SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
Julkaistu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2013

888/2013
Laki
sairausvakuutuslain 18 luvun 16 ja 32 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 18 luvun 16 § ja 32 §:n 4 momentti, sellaisina
kuin ne ovat, 18 luvun 16 § laeissa 1264/2006 ja 1364/2007 ja 32 §:n 4 momentti laissa
986/2008, seuraavasti:
18 luku
Sairausvakuutusrahasto ja vakuutusmaksut
16 §
Rajoitetusti verovelvollisen ansiotulo maksuperusteena
Jos rajoitetusti verovelvollisen vakuutetun
ansiotulon verottamiseen sovelletaan rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain lähdeveroa koskevia säännöksiä,
vakuutetun sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ja päivärahamaksun määräytymisen
ja suorittamisen perusteena käytetään palkkatulon osalta rajoitetusti verovelvollisen tulon
verottamisesta annetun lain 4 §:ssä tarkoitettua palkkaa ja esiintyvän taiteilijan sekä urheilijan henkilökohtaisen korvauksen osalta
mainitun lain 3 §:ssä tarkoitettua henkilökohtaista korvausta, jollei tämän luvun 18 §:n 2
momentista muuta johdu.
Edellä 1 momentissa tarkoitettuun palkHE 80/2013
VaVM 20/2013
EV 140/2013

kaan ei kuitenkaan lueta 11 luvun 2 §:n
4 momentissa mainittuja eriä.
Jos rajoitetusti verovelvollisen vakuutetun
ansiotulon verottamiseen sovelletaan verotusmenettelystä annettua lakia, määrätään vakuutetun sairaanhoitomaksu ja päivärahamaksu tämän luvun 14 ja 15 §:n mukaan,
jollei 18 §:n 2 momentista muuta johdu. Sovellettaessa rajoitetusti verovelvollisen tulon
verottamisesta annetun lain 14 §:ää, sairaanhoitomaksu ja päivärahamaksu määrätään
vastaavasti kuin mainitun lain 14 §:n 3 momentin mukaan lasketaan Suomessa verotettavasta tulosta menevä vero. Eläkkeen osalta
sovelletaan kuitenkin tämän luvun 19 ja
19 a §:ää.
32 §
Eräiden verotusta koskevien lakien soveltaminen
— — — — — — — — — — — — —
Palkan tai korvauksen maksaja on velvollinen perimään 16 §:n 1 momentissa tarkoite-
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tun rajoitetusti verovelvollisen vakuutetun
sairausvakuutusmaksun siten kuin rajoitetusti
verovelvollisen tulon verottamisesta annetussa laissa säädetään lähdeveron perimisestä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran tuloon, joka maksetaan lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.
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