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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi ennakkoperintälain 
19 §:n ja työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 5 §:n 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että merityötulona pi
dettävistä merimiesten palkoista toimitetut enna
konpidätykset ja palkoista suoritetut työnantajan 
sosiaaliturvamaksut voitaisiin suorittaa valtion 
postisiirtotilille kuukautta myöhemmin kuin 

muista palkoista maksettavat vastaavat suorituk
set. Esitys liittyy vuoden 1986 alusta voimaan 
tulevaan merimiesverouudistukseen. 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan 1 päivänä 
helmikuuta 1986. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Merityötulon verotusta koskevat uudet saan
nökset (455-464/85) tulevat voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 1986. Lopullisena verotuksena tulon 
lähteellä toimitetusta merimiesverotuksesta luo
vutaan, ja aluksella tehdystä työstä saadusta me
rityötulosta toimitetaan verotus tulo- ja varalli
suusverolain (1043/74) ja verotuslain (482/58) 
säännösten mukaisesti. Merityötulo on määritelty 
merityötulosta verotuksessa tehtävästä vähennyk
sestä annetussa laissa (455/85). Merimiesamma
tin erityisolosuhteet otetaan huomioon myöntä
mällä Suomessa asuvalle merimiehelle merityötu
lovähennys, joka myönnetään koeotettuna ns. 
crosstrade-liikenteessä työskenteleville merimie
hille. 

Merityötulosta on toimitettava ennakonpidätys 
ennakkoperintälain (418/59) säännösten mukai
sesti ja suoritettava työnantajan sosiaaliturvamak
su työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun 
lain (366/63) nojalla. Ennakonpidätykset ja työn
antajan sosiaaliturvamaksut on suoritettava en
nakkoperintälain 19 §:n 2 momentin mukaan 
asianomaisen lääninveroviraston postisiirtotilille 
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viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan ka
lenterikuukauden 10 päivänä. 

Aluksella suoritettavasta työstä voidaan palkka 
maksaa epäsäännöllisin väliajoin, esimerkiksi 
aluksen satamaan saapumisen yhteydessä. Pal
kanmaksutietojen siirtämiseen varustamoille var
sinkin kaukaisimmilla merialueilla liikennöivistä 
aluksista liittyy ongelmia, joten tietojen keruu 
vie aikaa. Tämän vuoksi merimiesveroasetuksen 
(66/70) mukaan laivanisännän tai hänen edusta
jansa on nykyisin suoritettava kalenterikuukau
den aikana merimiesverona pidättämänsä varat 
valtion postisiirtotilille viimeistään kalenterikuu
kautta toiseksi seuranneen kuukauden 10 päivä
nä. Ennakonperintälain ja merimiesveroasetuksen 
ennakon suoritusaikaa koskevasta eroavuudesta 
seuraisi, että vuoden 1986 helmikuun 10 päivänä 
varustamojen olisi suoritettava valtion postisiirto
tilille ennakonpidätykset ja työnantajan sosiaali
turvamaksut sekä vuoden 1985 joulukuun pal
koista että vuoden 1986 tammikuussa maksetuis
ta palkoista. 

Merimiesverouudistus nostaa varustamoiden 
työvoimakustannuksia lähinnä sen vuoksi, että 
puuttuvien luontoisetujen korvaukset eli vastike
korvaukset ovat, toisin kuin aikaisemmin, veron-
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alaista tuloa täydestä arvostaan. Antaessaan edus
kunnalle esityksen merityötulon verotusta koske
viksi muutoksiksi verolainsäädäntöön (HE n:o 
51 1985 vp.) hallitus ilmoitti tarkoituksenaan ole
van selvittää, miten merimiesverouudistuksesta 
johtuva varustamoiden työvoimakustannusten 
nousu voidaan välttää. Merimiesverouudistuksen 
vaikutuksia työvoimakustannuksiin selvittänyt 
työryhmä laski kohonneiden työvoimakustannus
ten määräksi 11 miljoonaa markkaa eli 0,9 pro
senttia (työryhmämuistio 1985: VM 32). Työryh
mä ehdottikin työnantajasuoritusten tilitysajan 
pidentämistä merityötulon osalta. 

Edellä sanotun perusteella ehdotetaan, että 
ennakkoperintälaissa olevaa ennakonpidätysten 
valtiolle suorittamisen määräaikaa pidennettäisiin 
merityötulon osalta siten, että suoritukset valtion 
postisiirtotilille voitaisiin tehdä vasta viimeistään 
pidätyksen toimittamiskuukautta toiseksi seuraa
van kalenterikuukauden 10 päivänä. Sama muu
tos koskisi myös työnantajan sosiaaliturvamaksua. 

Muutos toteutettaisiin ennakkoperintälain 
19 §:n 2 momenttia ja työnantajan sosiaaliturva
maksusta annetun lain 5 §:n 1 momenttia 
muuttamalla. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Työnantajasuoritusten tilitysajan pidentämi
nen yhdellä kuukaudella merkitsee valtiolle kor-
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kotappiota noin 3, 5 miljoonaa markkaa vuodes
sa. Vuonna 1986, jolloin toimenpide ensimmäis
tä kertaa otettaisiin käyttöön vähentyisi verojen 
tilitys valtiolle noin 3 5 miljoonalla markalla. 
Varustamoelinkeinolie muutos merkitsisi työvoi
makustannusten alentumista käytettävästä korko
kannasta riippuen muutamalla miljoonalla mar
kalla. Kuntien osuus tästä olisi arviolta 11 mil
joonaa markkaa, Kansaneläkelaitoksen noin 10 
miljoonaa markkaa. Kuntien talouden kannalta 
tilitysviiveellä ei ole olennaista merkitystä meri
miesverouudistuksen kunnille tuottama verotulo
jen lisäys huomioon ottaen. 

3. Voimaantulo ja soveltaminen 

Muutos on tarkoitus saattaa voimaan 1 päivästä 
helmikuuta 1986 lukien. Sitä voitaisiin soveltaa 1 
päivänä tammikuuta 1986 ja sen jälkeen merityö
tulosta toimitettaviin ennakonpidätyksiin ja suo
ritettaviin työnantajan sosiaaliturvamaksuihin. 

4. Säätämisjärjestys 

Ehdotus olisi käsiteltävä valtiopäiväjärjestyksen 
66 §:n mukaisessa säätämisjärjestyksessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdotukset: 

Laki 
ennakkoperintälain 19 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperin
tälain 19 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1978 annetussa laissa 
(1032/78), näin kuuluvaksi: 

19 § 

Pidätetyt määrät on suoritettava lääninverovi
raston postisiirtotilille viimeistään pidätyksen toi
mittamista seuraavan kalenterikuukauden 10 päi
vänä. Merityötulosta verotuksessa tehtävästä vä
hennyksestä 14 päivänä kesäkuuta 1985 annetus
sa laissa (455/85) tarkoitetusta merityötulosta 
pidätetyt määrät on suoritettava viimeistään pi
dätyksen toimittamista toiseksi seuraavan kalen
terikuukauden 10 päivänä. Kunta, seurakunta ja 

kansaneläkelaitos suorittavat pidätetyt maarat 
kuitenkin siten, että ne vähennetään näille ve
ronsaajille pidätyksen toimittamista seuraavana 
kuukautena veronkantolain mukaan tilitettävistä 
jako-osuuksista. Ilmoitus vähennettävästä mää
rästä on tehtävä Iääninverovirastolie viimeistään 
edellä sanottuna päivänä. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1986. 
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2. 
Laki 

työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 5 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan työnantajan sosiaaliturvamaksusta 4 päivänä heinä
kuuta 1963 annetun lain 5 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1978 
annetussa laissa (1033/78), näin kuuluvaksi: 

5 § 
Työnantajan on suoritettava työnantajan sosi

aaliturvamaksu lääninveroviraston postisiirtotilille 
ennakonpidätyksen suorittamisen yhteydessä vii
meistään palkanmaksukuukautta seuraavan ka
lenterikuukauden 10 päivänä. Merityötulosta ve
rotuksessa tehtävästä vähennyksestä 14 päivänä 
kesäkuuta 1985 annetussa laissa (455/85) tarkoi
tetusta merityötulosta suoritettavan ennakonpi
dätyksen yhteydessä työnantajan sosiaaliturva
maksu on suoritettava viimeistään palkanmaksu
kuukautta toiseksi seuraavan kalenterikuukauden 

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 1985 

10 patvanä. Kunta, seurakunta ja kansaneläke
laitos suorittavat sosiaaliturvamaksun kuitenkin 
siten, että se vähennetään näille veronsaajille 
palkanmaksukuukautta seuraavana kuukautena 
veronkantolain mukaan tilitettävistä jako-osuuk
sista. Ilmoitus vähennettävästä määrästä on teh
tävä lääninverovirastolle viimeistään edellä sanot
tuna päivänä. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1986. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Valtiovarainministeri Ahti Pekkala 
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Liite 

1. 
Laki 

ennakkoperintälain 19 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperin
tälain 19 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1978 annetussa laissa 
(1032/78), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

19 §. 

Pidätetyt määrät on suoritettava lääninverovi
raston postisiirtotilille viimeistään pidätyksen toi
mittamista seuraavan kalenterikuukauden 10 päi
vänä. Kunta, seurakunta ja kansaneläkelaitos 
suorittavat pidätetyt määrät kuitenkin siten, että 
ne vähennetään näille veronsaajille pidätyksen 
toimittamista seuraavana kuukautena veronkan
tolain mukaan tilitettävistä jako-osuuksista. Il
moitus vähennettävästä määrästä on tehtävä Iää
ninverovirastolie viimeistään edellä sanottuna 
päivänä. 

Ehdotus 

19 § 

Pidätetyt määrät on suoritettava lääninverovi
raston postisiirtotilille viimeistään pidätyksen toi
mittamista seuraavan kalenterikuukauden 10 päi
vänä. Merityötulosta verotuksessa tehtävästä vä
hennyksestä 14 päivänä kesäkuuta 1985 annetus
sa laissa (455185} tarkoitetusta merityötulosta 
pidätetyt määrät on suoritettava viimeistään pi
dätyksen toimittamista toiseksi seuraavan kalen
terikuukauden 10 päivänä. Kunta, seurakunta ja 
kansaneläkelaitos suorittavat pidätetyt määrät 
kuitenkin siten, että ne vähennetään näille ve
ronsaajille pidätyksen toimittamista seuraavana 
kuukautena veronkantolain mukaan tilitettävistä 
jako-osuuksista. Ilmoitus vähennettävästä mää
rästä on tehtävä Iääninverovirastolie viimeistään 
edellä sanottuna päivänä. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1986. 

päivänä 
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2. 
Laki 

työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 5 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan työnantajan sosiaaliturvamaksusta 4 päivänä heinä· 
kuuta 1963 annetun lain 5 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1978 
annetussa laissa (1033/78), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

5. §. 
Työnantajan on suontenava työnantajan sosi

aaliturvamaksu lääninveroviraston postisiirtotilille 
enoakanpidätyksen suorittamisen yhteydessä vii
meistään palkanmaksukuukautta seuraavan ka
lenterikuukauden 10 päivänä. Kunta, seurakunta 
ja kansaneläkelaitos suorittavat sosiaaliturvamak
sun kuitenkin siten, että se vähennetään näille 
veronsaajille palkanmaksukuukautta seuraavana 
kuukautena veronkantolain mukaan tilitettävistä 
jako-osuuksista. Ilmoitus vähennettävästä mää
rästä on tehtävä lääninverovirastolle viimeistään 
edellä sanottuna päivänä. 

Ehdotus 

5 § 
Työnantajan on suoritettava työnantajan sosi

aaliturvamaksu lääninveroviraston postisiirtotilille 
ennakonpidätyksen suorittamisen yhteydessä vii
meistään palkanmaksukuukautta seuraavan ka
lenterikuukauden 10 päivänä. Merityötulosta ve
rotuksessa tehtävästä vähennyksestä 14 päivänä 
kesäkuuta 1985 annetussa laissa (455185) tarkoi
tetusta men.työtulosta suon"tettavan ennakonpi
dätyksen yhteydessä työnantajan sosiaaliturva
maksu on suoritettava viimeistään palkanmaksu
kuukautta toiseksi seuraavan kalentenkuukauden 
10 päivänä. Kunta, seurakunta ja kansaneläke
laitos suorittavat sosiaaliturvamaksun kuitenkin 
siten, että se vähennetään näille veronsaajille 
palkanmaksukuukautta seuraavana kuukautena 
veronkantolain mukaan tilitettävistä jako-osuuk
sista. Ilmoitus vähennettävästä määrästä on teh
tävä lääninverovirastolle viimeistään edellä sanot
tuna päivänä. 

Tämä laki tulee votmaan 
kuuta 1986. 

päivänä 




