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Valtioneuvoston asetus

N:o 16

eläinten hyvinvoinnin tuesta vuosina 2008—2013 annetun valtioneuvoston asetuksen 9 ja
25 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 15 päivänä tammikuuta 2009

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esitte-
lystä,

muutetaan eläinten hyvinvoinnin tuesta vuosina 2008—2013 28 päivänä helmikuuta 2008
annetun valtioneuvoston asetuksen (130/2008) 9 §:n 3 momentti sekä

lisätään 25 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi
seuraavasti:

9 §

Eläinten ruokinta ja hoito

— — — — — — — — — — — — —
Emakoille ja ensikoille on annettava pe-

säntekomateriaalia.

25 §

Voimaantulo

— — — — — — — — — — — — —
Jos 4 §:ssä tarkoitettu sitoumus on tehty

vuonna 2008, riittää, että pykälän 2 momen-
tin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet
toteutetaan viimeistään 30 päivänä huhti-
kuuta 2009.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä
tammikuuta 2009.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 15 päivänä tammikuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Hallitussihteeri Suvi Ruuska

4—2009



Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

N:o 17

sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 15 päivänä tammikuuta 2009

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti
kumotaan 13 päivänä lokakuuta 2005 annetun sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen

(826/2005) 35 §:n 2-kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 246/2007, sekä
muutetaan 4-6 §, 33 §:n 2-4 momentti, 35 §:n 7-kohta, 39 § ja 49 §, sellaisina kuin niistä

ovat 4-6 §, 33 §:n 2-4 momentti ja 39 § asetuksessa 146/2008 ja 35 § mainitussa asetuksessa
246/2007, seuraavasti:

4 §

Vakuutusosasto

Vakuutusosasto käsittelee asiat, jotka kos-
kevat

1) työ- ja kansaneläkelainsäädäntöä, tapa-
turmavakuutus- ja ammattitautilainsäädäntöä,
sairaus- ja vanhempainvakuutuslainsäädän-
töä, työttömyys- ja koulutusetuuslainsäädän-
töä sekä niissä mainittujen etuuksien rahoi-
tusta

2) muuta toimeentuloturvaa siltä osin kuin
se ei kuulu hyvinvoinnin ja terveyden edistä-
misen osaston tai sosiaali- ja terveyspalvelu-
osaston käsiteltäviin asioihin

3) Kansaneläkelaitoksen kustantamaa
kuntoutusta

4) työterveyshuollon rahoitusta ja korvaus-
perusteita

5) vakuutusmarkkinoiden toimintaa koske-
vaa sääntelyä sekä liikenne-, potilas- ja ym-
päristövakuutuslainsäädäntöä

6) sosiaaliturvan muutoksenhakulautakun-
taa, työttömyysturvan muutoksenhakulauta-
kuntaa, lääkkeiden hintalautakuntaa, Kansan-
eläkelaitosta ja Eläketurvakeskusta.

5 §

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
osasto

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
osasto käsittelee asiat, jotka koskevat

1) terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin
edistämistä ja sairauksien ehkäisemistä

2) osallisuuden edistämistä sekä sosiaalis-
ten ongelmien ja syrjäytymisen ehkäisyä

3) kuntoutusta siltä osin kuin se ei kuulu
sosiaali- ja terveyspalveluosaston tai vakuu-
tusosaston käsiteltäviin asioihin

4) lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaa-
mista, neuvolatyötä sekä koulu- ja opiskelu-
terveydenhuoltoa

5) toimeentulotukea, yleistä asumistukea ja
maahanmuuttajien erityistukea

6) sosiaali- ja terveydenhuollon suunnit-
telu- ja valtionosuuskysymyksiä ja niiden yh-
teensovittamista

7) ympäristöterveydenhuoltoa ja kemikaa-
livalvontaa siltä osin kuin se ei kuulu työ-
suojeluosaston käsiteltäviin asioihin sekä
geenitekniikkaa

8) alkoholi-, tupakka- ja huumepolitiikkaa
9) työterveyshuoltoa siltä osin kuin se ei

kuulu työsuojeluosaston tai vakuutusosaston
käsiteltäviin asioihin sekä

10) Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta,
Säteilyturvakeskusta, työterveyslaitosta ja
Alko Oy:tä.

6 §

Sosiaali- ja terveyspalveluosasto

Sosiaali- ja terveyspalveluosasto käsittelee
asiat, jotka koskevat

1) sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujär-
jestelmää sekä sosiaalihuoltoa ja sairaanhoi-
toa

2) perhepoliittisia palveluja
3) lapsilisiä, äitiysavustuksia, lasten koti-

hoidon tukea ja yksityisen hoidon tukea, ela-
tusturvaa sekä adoptiokorvauksia

4) sosiaali- ja terveydenhuollon henkilös-
töä
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5) sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan
ja potilaan asemaa

6) lääkehuoltoa
7) lääkinnällistä kuntoutusta
8) sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallin-

toa
9) sotilasvammakorvauksia ja sotilasavus-

tusta
10) maatalousyrittäjien lomituspalveluja

sekä
11) Lääkelaitosta, Lääkehoidon kehittä-

miskeskusta ja Sosiaali- ja terveysalan lupa-
ja valvontavirastoa.

33 §

Hallinnonalan ohjaus

— — — — — — — — — — — — —
Vakuutusosasto vastaa sosiaaliturvan muu-

toksenhakulautakunnan ja työttömyysturvan
muutoksenhakulautakunnan tulosohjauksesta.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
osasto vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
toksen, Säteilyturvakeskuksen ja työterveys-
laitoksen tulosohjauksesta.

Sosiaali- ja terveyspalveluosasto vastaa
Lääkelaitoksen, Lääkehoidon kehittämiskes-
kuksen ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja
valvontaviraston tulosohjauksesta.
— — — — — — — — — — — — —

35 §

Kansliapäällikön ratkaistavat asiat

Kansliapäällikkö ratkaisee asiat, jotka kos-
kevat:
— — — — — — — — — — — — —

7) ministeriön, sosiaaliturvan muutoksen-
hakulautakunnan ja työttömyysturvan muu-
toksenhakulautakunnan henkilöstöä koskevan
tarkentavan virkaehtosopimuksen hyväksy-
mistä
— — — — — — — — — — — — —

39 §

Vakuutusosaston osastopäällikön ratkaista-
vat asiat

Vakuutusosaston osastopäällikkö ratkaisee
36 §:ssä mainittujen asioiden lisäksi asiat,
jotka koskevat:

1) toimintaohjeiden antamista osaston toi-
mialaan kuuluville virastoille ja laitoksille

2) lakisääteisen työeläkevakuutuksen las-
kuperusteita sekä

3) vakuutus- ja eläkelaitosten sekä vakuu-
tuksenvälittäjien toimintaan liittyvien sään-
nösten ja ohjeiden antamista.

49 §

Vakuutusosaston vakuutusmarkkinayksikön
päällikön ratkaistavat asiat

Vakuutusosaston vakuutusmarkkinayksi-
kön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat
vakuutusyhtiölain (521/2008) 31 luvun 6 §:n
3 momentissa tarkoitetun vakuutusmatemaa-
tikon kelpoisuudesta ministeriön antamaa to-
distusta.

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä
tammikuuta 2009.

Helsingissä 15 päivänä tammikuuta 2009

Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä

Hallitusneuvos Liisa Perttula
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Verohallinnon päätös

N:o 18

yleisestä tiedonantovelvollisuudesta

Annettu Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 2009

Verohallitus on verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1558/1995)
15 §:n 7 momentin, 15 a §:n 4 momentin, 16 §:n 13 momentin, 17 §:n 10 momentin ja 18 §:n 7
momentin, varainsiirtoverolain (931/1996) 30 §:n 3 momentin sekä väliaikaisesta työnantajan
matalapalkkatuesta annetun lain (1078/2005) 12 §:n nojalla päättänyt:

1 luku

Tulotiedot

1 §

Tulotietoja koskeva tiedonantovelvollisuuden
rajoittaminen

Verohallitus rajoittaa verotusmenettelystä
annetun lain (1558/1995) 15 §:ssä ja 18 §:n
6 momentissa ja varainsiirtoverolain
(931/1996) 30 §:n 1 ja 3 momentissa tarkoi-
tettujen tietojen antamista siten, että tiedon-
antovelvollisen on ilmoitettava Verohallin-
nolle ilman eri kehotusta vain tämän päätök-
sen 2–20 §:ssä tarkoitetut tiedot.

2 §

Kotitalouksien maksamat palkat ja
työkorvaukset

Luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien
(kotitalouksien) on ilmoitettava sellaiset
maksamansa palkat ja ennakkoperintälain
(1118/1996) 25 §:n 1 momentin 1 kohdassa
tarkoitetut muuna kuin palkkana pidettävät
työstä, tehtävästä tai palveluksesta maksa-

mansa korvaukset (työkorvaukset), joista on
toimitettu ennakonpidätys. Lisäksi niiden on
ilmoitettava palkat, joista ennakonpidätys on
jätetty ennakkoperintäasetuksen (1124/1996)
13 §:n nojalla, sellaisena kuin se on asetuk-
sessa 1040/2001, toimittamatta, jos samalle
saajalle maksettava määrä on vähintään 200
euroa kalenterivuodessa.

3 §

Muiden kuin kotitalouksien maksamat palkat,
työkorvaukset sekä eräät veronalaiset palk-

kiot ja palkinnot

Muiden kuin kotitalouksien on ilmoitet-
tava:

1) työ- ja virkasuhteessa maksamansa pal-
kat, ennakkoperintälain 13 §:n 1 momentin 2
kohdassa tarkoitetut palkkana pidettävät suo-
ritukset, luontoisedut ja muut veronalaiset
edut, palkkaturvana maksamansa suoritukset
sekä veronalaiset ansionmenetyskorvaukset;

2) ennakkoperintälain 25 §:n 1 momentin 1
kohdassa tarkoitetut muuna kuin palkkana pi-
dettävät työstä, tehtävästä tai palveluksesta
maksetut korvaukset (työkorvaukset), jos
suorituksen saaja ei kuulu ennakkoperintäre-
kisteriin sekä urheilijan palkkiot;
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3) sekä muut kuin 1–2 kohdassa tarkoitetut
satunnaiset, veronalaiset palkkiot ja palkin-
not, kuten löytöpalkkiot sekä taidekilpailujen
palkinnot, jos suorituksen määrä on vähin-
tään 100 euroa kalenterivuodessa.

Seuraavat palkkatulot on ilmoitettava eril-
lään edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoite-
tuista palkoista, jos palkansaaja on vakuutettu
maatalousyrittäjien eläkelain tai yrittäjien
eläkelain nojalla palkanmaksajan harjoitta-
masta toiminnasta:

1) tuloverolain (1535/1992) 39 tai 40 §:ssä
tarkoitetun yhtymän osakkaan tai hänen per-
heenjäsenensä yhtymästä saama palkka;

2) perheenjäsenen tai kuolinpesän osak-
kaan maataloudesta tai yritystoiminnasta
saama palkka; sekä

3) työntekijän osake- tai muusta yhtiöstä
saama palkka, jos työntekijää ei työntekijän
eläkelain (395/2006) 1 luvun 7 §:n mukaan
pidetä osake- tai muuhun yhtiöön työsuh-
teessa olevana.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoite-
tuista luontoiseduista on ilmoitettava seuraa-
vat tiedot:

1) autoedusta on ilmoitettava palkkaan li-
sätyn raha-arvon määrä, autoedusta perityn
korvauksen määrä, auton ikäryhmä, tieto
siitä, onko kysymyksessä vapaa autoetu vai
käyttöetu sekä autolla ajettujen yksityiskilo-
metrien määrä, jos työnantaja käyttää enna-
konpidätyksessä kilometrikohtaista arvoa;

2) asuntolainan korkoedun määrä;
3) työsuhdeoptiosta ja osakepalkkiosta saa-

dun edun määrä;
4) työsuhdematkalipusta palkaksi katsottu

määrä, työntekijältä perityn korvauksen
määrä sekä työntekijän saaman verovapaan
edun määrä;

5) muista kuin edellä 1 - 4 kohdassa tarkoi-
tetuista luontoiseduista edun laatu, palkkaan
lisätyn luontoisedun raha-arvon määrä, luon-
toisedusta perityn korvauksen raha-arvon
määrä sekä tieto siitä, vastaako ravintoedusta
peritty korvaus luontoisedun raha-arvoa.

Työnantajan, joka saa matalapalkkatuesta
annetussa laissa (1078/2005) tarkoitettua tu-
kea, on annettava Verohallituksen vahvista-
man kaavan mukaiset tiedot matalapalkkatu-
keen oikeuttaville henkilöille kunkin kuukau-
den aikana maksamistaan palkoista. Työnte-
kijöiden nimen ja henkilötunnuksen lisäksi

työnantajan on ilmoitettava vähennyksen pe-
rusteena oleva palkka, osa-aikaeläkkeellä ole-
van laskennallinen palkka, tuen määrä, työ-
tunnit sekä tieto siitä, onko tuki vähennetty
ennakonpidätyksestä vai lähdeverosta.

Työnantajan, joka maksaa tuloverolain
77 §:n mukaista ulkomaantyötuloa, on ilmoi-
tettava maa, jossa työ on tehty.

4 §

Ulkomaantyötulo

Työnantaja, joka tuloverolain 77 §:n 1 mo-
mentin nojalla jättää palkasta ennakonpidä-
tyksen toimittamatta, on velvollinen anta-
maan työskentelystä Verohallituksen vahvis-
taman kaavan mukaisen ilmoituksen.

5 §

Kustannusten korvaukset

Työnantajan on ilmoitettava työmatkasta
maksamansa verovapaat päivärahat, ateria-
sekä kilometrikorvaukset.

Yleishyödyllisen yhteisön on ilmoitettava
vuoden aikana maksamansa tuloverolain
71 §:n 3 momentissa tarkoitetut päivärahat,
kilometrikorvaukset sekä korvausten perus-
teena oleva kilometrimäärä.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuista verova-
paista työmatkakustannusten korvauksista on
ilmoitettava korvauksen laatu sekä päivära-
hojen ja ateriakorvausten yhteismäärä eril-
lään kilometrikorvausten yhteismäärästä. Ki-
lometrikorvauksista on ilmoitettava myös
korvausten perusteena oleva kilometrimäärä.

Valtion tai sen laitoksen, kunnan tai kun-
tayhtymän, evankelisluterilaisen kirkon, sen
seurakunnan ja seurakuntayhtymän, ortodok-
sisen kirkkokunnan ja sen seurakunnan ei
tarvitse ilmoittaa työmatkakustannusten kor-
vauksia, mikäli ne maksuperusteiltaan ja suu-
ruudeltaan vastaavat Verohallituksen vuosit-
tain vahvistamia verovapaiden matkakustan-
nusten määriä. Päivittäisten asunnon ja erityi-
sen työntekemispaikan välisten matkojen
matkakustannusten korvaukset on kuitenkin
ilmoitettava, jos työntekijä toimii alalla, jolla
erityistä työntekemispaikkaa alalle tunnus-
omaisen työn lyhytaikaisuuden vuoksi joudu-
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taan usein vaihtamaan, eikä hänellä ole varsi-
naista työpaikkaa.

Työnantajan on ilmoitettava maksamansa
tai palkasta ennen ennakonpidätyksen toimit-
tamista vähentämänsä veronalaiset kustan-
nusten korvaukset.

Kunnan on ilmoitettava perhehoitajille
maksetut kustannusten korvaukset.

Maksajan on ilmoitettava rikos- ja eräiden
riita- asioiden sovittelusta annetussa laissa
(1015/2005) tarkoitetusta sovittelusta vapaa-
ehtoiselle sovittelijalle maksamansa rikos- ja
riita-asioiden sovittelusta annetun valtioneu-
voston asetuksen mukaiset kulukorvaukset.

Valmennusrahaston on ilmoitettava urhei-
lijoille vuoden aikana maksamansa verova-
paat valmennuskustannukset.

6 §

Sosiaalietuudet, syytingit, lakkoavustukset
ym.

Maksajan on ilmoitettava eläkkeet, elinko-
rot, työttömyysturvaetuudet, sairausvakuutus-
lain mukaiset päivärahat ja muut veronalaiset
sosiaalietuudet sekä valtion varoista opintotu-
kilain mukaan maksettu korkoavustus. Mak-
sajan on ilmoitettava myös reserviläispalkka,
opintoraha, veronalainen syytinki ja veron-
alainen lakkoavustus.

7 §

Käyttökorvaukset

Maksajan on ilmoitettava ennakkoperintä-
lain 25 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoite-
tut käyttökorvaukset, joista on toimitettu en-
nakonpidätys. Luonnolliselle henkilölle mak-
setut käyttökorvaukset on ilmoitettava,
vaikka niistä ei ole toimitettu ennakonpidä-
tystä.

8 §

Apurahat

Maksajan on ilmoitettava luonnolliselle
henkilölle maksamansa stipendit, apurahat,
sekä eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suori-
tettavista apurahoista ja avustuksista annetun
lain (236/1961) 1 §:ssä tarkoitetut apurahat ja

avustukset (kirjastokorvaukset), joiden määrä
samalle suorituksen saajalle kalenterivuonna
on vähintään 1 000 euroa.

9 §

Vakuutuskorvaukset

Maksajan ja välittäjän on ilmoitettava ve-
ronalaiset vakuutuskorvaukset, vakuutusmak-
sun palautukset, vakuutuksen takaisinosto-
arvo sekä muut veronalaiset vakuutukseen
perustuvat suoritukset. Jos edellä tarkoitettu
suoritus maksetaan muulle kuin sellaiselle
luonnolliselle tai juridiselle henkilölle, jolla
on välittömästi vakuutukseen perustuva oi-
keus vaatia korvausta, suoritusta ei ilmoiteta.
Lisäksi maksajan on ilmoitettava vakuutus-
kassalaissa tarkoitetun eroavustuksen tuotto.
Liike- tai ammattitoimintaa taikka maatalo-
utta harjoittaville henkilöille, avoimille yh-
tiöille ja kommandiittiyhtiöille sekä osakeyh-
tiöille, osuuskunnille ja muille tuloverolain
3 §:ssä tarkoitetuille yhteisöille maksettuja
vakuutuskorvauksia, vakuutusmaksun palau-
tuksia, takaisinostoarvoa tai muita vakuutuk-
seen perustuvia alle 1 700 euron suuruisia
suorituksia ei ilmoiteta. Luonnollisille henki-
löille maksetut lakisääteisten eläkevakuutus-
maksujen palautukset on kuitenkin ilmoitet-
tava, jos samalle saajalle maksetaan vähin-
tään 100 euroa kalenterivuodessa.

Metsää kohdanneen vahingon perusteella
maksetut vakuutuskorvaukset on ilmoitettava
rajoituksetta.

10 §

Korot, jälkimarkkinahyvitys, muut pääoma-
tulot sekä takausprovisio

Maksajan tai välittäjän on ilmoitettava
luonnollisille henkilöille ja kuolinpesille
maksamansa ja välittämänsä veronalainen
korko, korkoon rinnastettava tuotto, jälki-
markkinahyvitys sekä osingon sijaan maksa-
mansa rahakorvaus. Myös takausprovisio on
ilmoitettava.

Luonnollisen henkilön on ilmoitettava 1
momentissa tarkoitettu suoritus vain, jos suo-
ritus liittyy maksajan elinkeino- tai muuhun
tulonhankkimistoimintaan tai jos suorituk-
sesta on toimitettu ennakonpidätys.

50 N:o 18



11 §

Rahastoyhtiön ja henkilöstörahaston maksa-
mat suoritukset ja osingot

Rahastoyhtiön ja ulkomaisen rahastoyhtiön
sivuliikkeen tai edustuston on ilmoitettava
sijoitusrahaston tuotto-osuuksille ja yhteissi-
joitusyrityksen osuuksille maksamansa vuo-
tuinen tuotto rahastoittain.

Henkilöstörahaston on ilmoitettava maksa-
mansa veronalaiset rahasto-osuudet ja ylijää-
mät.

Osinkoa jakavan yhteisön on ilmoitettava
verotusta varten tarpeelliset tiedot maksamis-
taan osingoista. Lisäksi osuuskunnan on il-
moitettava osuuspääomalle, sijoitusosuudelle
ja lisäosuudelle maksamansa korko. Kotimai-
sen säästöpankin on ilmoitettava kantara-
hasto-osuudelle ja lisärahastosijoitukselle
maksamansa voitto-osuus ja korko. Keskinäi-
sen vakuutusyhtiön ja vakuutusyhdistyksen
on ilmoitettava takuupääomalle maksamansa
korko.

Sellaiselle osingonsaajalle, joka on vakuu-
tettu maatalousyrittäjien eläkelain tai yrittä-
jien eläkelain nojalla osingon jakaneen yhtei-
sön harjoittamasta toiminnasta, maksettu
osinko on ilmoitettava erillään muista osin-
goista.

Arvo-osuusjärjestelmästä annetussa laissa
(826/1991) tarkoitetun tilinhoitajayhteisön ja
tilinhoitajayhteisön asiamiehen on ilmoitet-
tava Suomen arvo-osuusjärjestelmässä käsi-
teltäviin osaketalletustodistuksiin ja ulkomai-
siin osakkeisiin perustuvat osingot sekä ulko-
maisen yhteissijoitusyrityksen osuudelle
maksettu tuotto.

12 §

Puukaupat

Puun ostajan tai ennakonpidätysvelvollisen
välittäjän on annettava tiedot puun myyjästä
ja kauppahinnasta, jos myyjä metsän omista-
jana luovuttaa puun ostajalle tai välittäjälle
pysty-, hankinta- tai käteiskaupalla puuta,
josta saatu tulo verotetaan myyjällä tulovero-
lain 43 §:n 1 momentissa (1155/2005) tarkoi-
tettuna metsätalouden pääomatulona tai on
tuloverolain 43 a §:ssä (1085/2008) tarkoi-

tettua verovapaata ensiharvennushakkuusta
saatua puun myyntituloa tai tuloverolain
43 b §:ssä (1085/2008) tarkoitettua osittain
verovapaata puun myyntituloa.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu puun osta-
jan ilmoitusvelvollisuus koskee vain puu-
kauppoja, jotka liittyvät puun ostajan elinkei-
notoimintaan tai joista on toimitettu ennakon-
pidätys.

13 §

Julkiset tuet ja valmisteveron palautus

Valtion, kunnan viranomaisen ja muun jul-
kisyhteisön sekä Keksintösäätiön on ilmoitet-
tava maksamansa julkiset tuet ja avustukset,
jos tuen tai avustuksen määrä samalle suori-
tuksen saajalle on vähintään 1 000 euroa ka-
lenterivuodessa. Julkisella tuella ja avustuk-
sella tarkoitetaan elinkeino-, työllistämis- ja
niihin verrattavia tukia ja avustuksia.

Edellä 1 momentista poiketen maatalou-
dessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden
valmisteveron palautuksesta annetun lain
(603/2006) 2 §:n 2–5 kohdassa tarkoitetut
energiatuotteiden valmisteveron palautukset
on ilmoitettava rajoituksetta. Sama koskee
metsätalouteen kohdistuvia tukia ja avustuk-
sia.

14 §

Arvopaperinvälittäjän tiedonantovelvollisuus

Arvopaperimarkkinalaissa (495/1989) tar-
koitetun arvopaperinvälittäjän, vakuutusyh-
tiölaissa (1062/1979) tarkoitetun vakuutusyh-
tiön, ulkomaisista vakuutusyhtiöistä anne-
tussa laissa (398/1995) tarkoitetun edustuston
ja pääasiamiehen sekä vakuutusyhdistyslaissa
(1250/1987) tarkoitetun vakuutusyhdistyksen
on annettava tiedot välittämistään ja tekemis-
tään osakkeiden, osaketalletustodistusten,
warranttien, merkintäoikeuksien, myyntioi-
keuksien sekä sijoitusrahaston rahasto-osuuk-
sien ja yhteissijoitusyrityksen osuuksien kau-
poista. Myös yhteissijoitusyrityksen osuuk-
sien merkinnät ja lunastukset on ilmoitettava
siltä osin kuin tietoja ei ole toimitettu 2 mo-
mentin nojalla. Lisäksi edellä tarkoitetun tie-
donantovelvollisen on annettava tiedot va-
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kioiduista johdannaissopimuksista, arvopape-
rimarkkinalain 10 luvun 1 a §:ssä tarkoite-
tuista vakioituihin johdannaissopimuksiin
rinnastettavista johdannaissopimuksista sekä
arvopaperimarkkinalain 10 luvun 1 b §:ssä
tarkoitetuista muista johdannaissopimuksista.
Kaupat on ilmoitettava kunkin asiakkaan
osalta ostoittain ja myynneittäin. Kaupoista
on ilmoitettava kohde ja niiden lukumäärä,
osto- ja myyntipäivämäärä, kauppahinta ja
asiakkaan maksamat kustannukset sekä suori-
tetun varainsiirtoveron määrä. Merkinnöistä
ja lunastuksista on ilmoitettava vastaavat tie-
dot.

Rahastoyhtiön ja ulkomaisen rahastoyhtiön
sivuliikkeen tai edustuston on annettava tie-
dot verovelvolliselta lunastetuista sijoitusra-
haston rahasto-osuuksista sekä yhteissijoitus-
yritysten osuuksista. Lisäksi on annettava tie-
dot lunastettujen rahasto-osuuksien ja yhteis-
sijoitusyritysten osuuksien hankintahinnasta
ja hankinta-ajankohdasta sekä merkinnän ja
lunastuksen yhteydessä perityistä kuluista
siltä osin kuin nämä tiedot ovat tiedonanto-
velvollisella.

Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain
52–52 c ja 52 f §:ssä tarkoitettujen yritysjär-
jestelyjen yhteydessä maksettuja enintään
100 euron suuruisia rahavastikkeita ei ilmoi-
teta.

Edellä tässä pykälässä tarkoitetut tiedot on
ilmoitettava yleisesti ja rajoitetusti verovel-
vollisista henkilöistä ja yrityksistä.

15 §

Arvopapereiden luovutusvoittojen ja -tap-
pioiden laskemiseksi tarvittavat tiedot

Luottolaitoksen, ulkomaisen luotto- ja ra-
hoituslaitoksen toiminnasta Suomessa anne-
tussa laissa (1608/1993) tarkoitetun sivukont-
torin ja edustuston, sijoituspalveluyrityksen,
ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeu-
desta tarjota sijoituspalveluja Suomessa an-
netussa laissa (580/1996) tarkoitetun ulko-
maisen sijoituspalveluyrityksen sivuliikkeen
ja edustuston, tilinhoitajayhteisön ja sen asia-
miehen ja muun arvopapereiden säilyttäjän
on toimitettava verohallinnolle verotusta var-
ten yleisesti ja rajoitetusti verovelvollisen
luonnollisen henkilön ja kuolinpesän saaman
luovutusvoiton ja -tappion laskemiseksi tar-

peelliset tiedot arvopapereiden myynneistä ja
muista luovutuksista siltä osin kuin nämä tie-
dot ovat tiedonantovelvollisella.

16 §

Osakaslaina

Osakeyhtiön on ilmoitettava osakkaan tai
hänen perheenjäsenensä osakeyhtiöltä vero-
vuonna saama ja verovuoden lopussa takaisin
maksamatta oleva rahalaina, jos osakkaalla,
hänen perheenjäsenellään tai heillä yhdessä
on suoraan tai välillisesti vähintään 10 % osa-
keyhtiön osakkeista tai kaikkien osakkeiden
tuottamasta äänimäärästä.

Osakeyhtiön on lisäksi ilmoitettava 1 mo-
mentissa tarkoitetusta lainasta osakkaan vero-
vuonna takaisin maksama lainan määrä.

17 §

Sijaisosinkojen ilmoittaminen

Selvitys- ja optioyhteisön sekä arvopape-
rinvälittäjän, joka toimii osakkeiden lainak-
siantajan tai lainaksiottajan välittäjänä, on il-
moitettava tiedot maksamistaan ja välittämis-
tään sijaisosingoista siltä osin kuin tiedot
ovat ilmoittajan hallussa.

18 §

Sijoitusrahasto-osuuden tuoton sijaan saatu
ja maksettu korvaus

Selvitys- ja optioyhteisön sekä arvopape-
rinvälittäjän, joka toimii rahasto-osuuden lai-
naksiantajan tai lainaksiottajan välittäjänä on
ilmoitettava tiedot maksamistaan ja välittä-
mistään rahasto-osuuden tuoton sijaan saa-
duista ja maksetuista korvauksista.

19 §

Rajoitetusti verovelvolliselle maksetut suori-
tukset

Euroopan unionin neuvoston säästöjen
tuottamien korkotulojen verotuksesta anta-
man direktiivin (2003/48/EY) 4 artiklassa tar-
koitetun maksuasiamiehen on ilmoitettava
verohallinnolle tiedot direktiivin 6 artiklan
tarkoittamista koroista ja koronsaajista.
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Maksajan on ilmoitettava rajoitetusti vero-
velvollisen tulon verottamisesta annetussa
laissa (627/1978) tarkoitetulle rajoitetusti ve-
rovelvolliselle maksamansa palkat, työkor-
vaukset, rojaltit, eläkkeet, veronalaiset so-
siaalietuudet, osingot, korot, jälkimarkkina-
hyvitys, puun myyntitulo sekä muu lähdeve-
ron alainen suoritus sekä suorituksesta peritty
lähdevero, ennakonpidätys ja sairausvakuu-
tusmaksu. Palkaksi katsottava työsuhdeoptio
sekä osakepalkkio on ilmoitettava erillään
muusta palkasta, jos se perustuu Suomessa
tehtyyn työhön. Lisäksi maksajan on ilmoi-
tettava sijoitusrahastojen rahasto-osuuksille
ja yhteissijoitusyritysten osuuksille maksa-
mansa tuotto ja siitä peritty lähdevero. Yri-
tykselle maksettu työkorvaus ilmoitetaan
vain, kun siitä on peritty lähdevero ja puun
myyntitulo vain, kun se on maksettu luonnol-
liselle henkilölle. Edellä tässä momentissa
tarkoitetut tiedot ilmoitetaan vain, jos niitä ei
ole ilmoitettu 1 momentin nojalla.

Maksajan on ilmoitettava rajoitetusti vero-
velvolliselle maksamansa 1 ja 2 momentissa
tarkoitettu suoritus siinäkin tapauksessa, että
suorituksesta on lain tai kansainvälisen sopi-
muksen perusteella jätetty vero perimättä.

Jos kyse on ulkomailla tehdystä työstä
maksetusta palkasta, ilmoitusta ei kuitenkaan
anneta, jos suomalainen yritys harjoittaa toi-
sessa valtiossa liiketoimintaa kiinteässä toi-
mipaikassa, jonka tulosta rasitetaan kyseisellä
palkalla.

20 §

Porotiedot

Poroisännän on annettava tiedot poron-
omistajien omistamista poroista.

2 luku

Varallisuustiedot

21 §

Sijoitusrahaston rahasto-osuudet ja yhteis-
sijoitusyrityksen osuudet

Rahastoyhtiön ja ulkomaisen rahastoyhtiön
sivuliikkeen tai edustuston on ilmoitettava
sijoitusrahaston rahasto-osuuden ja yhteissi-
joitusyrityksen osuuden omistajien kalenteri-

vuoden lopussa omistamien rahasto-osuuk-
sien ja yhteissijoitusyritysten osuuksien luku-
määrät sekä varojen arvostamisesta annetussa
lain (1142/2005) 4 §:n 3 momentissa tarkoi-
tetut vertailuarvot rahastoittain. Tässä tarkoi-
tettu tiedonantovelvollisuus koskee vain ylei-
sesti verovelvollisia.

22 §

Arvopaperikeskuksen ilmoittamisvelvollisuus
arvo-osuuksista

Arvopaperikeskuksen on toimitettava ve-
rohallinnolle verotusta varten tarpeelliset tie-
dot arvo-osuuksien omistajista ja tuoton saa-
jista sekä arvo-osuusjärjestelmään kuuluvista
osakkeista, osaketalletustodistuksista, osuus-
kuntien lisä- ja sijoitusosuuksista, merkintä-
oikeuksista, optio-oikeuksista, warranteista,
ja yhteissijoitusyritysten osuuksista. Osuus-
kuntien lisä- ja sijoitusosuuksien tiedonanto-
velvollisuus koskee vain luonnollisen henki-
löiden ja kuolinpesien omistamia osuuksia.

Lisäksi Arvopaperikeskuksen on toimitet-
tava edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedot
muista kuin korkotulon lähdeverolain mukai-
sista joukkovelkakirjalainoista tai vastaavista
yleisön merkittäväksi tarjotuista Euroopan ta-
lousalueella olevan julkisyhteisön tai kirjan-
pitovelvollisen koronmaksajan Euroopan ta-
lousalueella liikkeeseen laskemista joukko-
velkakirjalainoista. Arvopaperikeskuksen ra-
hamarkkinajärjestelmään kuuluvien joukko-
velkakirjalainojen tietoja ei kuitenkaan ilmoi-
teta.

Arvo-osuuksista ilmoitetaan ISIN – koodi
ja kunkin omistajan tai tuoton saajan arvo-
osuuksien lukumäärä tai joukkovelkakirjalai-
nan pääoma vuoden lopussa. Arvo-osuusre-
kisterin tietojen mukaisista omistajista sekä
tuoton saajista ilmoitetaan tunnistetietoina
nimi, henkilö- tai Y-tunnus sekä maatunnus.
Henkilö- tai Y-tunnuksen puuttuessa ilmoite-
taan muut tiedon luovuttajan hallussa olevat
tunnistetiedot ja osoitetieto.

23 §

Puhelinyhteisöjen ilmoitusvelvollisuus

Puhelinyhteisön ja yhteisön, joka on puhe-
linyhteisön pääosakas, on ilmoitettava tiedot
osakkaidensa ja jäsentensä kalenterivuoden
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päättyessä omistamista osakkeista tai osuuk-
sista, jos yhteisössä osakkuus tai jäsenyys ja
asiakkuus on erotettu toisistaan.

Puhelinyhteisöllä ei ole kuitenkaan tiedon-
antovelvollisuutta siltä osin kuin puhelinyh-
teisön osake on otettu kaupankäynnin koh-
teeksi arvopaperipörssissä.

3 luku

Tarkemmat määräykset

24 §

Tulojen ja varallisuuden ilmoittamista koske-
vat tarkemmat määräykset

Edellä 2–23 §:ssä tarkoitetuista tuloista ja
varallisuudesta on ilmoitettava:

1) ilmoitusvelvollista koskevat yksilöinti-
tiedot;

2) suorituksen saajaa, maksajaa ja varalli-
suuserän omistajaa koskevat yksilöintitiedot;

3) suorituksen tai varallisuuserän laatu ja
rahamäärä sekä suorituksesta toimitettu enna-
konpidätys;

4) rajoitetusti verovelvollista koskevissa
tiedoissa on lisäksi ilmoitettava rajoitetusti
verovelvollisen henkilö- tai yritystunnus
taikka muu verotunnustieto (TIN) hänen koti-
valtiossaan, jos se on tiedossa.

4 luku

Velka- ja vähennystiedot

25 §

Ammattiyhdistysjäsenmaksut

Työmarkkinajärjestön ja työttömyyskassan
on annettava tiedot vähennyskelpoisista jä-
senmaksuista ja työttömyyskassamaksuista.
Maksuista on ilmoitettava seuraavat tiedot:

1) maksun saajaa ja jäsentä koskevat yksi-
löintitiedot;

2) jäsenen edellisenä kalenterivuonna mak-
saman jäsenmaksun määrä.

26 §

Vakuutusmaksutiedot

Työnantajan on ilmoitettava kalenterivuo-

den aikana työntekijältä perimänsä työnteki-
jän verotuksessa vähennyskelpoiset työnteki-
jän eläkemaksut, merimieseläkevakuutus-
maksut ja työttömyysvakuutusmaksut sekä
työntekijältä perimänsä kollektiiviseen lisä-
eläketurvaan perustuvat maksut. Jos työnte-
kijä on tullut kollektiivisen lisäeläketurvan
piiriin 6.5.2004 tai myöhemmin, työnantajan
on ilmoitettava työntekijältä perimänsä mak-
sut ja itse maksamansa määrä.

Työnantajan on ilmoitettava työntekijälle
ottamansa vapaaehtoisen yksilöllisen eläke-
vakuutuksen maksut. Jos työnantaja on mak-
sanut eläkevakuutusmaksuja yli 8 500 euroa
vuodessa tai työnantaja on maksanut eläkeva-
kuutusmaksuja eläkkeestä, joka on otettu
6.5.2004 tai sen jälkeen ja jossa vanhuuseläk-
keen alkamisikä on alle 62 vuotta, maksut
ilmoitetaan palkkana.

Avoimen yhtiön on ilmoitettava yhtiömie-
helle ottamansa, kommandiittiyhtiön on il-
moitettava vastuunalaiselle yhtiömiehelle ot-
tamansa ja osakeyhtiön on ilmoitettava sellai-
selle osakkaalle, jota ei työntekijäin eläkelain
1 d §:n mukaan pidetä mainittua lakia sovel-
lettaessa työsuhteessa olevana, ottamansa va-
paaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen
maksut.

Vakuutuslaitoksen, eläkelaitoksen sekä ul-
komaisen vakuutus- tai eläkelaitoksen Suo-
messa olevan edustajan tai välittäjän on an-
nettava tiedot yksityishenkilöiden maksa-
mista vapaaehtoisten yksilöllisten eläkeva-
kuutusten maksuista. Tiedot annetaan eritel-
tyinä sen mukaan, onko vakuutus otettu vii-
meistään 5.5.2004 vai sen jälkeen ja onko
kysymyksessä ansio- vai pääomatulona vero-
tettava eläke.

Kuntien on ilmoitettava omaishoitajille ja
perhehoitajille maksamistaan palkkioista pe-
rimänsä työntekijän eläkemaksut. Maksajien
ei ole ilmoitettava muita työkorvauksista pe-
rimiään eläkemaksuja.

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen on
ilmoitettava apurahan saajien maksamat
maatalousyrittäjien eläkelain (1280/2006)
10 a §:n mukaisen vakuutuksen perusteella
maksamansa eläkevakuutusmaksut.

Edellä olevista vakuutusmaksuista on an-
nettava seuraavat tiedot:

1) vakuutuslaitoksen, työnantajan tai muun
ilmoittajan yksilöintitiedot;
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2) vakuutettua ja vakuutuksen ottajaa kos-
kevat yksilöintitiedot;

3) vakuutusmaksujen rahamäärä.

27 §

Työttömän korvauspäivien lukumäärä

Työttömyyskassan, kansaneläkelaitoksen
ja työvoimaviranomaisen on ilmoitettava nii-
den verovuoden korvauspäivien lukumäärä,
joilta verovelvolliselle on maksettu tulovero-
lain 93 §:n 4 momentissa tarkoitettujen lakien
mukaisesti korvausta.

28 §

Velkatiedot

Luotto- ja rahoituslaitoksen, valtion, kun-
nan, vakuutus- ja eläkelaitoksen, huoltokont-
torin ja työnantajan on annettava kunkin
luonnollisen henkilön ja kuolinpesän lainasta
verohallinnolle seuraavat tiedot:

1) velan antajaa koskevat yksilöintitiedot;
2) velan numero tai muu tunnus;
3) velan käyttötarkoitus;
4) kalenterivuonna maksetun koron määrä;
5) velan määrä kalenterivuoden päättyessä;
6) velallisten lukumäärä sekä
7) velallisten nimet, henkilötunnukset ja

osoitteet.
Jos velan korkoa on maksanut takaaja tai

henkilö, jonka omaisuutta on lainan vakuu-
tena, tiedonantovelvollisen on ilmoitettava,
että muu kuin velallinen on maksanut koron,
jos tämä tieto on tiedonantovelvollisen annet-
tavissa.

Jos velan korkoa on maksettu etukäteen,
tiedonantovelvollisen on annettava tieto
myös etukäteen maksetusta koron määrästä.
Siltä osin kuin korko kohdistuu kalenteri-
vuotta seuraavan vuoden jälkeiseen aikaan
ilmoitetaan korko erikseen, jos se on tiedon-
antovelvollisen annettavissa.

Muun kuin luotto- ja rahoituslaitoksen ei
kuitenkaan tarvitse antaa edellä tässä pykä-
lässä tarkoitettuja tietoja, jos velka on muu
kuin asuntovelka tai valtion taikka Ahvenan-
maan maakuntahallituksen takaama opinto-
velka ja velan pääoma on enintään 1700 eu-
roa.

29 §

Peritty jälkimarkkinahyvitys

Luotto- ja rahoituslaitoksen, valtiokontto-
rin sekä muun arvopaperikauppaa tai arvopa-
pereiden välitystoimintaa harjoittavan on an-
nettava tiedot luonnollisilta henkilöiltä ja
kuolinpesiltä perimistään jälkimarkkinahyvi-
tyksistä.

Peritystä jälkimarkkinahyvityksestä on an-
nettava seuraavat tiedot:

1) jälkimarkkinahyvityksen perijää koske-
vat yksilöintitiedot;

2) jälkimarkkinahyvityksen maksajan
nimi;

3) jälkimarkkinahyvityksen rahamäärä.

30 §

Omaisuudenhoitomaksu

Sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa
(922/2007) tarkoitetun sijoituspalveluyrityk-
sen, ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oi-
keudesta tarjota sijoituspalveluja Suomessa
annetussa laissa (580/1996) tarkoitetun ulko-
maisen sijoituspalveluyrityksen sivuliikkeen
ja edustuston, arvo-osuusjärjestelmästä anne-
tussa laissa (826/1991) tarkoitetun tilinhoita-
jayhteisön ja sen asiamiehen, luottolaitostoi-
minnasta annetussa laissa (1607/1993) tarkoi-
tetun luottolaitoksen, ulkomaisen luotto- ja
rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa an-
netussa laissa (1608/1993) tarkoitetun sivu-
konttorin ja edustuston ja sijoitusrahasto-
laissa (48/1999) tarkoitetun rahastoyhtiön
sekä ulkomaisen rahastoyhtiön toiminnasta
Suomessa annetussa laissa (225/2004) tarkoi-
tetun ulkomaisen rahastoyhtiön sivuliikkeen
ja edustuston on annettava tiedot arvopape-
reiden, arvo-osuuksien ja muun näihin rin-
nastettavan omaisuuden hoidosta ja säilyttä-
misestä perimistään maksuista. Arvopaperi-
keskuksen on annettava edellä tarkoitetut tie-
dot sen toimiessa tilinhoitajayhteisön ase-
massa.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedot on
annettava vain siltä osin kun tiedot koskevat
yleisesti verovelvollista luonnollista henkilöä
tai kuolinpesää.
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31 §

Opintolainavähennys

Kansaneläkelaitoksen on toimitettava vero-
hallinnolle opintolainavähennyksen myöntä-
mistä varten tarpeelliset tiedot opintolainavä-
hennykseen oikeutetuista verovelvollisista,
vähennykseen oikeuttavan tutkinnon suoritta-
misvuodesta sekä opintolainavähennyksen
enimmäismäärästä.

Lisäksi Kansaneläkelaitoksen on toimitet-
tava verotusta varten tarpeelliset tiedot vä-
hennykseen oikeutettujen verovelvollisten
opintolainan lyhennyksistä.

32 §

Luottamusmiesmaksu

Kunnan ja kuntayhtymän, joka perii mak-
samistaan tuloverolain (1535/1992) 31 §:n 1
momentin 5 kohdassa tarkoitettuja luottamus-
henkilömaksuja, on toimitettava verohallin-
nolle tiedot luottamushenkilöiltään perimis-
tään luottamushenkilömaksuista. Luottamus-
henkilömaksun saajan on toimitettava vero-
hallinnolle tarpeelliset tiedot niistä luotta-
mushenkilömaksuista, jotka verovelvollinen
on itse suoraan maksanut luottamushenkilö-
maksun saajalle.

33 §

Lahjoitusvähennys

Yliopiston ja korkeakoulun, joka on saanut
tuloverolain 98 a §:ssä tarkoitetun vähennys-
kelpoisen lahjoituksen, on toimitettava tiedot
Verohallinnolle lahjoituksen antajasta ja lah-
jan määrästä.

5 luku

Muut tiedot

34 §

Asuntoyhteisön ilmoittamat tiedot

Asunto-osakeyhtiön, kiinteistöosakeyh-
tiön, asunto-osuuskunnan tai muun yhteisön,
jonka osakkeet tai osuudet oikeuttavat määrä-

tyn huoneiston hallintaan yhteisön omista-
massa rakennuksessa, on ilmoitettava osak-
kaan tai jäsenen verotusta varten tarpeelliset
tiedot huoneistosta ja sen käytöstä sekä osak-
kaan tai jäsenen yhtiölle suorittamista kor-
vauksista.

35 §

Takaisin perityt sosiaalietuudet

Jos eläkkeen, opintorahan tai muun laki-
sääteisen, veronalaisen sosiaalietuuden mak-
saja perii verovelvolliselta hänelle aikaisem-
pana vuonna aiheetta maksamansa etuuden
takaisin, maksajan on ilmoitettava takaisin
perimänsä etuuden määrä. Jos takaisinperintä
koskee edellisenä vuonna aiheetta maksettua
etuutta ja maksaja ehtii antaa korjatut tiedot
edellisen vuoden vuosi-ilmoituksessa, takai-
sin perittyä etuutta ei ilmoiteta takaisinperin-
tävuoden vuosi-ilmoituksessa.

36 §

Sairausvakuutusmaksun määräämistä varten
tarvittavat tiedot

Suomalaisen työnantajan, joka lähettää
työntekijän ulkomaille on toimitettava vero-
hallinnolle tarpeelliset tiedot vakuutetun sai-
rausvakuutusmaksun määräämistä varten.
Työnantajalla on tiedonantovelvollisuus sii-
näkin tapauksessa, että palkan maksaa sen
kanssa samaan taloudelliseen kokonaisuuteen
kuuluva ulkomainen emo-, tytär- tai sisaryri-
tys taikka sellainen ulkomainen yritys, jossa
suomalaisella työnantajalla on määräämis-
valta.

Eläkelaitoksen on toimitettava verohallin-
nolle tarpeelliset tiedot yrittäjien eläkelain ja
maatalousyrittäjien eläkelain mukaisesta työ-
tulosta vakuutetun sairausvakuutusmaksun
määräämistä varten.

37 §

Ennakonpidätystietojen siirtoa varten annet-
tavat tiedot

Ennakonpidätyksen alaisen suorituksen
maksajan on toimitettava verohallinnolle ve-
rotusta varten tarpeelliset tiedot suorituksen
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saajasta ja suorituksen laadusta pyytäessään
ennakonpidätyksen toimittamisessa tarvitta-
vat tiedot verohallinnolta verotustietojen jul-
kisuudesta ja salassapidosta annetun lain
17 §:n 1 momentin nojalla. Eläkkeestä ja sii-
hen rinnastettavasta suorituksesta on ilmoitet-
tava myös suorituksen arvioitu määrä.

Eläkelaitoksen on toimitettava verohallin-
nolle verotusta varten tarpeelliset tiedot rajoi-
tetusti verovelvollisen eläketuloa saavan hen-
kilön asuinvaltiosta ja kansalaisuudesta.

Kansaneläkelaitoksen on lisäksi toimitet-
tava tieto siitä, onko henkilö vakuutettu Suo-
messa ja vastaako Suomi henkilön sairaan-
hoitokustannuksista.

Edellä 2 ja 3 §:ssä tarkoitetuissa tapauksis-
sa tiedon kohteena oleva on yksilöitävä ni-
men lisäksi seuraavilla tiedonantovelvollisen
hallussa olevilla tiedoilla:

1) henkilötunnus tai sen puuttuessa synty-
mäaika;

2) asuinvaltion antama vero- tai henkilö-
tunnus taikka, jos näitä tietoja ei ole, muu
vastaava tunnus ja

3) yhteystiedot sekä Suomessa että asuin-
valtiossa.

6 luku

Ulkomaista työvoimaa koskevat tiedot

38 §

Ulkomaisen työnantajan tai tämän edustajan
antama aloitusilmoitus

Ulkomaisen työnantajan on toimitettava
verohallinnolle verotusta varten tarpeelliset
tiedot tuloverolain 10 §:n 4 c kohdassa tar-
koitetun vuokratun työntekijän työskentelyn
arvioidusta kestosta ja palkan määrästä sekä
työn teettäjästä, jos kansainvälinen sopimus
ei estä veron perimistä työntekijän palkasta.

Edellä 1 momentista poiketen on lähete-
tyistä työntekijöistä annetun lain (1146/1999)
4 a §:n mukaisesti asetetun edustajan toimi-
tettava verohallinnolle 1 momentissa tarkoi-
tetut tiedot, jos hänen edustamaansa ulko-
maista yritystä ei ole merkitty ennakkoperin-
tärekisteriin.

Jos ulkomaista yritystä ei ole merkitty en-
nakkoperintärekisteriin eikä yritys ole asetta-

nut 2 momentissa tarkoitettua edustajaa, on
ulkomaisen yrityksen tällöinkin toimitettava
1 momentissa tarkoitetut tiedot.

39 §

Ulkomaisen työnantajan tai tämän edustajan
vuosi-ilmoitus

Ulkomaisen työnantajan on vuosittain toi-
mitettava verohallinnolle verotusmenettely-
lain 15 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot
maksamastaan tuloverolain 10 §:n 4 c koh-
dassa tarkoitetusta palkasta sekä vuokratyön-
tekijän Suomessa työskentelyajasta, jos kan-
sainvälinen sopimus ei estä veron perimistä
palkasta. Ulkomaalaisen työnantajan on toi-
mitettava vuosittain verotusmenettelylain
15 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot myös
muusta palkasta, jos palkansaaja oleskelee
Suomessa yli kuuden kuukauden ajan.

Edellä 1 momentista poiketen on lähete-
tyistä työntekijöistä annetun lain (1146/1999)
4 a §:n mukaisesti asetetun edustajan toimi-
tettava verohallinnolle 1 momentissa tarkoi-
tetut tiedot, jos hänen edustamaansa ulko-
maista yritystä ei ole merkitty ennakkoperin-
tärekisteriin.

Jos ulkomaista yritystä ei ole merkitty en-
nakkoperintärekisteriin eikä yritys ole asetta-
nut 2 momentissa tarkoitettua edustajaa, on
ulkomaisen yrityksen tällöinkin toimitettava
1 momentissa tarkoitetut tiedot.

40 §

Työn teettäjän tiedonantovelvollisuus

Tuloverolain 10 §:n 4 c kohdassa tarkoite-
tulla vuokratulla työntekijällä työtä teettävän
on toimitettava verohallinnolle verotusta var-
ten tarpeelliset tiedot työntekijän vuokralle
antaneesta yrityksestä jos kansainvälinen so-
pimus ei estä veron perimistä työntekijän pal-
kasta. Lisäksi tällöin on toimitettava tieto
yrityksen lähetetyistä työntekijöistä annetun
lain 4 a §:n mukaisesti asetetusta edustajasta.

Verohallinnolle on ilmoitettava myös
edellä 1 momentissa tarkoitetuissa tiedoissa
tapahtuneista muutoksista sekä siitä, jos
vuokratyötä koskeva toimeksiantosopimus
päättyy tai vuokratyöntekijöiden työskentely
muutoin loppuu kokonaan, jos edellä maini-
tut tiedot ovat työn teettäjän tiedossa.
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41 §

Tieto yhtiön osakkeen ottamisesta julkisen
kaupankäynnin kohteeksi

Yhtiön, jonka osakkeita on otettu kaupan-
käynnin kohteeksi säännellyllä ja viranomai-
sen valvonnassa olevalla markkinalla Suo-
messa tai ulkomailla, on ilmoitettava verohal-
linnolle yhtiön osakkeen kaupankäynnin koh-
teeksi ottamisesta samoin kuin siitä, että
osake on lakannut olemasta kaupankäynnin
kohteena.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus-
velvollisuus koskee vastaavasti osakkeiden
ottamista kaupankäynnin kohteeksi Euroopan
parlamentin ja neuvoston rahoitusvälineiden
markkinoista sekä neuvoston direktiivien
85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parla-
mentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY
muuttamisesta ja neuvoston direktiivin
93/22/ETY kumoamisesta annetussa direktii-
vissä 2004/39/EY tarkoitetussa monenkeski-
sessä kaupankäynnissä Suomessa tai Euroo-
pan talousalueella, jos yhtiön osake on otettu
kaupankäynnin kohteeksi yhtiön hakemuk-
sesta tai sen suostumuksella.

42 §

Tietojen yksilöinti

Edellä 38–41 §:ssä tarkoitetuissa tapauk-
sissa tiedonantovelvollinen sekä tiedon koh-
teena oleva on yksilöitävä seuraavilla tiedon-
antajan hallussa olevilla tiedoilla:

1) yritys- ja yhteisötunnus taikka henkilö-
tunnus tai sen puuttuessa syntymäaika;

2) asuinvaltion antama vero- tai henkilö-
tunnus tai, jos näitä tietoja ei ole, muu vas-
taava tunnus;

3) yhteystiedot sekä Suomessa että asuin-
valtiossa.

7 luku

Muut määräykset

43 §

Tietojen antamisaika

Edellä 2 ja 3 §:ssä, 5–15 §:ssä,
17–19 §:ssä, 21–23 §:ssä, 26–30 §:ssä,

32–35 §:ssä, 36 §:n 1 momentissa, 39 ja
41 §:ssä tarkoitetut tiedot on annettava vuo-
sittain tammikuun loppuun mennessä edelli-
seltä kalenterivuodelta. Edellä 16 §:ssä ja
31 §:n 2 momentissa tarkoitetut tiedot on an-
nettava vuosittain edelliseltä kalenterivuo-
delta helmikuun loppuun mennessä. Edellä
25 §:ssä tarkoitetut tiedot on annettava edelli-
seltä kalenterivuodelta helmikuun 20 päivään
mennessä.

Edellä 4 §:ssä tarkoitettu ilmoitus on an-
nettava kuukauden kuluessa siitä, kun enna-
konpidätys ensimmäisen kerran jätetään toi-
mittamatta.

Edellä 31 §:n 1 momentissa tarkoitetut tie-
dot on annettava vuosittain siten, että tammi-
heinäkuussa valmistuneista opiskelijoista tie-
dot annetaan saman vuoden marraskuussa ja
elo-joulukuussa valmistuneista tiedot anne-
taan seuraavan vuoden huhtikuussa.

Edellä 20 §:ssä tarkoitetut tiedot on annet-
tava edelliseltä poronhoitovuodelta Verohal-
linnon kanssa erikseen sovittavana ajankoh-
tana. Samoin edellä 36 §:n 2 momentissa ja
37 §:ssä tarkoitetut tiedot on toimitettava Ve-
rohallinnon kanssa sovittavina ajankohtina.

Edellä 38 §:ssä tarkoitetut tiedot on annet-
tava kunkin työntekijän osalta työskentelyn
aloittamista seuraavan kalenterikuukauden
loppuun mennessä.

Edellä 40 §:ssä tarkoitetut tiedot on annet-
tava sitä kalenterikuukautta seuraavan kuu-
kauden loppuun mennessä, jonka aikana yri-
tyksen ensimmäinen työntekijä aloittaa työs-
kentelyn työn teettäjälle. Edellä 40 §:n 2 mo-
mentissa tapahtuneista muutoksista on ilmoi-
tettava verohallinnolle muutosta seuraavan
kalenterikuukauden loppuun mennessä.

44 §

Tiedonantotapa

Tässä päätöksessä tarkoitetut tiedot voi-
daan antaa sähköisesti tai Verohallinnon lo-
makkeella. Työnantajan on annettava tiedot
sähköisesti, jos vuosi-ilmoitus koskee yli 40
työntekijää. Määräys ei koske luonnollista
henkilöä eikä kuolinpesää. Edellä 11 §:n 1 ja
5 momentissa, 14 ja 15 §:ssä, 21, 22, 30 ja
31 §:ssä tarkoitetut tiedot voidaan antaa vain
sähköisesti.
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Verohallinnon lomakkeella annettavat tie-
dot toimitetaan osoitteeseen: Vuosi-ilmoitus-
ten optinen lukupalvelu, PL 300, 00052
VERO.

Tietovälineillä annettavat tiedot annetaan
Verohallinnolle.

Edellä 17 ja 18 §:ssä tarkoitetut tiedot an-
netaan Verohallinnon lomakkeella Uuden-
maan verovirastolle. Edellä 38, 39 ja 40 §:ssä
tarkoitetut tiedot annetaan lomakkeella Uu-
denmaan verovirastolle. Edellä 41 §:ssä tar-
koitetut tiedot annetaan lomakkeella Verohal-
litukselle.

Edellä 23 ja 27 §:ssä sekä 36 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetut tiedot annetaan Verohal-
lituksen kanssa erikseen sovittavalla tavalla.

45 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 20 päivänä
tammikuuta 2009.

Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran
vuodelta 2009 annettaviin tietoihin lukuun
ottamatta päätöksen 12 §:ssä tarkoitettuja tie-
toja, joihin päätöstä sovelletaan jo vuodelta
2008.

Päätöksellä kumotaan Verohallituksen
yleisestä tiedonantovelvollisuudesta 31 päi-
vänä joulukuuta 2007 antama päätös
(1496/2007), jota sovelletaan viimeisen ker-
ran vuodelta 2008 annettaviin tietoihin.

Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 2009

Pääjohtaja Mirjami Laitinen

Ylitarkastaja Riitta Roos
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