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N:o 3

Valtioneuvoston asetus
rahapeliluvan maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta
Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2005

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä,
säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n
nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:
1§
Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista valtioneuvosto päättää
yleisistunnossaan ja joista peritään kiinteä,
omakustannusarvon mukainen maksu, ovat
arpajaislain (1047/2001) 11 §:n mukainen
rahapelilupa ja rahapeliluvan muutos.
Rahapeliluvasta perittävän maksun suuruus
on 294 euroa ja rahapeliluvan muutoksesta
perittävän maksun suuruus 218 euroa.

2§
Maksu peritään myös silloin, kun 1 momentissa tarkoitettuun hakemukseen annetaan
kielteinen päätös.
3§
Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä
tammikuuta 2005 ja on voimassa 31 päivään
joulukuuta 2006.
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2005
Sisäasiainministeri Kari Rajamäki

Neuvotteleva virkamies Ismo Atosuo

2—2005

895002
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Valtioneuvoston asetus
eräistä maaseudun kehittämiseen myönnettävistä lainoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2005
—————

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön
esittelystä,
muutetaan 21 päivänä syyskuuta 2000 eräistä maaseudun kehittämiseen myönnettävistä
lainoista annetun valtioneuvoston asetuksen (808/2000) 10 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se
on asetuksessa 280/2003, seuraavasti:
10 §
Nostolupa
Jos lainaan sisältyvä tuki on myönnetty
osarahoitettavana tai laina on myönnetty
samaan hankkeeseen tai tarkoitukseen kuin
osarahoitettava avustus taikka laina on myönnetty osana nuoren viljelijän osarahoitettua
aloitustukea, 8 ja 9 §:ssä tarkoitettujen lainojen nostamiseksi lainan saajan on esitettävä
luottolaitokselle työvoima- ja elinkeinokeskuksen päätös siitä, että lainan nostamisen
edellytykset ovat olemassa. Nostolupaa työvoima- ja elinkeinokeskukselta haettaessa on
esitettävä tositteet toteutuneiden, hyväksyttävien rakentamis- ja hankintakustannusten
määrästä sekä maaseutuelinkeinojen rahoituslain 64 §:n 3 momentissa tarkoitetulla maa- ja
metsätalousministeriön asetuksella säädetyt

selvitykset. Nostolupahakemukseen liitettäviin tositteisiin sovelletaan, mitä rakentamiseen tai irtaimiston hankintaan myönnetyn
avustuksen maksamista haettaessa esitettävistä tositteista säädetään. Nostolupaa on haettava viimeistään kuukausi ennen kuin hakemuksessa tarkoitetun erän nostamiselle säädetty määräaika päättyy. Nostolupaa koskeva
hakemus on käsiteltävä kahden viikon kuluessa hakemuksen vireille tulosta.
— — — — — — — — — — — — —
Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä
tammikuuta 2005.
Tätä asetusta sovelletaan tuen myöntämistä
koskeviin hakemuksiin, jotka ovat tulleet
vireille 7 päivänä huhtikuuta 2004 tai sen
jälkeen.

Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2005
Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Vanhempi hallitussihteeri Katriina Pessa
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Valtioneuvoston asetus
asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista
Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2005

—————

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä, säädetään asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista 3 päivänä joulukuuta 2002 annetun lain
(1021/ 2002) 2 §:n 2 momentin nojalla:
1 luku
Soveltamisala

1§
Tässä asetuksessa säädetään asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista annetussa laissa
(1021/2002), jäljempänä korjausavustuslaki,
tarkoitettujen avustusten käyttötarkoituksista,
myöntämisestä, maksamisesta ja käytöstä.
2 luku
Vanhusväestön ja vammaisten asuntojen
avustus

2§
Avustusta korjausavustuslain 2 §:n 1 momentin 1 kohdassa mainittuun tarkoitukseen
voidaan myöntää, jos asunnossa pysyvästi
asuvasta ruokakunnasta vähintään yksi henkilö on 65-vuotias tai vanhempi taikka vammainen ja jäljempänä 3—5 §:ssä säädetyt tuloja ja varallisuutta koskevat tarveharkintaperusteet täyttyvät.
Jos avustus myönnetään sellaisen rakennuksen korjaamiseen, jossa on vähintään
kaksi asuinhuoneistoa, 1 momentin mukaiset
myöntämisperusteet täyttäviä ruokakuntia tulee olla pysyvästi asunnoissa asuvista ruokakunnista vähintään puolet.

3§
Avustusta voidaan myöntää, jos ruokakuntaan kuuluvien pysyvät tulot kuukaudessa eivät ylitä seuraavia tulorajoja:
Henkilöluku
Tulot
€/kk

1

2

3

4

1 020

1 700

2 270

2 895

Tuloiksi ei kuitenkaan lueta asumistukea
eikä asumistukiasetuksen (949/1993) 1 §:ssä
mainittuja tuloja.
Tulorajoja korotetaan 625 eurolla kutakin
lisähenkilöä kohden.
4§
Jos ruokakuntaan kuuluu rintamaveteraani,
3 §:n 1 momentin tulorajojen asemesta sovelletaan seuraavia tulorajoja:
Henkilöluku
Tulot
€/kk

1

2

3

4

1 275

2 125

2 840

3 620

Rintamaveteraanilla tarkoitetaan henkilöä,
jolle on annettu rintamasotilas-, rintamapalvelus-, rintama- tai veteraanitunnus.
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5§
Avustusta ei myönnetä, jos ruokakunnalla
on varallisuutta siinä määrin, että se kykenee
korjaamaan asuntonsa ilman avustusta. Varallisuutena otetaan tällöin huomioon ruokakuntaan kuuluvien yhteenlaskettu varallisuus,
jollei sen arvo ole vähäinen tai jollei se ole
välttämätön ruokakuntaan kuuluvien elinkeinon tai ammatin harjoittamista varten saatavan kohtuullisen toimeentulon hankkimiseksi. Varallisuutena otetaan huomioon myös
sellainen merkittävä omaisuus, joka on hakemuksen jättämistä edeltävän kahden vuoden aikana luovutettu vastikkeetta. Ruokakunnan omassa asuinkäytössä olevaa asuntoa
ei oteta huomioon varallisuutta arvioitaessa.
6§
Avustusta myönnetään enintään 40 prosenttia hyväksyttävistä korjauskustannuksista.
Avustusta voidaan kuitenkin myöntää enintään 70 prosenttia hyväksyttävistä korjauskustannuksista, jos ruokakuntaan kuuluva
vanhus tai vammainen muutoin joutuisi välittömästi pysyväisluonteisesti muuttamaan
pois asunnosta liikkumisesteitten vuoksi tai
sen vuoksi, ettei asunnossa voida antaa hänen
tarvitsemiaan sosiaali- ja terveydenhuollon
palveluja.
Jos ruokakuntaan kuuluu rintamaveteraani,
voidaan 1 momentissa mainitun avustuksen
lisäksi myöntää veteraanilisää, jos se on ruokakunnan sosiaalinen tai taloudellinen asema
huomioon ottaen erityisen tarpeellista. Veteraanilisää voidaan myöntää enintään 30 prosenttia hyväksyttävistä korjauskustannuksista.
3 luku
Avustus hissiin ja liikkumisesteen poistamiseen

7§
Avustusta korjausavustuslain 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa mainittuun tarkoitukseen
voidaan myöntää hissin tai hissien asentamiseksi olemassa olevaan kerrostaloon sekä
hissin korjaukseen liikkumisesteen poistamiseksi. Avustusta voidaan myöntää myös

muuhun korjaustoimenpiteeseen, jolla tehdään mahdolliseksi liikkumisesteisen pääsy
asuinrakennukseen, siinä oleviin asuntoihin
tai muihin tiloihin.
Avustusta myönnetään enintään 50 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista.
4 luku
Avustukset kiinteistökohtaisten talousjätevesijärjestelmien parantamiseen

8§
Avustusta korjausavustuslain 2 §:n 1 momentin 3 kohdassa mainittuun tarkoitukseen
voidaan myöntää asetetut vaatimukset täyttävän jätevesijärjestelmän toteuttamiseksi
tarvittavien viemärien sekä jätevesien ja jätteiden käsittelylaitteiden rakentamiseen.
Avustusta voidaan myöntää myös liittymismaksuihin liityttäessä yhteiseen viemäriin.
Avustusta myönnetään vain jos asuinrakennusta ei ole jo aikaisemmin liitetty vesihuoltolaitoksen viemäriverkkoon.
9§
Avustusta voidaan myöntää, jos ruokakuntaan kuuluvien pysyvät tulot kuukaudessa eivät ylitä seuraavia tulorajoja:
Henkilöluku
Tulot
€/kk

1

2

1 200

2 045

3
2 675

4
3 330

Tuloiksi ei kuitenkaan lueta asumistukea
eikä asumistukiasetuksen (949/1993) 1 §:ssä
mainittuja tuloja.
Tulorajoja korotetaan 650 eurolla kutakin
lisähenkilöä kohden.
10 §
Avustusta ei myönnetä, jos ruokakunnalla
on varallisuutta siinä määrin, että se kykenee
parantamaan talousjätevesijärjestelmän ilman
avustusta. Varallisuutta arvioidaan siten, kuin
5 §:ssä säädetään.
11 §
Avustusta myönnetään enintään 35 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista.

9

N:o 5
5 luku
Avustus terveyshaitan poistamiseen

12 §
Avustusta korjausavustuslain 2 §:n 1 momentin 4 kohdassa mainittuun tarkoitukseen
voidaan myöntää, jos avustaminen on tarpeellista korjaustoimenpiteiden laajuuden sekä hakijaruokakunnan vaikean taloudellisen
tilanteen vuoksi.
Avustus voidaan myöntää vain erityisestä
syystä, jos asuinrakennuksen tai asunnon
saannosta on kulunut vähemmän kuin kolme
vuotta.
Avustusta myönnetään enintään 40 prosenttia korjaustoimenpiteiden hyväksyttävistä
kustannuksista.
6 luku
Avustukset suunnitelmallisen korjaustoiminnan edistämiseksi

13 §
Avustusta korjausavustuslain 2 §:n 1 momentin 5 kohdassa mainittuun tarkoitukseen
voidaan myöntää kuntoarvion, kuntotutkimuksen ja huoltokirjan laatimiseen sekä perusparannustoimenpiteitten suunnitteluun.

14 §
Avustusta kuntoarvion kustannuksiin voidaan myöntää, jos kuntoarvion taso vastaa
alalla sovittua hyvää tasoa ja se sisältää rakenteiden ja rakennusosien, lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmän, vesi- ja viemärilaitteiden, sähköjärjestelmän sekä piha-alueen
kunnon arvioinnin tekniseltä ja laajennetusti
energiataloudelliselta sekä tarvittaessa toiminnalliselta kannalta.

kosteusvaurioituneen rakennuksen kuntotutkimus.
16 §
Avustusta asuinrakennukselle laadittavan
huoltokirjan kustannuksiin voidaan myöntää,
jos huoltokirja koskee koko rakennusta, huoltokirjaan sisältyy sekä kunnossapito- että
huolto-osa ja huoltokirjan taso vastaa alalla
noudatettavaa hyvää tasoa. Jos asuinrakennukselle on laadittu aiemmin kuntoarvio,
voidaan avustusta myöntää huoltokirjan
huolto-osan laatimiseen.
17 §
Avustusta
perusparannustoimenpiteitten
suunnitteluun voidaan myöntää, jos arvioidut
perusparannuskustannukset ovat vähintään
50 euroa huoneistoalan neliömetriä kohden
tai jos kyseessä on hissin rakentamisen suunnittelu vanhaan kerrostaloon.
18 §
Avustusta kuntoarvion sekä huoltokirjan
kustannuksiin myönnetään enintään 65 senttiä asuinrakennuksen huoneistoalan neliömetriä kohden, kuitenkin enintään 50 prosenttia kuntoarvion tai huoltokirjan hyväksyttävistä kustannuksista.
Avustusta kuntotutkimuksen kustannuksiin
myönnetään enintään 1 euro 35 senttiä asuinrakennuksen huoneistoalan neliömetriä kohden, kuitenkin enintään 30 prosenttia kuntotutkimuksen hyväksyttävistä kustannuksista.
Avustusta
perusparannustoimenpiteitten
suunnitteluun myönnetään enintään 4 euroa
20 senttiä asuinrakennuksen huoneistoalan
neliömetriä kohden, kuitenkin enintään 50
prosenttia hyväksyttävistä suunnittelukustannuksista.

7 luku
15 §
Avustusta kuntotutkimuksen kustannuksiin
voidaan myöntää, jos kyseessä on betonijulkisivun, rapatun julkisivun, sisäilmaston, vesi- ja viemäriverkoston, sähköjärjestelmän tai

Energia-avustukset

19 §
Avustusta korjausavustuslain 2 §:n 1 momentin 6 kohdassa mainittuun tarkoitukseen
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myönnetään seuraaviin toimenpiteisiin siten,
että avustuksen määrä ei saa ylittää euromääräistä avustuksen enimmäismäärää eikä

enimmäisprosenttiosuutta toimenpiteen 22
§:n mukaisista hyväksyttävistä kustannuksista:

Energiakatselmus
Toimenpide
Avustuksen enimmäismäärä
1) Erillinen energiakatselmus, kun asuinrakennuksen huoneistoala on:
720 €, enintään kuitenkin 40 %
a) alle 1000 m2
b) 1000 — 3000 m2
960 €,
—"—
c) yli 3000 m2
1 360 €,
—"—
Rakennuksen ulkovaippa
Toimenpide
2) ikkunoiden parantaminen kunnostamalla ne
ja asentamalla lisälasit tai asentamalla etuikkunat
3) ikkunoiden uusiminen U-arvoltaan enintään 1,4 W/m2 K ikkunoiksi
4) 2 tai 3 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteitten yhteydessä toteutettu parvekeovien parantaminen tai uusiminen U-arvoltaan enintään
0,7 W/m2 K oviksi (umpiovet) tai U-arvoltaan
enintään 1,4 W/m2 K oviksi (ikkuna-aukolliset
ovet)
5) ulkoseinän lisäeristäminen ulkopuolelta
mineraalivillalla seuraavasti tai toteuttamalla
vastaava eristystason parantaminen muulla tavoin:
a) lisäeristyksen vahvuus vähintään 50 mm
b) lisäeristyksen vahvuus vähintään 100 mm
6) yläpohjan yläpuolinen lisäeristäminen vähintään 150 mm:n vahvuisella mineraalivillalla tai toteuttamalla vastaava eristystason parantaminen muulla tavoin

Avustuksen enimmäismäärä
15 €/ikkuna-m2
30 €/ikkuna-m2
75 € /kappale

5 €/seinä-m2
10 €/seinä-m2
1 €/yläpohja-m2

Ilmanvaihtojärjestelmä
Toimenpide
7) ilmanvaihdon perussäätö
(edellytetään tehtäväksi aina toimenpiteiden
2—5 jälkeen)
8) erillisten korvausilmaventtiilien ja poistoilmaventtiilien asentaminen silloin, kun se
on tarpeen toimenpiteiden 2—5 yhteydessä
9) ilmanvaihdon lämmöntalteenoton rakentaminen

Avustuksen enimmäismäärä
10 %
10 %
10 %

N:o 5
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Lämmitysjärjestelmä ja uusiutuvat energialähteet
Toimenpide
10) liittyminen kauko- tai aluelämmitykseen
11) kiinteistökohtaisen kaukolämmön lämmönjakokeskuksen uusiminen
12) öljylämmityskattilan tai sen ja öljypolttimen uusiminen silloin, kun uusittu kattila on
kattiloiden hyötysuhdevaatimuksista 22 päivänä joulukuuta 1997 annetun ympäristöministeriön määräyksen (Suomen rakentamismääräyskokoelma D7) mukaan energiatehokkuusmerkinnältään kolmen tähden kattila
13) huonekohtaisen tai vesikiertoisen sähkölämmityksen muuttaminen maalämpöpumpulla toimivaksi keskuslämmitysjärjestelmäksi;
maalämpöpumpun tulee hyödyntää maaperän,
kallioperän, pohjaveden tai pintavesistön lämpöä
14) huonekohtaisen sähkölämmityksen täydentäminen ilmalämpöpumpulla
15) lämmitysjärjestelmän muuttaminen vähäpäästöisellä pellettikattilalla toimivaksi keskuslämmitysjärjestelmäksi
16) huoneistokohtaisten vesimittareiden asentaminen
17) lämmitysverkosto:
a) lämmitysverkoston perussäätö; säätö on
tehtävä aina avustettavien toimenpiteiden 2 —
5 sekä 9 yhteydessä
b) lämmitysverkoston perussäädöstä aiheutuva patteri- ja linjasäätöventtiilien uusiminen
tarvittaessa a alakohdassa tarkoitetun toimenpiteen yhteydessä
18) käyttöveden aurinkolämmityksen lisääminen sähkö- tai öljylämmitysjärjestelmään
Jos avustuksensaaja on sitoutunut pitkäjänteiseen energiansäästötoimintaan ja seurantaan liittymällä valtakunnalliseen alaa koskevaan energiansäästösopimukseen, voidaan 1
momentissa tarkoitettujen avustuksen enimmäismäärien sijaan soveltaa seuraavia korotettuja enimmäismääriä:
1 kohdan a alakohta: 900 €, enintään kuitenkin 50 %;
1 kohdan b alakohta: 1 200 €,
—"— ;
1 kohdan c alakohta: 1 700 €,
—"— ;
2 kohta: 20 €/ikkuna-m2 ;
3 kohta: 40 €/ikkuna-m2;
4 kohta: 110 €/kappale;

Avustuksen enimmäismäärä
10 %
10 %
10 %

10 %

10 %
15 %
10 %
10 %
10 %

15 %

5 kohdan a alakohta: 8 €/seinä-m2;
5 kohdan b alakohta: 15 €/seinä-m2;
6 kohta: 1 € 50 s/yläpohja-m2;
7—14 kohta: 15 %;
15 kohta: 20 %;
16 ja 17 kohta: 15 %; ja
18 kohta: 20 %.
20 §
Edellä 19 pykälän 1 momentin 2—18 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteitten avustaminen edellyttää, että toimenpide perustuu
energiakatselmukseen tai muuhun hyväksyttävään energiataloudelliseen tarkasteluun.
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21 §
Edellä 19 §:n 1 momentissa tarkoitettua
avustusta myönnetään sellaisten asuinrakennusten korjaamiseen, joissa on vähintään
kolme asuinhuoneistoa. Kunnille, kuntayhtymille tai muille yhteisöille voidaan myöntää avustusta myös silloin, kun samassa korjaushankkeessa korjattavissa asuinrakennuksissa on yhteensä vähintään kolme asuinhuoneistoa.
8 luku
Muut säännökset

22 §
Tässä asetuksessa tarkoitettaviin hyväksyttäviin kustannuksiin voidaan sisällyttää korjaustöiden edellyttämien rakennustarvikkeiden ja rakennukseen kiinteästi asennettavien
laitteiden hankintakustannukset, vesi-, viemäri-, sähkö- ja kaukolämpöön liittymismaksu sekä kustannukset arviointi-, tutkimus-,
laatimis-, suunnittelu-, rakennus-, asennus-,
katselmus-, säätö-, mittaus- ja purkutöistä
sekä töitten valvonnasta, ei kuitenkaan laskennallista kustannusta omasta työstä eikä
kustannusta vastikkeetta tehdystä työstä.
23 §
Tässä asetuksessa tarkoitetun avustuksen
sekä samaan tarkoitukseen Valtion asuntorahaston tai Maatilatalouden kehittämisrahaston varoista myönnettävän lainan tai lainan,
jonka koron maksuun on myönnetty tukea
mainituista rahastoista taikka tuen, jota on

myönnetty vesihuollon tukemisesta annetun
lain (686/2004) nojalla valtion varoista, yhteismäärä saa olla enintään 95 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista.
24 §
Korjausavustuslain 5 §:ssä tarkoitettu valtionapuviranomainen maksaa hakemuksesta
avustuksen jälkikäteen työn edistymisen ja
toteutuneiden kustannusten perusteella yhdessä tai useammassa erässä avustuspäätöksen mukaisesti. Valtionavustuksesta voidaan
maksaa ennakkoa enintään 20 prosenttia, jos
se on tarpeellista avustuksensaajan maksukyky huomioon ottaen.
Jos valtionapuviranomainen on kunta, Valtion asuntorahasto maksaa avustusvarat kunnan tilille edelleen avustuksensaajalle suoritettaviksi.
25 §
Valtion asuntorahasto päättää avustusten
hakuajat ja vahvistaa hakulomakkeiden kaavat.
9 luku
Voimaantulo

26 §
Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä
tammikuuta 2005.
Tällä asetuksella kumotaan asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista 30 päivänä
tammikuuta 2003 annettu valtioneuvoston
asetus (57/2003) siihen myöhemmin tehtyine
muutoksineen.

Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2005
Ministeri Hannes Manninen

Asuntoneuvos Riitta Kimari
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Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus
maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluaineiden rinnakkaistuonnista
Annettu Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 25 päivänä helmikuuta
2000 annetun lain (188/2000) 4 §:n nojalla:
Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavan asetuksen:

Asetuksen nimike

MMM:n
määräyskokoelman
n:o

antopäivä

voimaantulopäivä

MMMa kasvinsuojeluaineiden rinnakkaistuonnista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76/04

5.1.2005

19.1.2005

Edellä mainittu asetus on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmassa.
Asetus on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta, osoite (Mariankatu 23, Helsinki), PL 310, 00023 Valtioneuvosto, puhelin (09) 5765 111.
Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 2005
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N:o 7

Verohallituksen päätös
ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä
Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Verohallitus on 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun ennakkoperintälain (1118/96) 6 §:n 3
momentin 2 ja 4 kohdan nojalla määrännyt:
1 luku
Ennakonpidätyksen yleissäännös
1§
Ennakonpidätys palkasta ja muusta ennakonpidätyksen alaisesta tulosta toimitetaan
siten kuin 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun ennakkoperintäasetuksen (1124/96) 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ja 15 §:ssä on säädetty
ja tällä päätöksellä määrätään.
2 luku
Ennakonpidätys yhteissuorituksesta, merityötulosta ja ulkomaantyötulosta
2§
Suorituksesta, joka maksetaan kahdelle tai
useammalle yhteisesti, ennakonpidätys toimitetaan 50 %:n suuruisena. Verovirasto jakaa
tulon ja ennakonpidätyksen suorituksen saajien kesken, jos verovirastolle toimitetaan
asiasta selvitys.
3§
Tuloverolain (1535/92) 74 ja 75 §:ssä
tarkoitetusta merityötulosta ennakonpidätys
toimitetaan merityötuloa varten verokorttiin
merkittyjen pidätysprosenttien mukaan siten
kuin ennakkoperintäasetuksen 4, 5, 6 §:ssä
sekä 8 §:n 2 ja 3 momentissa on säädetty.
Näin saadusta ennakonpidätyksen määrästä
vähennetään 34 euroa jokaiselta kalenterikuu-

kaudelta, jolta palkansaaja on oikeutettu
tuloverolain 97 §:n 4 momentissa tarkoitettuun vähennykseen (cross-trade -vähennys).
3 a §
Ennakonpidätys tuloverolain 77 §:ssä tarkoitetusta ulkomaantyötulosta toimitetaan
Suomessa vakuutetun palkasta 1,5 %:n suuruisena. Ennakonpidätyksen perusteena käytetään sairausvakuutuslain 18 luvun 7 §:n 2
momentissa (1224/2004) tarkoitettua vakuutuspalkkaa, jos vakuutuspalkka on määritelty
työntekijän ja työnantajan kesken. Jos vakuutuspalkkaa ei ole määritelty, ennakonpidätys
toimitetaan rahapalkan perusteella.
3 luku
Ennakonpidätys eläkkeestä, elinkorosta ja
eläketuesta
4§
Ansiotuloa olevasta eläkkeestä, määräaikaisena työkyvyttömyyseläkkeenä maksettavasta kuntoutustuesta, elinkorosta ja eläketuesta ennakonpidätys on toimitettava verovelvolliselle eläkettä varten määrätyn henkilökohtaisen prosenttiluvun mukaan, jos verovelvollinen esittää verokortin tai muun määräyksen henkilökohtaisesta pidätysprosentista. Jos maksaja on saanut tiedon eläkkeestä
toimitettavasta pidätysprosentista ennakkoperintälain 10 §:ssä tarkoitetulla tavalla tahi
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erikseen verotoimistosta, ennakonpidätys toimitetaan tämän tiedon mukaan.
Jos verovelvolliselle ei ole määrätty eläkkeestä toimitettavaa ennakonpidätystä varten
henkilökohtaista pidätysprosenttia, ennakonpidätys 1 momentissa tarkoitetusta suorituksesta on toimitettava siten kuin palkasta
ennakkoperintäasetuksen 4, 5 ja 6 §:ssä on
säädetty.
Maksettaessa 1 momentissa tarkoitettua
suoritusta aikaisemmin maksetun 1 momentissa tarkoitetun suorituksen lisäksi tahi kertasuorituksena taikka taannehtivasti useammalta maksukaudelta ennakonpidätys toimitetaan 50 %:n suuruisena. Ennakonpidätystä
ei kuitenkaan toimiteta, jos tässä tarkoitettu
suoritus on enintään 20 euroa.
Edellä 1 momentissa tarkoitetun kuntoutustuen ja toistaiseksi myönnetyn työkyvyttömyyseläkkeen korotuksesta ennakonpidätys
toimitetaan 40 %:n suuruisena.
5§
Kansaneläkkeestä ja perhe-eläkelain mukaisesta perhe-eläkkeestä sekä eläketuesta
ennakonpidätys on toimitettava jäljempänä
esitetyin rajoituksin siten kuin 4 §:ssä on
määrätty.
Perhe-eläkelain mukaisesta lesken eläkkeestä ennakonpidätys toimitetaan 30 %:n
suuruisena, ellei maksajalla ole 4 §:ssä tarkoitettuja verovelvollisen ennakonpidätystietoja.
Kansaneläkkeestä, perhe-eläkelain mukaisesta perhe-eläkkeestä sekä eläketuesta ennakonpidätys toimitetaan 4 §:n 3 momentissa
tarkoitetuissa tapauksissa 40 prosentin suuruisena. Ennakonpidätystä ei kuitenkaan toimiteta, jos tässä tarkoitettu suoritus on enintään 20 euroa.
Jos kansaneläke tai perhe-eläkelain mukainen muu eläke kuin lesken alkueläke on
enintään 75 euroa kuukaudessa tai verovelvollinen saa perhe-eläkelain mukaista ennen
1.7.1990 alkanutta lapsen eläkettä tahi pelkästään perhe-eläkelain mukaista muuta eläkettä kuin lesken alkueläkettä, eläkkeestä ei
ole toimitettava ennakonpidätystä, ellei kansaneläkelaitokselle ole annettu ennakonpidätykseen velvoittavaa määräystä ennakkoperintälain 10 §:ssä määrätyllä tavalla tai erikseen verotoimistosta. Ennakonpidätystä ei
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myöskään toimiteta täysimääräistä kansaneläkettä tai enintään vastaavan määräistä eläketukea taikka ennen 1.7.1990 alkanutta perheeläkelain mukaista lapsen eläkettä tahi pelkkää perhe-eläkelain mukaista muuta eläkettä
kuin lesken alkueläkettä saavalle maksettavasta 4 §:n 3 momentissa tarkoitetusta kansaneläkkeestä, perhe-eläkkeestä tai eläketuesta, joka on kertynyt vain maksuvuodelta.
Kansaneläkelaitoksen maksaessa takautuvasti muulta kuin maksuvuodelta veronalaista
eläkettä samalta ajalta, jolta verovelvollinen
on saanut kansaneläkelaitoksen maksamaa
verovapaata eläkettä, ennakonpidätys toimitetaan eläkkeiden erotuksesta 15 %:n suuruisena. Maksuvuodelta takautuvasti maksettavasta eläkkeestä ennakonpidätys on 15 %
koko takautuvan eläkkeen määrästä kuitenkin
enintään eläkkeiden erotus. Jos aikaisemmin
maksettu eläke on ollut veronalaista, ennakonpidätys eläkkeiden erotuksesta toimitetaan siten kuin 4 §:n 3 momentissa on
säädetty.
4 luku
Ennakonpidätys päivärahaetuudesta, kuntoutusrahasta, vakuutus- ja vahingonkorvauksista sekä vakuutusmaksujen palautuksesta
6§
Vakuutetulle suoritettavasta sairausvakuutuslain mukaisesta päivärahaetuudesta, kuntoutusrahalain (611/91) 14, 15, 17 ja 17 a §:n
mukaisesta ja muusta kuin eläkkeen lisäksi
maksettavasta kuntoutusrahasta, harkinnanvaraisesta kuntoutusavustuksesta sekä muusta
sairausvakuutuslain tai kansaneläkelain nojalla tulojen tai elatuksen vähentymisestä maksettavasta korvauksesta ennakonpidätys on
toimitettava ennakkoperintäasetuksen 4 ja
5 §:ssä säädetyllä tavalla palkkaa varten määrättyjen pidätysprosenttien mukaan korotettuna 2 prosenttiyksiköllä. Jos suorituksen
saajalla on portaikkoverokortti, niin ennakonpidätysprosenttia ei koroteta 2 prosenttiyksiköllä, vaan ennakonpidätys toimitetaan vähintään 20 prosentin suuruisena. Verotoimiston ennakkoperintälain 18 §:n nojalla, tässä
tarkoitettuja etuuksia varten antaman muutosverokortin pidätysprosenttia ei koroteta.
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Vakuutetulle suoritettavasta sairausvakuutuslain mukaisesta osittaisesta vanhempainrahasta ennakonpidätys on toimitettava ennakkoperintäasetuksen 4 ja 5 §:ssä säädetyllä
tavalla palkkaa varten määrättyjen pidätysprosenttien mukaan.
Jos suorituksen maksaja ei ole saanut
ennakkoperintälain 10 §:ssä tarkoitetulla tavalla pidätyksen toimittamista varten tietoja
eikä verovelvollinen esitä suorituksen maksajalle verokorttia, ennakonpidätys toimitetaan edellä olevasta poiketen seuraavan prosenttimäärän mukaan:
Sairausvakuutuslain mukainen
päivärahaetuus ja muu kuin
eläkkeen lisäksi maksettava
kuntoutusraha euroa/päivä

0,17— 26
26,01— 41
41,01— 56
56,01— 78
78,01— 92
92,01—123
123,01—

Ennakonpidätysprosentti

20
25
30
35
40
45
50

Ennakonpidätys sairausvakuutuslain nojalla maksettavasta enintään 15,20 euron määräisestä päivärahaetuudesta on toimitettava 1
ja 3 momentista poiketen 20 %:n suuruisena.
Ansiotyössä olevalle verovelvolliselle vähimmäismääräisenä maksettavasta äitiys- tai vanhempainrahasta ennakonpidätys on kuitenkin
toimitettava 40 %:n suuruisena. Ennakonpidätystä ei kuitenkaan toimiteta edellä tässä
momentissa tarkoitetuista suorituksista eikä
kuntoutusrahasta, jos suoritus on enintään 4
euroa päivää kohti.
Tartuntatautilain (583/86) nojalla maksettavasta päivärahasta ja ansionmenetyskorvauksesta ennakonpidätys toimitetaan edellä
1, 3 ja 4 momentissa tarkoitetulla tavalla.
Eläkkeensaajan saadessa lisäksi kuntoutusrahaa, toimitetaan kuntoutusrahasta ennakonpidätys 40 %:n suuruisena. Jos eläke, jonka
lisäksi kuntoutusrahaa maksetaan, on enintään 75 euroa kuukaudessa, eikä siitä ole 5 §:n
3 momentin nojalla toimitettava ennakonpidätystä, ei ennakonpidätystä ole toimitettava
myöskään kuntoutusrahasta, ellei maksajalle
ole annettu ennakonpidätyksen toimittamiseen velvoittavaa määräystä erikseen verotoimistosta.

Kun edellä 1, 2, 4 ja 5 momentissa
tarkoitettuja korvauksia maksetaan aikaisemmin maksettujen korvausten lisäksi tai kertasuorituksena tahi useammalta kaudelta yhdellä kertaa taikka muulta ajalta kuin verovuodelta, ennakonpidätys toimitetaan 3 momentissa olevan taulukon osoittaman pidätysprosentin suuruisena. Ennakonpidätys toimitetaan tämän taulukon mukaan myös
sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan
korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun
lain (118/91) mukaisista päivärahoista.
7§
Vakuutuskassalaissa (1164/92) tarkoitetun
kassan jäsenelleen maksamista muista kuin
lakisääteisistä etuuksista ennakonpidätys toimitetaan seuraavasti:
1) Työnantajan yhteydessä toimivan sairauskassan maksamasta täydennyspäivärahasta ennakonpidätys toimitetaan ennakkoperintäasetuksen 4 ja 5 §:ssä säädetyllä tavalla
palkkaa varten määrättyjen pidätysprosenttien
mukaan.
2) Vakuutuskassan maksamasta muusta
kuin 1 kohdassa tarkoitetusta päivärahasta
ennakonpidätys toimitetaan ennakkoperintäasetuksen 4 ja 5 §:ssä säädetyllä tavalla
palkkaa varten määrättyjen pidätysprosenttien
mukaan korotettuna 2 prosenttiyksiköllä. Jos
suorituksen saajalla on portaikkoverokortti,
niin ennakonpidätysprosenttia ei koroteta 2
prosenttiyksiköllä, vaan ennakonpidätys toimitetaan vähintään 20 prosentin suuruisena.
Verotoimiston ennakkoperintälain 18 §:n nojalla, tässä tarkoitettuja etuuksia varten antaman muutosverokortin pidätysprosenttia ei
koroteta.
3) Jos vakuutuskassa ei ole saanut ennakkoperintälain 10 §:ssä tarkoitetulla tavalla
pidätyksen toimittamista varten tarvittavia
tietoja eikä verovelvollinen esitä vakuutuskassalle verokorttia, ennakonpidätys toimitetaan edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista
suorituksista 6 §:n 3 momentissa olevan
taulukon osoittaman prosenttiluvun suuruisena.
8§
Kun vahingoittuneelle suoritetaan pakollisen tapaturma- tai liikennevakuutuksen, potilasvakuutuksen tai rikosvahinkojen korvaa-
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misesta valtion varoista annetun lain (935/73)
nojalla muuta korvausta kuin eläkettä tai
elinkorkoa, ennakonpidätys toimitetaan ennakkoperintäasetuksen 4 ja 5 §:ssä säädetyllä
tavalla palkkaa varten määrättyjen pidätysprosenttien mukaan korotettuna 2 prosenttiyksiköllä. Jos suorituksen saajalla on portaikkoverokortti, niin ennakonpidätysprosenttia ei koroteta 2 prosenttiyksiköllä, vaan
ennakonpidätys toimitetaan vähintään 20 prosentin suuruisena. Verotoimiston ennakkoperintälain 18 §:n nojalla, tässä tarkoitettuja
etuuksia varten antaman muutosverokortin
pidätysprosenttia ei koroteta.
Kun maksetaan 1 momentissa tarkoitettuja
suorituksia aikaisemmin maksettujen korvausten lisäksi tai kertasuorituksena tahi
taannehtivasti muulta ajalta kuin verovuodelta, ennakonpidätys toimitetaan 50 %:n suuruisena.
Ennakonpidätys toimitetaan 50 %:n suuruisena tai siten kuin ennakkoperintäasetuksen
6 §:ssä on sivutuloista määrätty:
1) tuloverolain (1535/92) 78 §:ssä tarkoitetuista henkilövahingon johdosta maksettavista korvauksista;
2) tuloverolain 79 §:ssä tarkoitetuista vapaaehtoisten vakuutusten vakuutussuorituksista;
3) vapaaehtoisten eläkevakuutusten vakuutusmaksujen palautuksena tai takaisinostolla
taikka muutosarvona saaduista suorituksista;
4) tuloverolain 81 §:n 2 momentissa tarkoitetusta kertamaksullisen eläkevakuutuksen
tuotosta ja
5) sairaalavakuutuksen nojalla saaduista
veronalaisista hoitopäiväkorvauksista.
Jos edellä tässä pykälässä tarkoitettu suoritus on pääomatuloa, ennakonpidätys siitä
toimitetaan
ennakkoperintäasetuksen
(957/2004) 15 §:n nojalla 28 %:n suuruisena.
9§
Tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain (625/91)
ja liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain (626/91)
nojalla kuntoutusajalta maksettavista ansionmenetyskorvauksista ennakonpidätys toimitetaan siten kuin 4 §:ssä ja 8 §:n 1 ja 2
momentissa on määrätty.
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5 luku

Ennakonpidätys työttömyysturvaetuuksista,
lakkoavustuksesta ja vuorottelukorvauksesta
10 §
Työttömyysturvalain (1290/2002) nojalla
maksettavasta ansiopäivärahasta sekä ansiopäivärahan suuruisesta koulutuspäivärahasta,
julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain
(1295/2002) nojalla maksettavasta ansiopäivärahan suuruisesta koulutustuesta sekä julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain
(1295/2002) mukaisesta starttirahasta ennakonpidätys toimitetaan ennakkoperintäasetuksen 4, 5 tai 6 §:ssä säädetyllä tavalla
palkkaa varten määrättyjen pidätysprosenttien
mukaan korotettuna 2 prosenttiyksiköllä. Jos
ansiopäiväraha, koulutuspäiväraha tai koulutustuki maksetaan korotettuna, niin palkkaa
varten määrättyjä pidätysprosentteja korotetaan edellisestä poiketen 4 prosenttiyksiköllä.
Jos suorituksen saajalla on portaikkoverokortti, niin ennakonpidätysprosenttia ei koroteta 2
prosenttiyksiköllä, vaan ennakonpidätys toimitetaan vähintään 20 prosentin suuruisena.
Verotoimiston ennakkoperintälain 18 §:n nojalla, tässä tarkoitettuja etuuksia varten antaman muutosverokortin pidätysprosenttia ei
koroteta.
Ennakonpidätys toimitetaan 20 %:n suuruisena:
1) työttömyysturvalain (1290/2002) nojalla
maksettavasta peruspäivärahasta sekä peruspäivärahan suuruisesta koulutuspäivärahasta;
2) työttömyysturvalain (1290/2002) nojalla
maksettavasta työmarkkinatuesta, matkaavustuksesta, työmarkkinatuen suuruisesta
koulutuspäivärahasta ja koulutustuesta sekä
työelämävalmennukseen osallistuvalle työttömälle työnhakijalle maksettavasta työllistämistuesta,
3) julkisesta työvoimapalvelusta annetun
lain (1295/2002) mukaisesta peruspäivärahan
suuruisesta koulutustuesta;
4) julkiseen työvoimapalveluun kuuluvista
etuuksista annetun asetuksen (1346/2002)
mukaisesta ammatinvalinta- ja urasuunnittelun henkilöasiakkaalle sekä vajaakuntoiselle
henkilöasiakkaalle maksettavasta päivärahasta.
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Ennakonpidätystä ei kuitenkaan toimiteta
edellä 2 momentissa tarkoitetuista suorituksista, jos suoritus on enintään 4 euroa päivää
kohti.
Kun 1 tai 2 momentissa tarkoitettuja
suorituksia maksetaan aikaisemmin maksettujen lisäksi tai muulta ajalta kuin verovuotta
edeltävältä joulukuulta, ennakonpidätys toimitetaan 1 tai 2 momentista poiketen seuraavan taulukon osoittaman prosenttiluvun suuruisena:
Työttömyysturvalain mukainen
korvaus euroa/päivä

0,17— 26
26,01— 39
39,01— 51
51,01— 66
66,01—100
100,01—156
156,01—

Ennakonpidätysprosentti

20
25
30
35
40
45
50

Jos suorituksen maksaja ei ole saanut
ennakkoperintälain 10 §:ssä tarkoitetulla tavalla pidätyksen toimittamista varten tarvittavia tietoja eikä verovelvollinen esitä maksajalle verokorttia, ennakonpidätys toimitetaan edellä 4 momentissa olevan taulukon
mukaan myös 1 momentissa tarkoitetuista
suorituksista.
Julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain
(1295/2002) nojalla maksettavasta osa-aikalisästä ennakonpidätys toimitetaan seuraavasti:
Osa-aikalisä euroa/kuukausi

0,17—505
505,01—673
673,01—

Ennakonpidätysprosentti

20
25
30

11 §
Työtaistelun johdosta asianomaisen työmarkkinajärjestön suorittamasta veronalaisesta lakkoavustuksesta tai muusta siihen rinnastettavasta avustuksesta ennakonpidätys
toimitetaan 10 §:n 4 momentissa olevan taulukon osoittaman prosenttiluvun suuruisena.
12 §
Vuorotteluvapaalaissa (1305/2002) sekä
vuorotteluvapaakokeilusta annetussa laissa
(1663/1995) tarkoitetusta vuorottelukorvauk-

sesta ennakonpidätys toimitetaan ennakkoperintäasetuksen 4, 5 ja 6 §:ssä säädetyllä
tavalla palkkaa varten määrättyjen pidätysprosenttien mukaan alennettuna 3 prosenttiyksiköllä. Portaikkoverokortin eikä verotoimiston ennakkoperintälain 18 §:n nojalla,
tässä tarkoitettua etuutta varten antaman
muutosverokortin pidätysprosenttia ei alenneta.
Edellä 1 momentissa tarkoitetusta vuorottelukorvauksesta ennakonpidätys toimitetaan
20 %:n suuruisena, jos sen määrä perustuu
työttömyysturvalain mukaiseen peruspäivärahaan.
6 luku
Ennakonpidätys lasten kotihoidon tuesta ja
yksityisen hoidon tuesta sekä omaishoidon
tuesta
13 §
Lasten kotihoidon tuesta ja sairaan tai
vammaisen lapsen vanhemmalle maksettavasta omaishoidon tuesta ennakonpidätys toimitetaan ennakkoperintäasetuksen 4 ja 5 §:ssä
säädetyllä tavalla palkkaa varten määrättyjen
pidätysprosenttien mukaan korotettuna 2 prosenttiyksiköllä. Jos suorituksen saajalla on
portaikkoverokortti, niin ennakonpidätysprosenttia ei koroteta 2 prosenttiyksiköllä, vaan
ennakonpidätys toimitetaan vähintään 20 prosentin suuruisena. Verotoimiston ennakkoperintälain 18 §:n nojalla, tässä tarkoitettua
etuutta varten antaman muutosverokortin pidätysprosenttia ei koroteta.
Jos verovelvollinen saa samanaikaisesti
muuta ennakonpidätyksen alaista tuloa, josta
ennakonpidätys toimitetaan 1 §:ssä tarkoitetun päätoimen tuloa varten määrätyn pidätysprosentin mukaan, ennakonpidätys toimitetaan kotihoidon tuesta ja edellä 1 momentissa tarkoitetusta omaishoidon tuesta siten
kuin sivutulosta ennakkoperintäasetuksen
6 §:ssä on säädetty.
Kansaneläkelaitos toimittaa ennakonpidätyksen lapsen vanhempaan tai muuhun huoltajaan työsuhteessa olevalle lapsen hoitajalle
maksamastaan lasten yksityisen hoidon tuesta
ennakkoperintäasetuksen 4 ja 5 §:ssä säädetyllä tavalla palkkaa varten määrättyjen pidätysprosenttien mukaan.
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Kansaneläkelaitos toimittaa ennakonpidätyksen osittaisesta hoitorahasta siten kuin
sivutulosta ennakkoperintäasetuksen 6 §:ssä
on säädetty.
Kunta toimittaa ennakonpidätyksen kunnallisesta lisästä, jota se maksaa kotihoidon
tukeen tai työsuhteessa olevalle hoitajalle
maksettavaan yksityisen hoidon tukeen, siten
kuin sivutulosta ennakkoperintäasetuksen
6 §:ssä on säädetty.
Kansaneläkelaitos ja kunta toimittavat ennakonpidätyksen hoidon tuottajalle maksamastaan yksityisen hoidon tuesta ja kunnallisesta
lisästä
ennakkoperintäasetuksen
10 §:ssä ja 15 §:n 3 momentissa säädetyllä
tavalla jos hoidon tuottaja on yrittäjä tai
yritys, joka ei kuulu ennakkoperintärekisteriin.
7 luku
Ennakonpidätys opintotuesta ja aikuiskoulutustuesta
14 §
Opintotukilain (65/94) 2 §:ssä tarkoitetusta
opintorahasta ennakonpidätys toimitetaan 10
prosentin suuruisena. Ennakonpidätys toimitetaan kuitenkin vain, jos opintorahan suuruus
on vähintään 170 euroa kuukaudessa.
15 §
Aikuiskoulutustuesta
annetun
lain
(1276/2000) mukaisesta aikuiskoulutustuesta
ennakonpidätys toimitetaan 20 prosentin suuruisena.
8 luku
Ennakonpidätys palkkaturvalain ja valtion
virkamieslain nojalla maksettavasta suorituksesta
16 §
Palkkaturvalain (866/98) ja palkkaturvaasetuksen (868/98) 7 §:n nojalla työntekijälle
palkkaturvana maksettavasta suorituksesta
ennakonpidätys toimitetaan prosenttimääräisenä seuraavasti:
Jos suoritus on vähintään 20 euroa ja
enintään 5 000 euroa, ennakonpidätys on 30
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prosenttia. Suorituksen siitä osasta, joka
ylittää 5 000 euroa, ennakonpidätys on 50
prosenttia.
Jos maksajana on palkkaturvalain 3 a §:n
2 momentissa (1587/92) tarkoitettu konkurssipesä, ennakonpidätys toimitetaan siten kuin
ennakkoperintäasetuksen 4, 5 ja 6 §:ssä on
säädetty.
Valtion virkamieslain (750/94) nojalla
maksettavasta toistuvasta korvauksesta ennakonpidätys toimitetaan siten kuin ennakkoperintäasetuksen 4, 5 ja 6 §:ssä on säädetty.
9 luku
Ennakonpidätys urheilijan palkkiosta
17 §
Urheilijan palkkiosta ennakonpidätys on
toimitettava siten kuin ennakkoperintäasetuksen 4, 5 ja 6 §:ssä on säädetty.
10 luku
Ennakonpidätys maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta
18 §
Maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta
annetun lain (1330/92) mukaisesta luopumiskorvauksesta ennakonpidätys toimitetaan siten kuin ennakkoperintäasetuksen 4, 5 ja
6 §:ssä on määrätty.
11 luku
Ennakonpidätys avolaitosvangille maksettavasta toimintarahasta
19 §
Avolaitoksessa rangaistusta suorittavan
vangin saamasta toimintarahasta ennakonpidätys toimitetaan siten kuin ennakkoperintäasetuksen 4 ja 5 §:ssä on määrätty.
12 luku
Muut ennakonpidätyksen toimittamista koskevat määräykset
20 §
Työministeriön alaisen Pientyönantajien
Palvelukeskuksen toimiessa kotitalouden
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SDK/SÄHKÖINEN PAINOS

N:o 7
asiamiehenä, ennakonpidätys toimitetaan seuraavan taulukon osoittaman prosenttimäärän
suuruisena:

tystä maksaessaan alentaa ennakonpidätyksen
rahamäärää lopullisessa verotuksessa hyvitettävällä, ulkomailla perityn veron määrällä.

Palkka euroa/päivä

23 §
Ennakonpidätys on toimitettava pienempänä kuin tässä päätöksessä on määrätty, jos
verovelvollinen hyvissä ajoin ennen suorituksen maksua esittää tätä osoittavan verokortin
tai verotoimiston antaman muun vastaavan
määräyksen.
Verovelvollisen pyynnöstä ennakonpidätys
on toimitettava suurempana kuin tässä päätöksessä on määrätty.

4,00—22,00
22,01—27,80
27,81—38,90
38,91—55,60
55,61—

Ennakonpidätysprosentti

30
35
40
45
50

21 §
Ennakonpidätys muusta kuin edellä tässä
päätöksessä mainituista ansiotuloista toimitetaan siten kuin ennakkoperintäasetuksen 4, 5
ja 6 §:ssä on säädetty.
Jos maksajalla ei ole käytettävissään suorituksen saajan ennakonpidätyksen toimittamisessa tarvittavia tietoja, ennakonpidätys
toimitetaan siten kuin ennakkoperintäasetuksen 3 §:ssä säädetään.
22 §
Luotto- tai rahoituslaitos voi ennakonpidätyksen alaista korkoa tai jälkimarkkinahyvi-

13 luku
Voimaantulo
24 §
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä
helmikuuta 2005.
Päätöksellä kumotaan Verohallituksen 27
päivänä tammikuuta 2003 antama päätös
(53/2003) siihen 17 päivänä joulukuuta 2003
tehtyine muutoksineen (1257/2003).

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004
Pääjohtaja Jukka Tammi

Ylitarkastaja Riitta Roos
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