätystä ei kuitenkaan toimiteta
edellä 2 momentissa tarkoitetuista suorituksis-
ta, jos suoritus on enintään 20 markkaa päivää
kohti.

Kun 1 tai 2 momentissa tarkoitettuja suori-
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tuksia maksetaan aikaisemmin maksettujen li-
säksi tai muulta ajalta kuin verovuotta edeltä-
vältä joulukuulta, ennakonpidätys toimitetaan
1 tai 2 momentista poiketen seuraavan taulu-
kon osoittaman prosenttiluvun suuruisena:

Työttömyysturvalain mukainen korvaus
mk/päivä

Ennakon-
pidätys-
prosentti

1,00—156,00 20
156,01—230,00 25
230,01—270,00 30
270,01—376,00 35
376,01—597,00 40
597,01—926,00 45
926,01— 50

Jos suorituksen maksaja ei ole saanut ennak-
koperintälain 13 §:ssä tarkoitetulla tavalla pi-
dätyksen toimittamista varten tarvittavia tieto-
ja eikä verovelvollinen esitä maksajalle vero-
korttia, ennakonpidätys toimitetaan edellä 4
momentissa olevan taulukon mukaan myös 1
momentissa tarkoitetuista suorituksista.

Työllisyysasetuksen muuttamisesta annetun
asetuksen (51/94) nojalla maksettavasta osa-
aikalisästä ennakonpidätys toimitetaan seuraa-
vasti:

Osa-aikalisä mk/kuukausi Ennakon-
pidätys-
prosentti

1,00—3 000,00 20
3 000,01—4 000,00 25
4 000,01— 30

13 §
Työtaistelun johdosta asianomaisen työ-

markkinajärjestön suorittamasta veronalaisesta
lakkoavustuksesta tai muusta siihen rinnastet-
tavasta avustuksesta ennakonpidätys toimite-
taan 12 §:n 4 momentissa olevan taulukon
osoittaman prosenttiluvun suuruisena.

14 §
Vuorottelukorvauksesta annetussa laissa tar-

koitetusta vuorottelukorvauksesta ennakonpi-
dätys toimitetaan 1 §:n 1 ja 2 momentissa tai
4 §:ssä määrätyllä tavalla, jos vuorottelukorva-
uksen määrä perustuu työttömyysturvalain mu-
kaiseen ansiosidonnaiseen työttömyyspäivära-
haan.

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta vuorotte-
lukorvauksesta ennakonpidätys toimitetaan

20 %:n suuruisena, jos sen määrä perustuu
työttömyysturvalain mukaiseen peruspäivära-
haan.

5 luku

Ennakonpidätys lapsen kotihoidon tuesta
ja omaishoidon tuesta

15 §
Lapsen kotihoidon tuesta ja sairaan tai

vammaisen lapsen vanhemmalle maksettavasta
omaishoidon tuesta ennakonpidätys toimite-
taan siten kuin 1 §:n 1 ja 2 momentissa on
määrätty. Jos verovelvollinen saa samanaikai-
sesti muuta ennakonpidätyksen alaista tuloa,
josta ennakonpidätys toimitetaan 1 §:ssä tar-
koitetun päätoimen tuloa varten määrätyn pi-
dätysprosentin mukaan, ennakonpidätys toimi-
tetaan kotihoidontuesta ja tässä pykälässä tar-
koitetusta omaishoidon tuesta siten kuin 4 §:ssä
on sivutuloista määrätty.

6 luku

Ennakonpidätys aikuisopintorahasta

16 §
Opintotukilain (65/94) 2 §:ssä tarkoitetusta

aikuisopintorahasta ennakonpidätys toimite-
taan 20 prosentin suuruisena.

7 luku

Ennakonpidätys palkkaturvalain ja valtion vir-
kamieslain nojalla maksettavasta suorituksesta

17 §
Palkkaturvalain (649/73) nojalla työntekijälle

palkkaturvana maksettavasta suorituksesta en-
nakonpidätys toimitetaan prosenttimääräisenä
seuraavasti:

Jos suoritus on vähintään 20 markkaa ja
enintään 7 500 markkaa, ennakonpidätys on 30
prosenttia. Suorituksen siitä osasta, joka ylittää
7 500 markkaa, ennakonpidätys on 50 prosent-
tia.

Jos maksajana on palkkaturvalain 3 a §:n 2
momentissa (1587/92) tarkoitettu konkurssipe-
sä, ennakonpidätys toimitetaan siten kuin 1 §:n
1 ja 2 momentissa tai 4 §:ssä on määrätty.

Valtion virkamieslain (750/94) nojalla mak-
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settavasta toistuvasta korvauksesta ennakonpi-
dätys toimitetaan siten kuin palkasta on 1 ja
4 §:ssä määrätty.

8 luku

Ennakonpidätys ennakkoperintälain 6 §:ssä
tarkoitetuista suorituksista

18 §
Ennakkoperintälain (1215/94) 6 §:n 1 mo-

mentin 1 kohdassa tarkoitetuista luonnollisille
henkilöille maksettavista suorituksista enna-
konpidätys on toimitettava verovelvolliselle si-
vutuloverokorttiin tai muuhun verokorttiin
merkityn henkilökohtaista pidätysprosenttia
koskevan määräyksen mukaan.

Tuloverolain 3 §:ssä tarkoitetuille yhteisöille,
4 §:ssä tarkoitetuille yhtymille sekä 5 §:ssä tar-
koitetuille yhteisetuuksille maksettavista ennak-
koperintälain (1215/94) 6 §:n 1 momentin 1
kohdassa tarkoitetuista suorituksista ennakon-
pidätys on toimitettava 15 %:n suuruisena.

Ennakkoperintälain (1215/94) 6 §:n 1 mo-
mentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuista luonnol-
lisille henkilöille maksettavista suorituksista en-
nakonpidätys on toimitettava siten kuin pal-
kasta toimitettavasta ennakonpidätyksestä on
määrätty.

Ennakonpidätys toimitetaan 28 %:n suurui-
sena patentin, tekijänoikeuden tai muun niihin
verrattavan oikeuden perusteella saaduista kor-
vauksista, jos patentti, tekijänoikeus tai muu
niihin verrattava oikeus on saatu perintönä tai
testamentilla taikka hankittu vastiketta vas-
taan.

9 luku
Ennakonpidätys henkilöstörahaston maksamasta

rahasto-osuudesta ja ylijäämästä

19 §
Ennakonpidätys henkilöstörahaston maksa-

masta rahasto-osuudesta ja ylijäämästä toimi-
tetaan siten kuin 4 §:ssä on sivutulosta määrät-
ty.

10 luku
Ennakonpidätys maatalousyrittäjien luopumis-

korvauksesta

20 §
Maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta

annetun lain (1330/92) mukaisesta luopumis-
korvauksesta ennakonpidätys toimitetaan 1 §:n
1 ja 2 momentissa tai 4 §:ssä määrätyllä tavalla.

11 luku

Ennakonpidätys avolaitosvangille maksettavasta
toimintarahasta

21 §
Avolaitoksessa rangaistusta suorittavan van-

gin saamasta tomintarahasta ennakonpidätys
toimitetaan 1 §:n 1 ja 2 momentissa määrätyllä
tavalla.

12 luku

Muut ennakonpidätyksen toimittamista koskevat
määräykset

22 §
Kaikista tässä päätöksessä tarkoitetuista

suorituksista ennakonpidätys on toimitettava
siten, että pidätyksestä jätetään täysien mark-
kojen ylimenevä osuus lukuunottamatta.

23 §
Jos verovelvollinen saa sellaista tässä päätök-

sessä tarkoitettua eläkettä tai muuta korvausta
kuin palkkaa, josta on toimitettava 1 §:n mu-
kainen ennakonpidätys, verovelvollisen ei tar-
vitse esittää verokorttia korvauksen maksajalle,
jos korvauksen maksaja on saanut verokorttiin
merkityt pidätystiedot ennakkoperintälain
13 §:ssä tarkoitetulla tavalla verohallitukselta
tai korvauksensaajan työnantajalta tapaturma-
vakuutuslain 39 §:ssä tarkoitetulla tapaturmail-
moituksella tai liikennevahingossa työnantajal-
ta saadulla vahinkoilmoituksella.

24 §
Jos verovelvollinen ei esitä suorituksenmak-

sajalle verokorttia eikä maksaja saa 22 §:ssä tai
ennakkoperintälain 13 §:ssä tarkoitetulla taval-
la pidätyksen toimittamista varten tarvittavia
tietoja eikä ennakonpidätystä toimitettaessa ole
sovellettava muita tässä päätöksessä ennakon-
pidätyksen suuruudesta annettuja määräyksiä,
ennakonpidätys on toimitettava 60 prosentin
suuruisena. Ennakonpidätystä ei kuitenkaan
toimiteta, jos yksittäisen, satunnaisesti makset-
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tavan suorituksen yhteismäärä on enintään 50
markkaa.

Työministeriön Kymen työvoimapiirin pe-
rustaman selvittely-yksikön toimiessa kotita-
louden asiamiehenä, ennakonpidätys toimite-
taan 1 momentista poiketen seuraavan taulu-
kon osoittaman prosenttimäärän suuruisena:

Palkka mk/päivä Ennakon-
pidätys-
prosentti

20,00—132,00 30
132,01—165,00 35
165,01—231,00 40
231,01—330,00 45
330,01— 50

25 §
Ennakonpidätys on toimitettava pienempänä

kuin tässä päätöksessä on määrätty, jos vero-
velvollinen hyvissä ajoin ennen suorituksen
maksua esittää tätä osoittavan verokortin tai
verotoimiston antaman muun vastaavan mää-
räyksen.

Verovelvollisen pyynnöstä ennakonpidätys
on toimitettava suurempana kuin tässä päätök-
sessä on määrätty.

26 §
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 1996. Päätöksellä kumotaan verohal-
lituksen 5 päivänä syyskuuta 1995 antama
päätös (1130/95).

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995

Pääjohtaja Jukka Tammi

Ylitarkastaja Riitta Roos
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Verohallituksen päätös

N:o 1807

muistiinpanovelvollisuudesta ja muistiinpanoista

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995

Verohallitus on verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1558/95) 13 §:n
3 momentin nojalla ja 21 päivänä tammikuuta 1994 annetun arvonlisäveroasetuksen 1 §:n 4
momentin nojalla, sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1994 annetussa asetuksessa
(1487/94), määrännyt:

1 §

Muistiinpanovelvollisuus

Tämä päätös koskee niitä tulonhankkimis-
toimintaa harjoittavia verovelvollisia, jotka ei-
vät ole kirjanpitovelvollisia, sekä maa- ja met-
sätalouden harjoittajia. Niitä metsätalouden
harjoittajia, joita verotetaan maatilatalouden
tuloverolain mukaan metsätalouden puhtaasta
tulosta, päätös koskee soveltuvin osin.

2 §

Muistiinpanot

Muistiinpanovelvollisen verovelvollisen on
tehtävä tuloista ja menoista sellaiset muistiin-
panot, joista ja joihin liitettävistä tositteista
riittävästi eriteltyinä käyvät selville tulot ja
niistä johtuvat menot, arvonlisäveron määrät ja
veron perusteet sekä tulonhankkimistoimintaa
varten saadut tuet.

Muistiinpanot kirjataan aikajärjestyksessä.
Muistiinpanokirjan sivujen tulee olla juokse-
vasti numeroidut.

Tulo- ja menoeriä sekä arvonlisäveron mää-
riä ja veron perusteita osoittavien merkintöjen
tulee perustua päivättyihin ja numeroituihin
tositteisiin sekä, milloin vähennetään maahan-

tuonnin yhteydessä kannettua arvonlisäveroa,
tullauspäätöksiin ja siihen liittyviin asiakirjoi-
hin.

Muistiinpanovelvollisen verovelvollisen, joka
antaa arvonlisäveroilmoituksen kuukausittain,
on kirjattava suoritettavan ja vähennettävän
veron määrään vaikuttavat liiketapahtumat
kuukausikohtaisesti kalenterikuukautta seuraa-
van toisen kuukauden 15 päivään mennessä.

3 §
Maataloutta harjoittavan muistiinpanoja

koskevat määräykset

Maataloutta harjoittavan verovelvollisen on
2 §:n lisäksi maatiloittain pidettävissä muistiin-
panoissa erikseen selvitettävä seuraavat asiat:

1) verovuoden aikana myytyjen maatalous-
ja puutarhatuotteiden sekä kotieläinten ja tilal-
la olevan tuotantolaitoksen tuotteiden ostajat;

2) maataloudesta johtuneet saamiset sekä
maataloudesta johtuneet pitkäaikaiset ja lyhyt-
aikaiset velat, joista on mainittava velkojain
nimet ja osoitteet, kunkin velkojan osalta
selvitys velan määrästä ja velan kohdistumises-
ta maatalouteen ja muuhun kuin maatalouteen
sekä velasta suoritettu korko ja velasta johtu-
neet indeksi- ja kurssitappiot;

3) verovuoden päättyessä tilalla olleet koti-
eläimet;
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4) rakennusten ja rakennelmien hankintame-
not, menojäännökset sekä menojäännöksistä
tehdyt poistot;

5) koneiden, kaluston ja laitteiden hankinta-
menot ja menojäännökset sekä erikseen sala-
ojien, siltojen, patojen ja muiden sellaisten
hyödykkeiden hankintamenot ja menojäännök-
set sekä näiden menojäännöksistä tehdyt pois-
tot;

6) maataloudessa työskennelleille henkilöille,
ennen verovuoden alkua 14 vuotta täyttäneet
perheenjäsenet mukaan luettuina, rahana mak-
setut palkat, niistä pidätetyt ennakot ja suori-
tetut sosiaaliturvamaksut ja muut työnantaja-
suoritukset;

7) verovelvollisen ja hänen puolisonsa työs-
kentely maataloudessa sekä heidän osuutensa
maatalouden nettovarallisuuteen sekä tulovero-
lain 38 §:n 2 momentissa tarkoitetut luovutus-
voitot ja niiden jakautuminen puolisoiden kes-
ken;

8) maataloudessa vähennyskelvottomat me-
no-osuudet maatilalla olevien rakennusten, ra-
kennelmien tai niiden osien käytöstä yksityis-
taloudessa, metsätaloudessa tai muussa elinkei-
notoiminnassa sekä laskentaperusteet, joiden
mukaan menot on eroteltu maatalouden ku-
luista;

9) maataloudessa vähennyskelvottomat me-
no-osuudet maataloutta varten palkattujen
työntekijöiden sekä maatalouteen kuuluvien
koneiden sekä muun kohdassa 5 mainitun
omaisuuden ja muun omaisuuden käytöstä
yksityistaloudessa, metsätaloudessa tai muussa
elinkeinotoiminnassa sekä laskentaperusteet,
joiden mukaan menot on eroteltu maatalouden
kuluista; sekä

10) verovelvollisen kulkuneuvot sekä lasken-
taperusteet, joiden mukaan kulkuneuvoista
johtuneet menot on jaettu maatalouden kuluik-
si ja maataloudessa vähennyskelvottomaksi
menoksi.

4 §

Metsätaloutta harjoittavan muistiinpanoja
koskevat määräykset

Metsätaloutta harjoittavan, jota verotetaan
maatilatalouden tuloverolain mukaan metsäta-
louden puhtaasta tulosta, on muistiinpanoissa
maatilakohtaisesti erikseen selvitettävä metsä-
talouden koneet, kalusto ja laitteet sekä raken-
nukset ja rakennelmat.

Metsätaloutta harjoittavan verovelvollisen,

jota verotetaan tuloverolain 43 §:n mukaisesti
metsätalouden pääomatulosta, on muistiinpa-
noissa 2 §:n lisäksi erikseen selvitettävä seuraa-
vat asiat:

1) selvitys maatalouteen, elinkeinotoimin-
taan ja omaan yksityiskäyttöön otetun puuta-
varan arvosta;

2) selvitys metsätalouden vuosimenoista eri-
teltyinä työntekijäin palkkauksesta aiheutuviin
menoihin, metsätalouden matkakuluihin ja
muihin vuosimenoihin;

3) selvitys menovarauksen ja metsätuhoalu-
een menovarauksen (tuhovaraus) tekemisestä ja
käyttämisestä;

4) tiloittain eritelty selvitys metsävarauksen
perusteesta ja metsävähennyksen käytöstä;

5) selvitys koneiden, kaluston ja laitteiden,
rakennusten ja rakennelmien sekä metsäojien ja
metsäteiden hankintamenoista, hankintamenon
poistosta ja menojäännöksestä;

6) selvitys metsätien rakentamismenon ja-
kautumisesta metsätalouden ja tien muun käy-
tön kesken.

Tuloverolain 55 §:ssä tarkoitettua metsävä-
hennystä varten verovelvollisen tulee liittää
muistiinpanokirjaansa pystykaupassa puun os-
tajan antama selvitys ja hankintakaupassa met-
sänhoitoyhdistyksen tai metsälautakunnan an-
tama tai muu luotettava selvitys puun myynti-
tulon kohdistumisesta metsävähennykseen oi-
keutettuun kiinteistöön tai määräalaan.

Tuloverolain 111 §:n 2 momentissa tarkoitet-
tua tuhovarausta varten verovelvollisen tulee
liittää muistiinpanokirjaansa metsänhoitoyhdis-
tyksen tai metsälautakunnan antama tai muu
luotettava selvitys tuhoutuneen metsän uudis-
tamismenojen arvioidusta määrästä.

5 §

Muuta tulonhankkimistoimintaa harjoittavan
muistiinpanoja koskevat määräykset

Verovelvollisen, joka saa tuloa kiinteistöstä
tai kalastuksesta tahi muusta toiminnasta kuin
liikkeen tai ammatin harjoittamisesta ja joka ei
lain mukaan ole kirjanpitovelvollinen, on 2 §:n
lisäksi pidettävä luetteloa toiminnassa käyte-
tyistä koneista, kalustosta ja laitteista sekä
rakennuksista ja rakennelmista.

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta toiminnas-
ta saaduiksi tuloiksi katsotaan viran sivutulot
ja palvelurahat sekä tulot tekijänoikeudesta,
keksinnöstä, patentista ja tavaraleimasta, kat-
sastusten ja tarkastusten toimittamisesta, velak-
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siannosta, toimeksisaannista, vuokrauksesta,
kurssien järjestämisestä ja yksityistuntien anta-
misesta sekä muusta sellaisesta toiminnasta.
Muistiinpanoja ei kuitenkaan tarvitse pitää,
milloin tulo on saatu vain yhdestä vuokrauk-
seen käytetystä asuinhuoneistosta tai tällaisen
huoneiston alivuokralaisilta.

6 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 1996.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995

Pääjohtaja Jukka Tammi

Ylitarkastaja Kristiina Jäntti
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Verohallituksen päätös

N:o 1808

vuonna 1996 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995

Verohallitus on 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperintälain (418/59) 11 ja 12 §:n
nojalla, sellaisina kuin ne ovat 17 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa (946/82) määrännyt:

1 §
Ennakonpidätys toimitetaan ajalla 1.1.—

29.2.1996 maksettavista palkoista, eläkkeistä ja
muista ennakkoperintälain 5 ja 6 §:ssä tarkoi-
tetuista suorituksista joulukuun 31 päivänä
1995 voimassa olleiden tai verotoimiston vuo-
delle 1996 määräämien pidätysprosenttien mu-
kaan.

Ennakonpidätyksen määrää laskettaessa ei
oteta huomioon vuonna 1995 maksettuja suo-
rituksia ja niistä toimitettuja ennakonpidätyk-
siä.

2 §
Maaliskuun 1 päivänä tai sen jälkeen vuonna

1996 maksettaviin palkkoihin, eläkkeisiin ja
muihin ennakkoperintälain 5 ja 6 §:ssä tarkoi-

tettuihin suorituksiin sovelletaan vuodelle 1996
vahvistettuja pidätysprosentteja.

Ennakonpidätyksen määrää laskettaessa
1.3.1996 tai sen jälkeen otetaan huomioon
myös ajalla 1.1.—29.2.1996 maksetut palkat,
eläkkeet ja muut ennakkoperintälain 5 ja
6 §:ssä tarkoitetut suoritukset, jos verokortissa
olevan määräyksen mukaan ennakonpidätys-
prosentti nousee tulojen kasvaessa (ns. portaik-
koverokortti). Laskettaessa ennakonpidätyksen
määrää muulloin 1.3.1996 tai sen jälkeen ei
oteta huomioon ajalla 1.1.—29.2.1996 makset-
tuja edellä tarkoitettuja suorituksia eikä niistä
toimitettuja ennakonpidätyksiä.

3 §
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 1996.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995

Pääjohtaja Jukka Tammi

Ylitarkastaja Riitta Roos
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Verohallituksen päätös

N:o 1809

arvonlisäverotusta koskevasta ilmoittamisvelvollisuudesta

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1995

Verohallitus on 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun arvonlisäverolain (1501/93) 162 §:n 2
momentin, 162 a §:n 2 momentin ja 162 b §:n 6 momentin nojalla, sellaisena kuin ne ovat 29
päivänä joulukuuta 1994 annetussa laissa (1486/94) määrännyt:

1 §
Verovelvollisen, jonka verokausi on kalente-

rikuukausi, on annettava kotikuntansa läänin-
verovirastolle veroilmoitus (kuukausi-ilmoitus).
Ilmoitukseen verovelvollisen on merkittävä seu-
raavat tiedot:

1) henkilötunnuksensa tai liike- ja yhteisö-
tunnuksensa;

2) ajanjakso, jolta vero suoritetaan;
3) suoritettava vero kotimaan myynneistä;
4) suoritettava vero yhteisöhankinnoista;
5) kohdekuukauden vähennettävä vero;
6) arvonlisäverolain 149 §:n 1 momentin no-

jalla vähennettävän veron määrä, joka on
jäänyt vähentämättä edellisiltä kalenterikuu-
kausilta;

7) verollisen myynnin veron peruste;
8) veroton liikevaihto;
9) yhteisömyynnit;
10) yhteisöhankinnat ja
11) kohdekuukaudelta maksettu vero veron-

lisäyksineen.

2 §
Kuukausi-ilmoituksen kohdassa ’’yhteisö-

hankinnat’’ on ilmoitettava myös osto sellaisel-
ta myyjältä, jonka yhteisöhankintaa ei veroteta
Suomessa arvonlisäverolain 63 f §:n nojalla, ja
kohdassa ’’suoritettava vero yhteisöhankinnois-
ta’’ on ilmoitettava tästä ostosta suoritettava
vero.

3 §
Kuukausi-ilmoituksen kohdassa ’’veroton lii-

kevaihto’’ ilmoitetaan seuraavat myynnit:
1) arvonlisäverolain 70, 71, 72 d ja 72 h §:ssä

tarkoitetut myynnit;
2) arvonlisäverolain 55, 56 ja 58 §:n nojalla

verottomat myynnit;
3) arvonlisäverolain 63 §:n 3 momentissa tar-

koitettu myynti, joka ei tapahdu Suomessa ja

4) arvonlisäverolain 63 b §:ssä tarkoitettu
myynti, joka ei tapahdu Suomessa.

4 §
Kuukausi-ilmoitus on annettava käyttäen

verohallituksen vahvistamaa veroilmoitusloma-
ketta. Maksun yhteydessä annettava ilmoitus
saadaan antaa myös muulla tavalla, jos edellä
1—3 §:ssä mainitut tiedot voidaan välittää lää-
ninverovirastolle ilmoituslomakkeella vaaditus-
sa muodossa.

5 §
Verovelvollisen tulee ilmoittaa lääninverovi-

rastolle, jos toiminta on tilapäisesti keskeytyk-
sissä. Verovelvollisen on ilmoitettava keskey-
tysjakson alkamis- ja päättymiskuukausi sekä
vuosi.

6 §
Arvonlisäverolain 162 a §:n 1 momentissa

tarkoitetun verovelvollisen on annettava koti-
kuntansa lääninverovirastolle vuosi-ilmoitus.
Vuosi-ilmoitukseen verovelvollisen on merkit-
tävä seuraavat tiedot:

1) henkilötunnuksensa tai liike- ja yhteisö-
tunnuksensa;

2) aika, jolta ilmoitus annetaan ja
3) suoritettava vero kotimaan myynneistä

verokannoittain eriteltynä.

7 §
Vuosi-ilmoitus on annettava käyttäen vero-

hallituksen vahvistamaa vuosi-ilmoitusloma-
ketta. Vuosi-ilmoitus saadaan antaa myös
muulla tavalla, jos edellä 6 §:ssä mainitut tiedot
voidaan välittää lääninverovirastolle vuosi-il-
moituslomakkeella vaaditussa muodossa.

8 §
Arvonlisäverolain 162 b §:n 1 ja 2 momen-
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teissa tarkoitetun verovelvollisen on annettava
kotikuntansa lääninverovirastolle yhteenvetoil-
moitus. Yhteenvetoilmoitukseen verovelvollisen
on merkittävä seuraavat tiedot:

1) henkilötunnuksensa tai liike- ja yhteisö-
tunnuksensa;

2) sen kalenterivuoden neljänneksen järjes-
tysnumero ja vuosi, jolta ilmoitus annetaan
(kohdekausi) ja

3) ostajalle ja siirron suorittajalle toisessa
jäsenvaltiossa annettu arvonlisäverotunniste.
Arvonlisäverotunniste ilmoitetaan siten, että
kohdassa maatunnus ilmoitetaan rekisteröinti-
maan ilmaisevat kirjaimet ja kohdassa asiak-
kaan arvonlisäverotunniste tunnisteen loppuosa.

9 §
Yhteenvetoilmoituksessa tulee lisäksi esittää

seuraavat tiedot:
1) verovelvollisen, jolla on ollut kohdekau-

tena arvonlisäverolain 162 b §:n 1 momentissa
ja 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja myyn-
tejä, on merkittävä ilmoitukseen näiden myyn-
tien arvo Suomen markkoina. Arvo on ilmoi-
tettava kohdassa yhteisömyynnin arvo asiakas-
kohtaisesti ja kaikkien kauden aikana tapahtu-

neiden yhteisömyyntien yhteismäärä kohdassa
koko yhteisömyynnin arvo kohdekautena ja

2) arvonlisäverolain 162 b §:n 2 momentin 2
kohdassa tarkoitetun verovelvollisen on mer-
kittävä ilmoitukseen koodi 3.

10 §
Arvonlisäverolain 13 b §:ssä tarkoitetun elin-

keinonharjoittajan, joka on velvollinen täyttä-
mään ryhmän ilmoitus- ja tilitysvelvollisuuden,
tulee antaa yhteenvetoilmoitukset jokaiseen
ryhmään kuuluvan elinkeinonharjoittajan osal-
ta erikseen.

11 §
Yhteenvetoilmoitus on annettava käyttäen

verohallituksen vahvistamaa yhteenvetoilmoi-
tuslomaketta. Yhteenvetoilmoitus saadaan an-
taa myös muulla tavalla, jos edellä 8 ja 9 §:ssä
mainitut tiedot voidaan välittää lääninverovi-
rastolle yhteenvetoilmoituslomakkeella vaadi-
tussa muodossa.

12 §
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 1996. Päätöksellä kumotaan verohal-
lituksen 31 päivänä joulukuuta 1994 antama
päätös (1579/94).

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1995

Pääjohtajan estyneenä ollessa
Ylijohtaja Pekka Ruuhonen

Ylitarkastaja Tiina Maisala
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