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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi ennakkoperintälain 
10 §:n väliaikaisesta muuttamisesta sekä työnantajan sosiaalitur
vamaksusta annetun lain 5 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että kuluvana vuon
na sovellettuun tapaan verohallitukselle annet
taisiin valtuus määrätä muun palkkatulon en
nakonpidätyksestä poiketen, milloin pidätys 
toimitetaan vuonna 1990 tehdyn työmatkan 
perusteella maksettavien kustannuskorvausten 
veronalaisesta osasta. Työnantajan sosiaalitur-

vamaksusta annettua lakia muutettaisiin vas
taavasti. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päi
vänä tammikuuta 1990. Niitä sovellettaisiin 
vuonna 1990 tehdyistä työmatkoista saatuun 
palkkaan. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Kuluvan vuoden alusta voimaan tulleen uu
den tulo- ja varallisuusverolain (1240/88) 
50 §:n mukaan työmatkasta maksettavien kus
tannuskorvausten verokohtelu muuttui siten, 
että osa korvauksista on aikaisemmasta poike
ten veronalaista tuloa. Työnantajan suoritta
mat veronalaiset matkakustannusten korvauk
set tulivat samalla osana palkkaa ennakonpidä
tyksen piiriin ennakkoperintälain (418/59) 
4 §:n nojalla. Säännöksen mukaan palkkana 
pidetään kaikenlaatuista palkkaa, palkkiota, 
osapalkkiota sekä muuta etuutta ja korvausta, 
joka suoritetaan virasta tai toimesta tahi sellai
sesta työstä, tehtävästä tai palveluksesta, joka 
työn tai tehtävän antajalle tehdään korvausta 
vastaan. Työnantaja on velvollinen toimitta
maan suorittamastaan palkasta ennakonpidä
tyksen. Ennakkoperintälain 10 §:n 1 momentin 
nojalla ennakonpidätys palkasta on toimitetta
va kunkin palkanmaksun yhteydessä tai, mil
loin palkka merkitään asianomaisen hyväksi, 
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tilille merkittäessä. Samaa säännöstä sovelle
taan pykälän 2 momentin mukaan myös etukä
teen maksettavaan palkkaan. Verosta vapaista 
kustannuskorvauksista ennakonpidätystä ei 
toimiteta. 

Monilla toimialoilla käytössä olevan matka
ennakkojärjestelmän piirissä matkakustannus
ten korvausten veronalaisen osuuden määrittä
minen ja pidätyksen toimittaminen matkaen
nakkoa maksettaessa osoittautui kuitenkin 
hankalaksi. Tämän vuoksi ennakkoperintälain 
10 §:ään lisättiin (315/89) väliaikaisesti uusi 5 
momentti, jonka mukaan verohallituksella on 
valtuus määrätä vuonna 1989 tehdyn työmat
kan perusteella maksettavalle veronalaisen 
matkakustannuskorvauksen ennakonpidätyk
selle muun palkkatulon ennakonpidätyksestä 
poikkeava ajankohta. Saamansa valtuuden no
jalla verohallitus määräsi ennakonpidätyksen 
toimittamisajankohdasta antamanaan päätök
sellä (403/89), että matkakustannusten kor
vauksesta toimitetaan ennakonpidätys viimeis
tään matkakustannusten korvaamista lähinnä 
seuraavan palkkakauden palkanmaksun yhtey-
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dessä, kuitenkin viimeistään vuoden 1989 aika
na tapahtuvan viimeisen palkanmaksun tai 
matkakustannusten maksamisen yhteydessä. 

Ennakkoperintälain muuttamisen yhteydessä 
muutettiin myös työnantajan sosiaaliturvamak
susta annetun lain 5 § väliaikaisesti vastaa
maan ennakkoperintälakia (316/89). Työnan
tajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 5 §:n 
1 momenttihan määrää, että sosiaaliturvamak
su on suoritettava lääninverovirastolle enna
konpidätyksen suorittamisen yhteydessä, vii
meistään kuitenkin palkanmaksukuukautta 
seuraavan kalenterikuukauden 10 päivänä. Vä
liaikaisesti voimassa olevan säännöksen mu
kaan sosiaaliturvamaksu voidaan suorittaa en
nakonpidätyksen suorittamiselle säädetyssä 
määräajassa eli viimeistään pidätyksen toimit
tamista seuraavan kalenterikuukauden 10 päi
vänä. 

Tulo- ja varallisuusverolakiin ei ole ehdotet
tu matkakustannusten korvauksia koskevia ku
luvan vuoden verokohtelusta poikkeavia sellai
sia muutoksia vuodelle 1990 (hall. es. n:o 
110/1989 vp.), jotka poistaisivat tarpeen sää
tää ennakonpidätyksen toimittamisen poikkea
vasta ajankohdasta. Tämän vuoksi ehdotetaan 
ennakkoperintälakia ja työnantajan sosiaali
turvamaksusta annettua lakia muutettaviksi 
myös vuotta 1990 varten nyt voimassa olevia 
muutoksia vastaavasti. Ehdotettuja muutoksia 
sovellettaisiin vuonna 1990 tehtyjen työmatko
jen perusteella maksettuihin veronalaisiin mat-

1. 

kakustannusten korvauksiin. Verohallituksen 
päätösluonnos on esityksen liitteenä. 

2. Ehdotuksen taloudelliset vai
kutukset 

Ehdotuksella ei olisi vaikutuksia veron tuot
toon. Ehdotus vähentäisi työnantajain ja vero
hallinnon työn lisääntymistä ja hidastaisi vä
häisessä määrin ennakonpidätysten kertymistä 
veronsaajille. 

3. Voimaantulo ja soveltaminen 

Muutosehdotukset on tarkoitettu tulemaan 
voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990. Lakeja 
sovellettaisiin vuonna 1990 tehtyjen työmatko
jen johdosta maksettujen veronalaisten matka
kustannuskorvausten ennakonpidätyksiin. 

4. Säätämisjärjestys 

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

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdo
tukset: 

Laki 
ennakkoperintälain 10 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakko
perintälain 10 §:ään 7 päivänä huhtikuuta 1989 annetulla lailla (315/89) väliaikaisesti lisätty 5 
momentti näin kuuluvaksi: 

10§ 

Verohallitus määrää, milloin ennakonpidä
tys on toimitettava vuonna 1989 ja 1990 tehdyn 
työmatkan perusteella maksettavan matkakus
tannusten korvauksen veronalaisesta osasta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1990. 

päivänä 
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2. 
Laki 

työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 5 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan työnantajan sosiaaliturvamaksusta 4 päivänä 
heinäkuuta 1963 annetun lain 5 §:ään 7 päivänä huhtikuuta 1989 annetulla lailla (316/89) 
väliaikaisesti lisätty 6 momentti näin kuuluvaksi: 

5 § korvauksen veronalaisesta osasta suoritettavaa 
- - - - - - - - - - - - työnantajan sosiaaliturvamaksua. 

Mitä 5 momentissa on säädetty, koskee 
myös vuonna 1989 ja 1990 tehdyn työmatkan 
perusteella maksettavan matkakustannusten 

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 1989 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1990. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

päivänä 

Ministeri Ulla Puolanne 
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Liite 1 

1. 
Laki 

ennakkoperintälain 10 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakko
perintälain 10 § :ään 7 päivänä huhtikuuta 1989 annetulla lailla (315/89) väliaikaisesti lisätty 5 
momentti näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

10§ 

Verohallitus määrää, milloin ennakonpidä
tys on toimitettava vuonna 1989 tehdyn työ
matkan perusteella maksettavan matkakustan
nusten korvauksen veronalaisesta osasta. 

2. 

Verohallitus määrää, milloin ennakonpidä
tys on toimitettava vuonna 1989 ja 1990 tehdyn 
työmatkan perusteella maksettavan matkakus
tannusten korvauksen veronalaisesta osasta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1990. 

päivänä 

Laki 
työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 5 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan työnantajan sosiaaliturvamaksusta 4 päivänä 
heinäkuuta 1963 annetun lain 5 §:ään 7 päivänä huhtikuuta 1989 annetulla lailla (316/89) 
väliaikaisesti lisätty 6 momentti näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

Mitä 5 momentissa on säädetty, koskee 
myös vuonna 1989 tehdyn työmatkan perus
teella maksettavan matkakustannusten kor
vauksen veronalaisesta osasta suoritettavaa 
työnantajan sosiaaliturvamaksua. 

5 § 

Ehdotus 

Mitä 5 momentissa on säädetty, koskee 
myös vuonna 1989 ja 1990 tehdyn työmatkan 
perusteella maksettavan matkakustannusten 
korvauksen veronalaisesta osasta suoritettavaa 
työnantajan sosiaaliturvamaksua. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1990. 

päivänä 
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Luonnos Liite 2 

Verohallituksen päätös 
ennakonpidätyksen toimittamisajankohdasta 

Verohallitus on ennakkoperintälain 10 §:n 4 ja 5 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat 7 
päivänä huhtikuuta 1989 ja päivänä kuuta 1989 annetuissa laeissa (315/89 ja /89), 
määrännyt: 

1 § 
Ennakonpidätys toimitetaan muusta kuin ra

hana saadusta suorituksesta palkkakausittain 
lisäämällä suoritus palkkakauden rahapalk
kaan. 

Jos 1 momentissa tarkoitettu suoritus on 
satunnainen, ennakonpidätys toimitetaan siten, 
että suoritus lisätään joko sen saamista lähinnä 
seuraavan palkkakauden rahapalkkaan tai seu
raavien saman kalenterivuoden vielä jäljellä 
olevien palkkakausien rahapalkkaan tasasuu
ruisiin eriin jaettuna. 

2 § 
Tulo- ja varallisuusverolain 48 §:n 2 momen

tissa tarkoitetusta työnantajalta saadusta lai
nasta syntyvästä korkoedusta ennakonpidätys 
toimitetaan viimeistään koron maksua lähinnä 
seuraavan palkkakauden rahapalkan maksun 
yhteydessä tai vähintään kerran vuodessa vii
meistään kalenterivuoden viimeisen palkkakau
den rahapalkan yhteydessä. Jos työsuhde päät
tyy kesken kalenterivuoden, ennakonpidätys 
toimitetaan viimeistään työsuhteen viimeisen 
palkkakauden rahapalkan yhteydessä. 

3 § 
Tulo- ja varallisuusverolain 61 §:ssä tarkoi

tetusta henkilövakuutuksen vakuutusmaksusta 
syntyvästä edusta ennakonpidätys toimitetaan 
joko vakuutusmaksun maksamista seuraavan 
palkkakauden rahapalkan yhteydessä tai siten 
kuin 1 § :n 1 momentissa on määrätty. 

4 § 
Työmatkan perusteella vuonna 1990 makset

tavasta matkakustannusten korvauksesta toi
mitetaan ennakonpidätys viimeistään matka
kustannusten korvaamista lähinnä seuraavan 
palkkakauden palkanmaksun yhteydessä, kui
tenkin viimeistään vuoden 1990 aikana tapah
tuvan viimeisen palkanmaksun tai matkakus
tannusten maksamisen yhteydessä. 

5 § 
Tämä päätös tulee voimaan päivänä 

kuuta 
Päätöstä sovelletaan vuonna 1990 toimitetta

vassa ennakonpidätyksessä. 




