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Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 17 §,
sellaisena kuin se on osaksi laissa 522/2010, seuraavasti:
17 §
Tietojen antaminen ennakonpidätyksen
toimittamista varten
Verohallinto voi salassapitovelvollisuuden
estämättä antaa:
1) työnantajalle tai vastaavalle suorituksen
maksajalle tämän yksilöimien verovelvollisten ennakonpidätyksen toimittamista varten
tarpeelliset tiedot;
2) eläkkeiden ja etuuksien maksajalle tämän yksilöimien verovelvollisten ennakonpidätyksen toimittamista varten tiedon ennakonpidätysprosentista ja muut tarvittavat tiedot;
3) rakennusalan työnantajalle tai työturvallisuuslain (738/2002) 52 a §:ssä tarkoitetun yhteisellä rakennustyömaalla pidettävän
tunnisteen antavalle työmaan päätoteuttajalle
tiedon tämän yksilöimien työntekijöiden veronumeroista käytettäväksi veronumerosta ja
rakennusalan veronumerorekisteristä annetussa laissa (1231/2011) säädettyyn tarkoitukseen.
Verohallinto voi salassapitosäännösten estämättä pyynnöstä antaa kaikkien yleisesti
verovelvollisten henkilöiden veronalaisista
sosiaali- ja työttömyysturvaetuuksista, vaHE 58/2011
VaVM 8/2011
EV 45/2011

kuutusperusteisista suorituksista sekä muista
vastaavista etuuksista toimitettavaa ennakonpidätystä varten tarpeelliset tiedot Kansaneläkelaitokselle, työttömyyskassalle, vakuutuslaitokselle ja muulle näitä etuuksia maksavalle taholle. Ennakonpidätyksen toimittamiseksi tarpeellisia tietoja ovat verovelvollisen
henkilötunnus, ennakonpidätysprosentit ja
vuosiansion perusteella määriteltyä tulorajaa
koskevat tiedot.
Edellä tässä pykälässä tarkoitetut tiedot
voidaan antaa myös teknisen käyttöyhteyden
avulla.
Edellä 2 momentissa tarkoitetut tiedot voidaan antaa, jos tietojen pyytäjä on esittänyt
hyväksyttävän selvityksen siitä, miten tietojen käyttöä valvotaan ja miten turvataan se,
ettei tietoja käytetä muuhun kuin ennakonpidätyksen toimittamiseen. Verohallinto voi
liittää päätökseensä tietojen käyttöä ja valvontaa sekä suojaamista koskevat määräykset. Tarpeettomat tiedot tulee hävittää vuosittain ja hävittämisestä tulee ilmoittaa Verohallinnolle, jollei Verohallinnon antamista määräyksistä muuta johdu.
Verohallinto voi salassapitosäännösten estämättä antaa yleisen tietoverkon kautta käytettävissä olevan pientyönantajan maksu- ja
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ilmoituspalvelujärjestelmän avulla tunnistetulle palvelun käyttäjälle:
1) ennakonpidätyksen toimittamista varten
tarpeelliset tiedot palvelun käyttäjän yksilöimistä verovelvollisista;
2) tiedon rakennusalan palvelun käyttäjän
yksilöimien työntekijöidensä veronumeroista

käytettäväksi veronumerosta ja rakennusalan
veronumerorekisteristä annetussa laissa säädettyyn tarkoitukseen.
Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 2011.
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