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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verotusmenet-
telystä annetun lain sekä verotustietojen julkisuudesta ja
salassapidosta annetun lain muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vero-
tusmenettelystä annettua lakia sekä verotus-
tietojen julkisuudesta ja salassapidosta annet-
tua lakia.

Verotusmenettelystä annetussa laissa olevia
säännöksiä muutettaisiin siten, että puolisoita
koskevia tuloverolain säännöksiä sovelletta-
essa verotuksen toimittava verovirasto mää-
räytyisi ensisijaisesti puolison iän eikä mie-
hen kotikunnan mukaan. Ilmoittamismenette-
lyyn tehtävällä muutoksella arvopaperikes-
kus velvoitettaisiin toimittamaan verohallin-
nolle tarpeelliset tiedot arvo-osuusjärjestel-
mään kuuluvista arvo-osuuksista ja niiden
omistajista.

Verohallitus oikeutettaisiin antamaan ve-
ronalaisista etuuksista toimitettavaa enna-
konpidätystä varten tarpeelliset tiedot etuuk-
sia maksaville tahoille, eli Kansaneläkelai-
tokselle, työttömyyskassoille ja vakuutuslai-
toksille. Julkisia tilinpäätöstietoja koskevan
tietopalvelun alkamisajankohtaa siirrettäisiin
vuonna 2006 päättyviltä tilikausilta annetta-
viin tietoihin. Lisäksi verohallinnolle säädet-
täisiin oikeus antaa tietoja myös valtion talo-
usarvion laadintaa varten.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan
mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on
hyväksytty ja vahvistettu.

—————

PERUSTELUT

1. Nykyt i la ja ehdotetut muutok-
set

1.1. Verotusmenettelystä annettu laki

Verotuksen toimittava viranomainen

Verotusmenettelystä annetun lain
(1558/1995) 6 §:n 3 momentin mukaan puo-
lisoihin, joihin sovelletaan tuloverolain
(1535/1992) säännöksiä ja joilla on kotikunta
eri virastojen alueilla, miehen kotikunnan ve-
rovirasto toimittaa myös vaimon verotuksen.
Säännöksellä ei ole kuitenkaan merkitystä
verotuksen lopputuloksen kannalta, sillä niis-
sä tapauksissa, joissa puolisoilla on eri koti-
kunta, verotuksen taso määräytyy kumman-
kin puolison oman kotikunnan mukaan. Ta-
vallisimmin puolisoilla voi olla eri kotikunta
avioliiton solmimisvuonna, koska kotikunta
määräytyy verovuoden alun tilanteen mu-
kaan.

Puolisoiden veroilmoitusten käsittely sa-

massa viranomaisessa on käytännön syistä
edelleenkin tarpeen, sillä tuloverojärjestel-
mässä on vielä yhteisverotuksen piirteitä lä-
hinnä vähennysjärjestelmässä, vaikka varsi-
naisesta yhteisverotuksesta on meillä luovut-
tu. Miehen kotikunnan veroviraston valinta
verotuksen toimittavaksi viranomaiseksi on
perua yhteisverotuksen ajoilta, jolloin per-
heen pääasiallinen tai ainoa tulonsaaja oli
usein aviomies. Säännöstä on sittemmin pi-
detty asenteellisena ja sukupuolten tasa-ar-
von näkökulmasta jopa puolisoiden tasapuo-
lista verokohtelua loukkaavana. Toistaiseksi
muutokseen ei ole kuitenkaan ryhdytty, kos-
ka pakottavaa asiallista tarvetta ei ole ollut.
Tilanne on tältä osin muuttunut sen jälkeen,
kun rekisteröidystä parisuhteesta annettu laki
(950/2001) tuli voimaan maaliskuun alussa
2002 ja antaa myös samaa sukupuolta olevil-
le pareille mahdollisuuden virallistaa pari-
suhteensa. Virallistamisen oikeusvaikutukset
ovat pitkälti samat kuin avioliitossa. Myös
verotuksessa rekisteröidyssä parisuhteessa
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elävät rinnastetaan puolisoihin.
Rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain

myötä on tarpeen uudistaa eri kunnissa asu-
vien puolisoiden verotuksen toimittamispaik-
kaa koskeva säännös ja löytää aviomiehen
kotikunnan tilalle uusi, mahdollisimman ob-
jektiivinen kriteeri, jonka mukaan erikotikun-
taisten puolisoiden verotuksen toimittamis-
paikka määräytyy. Tällaiseksi esityksessä eh-
dotetaan ikää. Esityksessä ehdotetaan, että
verotuksen toimittaa se verovirasto, jonka
toimialueella on vanhemman puolison koti-
kunta. Säännös tulisi sovellettavaksi avio-
puolisoihin ja rekisteröidyssä parisuhteessa
eläviin henkilöihin, samoin kuin tuloverolain
7 §:n 3 momentissa tarkoitettuihin aviolii-
tonomaisissa olosuhteissa yhteisessä talou-
dessa avioliittoa solmimatta jatkuvasti eläviin
henkilöihin, jotka ovat aikaisemmin olleet
avioliitossa tai joilla on tai on ollut yhteinen
lapsi.

Siinä poikkeustapauksessa, että henkilöt
ovat samanikäisiä, toimivaltainen verovirasto
määräytyisi sen mukaan, kumman henkilön
henkilötunnuksen yksilönumero on pienem-
pi. Verotus toimitettaisiin edelleen henkilön
kotikunnan tuloveroprosentin mukaan.

Verotusmenettelystä annetun lain 66 §:ssä
säädetään oikaisuvaatimuksen johdosta an-
nettuun päätökseen tehtävästä valituksesta
lääninoikeuteen eli nykyiseen hallinto-oikeu-
teen. Asianomainen tuomiopiiri on määräy-
tynyt miehen kotikunnan mukaan. Pykälään
ehdotetaan tehtäväksi vastaavat, verotuksen
toimittamispaikan määräytymistä koskevat
muutokset.

Ehdotettu menettely vaatisi kuitenkin siir-
tymäajan. Vaikka verohallinnon tietojenkä-
sittely on pääosin järjestetty tietokantapohjai-
seksi, verohallinnossa on edelleen rekisteri-
pohjaisia tietojärjestelmiä, joissa puolisot on
järjestetty miehen mukaan. Tällaisia rekiste-
reitä ovat esimerkiksi ennakonpidätyksen las-
kentaohjelma, maatilalaskenta sekä asunto-
osakerekisteri. Rekisteripohjaiset tietojärjes-
telmät on tarkoitus järjestää tietokantapohjai-
siksi vuoteen 2006 mennessä. Ikään perustu-
van puolisoiden verotuspaikan täydellinen
käyttöönotto jo vuodelta 2002 toimitettavaa
verotusta varten vaatisi kalliita ja työläitä jär-
jestelmämuutoksia. Sen vuoksi ehdotetaan,
että ehdotettua 6 §:n 3 momentin mukaista

menettelyä sovellettaisiin vain rekisteröityi-
hin parisuhteisiin verovuodesta 2002. Avio-
puolisoihin ja tuloverolain 7 §:n 3 momentis-
sa tarkoitettuihin avioliitonomaisissa olosuh-
teissa oleviin säännöstä sovellettaisiin vasta
verovuodesta 2006.

Arvopaperikeskuksen ilmoittamisvelvolli-
suus

Verotusmenettelystä annetun lain mukaan
verovelvollinen on velvollinen ilmoittamaan
veroilmoituksessaan tai veroehdotuksessaan
veronalaisen varallisuutensa. Siten verovel-
vollisen on nykyisin ilmoitettava muun mu-
assa pörssiosakkeet. Joukkovelkakirjalainat,
jotka ovat korkotulon lähdeveron alaisia,
ovat varallisuusverotuksessa verovapaita eikä
niitä tarvitse ilmoittaa. Verovelvollisen ei tar-
vitse ilmoittaa myöskään kotimaisia sijoitus-
rahasto-osuuksia, koska sijoitusrahasto il-
moittaa tiedot verohallinnolle suoraan.

Ilmoittamismenettelyä henkilöverotuksessa
on kehitetty siten, että verohallinto lähettää
osalle verovelvollisia veroehdotuksen, johon
on mahdollisimman laajasti kerätty verohal-
linnon omista rekistereistä, työnantajilta, va-
kuutuslaitoksilta ja muilta tahoilta saatavat
verotukseen vaikuttavat tiedot. Verovelvol-
listen omistamista osakkeista ja muista arvo-
papereista verohallinto ei saa suoraan tietoja
miltään taholta, vaan verovelvollisen on il-
moitettava ne itse. Hallinnon toiminnan te-
hostaminen ja verohallinnon palvelukyvyn
parantaminen edellyttäisi menettelyn kehit-
tämistä niin, että tietoja saataisiin nykyistä
laajemmin muilta kuin verovelvolliselta itsel-
tään.

Esityksessä ehdotetaan, että arvopaperikes-
kus ilmoittaisi verohallinnolle verotusta var-
ten tarpeelliset tiedot arvo-osuusjärjestel-
mään kuuluvista arvo-osuuksista, arvo-
osuusrekisterin tietojen mukaisista omistajis-
ta sekä tuoton saajista, jos saaja on muu kuin
omistaja. Vastaava velvollisuus koskisi niitä
pörssiyhtiöitä, jotka eivät ole arvo-osuusjär-
jestelmässä.

Arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain
(826/1991) mukaan arvopaperikeskuksen
tehtävänä on pitää arvo-osuuksista arvo-
osuusrekisteriä, johon on merkitty muun mu-
assa osakkaiden henkilötiedot ja kunkin hen-
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kilön osakkeiden lukumäärä. Arvo-osuusjär-
jestelmässä on kahta yhtiötä lukuun ottamatta
kaikkien pörssiyhtiöiden osakkeet. Järjestel-
mässä voi olla myös muiden kuin pörssiyhti-
öiden osakkeita. Kaikkiaan arvo-osuusjärjes-
telmässä on tällä hetkellä tiedot yli 200 yhti-
ön osakkeista ja osakkeenomistajista, omista-
jia arvo-osuusjärjestelmään on kirjattu noin
900 000 kappaletta. Osakkeiden, osaketalle-
tustodistusten ja merkintäoikeuksien lisäksi
arvo-osuusjärjestelmään on kirjattu optioita,
warrantteja, joukkovelkakirjoja sekä sijoitus-
rahasto-osuuksia.

Tietojen antaminen rajattaisiin siten, että
verohallinnolle toimitettaisiin vain ne tiedot,
jotka ovat tarpeen verotuksen toimittamisek-
si. Arvopaperikeskuksen tiedonantovelvolli-
suuden ulkopuolelle jäisivät ne hallintarekis-
terissä olevat arvo-osuudet, joiden omistajis-
ta arvopaperikeskuksella ei ole tietoa. Arvo-
osuusjärjestelmästä annetun lain 28 § mu-
kaan omistajan sijasta omistajaluetteloon
voidaan merkitä hallintarekisteröinnin hoitaja
muun muassa silloin, kun arvo-osuuden
omistaa ulkomaalainen tai ulkomainen yhtei-
sö tai säätiö. Hallintarekisteröidyn ulkomai-
sen sijoittajan omistusoikeus ilmenee vain
sen osapuolen asiakirjoista, johon sijoittajalla
on suora yhteys. Jos arvo-osuuksien todelli-
sen omistajan nimi ei ole rekisterissä, hallin-
tarekisteröinnin hoitaja on pyynnöstä velvol-
linen antamaan kirjallisen vakuutuksen Ra-
hoitustarkastukselle siitä, että arvo-osuuksien
todellinen omistaja ei ole suomalainen henki-
lö. Rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varal-
lisuuden verottamisesta annetun lain
(627/1978) 14 §:n mukaan rajoitetusti vero-
velvollisen, eli tässä tapauksessa ulkomaisen
omistajan, ei ole suoritettava varallisuusve-
roa suomalaisen osakeyhtiön osakkeista eikä
koron maksamisen perusteena olevasta saa-
misesta. Jatkossa on tarkoitus selvittää, kuin-
ka hallintarekisteröityjen osalta tietojen saan-
ti voitaisiin järjestää.

Asiasta säädettäisiin verotusmenettelystä
annetun lain 17 §:ssä, joka koskee sivullisen
yleistä tiedonantovelvollisuutta. Lain
17 §:ään lisättäisiin uusi 2 momentti, jolloin
nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyisivät 3 ja
4 momentiksi.

Verotusmenettelystä annetun lain 17 §:n
3 momentin nojalla Verohallitus voi antaa

tarkempia määräyksiä sivullisen yleiseen tie-
donantovelvollisuuteen kuuluvien tietojen
antamisesta, tietojen antamisen ajankohdasta
ja tavasta samoin kuin se voi rajoittaa tiedon-
antovelvollisuutta. Esityksessä ehdotetaan,
että yleisestä tiedonantovelvollisuudesta an-
netussa Verohallituksen päätöksessä
(1463/2001) yksilöitäisiin ne tiedot, jotka on
annettava arvo-osuusjärjestelmään kuuluvista
arvo-osuuksista ja niiden omistajista. Näitä
olisivat muun muassa omistajan nimi ja hen-
kilötunnus, arvopaperin nimi ja laji, arvo-
osuuksien lukumäärä sekä arvo-osuuden
ISIN-koodi. ISIN on kansainvälisesti käytös-
sä oleva arvopapereiden tunnistusjärjestelmä.
Verotuksen toimittamisen helpottamiseksi
tiedot annettaisiin sähköisesti vuodenvaih-
teen tilanteen mukaisina tammikuun loppuun
mennessä. Jos käytännön järjestelyjen vuoksi
on tarpeen, vuonna 2003 tiedot saisi antaa
myöhemmin kuin tammikuussa.

Yhdenvertaisena käytäntönä muiden tieto-
jen luovuttajien kanssa verohallinto ei mak-
saisi tietojen luovutuksesta.

Lisäksi 17 §:n 1 momenttiin ehdotetaan li-
sättäväksi maininta, jonka mukaan puhe-
linyhteisöllä ei ole tiedonantovelvollisuutta
silloin, kun sen osake on liitetty arvo-osuus-
järjestelmään. Täsmennys johtuu siitä, että
arvopaperikeskus ilmoittaisi verohallinnolle
arvo-osuusjärjestelmään liitetyistä puhelinyh-
teisöistä tarvittavat tiedot.

1.2. Verotustietojen julkisuudesta ja sa-
lassapidosta annettu laki

Ennakonpidätystietojen toimittaminen etuuk-
sien maksajille

Verotustietojen julkisuudesta ja salassapi-
dosta annetun lain (1346/1999) 17 §:n 2 mo-
mentin mukaan verohallinto voi antaa enna-
konpidätyksen toimittamista koskevat tiedot
sellaiselle ennakonpidätyksen toimittamiseen
velvolliselle, joka maksaa etuuksia ennalta
määräämättömille henkilöille valtakunnalli-
sesti ja joka yksilöi tietoja koskevan pyyn-
nön. Säännöksen mukaan tiedot voidaan an-
taa asianomaisen suostumuksetta myös tekni-
sen käyttöyhteyden avulla.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direk-
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tiivi 95/46/EY yksilöiden suojelusta henkilö-
tietojen käsittelyssä ja näiden tietojen va-
paasta liikkuvuudesta, niin sanottu henkilö-
tietodirektiivi, asettaa vaatimuksia henkilö-
tietojen käsittelyä koskevalle lainsäädännöl-
le. Direktiivin 7 artiklan e alakohdan mukaan
henkilötietoja voidaan käsitellä, jos käsittely
on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän
suorittamiseksi tai sellaisen julkisen vallan
käyttämiseksi, joka kuuluu rekisterinpitäjälle
tai sivulliselle, jolle tiedot luovutetaan. Di-
rektiivin 6 artiklan 1 kohdan mukaan on sää-
dettävä muun muassa siitä, että henkilötietoja
käsitellään asianmukaisesti ja laillisesti sekä
siitä, että henkilötiedot kerätään nimenomais-
ta ja laillista tarkoitusta varten, eikä niitä
myöhemmin saa käsitellä näiden tarkoitusten
kanssa yhteensopimattomalla tavalla. Lisäksi
on säädettävä muun muassa siitä, että henki-
lötiedot ovat asianmukaisia, olennaisia eivät-
kä liian laajoja siihen tarkoitukseen, mihin ne
on kerätty ja missä niitä myöhemmin käsitel-
lään. Direktiivin 13 artiklan perusteella voi-
daan toteuttaa lainsäädännöllisiä toimenpitei-
tä, joilla pyritään rajoittamaan 6 artiklan 1
kohdassa säädettyjen oikeuksien ja velvoit-
teiden alaa, jos tällaiset rajoitukset ovat vält-
tämättömiä, jotta varmistettaisiin rekiste-
röidyn suojelu tai muiden oikeudet ja vapau-
det.

Perustuslain (731/1999) 10 §:n 1 momentin
mukaan henkilötietojen suojasta säädetään
tarkemmin lailla. Säännös viittaa tarpeeseen
lainsäädännöllisesti turvata yksilön oikeus-
turva ja yksityisyyden suoja henkilötietojen
käsittelyssä, rekisteröinnissä ja käyttämises-
sä. Säännös ei viittaa pelkästään henkilötieto-
lakiin (523/1999), vaan edellyttää yleisesti
lainsäädännöllisiä järjestelyjä henkilötietojen
suojasta. Perustuslakivaliokunnan lausunto-
jen, esimerkiksi PeVL 14/1998 vp, mukaan
tärkeitä sääntelykohteita ovat ainakin rekiste-
röinnin tavoite, rekisteröitävien henkilötieto-
jen sisältö, niiden sallitut käyttötarkoitukset
mukaan luettuna tietojen luovutettavuus ja
tietojen säilytysaika henkilörekisterissä sekä
rekisteröidyn oikeusturva samoin kuin näiden
seikkojen sääntelemisen kattavuus ja yksi-
tyiskohtaisuus lain tasolla.

Lain 27 §:n 2 momentin siirtymäsäännök-
sen nojalla tiedot on voitu antaa 24 päivään
lokakuuta 2001 saakka siten, että tietojen

vastaanottajan ei ole tarvinnut tietopyynnös-
sään yksilöidä henkilöitä, joiden tiedoista on
kysymys. Tiedot on voitu antaa edellyttäen,
että Verohallitukselle on esitetty selvitys sii-
tä, miten tietojen käyttö ja suojaus on järjes-
tetty.

Siirtymäsäännöksen nojalla tiedot on an-
nettu verovuoden 2000 ja 2001 ennakonpidä-
tysten toimittamista varten. Teknisiä käyttö-
yhteyksiä tietojen yksittäiseen hakuun ei ole
voitu toteuttaa lain siirtymäkautena johtuen
eri osapuolten pakollisista ja laajoista tie-
tojärjestelmähankkeista, kuten vuoteen 2000
ja eurorahaan siirtymisestä. Esityksessä eh-
dotetaan, että Verohallitus oikeutettaisiin jat-
kossa antamaan aikaisempaa käytäntöä vas-
taavalla tavalla ennakonpidätystä varten tar-
peelliset tiedot veronalaisia etuuksia maksa-
ville tahoille. Etuuksien maksajilta ei edelly-
tettäisi tietopyynnössä henkilöiden yksilöi-
mistä.

Tietojen käyttötarkoituksena olisi ainoas-
taan ennakonpidätyksen toimittaminen, joten
muita kuin ennakonpidätyksen toimittami-
sessa tarvittavia tietoja ei tulisi luovutettavik-
si etuuksien maksajille. Tietoja ei voida pitää
liian laajoina luovutettavaan käyttötarkoituk-
seen, koska ennakolta ei voida tietää etuuden
saajaa, mutta valvonnalla ja muilla toimenpi-
teillä varmistettaisiin, että tietoja käytetään
vain ennakonpidätyksen toimittamiseen.
Laissa säädettäisiin tietojen käyttötarkoituk-
sesta, luovutettavista tiedoista ja niistä ta-
hoista, joille tietoja voitaisiin antaa. Laissa
säädettäisiin myös Verohallitukselle an-
nettavasta tietosuojaa koskevasta selvitykses-
tä ja Verohallituksen päätöksiin liitettävistä
tietosuojaa koskevista määräyksistä. Laissa
olisi säädökset myös tietojen hävittämisestä.

Ehdotus koskee tietojen antamista veron-
alaisista sosiaali- ja työttömyysturvaetuuksis-
ta sekä vakuutusperusteisista suorituksista
tehtävää ennakonpidätystä varten. Sosiaa-
lietuuksilla tarkoitetaan muun muassa saira-
usajan päivärahaa, vanhempainpäivärahaa,
lasten kotihoidon tukea ja kuntoutusrahaa.
Veronalaisia työttömyysturvaetuuksia ovat
muun muassa työttömyyspäivärahat. Vakuu-
tusperusteisia suorituksia ovat esimerkiksi
tapaturmavakuutuksen ja liikennevakuutuk-
sen perusteella maksettavat päivärahat. En-
nakonpidätystä varten tarvittavat tiedot ovat
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verovelvollisen henkilötunnus, ennakonpidä-
tysprosentit ja vuosiansion perusteella määri-
teltyä tulorajaa koskevat tiedot. Tiedot annet-
taisiin kaikista yleisesti verovelvollisista
henkilöistä.

Laissa mainituilla muilla vastaavilla etuuk-
silla tarkoitettaisiin tulevaisuudessa mahdol-
lisesti säädettäviä, lainkohdassa tarkoitettui-
hin etuuksiin rinnastettavia veronalaisia
etuuksia. Säännös on tarkoituksenmukainen
sen vuoksi, että sosiaaliturva- tai työttömyys-
turvajärjestelmään säädetty uusi veronalainen
etuus tulisi nopeasti ja tehokkaasti ennakon-
pidätyksen piiriin ilman lain muutoksen ai-
heuttamaa viivytystä. Se olisi myös verovel-
vollisen etu, koska verotus voitaisiin toimit-
taa välittömästi oikean ennakonpidätyspro-
sentin mukaisena. Jos maksajalla ei ole käy-
tettävissään tietoa ennakonpidätysprosentista,
pidätys on toimitettava 60 prosentin mukaan.

Tiedot voitaisiin antaa edellyttäen, että tie-
tojen pyytäjä on esittänyt Verohallitukselle
hyväksyttävän selvityksen siitä, miten tieto-
jen käyttöä valvotaan ja miten turvataan se,
ettei tietoja käytetä muuhun kuin ennakonpi-
dätyksen toimittamiseen. Verohallituksella
olisi toimivalta liittää tietojen luovuttamista
koskevaan päätökseensä tietojen käyttöä ja
valvontaa sekä suojaamista koskevat määrä-
ykset, jotka annettaisiin tiedonsaajakohtaises-
ti tarpeen mukaan.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-
nettu laki (621/1999) ja henkilötietolaki tule-
vat sovellettaviksi siltä osin kuin verotustie-
tojen julkisuutta ja salassapitoa koskevassa
laissa ei asiasta erikseen säädetä. Ennakonpi-
dätyksen toimittamista varten annettavat tie-
dot olisivat tiedonsaajien hallussa salassa pi-
dettäviä, ja kaikkia tiedonsaajatahoja koski-
sivat viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetun lain 22 ja 23 §:n mukaiset asiakir-
jasalaisuutta, vaitiolovelvollisuutta ja hyväk-
sikäyttökieltoa koskevat velvoitteet. Salassa-
pitovelvoitteet koskisivat myös atk-palveluja
toimeksiannosta suoritettavia tahoja ja niiden
palveluksessa olevia henkilöitä. Tiedonsaaja-
tahoja sitoisivat ennakonpidätystietojen kä-
sittelyssä myös henkilötietolain velvoitteet
kuten huolellisuus- ja suunnitteluvelvoite,
henkilötietojen käsittelystä informoiminen
sekä tietojen suojaaminen.

Tilinpäätöstietoja koskeva tietopalvelu

Verotustietojen julkisuudesta ja salassapi-
dosta annetun lain 7 §:ssä säädetään tilinpää-
töstietojen julkisuudesta. Lain 7 §:n
2 momentin mukaan tuloslaskelma ja tase tu-
levat julkisiksi kahdeksan kuukauden kulut-
tua tilikauden päättymisestä. Lain voimaan-
tuloa koskevan 26 §:n 2 momentin mukaan
säännöstä sovelletaan ensimmäisen kerran
vuodelta 2002 päättyviltä tilikausilta annetta-
viin tietoihin. Ensimmäiset tilinpäätöstiedot
tulivat verohallinnossa julkisiksi syyskuun
alussa 2002.

Verohallituksen ja Patentti- ja rekisterihal-
lituksen tarkoituksena on kehittää yhteinen
julkisia tilinpäätöstietoja koskeva sähköinen
tietopalvelu, joka toimisi yritys- ja yhteisötie-
tojärjestelmän yhteydessä. Tavoitteena on sa-
malla yhtenäistää tilinpäätöstietojen sisältöä
siten, että eri viranomaisille annettavat tilin-
päätöstiedot olisivat samansisältöisiä. Vero-
tustietojen julkisuudesta ja salassapidosta an-
netun lain 7 § vaatii tarkentamista muun mu-
assa kirjanpitoasetukseen tehdyn lainmuu-
toksen (748/2001) johdosta, joka mahdollis-
taa tuloslaskelman laatimisen ja rekisteröimi-
sen lyhennetyssä muodossa.

Koska lainmuutos vaatii vielä lisäselvityk-
sien tekemistä, ehdotetaan, että tilinpäätöstie-
tojen julkiseksi tulemista koskevaa sovelta-
misajankohtaa siirrettäisiin. Lain voimaantu-
loa koskevaa 26 §:n 2 momenttia ehdotetaan
muutettavaksi siten, että tilinpäätöstietojen
julkisuutta koskeva 7 §:n säännös tulisi so-
vellettavaksi 1 päivänä tammikuuta 2006 jäl-
keen päättyviltä tilikausilta annettaviin tie-
toihin. Ajankohdan siirtäminen ei vaikuta tie-
don tarvitsijoiden mahdollisuuteen saada jul-
kisia tilinpäätöstietoja. Ne ovat julkisia kaup-
parekisterissä, ja ne ovat saatavissa Patentti-
ja rekisterihallituksen tietopalvelusta entiseen
tapaan.

Tietojen antaminen talousarvion laadintaa
varten

Verohallitus voi verotustietojen julkisuu-
desta ja salassapidosta annetun lain 16 §:n
nojalla antaa valtiovarainministeriölle salassa
pidettäviä verotietoja verolainsäädännön val-
mistelua varten. Aika ajoin on syntynyt epä-
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tietoisuutta siitä, koskeeko säännös myös esi-
merkiksi talousarvion laadintaa. Koska vero-
lainsäädännön valmistelu kuuluu usein osana
talousarvion laadintaprosessiin, tulkinnalla
voitaisiin päätyä siihen, että tietoja voidaan
käyttää myös tässä tarkoituksessa. Jotta asi-
assa ei ilmenisi epäselvyyttä, esityksessä eh-
dotetaan lakiin lisättäväksi maininta verotus-
tietojen käyttämisestä talousarvion laadinnas-
sa.

2. Esityksen vaikutukset

Esityksellä ei ole merkittäviä taloudellisia
tai organisatorisia vaikutuksia.

Ennakonpidätystietojen toimittaminen suo-
raan etuuksien maksajille vähentää sekä ve-
rotoimistojen että etuuksien maksavien taho-
jen työtä. Vuosittain maksettavien veron-
alaisten etuuksien määrä on huomattava. Yk-
sinomaan Kansaneläkelaitos on maksanut
vuoden 2000 aikana veronalaisia etuuksia
runsaalle 420 000 henkilölle yhteensä noin
2,7 miljoonaa maksuerää.

3. Asian valmiste lu

Esitys on valmisteltu virkatyönä valtiova-
rainministeriössä ja Verohallituksessa. Asias-
ta on kuultu tietosuojavaltuutettua.

4. Voimaantulo

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdol-
lisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväk-
sytty ja vahvistettu.

Verotusmenettelystä annetun lain 6 §:n
3 momentin ja 66 §:n muutosta sovellettaisiin

ensimmäisen kerran vuodelta 2002 toimitet-
tavassa verotuksessa rekisteröidyssä parisuh-
teessa oleviin henkilöihin. Muihin kuin rekis-
teröidyssä parisuhteessa oleviin, puolisoina
verotettaviin henkilöihin sovellettaisiin vuo-
silta 2002—2005 toimitettavissa verotuksissa
kuitenkin edelleen 6 §:n 3 momenttia ja
66 §:ää sellaisina kuin ne olivat ennen tämän
lain voimaantuloa.

Verotustietojen julkisuudesta ja salassapi-
dosta annetun lain 26 §:n 2 momenttia ei so-
vellettaisi sellaisiin tilinpäätöstietoihin, jotka
ovat tulleet julkisiksi ennen tätä lainmuutos-
ta.

5. Säätämisjärjes tys

Verotustietojen julkisuudesta ja salassapi-
dosta annetun lain 17 §:ää koskevaa sään-
nösehdotusta on arvioitu perustuslain 10 §:n
1 momentin yksityiselämän ja henkilötietojen
suojan kannalta. Huomioon ottaen perustus-
lakivaliokunnan tulkintakäytännön (muun
muassa PeVL 14/1998 ja PeVL 14/2002 vp)
lakiehdotuksen on katsottava täyttävän perus-
tuslain 10 §:stä johtuvat lailla säätämisen ja
sääntelyn kattavuuteen ja yksityiskohtaisuu-
teen liittyvät vaatimukset. Lakiehdotus ei
muutoinkaan loukkaa perustuslain 10 §:ssä
säädettyä yksityiselämän suojaa tai muita-
kaan perusoikeuksia, ja siten lakiehdotus voi-
daan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjes-
tyksessä.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset:



HE 237/2002 vp 7

Lakiehdotukset

1.

Laki

verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1558/1995) 6 §:n

3 momentti, 17 §:n 1 momentti ja 66 §,
sellaisina kuin ne ovat, 6 §:n 3 momentti ja 66 § laissa 505/1998 sekä 17 §:n 1 momentti

laissa 946/1998, ja
lisätään 17 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 946/1998, uusi 2 momentti, jolloin

nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyy 3 ja 4 momentiksi, seuraavasti:

6 §

Verotuksen toimittava viranomainen

— — — — — — — — — — — — — —
Jos henkilöillä, joihin sovelletaan puolisoi-

ta koskevia tuloverolain säännöksiä, on koti-
kunta eri verovirastojen alueella, verotuksen
toimittaa verovirasto, jonka alueella on hen-
kilöistä vanhemman kotikunta. Jos henkilöt
ovat samanikäisiä, toimivaltainen verovirasto
määräytyy sen mukaan, kumman henkilötun-
nuksen yksilönumero on pienempi. Verotus
toimitetaan henkilön kotikunnan tulovero-
prosentin mukaan.
— — — — — — — — — — — — — —

17 §

Muita tietoja koskeva sivullisen yleinen tie-
donantovelvollisuus

Sijoitusrahaston on toimitettava verohal-
linnolle verotusta varten tarpeelliset tiedot
verovelvollisen omistamasta sijoitusrahasto-
osuuden määrästä sekä lunastamistaan sijoi-
tusrahasto-osuuksista. Samoin puhelinyhtei-
sön ja yhteisön, joka on puhelinyhteisön pää-
omistaja, on toimitettava verotusta varten
tarpeelliset tiedot osakkaidensa tai jäsentensä
kalenterivuoden päättyessä omistamista
osakkeista, osuustodistuksista tai jäsenkir-

joista, jos yhteisössä osakkuus tai jäsenyys ja
asiakkuus on erotettu toisistaan. Puhelinyh-
teisöllä ei ole kuitenkaan tiedonantovelvolli-
suutta siltä osin kuin puhelinyhteisön osake
on liitetty arvo-osuusjärjestelmään.

Arvopaperikeskuksen on toimitettava ve-
rohallinnolle verotusta varten tarpeelliset tie-
dot arvo-osuusjärjestelmään kuuluvista arvo-
osuuksista, arvo-osuusrekisterin tietojen mu-
kaisista omistajista sekä tuoton saajista. Pörs-
siyhtiön, jonka osakkeet eivät ole arvo-
osuusjärjestelmässä, on ilmoitettava osake-
luettelosta vastaavat tiedot verohallinnolle.
Jos arvo-osuuden haltijaksi on arvo-osuus-
rekisteriin merkitty hallintarekisteröinnin
hoitaja, tiedonantovelvollisuutta ei ole.
— — — — — — — — — — — — — —

66 §

Valitus hallinto-oikeuteen

Verovelvollinen tai muu muutoksenhakuun
oikeutettu saa hakea oikaisuvaatimuksen
johdosta annettuun päätökseen valittamalla
muutosta siltä hallinto-oikeudelta, jonka tuo-
miopiirissä verovelvollisen tai yhtymän koti-
kunta 5 §:n mukaan on. Jos henkilöillä, joi-
hin sovelletaan puolisoita koskevia tulovero-
lain säännöksiä, on kotikunta eri hallinto-
oikeuksien tuomiopiirissä, oikaisulautakun-
nan päätökseen haetaan muutosta siltä hallin-
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to-oikeudelta, jonka tuomiopiiriin kuuluu sen
puolison kotikunta, jonka mukaan toimival-
tainen verovirasto 6 §:n 3 momentin nojalla
määräytyy. Jos mikään hallinto-oikeus ei oli-
si toimivaltainen käsittelemään valitusta,
muutosta haetaan Helsingin hallinto-oikeu-
delta. Valituskirjelmä on toimitettava valitus-
ajassa verovirastoon.

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta

200 .
Lain 6 §:n 3 momenttia ja 66 §:ää sovelle-

taan ensimmäisen kerran vuodelta 2002 toi-
mitettavassa verotuksessa rekisteröidyssä pa-
risuhteessa oleviin henkilöihin. Muihin kuin
rekisteröidyssä parisuhteessa oleviin, puo-
lisoina verotettaviin henkilöihin sovelletaan
vuosilta 2002—2005 toimitettavissa verotuk-
sissa tämän lain voimaan tullessa voimassa
ollutta 6 §:n 3 momenttia ja 66 §:ää.

—————

2.

Laki

verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta 30 päivänä joulukuuta 1999 anne-

tun lain (1346/1999) 16 §, 17 §:n 2 momentti ja 26 §:n 2 momentti sekä
lisätään 17 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

16 §

Tietojen antaminen valtiovarainministeriölle

Verohallinto voi salassapitosäännösten es-
tämättä antaa valtiovarainministeriölle vero-
tustietoja, jotka ovat tarpeen verolainsäädän-
nön valmistelua ja valtion talousarvion laa-
dintaa varten.

17 §

Tietojen antaminen ennakonpidätyksen toi-
mittamista varten

— — — — — — — — — — — — — —
Verohallitus voi salassapitosäännösten es-

tämättä pyynnöstä antaa kaikista yleisesti ve-
rovelvollisista henkilöistä veronalaisista so-
siaali- ja työttömyysturvaetuuksista, vakuu-
tusperusteisista suorituksista sekä muista vas-
taavista etuuksista toimitettavaa ennakonpi-
dätystä varten tarpeelliset tiedot Kansanelä-
kelaitokselle, työttömyyskassalle, vakuutus-
laitokselle tai muulle näitä etuuksia maksa-

valle taholle. Ennakonpidätyksen toimittami-
seksi tarpeellisia tietoja ovat verovelvollisen
henkilötunnus, ennakonpidätysprosentit ja
vuosiansion perusteella määriteltyä tulorajaa
koskevat tiedot. Tiedot voidaan antaa myös
teknisen käyttöyhteyden avulla.

Tiedot voidaan antaa edellyttäen, että tieto-
jen pyytäjä on esittänyt hyväksyttävän selvi-
tyksen siitä, miten tietojen käyttöä valvotaan
ja miten turvataan se, ettei tietoja käytetä
muuhun kuin ennakonpidätyksen toimittami-
seen. Verohallitus voi liittää päätökseensä
tietojen käyttöä ja valvonta sekä suojaamista
koskevat määräykset. Tarpeettomat tiedot tu-
lee hävittää vuosittain ja hävittämisestä tulee
ilmoittaa Verohallitukselle, jollei Verohalli-
tuksen antamista määräyksistä muuta johdu.

26 §

Voimaantulo

— — — — — — — — — — — — — —
Tilinpäätöstietojen julkisuutta koskevaa tä-
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män lain 7 §:ää sovelletaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2006 ja sen jälkeen päättyviltä tilikau-
silta annettaviin tietoihin.
— — — — — — — — — — — — — —

———

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta
200 .

Lain 26 §:n 2 momenttia ei sovelleta sellai-
siin tilinpäätöstietoihin, jotka ovat tulleet jul-
kisiksi ennen tämän lain voimaantuloa.

—————

Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 2002

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Suvi-Anne Siimes
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Liite
Rinnakkaistekstit

1.

Laki

verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1558/1995) 6 §:n

3 momentti, 17 §:n 1 momentti ja 66 §,
sellaisina kuin ne ovat, 6 §:n 3 momentti ja 66 § laissa 505/1998 sekä 17 §:n 1 momentti

laissa 946/1998, ja
lisätään 17 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 946/1998, uusi 2 momentti, jolloin

nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyy 3 ja 4 momentiksi, seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

6 §

Verotuksen toimittava viranomainen

— — — — — — — — — — — — — —
Jos puolisoilla, joihin sovelletaan puolisoi-

ta koskevia tuloverolain säännöksiä, on ko-
tikunta eri verovirastojen alueilla, miehen
kotikunnan verovirasto toimittaa myös vai-
mon verotuksen vaimon kotikunnan tulove-
roprosentin mukaan.

— — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — —
Jos henkilöillä, joihin sovelletaan puo-

lisoita koskevia tuloverolain säännöksiä, on
kotikunta eri verovirastojen alueella, vero-
tuksen toimittaa verovirasto, jonka alueella
on henkilöistä vanhemman kotikunta. Jos
henkilöt ovat samanikäisiä, toimivaltainen
verovirasto määräytyy sen mukaan, kumman
henkilötunnuksen yksilönumero on pienem-
pi. Verotus toimitetaan henkilön kotikunnan
tuloveroprosentin mukaan.
— — — — — — — — — — — — — —

17 §

Muita tietoja koskeva sivullisen yleinen tie-
donantovelvollisuus

Sijoitusrahaston on toimitettava verohal-
linnolle verotusta varten tarpeelliset tiedot
verovelvollisen omistamasta sijoitusrahasto-
osuuden määrästä ja lunastamistaan sijoitus-
rahasto-osuuksista. Samoin puhelinyhteisön
ja yhteisön, joka on puhelinyhteisön pää-
omistaja, on toimitettava verotusta varten
tarpeelliset tiedot osakkaidensa tai jäsenten-

17 §

Muita tietoja koskeva sivullisen yleinen tie-
donantovelvollisuus

Sijoitusrahaston on toimitettava verohal-
linnolle verotusta varten tarpeelliset tiedot
verovelvollisen omistamasta sijoitusrahasto-
osuuden määrästä sekä lunastamistaan sijoi-
tusrahasto-osuuksista. Samoin puhelinyhtei-
sön ja yhteisön, joka on puhelinyhteisön
pääomistaja, on toimitettava verotusta var-
ten tarpeelliset tiedot osakkaidensa tai jäsen-
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sä kalenterivuoden päättyessä omistamista
osakkeista, osuustodistuksista tai jäsenkir-
joista, jos yhteisössä osakkuus tai jäsenyys
ja asiakkuus on erotettu toisistaan. Puhe-
linyhteisöllä ei ole kuitenkaan tiedonanto-
velvollisuutta siltä osin kuin puhelinyhtei-
sön osake on otettu kaupankäynnin kohteek-
si arvopaperipörssissä.

— — — — — — — — — — — — — —

tensä kalenterivuoden päättyessä omistamis-
ta osakkeista, osuustodistuksista tai jäsen-
kirjoista, jos yhteisössä osakkuus tai jäse-
nyys ja asiakkuus on erotettu toisistaan. Pu-
helinyhteisöllä ei ole kuitenkaan tiedonan-
tovelvollisuutta siltä osin kuin puhelinyhtei-
sön osake on liitetty arvo-osuusjärjestel-
mään.

Arvopaperikeskuksen on toimitettava ve-
rohallinnolle verotusta varten tarpeelliset
tiedot arvo-osuusjärjestelmään kuuluvista
arvo-osuuksista, arvo-osuusrekisterin tieto-
jen mukaisista omistajista sekä tuoton saa-
jista. Pörssiyhtiön, jonka osakkeet eivät ole
arvo-osuusjärjestelmässä, on ilmoitettava
osakeluettelosta vastaavat tiedot verohallin-
nolle. Jos arvo-osuuden haltijaksi on arvo-
osuusrekisteriin merkitty hallintarekiste-
röinnin hoitaja, tiedonantovelvollisuutta ei
ole.
— — — — — — — — — — — — — —

66 §

Valitus lääninoikeuteen

Verovelvollinen tai muu muutoksenha-
kuun oikeutettu saa hakea oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettuun päätökseen valitta-
malla muutosta siltä lääninoikeudelta, jonka
tuomiopiirissä verovelvollisen tai yhtymän
kotikunta 5 §:n mukaan on. Jos puolisoilla,
joihin sovelletaan puolisoita koskevia tulo-
verolain säännöksiä, on kotikunta eri lää-
ninoikeuksien tuomiopiirissä, oikaisulauta-
kunnan päätökseen haetaan muutosta mie-
hen kotikunnan lääninoikeudelta. Jos mi-
kään lääninoikeus ei olisi toimivaltainen kä-
sittelemään valitusta, muutosta haetaan Uu-
denmaan lääninoikeudelta. Valituskirjelmä
on toimitettava valitusajassa verovirastoon.

66 §

Valitus hallinto-oikeuteen

Verovelvollinen tai muu muutoksenha-
kuun oikeutettu saa hakea oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettuun päätökseen valitta-
malla muutosta siltä hallinto-oikeudelta,
jonka tuomiopiirissä verovelvollisen tai yh-
tymän kotikunta 5 §:n mukaan on. Jos hen-
kilöillä, joihin sovelletaan puolisoita koske-
via tuloverolain säännöksiä, on kotikunta eri
hallinto-oikeuksien tuomiopiirissä, oikaisu-
lautakunnan päätökseen haetaan muutosta
siltä hallinto-oikeudelta, jonka tuomiopiiriin
kuuluu sen puolison kotikunta, jonka mu-
kaan toimivaltainen verovirasto 6 §:n 3 mo-
mentin nojalla määräytyy. Jos mikään hal-
linto-oikeus ei olisi toimivaltainen käsitte-
lemään valitusta, muutosta haetaan Helsin-
gin hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on
toimitettava valitusajassa verovirastoon.

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuu-

ta 200 .
Lain 6 §:n 3 momenttia ja 66 §:ää sovelle-

taan ensimmäisen kerran vuodelta 2002
toimitettavassa verotuksessa rekisteröidyssä
parisuhteessa oleviin henkilöihin. Muihin
kuin rekisteröidyssä parisuhteessa oleviin,
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puolisoina verotettaviin henkilöihin sovelle-
taan vuosilta 2002—2005 toimitettavissa
verotuksissa tämän lain voimaan tullessa
voimassa ollutta 6 §:n 3 momenttia ja
66 §:ää.

———

2.

Laki

verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta 30 päivänä joulukuuta 1999 anne-

tun lain (1346/1999) 16 §, 17 §:n 2 momentti ja 26 §:n 2 momentti sekä
lisätään 17 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

16 §

Tietojen antaminen lainsäädännön valmiste-
lua varten

Verohallinto voi antaa valtiovarainminis-
teriölle verotustietoja, jotka ovat tarpeen ve-
rolainsäädännön valmistelua varten.

16 §

Tietojen antaminen valtiovarainministe-
riölle

Verohallinto voi salassapitosäännösten
estämättä antaa valtiovarainministeriölle ve-
rotustietoja, jotka ovat tarpeen verolainsää-
dännön valmistelua ja valtion talousarvion
laadintaa varten.

17 §

Tietojen antaminen ennakonpidätyksen toi-
mittamista varten

— — — — — — — — — — — — — —
Verohallinto voi salassapitovelvollisuuden

estämättä antaa ennakonpidätyksen toimit-
tamista koskevat tiedot sellaiselle ennakon-
pidätyksen toimittamiseen velvolliselle, joka
maksaa etuuksia ennalta määräämättömille
henkilöille valtakunnallisesti ja joka yksilöi
tietoa koskevan pyynnön. Tiedot voidaan
antaa asianomaisen suostumuksetta myös
teknisen käyttöyhteyden avulla.

— — — — — — — — — — — — — —
Verohallitus voi salassapitosäännösten es-

tämättä pyynnöstä antaa kaikista yleisesti
verovelvollisista henkilöistä veronalaisista
sosiaali- ja työttömyysturvaetuuksista, va-
kuutusperusteisista suorituksista sekä muis-
ta vastaavista etuuksista toimitettavaa en-
nakonpidätystä varten tarpeelliset tiedot
Kansaneläkelaitokselle, työttömyyskassalle,
vakuutuslaitokselle tai muulle näitä etuuksia
maksavalle taholle. Ennakonpidätyksen toi-
mittamiseksi tarpeellisia tietoja ovat vero-
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velvollisen henkilötunnus, ennakonpidätys-
prosentit ja vuosiansion perusteella määri-
teltyä tulorajaa koskevat tiedot. Tiedot voi-
daan antaa myös teknisen käyttöyhteyden
avulla.

Tiedot voidaan antaa edellyttäen, että tie-
tojen pyytäjä on esittänyt hyväksyttävän sel-
vityksen siitä, miten tietojen käyttöä valvo-
taan ja miten turvataan se, ettei tietoja käy-
tetä muuhun kuin ennakonpidätyksen toimit-
tamiseen. Verohallitus voi liittää päätök-
seensä tietojen käyttöä ja valvonta sekä suo-
jaamista koskevat määräykset. Tarpeettomat
tiedot tulee hävittää vuosittain ja hävittämi-
sestä tulee ilmoittaa Verohallitukselle, jollei
Verohallituksen antamista määräyksistä
muuta johdu.

26 §

Voimaantulo

— — — — — — — — — — — — — —
Tilinpäätöstietojen julkisuutta koskevaa

tämän lain 7 §:ää sovelletaan ensimmäisen
kerran vuonna 2002 päättyviltä tilikausilta
annettaviin tietoihin.
— — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — —
Tilinpäätöstietojen julkisuutta koskevaa

tämän lain 7 §:ää sovelletaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2006 ja sen jälkeen päättyviltä tili-
kausilta annettaviin tietoihin.
— — — — — — — — — — — — — —

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä

kuuta 200 .
Lain 26 §:n 2 momenttia ei sovelleta sel-

laisiin tilinpäätöstietoihin, jotka ovat tulleet
julkisiksi ennen tämän lain voimaantuloa.

———


