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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ennakkoperintälain 
muuttamisesta 

ESITYKSEN P ÅÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että eräiden vapaaeh
toisten henki- ja pääomavakuutusten nojalla suo
ritettavista veronalaisista korvauksista toimitettai
siin ennakonpidätys. 

Veroennakon määrän laskemistapaa ja määrää
mispaikkaa koskevia säännöksiä ehdotetaan sa
malla yksinkertaistettaviksi. 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan vuoden 1986 
alusta lukien. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

1.1. Veron ennakkoperintä vakuutuskorvaoksis
ta 

Tulo- ja varallisuusverolakia (1043/74) on eh
dotettu muutettavaksi (HE n:o 10111985 vp.) 
vuoden 1986 alusta lukien siten, että vapaaehtoi
sen henki- tai pääomavakuutuksen perusteella 
saatu pääoma olisi veronalaista tuloa, jos vakuu
tuksen ottaja on muu kuin vakuutettu itse tai 
hänen lähiomaisensa. Verovapaiksi jäisivät esityk
sen mukaan tällaisistakin vakuutuskorvauksista 
kuitenkin vakuutetun kuoleman johdosta saadut 
kertakorvaukset, samoin kuin vakuutetun työky
vyttömyyden johdosta suoritetut kertakorvaukset, 
joiden verovapaudesta on säädetty erikseen. 

Kun vakuutuskorvauksista ei nykyisten sään
nösten mukaan toimiteta ennakkoperimää ja kun 
korvausmäärät lisäksi usein ovat huomattavan 
suuria, olisi ennakkoperinnän ja lopullisen vero
tuksen vastaavuuden parantamiseksi perusteltua, 
että myös veronalaiset vakuutuskorvaukset saatet
taisiin ennakkoperinnän piiriin. 

Tarkoituksenmukaisin tapa suorittaa ennakko
vero kertaluonteisista suorituksista - kuten nyt 
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puheena olevista vakuutuskorvauksista - on en
nakonpidätys. Enoakanpidätys on tarkimmin lo
pullisia veroja vastaava ennakkoperinnän muoto, 
varsinkin jos verovelvollinen vaatii tällaisessa ta
pauksessa verotoimistossa pidätysmäärän lasketta
vaksi etukäteen sanottuja veroja vastaavaksi. Sil
loinkin, kun vakuutuskorvaukseen sovelletaan tu
lontasausta, voidaan enoakanpidätystä verotoi
mistossa muuttaa. 

Ennakkoperintälaissa (418/59) on säädetty 
erikseen niistä tuloista, joista toimitetaan enna
konpidätys. Muut tulot kuuluvat enoakankanto
menettelyn piiriin. Näin ollen ehdotetaan, että 
tulo- ja varallisuusverolain 20 §:n 11 kohdassa 
tarkoitetun henki- tai pääomavakuutuksen nojal
la saatu pääoma lisättäisiin ennakkoperintälain 
5 §:n sisältämään enoakanpidätyksen alaisten tu
lojen luetteloon. 

Lisäys aiheuttaisi lainkohtaan eräitä teknisiä 
muutoksia. 

1.2. Ennakonkannossa suoritettavan veromää
rän laskeminen 

Valtionveron ennakonkannossa suoritettavaa 
määrää laskettaessa käytetään perusteena verovel-
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vollisen kokonaistulon ja varallisuuden perusteel
la arvioitua valtionveron määrää. Siitä vähenne
tään ennakonpidätyksin kertyväksi arvioitu valti
onvero siinä tapauksessa, että verovelvollisen val
tionverotuksessa verotettavaan tuloon on sisälty
nyt viimeksi toimitetussa verotuksessa enemmän 
kuin 10 prosenttia sellaista tuloa, josta on toimi
tettava ennakonpidätys. Ennakkoperintälain 
säännökset antavat mahdollisuuden veron prog
ressiivisuudesta johtuvan ennakonpidätyksen va
jauksen huomioon ottamiseen. Säännökset voivat 
kuitenkin johtaa myös liian suureen ennakkope
rintään, jos pidätyksenalaisten tulojen määrä jää 
alle 10 prosentin verovelvollisen kokonaistuloista. 

Kunnallis- ja kirkollisveron sekä vakuutus
maksujen ennakonkannossa suoritettava määrä 
lasketaan voimassa olevien säännösten mukaan 
vain ennakonkannon alaisten tulojen perusteella 
ottamatta huomioon ennakonpidätyksen alaisia 
tuloja. Eläketulovähennys, josta säädetään tulo
ja varallisuusverolain 34 ja 36 a §:ssä ja jonka 
suuruus riippuu verovelvollisen kokonaistuloista, 
aiheuttaa kuitenkin nykyisin myös kunnallisvero
tuksessa tietyllä tuloalueelia voimakasta progres
siota. Se hankaloittaa ennakoperintää silloin, kun 
verovelvollisella on sekä pidätyksenalaista elä
ketuloa että ennakonkannon alaista muuta tuloa, 
kuten vuokratuloa. 

Eläkkeen pidätysprosentti lasketaan valtion- ja 
kunnallisverotuksessa periaatteessa vain elä
ketulon perusteella, koska muiden tulojen jatku
vuus ei ole samassa määrin ennustettavissa. Muis
ta tuloista kuin eläketulosta johtuva ennakkope
rinnän lisätarve otetaan huomioon yksinkertai
simmin muiden tulojen ennakkoa määrättäessä. 
Jos verovelvollisella kuitenkin on oikeus elä
ketulovähennykseen, joudutaan vähennyksen 
suuruutta määrättäessä ottamaan huomioon sekä 
pidätyksenalainen eläketulo että enllflkonkannon 
alainen muu tulo, koska liian vähäiseksi jäänyttä 
eläkkeen ennakonpidätystä ei voida nykyisten 
säännösten mukaan ennakonkannossa korjata. 

Seurauksena on ollut järjestelmän monimut
kaistuminen. Eläkkeensaajan tulojen muuttuessa 
joudutaan sekä eläkkeen pidätysprosenttia että 
ennakonkannossa suoritettavan veron määrää oi
kaisemaan. Muutoksesta aiheutuu lisävelvolli
suuksia sekä verovelvollisille että verohallinnolle. 
Järjestelmän monimutkaisuus aiheuttaa lisäksi 
sen, että verovelvollisille toimitettavissa lomak
keissa on lähes mahdoton selvittää ennakonkan
nossa perittävän veromäärän muodostumista, 
mistä seuraa tarpeettomia käyntejä verotoimis
toissa ja turhia oikaisuvaatimuksia. 

Ennakkoperintäjärjestelmän teknistä toimi
vuutta edistäisi ennakon määrän laskemista kos
kevien saannösten yksinkertaistaminen. Sen 
vuoksi ehdotetaan, että ennakonpidätyksin kerty
väksi arvioitu veromaara voitaisiin ottaa 
huomioon ilman nykyisin käytettävää 10 prosen
tin rajoitusta sekä valtion-, kunnallis- ja kirkollis
veron että vakuutetun kansaneläke- ja sairausva
kuutusmaksun ennakkoa määrättäessä. 

Muutos ehdotetaan toteutettavaksi ennakkope
rintälain 37 ja 38 §:ää muuttamalla. 

1.3. Ennakon määräämispaikka 

Ennakkoperintälain 43 §:n mukaan saannön
mukaisen ennakon määrää sen veropiirin vero
johtaja, jossa verovelvollista on viimeksi toimite
tussa verotuksessa kyseisestä tulosta verotettu. 

Kun henkilö muuttaa kunnasta toiseen, olisi 
ennakon määräämiselle paremmat edellytykset 
kuitenkin siinä veropiirissä, jossa verovelvollista 
kyseiseltä vuodelta tullaan verottamaan. Verotus
paikasta säädetään verotuslain (482/58) 2 luvus
sa. 

Edellä olevan nojalla ehdotetaan, että ennak
koperintälain 43 §:n 1 momenttia muutettaisiin 
siten, että ennakon määräisi sen veropiirin vero
johtaja, jossa verovelvollisen verotus kysymyksessä 
olevasta tulosta on verotuslain mukaan toimitet
tava. 

2. Taloudelliset vaikutukset 

Ennakkoperimää koskevana esityksellä et ole 
erityisiä taloudellisia vaikutuksia. 

3. Voimaan tulo 

Esitys ehdotetaan saatettavaksi voimaan vuo
den 1986 alusta lukien, jolloin ennakonkantoon 
liittyviä säännösmuutoksia voitaisiin soveltaa vuo
den 1986 enoakkoja määrättäessä. 

4. Säätämisjärjestys 

Ennakkoperimää koskevat säännökset etvat 
koske uutta tai lisättyä veroa. Ehdotukset olisi 
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näin ollen käsiteltävä valtiopäiväjärjestyksen 
66 §:n mukaisessa tavanomaisessa lainsäätämis
järjestyksessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
ennakkoperintälain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperin
tälain (418/59) 5 §:n 1 momentti, 37 ja 38 § sekä 43 §:n 1 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 5 §:n 1 momentti 28 päivänä joulukuuta 1984 annetussa laissa (980/84) 
ja 37 § osittain muutettuna 9 päivänä heinäkuuta 1982 annetulla lailla (529/82), näin kuuluviksi: 

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 (602/84) nojalla mak
settavista etuuksista, työllisyyskoulutuksesta an
netussa laissa (31176) tarkoitetusta koulutustues
ta ja nuorten yhteiskuntatakuun perusteella mak
settavasta harjoittelurahasta; 

6) lapsen kotihoidon tuesta; 
7) tulo- ja varallisuusverolain 20 §:n 11 koh

dassa tarkoitetusta henki- tai pääomavakuutuk
sen nojalla maksetusta pääomasta; sekä 

8) muista edellä 1-7 kohdissa mainittuihin 
suorituksiin rinnastettavista suorituksista, joista 
verohallitus niin määrää. 

37 § 
Ennakonkannossa verovelvollisen on suoritetta

va määrä, joka vastaa: 
1) sitä valtionveroa, joka verovelvollisen olisi 

voimassa olevan verokannan mukaan suoritettava 
hänelle viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvis
tetusta tulosta ja omaisuudesta; sekä 

2) sitä kunnallis- ja kirkollisveroa sekä kansan
eläke- ja sairausvakuutusmaksua, jotka hänen 
olisi verovuoden veroäyrin hintaa ja veroäyriltä 
menevää kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksua 
soveltaen suoritettava: 

a) niiden kiinteistö-, liike- tai ammattitulojen 
taikka 36 §:n 2 momentissa tarkoitettua vakuu
tusmaksua määrättäessä huomioon otettavien tu
lojen perusteella, jotka hänellä on viimeksi toi
mitetussa verotuksessa arvioitu kotikunnassa ol
leen; ja 

b) sellaisten henkilökohtaisten tulojen perus
teella, joita hänellä on viimeksi toimitetussa 
verotuksessa katsottava olleen. 

Jos verovelvollisen verotettavaan tuloon on si
sältynyt sellaista tuloa, josta on toimitettava en
nakonpidätys, vähennetään maksuunpantavan 
ennakon määrästä se määrä, jonka voidaan arvi
oida tulevan suoritetuksi ennakonpidätyksellä. 

Milloin verovelvolliselle on viimeksi toimite
tussa verotuksessa määrätty kunnallis- ja kirkollis
veroa kiinteistö-, liike- tai ammattituloista taikka 
kansaneläkevakuutusmaksua muualla kuin hänen 
kotikunnassaan, on ennakko tältä osalta määrät
tävä erikseen, noudattaen vastaavasti, mitä 1 
momentissa on säädetty. 

38 § 
Jos verovelvolliselle on viimeksi tOimitetussa 

verotuksessa määrätty veroa myös sellaisesta tu
losta, jonka ei voida katsoa verovuonna uusiutu
van, ei sanottua tuloa oteta huomioon ennakon 
suuruutta määrättäessä. 

43 § 
Ennakon maaraa sen veropunn verojohtaja, 

jossa verovelvollisen verotus kysymyksessä olevas
ta tulosta on verotuslain mukaan toimitettava. 
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Verojohtajan tulee pitää huolta ennakkoveroluet
telon laatimisesta sekä ennakkoverolippujen kir
joittamisesta. 

Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 1985 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1986. Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpitei
siin. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Pekka Vennamo 
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Liite 

Laki 
ennakkoperintälain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperin
tälain (418/59) 5 §:n 1 momentti, 37 ja 38 § sekä 43 §:n 1 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 5 §:n 1 momentti 28 päivänä joulukuuta 1984 annetussa laissa (980/84) 
ja 37 § osittain muutettuna 9 päivänä heinäkuuta 1982 annetulla lailla (529/82), näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

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 ma'ksetus
ta korvauksesta; 

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

5) työttömyysturvalain (602/84) nojalla mak
settavista etuuksista, työllisyyskoulutuksesta an
netussa laissa (31176) tarkoitetusta koulutustues
ta ja nuorten yhteiskuntatakuun perusteella mak
settavasta harjoittelurahasta; 

6) lapsen kotihoidon tuesta;. sekä . . . . 
7) muista edellä 1-6 kohdissa mam1ttu1hm 

suorituksiin rinnastettavista suorituksista, joista 
verohallitus niin määrää. 

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
tu!ma- tai liikennevahinkoturvan nojalla tulojen 
tar 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 (93 5/7 3) nojalla tulojen tai 
elatuksen vähentymisestä maksetusta korvaukses
ta; 

5) työttömyysturvalain (602/84) nojalla mak
settavista etuuksista, työllisyyskoulutuksesta an
netussa laissa (31176) tarkoitetusta koulutustues
ta ja nuorten yhteiskuntatakuun perusteella mak
settavasta harjoittelurahasta; 

6) lapsen kotihoidon tuesta; 
7) tulo- ja varallisuusverolain 20 §:n 11 koh

dassa tarkoitetusta henki- tai pääomavakuutuk
sen nojalla maksetusta pääomasta; sekä 

8) muista edellä 1-7 kohdissa mainittuihin 
suorituk~iin r~~nastettavista suorituksista, joista 
verohalhtus nun määrää. 
-------
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Voimassa oleva laki 

37 § 
Ennakonkannossa verovelvollisen on suoritetta

va määrä, joka vastaa: 
1) sitä valtionveroa, joka verovelvollisen olisi 

voimassa olevan verokannan mukaan suoritettava 
hänelle viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvis
tetusta tulosta ja omaisuudesta; sekä 

2) sitä kunnallis- ja kirkollisveroa sekä kansan
eläke- ja sairausvakuutusmaksua, jotka hänen 
olisi verovuoden veroäyrin hintaa ja veroäyriltä 
menevää kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksua 
soveltaen suoritettava: 

a) niiden kiinteistö-, liike- tai ammattitulojen 
taikka 36 §:n 2 momentissa tarkoitettua vakuu
tusmaksua määrättäessä huomioon otettavien tu
lojen perusteella, jotka hänellä on viimeksi toi
mitetussa verotuksessa arvioitu kotikunnassa ol
leen; ja 

b) sellaisten henkilökohtaisten tulojen perus
teella, joita hänellä on viimeksi toimitetussa 
verotuksessa katsottava olleen ja joista ei ole 
toimitettava ennakonpidätystä. 

Milloin verovelvolliselle on viimeksi toimite
tussa verotuksessa määrätty kunnallis- ja kirkollis
veroa kiinteistö-, liike- tai ammattituloista taikka 
kansaneläkevakuutusmaksua muualla kuin hänen 
kotikunnassaan, on ennakko tältä osalta määrät
tävä erikseen, noudattaen vastaavasti, mitä 1 
momentissa on säädetty. 

38 §. 
Jos verovelvolliselle on viimeksi toimitetussa 

verotuksessa pantu veroa myös sellaisesta tulosta, 
jonka ei voida katsoa verovuonna uusiutuvan, 
älköön sanottua tuloa otettako huomioon enna
kon suuruutta määrättäessä. Mzlloin verovelvol
lisen valtionverotuksessa veroteftavaan tuloon on 
sisältynyt enemmän kuin 10 prosenttia sellaista 
tuloa, josta on toimitettava ennakonpidätys, on 
37 §:ssä tarkoitetusta valtionveroa vastaavasta 
mäiirå:Stä vähennettävä sen valtionveron määrä, 
jonka voidaan arvioida tulevan suoritetuksi enna
konpidå'tyksellå'. 

43 §. 
Edellä 37 §:n 1 momentissa tarkoitetun enna

kon määrää sen veropiirin verojohtaja, jossa vero-

Ehdotus 

37 § 
Ennakonkannossa verovelvollisen on suoritetta

va määrä, joka vastaa: 
1) sitä valtionveroa, joka verovelvollisen olisi 

voimassa olevan verokannan mukaan suoritettava 
hänelle viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvis
tetusta tulosta ja omaisuudesta; sekä 

2) sitä kunnallis- ja kirkollisveroa sekä kansan
eläke- ja sairausvakuutusmaksua, jotka hänen 
olisi verovuoden veroäyrin hintaa ja veroäyriltä 
menevää kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksua 
soveltaen suoritettava: 

a) niiden kiinteistö-, liike- tai ammattitulojen 
taikka 36 §:n 2 momentissa tarkoitettua vakuu
tusmaksua määrättäessä huomioon otettavien tu
lojen perusteella, jotka hänellä on viimeksi toi
mitetussa verotuksessa arvioitu kotikunnassa ol
leen; ja 

b) sellaisten henkilökohtaisten tulojen perus
teella, joita hänellä on viimeksi toimitetussa 
verotuksessa katsottava olleen. 

jos verovelvollisen veroteftavaan tuloon on si
sältynyt sellaista tuloa, josta on toimitettava en
nakonpidätys, vähennetään maksuunpantavan 
ennakon määrästä se määrä, jonka voidaan arvi
oida tulevan suon'tetuksi ennakonpidätyksellli. 

Milloin verovelvolliselle on viimeksi toimite
tussa verotuksessa määrätty kunnallis- ja kirkollis
veroa kiinteistö-, liike- tai ammattituloista taikka 
kansaneläkevakuutusmaksua muualla kuin hänen 
kotikunnassaan, on ennakko tältä osalta määrät
tävä erikseen, noudattaen vastaavasti, mitä 1 
momentissa on säädetty. 

38 § 
Jos verovelvolliselle on viimeksi toimitetussa 

verotuksessa määrätty veroa myös sellaisesta tu
losta, jonka ei voida katsoa verovuonna uusiutu
van, ei sanottua tuloa oteta huomioon ennakon 
suuruutta määrättäessä. 

43 § 
Ennakon määrää sen veropzznn verojohtaja, 

jossa verovelvollisen verotus kysymyksessä olevas-
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Voimassa oleva laki 

velvolliselle on viimeksi toimitetussa verotuksessa 
ollut määrättävä valtionvero, sekä 37 §:n 2 mo
mentissa tarkoitetun ennakon asianomainen ve
rojohtaja. Verojohtajan tulee pitää huolta ennak
koveroluettelon laatimisesta sekä ennakkoverolip
pujen kirjoittamisesta. 

Ehdotus 

ta tulosta on verotuslain mukaan tozmztettava. 
Verojohtajan tulee pitää huolta ennakkoveroluet
telon laatimisesta sekä ennakkoverolippujen kir
joittamisesta. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1986. Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpitei
szin. 




