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793/2014
Laki
verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 4 §:n
1 momentti ja 17 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 17 §:n 1 momentti laissa 1234/2011,
sekä
lisätään lakiin uusi 17 a § ja uusi 3 a luku seuraavasti:
4§
Salassa pidettävät verotustiedot
Verotusasiakirjat, jotka koskevat verovelvollisen taloudellista asemaa, sekä muut sellaiset verotusasiakirjat, joista ilmenee tunnistettavissa olevaa verovelvollista koskevia tietoja, on 5—9, 20 d ja 21 §:ssä säädetyin
poikkeuksin pidettävä salassa.
— — — — — — — — — — — — —

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.
— — — — — — — — — — — — —
17 a §

17 §
Tietojen antaminen veronumerosta
Tietojen antaminen ennakonpidätyksen
toimittamista varten
Verohallinto voi salassapitovelvollisuuden
estämättä antaa:
HE 204/2013
VaVM 8/2014
PeVL 4/2014
EV 89/2014

Verohallinto voi salassapitovelvollisuuden
estämättä antaa:
1) rakennusalan työnantajalle tai työturvallisuuslain (738/2002) 52 a §:ssä tarkoitetun
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yhteisellä rakennustyömaalla pidettävän tunnisteen antavalle työmaan päätoteuttajalle tiedon tämän yksilöimien työntekijöiden veronumeroista käytettäväksi veronumerosta ja
rakennusalan veronumerorekisteristä annetussa laissa (1231/2011) säädettyyn tarkoitukseen;
2) työsuojeluviranomaiselle tiedon tämän
yksilöimien henkilöiden veronumerosta työturvallisuuslain noudattamisen valvontaa varten.
Tiedot voidaan antaa myös teknisen käyttöyhteyden avulla tai muutoin sähköisesti.
3 a luku
Yritysten verovelkarekisteri ja siihen
talletettujen tietojen antaminen
20 a §
Yritysten verovelkarekisteri
Verohallinto ylläpitää verotuksen toimittamista varten hallussaan olevien tietojen pohjalta rekisteriä yritysten veroveloista ja ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönneistä (verovelkarekisteri) siten kuin tässä luvussa säädetään. Yrityksellä tarkoitetaan yritys- ja yhteisötietojärjestelmään rekisteröityä yritys- ja
yhteisötietolain 3 §:n 1 momentin 2, 4 ja
5 kohdassa tarkoitettua yritystä ja yhteisöä
sekä mainitun momentin 1 kohdassa tarkoitettua luonnollista henkilöä ja kuolinpesää,
joka on merkitty kaupparekisteriin tai arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.
Verovelkarekisterin käyttötarkoituksena on
veronmaksun ja ilmoittamisvelvollisuuden
täyttämisen tehostaminen, sekä laissa elinkeinonharjoittajalle säädettyjen selvitysvelvoitteiden toteuttaminen.
20 b §
Verovelkarekisterin tietosisältö ja tietojen
merkitseminen rekisteriin
Verovelkarekisteriin merkitään seuraavat
tiedot:
1) yksilöintitietoina yrityksen nimi sekä
yritys- ja yhteisötunnus;

2) verovelkaa koskevana tietona tieto siitä,
onko yrityksellä vähintään 10 000 euroa sellaisia erääntyneitä ja suorittamatta olevia Verohallinnon kantamia veroja ja maksuja,
joista ei ole Verohallinnon tekemää maksujärjestelyä tai muutoksenhakuviranomaisen
täytäntöönpanon keskeytystä koskevaa määräystä;
3) ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyöntiä
koskevana tietona tieto siitä, onko yritys laiminlyönyt arvonlisäveroa tai ennakonpidätyksiä ja työnantajan sosiaaliturvamaksuja
koskevan ilmoituksen antamisen.
Yritystä koskevat tiedot voidaan merkitä
verovelkarekisteriin aikaisintaan kahden viikon kuluttua siitä päivästä, jona yrityksen
katsotaan verotililain (604/2009) 47 §:n mukaan saaneen tietoonsa tiliotteen, jossa yritystä on muistutettu laiminlyönnin merkitsemisestä verovelkarekisteriin. Jos laiminlyönti
koskee ilmoittamisvelvollisuuden täyttämistä
taikka muuta kuin verotililain 1 §:n 2 ja
3 momentissa tarkoitettua veroa tai maksua,
määräaika on kaksi viikkoa siitä päivästä,
jona muistutus on lähetetty postitse. Tietoa
verotililain 1 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettua veroa tai maksua koskevasta verovelasta
ei myöskään merkitä rekisteriin ennen kuin
se on poistettu verotililtä perintätoimenpiteitä
varten.
Tieto verovelasta ja ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönnistä merkitään rekisteriin
sen kuukauden viimeisenä päivänä, jonka aikana 2 momentissa säädetyt rekisteriin merkitsemisen edellytykset ovat täyttyneet.
Yritystä koskevat tiedot voidaan merkitä
rekisteriin 2 momentin estämättä, jos siinä
tarkoitettua muistutusta ei ole voitu toimittaa
postitse yrityksen puutteellisten yhteystietojen vuoksi.
Mitä tässä laissa säädetään verovelasta,
koskee vastaavasti Verohallinnon saatavaa,
joka johtuu veron korotuksesta, viivästysseuraamuksista tai laiminlyönnin perusteella verolainsäädännön mukaan määrätystä tai suoritettavasta muusta seuraamuksesta taikka verotililaissa tarkoitetusta takaisin perittävästä
hyvityksestä lukuun ottamatta veronlisäyksestä
ja
viivekorosta
annetun
lain
(1556/1995) 4 §:n mukaista viivekorkoa.
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20 c §

20 e §

Verovelkarekisteriin merkittyjen tietojen
poistaminen

Verovelkarekisterin tietojen antaminen tilaajalle ja hankintayksikölle

Tieto verovelasta on poistettava verovelkarekisteristä viivytyksettä sen jälkeen, kun verovelka on suorituksen tai maksujärjestelyn
vuoksi jäänyt alle 20 b §:n 1 momentin
2 kohdassa säädetyn määrän ja tieto suorituksesta on saapunut sähköisesti Verohallinnolle, maksujärjestely on tehty tai Verohallinto on saanut tiedon muutoksenhakuviranomaisen täytäntöönpanon keskeytystä koskevasta päätöksestä. Jos verovelkojen yhteismäärä muusta syystä on jäänyt alle mainitun
määrän, tieto verovelasta on samoin poistettava rekisteristä viivytyksettä.
Tieto ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönnistä on poistettava rekisteristä viivytyksettä sen jälkeen, kun ilmoittamis-velvollisuus on täytetty, kuitenkin viimeistään kuuden kuukauden kuluttua sen kohdekauden
päättymisestä, jota ilmoittamisvelvollisuuden
laiminlyönti koskee.
Tiedot rekisterimerkinnöistä on säilytettävä viisi vuotta sen vuoden päättymisestä,
jona verovelkaa tai ilmoittamisvelvollisuuden
laiminlyöntiä koskeva tieto on poistettu rekisteristä.

Verohallinto voi salassapitosäännösten estämättä antaa 20 a §:n 1 momentissa tarkoitetusta luonnollisesta henkilöstä ja kuolinpesästä verovelkarekisteriin merkityt tiedot:
1) tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä
annetussa laissa tarkoitetulle tilaajalle mainitun lain 5 §:n 1 momentin 3 kohdassa säädetyn selvitysvelvollisuuden täyttämiseksi;
2) julkisista hankinnoista annetussa laissa
(348/2007) tarkoitetulle hankintayksikölle
mainitussa laissa tarkoitetusta tarjoajasta tai
ehdokkaasta mainitun lain 54 §:n 1 momentin
5 kohdassa tarkoitetun poissulkemisperusteen
selvittämiseksi; tiedot voidaan antaa, vaikka
hankintaan ei hankinnan arvon tai muun syyn
johdosta sovelleta edellä mainittua lakia.
Yksittäistä yritystä koskevat tiedot voidaan
1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa välittää sähköisen kyselyjärjestelmän avulla sellaiselle tilaajalle tai hankintayksikölle, joka
voidaan tunnistaa Verohallinnon hyväksymällä luotettavalla tavalla. Verohallinto valvoo kyselyjärjestelmän tietojen käyttöä siten
kuin siitä erikseen säädetään.
Verohallinto voi päättää verovelkarekisteriin talletettujen tietojen antamisesta teknisen
käyttöyhteyden avulla tai muutoin sähköisesti
tilaajalle tai hankintayksikölle 1 momentissa
säädettyjä tarkoituksia varten. Tietojen antaminen edellyttää, että tilaaja tai hankintayksikkö antaa Verohallinnolle selvityksen tietojen asianmukaisesta suojaamisesta.

20 d §
Verovelkarekisterin tietojen antaminen
verkkopalveluna
Jokaisella on oikeus saada verovelkarekisteristä yritys- ja yhteisötunnuksella yksilöimästään muusta yrityksestä kuin 20 a §:n
1 momentissa tarkoitetusta luonnollisesta henkilöstä ja kuolinpesästä verovelkarekisteriin
talletetut tiedot. Poiketen siitä, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain
16 §:ssä säädetään, Verohallinto antaa tietoja
vain verkkopalveluna toteutettavan tietopalvelun kautta, jollei tietojen antamisesta tässä tai
muussa laissa erikseen toisin säädetä.
Edellä 1 momentissa tarkoitettuihin tietoihin ei sovelleta, mitä luottotietolain
(527/2007) 21 §:ssä säädetään julkisesta rekisteristä saatavan tiedon merkitsemisestä
luottotietorekisteriin.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2014.
Tämän lain 3 a luvun säännöksiä sovelletaan myös sellaisiin verovelkoihin, jotka ovat
syntyneet ennen lain voimaantuloa, sekä sellaisiin ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönteihin, jotka ovat tapahtuneet ennen lain voimaantuloa. Verohallinto voi ennen lain voimaantuloa antaa 20 b §:n 2 momentissa tarkoitettuja muistutuksia sekä ryhtyä muihin
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.
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