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Verohallituksen päätös

N:o 52

yleisestä tiedonantovelvollisuudesta

Annettu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2003

Verohallitus on verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1558/1995)
15 §:n 7 momentin, 16 §:n 7 momentin, 17 §:n 4 momentin ja 18 §:n 7 momentin,
ennakkoperintälain (1118/1996) 33 §:n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden
verottamisesta annetun lain (1341/1990) 8 §:n sekä varainsiirtoverolain (931/1996) 30 §:n 1 ja
3 momentin nojalla päättänyt:

1 luku

Tulotiedot

1 §

Tulotietoja koskeva tiedonantovelvollisuuden
rajoittaminen

Verohallitus rajoittaa verotusmenettelystä
annetun lain (1558/1995) 15 §:ssä ja 18 §:n 6
momentissa ja varainsiirtoverolain
(931/1996) 30 §:n 1 ja 3 momentissa tarkoi-
tettujen tietojen antamista siten, että tiedon-
antovelvollisen on ilmoitettava verohallinnol-
le ilman eri kehotusta vain tämän päätöksen
2—18 §:ssä tarkoitetut suoritukset.

2 §

Kotitalouksien maksamat palkat ja työ-
korvaukset

Luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien
(kotitalouksien) on ilmoitettava sellaiset mak-

samansa palkat ja ennakkoperintälain 25 §:n
1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut muuna
kuin palkkana pidettävät työstä, tehtävästä tai
palveluksesta maksetut korvaukset (työkor-
vaukset), joista on toimitettu ennakonpidätys.
Lisäksi niiden on ilmoitettava palkat, joista
ennakonpidätys on jätetty ennakkoperintäase-
tuksen 13 §:n nojalla toimittamatta, jos sa-
malle saajalle maksettava määrä on vähintään
200 euroa kalenterivuodessa.

3 §

Muiden kuin kotitalouksien maksamat palkat
ja työkorvaukset

Muiden kuin kotitalouksien on ilmoitetta-
va:
1) työ- ja virkasuhteessa maksamansa

palkat, ennakkoperintälain 13 §:n 1 momentin
2 kohdassa tarkoitetut palkkana pidettävät
suoritukset, luontoisedut ja muut veronalaiset
edut, palkkaturvana maksamansa suoritukset
sekä veronalaiset ansionmenetyskorvaukset;
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2) ennakkoperintälain 25 §:n 1 momentin 1
kohdassa tarkoitetut muuna kuin palkkana
pidettävät työstä, tehtävästä tai palveluksesta
maksetut korvaukset (työkorvaukset), jos suo-
rituksen saaja ei kuulu ennakkoperintärekis-
teriin sekä urheilijan palkkiot;
3) sanoma- ja aikakauslehtien tilaushan-
kinta-asiamiehille, vakuutusasiamiehille sekä
myyntiedustajille maksamansa työkorvauk-
set, vaikka saaja kuuluu ennakkoperintärekis-
teriin, jos saajana on luonnollinen henkilö;
4) muut kuin 1—3 kohdassa tarkoitetut
satunnaiset, veronalaiset palkkiot ja palkin-
not, kuten löytöpalkkiot sekä taidekilpailujen
palkinnot, jos suorituksen määrä on vähintään
100 euroa kalenterivuodessa.
Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoite-
tuista luontoiseduista on ilmoitettava seuraa-
vat tiedot:
1) autoedusta on ilmoitettava palkkaan
lisätyn raha-arvon määrä, autoedusta perityn
korvauksen määrä, auton ikäryhmä, tieto siitä,
onko kysymyksessä vapaa autoetu vai käyt-
töetu sekä autolla ajettujen yksityiskilomet-
rien määrä, jos työnantaja käyttää ennakon-
pidätyksessä kilometrikohtaista arvoa;
2) asuntolainan korkoedun määrä;
3) työsuhdeoptiosta saadun edun määrä;
4) muista kuin edellä 1—3 kohdassa
tarkoitetuista luontoiseduista on ilmoitettava
edun laatu, palkkaan lisätyn luontoisedun
raha-arvon määrä, luontoisedusta perityn kor-
vauksen raha-arvon määrä sekä tieto siitä,
vastaako ravintoedusta peritty korvaus vero-
tusarvoa.

4 §

Ulkomaantyötulo

Työnantaja, joka tuloverolain 77 §:n 1
momentin nojalla jättää palkasta ennakonpi-
dätyksen toimittamatta, on velvollinen anta-
maan työskentelystä Verohallituksen vahvis-
taman kaavan mukaisen ilmoituksen.

5 §

Kustannusten korvaukset

Työnantajan on ilmoitettava työmatkasta
maksamansa verovapaat päivärahat, ateria-
sekä kilometrikorvaukset.

Yleishyödyllisen yhteisön on ilmoitettava
maksamansa tuloverolain 71 §:n 3 momen-
tissa tarkoitetut päivärahat, kilometrikorvauk-
set sekä korvausten perusteena oleva kilo-
metrimäärä.
Edellä 1 momentissa tarkoitetuista verova-

paista työmatkakustannusten korvauksista on
ilmoitettava korvauksen laatu, sekä päivära-
hojen ja ateriakorvausten yhteismäärä erillään
kilometrikorvausten yhteismäärästä. Kilomet-
rikorvauksista on ilmoitettava myös korvaus-
ten perusteena oleva kilometrimäärä.
Valtion tai sen laitoksen, kunnan tai kun-

tayhtymän, evankelisluterilaisen kirkon, sen
seurakunnan ja seurakuntayhtymän, ortodok-
sisen kirkkokunnan ja sen seurakunnan ei
tarvitse ilmoittaa työmatkakustannusten kor-
vauksia, mikäli ne maksuperusteiltaan ja
suuruudeltaan vastaavat Verohallituksen vuo-
sittain vahvistamia verovapaiden matkakus-
tannusten määriä. Päivittäisten asunnon ja
erityisen työntekemispaikan välisten matko-
jen matkakustannusten korvaukset on ilmoi-
tettava, jos työntekijä toimii alalla, jolla
erityistä työntekemispaikkaa alalle tunnus-
omaisen työn lyhytaikaisuuden vuoksi jou-
dutaan usein vaihtamaan, eikä hänellä ole
varsinaista työpaikkaa.
Työnantajan on ilmoitettava maksamansa

tai palkasta ennen ennakonpidätyksen toimit-
tamista vähentämänsä veronalaiset kustan-
nusten korvaukset.
Valmennusrahaston on ilmoitettava urhei-

lijoille vuoden aikana maksamansa verova-
paat valmennuskustannukset.

6 §

Sosiaalietuudet, syytingit, lakkoavustukset
ym.

Maksajan on ilmoitettava eläkkeet, elinko-
rot, työttömyysturvaetuudet, sairausvakuutus-
lain mukaiset päivärahat ja muut veronalaiset
sosiaalietuudet sekä valtion varoista maksettu
korkoavustus. Maksajan on ilmoitettava myös
reserviläispalkka, opintoraha, aikuisopintora-
ha, aikuiskoulutustuki, veronalainen syytinki
ja veronalainen lakkoavustus.
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7 §

Käyttökorvaukset

Maksajan on ilmoitettava ennakkoperintä-
lain 25 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut
käyttökorvaukset, joista on toimitettu enna-
konpidätys. Luonnolliselle henkilölle makse-
tut käyttökorvaukset on ilmoitettava, vaikka
niistä ei ole toimitettu ennakonpidätystä.

8 §

Apurahat

Maksajan on ilmoitettava luonnolliselle
henkilölle maksamansa stipendit, apurahat,
sekä eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suori-
tettavista apurahoista ja avustuksista annetun
lain (236/1961) 1 §:ssä tarkoitetut apurahat ja
avustukset (kirjastokorvaukset), joiden määrä
samalle suorituksen saajalle kalenterivuonna
on vähintään 1 000 euroa.

9 §

Vakuutuskorvaukset

Maksajan on ilmoitettava veronalaiset va-
kuutuskorvaukset, vakuutusmaksun palautuk-
set, vakuutuksen takaisinostoarvo sekä muut
veronalaiset vakuutukseen perustuvat suori-
tukset sekä vakuutuskassalaissa tarkoitetun
eroavustuksen tuotto. Liike- tai ammattitoi-
mintaa taikka maataloutta harjoittaville hen-
kilöille, avoimille yhtiöille ja kommandiitti-
yhtiöille sekä osakeyhtiöille, osuuskunnille ja
muille tuloverolain 3 §:ssä tarkoitetuille yh-
teisöille maksettuja vakuutuskorvauksia, va-
kuutusmaksun palautuksia, takaisinostoarvoa
tai muita vakuutukseen perustuvia alle 1 700
euron suuruisia suorituksia ei ilmoiteta. Luon-
nollisille henkilöille maksetut lakisääteisten
eläkevakuutusmaksujen palautukset on kui-
tenkin ilmoitettava, jos samalle saajalle mak-
setaan vähintään 100 euroa kalenterivuodes-
sa.
Metsää kohdanneen vahingon perusteella
maksetut vakuutuskorvaukset on ilmoitettava
rajoituksetta.

10 §

Korot ja jälkimarkkinahyvitykset

Maksajan tai välittäjän on ilmoitettava
luonnollisille henkilöille maksamansa ja vä-
littämänsä veronalainen korko, korkoon rin-
nastettava tuotto, jälkimarkkinahyvitys sekä
takausprovisio.
Luonnollisen henkilön on ilmoitettava 1

momentissa tarkoitettu suoritus vain, jos
suoritus liittyy maksajan elinkeino- tai muu-
hun tulonhankkimistoimintaan tai jos suori-
tuksesta on toimitettu ennakonpidätys.

11 §

Sijoitus- ja henkilöstörahaston maksamat
suoritukset ja osingot

Sijoitusrahaston on ilmoitettava tuotto-
osuuksille maksamansa vuotuinen tuotto.
Henkilöstörahaston on ilmoitettava maksa-

mansa veronalaiset rahasto-osuudet ja ylijää-
mät.
Osinkoa jakavan yhteisön on ilmoitettava

maksamansa osingot ja muut yhtiöveron
hyvityksestä annetun lain (1232/1988) 1 §:ssä
tarkoitetut suoritukset. Lisäksi maksajan on
ilmoitettava osingon sijaan maksettu rahakor-
vaus.
Tilinhoitajayhteisön on ilmoitettava Suo-

men arvo-osuusjärjestelmässä käsiteltäviin
osaketalletustodistuksiin ja ulkomaisiin osak-
keisiin perustuvat osingot.

12 §

Puukaupat

Puun ostajan tai ennakonpidätysvelvollisen
välittäjän on annettava tiedot puun myyjästä
ja kauppahinnasta, jos metsän omistaja luo-
vuttaa puun ostajalle tai välittäjälle hakkuu-
oikeuden metsässään kasvavaan runkopuuhun
tai myy hankintakaupalla runkopuusta val-
mistettavaa tai valmistettua puutavaraa, kuten
tukkeja, pylväitä, kuitupuita tai halkoja sekä
haketta.
Edellä 1 momentissa tarkoitettu puun os-

tajan ilmoitusvelvollisuus koskee vain puu-
kauppoja, jotka liittyvät puun ostajan elin-
keinotoimintaan tai joista on toimitettu en-
nakonpidätys.
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13 §

Julkiset tuet

Valtion ja kunnan viranomaisen sekä muun
julkisyhteisön on ilmoitettava maksamansa
julkiset tuet ja avustukset, jos tuen tai
avustuksen määrä samalle suorituksen saajal-
le on vähintään 1 000 euroa kalenterivuodes-
sa. Julkisella tuella ja avustuksella tarkoite-
taan elinkeino-, työllistämis- ja niihin verrat-
tavia tukia ja avustuksia.

14 §

Arvopaperikaupat ja sijoitusrahaston lunas-
tukset

Arvopaperimarkkinalaissa (495/1989) tar-
koitetun arvopaperinvälittäjän on annettava
tiedot välittämistään ja tekemistään osakkei-
den, osaketalletustodistusten, warranttien, si-
joitusrahasto-osuuksien ja merkintäoikeuk-
sien kaupoista. Lisäksi välittäjän on annettava
tiedot vakioiduista johdannaissopimuksista,
arvopaperimarkkinalain 10 luvun 1 a §:ssä
tarkoitetuista vakioituihin johdannaissopi-
muksiin rinnastettavista johdannaissopimuk-
sista sekä arvopaperimarkkinalain 10 luvun
1 b §:ssä tarkoitetuista muista johdannaisso-
pimuksista. Kaupat on ilmoitettava kunkin
asiakkaan osalta ostoittain ja myynneittäin.
Kaupoista on ilmoitettava kohde ja niiden
lukumäärä, osto- ja myyntipäivämäärä, kaup-
pahinta ja asiakkaan maksamat kustannukset
sekä suoritetun varainsiirtoveron määrä. Si-
joitusrahaston on ilmoitettava vastaavat tiedot
sijoitusrahaston rahasto-osuuksien lunastuk-
sista.
Merkintäoikeuksien kauppoja ei ilmoiteta,
jos kauppahinta on enintään 100 euroa.

15 §

Osakaslaina

Osakeyhtiön on ilmoitettava osakkaan tai
hänen perheenjäsenensä osakeyhtiöltä vero-
vuonna saama ja verovuoden lopussa takaisin
maksamatta oleva raha-laina, jos osakkaalla,
hänen perheenjäsenellään tai heillä yhdessä
on suoraan tai välillisesti vähintään 10 %
osakeyhtiön osakkeista tai kaikkien osakkei-
den tuottamasta äänimäärästä.

Osakeyhtiön on lisäksi ilmoitettava 1 mo-
mentissa tarkoitetusta lainasta osakkaan ve-
rovuonna takaisin maksama lainan määrä.

16 §

Sijaisosinkojen ilmoittaminen

Selvitysyhteisön, optioyhteisön ja arvopa-
perivälittäjien (selvitysosapuolien) on ilmoi-
tettava maksamistaan ja välittämistään si-
jaisosingoista seuraavat tiedot:
Osakkeiden lainaksiantajan välittäjä ilmoit-

taa osinkoa jakavan yhtiön Y-tunnuksen,
yhtiön tilikauden, sijaisosingon saajan nimen
ja henkilötunnuksen tai Y-tunnuksen, saadun
sijaisosingon rahamäärän, osakkeiden luku-
määrän ja maksupäivän sekä lainaussopimuk-
sen viitenumeron.
Osakkeiden lainaksiottajan välittäjä ilmoit-

taa osinkoa jakavan yhtiön Y-tunnuksen,
sijaisosingon maksajan nimen ja Y-tunnuk-
sen, maksetun sijaisosingon rahamäärän,
osakkeiden lukumäärän ja maksupäivän sekä
lainaussopimuksen viitenumeron.
Selvitysyhteisö ja optioyhteisö ilmoittavat

lainaussopimuksen viitenumeron sopimus-
kohtaisesti, osakkeiden lainaksiottajan ja lai-
naksiantajan arvopaperivälittäjän (selvi-
tysosapuolen) nimen ja Y-tunnuksen, osinkoa
jakavan yhtiön nimen, Y-tunnuksen ja tili-
kauden sekä kullekin osapuolelle välitetyn
sijaisosingon rahamäärän.

17 §

Sijoitusrahasto-osuuden tuoton sijaan saatu
ja maksettu korvaus

Selvitysyhteisön, optioyhteisön ja arvopa-
perivälittäjien (selvitysosapuolien) on ilmoi-
tettava maksamistaan ja välittämistään rahas-
to-osuuden tuoton sijaan saaduista ja makse-
tuista korvauksista seuraavat tiedot:
Rahasto-osuuden lainaksiantajan välittäjä

ilmoittaa tuottoa maksavan rahaston nimen ja
Y-tunnuksen, korvauksen saajan nimen ja
henkilötunnuksen tai Y-tunnuksen, tuoton
sijaan saadun korvauksen rahamäärän, siitä
toimitetun ennakonpidätyksen ja maksupäi-
vän, rahasto-osuuksien lukumäärän sekä lai-
naussopimuksen viitenumeron.
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Rahasto-osuuden lainaksiottajan välittäjä
ilmoittaa tuottoa maksavan rahaston nimen ja
Y-tunnuksen, korvauksen maksajan nimen ja
henkilötunnuksen tai Y-tunnuksen, tuoton
sijaan maksetun korvauksen rahamäärän ja
maksupäivän, rahasto-osuuksien lukumäärän
sekä lainaussopimuksen viitenumeron.
Selvitysyhteisö ja optioyhteisö ilmoittavat
lainaussopimuksen viitenumeron sopimus-
kohtaisesti, rahasto-osuuden lainaksiantajan
ja lainaksiottajan arvopaperivälittäjän nimen
ja Y-tunnuksen sekä kullekin osapuolelle
välitetyn korvauksen rahamäärän.

18 §

Rajoitetusti verovelvolliselle maksetut suori-
tukset

Maksajan on ilmoitettava rajoitetusti vero-
velvollisen tulon ja varallisuuden verottami-
sesta annetussa laissa tarkoitetulle rajoitetusti
verovelvolliselle maksamansa palkat, työkor-
vaukset, eläkkeet, veronalaiset sosiaalietuu-
det, osingot, korot, maksettu jälkimarkkina-
hyvitys, rahasto-osuuksien tuotto-osuuksille
maksettu tuotto, rojaltit, puun myyntitulo sekä
muu lähdeveron alainen suoritus sekä suori-
tuksesta peritty lähdevero. Työkorvaus ja
puun myyntitulo ilmoitetaan kuitenkin vain,
kun se on maksettu luonnolliselle henkilölle.
Maksajan on ilmoitettava rajoitetusti vero-
velvolliselle maksamansa 1 momentissa tar-
koitettu suoritus siinäkin tapauksessa, että
suorituksesta on lain tai kansainvälisen sopi-
muksen perusteella jätetty vero perimättä.
Jos kyse on ulkomailla tehdystä työstä
maksetusta palkasta, ilmoitusta ei kuitenkaan
anneta, jos suomalainen yritys harjoittaa
toisessa valtiossa liiketoimintaa kiinteässä
toimipaikassa, jonka tulosta rasitetaan kysei-
sellä palkalla.

2 luku

Varallisuustiedot

19 §

Porotiedot

Poroisännän on annettava tiedot poron-
omistajien omistamista poroista.

20 §

Sijoitusrahaston rahasto-osuus

Sijoitusrahaston on ilmoitettava sijoitusra-
hasto-osuuden omistajan kalenterivuoden lo-
pussa omistamien rahasto-osuuksien luku-
määrä rahastoittain ja rahasto-osuuksien ve-
rotusarvot rahastoittain.

21 §

Arvopaperikeskuksen ilmoittamisvelvollisuus
arvo-osuuksista

Arvopaperikeskuksen on toimitettava ve-
rohallinnolle verotusta varten tarpeelliset tie-
dot arvo-osuuksien omistajista ja tuoton saa-
jista sekä arvo-osuusjärjestelmään kuuluvista
osakkeista, osaketalletustodistuksista, osuus-
todistuksista, merkintäoikeuksista, optio-oi-
keuksista, warranteista sekä varallisuusvero-
tuksessa veronalaisista joukkovelkakirjalai-
noista. Arvo-osuuksista ilmoitetaan ISIN-
koodi ja kunkin omistajan tai tuoton saajan
arvo-osuuksien lukumäärä tai joukkovelka-
kirjalainan pääoma vuoden lopussa. Arvo-
osuusrekisterin tietojen mukaisista omistajista
sekä tuoton saajista ilmoitetaan tunnistetie-
toina nimi, henkilö- tai Y-tunnus sekä maa-
tunnus. Henkilö- tai Y-tunnuksen puuttuessa
ilmoitetaan muut tiedon luovuttajan hallussa
olevat tunnistetiedot ja osoitetieto.

22 §

Puhelinyhteisöjen ilmoitusvelvollisuus

Puhelinyhteisön ja yhteisön, joka on pu-
helinyhteisön pääosakas, on ilmoitettava tie-
dot osakkaidensa ja jäsentensä kalenterivuo-
den päättyessä omistamista osakkeista tai
osuuksista, jos yhteisössä osakkuus tai jäse-
nyys ja asiakkuus on erotettu toisistaan.
Puhelinyhteisöllä ei ole kuitenkaan tiedon-

antovelvollisuutta siltä osin kuin puhelinyh-
teisön osake on otettu kaupankäynnin koh-
teeksi arvopaperipörssissä.
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3 luku

Tarkemmat määräykset

23 §

Tulojen ja varallisuuden ilmoittamista
koskevat tarkemmat määräykset.

Edellä 2—22 §:ssä tarkoitetuista tuloista ja
varallisuudesta on ilmoitettava:
1) ilmoitusvelvollista koskevat yksilöinti-
tiedot;
2) suorituksen saajaa, maksajaa ja varalli-
suuserän omistajaa koskevat yksilöintitiedot;
3) suorituksen tai varallisuuserän laatu ja
rahamäärä sekä suorituksesta toimitettu en-
nakonpidätys, ei kuitenkaan 21 ja 22 §:ssä
tarkoitetun muun arvopaperin kuin joukko-
velkakirjalainan arvoa.

4 luku

Velka- ja vähennystiedot

24 §

Ammattiyhdistysjäsenmaksut

Työmarkkinajärjestön ja työttömyyskassan
on annettava tiedot vähennyskelpoisista jä-
senmaksuista ja työttömyyskassamaksuista.
Maksuista on ilmoitettava seuraavat tiedot:
1) maksun saajaa ja maksajaa koskevat
yksilöintitiedot;
2) jäsenen edellisenä kalenterivuonna mak-
saman jäsenmaksun määrä.

25 §

Vakuutusmaksutiedot

Työnantajan on ilmoitettava edellisen ka-
lenterivuoden aikana työntekijältä perimänsä
työntekijän verotuksessa vähennyskelpoiset
työntekijän eläkemaksut ja työttömyysvakuu-
tusmaksut, muut lakisääteiset eläkevakuutus-
maksut sekä työntekijältä perityt tai palkaksi
katsotut vähennyskelpoiset, vapaaehtoiset
eläkevakuutusmaksut.
Vakuutuslaitoksen, eläkelaitoksen sekä ul-
komaisen vakuutus- tai eläkelaitoksen Suo-
messa olevan edustajan tai välittäjän on

annettava tiedot yksityishenkilöiden maksa-
mista vapaaehtoisista eläkevakuutusmaksuis-
ta.
Merimieseläkekassan on ilmoitettava sille

maksettu merimieseläkevakuutusmaksu.
Edellä olevista vakuutusmaksuista on an-

nettava seuraavat tiedot:
1) vakuutuslaitoksen tai työnantajan yksi-

löintitiedot;
2) vakuutettua ja vakuutuksen ottajaa kos-

kevat yksilöintitiedot;
3) maksujen rahamäärä vähennyskelpoi-

suuden mukaan ryhmiteltynä.

26 §

Työttömän korvauspäivien lukumäärä

Työttömyyskassan, kansaneläkelaitoksen
ja työvoimaviranomaisen on ilmoitettava nii-
den verovuoden korvauspäivien lukumäärä,
joilta verovelvolliselle on maksettu tulovero-
lain 93 §:n 4 momentissa tarkoitettujen lakien
mukaisesti korvausta.

27 §

Velkatiedot

Luotto- ja rahoituslaitoksen, valtion, kun-
nan, vakuutus- ja eläkelaitoksen, huoltokont-
torin ja työnantajan on annettava kunkin
luonnollisen henkilön ja kuolinpesän lainasta
verohallinnolle seuraavat tiedot:
1) velanantajaa koskevat yksilöintitiedot;
2) velan numero tai muu tunnus;
3) velan käyttötarkoitus;
4) kalenterivuonna maksetun koron määrä;
5) velan määrä kalenterivuoden päättyessä;
6) velallisten lukumäärä;
7) velallisten nimet, henkilötunnukset ja

osoitteet.
Jos velan korkoa on maksanut takaaja tai

henkilö, jonka omaisuutta on lainan vakuu-
tena, tiedonantovelvollisen on ilmoitettava,
että muu kuin velallinen on maksanut koron,
jos tämä tieto on tiedonantovelvollisen an-
nettavissa.
Jos velan korkoa on maksettu etukäteen,

tiedonantovelvollisen on annettava tieto myös
etukäteen maksetusta koron määrästä. Siltä
osin kuin korko kohdistuu kalenterivuotta
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seuraavan vuoden jälkeiseen aikaan ilmoite-
taan korko erikseen, jos se on tiedonantovel-
vollisen annettavissa.
Muun kuin luotto- ja rahoituslaitoksen ei
kuitenkaan tarvitse antaa edellä tässä pykä-
lässä tarkoitettuja tietoja, jos velka on muu
kuin asuntovelka tai valtion taikka Ahvenan-
maan maakuntahallituksen takaama opinto-
velka ja velan pääoma on enintään 1700
euroa.

28 §

Peritty jälkimarkkinahyvitys

Luotto- ja rahoituslaitoksen, valtiokontto-
rin sekä muun arvopaperikauppaa tai arvo-
papereiden välitystoimintaa harjoittavan on
annettava tiedot luonnollisilta henkilöiltä pe-
rimistään jälkimarkkinahyvityksistä.
Peritystä jälkimarkkinahyvityksestä on an-
nettava seuraavat tiedot:
1) jälkimarkkinahyvityksen perijää koske-
vat yksilöintitiedot;
2) jälkimarkkinahyvityksen maksajan nimi;
3) jälkimarkkinahyvityksen rahamäärä.

5 luku

Muut tiedot

29 §

Asuntoyhteisön ilmoittamat tiedot

Asunto-osakeyhtiön, kiinteistöosakeyhtiön,
asunto-osuuskunnan tai muun yhteisön, jonka
osakkeet tai osuudet oikeuttavat määrätyn
huoneiston hallintaan yhteisön omistamassa
rakennuksessa, on ilmoitettava osakkaan tai
jäsenen verotusta varten tarpeelliset tiedot
huoneistosta ja sen käytöstä sekä osakkaan tai
jäsenen yhtiölle suorittamista korvauksista.

30 §

Sosiaalietuuden muutoksen
ilmoittaminen

Kansaneläkelaitoksen on ilmoitettava myös
muuhun kuin verovuoteen ja sitä edeltänee-

seen vuoteen kohdistuvasta opintorahan, eläk-
keen ja muun veronalaisen etuuden takaisin-
perimisestä ja muusta muutoksesta.

6 luku

Muut määräykset

31 §

Ilmoitusmenettely

Edellä 2—3 §:ssä, 5—10 §:ssä, 11 §:n 1, 2
ja 4 momentissa, 12—14 §:ssä, 16—18 §:ssä,
20—22 §:ssä, 25 §:n 1 momentissa ja
27—29 §:ssä tarkoitetut tiedot on annettava
vuosittain tammikuun loppuun mennessä
edelliseltä kalenterivuodelta. Tuloverolain
74 §:ssä tarkoitettua merityötuloa koskevat
tiedot on kuitenkin annettava edelliseltä ka-
lenterivuodelta helmikuun loppuun mennessä.
Myös edellä 15 §:ssä ja 25 §:n 2 momentissa
tarkoitetut tiedot on annettava vuosittain
edelliseltä kalenterivuodelta helmikuun lop-
puun mennessä.
Edellä 4 §:ssä tarkoitettu ilmoitus on an-

nettava kuukauden kuluessa siitä, kun enna-
konpidätys ensimmäisen kerran jätetään toi-
mittamatta.
Edellä 11 §:n 3 momentissa tarkoitetut

tiedot on annettava konekielisesti viimeistään
osingon maksuvuotta seuraavan kalenterivuo-
den helmikuun 15 päivänä tai lomaketta
käyttäen viimeistään osingon maksuvuotta
seuraavan kalenterivuoden tammikuun 15
päivänä. Jos osingot on kokonaisuudessaan
maksettu ennen kalenterivuoden syyskuun
alkua, ilmoitus on annettava viimeistään
saman kalenterivuoden lokakuun 1 päivänä.
Edellä 19 §:ssä tarkoitetut tiedot on annet-

tava edelliseltä poronhoitovuodelta Verohal-
lituksen kanssa erikseen sovittavana ajankoh-
tana.
Edellä 24 §:ssä ja 26 §:ssä tarkoitetut tiedot

on annettava edelliseltä kalenterivuodelta vii-
meistään maaliskuun 15 päivänä.
Edellä 25 §:n 3 momentissa tarkoitetut tie-

dot on annettava edelliseltä vuodelta Vero-
hallituksen kanssa erikseen sovittavana ajan-
kohtana.
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Edellä 30 §:ssä tarkoitetut tiedot annetaan
Verohallituksen kanssa erikseen sovittavina
ajankohtina.
Tiedot annetaan joko lomakkeella tai ko-
nekielisesti Verohallituksen hyväksymällä ta-
valla sille verovirastolle, jonka virka-alueella
ilmoituksen antajan kotipaikka on tai Vero-
hallitukselle, jos niin on erikseen sovittu.
Edellä 11 §:n 4 momentissa, 14 §:ssä ja
21 §:ssä tarkoitetut tiedot ilmoitetaan kuiten-
kin vain konekielisesti.
Edellä 16 ja 17 §:ssä tarkoitetut tiedot
annetaan lomakkeella tai veroviraston muuten
hyväksymällä tavalla Uudenmaan veroviras-
tolle.
Edellä 22, 26 ja 30 §:ssä tarkoitetut tiedot
annetaan Verohallituksen kanssa erikseen
sovittavalla tavalla.

7 luku

Voimaantulo

32 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä
helmikuuta 2003.
Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran

vuodelta 2003 annettaviin tietoihin.
Päätöksen 11 §:n 4 momenttia sekä 21 §:ää

sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta
2002 annettaviin tietoihin. Arvopaperikeskus
voi antaa 21 §:ssä tarkoitetut tiedot vuodelta
2002 viimeistään maaliskuun 21 päi-
vänä 2003.
Päätöksellä kumotaan Verohallituksen

yleisestä tiedonantovelvollisuudesta 20 päi-
vänä joulukuuta 2001 antama päätös
(1463/2001) siihen myöhemmin tehtyine
muutoksineen.

Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2003

Pääjohtaja Jukka Tammi

Toimistotarkastaja Tarja Kivilaakso
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Verohallituksen päätös

N:o 53

ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä

Annettu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2003

Verohallitus on 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun ennakkoperintälain (1118/96) 6 §:n 3
momentin 2 ja 4 kohdan nojalla määrännyt:

1 luku

Ennakonpidätyksen yleissäännös

1 §
Ennakonpidätys palkasta ja muusta enna-
konpidätyksen alaisesta tulosta toimitetaan
siten kuin 20 päivänä joulukuuta 1996 anne-
tun ennakkoperintäasetuksen (1124/96) 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ja 15 §:ssä on säädetty
ja tällä päätöksellä määrätään.

2 luku

Ennakonpidätys yhteissuorituksesta ja
merityötulosta

2 §
Suorituksesta, joka maksetaan kahdelle tai
useammalla yhteisesti, ennakonpidätys toimi-
tetaan 50 %:n suuruisena. Verovirasto jakaa
tulon ja ennakonpidätyksen suorituksen saa-
jien kesken, jos verovirastolle toimitetaan
asiasta selvitys.

3 §
Tuloverolain (1535/92) 74 ja 75 §:ssä
tarkoitetusta merityötulosta ennakonpidätys
toimitetaan merityötuloa varten verokorttiin
merkittyjen pidätysprosenttien mukaan siten
kuin ennakkoperintäasetuksen 4, 5, 6 §:ssä
sekä 8 §:n 2 ja 3 momentissa on säädetty.

Merityötuloa varten säädettyjen pidätyspro-
senttien puuttuessa ennakonpidätys toimite-
taan muuta palkkatuloa kuin merityötuloa
varten määrättyjen pidätysprosenttien mu-
kaan 7 prosenttiyksiköllä alennettuna. Jos
verokorttiin on merkitty ennakkoperintäase-
tuksen 4 §:ssä tarkoitettu perus- ja lisäpro-
sentti, alennetaan edellä tarkoitetulla tavalla
vain perusprosenttia. Näin saadusta ennakon-
pidätyksen määrästä vähennetään 34 euroa
jokaiselta kalenterikuukaudelta, jolta palkan-
saaja on oikeutettu tuloverolain 97 §:n 4
momentissa tarkoitettuun vähennykseen
(cross-trade -vähennys).

3 luku

Ennakonpidätys eläkkeestä ja elinkorosta

4 §
Eläkkeestä, määräaikaisena työkyvyttö-

myyseläkkeenä maksettavasta kuntoutustues-
ta ja elinkorosta ennakonpidätys on toimitet-
tava verovelvolliselle eläkettä varten määrä-
tyn henkilökohtaisen prosenttiluvun mukaan,
jos verovelvollinen esittää verokortin tai
muun määräyksen henkilökohtaisesta pidä-
tysprosentista. Jos maksaja on saanut tiedon
eläkkeestä toimitettavasta pidätysprosentista
ennakkoperintälain 10 §:ssä tarkoitetulla ta-
valla tahi erikseen verotoimistosta, ennakon-
pidätys toimitetaan tämän tiedon mukaan.
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Jos verovelvolliselle ei ole määrätty eläk-
keestä toimitettavaa ennakonpidätystä varten
henkilökohtaista pidätysprosenttia, ennakon-
pidätys eläkkeestä ja elinkorosta on toimitet-
tava siten kuin palkasta ennakkoperintäase-
tuksen 4, 5 ja 6 §:ssä on säädetty.
Maksettaessa eläkettä tai elinkorkoa aikai-
semmin maksetun eläkkeen tai elinkoron
lisäksi tahi kertasuorituksena taikka taanneh-
tivasti useammalta maksukaudelta ennakon-
pidätys toimitetaan 50 %:n suuruisena. En-
nakonpidätystä ei kuitenkaan toimiteta, jos
tässä tarkoitettu suoritus on enintään 20
euroa.
Edellä 1 momentissa tarkoitetun kuntou-
tustuen ja toistaiseksi myönnetyn työkyvyt-
tömyyseläkkeen korotuksesta ennakonpidätys
toimitetaan 40 %:n suuruisena.

5 §
Kansaneläkkeestä ja perhe-eläkelain mu-
kaisesta perhe-eläkkeestä ennakonpidätys on
toimitettava jäljempänä esitetyin rajoituksin
siten kuin 4 §:ssä on määrätty.
Perhe-eläkelain mukaisesta lesken eläk-
keestä ennakonpidätys toimitetaan 30 %:n
suuruisena, ellei maksajalla ole 4 §:ssä tar-
koitettuja verovelvollisen ennakonpidätystie-
toja.
Kansaneläkkeestä ja perhe-eläkelain mu-
kaisesta perhe-eläkkeestä ennakonpidätys toi-
mitetaan 4 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa
tapauksissa 40 prosentin suuruisena. Enna-
konpidätystä ei kuitenkaan toimiteta, jos tässä
tarkoitettu suoritus on enintään 20 euroa.
Jos kansaneläke tai perhe-eläkelain mukai-
nen muu eläke kuin lesken alkueläke on
enintään 75 euroa kuukaudessa tai verovel-
vollinen saa perhe-eläkelain mukaista ennen
1.7.1990 alkanutta lapsen eläkettä tahi pel-
kästään perhe-eläkelain mukaista muuta elä-
kettä kuin lesken alkueläkettä, eläkkeestä ei
ole toimitettava ennakonpidätystä, ellei kan-
saneläkelaitokselle ole annettu ennakonpidä-
tykseen velvoittavaa määräystä ennakkope-
rintälain 10 §:ssä määrätyllä tavalla tai erik-
seen verotoimistosta. Ennakonpidätystä ei
myöskään toimiteta täysimääräistä kansanelä-
kettä tai ennen 1.7.1990 alkanutta perhe-
eläkelain mukaista lapsen eläkettä tahi pelk-
kää perhe-eläkelain mukaista muuta eläkettä
kuin lesken alkueläkettä saavalle maksetta-

vasta 4 §:n 3 momentissa tarkoitetusta kan-
saneläkkeestä tai perhe-eläkkeestä, joka on
kertynyt vain maksuvuodelta.
Kansaneläkelaitoksen maksaessa takautu-

vasti muulta kuin maksuvuodelta veronalaista
eläkettä samalta ajalta, jolta verovelvollinen
on saanut kansaneläkelaitoksen maksamaa
verovapaata eläkettä, ennakonpidätys toimi-
tetaan eläkkeiden erotuksesta 15 %:n suurui-
sena. Maksuvuodelta takautuvasti maksetta-
vasta eläkkeestä ennakonpidätys on 15 %
koko takautuvan eläkkeen määrästä kuitenkin
enintään eläkkeiden erotus. Jos aikaisemmin
maksettu eläke on ollut veronalaista, enna-
konpidätys eläkkeiden erotuksesta toimite-
taan siten kuin 4 §:n 3 momentissa on
säädetty.

4 luku

Ennakonpidätys kuntoutusrahasta,
vakuutus- ja vahingonkorvauksista sekä
vakuutusmaksujen palautuksesta

6 §
Vakuutetulle suoritettavasta sairausvakuu-

tuslain mukaisesta päivärahasta ja erityishoi-
torahasta, kuntoutusrahalain (611/91) 14, 15,
17 ja 17 a §:n mukaisesta ja muusta kuin
eläkkeen lisäksi maksettavasta kuntoutusra-
hasta sekä muusta sairausvakuutuslain tai
kansaneläkelain nojalla tulojen tai elatuksen
vähentymisestä maksettavasta korvauksesta
ennakonpidätys on toimitettava ennakkope-
rintäasetuksen 4 ja 5 §:ssä säädetyllä tavalla
palkkaa varten määrättyjen pidätysprosenttien
mukaan korotettuna 2 prosenttiyksiköllä.
Myös portaikkoverokortin muita pidätyspro-
sentteja kuin 0-prosenttia korotetaan 2 pro-
senttiyksiköllä. Verotoimiston ennakkoperin-
tälain 18 §:n nojalla, tässä tarkoitettuja etuuk-
sia varten antaman muutosverokortin pidä-
tysprosenttia ei koroteta.
Vakuutetulle suoritettavasta sairausvakuu-

tuslain mukaisesta osittaisesta vanhempain-
rahasta ennakonpidätys on toimitettava en-
nakkoperintäasetuksen 4 ja 5 §:ssä säädetyllä
tavalla palkkaa varten määrättyjen pidätys-
prosenttien mukaan.
Jos suorituksen maksaja ei ole saanut

ennakkoperintälain 10 §:ssä tarkoitetulla ta-
valla pidätyksen toimittamista varten tietoja
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eikä verovelvollinen esitä suorituksen mak-
sajalle verokorttia, ennakonpidätys toimite-
taan edellä olevasta poiketen seuraavan pro-
senttimäärän mukaan:

Sairausvakuutuslain mukainen
korvaus ja muu kuin eläkkeen
lisäksi maksettava kuntoutusra-
ha euroa/päivä

Ennakon-
pidätysprosentti

0,17— 26 20
26,01— 41 25
41,01— 56 30
56,01— 78 35
78,01— 92 40
92,01—123 45
123,01— 50

Ennakonpidätys sairausvakuutuslain nojal-
la maksettavasta enintään 11.45 euron mää-
räisestä päivärahasta on toimitettava 1 ja 3
momentista poiketen 20 %:n suuruisena. An-
siotyössä olevalle verovelvolliselle vähim-
mäismääräisenä maksettavasta äitiys- tai van-
hempainrahasta ennakonpidätys on kuitenkin
toimitettava 40 %:n suuruisena. Ennakonpi-
dätystä ei kuitenkaan toimiteta edellä tässä
momentissa tarkoitetuista suorituksista eikä
kuntoutusrahasta, jos suoritus on enintään 4
euroa päivää kohti.
Tartuntatautilain (583/86) nojalla makset-
tavasta päivärahasta ja ansionmenetyskorva-
uksesta ennakonpidätys toimitetaan edellä 1,
3 ja 4 momentissa tarkoitetulla tavalla.
Eläkkeensaajan saadessa lisäksi kuntoutus-
rahaa, toimitetaan kuntoutusrahasta ennakon-
pidätys 40 %:n suuruisena. Jos eläke, jonka
lisäksi kuntoutusrahaa maksetaan, on enin-
tään 75 euroa kuukaudessa, eikä siitä ole 5 §:n
3 momentin nojalla toimitettava ennakonpi-
dätystä, ei ennakonpidätystä ole toimitettava
myöskään kuntoutusrahasta, ellei maksajalle
ole annettu ennakonpidätyksen toimittami-
seen velvoittavaa määräystä erikseen verotoi-
mistosta.
Harkinnanvaraisesta kuntoutusavustukses-
ta ennakonpidätys toimitetaan siten kuin
ennakkoperintäasetuksen 4 ja 5 §:ssä on
säädetty. Jos verovelvollinen saa samanaikai-
sesti muuta ennakonpidätyksenalaista tuloa,
ennakonpidätys toimitetaan siten kuin ennak-
koperintäasetuksen 6 §:ssä on sivutuloista
säädetty.
Kun edellä 1, 2, 4 ja 5 momentissa

tarkoitettuja korvauksia maksetaan aikaisem-
min maksettujen korvausten lisäksi tai ker-
tasuorituksena tahi useammalta kaudelta yh-
dellä kertaa taikka muulta ajalta kuin vero-
vuodelta, ennakonpidätys toimitetaan 3 mo-
mentissa olevan taulukon osoittaman pidä-
tysprosentin suuruisena. Ennakonpidätys toi-
mitetaan tämän taulukon mukaan myös
sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan
korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun
lain (118/91) mukaisista päivärahoista.

7 §
Vakuutuskassalaissa (1164/92) tarkoitetun

kassan jäsenelleen maksamista muista kuin
lakisääteisistä etuuksista ennakonpidätys toi-
mitetaan seuraavasti:
1) Työnantajan yhteydessä toimivan sai-

rauskassan maksamasta täydennyspäivärahas-
ta ennakonpidätys toimitetaan ennakkoperin-
täasetuksen 4 ja 5 §:ssä säädetyllä tavalla
palkkaa varten määrättyjen pidätysprosenttien
mukaan.
2) Vakuutuskassan maksamasta muusta

kuin 1 kohdassa tarkoitetusta päivärahasta
ennakonpidätys toimitetaan ennakkoperintä-
asetuksen 4 ja 5 §:ssä säädetyllä tavalla
palkkaa varten määrättyjen pidätysprosenttien
mukaan korotettuna 2 prosenttiyksiköllä.
Myös portaikkoverokortin muita pidätyspro-
sentteja kuin 0-prosenttia korotetaan 2 pro-
senttiyksiköllä. Verotoimiston ennakkoperin-
tälain 18 §:n nojalla, tässä tarkoitettuja etuuk-
sia varten antaman muutosverokortin pidä-
tysprosenttia ei koroteta.
3) Jos vakuutuskassa ei ole saanut ennak-

koperintälain 10 §:ssä tarkoitetulla tavalla
pidätyksen toimittamista varten tarvittavia
tietoja eikä verovelvollinen esitä vakuutus-
kassalle verokorttia, ennakonpidätys toimite-
taan edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista
suorituksista 6 §:n 3 momentissa olevan
taulukon osoittaman prosenttiluvun suuruise-
na.

8 §
Kun vahingoittuneelle suoritetaan pakolli-

sen tapaturma- tai liikennevakuutuksen, po-
tilasvakuutuksen tai rikosvahinkojen korvaa-
misesta valtion varoista annetun lain (935/73)
nojalla muuta korvausta kuin eläkettä tai
elinkorkoa, ennakonpidätys toimitetaan en-
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nakkoperintäasetuksen 4 ja 5 §:ssä säädetyllä
tavalla palkkaa varten määrättyjen pidätys-
prosenttien mukaan korotettuna 2 prosent-
tiyksiköllä. Myös portaikkoverokortin muita
pidätysprosentteja kuin 0-prosenttia korote-
taan 2 prosenttiyksiköllä. Verotoimiston en-
nakkoperintälain 18 §:n nojalla, tässä tarkoi-
tettuja etuuksia varten antaman muutosvero-
kortin pidätysprosenttia ei koroteta.
Kun maksetaan 1 momentissa tarkoitettuja
suorituksia aikaisemmin maksettujen kor-
vausten lisäksi tai kertasuorituksena tahi
taannehtivasti muulta ajalta kuin verovuodel-
ta, ennakonpidätys toimitetaan 50 %:n suu-
ruisena.
Ennakonpidätys toimitetaan 50 %:n suurui-
sena tai siten kuin ennakkoperintäasetuksen
6 §:ssä on sivutuloista määrätty:
1) tuloverolain (1535/92) 78 §:ssä tarkoi-
tetuista henkilövahingon johdosta maksetta-
vista korvauksista;
2) tuloverolain 79 §:ssä tarkoitetuista va-
paaehtoisten vakuutusten vakuutussuorituk-
sista;
3) vapaaehtoisten eläkevakuutusten vakuu-
tusmaksujen palautuksena tai takaisinostolla
taikka muutosarvona saaduista suorituksista;
4) tuloverolain 81 §:n 2 momentissa tar-
koitetusta kertamaksullisen eläkevakuutuksen
tuotosta ja
5) sairaalavakuutuksen nojalla saaduista
veronalaisista hoitopäiväkorvauksista.

9 §
Tapaturmavakuutuslain perusteella korvat-
tavasta kuntoutuksesta annetun lain (625/91)
ja liikennevakuutuslain perusteella korvatta-
vasta kuntoutuksesta annetun lain (626/91)
nojalla kuntoutusajalta maksettavista ansion-
menetyskorvauksista ennakonpidätys toimite-
taan siten kuin 4 §:ssä ja 8 §:n 1 ja 2
momentissa on määrätty.

5 luku

Ennakonpidätys työttömyysturva-
etuuksista, lakkoavustuksesta ja
vuorottelukorvauksesta

10 §
Työttömyysturvalain (1290/2002) nojalla
maksettavasta ansiopäivärahasta sekä ansio-

päivärahan suuruisesta koulutuspäivärahasta,
julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain
(1295/2002) nojalla maksettavasta ansiopäi-
värahan suuruisesta koulutustuesta sekä jul-
kisesta työvoimapalvelusta annetun lain
(1295/2002) mukaisesta starttirahasta enna-
konpidätys toimitetaan ennakkoperintäase-
tuksen 4, 5 tai 6 §:ssä säädetyllä tavalla
palkkaa varten määrättyjen pidätysprosenttien
mukaan korotettuna 2 prosenttiyksiköllä. Jos
ansiopäiväraha, koulutuspäiväraha tai koulu-
tustuki maksetaan korotettuna, niin palkkaa
varten määrättyjä pidätysprosentteja korote-
taan edellisestä poiketen 4 prosenttiyksiköllä.
Myös portaikkoverokortin muita pidätyspro-
sentteja kuin 0-prosenttia korotetaan. Vero-
toimiston ennakkoperintälain 18 §:n nojalla
antaman muutosverokortin pidätysprosenttia
ei koroteta.
Ennakonpidätys toimitetaan 20 %:n suurui-

sena:
1) työttömyysturvalain (1290/2002) nojalla

maksettavasta peruspäivärahasta sekä perus-
päivärahan suuruisesta koulutusrahasta;
2) työttömyysturvalain (1290/2002) nojalla

maksettavasta työmarkkinatuesta, matka-
avustuksesta, työmarkkinatuen suuruisesta
koulutuspäivärahasta ja koulutustuesta sekä
työelämävalmennukseen osallistuvalle työttö-
mälle työnhakijalle maksettavasta työllistä-
mistuesta,
3) julkisesta työvoimapalvelusta annetun

lain (1295/2002) mukaisesta peruspäivärahan
suuruisesta koulutustuesta;
4) julkiseen työvoimapalveluun kuuluvista

etuuksista annetun asetuksen (1346/2002)
mukaisesta ammatinvalinta- ja urasuunnitte-
lun henkilöasiakkaalle sekä vajaakuntoiselle
henkilöasiakkaalle maksettavasta päivärahas-
ta.
Ennakonpidätystä ei kuitenkaan toimiteta

edellä 2 momentissa tarkoitetuista suorituk-
sista, jos suoritus on enintään 4 euroa päivää
kohti.
Kun 1 tai 2 momentissa tarkoitettuja

suorituksia maksetaan aikaisemmin makset-
tujen lisäksi tai muulta ajalta kuin verovuotta
edeltävältä joulukuulta, ennakonpidätys toi-
mitetaan 1 tai 2 momentista poiketen seuraa-
van taulukon osoittaman prosenttiluvun suu-
ruisena:
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Työttömyysturvalain mukainen
korvaus euroa/päivä

Ennakonpidätys-
prosentti

0,17— 26 20
26,01— 39 25
39,01— 51 30
51,01— 66 35
66,01—100 40
100,01—156 45
156,01— 50

Jos suorituksen maksaja ei ole saanut
ennakkoperintälain 10 §:ssä tarkoitetulla ta-
valla pidätyksen toimittamista varten tarvit-
tavia tietoja eikä verovelvollinen esitä mak-
sajalle verokorttia, ennakonpidätys toimite-
taan edellä 4 momentissa olevan taulukon
mukaan myös 1 momentissa tarkoitetuista
suorituksista.
Julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain
(1295/2002) nojalla maksettavasta osa-aika-
lisästä ennakonpidätys toimitetaan seuraavas-
ti:

Osa-aikalisä euroa/kuukausi Ennakonpidätys-
prosentti

0,17—505 20
505,01—673 25
673,01— 30

11 §
Työtaistelun johdosta asianomaisen työ-
markkinajärjestön suorittamasta veronalaises-
ta lakkoavustuksesta tai muusta siihen rin-
nastettavasta avustuksesta ennakonpidätys
toimitetaan 10 §:n 4 momentissa olevan tau-
lukon osoittaman prosenttiluvun suuruisena.

12 §
Vuorotteluvapaalaissa (1305/2002) sekä
vuorotteluvapaakokeilusta annetussa laissa
(1663/1995) tarkoitetusta vuorottelukorvauk-
sesta ennakonpidätys toimitetaan ennakkope-
rintäasetuksen 4, 5 ja 6 §:ssä säädetyllä
tavalla palkkaa varten määrättyjen pidätys-
prosenttien mukaan alennettuna 3 prosent-
tiyksiköllä. Portaikkoverokortin eikä verotoi-
miston ennakkoperintälain 18 §:n nojalla,
tässä tarkoitettua etuutta varten antaman
muutosverokortin pidätysprosenttia ei alen-
neta.
Edellä 1 momentissa tarkoitetusta vuorot-
telukorvauksesta ennakonpidätys toimitetaan

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

6 luku

Ennakonpidätys lasten kotihoidon tuesta ja
yksityisen hoidon tuesta sekä omaishoidon

tuesta

13 §
Lasten kotihoidon tuesta ja sairaan tai

vammaisen lapsen vanhemmalle maksetta-
vasta omaishoidon tuesta ennakonpidätys toi-
mitetaan ennakkoperintäasetuksen 4 ja 5 §:ssä
säädetyllä tavalla palkkaa varten määrättyjen
pidätysprosenttien mukaan korotettuna 2 pro-
senttiyksiköllä. Myös portaikkoverokortin
muita pidätysprosentteja kuin 0-prosenttia
korotetaan 2 prosenttiyksiköllä. Verotoimis-
ton ennakkoperintälain 18 §:n nojalla, tässä
tarkoitettua etuutta varten antaman muutos-
verokortin pidätysprosenttia ei koroteta.
Jos verovelvollinen saa samanaikaisesti

muuta ennakonpidätyksen alaista tuloa, josta
ennakonpidätys toimitetaan 1 §:ssä tarkoite-
tun päätoimen tuloa varten määrätyn pidä-
tysprosentin mukaan, ennakonpidätys toimi-
tetaan kotihoidon tuesta ja edellä 1 momen-
tissa tarkoitetusta omaishoidon tuesta siten
kuin sivutulosta ennakkoperintäasetuksen
6 §:ssä on säädetty.
Kansaneläkelaitos toimittaa ennakonpidä-

tyksen lapsen vanhempaan tai muuhun huol-
tajaan työsuhteessa olevalle lapsen hoitajalle
maksamastaan lasten yksityisen hoidon tuesta
ennakkoperintäasetuksen 4 ja 5 §:ssä sääde-
tyllä tavalla palkkaa varten määrättyjen pi-
dätysprosenttien mukaan
Kansaneläkelaitos toimittaa ennakonpidä-

tyksen osittaisesta hoitorahasta siten kuin
sivutulosta ennakkoperintäasetuksen 6 §:ssä
on säädetty
Kunta toimittaa ennakonpidätyksen kun-

nallisesta lisästä, jota se maksaa kotihoidon
tukeen tai työsuhteessa olevalle hoitajalle
maksettavaan yksityisen hoidon tukeen, siten
kuin sivutulosta ennakkoperintäasetuksen
6 §:ssä on säädetty
Kansaneläkelaitos ja kunta toimittavat en-

nakonpidätyksen hoidon tuottajalle maksa-
mastaan yksityisen hoidon tuesta ja kunnal-
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lisesta lisästä ennakkoperintäasetuksen
10 §:ssä ja 15 §:n 3 momentissa säädetyllä
tavalla jos hoidon tuottaja on yrittäjä tai
yritys, joka ei kuulu ennakkoperintärekiste-
riin.

7 luku

Ennakonpidätys aikuisopintorahasta ja
opintotuesta

14 §
Opintotukilain (65/94) 2 §:ssä tarkoitetusta
aikuisopintorahasta ennakonpidätys toimite-
taan 20 prosentin suuruisena.
Opintotukilain (65/94) 2 §:ssä tarkoitetusta
opintorahasta ennakonpidätys toimitetaan 10
prosentin suuruisena. Ennakonpidätys toimi-
tetaan kuitenkin vain, jos opintorahan suuruus
on vähintään 170 euroa kuukaudessa.

15 §
Aikuiskoulutustuesta annetun lain (1276/
2000) mukaisesta aikuiskoulutustuesta enna-
konpidätys toimitetaan 20 prosentin suurui-
sena.

8 luku

Ennakonpidätys palkkaturvalain ja valtion
virkamieslain nojalla maksettavasta

suorituksesta

16 §
Palkkaturvalain (866/98) ja palkkaturva-
asetuksen (868/98) 7 §:n nojalla työntekijälle
palkkaturvana maksettavasta suorituksesta
ennakonpidätys toimitetaan prosenttimääräi-
senä seuraavasti:
Jos suoritus on vähintään 20 euroa ja
enintään 5 000 euroa, ennakonpidätys on 30
prosenttia. Suorituksen siitä osasta, joka
ylittää 5 000 euroa, ennakonpidätys on 50
prosenttia.
Jos maksajana on palkkaturvalain 3 a §:n

2 momentissa (1587/92) tarkoitettu konkurs-
sipesä, ennakonpidätys toimitetaan siten kuin
ennakkoperintäasetuksen 4, 5 ja 6 §:ssä on
säädetty.
Valtion virkamieslain (750/94) nojalla
maksettavasta toistuvasta korvauksesta enna-
konpidätys toimitetaan siten kuin ennakko-
perintäasetuksen 4, 5 ja 6 §:ssä on säädetty.

9 luku

Ennakonpidätys urheilijan palkkiosta

17 §
Urheilijan palkkiosta ennakonpidätys on

toimitettava siten kuin ennakkoperintäasetuk-
sen 4, 5 ja 6 §:ssä on säädetty.

10 luku

Ennakonpidätys maatalousyrittäjien
luopumiskorvauksesta

18 §
Maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta

annetun lain (1330/92) mukaisesta luopumis-
korvauksesta ennakonpidätys toimitetaan si-
ten kuin ennakkoperintäasetuksen 4, 5 ja
6 §:ssä on määrätty.

11 luku

Ennakonpidätys avolaitosvangille
maksettavasta toimintarahasta

19 §
Avolaitoksessa rangaistusta suorittavan

vangin saamasta toimintarahasta ennakonpi-
dätys toimitetaan siten kuin ennakkoperintä-
asetuksen 4 ja 5 §:ssä on määrätty.

12 luku

Muut ennakonpidätyksen toimittamista
koskevat määräykset

20 §
Työministeriön alaisen Pientyönantajien

Palvelukeskuksen toimiessa kotitalouden
asiamiehenä, ennakonpidätys toimitetaan seu-
raavan taulukon osoittaman prosenttimäärän
suuruisena:

Palkka euroa/päivä Ennakonpidätys-
prosentti

4,00—22,00 30
22,01—27,80 35
27,81—38,90 40
38,91—55,60 45
55,61— 50
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21 §
Ennakonpidätys muusta kuin edellä tässä
päätöksessä mainituista ansiotuloista toimite-
taan siten kuin ennakkoperintäasetuksen 4, 5
ja 6 §:ssä on säädetty.
Jos maksajalla ei ole käytettävissään suo-
rituksen saajan ennakonpidätyksen toimitta-
misessa tarvittavia tietoja, ennakonpidätys
toimitetaan siten kuin ennakkoperintäasetuk-
sen 3 §:ssä säädetään.

22 §
Luotto- tai rahoituslaitos voi ennakonpidä-
tyksen alaista korkoa tai jälkimarkkinahyvi-
tystä maksaessaan alentaa ennakonpidätyksen
rahamäärää lopullisessa verotuksessa hyvitet-
tävällä, ulkomailla perityn veron määrällä.

23 §
Ennakonpidätys on toimitettava pienempä-
nä kuin tässä päätöksessä on määrätty, jos
verovelvollinen hyvissä ajoin ennen suorituk-

sen maksua esittää tätä osoittavan verokortin
tai verotoimiston antaman muun vastaavan
määräyksen.
Verovelvollisen pyynnöstä ennakonpidätys

on toimitettava suurempana kuin tässä pää-
töksessä on määrätty.

13 luku

Voimaantulo

24 §
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä

helmikuuta 2003.
Tällä päätöksellä kumotaan Verohallituk-

sen 26 päivänä lokakuuta 2001 antama päätös
(949/2001) siihen myöhemmin tehtyine muu-
toksineen. Jos aikaisemmin voimassa olleen
päätöksen 10 §:ssä tarkoitettuja etuuksia mak-
setaan tämän päätöksen voimaan tulon jäl-
keen, näihin etuuksiin sovelletaan aikaisem-
paa päätöstä.

Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2003

Pääjohtaja Jukka Tammi

Ylitarkastaja Riitta Roos
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