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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ennakkoperintälain 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että verohallitukselle 
annettu valtuus määrätä ennakonpidätyksen 
toimittamistavasta eläkkeiden ja veronalaisten 
sosiaalietuuksien osalta ulotettaisiin koskemaan 
myös palkkaa ja palkan luonteisia suorituksia. 
Samalla ennakkoperintälaista poistettaisiin 
eräitä ennakonpidätyksen toimittamistapaa ja 
määrää koskevia lähinnä teknisluonteisia mää
räyksiä, joista päättäminen olisi vastaisuudessa 
verohallituksen asiana. Tarkoituksena on ensi 

vaiheessa eläkkeensaajien osalta luopua palkka
tulojen jakamisesta pää- ja sivutuloihin ja siir
tyä näille verovelvollisille määrättävän henkilö
kohtaisen pidätysprosentin käyttämiseen. Samal
la luotaisiin tulevaisuutta varten nykyistä pa
remmat perusedellytykset ennakkoperinnän ja 
lopullisen verotuksen vastaavuuden paranta
miselle. Muutos on tarkoitettu tulemaan voi
maan vuoden 1983 alusta lukien. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

Ennakkoperintälain ( 418/59) mukaan enna
konpidätys palkasta toimitetaan eri tavalla 
siitä riippuen, onko kysymys pää- vai sivu
tulosta. Ennakkoperintälain 11 §:n (610/ 
79) mukaan ennakonpidätys päätoimesta saa
dusta palkasta on toimitettava verokirjaan mer
kityn ennakonpidätystunnuksen ja muun vero
kirjassa olevan pidätystä koskevan määräyk
sen mukaan. Lain 11 a §:n (610/79) mukaan 
ennakonpidätys muusta kuin päätoimesta saa
dusta palkasta on toimitettava asetuksella sää
dettävän prosenttiluvun mukaan, joka ei saa 
olla suurempi kuin 50. Sivutulojen ennakon
pidätysprosenteista on säädetty ennakkoperintä
asetuksen 4 §:ssä (1055/79). Asetuksessa sää
detyistä prosenttiluvuista voidaan kuitenkin 
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poiketa ja ennakonpidätys to1m1ttaa verohalli
tuksen määräämällä tavalla henkilökohtaista 
prosenttilukua käyttäen. 

Ennakkoperintälain 14 §:n (482/81) 1 
momentin mukaan verohallitus maaraa, miten 
ennakonpidätys on toimitettava lain 5 §:ssä 
tarkoitetuista suorituksista. Näitä ovat eläk
keet ja vuoden 1982 alusta lukien veronalai
siksi tulleet sosiaalietuudet eli sairausvakuutus
lain mukaiset päivä- ja äitiysrahat sekä tapa
turma- ja liikennevahinkoturvan nojalla mak
settavat korvaukset. Mainitun 14 §:n 2 mo
mentin mukaan valtiovarainministeriön asiana 
on antaa määräykset siitä, miten ennakonpidä
tys on toimitettava kausiluontoisesta työstä 
suoritettavasta palkasta, lomakorvauksesta sekä 
palkasta, joka vain osittain maksetaan säännöl
lisin väliajoin. Tämän nojalla valtiovarainminis-
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teriö on antanut päätöksen (426/80), joka 
koskee muun muassa lomakorvauksen, lomalta
paluurahan ja lomarahan ennakonpidätystä. 
Valtiovarainministeriö voi ennakkoperintälain 
6 §:n 3 momentin nojalla määrätä myös, että 
ennakonpidätys jätetään toimittamatta mainitun 
lainkohdan 1 momentissa tarkoitetuista suori
tuksista. 

2. E h d ote t u t muu t o k s et j a 
niiden syyt 

Vuoden 1983 alusta lukien kansaneläkkeen 
pohjaosa ja lisäosa tulevat veronalaiseksi tu
loksi. Tätä koskeva tulo- ja varallisuusverolain 
muutos ( 111/82) merkitsee myös kaikkien 
eläketulojen verotuskohtelun yhtenäistämistä. 
Samalla pienten eläketulojen verotusta lieven
netään siten, ettei pelkästä kansaneläkkeestä 
tai sen suuruisesta muusta eläketulosta mene 
veroa. Tämä toteutetaan valtion- ja kunnallis
verotuksessa myönnettävien erityisten eläke
tulovähennysten muodossa. 

Eläketulovähennysten suuruuteen vaikuttavat 
sekä verovelvollisen eläketulot että muut, esi
merkiksi palkka- ja yrittäjätulot. Tämän vuoksi 
ennakkoperinnän vastaavuus edellyttää vero
velvollisen kokonaistulojen huomioon ottamista 
ja useassa tapauksessa poikkeamista pidätys
taulukoista sekä ennakonpidätyksen toimitta
mista siten, että eläketulovähennysten vaiku
tukset voidaan ottaa mahdollisimman tarkoin 
huomioon. Ennakonpidätysjärjestelmää koske
via määräyksiä on myös voitava mahdollisim
man nopeasti ja joustavasti muuttaa silloin, 
kun ennakonpidätyksen määrään vaikuttavissa 
tekijöissä tapahtuu muutoksia. Tämän vuoksi 
ei ole tarkoituksenmukaista sisällyttää enna
konpidätysjärjestelmää koskevia yksityiskohtai
sia määräyksiä lakiin, vaan verohallitukselle 
olisi syytä antaa mahdollisimman laajat valtuu
det määrätä ennakonpidätyksen toimittamis
tavasta ja suuruudesta. Tämä periaate onkin 
toteutettu ennakkoperintälaissa siltä osin kuin 
on kysymys eläketuloista ja sosiaalietuuksista. 
Sitä vastoin palkkatulojen osalta lakiin sisälty
vät edelleenkin yksityiskohtaiset määräykset 
siitä, miten ennakonpidätys toimitetaan pää- ja 
sivutuloista. Eläketulojen ennakonpidätysjärjes
telmän kehittäminen edellyttää kuitenkin luo
pumista tästä jaotuksesta silloin, kun on kysy
mys sekä palkka- että eläketulosta saavasta 

henkilöstä. Toisaalta pitkällä tähtäyksellä vas
taava ennakonpidätysjärjestelmän muutos on 
tarpeen toteuttaa myös muiden palkansaajien 
ennakkoperinnässä. Tämän vuoksi ehdotetaan, 
että verohallitukselle annettaisiin valtuudet mää
rätä ennakonpidätyksen toimittamistavasta ja 
suuruudesta palkkatulojen sekä ennakkoperintä
lain 6 §: ssä tarkoitettujen suoritusten osalta. 
Samalla laissa luovuttaisiin palkkatulojen jaotte
lemisesta pää- ja sivutuloihin. 

Verohallituksen valtuuksien lisääminen ehdo
tetulla tavalla helpottaa lainsäädännössä tapah
tuvien muutosten huomioon ottamista ennakko
perinnässä ja parantaa yleisesti mahdollisuuksia 
käyttää ennakkoperintäjärjestelmän kehittämi
sessä nopeasti ja joustavasti hyväksi teknisen 
kehityksen antamia mahdollisuuksia. Tällä ta
voin luodaan nykyistä paremmat edellytykset 
ennakkoperinnän ja lopullisen verotuksen vas
taavuuden parantamiselle. Tähän suuntaan vai
kuttavien uudistusten tarpeellisuutta kuvastaa 
se, että esimerkiksi vuodelta 1980 toimitetussa 
verotuksessa veronpalautusten määrä oli 2,2 
miljardia markkaa ja vastaavasti jälkikannossa 
maksettavat verot olivat 1,6 miljardia mark
kaa. Uudistuksen tarkoituksena on kuitenkin 
ensi vaiheessa mahdollistaa vain ne eläkkeen
saajien ennakonpidätysjärjestelmän muutokset, 
joita kansaneläkeuudistus edellyttää. 

3. E s i t y k sen ta 1 o u d e lli se t ja o r
ganisatoriset vaikutukset 

Ehdotetun uudistuksen antamien valtuuksien 
nojalla toteutettavaksi aiottu eläketulojen en
nakkoperintäjärjestelmä parantaisi ennakkope
rinnän vastaavuutta. Nykyiset kaavamaiset si
vutulojen ennakonpidätysprosentit näet johtaisi
vat pientä eläkettä ja pieniä sivutuloja saavilla 
liian suureen ennakonpidätykseen ja korkeim
milla tulotasoilla taas alipidätykseen, kun ote
taan huomioon palkkatulojen eläketulovähen
nyksiä pienentävä vaikutus ja kansaneläkkeen 
pääsääntöinen ennakonpidätysvapaus. 

Esityksellä ei sitä vastoin ole merkittäviä 
vaikutuksia hallinnon kustannuksiin tai orga
nisaatioon, sillä verohallitukselle nyt delegoi
dut tehtävät eivät sinänsä edellytä lisähenkilö
kunnan paikkaamista. Verohallitukselle on tä
hänkin asti merkittäväitä osin kuulunut en
nakkoperintää koskevien yksityiskohtaisten 
määräysten ja ohjeiden antaminen. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Ennakkoperintälaki 

11 §. Säännöksen mukaan verohallitus mää
räisi miten ennakonpidätys on toimitettava pal
kasta, eläkkeestä, veronalaisista sosiaalietuuksis
ta, palkkaturvalain ( 649/7 3) mukaisista suo
rituksista sekä ennakkoperintälain 6 §: ssä tar
koitetuista suorituksista. Näitä ovat sellaiset 
palkkiot, joista on toimitettava ennakonpidä
tys, mutta jotka eivät ole palkkaa. Palkaksi 
luetaan sitä vastoin lomaraha, lomakorvaus ja 
lomaltapaluuraha. Valtiovarainministeriöllä säi
lyisi kuitenkin edelleen ennakkoperintälain 6 
S:n 1 momentissa tarkoitettu valta määrätä 
eräiden suoritusten ennakonpidätyksenalaisuu
desta ja enoakanpidätyksen toimittamatta jät
tämisestä lainkohdan 1 momentin 1-4 kohdis
sa tarkoitetuista suorituksista. 

Lainkohdan toisen lauseen mukaan verohalli
tuksen tulisi ennakonpidätysperusteita määrä
tessään pyrkiä ennakkoperinnän ja lopullisen 
verotuksen mahdollisimman tarkkaan vastaa
vuuteen. Säännös vastaa asiallisesti 12 §:n 2 
momentin tähänastista sisältöä. Pykälän kol
mannessa lauseessa olisi nykyiseen 11 b §:ään 
sisältyvä säännös, jonka mukaan enoakanpidä
tystä ei ole toimitettava rahana maksettavan 
palkan määrää suurempana. 

11 a §. Säännös ehdotetaan kumottavaksi, 
koska palkkatulojen pää- ja sivutulojaotuksesta 
laissa luovuttaisiin. Muutos merkitsisi myös 
sitä, ettei lakiin enää sisältyisi säännöstä pie
nimmästä tulosta, josta enoakanpidätys voidaan 
toimittaa. Tätä koskevat määräykset antaisi 
vastaisuudessa verohallitus. 

11 b §. Säännös ehdotetaan kumottavaksi, 
koska ensimmäisessä lauseessa oleva määräys 
sisältyisi ehdotettuun 11 § :ään ja koska toi
sessa lauseessa oleva teknisluonteinen määräys 
sisällytettäisiin vastedes verohallituksen päätök
seen. 

12 §. Lainkohdan ensimmäinen momentti 
ehdotetaan kumottavaksi, sillä sen sisältämien 
teknisten määräyksien antaminen kuuluisi vas
taisuudessa verohallitukselle. Toisessa momen
tissa ilmaistu vastaavuusperiaate sisältyy ehdo
tettuun 11 § :ään. Pykälään jäisi sitä vastoin 
nykyistä 3 momenttia vastaava säännös vero
hallituksen valtuudesta määrätä ennakonpidä-

tys toimitettavaksi vuoden alussa enintään 
maaliskuun loppuun asti edelliseksi vuodeksi 
vahvistettujen veroperusteiden mukaan. Tämä 
olisi tarpeen, koska vuosittain muun muassa 
eläkkeiden ennakonpidätyksessä joudutaan 
tammikuussa soveltamaan vanhoja perusteita 
sen vuoksi, että tammikuun eläkkeet lasketaan 
pääasiassa jo joulukuun alkupuolella, jolloin uu
det veroperusteet eivät vielä ole käytettävissä. 
Muita säännöksessä mainittuja erityisiä syitä 
poiketa ennakonpidätyksessä verovuonna so
vellettavista veroperusteista olisi esimerkiksi 
veroperusteita koskevan lainsäädännön vahvis
tamisen viivästyminen. 

Lainkohdan toisessa momentissa annettaisiin 
verohallitukselle mahdollisuus määrätä tietyistä 
suorituksista enoakanpidätys toimitettavaksi 
suorituksen suuruuden mukaan määräytyvän 
prosenttiluvun mukaan, vaikka enoakanpidätys 
ei tällöin johtaisikaan niin tarkkaan vastaavuu
teen kuin 11 § :n pääsääntö edellyttää. Enoa
kanpidätyksen yläraja olisi näissä tapauksissa 
50 prosenttia kuten nykyisinkin. Yläraja ei kos
kisi henkilökohtaisen prosenttiluvun mukaan 
määräytyvää ennakonpidätystä, jonka määrää 
rajoittaisi vain 11 §: ssä säädetty vastaavuus
periaate. Käytännössä 2 momentin säännös an
taisi verohallitukselle mahdollisuuden soveltaa 
nykyisiä sivutulojen, lomakorvausten ja muiden 
vastaavien suoritusten kaavamaisia ennakonpi
dätysperusteita myös vastaisuudessa. 

13 §. Lainkohdassa olisivat säännökset sii
tä, miten yksittäistä verovelvollista koskevat 
enoakanpidätysmääräykset annetaan. Säännök
sen mukaan verokirja säilyisi edelleen ensisijai
sena ennakonpidätysohjeena. Sitä ei kuitenkaan 
annettaisi, jos enoakanpidätystä varten tarvitta
vat tiedot on verohallituksen määräyksestä an
nettu suoraan ennakonpidätyksen toimittavalle 
suorituksen maksajalle. Nämä tilanteet tulevat 
teknisen kehityksen myötä yleistymään. 

14 §. Lainkohta ehdotetaan kumottavaksi, 
koska sen sisältämien teknisluonteisten mää
räysten antaminen kuuluisi vastaisuudessa vero
hallitukselle. 

15 §:n 1 momentti, 16 §:n 2 momentti, 
17 §:n 2 momentti, 18 ja 51 §. Näihin lain
kohtiin ehdotetaan tehtäväksi 11 aja 11 b §:ien 
kumoamisesta johtuvat tekniset korjaukset. 
Asiasisällöltään lainkohdat säilyisivät ennallaan. 
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2. T a r k e m m a t s ä ä n n ö k s e t j a 
määräykset 

Ennakonpidätystä koskevien yksityiskohtais
ten teknisten määräysten poistaminen laista ja 
siirtäminen verohallitukselle edellyttää myös en
nakkoperintäasetuksen tarkistamista eräiltä osin. 
Niinpä pää- ja sivutulojaottelun poistaminen 
laista edellyttää ennakkoperintäasetuksen 3 §: n, 
jossa on päätoimesta saadun tulon määritelmä, 
kumoamista. Samoin sivutulojen ennakonpidä
tysprosentteja koskeva 4 § on tarkoitus ku
mota ja vastaavat säännökset sisällyttää vero
hallituksen päätökseen. Myös eräisiin muihin 
asetuksen pykäliin olisi tehtävä uudistuksen 
edellyttämät tekniset korjaukset. 

Verohallituksen tarkoituksena on vuoden 
1983 ennakkoperinnässä käyttää uudistuksen 
antamia valtuuksia eläkkeensaajien ennakonpi
dätysjärjestelmän kehittämisessä siten, että en
nakonpidätys toimitettaisiin sekä eläketuloista 
että eläkkeensaajan palkkatuloista henkilökoh
taisen pidätysprosentin mukaan. Pidätysprosent
ti olisi sama kaikista eläketuloista lukuun otta
matta kansaneläkettä, josta ennakonpidätystä 
ei yleensä toimitettaisi. Kansaneläke otettaisiin 
kuitenkin huomioon henkilökohtaista pidätys
prosenttia laskettaessa. Palkkatulojen henkilö-

kohtainen pidätysprosentti määrättäisiin koko
naistulojen perusteella eläketuloista toimitettava 
ennakonpidätys huomioon ottaen. Ennakonpi
dätysjärjestelmä muuttuisi tosiasiallisesti vain 
niiden henkilöiden kohdalla, jotka ovat saaneet 
sekä palkka- että eläketuloa. Sen sijaan muiden 
palkansaajien ennakonpidätysjärjestelmä ja sitä 
koskevat määräykset on tarkoitus vuonna 1983 
säilyttää nykyisellään. Nykyisin laissa olevat 
säännökset sisältyisivät näin ollen verohallituk
sen päätökseen. 

Luonnos palkka- ja eläketulojen ennakkope
rintäjärjestelmää koskevaksi verohallituksen pää
tökseksi on tämän esityksen liitteenä. 

3. Voimaan t u 1 o ja s o v e 1 ta m i ne n 

Laki ehdotetaan saatettavaksi voimaan 1 päi
vänä tammikuuta 1983. Sen täytäntöönpanemi
seksi tarpeellisiin toimenpiteisiin olisi voitava 
ryhtyä ennen lain voimaan tulemista. Näin ollen 
ennakonpidätyksen toimittamista koskeva vero
hallituksen päätös olisi mahdollista antaa jo 
ennen mainittua ajankohtaa. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
ennakkoperintälain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperintälain (418/59) 11 a, 

11 b ja 14 §, 
sellaisina kuin ne ovat, 11 a ja 11 b § 10 päivänä heinäkuuta 1979 annetussa laissa 

(610/79) ja 14 §osittain muutettuna 26 päivänä kesäkuuta 1981 annetulla lailla (482/81), 
sekä 

muutetaan 11, 12 ja 13 §, 15 §:n 1 momentti, 16 §:n 2 momentti, 17 §:n 1 momentti, 
18 § ja 51 §:n 1 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 11 §, 15 §:n 1 momentti, 17 §:n 1 momentti, 18 §ja 51 §:n 1 
momentti mainitussa 10 päivänä heinäkuuta 1979 annetussa laissa, 12 § muutettuna viimeksi 
mainitulla lailla ja 9 päivänä heinäkuuta 1982 annetulla lailla (529/82), 13 § muutettuna 
mainitulla 10 päivänä heinäkuuta 1979 annetulla lailla ja mainitulla 26 päivänä kesäkuuta 
1981 annetulla lailla, sekä 16 §:n 2 momentti viimeksi mainitussa laissa, näin kuuluviksi: 

11 § 
Verohallitus maaraa, miten ennakonpidätys 

on toimitettava palkasta, 5 ja 6 §:ssä tarkoi
tetmsta suorituksista sekä palkkaturvalain 
( 649/7 3) nojalla maksettavista suorituksista. 
Ennakonpidätysperusteet on määrättävä sellai
siksi, että pidätettävät määrät vastaavat mah-

dollisimman tarkoin verovelvollisen verovuoden 
koko palkasta tai muusta edellä mainitusta en
nakonpidätyksen alaisesta tulosta verovuonna 
sovellettavien veroperusteiden mukaan suori
tettavien verojen ja maksujen yhteismäärää. 
Ennakonpidätystä ei kuitenkaan toimiteta raha
na maksettavan palkan määrää suurempana. 
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12 § 
Verohallitus voi erityisistä syistä määrätä, 

että ennakonpidätys toimitetaan verovuoden 
alusta lukien enintään maaliskuun loppuun 
verohallituksen määräämin muutoksin edelli
seksi vuodeksi vahvistettujen veroperusteiden 
mukaan. 

Verohallitus voi myös määrätä, että palkasta, 
jota ei makseta pääasiallisesti säännöllisin väli
ajoin tai joka suoritetaan sivutoimesta tai tila
päisestä työstä, lomakorvauksesta taikka palk
katurvalain nojalla maksettavasta suorituksesta 
on toimitettava ennakonpidätys pelkästään suo
rituksen suuruuden perusteella määräytyvän 
prosenttiluvun mukaan, joka ei saa kuitenkaan 
olla suurempi kuin 50. 

13 § 
Verovelvollisen ennakonpidätystä koskeva 

määräys merkitään verokirjaan tai annetaan 
muutoin hänelle tiedoksi taikka siirretään vero
hallituksen määräyksestä suoraan työnantajalle 
tai muulle ennakonpidätyksen toimittamiseen 
velvolliselle suorituksen maksajalle. Myös vii
meksi mainituissa tapauksissa ennakonpidätystä 
koskeva määräys on saatettava verovelvollisen 
tietoon. 

15 § 
Milloin ennakonpidätys on toimitettava kah

delle tai useammalle palkansaajalle yhteisesti 
suoritettavasta palkasta eikä esitetä selvitystä 
siitä, miten palkka jakaantuu heidän keskensä, 
pidätys on tehtävä yhteisen palkan määrästä 
sen mukaan kuin verohallitus tarkemmin mää• 
rää. 

16 § 

Tietylle palkansaajien ryhmälle, jolle voidaan 
yhtenäisten perusteiden mukaan myöntää muita 
kuin 8 §:n 2 momentissa tarkoitettuja vähen-

nyksiä, JOlta ei ole otettu huomioon ennakon
pidätyksen määrää vahvistettaessa, voi myös 
sen veropiirin verojohtaja, johon työnantajan 
kotikunta kuuluu, työnantajan pyynnöstä mää
rätä nämä vähennykset tehtäväksi tulosta en
nen ennakonpidätyksen toimittamista. 

17 § 
Jos syntyy epäselvyyttä siitä, onko ennakon

pidätys toimitettava tai mitä ennakonpidätystä 
toimitettaessa muutoin on noudatettava, asian 
ratkaisee työnantajan tai palkansaajan pyyn
nöstä se lääninverovirasto, jonka virka-alueella 
työnantajan kotikunta on. 

18 § 
Jos palkansaaja hyvissä aJom ennen palkan 

maksamista ilmoittaa, että hän haluaa ennakon
pidätyksen palkastaan tehtäväksi suurompana 
kuin se olisi tehtävä ennakonpidätyksestä an
nettujen määräysten mukaan, pidätys on toimi
tettava sen suuruisena, kuin palkansaaja on 
pyytänyt. 

51 § 
Verovelvollisen ennakonpidätystä koskevaan 

13 §:n nojalla annettuun määräykseen tai 43 
§ :n nojalla annettuun ennakkoa koskevaan 
määräykseen ei saa hakea valittamalla muu
tosta, ennen kuin määräyksiä on pyydetty oi
kaistavaksi 16 ja 46 §: ssä edellytetyllä tavalla. 
Edellä 15 §:n 2 momentissa tarkoitettuun 
verojohtajan ratkaisuun ja 21 §:n mukaista 
rekisteröintiä koskevaan lääninveroviraston 
päätökseen ei saa hakea valittamalla muutosta. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1983. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpitei
siin. -----

Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 1982 

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa 

Pääministeri 

KALEVI SORSA 

Ministeri Jermu Laine 



6 N:o 204 

Liite 

Laki 
ennakkoperintälain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperintälain (418/59) 11 a, 

11 b ja 14 §, 
sellaisina kuin ne ovat, 11 a ja 11 b § 10 päivänä heinäkuuta 1979 annetussa laissa 

(610/79) ja 14 § osittain muutettuna 26 päivänä kesäkuuta 1981 annetulla lailla (482/81), 
sekä 

muutetaan 11, 12 ja 13 §, 15 §:n 1 momentti, 16 §:n 2 momentti, 17 §:n 1 momentti, 
18 § ja 51 §:n 1 momentti, 

sellaisina kuin.niistä ovat 11 §, 15 §:n 1 momentti, 17 §:n 1 momentti, 18 § ja 51 §:n 1 
momentti mainitussa 10 päivänä heinäkuuta 1979 annetussa laissa, 12 § muutettuna viimeksi 
mainitulla lailla ja 9 päivänä heinäkuuta 1982 annetulla lailla (529/82), 13 § muutettuna 
mainitulla 10 päivänä heinäkuuta 1979 annetulla lailla ja mainitulla 26 päivänä kesäkuuta 
1981 annetulla lailla, sekä 16 §:n 2 momentti viimeksi mainitussa laissa, näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

11 §. 
Palkasta, joka palkansaajalle maksetaan hä

nen päätoimestaan pääasiallisesti säännöllisin 
väliajoin, on ennakonpidätys toimitettava vero
kirjaan merkityn ennakonpidätystunnuksen ja 
muun verokirjassa olevan pidätystä koskevan 
määräyksen mukaan kullekin vuodelle vahvis
tettuja laskentaperusteita käyttäen (pidätystun
nuksen mukainen pidätys). 

11 a §. 
Palkasta, jota ei makseta pääasiallisesti sään

nöllisin väliajoin tai joka suoritetaan sivutoi
mesta tai tilapäisestä työstä tahi palkkaturvalain 
(649/73) nojalla maksettavasta suorituksesta, 
ennakonpidätys on toimitettava asetuksella sää
dettävän prosenttiluvun mukaan, joka ei saa · 
olla suurempi kuin 50. Pidätys voidaan kuiten
kin toimittaa asetuksella säädetyistä prosentti
luvuista poiketen verovelvolliselle verohallituk
sen määräämällä tavalla lasketun henkilökoh
taisen prosenttiluvun mukaan edellyttäen, että 

Ehdotus 

11 § 
V erohallitus määrää, miten ennakonpidätys 

on toimitettava palkasta, 5 ja 6 §:ssä tarkoi
tetuista suorituksista sekä palkkaturvalain 
(649/73) nojalla maksettavista suorituksista. 
Ennakonpidätysperusteet on määrättävä sellai
siksi, että pidätettävät määrät vastaavat mah
dollisimman tarkoin verovelvollisen verovuoden 
koko palkasta tai muusta edellä mainitusta en
nakonpidätyksen alaisesta tulosta verovuonna 
sovellettavien veroperusteiden mukaan suori
tettavien verojen ;a maksujen yhteismäärää. 
Ennakonpidätystä ei kuitenkaan toimiteta raha
na maksettavan palkan määrää suurempana. 
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Voimassa oleva laki 

prosenttiluku ei ole edellä sanottua enimmäis
määrää suurempi (p r o sentinmuka i
n en pidätys). Tämän pykälän mukaista 
pidätystä ei toimiteta 20 markkaa pienemmästä 
palkasta. 

11 b §. 
Ennakonpidätystä ei toimiteta rahana mak

settavan palkan määrää suurempana. Pidätyk
sestä jätetään täysien markkojen yli menevä 
osuus lukuun ottamatta. 

12 §. 
Verohallitus vahvistaa 11 §: ssä tarkoitettua 

pidätystä varten verovuonna käytettävät enna
konpidätystunnukset ja niitä vastavat lasken
taperusteet ja laatii vastaavat pidätystaulukot 
sekä vahvistaa, mitkä vähennykset ennakon
pidätyksestä voidaan tehdä. 

Ennakonpidätystunnukset, niitä vastaavat 
laskentaperusteet ja 1 momentissa tarkoitetut 
vähennykset on vahvistettava sellaisiksi, että 
pidätettävät määrät mahdollisimman tarkoin 
vastaavat palkansaajan verovuoden koko pal
kasta suoritettavan valtionveron, kunnallis- ja 
kirkollisveron sekä kansaneläke- ja sairausva
kuutusmaksun yhteenlaskettua määrää. Enna
konpidätystunnuksen äyritunnus on vahvistet
tava sellaiseksi, että se on jaollinen luvulla 
0,25. 

Verohallitus voi erityisistä syistä myös mää
rätä, että ennakonpidätys on toimitettava vero
vuoden alusta lukien enintään maaliskuun lop
puun edelliseksi vuodeksi vahvistettujen las
kentaperusteiden mukaan. 

1.3 §. 
Verovelvolliselle annetaan verovuodeksi ve

rokirja, johon merkitään ennakonpidätystunnus 
ja ennakonpidätyksestä 12 § :n mukaan tehtä
vät vähennykset. 

Ehdotus 

12 § 

Verohallitus voi erityisistä syistä määrätä, 
että ennakonpidätys toimitetaan verovuoden 
alusta lukien enintään maaliskuun loppuun 
verohallituksen määräämin muutaksin edelli
seksi vuodeksi vahv1stettujen veroperusteiden 
mukaan. 

V erohallitus voi myös määrätä, että palkasta, 
jota ei makseta pääasiallisesti säännöllisin väli
ajoin tai joka suoritetaan sivutoimesta tai tila
päisestä työstä, lomakorvauksesta taikka palk
katurvalain nojalla maksettavasta suorituksesta 
on toimitettava ennakonpidätys pelkästään suo
rituksen suuruuden perusteella määräytyvän 
prosenttiluvun mukaan, joka ei saa kuitenkaan 
olla suurempi kuin 50. 

1.3 s 
V erovelvollisen ennakonpidätystä koskeva 

määräys merkitään verokirjaan tai annetaan 
muutoin hänelle tiedoksi taikka siirretään vero
hallituksen määräyksestä suoraan työnantajalle 
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Voimassa oleva laki 

Jos on ilmeistä, että palkansaajan tulo ei 
verovuonna nouse määrään, josta hänen olisi 
suoritettava valtion- ja kunnallisveroa, voidaan 
verokirjaa annettaessa määrätä, ettei ennakon
pidätystä ole toimitettava. 

Verohallitus antaa määräykset ennakonpidä
tystunnusten ja muiden ennakonpidätystä kos
kevien tietojen antamisesta työnantajalle tai 
muulle pidätysvelvolliselle. 

Jos verovelvollinen ei esitä verokirjaansa 
työnantajalle tai muulle pidätysvelvolliselle eikä 
pidätysvelvollinen ole saanut verohallituksen 
3 momentin nojalla antaman määräyksen pe
rusteella verovelvollisen ennakonpidätystunnus
ta tai muuta ennakonpidätystä koskevaa tietoa, 
ennakonpidätys on toimitettava verohallituk
sen vahvistamalla tavalla. 

14 §. 
V erohallitus määrää, miten ennakonpidätys 

on toimitettava 5 §:ssä tarkoitetuista suorituk
sista. 

Valtiovarainministeriön asiana on antaa mää
räykset siitä, miten ennakonpidätys on toimi
tettava kausiluontoisesta työstä suoritettavasta 
palkasta, lomakorvauksesta sekä palkasta, joka 
vain osittain maksetaan säännöllisin väliajoin. 

15 §. 
Milloin ennakonpidätys on toimitettava kah

delle tai useammalle palkansaajalle yhteisesti 
suoritettavasta palkasta eikä esitetä selvitystä 
siitä, miten palkka jakaantuu heidän keskensä, 
pidätys on tehtävä yhteisen palkan määrästä 
11 a § :n mukaisesti. 

Ehdotus 

tai muulle ennakonpidätyksen toimittamiseen 
velvolliselle suorituksen maksajalle. Myös vii
meksi mainituissa tapauksissa ennakonpidätystii 
koskeva määräys on saatettava verovelvollisen 
tietoon. 

15 § 
Milloin ennakonpidätys on toimitettava kah

delle tai useammalle palkansaajalle yhteisesti 
suoritettavasta palkasta eikä esitetä selvitystä 
siitä miten palkka jakaantuu heidän keskensä, 
pidätys on tehtävä yhteisen palkan määrästä 
sen mukaan kuin verohallitus tarkemmin mää
rää. 

16 § 

Tietylle palkansaajien ryhmälle, jolle voidaan 
yhtenäisten perusteiden mukaan myöntää muita 
kuin 8 § :n 2 momentissa tarkoitettuja vähen
nyksiä, joita ei ole otettu huomioon 12 §:ssä 
tarkoitettuja laskentaperusteita ja vähennyksiä 
vahvistettaessa, voi myös sen veropiirin vero
johtaja, johon työnantajan kotikunta kuuluu, 
työnantajan pyynnöstä määrätä nämä vähen
nykset tehtäväksi tulosta ennen ennakonpidä
tyksen toimittamista. 

Tietylle palkansaajien ryhmälle, jolle voidaan 
yhtenäisten perusteiden mukaan myöntää muita 
kuin 8 § :n 2 momentissa tarkoitettuja vähen
nyksiä, joita ei ole otettu huomioon ennakon
pidätyksen määrää vahvistettaessa, voi myös 
sen veropiirin verojohtaja, johon työnantajan 
kotikunta kuuluu, työnantajan pyynnöstä mää
rätä nämä vähennykset tehtäväksi tulosta en
nen ennakonpidätyksen toimittamista. 
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Voimassa oleva laki 

17 §. 
Jos syntyy epäselvyyttä siitä, onko ennakon

pidätys toimitettava, tai siitä, onko pidätys 
toimitettava 11 §:n vai 11 a §:n mukaan tahi 
mitä pidätystä toimitettaessa muutoin on nou
datettava, ratkaisee asian työnantajan tai pal
kansaajan pyynnöstä se lääninverovirasto, jon
ka virka-alueella työnantajan kotikunta on. 

18 §. 
Milloin palkansaaja hyvissä ajoin ennen pal

kan maksamista ilmoittaa, että hän haluaa 
enoakanpidätyksen palkastaan tehtäväksi suu
rempana, kuin 11 tai 11 a §:ssä säädetään, on 
pidätys toimitettava sen suuruisena, kuin pal
kansaaja on pyytänyt. 

.51 §. 
Ennakonpidätystä koskevaan määräykseen, 

joka on annettu 11 a §:n ja 13 §:n nojalla sekä 
ennakkoa koskevaan määräykseen, joka on 
annettu 43 §:n nojalla, ei saa hakea muutosta, 
ennen kuin niitä on pyydetty oikaistavaksi 16 
tai 46 §:ssä edellytetyllä tavalla. Edellä 15 §:n 
2 momentissa tarkoitettuun verojohtajan rat
kaisuun ja 21 § :n rekisteröintiä koskevaan 
lääninveroviraston päätökseen ei saa hakea 
muutosta. 

2 1682011119 

Ehdotus 

17 § 
Jos syntyy epäselvyyttä siitä, onko enoakan

pidätys toimitettava tai mitä ennakonpidätystä 
toimitettaessa muutoin on noudatettava, asian 
ratkaisee työnantajan tai palkansaajan pyyn
nöstä se lääninverovirasto, jonka virka-alueella 
työnantajan kotikunta on. 

18 § 
Jos palkansaaja hyvissä aJOln ennen palkan 

maksamista ilmoittaa, että hän haluaa enoakan
pidätyksen palkastaan tehtäväksi suurempana 
kuin se olisi tehtävä ennakonpidätyksestä an
nettujen määräysten mukaan, pidätys on toimi
tettava sen suuruisena, kuin palkansaaja on 
pyytänyt . 

51 § 
V erovelvollisen enoakanpidätystä koskevaan 

13 §:n nojalla annettuun määräykseen tai 43 
§:n nojalla annettuun ennakkoa koskevaan 
määräykseen ei saa hakea valittamatta muu
tosta, ennen kuin määräyksiä on pyydetty oi
kaistavaksi 16 ja 46 §:ssä edellytetyllä tavalla. 
Edellä 15 § :n 2 momentissa tarkoitettuun 
verojohtajan ratkaisuun ja 21 §:n mukaista 
rekisteröintiä koskevaan lääninveroviraston 
päätökseen ei saa hakea valittamatta muutosta. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1983. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpitei
siin. 
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Päätösluonnos Liite 2 

V erohallituksen päätös 
ennakonpidätyksen toimittamiseksi palkasta, ennakkoperintälain 5 ja 6 §:ssä tarkoitetuista 

suorituksista sekä palkkaturvalain nojalla maksettavasta suorituksesta 

1 luku 

Ennakonpidätys palkasta 

1 § 
Palkasta, joka palkansaajalle maksetaan hä

nen päätoimestaan, on ennakonpidätys toimi
tettava verokirjaan merkityn ennakonpidätys
tunnuksen ja muun verokirjassa olevan pidä
tystä koskevan määräyksen mukaan verohalli
tuksen kullekin vuodelle erikseen vahvistamia 
laskentaperusteita tai niiden nojalla laadittuja 
pidätystaulukkoja taikka verokirjaan merkittyä 
henkilökohtaista prosenttilukua käyttäen. 

Päätoimesta saatuna tulona pidetään sellais
ta ennakonpidätyksenalaista tuloa, josta palkan
saaja saa pääasiallisen toimeentulonsa. 

2 § 
Lomakorvauksesta tai yli- taikka sunnuntai

työkorvauksesta, joulurahasta tahi muusta vas
taavasta korvauksesta on ennakonpidätys toi
mitettava 1 § :n mukaisesti korvauksen ja pal
kan yhteismäärän mukaan taikka prosentti
määräisenä seuraavasti: 

Korvauksen tai palkan 
määrä, mk 

1,00-200,00 
200,01-500,00 
500,01 tai enemmän 

Ennakonpidätys, 
% 

.30 
40 
50 

Vuosiloman ajalta maksettavasta palkasta 
ennakonpidätys toimitetaan aina 1 § :n mukai
sesti. 

Lomaltapaluurahasta, lomarahasta ja muusta 
vastaavasta loma-ajan palkan lisäksi suoritetta
vasta loman pituuden mukaan määräytyvästä 
korvauksesta toimitetaan ennakonpidätys pro
senttimääräisenä seuraavasti: 

Korvauksen tai palkan 
määrä, mk 

1,00-1 500,00 
1 500,01-2 500,00 
2 500,01 tai enemmän 

Ennakonpidätys, 
% 

.30 
40 
50 

Rakennustoiminnan aloilla, joilla työnantaja 
valtakunnallisen työehtosopimuksen mukaisesti 
tilittää lomapalkan ja lomakorvauksen sekä 
lomaltapaluurahan Postipankkiin työnantajajär
jestöjen erityiselle postisiirtotilille, toimitetaan 
ennakonpidätys .32 prosentin mukaan. 

3 § 
Palkasta, joka suoritetaan sivutoimesta tai 

tilapäisestä työstä, ennakonpidätys on toimi
tettava seuraavasti: 

Nostettavan tai hyvitet
tävän palkan määrä, mk 

20,00-200,00 
200,01-500,00 
500,01 tai enemmän 

Ennakonpidätys, 
% 

.30 
40 
50 

Pidätys on kuitenkin toimitettava näistä 
prosenttiluvuista poiketen, jos verovelvollinen 
esittää verokirjan tai muun verotoimiston anta
man määräyksen, johon on merkitty henkilö
kohtainen pidätysprosentti. 

4 § 
Verovelvollisen eläketulon lisäksi saamasta 

palkkatulosta ennakonpidätys on toimitettava 
edellä 1-.3 §:stä poiketen verovelvolliselle 
lasketun henkilökohtaisen prosenttiluvun mu
kaan, jos verovelvollinen esittää verokirjan tai 
muun määräyksen henkilökohtaisesta pidätys
prosentista. 
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2 luku 

Enoakanpidätys eläkkeestä ja elinkorosta 

5§ 
Eläkkeestä ja elinkorosta ennakonpidätys on 

toimitettava verovelvolliselle verohallituksen 
vuosittain erikseen vahvistamien laskentaperus
teiden perusteella määrätyn henkilökohtaisen 
prosenttiluvun mukaan. Jos verovelvolliselle ei 
ole määrätty eläkkeestä toimitettavaa ennakon
pidätystä varten henkilökohtaista pidätyspro
senttia, ennakonpidätys eläkkeestä ja elinko
rosta on toimitettava edellä 1 tai 3 § :n 1 mo
mentin mukaan. 

3 luku 

Ennakonpidätys sairausvakuutuslain ja tapa
turma- ja liikennevahinkoturvan nojalla 

maksettavista korvauksista 

6§ 
Suoritettaessa sairausvakuutuslain mukaista 

päivä- ja äitiysrahaa sekä muuta sairausvakuu
tuslain nojalla tulojen ja elatuksen vähenty
misestä maksettavaa korvausta vakuutetulle, 
ennakonpidätys toimitetaan verohallituksen 
erikseen vahvistamien laskentaperusteiden mu
kaan kansaneläkelaitoksen laskeman henkilö
kohtaisen prosenttiluvun suuruisena. 

Ennakonpidätystä ei kuitenkaan toimiteta vä
himmäismäärän suuruisena maksetusta päivä- ja 
äitiysrahasta, ellei ole kysymys 5 momentissa 
tarkoitetusta ansiotyössä olevalle verovelvolli
selle maksettavasta äitiysrahasta. 

Jos verovelvolliselle ei ole laskettu henkilö
kohtaista prosenttilukua tai verovelvollinen voi 
osoittaa, että prosenttilukua laskettaessa käy
tetyt tiedot ovat oleellisesti muuttuneet, enna
konpidätys toimitetaan verohallituksen vuosit
tain vahvistaman taulukon osoittaman prosent
tiluvun mukaan. 

Jos verovelvollinen saa samanaikaisesti muu
ta ennakonpidätyksen alaista tuloa, josta enna
konpidätys toimitetaan 1 § :n mukaisena tässä 
pykälässä tarkoitetuista korvauksista, toimite
taan ennakonpidätys edellä 3 momentissa tar
koitetun taulukon osoittaman pidätysprosentin 
mukaan, kuitenkin enintään 50 prosentin suu
ruisena. 

Ansiotyössä olevalle verovelvolliselle vähim
mäismääräisenä maksetusta äitiysrahasta enna-

kenpidätys toimitetaan kuitenkin 30 prosentin 
suuruisena. 

7 § 
Suoritettaessa vahingoittuneelle pakollisen 

tapaturma- ja liikennevahinkoturvan nojalla se
kä vapaaehtoisen henkilövakuutuksen nojalla 
tulojen ja elatuksen vähentymisestä muuna kuin 
eläkkeenä tai elinkorkona maksettavaa korvaus
ta ennakonpidätys toimitetaan siten kuin edellä 
1 §:ssä on määrätty. 

Jos verovelvollinen saa samalta ajalta muuta 
tuloa, josta toimitetaan pidätystunnuksen mu
kainen pidätys, toimitetaan ennakonpidätys 1 
momentissa tarkoitetuista korvauksista siten 
kuin edellä 3 §:ssä on määrätty. 

4 luku 

Ennakonpidätys palkkaturvalain nojalla 
maksettavasta suorituksesta 

8 § 
Palkkaturvalain ( 64 9/7 3) nojalla työnteki

jälle palkkaturvana maksettavasta suorituksesta 
toimitetaan ennakonpidätys 1 §:n mukaan tai 
prosenttimääräisenä siten, että milloin suoritus 
on vähintään 20 markkaa, ennakonpidätys on 
30 prosenttia, kuitenkin niin, että suorituksen 
ylittäessä 7 500 markkaa, ennakonpidätys on 
ylittävältä osalta 50 prosenttia. 

5 luku 

Ennakonpidätys ennakkoperintälain 6 §:ssä 
tarkoitetuista suorituksista 

9 § 
Ennakkoperintälain 6 §:ssä tarkoitetuista 

suorituksista ennakonpidätys on toimitettava 
soveltuvin osin siten kuin palkasta toimitetta
vasta ennakonpidätyksestä on tässä päätöksessä 
määrätty. 

6 luku 

Muut ennakonpidätyksen toimittamista 
koskevat määräykset 

10 § 
Maksettaessa aikaisemmin suoritetun palkan 

lisäksi palkkaa tai muuta korvausta useamman 
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kuin yhden palkanmaksukauden ajalta tai lop
pusuoritusta useamman kuin yhden palkanmak
sukauden aikana tehdystä urakkatyöstä, on 
ennakonpidätys toimitettava 1 § :n mukaan 
siten, että kunkin palkanmaksukauden palk
kaan lisätään palkanmaksukausien luvulla jaet
tu osa palkasta tai loppusuorituksesta, ja yh
teismääristä lasketuista ennakonpidätyksistä 
vähennetään aikaisemmin samalta ajalta toimi
tettujen ennakonpidätysten määrä, tai edellä 2 
§:ssä mainittujen prosenttimäärien mukaan. 

Jos korvauksen maksaja suorittaa 4 §:ssä ja 
6 §:ssä tarkoitettua korvausta aikaisemmin suo
rittamansa lisäksi taikka kertakorvauksena, en
nakonpidätys toimitetaan korvauksen yhteis
määrästä siten kuin edellä 3 §:ssä on määrätty. 

Siltä osin kuin 2 momentissa tarkoitettu 
korvaus kohdistuu samaan kalenterivuoteen, 
jonka aikana se maksetaan, ennakonpidätys 
voidaan toimittaa 1 § :n mukaisena. 

'll § 
Jos verovelvollinen saa sellaista tässä paa

töksessä tarkoitettua palkkaa, eläkettä tai muu
ta korvausta, josta on toimitettava 1 §:n mu
kainen pidätys, verovelvollisen ei tarvitse esit
tää verokirjaa korvauksen maksajalle, mikäli 
korvauksen maksaja on saanut verokirjaan mer
kityt pidätystiedot verohallitukselta tai korva-

uksen saajan työnantajalta tapaturmavakuutus
lain 39 §:ssä tarkoitetulla tapaturmailmoituk
sella tai liikennevahingossa työnantajalta pyy
dettävällä vahinkoilmoituksella. 

Jos verovelvollinen ei esitä suorituksen mak
sajalle verokirjaansa eikä maksaja saa edellä 1 
momentissa tarkoitetulla tavalla tietoja pidä~ 
tystunnuksesta, ennakonpidätys on toimitettava 
50 prosentin suuruisena. 

12 § 
Eläkkeestä ja elinkorosta toimitettavaa pidä

tystä varten tarvittavat eläkkeensaajan pidätys
tunnus- tai muut pidätystä koskevat tiedot eläk
keenmaksaja saa pyynnöstä verohallitukselta. 
Eläkkeenmaksajan on esitettävä pyyntö kone
kielisessä muodossa. 

Edellä 6 §: n mukaisen pidätyksen toimitta
mista varten kansaneläkelaitos saa tarvittavat 
tiedot konekielisessä muodossa verohallituksel
ta. Vastaavat tiedot verohallitus luovuttaa Lii
kennevakuutusyhdistykselle, joka voi antaa tie
dot edelleen lakisääteistä vakuutustoimintaa 
harjoittavalle vakuutuslaitokselle 7 §:ssä tarkoi
tetun pidätyksen toimittamista varten. 

Tämä päätös tulee voimaan ;1 päivänä tam
mikuuta 1983. 


