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Verohallinnon päätös
pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmässä hoidettavista tehtävistä
annetun päätöksen muuttamisesta
Verohallinto muuttaa pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmässä hoidettavista tehtävistä antamansa päätöksen (1105/2018) 1 §:n 1 momentin seuraavasti:
1§
Palvelujärjestelmässä käsiteltävät suoritukset
Palvelujärjestelmässä voidaan hoitaa vain ne pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä annetun lain (658/2004) 2 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tehtävät, jotka
liittyvät seuraavien suoritusten maksuun:
1. Suomessa yleisesti verovelvolliselle maksettu palkka lukuun ottamatta tuloverolain
(1535/1992) 33 b §:n 3 momentissa tarkoitettua työpanokseen perustuvaa osinkoa tai työpanokseen perustuvaa ylijäämää, tuloverolain 66 §:ssä tarkoitetusta työsuhteeseen perustuvasta osakeannista ja työsuhdeoptiosta saatua etua, tuloverolain 74 §:ssä tarkoitettua
merityötuloa, tuloverolain 77 §:ssä tarkoitettua ulkomaantyötuloa, ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetussa laissa (1551/1995) tarkoitettua palkkatuloa, ennakkoperintälain (1118/1996) 9 §:n 2 momentissa tarkoitetun sijaismaksajan maksamaa palkkaa,
palkkaturvalain (866/1998) ja palkkaturva-asetuksen (1276/2009) nojalla työntekijälle
palkkaturvana maksettua palkkaa sekä julkisyhteisön maksamaa palkkaa;
2. muun suomalaisen työnantajan kuin julkisyhteisön rajoitetusti verovelvolliselle
maksama palkka lukuun ottamatta tuloverolain 33 b §:n 3 momentissa tarkoitettua työpanokseen perustuvaa osinkoa tai työpanokseen perustuvaa ylijäämää, tuloverolain 66 §:ssä
tarkoitetusta työsuhteeseen perustuvasta osakeannista ja työsuhdeoptiosta saatua etua, ennakkoperintälain 9 §:n 2 momentissa tarkoitetun sijaismaksajan maksamaa palkkaa, palkkaturvalain ja palkkaturva-asetuksen nojalla työntekijälle palkkaturvana maksettua palkkaa, osakepalkkiota sekä esiintyvälle taiteilijalle tai urheilijalle henkilökohtaisesta toiminnasta maksettua korvausta;
3. muun kuin kotitalouden maksama ennakkoperintälain 25 §:ssä tarkoitettu työ- ja
käyttökorvaus, jos sen saajaa ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin;
4. yleisesti verovelvolliselle maksettu urheilijan palkka;
5. yleishyödyllisen yhteisön maksama tuloverolain 71 §:n 3 momentissa tarkoitettu
matkakustannusten korvaus.
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Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.
Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2018
Pääjohtaja Markku Heikura

Johtava asiantuntija Mia Keskinen
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