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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ennakkoperintälain 
5 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan ennakkoperintälakia 
muutettavaksi siten, että työttömyysturvalain no
jalla maksettavista etuuksista, työllisyyskoulutuk
sesta annetussa laissa tarkoitetusta koulutustuesta 
sekä eräistä nuorten yhteiskuntatakuuseen liitty
vistä toimenpiteistä annetussa asetuksessa tarkoi
tetusta harjoittelurahasta toimitettaisiin enna
konpidätys. Esitys liittyy työttömien toimeentu
loturvaa koskevaan kokonaisuudistukseen. 

Samalla ennakkoperintälakia ehdotetaan muu
tettavaksi niin, että enoakanpidätyksen toimitta-

misvelvollisuus koskisi myös lapsen kotihoidon 
tukena maksettavaa taloudellista tukea, jota erik
seen annettavassa esityksessä ehdotetaan suoritet
tavaksi vuoden 1985 alusta lukien lapsen hoidon 
kehittämistä koskevan lainsäädännön mukaisesti. 
Enoakanpidätyksen alaisiksi ehdotetaan myös 
eräitä veronalaisia sosiaalietuuksia, jotka nykyisin 
jäävät ennakonpidätysvelvollisuuden ulkopuolel
le. 

Lainmuutos on tarkoitus saattaa voimaan vuo
den 1985 alusta lukien. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

1.1. Ennakonpidätyksen toimittamisvelvollisuus 

Ennakkoperintä lakisääteisten verojen ja mak
sujen perimiseksi toimitetaan ennakkoperintälain 
(418/59) mukaisesti vain veronalaisesta tulosta ja 
varallisuudesta. 

Ennakkoperintälain 4 §:n mukaan ennakonpi
dätys on toimitettava palkasta ja luontoiseduista 
sekä 6 §:n mukaan palkkioista ja suorituksista, 
joita ei pidetä palkkana, kuten tekijänoikeuskor
vauksesta sekä taiteilijan ja urheilijan palkkiosta. 

Palkkasaatavista, jotka työnantajan sijasta mak
saa työvoimaviranomainen, takaaja, velkoja, kon
kurssipesä tai ulosottoviranomainen, ennakonpi
dätys toimitetaan ennakkoperintälain 7 §:n mu
kaan. 

Ennakkoperintälain 5 §:n mukaan ennakonpi
dätys on toimitettava myös eläkkeestä, elinkoros-
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ta, sairausvakuutuslain mukaisesta pa1va- Ja äi
tiysrahasta sekä muusta sairausvakuutuslain tai 
pakollisen tapaturma- tai liikennevahinkoturvan 
nojalla tulojen tai elatuksen vähentymisestä mak
setusta korvauksesta sekä vapaaehtoisen henkilö
vakuutuksen nojalla sairauden, vian tai vamman 
johdosta maksetusta päivärahasta. Eläkkeitä ja 
elinkorkoja lukuun ottamatta viimeksi mainitut 
suoritukset tulivat enoakanpidätyksen alaisiksi 
vuoden 1982 alusta lukien voimaan tulleen sosi
aalietuoksien verotusuudistuksen yhteydessä. 

Ennakkoperintälain 5 §:n säännös pyrittiin sa
malla muuttamaan sisällöltään sellaiseksi, että se 
kattaisi kaikki tulo- ja varallisuusverolain mukaan 
veronalaiset päivärahat ja muut ansionmenetys
korvaukset. Eräät veronalaiset, ennakkoperintä
lain 5 §:ssä mainittuihin korvauksiin rinnastetta
vat suoritukset jäävät kuitenkin edelleen ennak
koperintälain sanamuodon mukaan ennakonpi
dätysvelvollisuuden ulkopuolelle. Tällainen suo
ritus on esimerkiksi kansaneläkelaitoksen kansan-
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eläkelain nojalla maksama kuntoutusajan toi
meentuloturva. Sitä vastoin sairausvakuutuslain 
nojalla maksettavaa toimeentuloturvaa ennakon
pidätysvelvollisuus koskee. 

Ennakonpidätyksen alaisina suorituksina ei ny
kyisen lain nojalla voida pitää myöskään valtion 
tapaturmaviraston rikosvahinkojen johdosta mak
samia ansionmenetyskorvauksia eikä vastuuvahin
kovakuutuksiin perustuvia ansionmenetyskor
vauksia, vaikka ne ovat veronalaisia ja 5 §:ssä 
tarkoitettuihin korvauksiin rinnastettavia suori
tuksia. 

1.2. Työttömyysturvaetuudet Ja lapsen kotihoi
don tuki 

Työttömyysturvauudistukseen liittyen tyotto
myysturvalain mukainen peruspäiväraha, ansioon 
suhteutettu päiväraha ja työllisyyskoulutuslaissa 
tarkoitettu koulutustuki on säädetty veronalaisek
si tuloksi 24 päivänä elokuuta 1984 annetulla 
tulo- ja varallisuusverolain muuttamista koskeval
la lailla (604/84). Vuoden 1985 alusta lukien 
lasten hoitoa on tarkoitus kehittää muun ohessa 
siten, että lapsen huoltajalle maksettaisiin koti
hoidon tukea, joka olisi kaikkine lisineen myös 
veronalaista tuloa. Esitys lapsen hoidon kehittä
misestä, johon sisältyy muun ohessa lapsen koti
hoidon tukea koskeva esitys, samoin kuin esitys 
tukea koskeviksi säännöksiksi verolainsäädäntöön 
annetaan eduskunnalle erikseen. 

Työttömyysturvaetuuksista ja kotihoidon tues
ta menevien verojen ja maksujen kattamiseksi 
olisi mainitut etuudet saatettava ennakonpidä
tyksen toimittamisvelvollisuuden alaisiksi. Enna
konpidätyksen toimittamisvelvollisuuden tulisi 
koskea myös eräistä nuorten yhteiskuntatakuu
seen liittyvistä toimenpiteistä annetun asetuksen 
(72 184) nojalla maksettavaa harjoittelurahaa, jo
ka on veronalaista tuloa. 

1.3. Muutosehdotus 

Ennakkoperintälain muutos ehdotetaan toteu
tettavaksi lisäämällä 5 §:ään työttömyysturva
etuuksia ja lapsen kotihoidon tukea koskevat 
säännökset. Samalla ennakkoperintälain 5 §:n ra
kennetta ehdotetaan muutettavaksi ja sanamuo
toa laajennettavaksi edellä esitettyjen syiden 
vuoksi siten, että säännös kattaisi nykyistä parem
min kaikki veronalaiset eläkkeet ja sosiaalietuu
det. Tällöin uuteen 3 kohtaan sisältyisivät vapaa-

ehtoisiin vakuutuksiin, esimerkiksi vapaaehtoi
seen henkilövakuutukseen ja vastuuvahinkova
kuutukseen perustuvat päivärahat ja ansionmene
tyskorvaukset. Jotta ennakonpidätys voitaisiin la
kia muuttamatta toimittaa kaikista nyt suoritetta
vista ja myös vastaisuudessa mahdollisesti myön
nettävistä uusista veronalaisista sosiaalietuuksista, 
lainkohtaan ehdotetaan otettavaksi säännös, jon
ka mukaan verohallitus voisi määrätä, että enna
konpidätys on toimitettava myös muista kuin 
laissa nimenomaan luetelluista suorituksista, jos 
nämä suoritukset ovat rinnastettavissa lainkoh
dassa tarkoitettuihin eläkkeisiin tai sosiaalietuuk
sun. 

2. Ennakonpidätyksen toimittaruis
tapa ja suuruus 

Ennakkoperintälain 11 §:n nojalla verohallitus 
määrää, miten ennakonpidätys on toimitettava 
ennakonpidätyksen alaisista suorituksista. Saman 
pykälän mukaan ennakonpidätyksen perusteet on 
vahvistettava sellaisiksi, että pidätettävät määrät 
mahdollisimman tarkoin vastaavat verovelvollisen 
verovuoden koko palkasta tai muusta ennakonpi
dätyksen alaisesta tulosta verovuonna sovelletta
vien veroperusteiden mukaan suoritettavien vero
jen ja maksujen määriä. 

Sosiaalietuuksien ennakonpidätyksen määrää 
ja pidätyksen toimittamistapaa eri yhteyksissä 
selvitettäessä on pidetty lähtökohtana paitsi pidä
tyksen oikeamääräisyyttä lopulliseen verotukseen 
verrattuna myös pidätystavan yksinkertaisuutta. 
Näin ollen sosiaalietuuksien ennakonpidätys on 
verohallituksen päätöksellä ( 115 5183) määrätty 
toimitettavaksi verovelvolliselle verovuodeksi vah
vistetun ennakonpidätystunnuksen ja pidätykses
tä tehtävien vähennysten mukaisesti. Sairausva
kuutuslain mukaisista päivä- ja äitiysrahoista toi
mitettavaa ennakonpidätystä varten ennakonpi
dätystunnus ja vähennykset on muutettu kansan
eläkelaitoksella pidätyksen toimittamisen helpot
tamiseksi henkilökohtaiseksi prosenttiluvuksi. 

Työttömyysturvaetuuksista, jotka ovat korvaus
hetkellä korvauksensaajan pääasiallinen tulo, en
nakonpidätys määrättäisiin ehdotetun lainmuu
toksen jälkeen annettavassa verohallituksen pää
töksessä toimitettavaksi nykyisiä sosiaalietuuksiin 
sovellettuja pidätystapoja käyttäen, sikäli kuin 
niiden soveltaminen teknisesti ja pidätyksen oi
keamääräisyyden huomioon ottaen olisi tarkoi
tuksenmukaista. Sama koskisi muita ennakonpi
dätyksen alaiseksi ehdotettavia etuuksia. 
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Työttömyysturvaetuuksista ennakonpidätys toi
mitettaisiin verovelvolliselle verovuodeksi määrä
tyn pidätystunnuksen ja pidätyksestä tehtävien 
vähennyksien mukaisesti. Etuuden maksaja voisi 
muuttaa pidätystunnuksen ja vähennykset henki
lökohtaiseksi pidätysprosentiksi. Lähinnä tämä 
tulisi kysymykseen kansaneläkelaitoksen toimitta
essa pidätystä maksamastaan peruspäivärahasta. 

Niissä poikkeustapauksissa, joissa työttömyys
päivärahaa saava henkilö saa enoakanpidätyksen 
alaista tuloa samanaikaisesti useasta paikasta, 
joudutaan erikseen ratkaisemaan, mistä tulosta 
ennakonpidätys on toimitettava verovelvolliselle 
määrätyn tunnuksen ja vähennysten mukaan ja 
mitä tuloja voidaan pitää saajansa prosenttipidä
tyksen alaisina sivutuloina. Tällaisia tilanteita 
syntyy muun muassa silloin, kun kysymyksessä 
on osa-aikatyötä tai sivutyötä tekevä henkilö. 

Kotihoidon tuesta enoakanpidätys toimitettai
siin verovelvolliselle määrätyn ennakonpidätys
tunnuksen ja vähennysten mukaisesti silloin, kun 
tuki on pääasiallinen enoakanpidätyksen alainen 
tulo. Jos tuen saaja saa esimerkiksi palkkatuloa, 
käsiteltäisiin kotihoidon tukea sivutulon tapaan 
ennakkoperinnässä, jolloin enoakanpidätys toi
mitettaisiin tuesta maksettavaan määrään perus
tuvien prosenttien mukaan tai henkilökohtaisen 
prosenttiluvun mukaan. 

Tiedot työttömyysturvan pidätyksen toimitta
mista vanen siirrettäisiin jokaisesta verovelvolli
sesta konekielisessä muodossa verohallituksesta 
suoraan maksajalle. Kotihoidon tuen ennakonpi
dätystä varten tuen saaja joutuu itse toimitta
maan verotustietonsa maksajalle. Tiedot verotus-

ta varten siirrettätsun vuoden lopussa suoraan 
etuuden maksajalta verohallintoon, jolloin erilli
siä pidätystodistuksia ei tarvittaisi. 

3. Taloudelliset ja hallinnolliset 
vaikutukset 

Ennakkoperimää koskevana esitys ei vaikuta 
verovelvollisten lopullisten verojen ja maksujen 
määriin eikä veronsaajien saamiin verontuottoi
hin. Ennakkoperinnän kohdistaminen uusiin ve
ronalaisiin tuloihin parantaa ennakkoperinnän ja 
lopullisen verotuksen vastaavuutta vähentämällä 
siten verotuksen päättymisen jälkeen kannettavia 
veroja. 

Ennakonpidätysvelvollisuuden laajentaminen 
suorituksiin, jotka tähän saakka eivät ole olleet 
ennakonpidätysmenettelyn kohteena, saattaa ai
heuttaa suoritusten maksajaviranomaisille henki
löstön muutos- tai lisäämistarpeita. 

4. Voimaan tulo 

Laki ehdotetaan saarettavaksi voimaan 1 päivä
nä tammikuuta 1985. Sitä sovellettaisiin ensim
mäisen kerran vuoden 1985 ennakkoperinnässä. 
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
ennakkoperintälain 5 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperin
tälain 5 §, sellaisena kuin se on 26 päivänä kesäkuuta 1981 annetussa laissa (482/81), näin 
kuuluvaksi: 

5 § 
Ennakonpidätys on toimitettava: 
1) eläkkeestä ja elinkorosta; 
2) sairausvakuutuslain (364/63) mukaisesta 

päivä- ja äitiysrahasta sekä muusta sairausvakuu
tuslain tai kansaneläkelain tai pakollisen tapa
turma- tai liikennevahinkoturvan nojalla tulojen 
tai elatuksen vähentymisestä maksetusta korvauk
sesta; 

3) muun kuin 2 kohdassa tarkoitetun vakuu
tuksen nojalla maksetusta päivärahasta tai muus
ta tulojen tai elatuksen vähentymisestä maksetus
ta korvauksesta; 

4) rikosvahinkojen korvaamisesta valtion va
roista annetun lain (935/73) nojalla tulojen tai 
elatuksen vähentymisestä maksetusta korvaukses
ta; 

5) työttömyysturvalain ( 602184) nojalla mak-

Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 1984 

settavista etuuksista, työllisyyskoulutuksesta an
netussa laissa ( 31 17 6) tarkoitetusta koulutustues
ta ja nuorten yhteiskuntatakuun perusteella mak
settavasta harjoittelurahasta; 

6) lapsen kotihoidon tuesta; sekä 
7) muista edellä 1-6 kohdissa mainittuihin 

suorituksiin rinnastettavista suorituksista, joista 
verohallitus niin määrää. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuihin suorituk
siin on soveltuvin osin voimassa, mitä palkasta, 
työnantajasta ja palkansaajasta tässä laissa sääde
tään. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1985. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen
piteisiin. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Pekka Vennamo 
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Liite 

Laki 
ennakkoperintälain 5 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperin
tälain 5 §, sellaisena kuin se on 26 päivänä kesäkuuta 1981 annetussa laissa (482/81), näin 
kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

5 § 
Ennakonpidätys on toimitettava eläkkeestä, 

elinkorosta, sairausvakuutuslain (364/63) mukai
sesta päivä- ja äitiysrahasta sekä muusta sairausva
kuutuslain tai pakollisen tapaturma- tai liikenne
vahinkoturvan nojalla tulojen tai elatuksen vä
hentymisestä maksetusta korvauksesta. Ennakon
pidätys on myös toimitettava vapaaehtoisen hen
kilövakuutuksen nojalla sairauden, vian tai vam
man johdosta maksetusta päivärahasta. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuihin suorituk
siin on soveltuvin osin voimassa, mitä palkasta, 
työnantajasta ja palkansaajasta tässä laissa sääde
tään. 
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Ehdotus 

5 § 
Ennakonpidätys on toimitettava: 
1) eläkkeestä ja elinkorosta; 
2) sairausvakuutuslain (364!63) mukaisesta 

päivä- ja äitiysrahasta sekä muusta sairausvakuu
tuslain tai kansaneläkelain tai pakollisen tapa
turma- tai liikennevahinkoturvan nojalla tulojen 
tai elatuksen vähentymisestä maksetusta korvauk
sesta; 

3) muun kuin 2 kohdassa tarkoitetun vakuu
tuksen nojalla maksetusta päivärahasta tai muus
ta tulojen tai elatuksen vähentymisestä maksetus
ta korvauksesta; 

4) rikosvahinkojen korvaamisesta valtion va
roista annetun lain (935173) nojalla tulojen tai 
elatuksen vähentymisestä maksetusta korvaukses
ta; 

5) työttömyysturvalain (602184) nojalla mak
settavista etuuksista, työllisyyskoulutuksesta an
netussa laissa (31 176) tarkoitetusta koulutustues
ta ja nuorten yhteiskuntatakuun perusteella mak
settavasta harjoittelurahasta; 

6) lapsen kotihoidon tuesta; sekä 
7) muista edellä 1-6 kohdissa mainittuihin 

suorituksiin rinnastettavista suorituksista, joista 
verohallitus min määrää. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuihin suorituk
siin on soveltuvin osin voimassa, mitä palkasta, 
työnantajasta ja palkansaajasta tässä laissa sääde
tään. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1985. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen
piteisiin. 




