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Valtiovarainministeriön asetus
verovuodelta 2020 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä 

sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismääristä

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään verontilityslain (532/1998)
5 §:n 1 ja 2 momentin sekä 5 a §:n 3 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat, 5 §:n 1 mo-
mentti laissa 1129/2017 sekä 5 §:n 2 momentti ja 5 a §:n 3 momentti laissa 607/2009:

1 §
Verovuoden 2020 ennakonpidätysten, kannossa maksettavan ennakon ja ennen vero-

tuksen päättymistä suoritetun jäännösveron tilityksissä sovelletaan tämän asetuksen sään-
nöksiä.

2 §
Verovuodelta 2020 suoritettavissa tilityksissä käytetään seuraavia verontilityslain

(532/1998) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettuja jako-osuuksia:

3 §
Verovuodelta 2020 suoritettavissa tilityksissä käytettävät kuntien jako-osuudet laske-

taan siten, että verovuodelta 2019 toimitetun verotuksen mukainen maksuunpantu kunnal-
lisvero oikaistaan vuoden 2020 tuloveroprosentin mukaiseksi. Näin saatua maksuunpan-
tua kunnallisveroa korjataan kertoimella, joka on kunkin kunnan 1 päivän tammikuuta
2020 ja 1 päivän tammikuuta 2019 asukaslukujen suhde. Kunkin kunnan jako-osuus las-
ketaan näin arvioidun kunnallisveron osuutena kaikkien kuntien vastaavien verojen sum-
masta.

Seurakuntien jako-osuudet lasketaan siten, että maksuunpannun kirkollisveron osuu-
desta erotetaan viimeksi toimitetun verotuksen maksuunpanon suhteessa evankelis-luteri-
laisten seurakuntien yhteisosuus, saksalaisen seurakunnan osuus sekä kunkin ortodoksi-
sen seurakunnan osuus. Tämän jälkeen evankelis-luterilaisten seurakuntien osuudet mää-
rätään vastaavalla tavalla kuin kuntien jako-osuudet soveltaen seurakunnan 1 päivän tam-

Valtionveron osuus 28,46 %

Kunnallisveron osuus 62,41 %

Kirkollisveron osuus 2,86 %

Vakuutetun sairausvakuutusmaksu

– sairaanhoitomaksun osuus 3,00 %

– päivärahamaksun osuus 3,27 %
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mikuuta 2020 ja 1 päivän tammikuuta 2019 jäsenmäärän suhdetta ja seurakunnan vuoden
2020 tuloveroprosenttia.

4 §
Sovellettaessa verontilityslain 5 a §:ssä tarkoitettua takuutilitystä verovuodelta 2020

suoritettavissa tilityksissä käytetään seuraavia työnantajasuoritusten vähimmäismääriä:
Ennakonpidätysten vähimmäismäärä

Työnantajan sosiaaliturvamaksun vähimmäismäärä

5 §
Edellä 2 ja 3 §:ssä tarkoitettuja jako-osuuksia sovelletaan joulukuussa 2020 suoritetta-

vasta tilityksestä lähtien, jolloin samalla oikaistaan vuoden 2020 helmikuusta vuoden
2020 marraskuuhun sovellettujen jako-osuuksien käytöstä johtuvat tilityserot.

6 §
Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä joulukuuta 2020.
Tällä asetuksella kumotaan verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2020 en-

nen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksis-
ta ja työnantajasuoritusten vähimmäismääristä annettu valtiovarainministeriön asetus
(82/2020).

Helsingissä 17.12.2020

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen

Neuvotteleva virkamies Merja Taipalus

Vuosi Tilityskuukausi Euroa

2020 Joulukuu 2 496 000 000

2021 Tammikuu 2 702 000 000

Vuosi Tilityskuukausi Euroa

2020 Joulukuu 92 980 000

2021 Tammikuu 96 880 000
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