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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ennakkoperintälain 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että ennakkoperintä
lain säännöksiä ennakonkantoa koskeviita osil
taan muutettaisiin siten, että olisi mahdollista 
asteittain siirtyä verovelvolliskohtaiseen tuloke
hityksen seurantaan. Samalla parannettaisiin 
ennakonkannon ja lopullisen verotuksen vas
taavuutta. Vuoden 1990 alusta voimaan tule
vaan yhtiöveron hyvitysjärjestelmään liittyvä 
yhtiön tuloveron vähimmäismäärä otettaisiin 
niin ikään huomioon jo ennakkoa määrättäes
sä. Osingoista ja eräistä osinkoon rinnastetta
vista koroista ei yhtiöveron hyvitysjärjestel
mään siirtymisen jälkeen päättyviltä tilikausilta 
enää toimitettaisi ennakonpidätystä. 

Säännösmuutokset antaisivat mahdollisuu
den myös ennakonpidätyksen ja ennakonkan-

non aikaisempaa parempaan yhteen sovittami
seen, samoin kuin luonnollisille henkilöille eri 
kunnista maksuun pantavien ennakoiden yh
distämiseen. 

Vastuu ennakkoperinnän laskentaperustei
den määräämisestä siirtyisi ehdotuksen mu
kaan myös ennakonkannon osalta verohalli
tukselle. 

Ehdotus on tarkoitettu tulemaan voimaan 
vuoden 1990 alusta. Osinkoihin ja osinkoja 
vastaaviin korkoihin, jotka maksetaan ennen 
yhtiöveron hyvitysjärjestelmän voimaantuloa 
päättyneeitä tilikaudelta, sovellettaisiin kuiten
kin voimassa olevia ennakkoperintälain 3 lu
vun säännöksiä. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

Ennakkoperintälain (418/59) 4 luvun enna
konkantoa koskevat säännökset ovat pääosin 
alkuperäisessä 30 vuotta sitten annettuun en
nakkoperintälakiin sisältyneessä muodossaan. 
Maksuunpantavan ennakon perusteena ovat 
verovelvollisen viimeksi toimitetussa verotuk
sessa todetut tulot ja varallisuus. Tuloja ja 
varallisuuden arvoa voidaan ennakkoa määrät
täessä valtiovarainministeriön päätöksellä kaa
vamaisesti muuttaa, jos se suhdanteiden tai 
rahan arvon muuttumisen tai muiden erityisten 
syiden vuoksi on yleisesti tai jollakin alalla 
tarpeen. Verotoimisto voi niin ikään määrätä 
verovelvolliselle lisäennakon, jos viimeksi an
netussa veroilmoituksessa ilmoitetut tulot ovat 
vähintään 10 prosenttia ennakon perusteena 
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käytettyä määrää suuremmat. Ennakko voi
daan määrätä uudelleen myös pienemmän 
määräisenä, jos verovelvollinen esittää tarvitta
van selvityksen. 

Ennakon määrää koskevat voimassa olevat 
säännökset ovat taloudellisten olojen kehittyes
sä osoittautuneet liian kaavamaisiksi ja ennak
koperinnän ja lopullisen verotuksen varsin 
heikkoon vastaavuuteen johtaviksi. Pääasiassa 
ennakonkannon alaisia tuloja saaville verovel
vollisille maksuunpannuista veroista ja mak
suista on noin kolmannes jouduttu perimään 
jälkikannossa. Samalla näille samoille verovel
vollisille on kuitenkin palautettu liikaa perittyi
nä ennakkoina noin 15 prosenttia verojen ja 
maksujen yhteismäärästä. Vuodelta 1987 toi
mitetussa verotuksessa osakeyhtiöiltä perittiin 
veroja jälkikannossa noin 35 prosenttia. Enna-
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konpidätysjärjestelmän pnnssa palkansaajien 
palautusten ja lisämaksujen määrät ovat sen 
sijaan olleet kolmesta neljään prosenttia vero
jen ja maksujen kokonaismäärästä. 

Vuoden 1990 alusta voimaan tuleva laki 
yhtiöveron hyvityksestä (1232/88) sisältää 
säännökset yhtiön tuloveron vähimmäismää
rästä. Koska sen perusteena ei enää ole yhtiön 
verotettava tulo, vaan jaettavaksi päätettyjen 
osinkojen määrä, ei yhtiöltä perittävän tulove
ron vähimmäismäärän huomioon ottaminen 
ennakkoperinnässä ole nykyisten säännösten 
nojalla mahdollista. Tuloveron vähimmäis
määrän periminen vasta lopullisen verotuksen 
yhteydessä johtaisi nykyistäkin huomattavam
paan lopullisen verotuksen ja ennakkoperinnän 
vastaamattomuuteen. 

2. Ehdotetut muutokset 

Esityksessä ehdotetaan, että ennakonkan
nossa kerättäisiin määrä, joka verotuslain mu
kaan valtiolle, kunnille ja seurakunnille mak
suunpantavien verojen ja maksujen suorittami
seksi tarvitaan, kun ennakonpidätyksenä ja 
yhtiöveron hyvityksenä kertyvät määrät ote
taan huomioon. Ennakonkantoon sovellettai
siin siten samaa vastaavuustavoitetta, joka en
nakonpidätyksen osalta on ilmaistu ennakko
perintälain 11 §:ssä. Samalla vastuu ennakon 
määräämisperusteista siirtyisi valtiovarainmi
nisteriöltä verohallitukselle, jolle se jo enna
konpidätysperusteiden osalta kuuluu. Ennakon 
kantoerien lukumäärästä ja niiden suuruudesta 
samoin kuin pienimmästä kannettavasta enna
kosta päättäisi kuitenkin edelleenkin valtiova
rainministeriö. 

Käytännössä ennakon määräämisen lähtö
kohtina olisivat edelleenkin viimeksi toimitetun 
verotuksen tulo- ja varallisuustiedot sekä osa
keyhtiöiden osalta tiedot aikaisemmin jaetuista 
osingoista. Elinkeinotoimintaa harjoittavien 
verovelvollisten yksilöllinen tulokehitys voitai
siin kuitenkin aikaisempaa joustavammin ottaa 
huomioon ennakon määrässä elinkeinovero
tuksen laskenta- ja seurantajärjestelmän avul
la. Muiden tulonsaajaryhmien osalta verohalli
tus vahvistaisi kaavamaisemmat muutosperus
teet nykyistä valtiovarainministeriön päätöstä 
vastaavasti. Ehdotettu muutos mahdollistaisi 
myös verovelvolliselta itseltään saatavien tieto
jen nykyistä laajemman hyväksi käytön jo 
ennen ennakon määräämistä. Verovelvolliselta 

saatuja tietoja olisi mahdollista käyttää enna
kon perusteena samaan tapaan, kuin nykyisin 
menetellään ennakonpidätyksessä korkomeno
jen osalta. Järjestely toimisi samalla ensi aske
leena pyrittäessä yksilölliseen, oikein mitoitet
tuun ennakonkantoon. 

Yhtiöveron hyvityksen vaikutus osingon saa
jalta ennakkona perittävään määrään otettai
siin huomioon yhtiöveron hyvitysjärjestelmän 
voimaantuloon liittyvän siirtymäkauden jäl
keen. 

Pienten ennakkojen maksuunpanon sijasta 
vähäinen ennakkona perittävä määrä tulisi voi
da ottaa huomioon ennakonpidätyksen alaisis
ta tuloista toimitettavassa ennakonpidätykses
sä. Maksurasite jakautuisi tällöin nykyistä yh
teen tai kahteen erään jaettua ennakkoa tasai
semmin. Pienimmän ennakonkannossa perittä
vän määrän vahvistaisi kuitenkin edelleen val
tiovarainministeriö. Menettelyä olisi mahdollis
ta soveltaa luonnolliselle henkilölle kotikun
nasta määrättäviin ennakoihin. 

Ennakkoperinnän selkeyttämiseksi ja hallin
nollisten kustannusten vähentämiseksi luonnol
liselle henkilölle eri kunnista määrättävät enna
kot pyritään vastaisuudessa maksuunpane
maan verovelvollisen kotikunnassa yhdellä en
nakkoverolipulla. Menettelyn toteuttaminen 
käytännössä edellyttää kuitenkin vielä lisäselvi
tyksiä lähinnä eri veronsaajien osuuksien jaon 
ja ennakon oikaisumenettelyn osalta. 

Ennakkoperintälain 3 lukua ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että osingon maksajalla ei 
olisi ennakonpidätysvelvollisuutta yhtiöveron 
hyvitysjärjestelmään kuuluvien osinkojen ja 
osingon luontoisten korkojen osalta. Hallituk
sen esityksessä eduskunnalle henkilöstörahas
tolaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi 
(HE n:o 41, 1989 vp.) edellytettiin, että rahas
ton jäsenten saarnat etuudet olisi saatettava 
ennakkoperinnän alaisiksi. Rahasto-osuudesta 
toimitettaisiin ennakonpidätys kuten korosta ja 
sijoitusrahaston maksamasta voitto-osuudesta. 
Tarvittavat muutokset tehtäisiin ennakkoperin
tälain 3 lukuun. Henkilöstörahastolaki on tar
koitettu tulemaan voimaan vuoden 1990 alus
ta. 

3. Esityksen taloudelliset ja or
ganisatoriset vaikutukset 

Ennakkoperintää koskevana esityksellä ei 
ole olennaisia vaikutuksia veron tuottoon. En-
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nakonkannon vastaavuuden paraneminen no
peuttaisi jossain määrin verotulojen kertymistä 
veronsaajille. Ehdotuksen toteuttaminen edel
lyttää eräitä uusia järjestelyjä esimerkiksi vero
velvollisen antamien etukäteistietojen keräämi-

seksi. Uusi menettely johtaa kuitenkin työn ja 
hallinnollisten kustannusten säästöön, koska 
ennakon muuttamisprosessin odotetaan järjes
telyn vakiintuessa helpottuvan. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

!.Lakiehdotuksen perustelut 

Ehdotetut muutokset toteutettaisiin ennak
koperintälain 1 luvun 1 ja 2 §:ää sekä lain 3 ja 
4 lukujen säännöksiä muuttamalla. Ennakko
perintälain 1 luvun yleisiä säännöksiä uudistet
taisiin yhtiöveron hyvitysjärjestelmän huo
mioon ottamiseksi ja vanhan käsitteistön ajan
mukaistamiseksi. Nykyisen 3 luvun otsikko 
muutettaisiin yhtiöveron hyvitysjärjestelmän 
edellyttämällä tavalla koskemaan korosta ja 
voitto-osuudesta suoritettavaa ennakonpidätys
tä. Luvun 31-35 §:stä poistettaisiin niin ikään 
käsite osinko. Sekä 3 luvun otsikkoon että 
mainittuihin pykäliin lisättäisiin henkilöstöra
hastolain edellyttämä rahasto-osuuden käsite. 
Lisäksi 32 §:n sisältämää luetteloa niistä ta
hoista, joille suoritettavasta korosta tai voitto
osuudesta ei toimiteta ennakonpidätystä, tar
kennettaisiin säännöksen nykyiseen sanamuo
toon verrattuna asiasisältöä kuitenkaan muut
tamatta. 

1 §. Säännöksen sisältämä verojen ja maksu
jen luettelo ehdotetaan korvattavaksi vastaa
valla yleisemmällä käsitteellä verotuslain mu
kaan maksuunpantavista veroista, joihin myös 
yhtiöveron hyvityksestä annetun lain mukainen 
täydennysvero sisältyy. Lisäksi säännöksen sa
namuotoa ehdotetaan muutoinkin uudistetta
vaksi. 

2 §. Säännöstä täydennettäisiin 1 §:n muu
toksesta johtuvalla maininnalla, jonka mukaan 
ennakonpidätystä ei toimiteta tulosta, joka on 
lain mukaan verosta vapaata. 

36 §. Voimassa olevasta säännöksestä, johon 
sisältyy ennakonkannon kohteena olevien tulo
jen epätäydellinen luettelo, ehdotetaan tarpeet
tomana luovuttavaksi. 

Uusi säännös sisältäisi verohallitukselle sää
dettävän valtuuden ennakonkannon laskenta
perusteiden määräämisestä sekä valtuuden 
määrätä 37 ja 38 §:ssä säädettäviksi ehdotetta-

vista menettelyistä, ennakon perimisestä pidä
tyksen yhteydessä ja luonnollisen henkilön eri 
kunnista maksuunpantujen ennakoitten yhdis
tämisestä. 

37 §. Säännöksessä ehdotetaan lausuttavaksi 
ennakonkannon osalta ennakkoperintälain 
11 §:ään ennakonpidätyksen osalta jo sisältyvä 
vastaavuustavoite. Ennakonkannossa verovel
vollisen maksettavaksi olisi pantava määrä, 
joka mahdollisimman tarkoin vastaa verovel
vollisen tuloista ja varallisuudesta verovuonna 
sovellettavien veroperusteiden mukaan suori
tettavien verojen ja maksujen yhteismäärää. 
Verovelvollisen ennakkoperintä muodostaisi 
kokonaisuuden, jossa ennakonkantona mak
suunpantaisiin se verojen ja maksujen määrä, 
joka ei kerry ennakonpidätyksinä tai verovel
vollisen saamista osingoista kertyvinä yh
tiöveron hyvityksinä. Vähäinen ennakkona pe
rittävä määrä voitaisiin ottaa huomioon enna
konpidätyksen alaisista tuloista toimitettavassa 
ennakonpidätyksessä. 

38 §. Ennakon määräisi pääsääntöisesti sen 
veropiirin verotoimisto, jossa verovelvollisen 
verot maksuunpannaan. Sanonnailinen muutos 
johtuu ennakkoperintälain 1 §:ään ehdotetusta 
muutoksesta. Asiallista eroa menettelyissä ei 
tapahtuisi. Luonnolliselle henkilölle määräitä
vät ennakot voitaisiin kuitenkin yhdistää mak
suunpantaviksi yhdellä verolipulla kotikunnas
sa. 

39-41 §. Säännökset ehdotetaan tarpeetto
mina kumottaviksi. 

43 §. Voimassa olevan pykälän 1 momentt'ia 
vastaava säännös sisältyisi ehdotuksessa jo 
38 §:ään, mistä johtuen momentti olisi tarpee
ton. Säännöksessä jäljempänä olevat viittauk
set sen eri momentteihin muutettaisiin sekä 
tehtäisiin eräitä sanonnallisia muutoksia. 

47 ja 48 §. Säännöksiin sisältyvät viittaukset 
43 §:ään muutettaisiin vastaamaan uutta mo
menttijakoa. 
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2. Tarkemmat säännökset ja 
määräykset 

Ehdotettavat muutokset edellyttävät ennak
koperintäasetuksen (904178) muuttamista. 
Asetusluonnos on esityksen liitteenä. Verohal
lituksen päätökset ennakon laskentaperusteista 
julkaistaisiin säädöskokoelmassa muiden vero
hallituksen sitovien päätösten tapaan. 

3. Säätämisjärjestys 

Koska lakiehdotuksessa ei ole kysymys uu
desta tai lisätystä verosta, se olisi käsiteltävä 
valtiopäiväjärjestyksen 66 §:n mukaisessa sää
tämisjärjestyksessä. 

HE n:o 90 

4. Voimaantulo 

Jotta verohallitus voisi ajoissa antaa tarvitta
vat päätöksensä, tiedottaa verovelvollisille uu
distuksesta sekä antaa tarvittavan ohjauksensa 
verohallinnolle, lain hyväksymisen ja sen voi
maantulon välille tulisi jäädä riittävästi aikaa. 
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan tammi
kuun alusta vuonna 1990 samanaikaisesti yh
tiöveron hyvityksestä annetun lain voimaantu
lon kanssa. 

Osinkoon, osuuspääoman korkoon ja lisära
hastosijoitukselle maksettavaan korkoon, joka 
maksetaan ennen 1 päivää tammikuuta 1990 
päättyväitä tilikaudelta, sovellettaisiin nyt voi
massa olevan ennakkoperintälain 3 luvun sään
nöksiä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
ennakkoperintälain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperintälain (418/59) 39-41 §, 
muutetaan 1 ja 2 §, 3 luvun otsikko, 31-38 ja 43 §, 47 §:n 1 momentti ja 48 §:n 2 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 1 § osittain muutettuna 14 päivänä kesäkuuta 1985 annetulla lailla 

(460/85), 3 luvun otsikko 26 päivänä kesäkuuta 1987 annetussa laissa (584/87), 31 §muutettuna 
viimeksi mainitulla ja 29 päivänä joulukuuta 1988 annetulla lailla (1241/88), 32-35 §mainitussa 
26 päivänä kesäkuuta 1987 annetussa laissa, 37 ja 38 § 31 päivänä joulukuuta 1985 annetussa 
laissa (1083/85), 43 § osittain muutettuna viimeksi mainitulla ja 11 päivänä elokuuta 1978 
annetulla lailla (612/78) sekä 47 §:n 1 momentti viimeksi mainitussa laissa, näin kuuluviksi: 

1luku 

Yleiset säännökset 

1 § 
Verotuslain (482/58) mukaan valtiolle, kun

nalle, evankelisluterilaisen kirkon ja ortodoksi
sen kirkkokunnan seurakunnalle maksuunpan
tavan veron ja kansaneläkevakuutusmaksun 
perimiseksi toimitetaan verovuoden aikana en
nakkoperintä sen mukaan kuin tässä laissa 
säädetään. 

2 § 
Ennakkoperintä toimitetaan ennakonpidä

tyksenä tai ennakonkantona. Ennakonpidätys
tä ei toimiteta tulosta, joka lain mukaan ei ole 
veronalaista. 

3 luku 

Ennakonpidätys korosta, rahasto- ja 
voitto-osuudesta 

31 § 
Ennakonpidätysvelvollisia ovat: 
1) sijoitusrahasto maksamastaan voitto

osuudesta; 
2) rahalaitos korosta, jonka se maksaa otta

mastaan talletuksesta tai haltijalle maksetta
vaksi asetetusta sitoumuksesta; 

3) henkilöstörahasto maksamastaan rahasto
osuudesta; 

4) osuuskunnan säästökassa ottamastaan tal
letuksesta maksamastaan korosta; 

5) työnantaja perustamaansa huoltokontto
riin tehdystä talletuksesta maksamastaan ko
rosta; 
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6) osuuskuntalain 18 a §:ssä tarkoitettu lai
nausliikettä harjoittava osuuskunta ottamas
taan talletuksesta maksamastaan korosta; 

7) obligaatiolainan, debentuurilainan ja 
muun joukkovelkakirjalainan liikkeeseen laski
ja lainan korosta. 

Korosta, rahasto- ja voitto-osuudesta toimi
tettavan enoakanpidätyksen suuruus määrä
tään asetuksella. 

32 § 
Enoakanpidätystä ei toimiteta korosta, ra

hasto- tai voitto-osuudesta, joka suoritetaan: 
1) valtiolle tai sen laitokselle; 
2) kunnalle, kuntayhtymälle ja seurakunnal

le; 
3) kotimaiselle osakeyhtiölle tai osuuskun

nalle; 
4) raha-, vakuutus- tai eläkelaitokselle; 
5) muulle tulo- ja varallisuusverolain 4 ja 

5 §:ssä tarkoitetulle kaupparekisteriin merki
tylle yhteisölle tai yhtymälle; 

6) tulo- ja varallisuusverolain 21 §:ssä tar
koitetulle yleishyödylliselle yhteisölle; 

7) sellaiselle muulle yhteisölle tai henkilölle, 
joka esittää selvityksen siitä, ettei hän lain 
mukaan ole verovelvollinen korosta, rahasto
tai voitto-osuudesta. 

Jos on ilmeistä, ettei koron, rahasto- tai 
voitto-osuuden saajan tulo verovuonna nouse 
määrään, josta hänen olisi suoritettava valtion
tai kunnallisveroa, määrää sen veropiirin vero
toimisto, johon koron, rahasto- tai voitto
osuuden saajan kotikunta kuuluu, hänen pyyn
nöstään, ettei enoakanpidätystä ole toimitetta
va. Jos enoakanpidätys olisi liian suuri verrat
tuna lopullisesti suoritettavaan määrään, vero
toimisto voi määrätä pidätyksen toimitettavak
si pienempänä. 

Verohallitus voi erityisestä syystä määrätä, 
ettei korosta, rahasto- tai voitto-osuudesta ole 
toimitettava ennakonpidätystä. 

Edellä tässä pykälässä olevien säännösten 
estämättä on enoakanpidätys toimitettava, jos 
selvitystä, joka tarvitaan koron, rahasto- tai 
voitto-osuuden maksamiseksi enoakanpidätys
tä toimittamatta, ei esitetä koron, rahasto- tai 
voitto-osuuden maksajalle ennen kuin enoa
kanpidätys on 32 a §:n mukaan toimitettava. 

32 a § 
Enoakanpidätys korosta, rahasto- tai voitto

osuudesta toimitetaan silloin, kun korko, ra
hasto- tai voitto-osuus suoritetaan asianomai
selle tai merkitään hänen hyväkseen. 

33 § 
Korosta, rahasto- tai voitto-osuudesta pidä

tetty määrä on suoritettava veronkantovirano
maisen postisiirtotilille viimeistään sitä kalente
rikuukautta seuraavan kalenterikuukauden 
kymmenentenä päivänä, jonka aikana enoa
kanpidätys on 32 a §:n mukaan toimitettava. 
Maksetuista koroista, rahasto- ja voitto-osuuk
sista on sille lääninverovirastolle, jonka virka
alueella koron, rahasto- tai voitto-osuuden 
maksajan kotipaikka on, annettava sellainen 
tilitys kuin asetuksella säädetään. 

34 § 
Korosta, rahasto- tai voitto-osuudesta toimi

tetusta ennakonpidätyksestä on koron, ra
hasto- tai voitto-osuuden saajalle annettava 
verohallituksen vahvistaman kaavan mukainen 
todistus. 

35 § 
Mitä 17, 22-27, 29, 29 b, 29 c ja 29 d §:ssä 

on säädetty, sovelletaan myös korosta, ra
hasto- ja voitto-osuudesta toimitettavaan enna
konpidätykseen. 

4luku 

Ennakonkanto 

36 § 
Verohallitus vahvistaa ennakon Iaskentape

rusteeL 
Verohallitus määrää myös 37 §:n 2 momen

tissa ja 38 §:n 1 momentissa säädetystä menet
telystä. 

37 § 
Ennakonkannossa on verovelvollisen mak

settavaksi pantava määrä, joka vastaa mahdol
lisimman tarkoin verovelvollisen tuloista ja 
varallisuudesta verovuonna sovellettavien vero
perusteiden mukaan suoritettavien verojen ja 
maksujen yhteismäärää, vähennettynä enna
konpidätyksenä ja yhtiöveron hyvityksenä ker
tyväksi arvioidulla määrällä. 

Jos 1 momentissa tarkoitettua määrää ei 
42 §:n nojalla määrätä verovelvollisen makset
tavaksi, se voidaan ennakon määräämisen si
jasta ottaa huomioon verovelvollisen ennakon
pidätyksen alaisista tuloista toimitettavassa en
nakonpidätyksessä. 
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38 § 
Ennakon määrää sen veropiirin verotoimis

to, jossa verovelvollisen verot on verotuslain 
mukaan maksuunpantava. Luonnollisen henki
lön ennakon voi määrätä hänen kotikuntansa 
verotoimisto. 

Maksettavaksi määrätyistä ennakoista laadi
taan ennakkoveroluettelo ja ennakkoveroliput. 

43 § 
Ajasta, jonka kuluessa ennakon maksuunpa

no on saatettava loppuun, säädetään asetuksel
la. 

Jos ennakko on jäänyt määräämättä 1 mo
mentissa tarkoitettuna aikana tai se on määrät
ty ilmeisesti liian pieneksi, tulee asianomaisen 
verotoimiston kiireellisesti ja viimeistään vero
vuoden marraskuun loppuun mennessä toimit
taa maksuunpano sekä laatia lisäluettelo ja 
ennakkoveroliput. 

Jos henkilöllä, joka ei ole Suomessa verovel
vollinen asuin- tai kotipaikkansa perusteella, 
on täältä tilapäisesti ennakonkannon alaista 
tuloa, voidaan hänen maksettavakseen määrä
tä ennakko riippumatta 1 ja 2 momentissa 
mainituista määräajoista. 

47 § 
Edellä 46 §:n 1 momentissa tarkoitettua en

nakön uudelleen määräämistä ei toimiteta, ellei 
vaatimusta siitä ole tehty ennen verovuoden 

Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 1989 

loppua, eikä myöskään, ellei ennakon määrää 
olisi alennettava vähintään 10 prosentilla ja 
ainakin 100 markalla. Vaatimus ennakon uu
delleen määräämisestä 43 §:n 2 ja 3 momentis
sa tarkoitetuissa tapauksissa saadaan kuitenkin 
tehdä kahden viikon kuluessa siitä, kun vero
velvollinen on saanut tiedon ennakon määrää
misestä. 

48 § 

Edellä 43 §:n 2 ja 3 momentissa sekä 
46 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa kannetaan 
ennakko siten, kuin siitä säädetään asetuksella. 
Jos ennakko 46 §:n nojalla alennetaan jo suo
ritettua määrää pienemmäksi, verotoimiston 
on määrättävä liikaa kannettu määrä viipymät
tä palautettavaksi. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1990. Sitä sovelletaan mainittuna päivä
nä tai sen jälkeen toimitettavaan ennakonpidä
tykseen ja ennakonkantoon. 

Ennen lain voimaantuloa voimassa olleita 
ennakkoperintälain (418/59) 3 luvun säännök
siä sovelletaan kuitenkin osinkoon, osuuspää
oman korkoon ja lisärahastosijoitukselle mak
settuun korkoon, joka maksetaan ennen 1 
päivänä tammikuuta 1990 päättyneeitä tilikau
delta. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Ulla Puolanne 
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Liite 1 

Laki 
ennakkoperintälain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperintälain (418/59) 39-41 §, 
muutetaan 1 ja 2 §, 3 luvun otsikko, 31-38 ja 43 §, 47 §:n 1 momentti ja 48 §:n 2 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 1 § osittain muutettuna 14 päivänä kesäkuuta 1985 annetulla lailla 

(460/85), 3 luvun otsikko 26 päivänä kesäkuuta 1987 annetussa laissa (584/87), 31 §muutettuna 
viimeksi mainitulla ja 29 päivänä joulukuuta 1988 annetulla lailla (1241/88), 32-35 §mainitussa 
26 päivänä kesäkuuta 1987 annetussa laissa, 37 ja 38 § 31 päivänä joulukuuta 1985 annetussa 
laissa (1083/85), 43 § osittain muutettuna viimeksi mainitulla ja 11 päivänä elokuuta 1978 
annetulla lailla (612178) sekä 47 §:n 1 momentti viimeksi mainitussa laissa, näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

luku 

Yleiset säännökset 

1 §. 
Valtiolle tulon ja omaisuuden perusteella 

vuosittain suoritettavan veron ( v a 1 t i o n v e
r on), kunnalle tulon perusteella suoritetta
van veron (kun n a II i s vero), evankelislute
rilaisen kirkon ja ortodoksien kirkkokunnan 
seurakunnalle menevän k i r k o II i s vero n 
sekä kansaneläkelaitokselle suoritettavan va
kuutusmaksun (kansaneläkevakuutusmaksu) 
perimiseksi toimitetaan, sen mukaan kuin tässä 
laissa säädetään, verovuoden aikana en n a k
k o perin t ä sellaisesta tulosta ja omaisuudes
ta, joiden perusteella sanottuja veroja tai va
kuutusmaksua on suoritettava. 

2 §. 
Ennakkoperintä toimitetaan ennakonpidä

tyksenä tai ennakonkantona. 

3 luku 

Ennakonpidätys osingosta, korosta ja 
voitto-osuudesta 

31 § 
Ennakonpidätysvelvollisia ovat: 
1) osakeyhtiö maksamastaan osingosta; 

2) osuuskunta maksamastaan osuuspääoman 
korosta; 

1 § 
Verotuslain (482158) mukaan valtiolle, kun

nalle, evankelisluterilaisen kirkon ja ortodoksi
sen kirkkokunnan seurakunnalle maksuunpan
tavan veron ja kansaneläkevakuutusmaksun 
perimiseksi toimitetaan verovuoden aikana en
nakkoperintä sen mukaan kuin tässä laissa 
säädetään. 

2 § 
Ennakkoperintä toimitetaan ennakonpidä

tyksenä tai ennakonkantona. Ennakonpidätys
tä ei toimiteta tulosta, joka lain mukaan ei ole 
veronalaista. 

3 luku 

Ennakonpidätys korosta, rahasto- ja 
voitto-osuudesta 

31 § 
Ennakonpidätysvelvollisia ovat: 
1) sijoitusrahasto maksamastaan voitto

osuudesta; 
2) rahalaitos korosta, jonka se maksaa otta

mastaan talletuksesta tai haltijalle maksetta
vaksi asetetusta sitoumuksesta; 
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3) sijoitusrahasto maksamastaan voitto
osuudesta; 

4) rahalaitos korosta, jonka se maksaa otta
mastaan talletuksesta, lisärahastosijoituksesta 
tai haltijalle maksettavaksi asetetusta sitou
muksesta; 

5) osuuskunnan säästökassa ottamastaan tal
letuksesta maksamastaan korosta; 

6) työnantaja perustamaansa huoltokontto
riin tehdystä talletuksesta maksamastaan ko
rosta; 

7) osuuskuntalain 18 a §:ssä tarkoitettu lai
nausliikettä harjoittava osuuskunta ottamas
taan talletuksesta maksamastaan korosta; ja 

8) obligaatiolainan, debentuurilainan ja 
muun joukkovelkakirjalainan liikkeeseen laski
ja lainan korosta. 

Osingosta sekä edellä 1 momentissa maini
tusta voitto-osuudesta ja korosta toimitettavan 
ennakonpidätyksen suuruus määrätään asetuk
sella, ei kuitenkaan suuremmaksi kuin 50 pro
sentiksi osingon, voitto-osuuden tai koron 
määrästä. 

Osinkona pidetään myös osakeyhtiön otta
mastaan muusta kuin 1 momentissa tarkoite
tusta lainasta maksamaa tai hyvittämää kor
koa, jos korko on määrätty kokonaan tai 
osaksi riippuvaksi yhtiön vuosivoiton tai osin
gon suuruudesta tai jos laina tuottaa osallisuu
den yhtiön vuosivoittoon. 

32 § 
Ennakonpidätystä ei toimiteta osingosta, ko

rosta tai voitto-osuudesta, joka suoritetaan 
valtiolle tai sen laitokselle, kunnalle, kuntayh
tymälle, seurakunnalle tahi kotimaiselle osa
keyhtiölle tai osuuskunnalle taikka sellaiselle 
muulle yhteisölle tai henkilölle, joka esittää 
selvityksen siitä, ettei hän lain mukaan ole 
verovelvollinen sanotunlaisesta tulosta. 

Ehdotus 

3) henkilöstörahasto maksamastaan rahasto
osuudesta; 

4) osuuskunnan säästökassa ottamastaan tal
letuksesta maksamastaan korosta; 

5) työnantaja perustamaansa huoltokontto
riin tehdystä talletuksesta maksamastaan ko
rosta; 

6) osuuskuntalain 18 a §:ssä tarkoitettu lai
nausliikettä harjoittava osuuskunta ottamas
taan talletuksesta maksamastaan korosta; 

7) obligaatiolainan, debentuurilainan ja 
muun joukkovelkakirjalainan liikkeeseen laski
ja lainan korosta. 

Korosta, rahasto- ja voitto-osuudesta toimi
tettavan ennakonpidätyksen suuruus määrä
tään asetuksella. 

32 § 
Ennakonpidätystä ei toimiteta korosta, ra

hasto- tai voitto-osuudesta, joka suoritetaan: 
1) valtiolle tai sen laitokselle; 
2) kunnalle, kuntayhtymälle ja seurakunnal

le; 
3) kotimaiselle osakeyhtiölle tai osuuskun

nalle; 
4) raha-, vakuutus- tai eläkelaitokselle; 
5) muulle tulo- ja varallisuusverolain 4 ja 

5 § :ssä tarkoitetulle kaupparekisteriin merki
tylle yhteisölle tai yhtymälle; 

6) tulo- ja varallisuusverolain 21 § :ssä tar
koitetulle yleishyödylliselle yhteisölle; 

7) sellaiselle muulle yhteisölle tai henkilölle, 
joka esittää selvityksen siitä, ettei hän lain 
mukaan ole verovelvollinen korosta, rahasto
tai voitto-osuudesta. 
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Jos on ilmeistä, ettei osingon, koron tai 
voitto-osuuden saajan tulo verovuotena nouse 
määrään, josta hänen olisi suoritettava valtion
tai kunnallisveroa, määrää sen veropiirin vero
johtaja, johon osingon, koron tai voitto-osuu
den saajan kotikunta kuuluu, hänen pyynnös
tään, ettei ennakonpidätystä ole toimitettava. 
Jos pidätys olisi liian suuri verrattuna lopulli
sesti suoritettavaan määrään, verojohtaja voi 
niin ikään määrätä pidätyksen toimitettavaksi 
pienempänä. 

Verohallitus voi erityisestä syystä määrätä, 
ettei osingosta, korosta tai voitto-osuudesta ole 
toimitettava ennakonpidätystä. 

Edellä tässä pykälässä olevien säännösten 
estämättä on ennakonpidätys toimitettava, jol
lei selvitystä, joka tarvitaan osingon, koron tai 
voitto-osuuden maksamiseksi ennakonpidätys
tä toimittamatta, esitetä osingon, koron tai 
voitto-osuuden maksajalle ennen kuin enna
konpidätys on 32 a §:n mukaan viimeistään 
toimitettava. 

32 a § 
Ennakonpidätys osingosta, korosta tai 

voitto-osuudesta toimitetaan silloin, kun osin
ko, korko tai voitto-osuus suoritetaan asian
omaiselle tai merkitään hänen hyväkseen. En
nakonpidätys osingosta on kuitenkin toimitet
tava viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun 
osinko on ollut asianomaisen nostettavissa. 

33 § 
Osingosta, korosta tai voitto-osuudesta pidä- -

tetyt varat on suoritettava veronkantovirano
maisen postisiirtotilille viimeistään sitä kalente
rikuukautta seuraavan kalenterikuukauden 
kymmenentenä päivänä, jonka aikana enna
konpidätys on 32 a §:n mukaan viimeistään 
toimitettava. Samalla on sille lääninveroviras
tolle, jonka virka-alueella osingon, koron tai 
voitto-osuuden maksajan kotipaikka on, an
nettava sellainen tilitys kuin asetuksella sääde
tään. 

34 § 
Osingosta, korosta tai voitto-osuudesta toi

mitetusta ennakonpidätyksestä on osingon, ko
ron tai voitto-osuuden saajalle annettava vero
hallituksen vahvistaman kaavan mukainen to
distus. 

2 3Y0668P 

Ehdotus 

Jos on ilmeistä, ettei koron, rahasto- tai 
voitto-osuuden saajan tulo verovuonna nouse 
määrään, josta hänen olisi suoritettava valtion
tai kunnallisveroa, määrää sen veropiirin vero
toimisto, johon koron, rahasto- tai voitto
osuuden saajan kotikunta kuuluu, hänen pyyn
nöstään, ettei ennakonpidätystä ole toimitetta
va. Jos ennakonpidätys olisi liian suuri verrat
tuna lopullisesti suoritettavaan määrään, vero
toimisto voi määrätä pidätyksen toimitettavak
si pienempänä. 

Verohallitus voi erityisestä syystä määrätä, 
ettei korosta, rahasto- tai voitto-osuudesta ole 
toimitettava ennakonpidätystä. 

Edellä tässä pykälässä olevien säännösten 
estämättä on ennakonpidätys toimitettava, jos 
selvitystä, joka tarvitaan koron, rahasto- tai 
voitto-osuuden maksamiseksi ennakonpidätys
tä toimittamatta, ei esitetä koron, rahasto- tai 
voitto-osuuden maksajalle ennen kuin enna
konpidätys on 32 a §:n mukaan toimitettava. 

32 a § 
Ennakonpidätys korosta, rahasto- tai voitto

osuudesta toimitetaan silloin, kun korko, ra
hasto- tai voitto-osuus suoritetaan asianomai
selle tai merkitään hänen hyväkseen. 

33 § 
Korosta, rahasto- tai voitto-osuudesta pidä

tetty määrä on suoritettava veronkantovirano
maisen postisiirtotilille viimeistään sitä kalente
rikuukautta seuraavan kalenterikuukauden 
kymmenentenä päivänä, jonka aikana enna
konpidätys on 32 a §:n mukaan toimitettava. 
Maksetuista koroista, rahasto- ja voitto-osuuk
sista on sille lääninverovirastolle, jonka virka
alueella koron, rahasto- tai voitto-osuuden 
maksajan kotipaikka on, annettava sellainen 
tilitys kuin asetuksella säädetään. 

34 § 
Korosta, rahasto- tai voitto-osuudesta toimi

tetusta ennakonpidätyksestä on koron, ra
hasto- tai voitto-osuuden saajalle annettava 
verohallituksen vahvistaman kaavan mukainen 
todistus. 
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35 § 
Mitä 17, 22-27, 29, 29 b, 29 c ja 29 d §:ssä 

on säädetty, sovelletaan myös korosta, osin
gosta ja voitto-osuudesta toimitettavaan enna
konpidätykseen. 

Ehdotus 

35 § 
Mitä 17, 22-27, 29, 29 b, 29 c ja 29 d §:ssä 

on säädetty, sovelletaan myös korosta, ra
hasto- ja voitto-osuudesta toimitettavaan enna
konpidätykseen. 

4 luku 

Ennakonkanto 

36 §. 
Verovelvolliselta, jolla on tuloa kiinteistöstä, 

liikkeestä tai ammatista tahi muuta sellaista 
veronalaista tuloa, josta ennakonpidätystä ei 
ole toimitettava, taikka verotettavaa omaisuut
ta, toimitetaan ennakonkanto. 

Niin ikään toimitetaan ennakonkanto avoi
men yhtiön, kuolinpesän ja muun kansaneläke
lain 5 §:ssä tarkoitetun yhtymän osakkaalta 
hänelle mainitun lainkohdan perusteella mää
rättävän vakuutusmaksun osalta. 

37 § 
Ennakonkannossa verovelvollisen on suori

tettava määrä, joka vastaa: 
1) sitä valtionveroa, joka verovelvollisen oli

si voimassa olevan verokannan mukaan suori
tettava hänelle viimeksi toimitetussa verotuk
sessa vahvistetusta tulosta ja omaisuudesta; 
sekä 

2) sitä kunnallis- ja kirkollisveroa sekä kan
saneläke- ja sairausvakuutusmaksua, jotka hä
nen olisi verovuoden veroäyrin hintaa ja vero
äyriltä menevää kansaneläke- ja sairausvakuu
tusmaksua soveltaen suoritettava: 

a) niiden kiinteistö-, liike- tai ammattitulo
jen taikka 36 §:n 2 momentissa tarkoitettua 
vakuutusmaksua määrättäessä huomioon otet
tavien tulojen perusteella, jotka hänellä on 
viimeksi toimitetussa verotuksessa arvioitu ko
tikunnassa olleen; ja 

b) sellaisten henkilökohtaisten tulojen pe
rusteella, joita hänellä on viimeksi toimitetussa 
verotuksessa katsottava olleen. 

Jos verovelvollisen verotettavaan tuloon on 
sisältynyt sellaista tuloa, josta on toimitettava 
ennakonpidätys, vähennetään maksuunpanta
van ennakon määrästä se määrä, jonka voi
daan arvioida tulevan suoritetuksi ennakonpi
dätyksellä. 

Milloin verovelvolliselle on viimeksi toimite
tussa verotuksessa määrätty kunnallis- ja kir-

36 § 
Verohallitus vahvistaa ennakon laskentape

rusteet. 

Verohallitus määrää myös 37§ :n 2 momen
tissa ja 38 § :n 1 momentissa säädetystä menet
telystä. 

37 § 
Ennakonkannossa on verovelvollisen mak

settavaksi pantava määrä, joka vastaa mahdol
lisimman tarkoin verovelvollisen tuloista ja 
varallisuudesta verovuonna sovellettavien vero
perusteiden mukaan suoritettavien verojen ja 
maksujen yhteismäärää, vähennettynä enna
konpidätyksenä ja yhtiöveron hyvityksenä ker
tyväksi arvioidulla määrällä. 

Jos 1 momentissa tarkoitettua määrää ei 
42 § :n nojalla määrätä verovelvollisen makset
tavaksi, se voidaan ennakon määräämisen si
jasta ottaa huomioon verovelvollisen ennakon
pidätyksen alaisista tuloista toimiteltavassa en
nakonpidätyksessä. 
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kollisveroa kiinteistö-, liike- tai ammattitulois
ta taikka kansaneläkevakuutusmaksua muualla 
kuin hänen kotikunnassaan, on ennakko tältä 
osalta määrättävä erikseen, noudattaen vastaa
vasti, mitä 1 momentissa on säädetty. 

38 § 
Jos verovelvolliselle on viimeksi toimitetussa 

verotuksessa määrätty veroa myös sellaisesta 
tulosta, jonka ei voida katsoa verovuonna 
uusiutuvan, ei sanottua tuloa oteta huomioon 
ennakon suuruutta määrättäessä. 

39 §. 
Milloin suhdanteiden tai rahan arvon muut

tumisen taikka muiden erityisten syiden takia 
on katsottava, että kiinteistöstä, liikkeestä tai 
ammatista saadut verotettava! tulot tai omai
suuden arvot ovat yleisesti tai jollakin alalla 
nousseet tai laskeneet siitä, mitä ne ovat vii
meksi toimitetussa verotuksessa olleet, valtio
varainministeriöllä on valta määrätä, että en
nakon perusteeksi pantavaa 37 §:ssä tarkoitet
tua tuloa tai omaisuuden arvoa on koko valta
kunnassa tai sen määrätyissä osissa korotettava 
tai alennettava tietyllä määrällä. 

40 §. 
Jollei 36 §:ssä tarkoitetulle verovelvolliselle 

ole viimeksi toimitetussa verotuksessa pantu 
veroa mainitussa pykälässä tarkoitetusta tulos
ta tai omaisuudesta, on kannettava ennakko 
määrättävä arvion mukaan. 

41 §. 
Milloin verovelvollisen kiinteistöstä, liikkees

tä tai ammatista saaman tulon voidaan arvioi
da viimeksi päättyneen verovuoden aikana li
sääntyneen tai vähentyneen enemmän kuin JO 
prosenttia verrattuna sitä edellisen verovuoden 
vastaavaan tuloon taikka jos on ilmeistä, että 
tulo tulee olennaisesti muuttumaan, on 
37 §:ssä tarkoitettua tuloa korotettava tai alen
nettava arvion mukaan sekä ennakko määrät
tävä tästä korotetusta tai alennetusta tulosta. 

43 § 
Ennakon määrää sen veropiirin verojohtaja, 

jossa verovelvollisen verotus kysymyksessä ole
vasta tulosta on verotuslain mukaan toimitetta
va. Verojohtajan tulee pitää huolta ennakkove-

Ehdotus 

38 § 
Ennakon maaraa sen veropurm verotoimis

to, jossa verovelvollisen verot on verotuslain 
mukaan maksuunpantava. Luonnollisen henki
lön ennakon voi määrätä hänen kotikuntansa 
verotoimisto. 

Maksettavaksi määrätyistä ennakoista laadi
taan ennakkoveroluettelo ja ennakkoveroliput. 

(Kumotaan) 

(Kumotaan) 

(Kumotaan) 

43 § 
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rotuette/on laatimisesta sekä ennakkoverolip
pujen kirjoittamisesta. 

Ajasta, jonka kuluessa ennakon maksuunpa
no on saatettava loppuun, säädetään asetuksel
la. 

Jos ennakko on jäänyt määräämättä 2 mo
mentissa tarkoitettuna aikana tai se on määrät
ty ilmeisesti liian pieneksi, tulee asianomaisen 
verojohtajan kiireellisesti ja viimeistään vero
vuoden marraskuun loppuun mennessä toimit
taa maksuunpaneminen sekä pitää huolta lisä
luettelojen laatimisesta ja ennakkoverolippujen 
kirjoittamisesta. 

Milloin henkilöllä, joka ei ole Suomessa 
verovelvollinen asuin-· tai kotipaikkansa perus
teella, on täältä tilapäisesti 36 §:ssä tarkoitet
tua tuloa, voidaan hänen maksettavakseen 
määrätä ennakko riippumatta 2 ja 3 momentis
sa mainituista määräajoista. 

47 §. 
Edellä 46 § :n 1 momentissa tarkoitettua en

nakon uudelleen määräämistä ei toimiteta, ellei 
vaatimusta siitä ole tehty ennen verovuoden 
loppua, eikä myöskään, ellei ennakon määrää 
olisi alennettava vähintään 10 prosentilla ja 
ainakin 100 markalla. Sen estämättä, mitä 
edellä on säädetty, saadaan 43 §:n 3 ja 4 
momentissa tarkoitetuissa tapauksissa vaati
mus ennakon uudelleen määräämisestä tehdä 
kahden viikon kuluessa siitä, kun verovelvolli
nen on saanut tiedon ennakon määräämisestä. 

Ehdotus 

Ajasta, jonka kuluessa ennakon maksuunpa
no on saatettava loppuun, säädetään asetuksel
la. 

Jos ennakko on jäänyt määräämättä 1 mo
mentissa tarkoitettuna aikana tai se on määrät
ty ilmeisesti liian pieneksi, tulee asianomaisen 
verotoimiston kiireellisesti ja viimeistään vero
vuoden marraskuun loppuun mennessä toimit
taa maksuunpano sekä laatia lisäluettelo ja 
ennakkoveroliput. 

Jos henkilöllä, joka ei ole Suomessa verovel
vollinen asuin- tai kotipaikkansa perusteella, 
on täältä tilapäisesti ennakonkannon alaista 
tuloa, voidaan hänen maksettavakseen määrä
tä ennakko riippumatta 1 ja 2 momentissa 
mainituista määräajoista. 

47 § 
Edellä 46 §:n 1 momentissa tarkoitettua en

nakon uudelleen määräämistä ei toimiteta, ellei 
vaatimusta siitä ole tehty ennen verovuoden 
loppua, eikä myöskään, ellei ennakon määrää 
olisi alennettava vähintään 10 prosentilla ja 
ainakin 100 markalla. Vaatimus ennakon uu
delleen määräämisestä 43 §:n 2 ja 3 momentis
sa tarkoitetuissa tapauksissa saadaan kuitenkin 
tehdä kahden viikon kuluessa siitä, kun vero
velvollinen on saanut tiedon ennakon määrää
misestä. 

48 § 

Edellä 43 §:n 3 ja 4 momentissa sekä 
46 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa kannetaan 
ennakko siten, kuin siitä säädetään asetuksella. 
Milloin ennakko 46 §:n nojalla alennetaan jo 
suoritettua määrää pienemmäksi, verojohtajan 
on määrättävä liikaa kannettu määrä viipymät
tä palautettavaksi. 

Edellä 43 §:n 2 ja 3 momentissa sekä 
46 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa kannetaan 
ennakko siten, kuin siitä säädetään asetuksella. 
Jos ennakko 46 §:n nojalla alennetaan jo suo
ritettua määrää pienemmäksi, verotoimiston 
on määrättävä liikaa kannettu määrä viipymät
tä palautettavaksi. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1990. Sitä sovelletaan mainittuna päivä
nä tai sen jälkeen toimiteitavaan ennakonpidä
tykseen ja ennakonkantoon. 

Ennen lain voimaantuloa voimassa olleita 
ennakkoperintälain (418/59) 3 luvun säännök
siä sovelletaan kuitenkin osinkoon, osuuspää
oman korkoon ja lisärahastosijoitukselle mak-
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Ehdotus 

settuun korkoon, joka maksetaan ennen 1 
päivänä tammikuuta 1990 päättyneeitä tilikau
della. 
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Luonnos Liite 2 

Asetus 
ennakkoperintäasetuksen muuttamisesta 

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esitte
lystä muutetaan 1 päivänä joulukuuta 1978 annetun ennakkoperintäasetuksen (904178) 3 luvun 
otsikko sekä 3 ja 4 luku, 

sellaisina kuin niistä ovat 3 luvun otsikko 25 päivänä syyskuuta 1987 annetussa asetuksessa 
(756/87) ja 3 luku osittain muutettuna viimeksi mainitulla ja 23 päivänä joulukuuta 1988 
annetulla asetuksella (1113/88), näin kuuluviksi: 

3 luku 

Ennakonpidätys korosta, rahasto- ja 
voitto-osuudesta 

38 § 
Ennakonpidätys on 50 prosenttia ennakko

perintälain 31 §:ssä tarkoitetusta korosta, ra
hasto- ja voitto-osuudesta. Ennakonpidätystä 
ei ole kuitenkaan toimitettava, jos koron mää
rä on pienempi kuin 100 markkaa. 

Ennakonpidätystä ei myöskään toimiteta tai 
se toimitetaan 1 momentissa säädettyä pienem
pänä, jos koron, rahasto- tai voitto-osuuden 
saaja esittää maksajalle verotoimiston antaman 
todistuksen, johon on merkitty tätä koskeva 
määräys. Todistus esitetään korkoa, rahasto
tai voitto-osuutta nostettaessa. 

Verotoimiston antamaa todistusta vastaavat 
tiedot voidaan verohallituksen hyväksymin 
edellytyksin antaa suoraan koron, rahasto- tai 
voitto-osuuden maksajalle. 

39 § 
Korosta, rahasto- tai voitto-osuudesta toimi

tettava ennakonpidätys määrätään täysin mar
koin siten, että lasketun määrän päättyessä 
penneihin ne jätetään lukuun ottamatta. 

40 § 
Korosta, rahasto- ja voitto-osuudesta toimi

tetut ennakonpidätykset on suoritettava asi
anomaista tilillepanokorttia käyttäen sen lää
ninveroviraston postisiirtotilille, jonka virka
alueella koron, rahasto- tai voitto-osuuden 
maksajan kotikunta on. 

41 § 
Ennakkoperintälain 33 §:n mukaan läänin

verovirastolle annettavasta tilityksestä tulee il
metä maksettujen korkojen, rahasto- sekä 
voitto-osuuksien kokonaismäärät, toimitettu
jen ennakonpidätysten yhteismäärät sekä muut 
verohallituksen vahvistaman kaavan mukaisel
la lomakkeella vaadittavat tiedot. 

Koron, rahasto- tai voitto-osuuden maksa
jan on lääninveroviraston tai verotoimiston 
asianomaisen virkamiehen kehotuksesta ilmoi
tettava ne koron, rahasto- tai voitto-osuuden 
saajat, joilta ennakonpidätystä ei ole toimitettu 
tai joilta ennakonpidätys on toimitettu pienem
pänä kuin 50 prosentin mukaan. 

42 § 
Suomen Pankin on tehtävä ilmoitus joukko

velkakirjalainoista pitämiinsä rekistereihin 
merkitsemistään obligaatiolainoista, debentuu
rilainoista sekä muista joukkovelkakirjalai
noista sen veropiirin verotoimistolle, johon 
lainan liikkeeseen laskijan kotikunta kuuluu. 
Ilmoitus on tehtävä heti merkitsemisen tapah
duttua ja siitä tulee käydä ilmi lainan määrä, 
maksusuunnitelma, korko sekä muut lainaan 
liittyvät ehdot. 

43 § 
Kun 38 §:ssä tarkoitettu todistus esitetään 

koron, rahasto- tai voitto-osuuden maksajalle, 
on maksajan tehtävä todistukseen merkinnät 
maksamastaan korosta, rahasto- tai voitto
osuudesta. Verohallitus voi yksittäistapaukses
sa oikeuttaa koron, rahasto- tai voitto-osuuden 
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maksajan tekemään merkinnän muuhun kuin 
edellä tarkoitettuun todistukseen. 

Koron, rahasto- tai voitto-osuuden maksaja, 
joka on oikeutettu tekemään korkoa, rahasto
tai voitto-osuutta koskevat merkinnät edellä 
mainitun todistuksen sijasta pidätystodistuk
seen, saa verovuoden päätyttyä hävittää sen, 
jos muu koron, rahasto- tai voitto-osuuden 
maksaja ei ole tehnyt pidätystodistukseen mer
kintöjä. 

44§ 
Korosta, rahasto- ja voitto-osuudesta toimi

teitavaan ennakonpidätykseen on vastaavasti 
sovellettava, mitä 35 ja 36 §:ssä on säädetty. 

4 luku 

Ennakonkanto 

45 § 
Ennakkoperintälain 37 §:ssä tarkoitettujen 

enoakkojen säännönmukainen määrääminen ja 
maksuunpano on saatettava loppuun tammi
kuun aikana. 

46 § 
Verotoimiston tulee pitää huolta siitä, että 

ennakkoveroliput toimitetaan verovelvollisille 
hyvissä ajoin ennen ennakon ensimmäisen erän 
maksu päivää. 

Ne ennakkoveroliput, joita ei ole voitu toi
mittaa perille, on pidettävä verotoimistossa 
verovelvollisen saatavana. 

47 § 
Ennakkoperintälain 37 §:n 1 momentin no

jalla määrätyt ennakot kannetaan valtiovarain
ministeriön määrääminä kantokuukausina si
ten, että eri kuukausina kannettavat ennakot 
on suoritettava viimeistään kunkin kuukauden 
23 päivänä. 

48 § 
Jos verovelvollinen ennakkoperintälain 

46 §:n 1 momentissa mainitulla perusteella 
pyytää ennakon uudelleen määräämistä tai sen 
poistamista, hänen on muun tarvittavan selvi
tyksen lisäksi esitettävä ennakon määränneelle 
verotoimistolle aikaisemmin saamansa ennak
koverolippu sekä, jos ennakosta jo suoritettu 
määrä ei käy ilmi ennakkoverolipusta, selvitys 
siitä, paljonko ennakosta on suoritettu. 

Jos verovelvollinen, jolle on määrätty en
nakkoperintälain 37 §:n 1 momentissa tarkoi
tettu ennakko useassa kunnassa, pyytää ennak
koja oikaistavaksi, on hänen annettava asiano
maisille verotoimistoille niitä koskevat ennak
koveroliput. 

49 § 
Ennakkoperintälain 43 §:n 2 ja 3 momentin 

mukaan maksettavaksi pantu ennakko on mää
rättävä kannettavaksi ottaen soveltuvin osin 
huomioon, mitä ennakon kantoeristä erikseen 
on määrätty. 

Jos ennakkoa on ennakkoperintälain 46 §:n 
mukaan alennettu, on jäljelle jäävästä määräs
tä vähennettävä verovelvollisen jo maksama 
osa ja jäännös määrättävä hänen suoritetta
vakseen siten kuin verohallitus määrää. Jos 
ennakko on alennettu jo suoritettua määrää 
pienemmäksi, on liikaa kannettu määrä mää
rättävä viipymättä palautettavaksi. 

Ennakkoperintälain 43 §:n 3 momentissa 
tarkoitetussa tapauksessa voi verotoimisto kui
tenkin määrätä ennakon heti kokonaisuudes
saan kannettavaksi. 

50§ 
Ennakon eriä määrättäessä jätetään täysien 

markkojen yli menevä osa lukuun ottamatta. 

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam
mikuuta 1990. 




