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Lak i

N:o 1111

valtion talousarviosta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2004

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan valtion talousarviosta 13 päivänä toukokuuta 1988 annetun lain (423/1988) 3 a §:n
1 ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 1 momentti laissa 898/2000 ja 2 momentti laissa
217/2000, seuraavasti:

3 a §

Nettobudjetointi

Talousarvioon voidaan ottaa seuraavista
tuloista ja menoista vain niiden erotusta
vastaavat tuloarviot tai määrärahat (nettobud-
jetointi):
1) uudet valtionlainat, valtionlainoista saa-
tavat emissiovoitot ja pääomavoitot ja valti-
onlainojen pääomaa suojaavista johdannaisis-
ta kertyvät tulot sekä valtionvelan kuoletuk-
set, valtionlainoihin liittyvät pääomatappiot ja
emissiotappiot ja valtionlainojen pääomaa
suojaavista johdannaisista aiheutuvat menot;
2) valtionlainoista saatavat korkotulot ja
valtionlainojen koronmaksua suojaavista joh-
dannaisista kertyvät tulot sekä valtionlainoista
aiheutuvat korkomenot ja valtionlainojen ko-
ronmaksua suojaavista johdannaisista aiheu-
tuvat menot;

3) viraston tai laitoksen toiminnasta kerty-
vät tulot ja siitä aiheutuvat menot;
4) osakkeiden myynnistä kertyvät tulot

sekä myyntiin liittyvät myyntipalkkiot ja
valtion ostajan puolesta vastattavaksi ottamat
maksuvelvoitteet;
5) eläkelaitokselle lain nojalla maksettava

maksuvalmiussuoritus ja suorituksen palautus
valtiolle;
6) lakiin perustuva valtionapu kunnalle ja

kunnan maksettavaksi valtiolle valtionapujär-
jestelmän määräytymisperusteiden mukaan
tuleva määrä;
7) yliopiston toiminnasta saatavat tulot ja

toimialaltaan ja toiminnaltaan yliopistolain
(645/1997) 4 §:ssä yliopistojen tehtäväksi
säädettyä yhteiskunnallista vuorovaikutusta
sekä yliopistojen tutkimustulosten ja taiteel-
lisen toiminnan yhteiskunnallista vaikutta-
vuutta välittömästi edistävien tai yliopiston
koulutus- ja tutkimuspalveluiden kansainvä-
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lisessä kaupallisessa hyödyntämisessä tarvit-
tavien, yliopiston yksin tai merkittävällä
osuudella yhdessä muiden kanssa perustami-
en osakeyhtiöiden (yliopistoyhtiö) osakkeiden
hallinnoinnista ja myynnistä saatavat tulot
sekä yliopiston toiminnasta aiheutuvat menot
ja yliopistoyhtiöiden perustamisesta, osakkei-
den merkitsemisestä ja muista omistusjärjes-
telyistä aiheutuvat menot sen mukaan kuin
siitä talousarviossa erikseen päätetään.
Nettobudjetoinnissa ei tuloina oteta huo-
mioon veroja, veronluonteisia maksuja tai
sakkomaksuja. Nettobudjetoinnin kohteena
eivät myöskään voi olla:
1) siirtomenot tai niiden palautukset, lu-
kuun ottamatta lain nojalla maksettavaa mak-

suvalmiussuoritusta eläkelaitokselle ja suori-
tuksen palautusta sekä lakiin perustuvaa
valtionapua kunnalle ja kunnan maksettavaksi
valtiolle valtionapujärjestelmän määräytymis-
perusteiden mukaan tulevaa määrää; eivätkä
2) sijoitusmenot tai omaisuuden myyntitu-

lot, lukuun ottamatta osakkeiden myyntiä
taikka viraston tai laitoksen toimintaan tar-
koitetun irtaimen omaisuuden hankintaa tai
irtaimen omaisuuden myyntiä taikka 1 mo-
mentin 7 kohdassa tarkoitettujen yliopistoyh-
tiöiden osakkeiden hankintaa ja myyntiä.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elo-
kuuta 2005.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2004

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos
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Valtioneuvoston asetus

N:o 1112

työkyvyttömyys- ja kuntoutusasioiden neuvottelukunnasta

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2004

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,
säädetään 20 päivänä toukokuuta 1966 annetun valtion eläkelain (280/1966) 3 §:n 4 momentin
nojalla, sellaisena kuin se on laissa 679/2004:

1 §
Työkyvyttömyys- ja kuntoutusasioiden
neuvottelukunnan tehtävistä ja kokoonpanos-
ta on voimassa mitä tässä asetuksessa sää-
detään.

2 §
Neuvottelukunta seuraa ja ohjaa valtion
eläkelaissa (280/1966) tarkoitettua työkyvyn
arviointia ja kuntoutusasioiden soveltamis-
käytäntöä valtiokonttorissa. Neuvottelukunta
voi antaa valtiokonttorille lausuntoja valtion
eläkelain soveltamisesta kyseisissä asioissa ja
antaa ratkaisusuosituksia yksittäistapauksissa.
Neuvottelukunta tekee tarvittaessa valtiokont-
torille aloitteita siitä, minkälaisia asioita ja
tapauksia se haluaa ottaa käsiteltäväkseen.

3 §
Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja ja
kuusi muuta jäsentä. Puheenjohtajana tulee
olla henkilö, jonka ei voida katsoa edustavan
työnantaja- eikä työntekijäetuja. Hänen tulee
olla hyvin perehtynyt neuvottelukunnan toi-
mialaan kuuluviin asioihin. Jäsenistä kolme
määrätään valtion virkamiesten ja työnteki-
jäin edustavimpien keskusjärjestöjen ehdot-
tamista henkilöistä. Kolme jäsentä määrätään
valtiovarainministeriön ehdottamista henki-
löistä. Jokaisella jäsenellä puheenjohtajaa
lukuun ottamatta on henkilökohtainen vara-
jäsen, josta on voimassa, mitä jäsenestä on
säädetty. Neuvottelukunta valitsee keskuu-

destaan varapuheenjohtajan. Jos puheenjoh-
taja tai joku jäsenistä eroaa kesken toimikau-
den määrää valtiovarainministeriö hänen ti-
lalleen samassa järjestyksessä uuden henkilön
jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

4 §
Neuvottelukunta on päätösvaltainen, kun

läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
sekä lisäksi vähintään kolme jäsentä, joista
vähintään yksi keskusjärjestöjen ehdottama
jäsen ja yksi valtiovarainministeriön ehdotta-
ma jäsen.
Asiat ratkaistaan erimielisyyden sattuessa

äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan
tulee ratkaisuksi se mielipide, jota kokouksen
puheenjohtaja on kannattanut. Varapuheen-
johtajan valinta edellyttää kuitenkin, että
päätös on yksimielinen.

5 §
Neuvottelukunnassa käsiteltävien asioiden

valmistelusta ja esittelystä sekä toimistoteh-
tävistä huolehtii valtiokonttori. Valtiokonttori
on velvollinen hankkimaan lautakunnan tar-
vitsemat selvitykset.

6 §
Neuvottelukunnan puheenjohtajan, jäse-

nen, asiantuntijoiden ja sihteerien palkkiot
määrää valtiovarainministeriö valtiokonttorin
esityksestä.
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7 §
Valtiovarainministeriö vahvistaa neuvotte-
lukunnan työjärjestyksen neuvottelukunnan
esityksestä.

8 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2005.

Tällä asetuksella kumotaan valtiokonttorin
varhaiseläkelautakunnasta annettu asetus
(227/1989) siihen myöhemmin tehtyine muu-
toksineen.
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan

ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toi-
menpiteisiin.

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2004

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos

Neuvotteleva virkamies Erik Strömberg
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Sisäasiainministeriön asetus

N:o 1113

kunnallisista eläkkeistä annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2004

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti
kumotaan kunnallisista eläkkeistä 24 päivänä kesäkuuta 2003 annetun sisäasiainministeriön
asetuksen (665/2003) 2 ja 3 § sekä
muutetaan 1 § seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa annetaan kunnallista elä-
kelakia (549/2003) täydentävät säännökset eri
eläkejärjestelmiin kuuluvien eläkkeiden mak-

samisesta, päätösyhdistelmän antamisesta ja
muusta hallinnoinnista vastaavan viimeisen
eläkelaitoksen määräytymisestä.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2005.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2004

Alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen

Hallitusneuvos Heli Backman
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Kirkolliskokouksen päätös

N:o 1114

kirkkojärjestyksen muuttamisesta

Annettu Turussa 12 päivänä marraskuuta 2004

Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti
muutetaan 8 päivänä marraskuuta 1991 annetun kirkkojärjestyksen (1055/1993) 15 luvun
9 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on päätöksessä 898/1997, seuraavasti:

15 luku

Seurakunnan talous

9 §
— — — — — — — — — — — — —
Seurakunnan, jolla on kirjanpitolaissa tar-
koitetulla tavalla määräämisvalta jossakin
kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisäl-

lyttää tilinpäätökseensä konsernitase liittei-
neen, mikäli kirjanpitolaissa säädetyt konser-
nitaseen laatimisvelvollisuuden ehdot täytty-
vät. Konsernitaseen laadinnassa noudatetaan
soveltuvin osin kirjanpitolakia.

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2005.

Turussa 12 päivänä marraskuuta 2004

Kirkolliskokouksen puolesta

Jukka Paarma
arkkipiispa

Kari Ventä
kirkolliskokouksen

sihteeri
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Verohallituksen päätös

N:o 1115

yleisestä tiedonantovelvollisuudesta

Annettu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2004

Verohallitus on verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1558/1995)
15 §:n 8 momentin, 16 §:n 10 momentin, 17 §:n 7 momentin sekä 18 §:n 7 momentin, sellaisina
kuin 15 §:n 8 momentti, 16 §:n 10 momentti ja 17 §:n 7 momentti ovat laissa 565/2004 sekä
varainsiirtoverolain (931/1996) 30 §:n 3 momentin nojalla päättänyt:

1 luku

Tulotiedot

1 §

Tulotietoja koskeva tiedonantovelvollisuuden
rajoittaminen

Verohallitus rajoittaa verotusmenettelystä
annetun lain (1558/1995) 15 §:ssä ja 18 §:n 6
momentissa, sellaisena kuin 15 § on laissa
565/2004 ja varainsiirtoverolain (931/1996)
30 §:n 1 ja 3 momentissa tarkoitettujen
tietojen antamista siten, että tiedonantovel-
vollisen on ilmoitettava verohallinnolle ilman
eri kehotusta vain tämän päätöksen
2—18 §:ssä tarkoitetut suoritukset.

2 §

Kotitalouksien maksamat palkat ja työkor-
vaukset

Luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien
(kotitalouksien) on ilmoitettava sellaiset mak-
samansa 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 ilmoitetta-
va:
1) työ- ja virkasuhteessa maksamansa

palkat, ennakkoperintälain 13 §:n 1 momentin
2 kohdassa tarkoitetut palkkana pidettävät
suoritukset, luontoisedut ja muut veronalaiset
edut, palkkaturvana maksamansa suoritukset
sekä veronalaiset ansionmenetyskorvaukset;
2) ennakkoperintälain 25 §:n 1 momentin 1

kohdassa tarkoitetut muuna kuin palkkana
pidettävät työstä, tehtävästä tai palveluksesta
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maksetut korvaukset (työkorvaukset), jos suo-
rituksen saaja ei kuulu ennakkoperintärekis-
teriin sekä urheilijan palkkiot;
3) sanoma- ja aikakauslehtien tilaushan-
kinta-asiamiehille, vakuutusasiamiehille sekä
myyntiedustajille maksamansa työkorvauk-
set, vaikka saaja kuuluu ennakkoperintärekis-
teriin, jos saajana on luonnollinen henkilö
sekä
4) muut kuin 1—3 kohdassa tarkoitetut
satunnaiset, veronalaiset palkkiot ja palkin-
not, kuten löytöpalkkiot sekä taidekilpailujen
palkinnot, jos suorituksen määrä on vähintään
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 saa-
ma palkka; sekä
3) työntekijän osake- tai muusta yhtiöstä
saama palkka, jos työntekijää ei työntekijäin
eläkelain (395/1961) 1 d §:n mukaan pidetä
osake- tai muuhun yhtiöön työsuhteessa ole-
vana.
Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuis-
ta luontoiseduista on ilmoitettava seuraavat
tiedot;
1) autoedusta on ilmoitettava palkkaan
lisätyn raha-arvon määrä, autoedusta perityn
korvauksen määrä, auton ikäryhmä, tieto siitä,
onko kysymyksessä vapaa autoetu vai käyt-
töetu sekä autolla ajettujen yksityiskilomet-
rien määrä, jos työnantaja käyttää ennakon-
pidätyksessä kilometrikohtaista arvoa;
2) asuntolainan korkoedun määrä;
3) työsuhdeoptiosta saadun edun määrä
sekä
4) muista kuin edellä 1—3 kohdassa
tarkoitetuista luontoiseduista edun laatu, palk-
kaan lisätyn luontoisedun raha-arvon määrä,
luontoisedusta perityn korvauksen raha-arvon
määrä sekä tieto siitä, vastaako ravintoedusta
peritty korvaus verotusarvoa.

4 §

Ulkomaantyötulo

Työnantaja, joka tuloverolain 77 §:n 1
momentin nojalla jättää palkasta ennakonpi-
dätyksen 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 erillään
kilometrikorvausten yhteismäärästä. Kilomet-
rikorvauksista on ilmoitettava myös korvaus-
ten 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
suuruudeltaan vastaavat Verohallituksen vuo-
sittain vahvistamia verovapaiden matkakus-
tannusten määriä. Päivittäisten asunnon ja
erityisen työntekemispaikan välisten matko-
jen matkakustannusten korvaukset on kuiten-
kin ilmoitettava, jos työntekijä toimii alalla,
jolla erityistä työntekemispaikkaa alalle tun-
nusomaisen työn lyhytaikaisuuden vuoksi
joudutaan usein vaihtamaan, eikä hänellä ole
varsinaista työpaikkaa.
Työnantajan on ilmoitettava maksamansa

tai palkasta ennen ennakonpidätyksen toimit-
tamista vähentämänsä veronalaiset kustan-
nusten korvaukset.
Kunnan on ilmoitettava perhehoitajille

maksetut kustannusten korvaukset.
Valmennusrahaston on ilmoitettava urhei-
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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 maksettu
korkoavustus. Maksajan on ilmoitettava myös
reserviläispalkka, opintoraha, aikuiskoulutus-
tuki, veronalainen syytinki ja veronalainen
lakkoavustus.

7 §

Käyttökorvaukset

Maksajan on ilmoitettava ennakkoperintä-
lain 25 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut
käyttökorvaukset, joista on toimitettu enna-
konpidätys. Luonnolliselle henkilölle makse-
tut käyttökorvaukset on ilmoitettava, vaikka
niistä ei ole toimitettu ennakonpidätystä.

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
veronalaiset vakuutuskorvaukset, vakuutus-
maksun palautukset, vakuutuksen takaisinos-
toarvo sekä muut veronalaiset vakuutukseen
perustuvat suoritukset sekä vakuutuskassa-
laissa tarkoitetun eroavustuksen tuotto. Liike-
tai ammattitoimintaa taikka maataloutta har-
joittaville henkilöille, avoimille yhtiöille ja

kommandiittiyhtiöille sekä osakeyhtiöille,
osuuskunnille ja muille tuloverolain 3 §:ssä
tarkoitetuille yhteisöille maksettuja vakuutus-
korvauksia, vakuutusmaksun palautuksia, ta-
kaisinostoarvoa tai muita vakuutukseen pe-
rustuvia alle 1 700 euron suuruisia suorituksia
ei ilmoiteta. Luonnollisille henkilöille mak-
setut lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen
palautukset on kuitenkin ilmoitettava, jos
samalle saajalle maksetaan vähintään 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 mak-
samansa ja välittämänsä veronalainen korko,
korkoon rinnastettava tuotto, jälkimarkkina-
hyvitys sekä osingon ja yhtiöveronhyvityksen
sijaan maksamansa rahakorvaus. Myös ta-
kausprovisio on ilmoitettava.
Luonnollisen henkilön on ilmoitettava 1

momentissa tarkoitettu suoritus vain, jos
suoritus liittyy maksajan elinkeino- tai muu-
hun tulonhankkimistoimintaan tai jos suori-
tuksesta on toimitettu ennakonpidätys.

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
ilmoitettava osuuspääomalle, sijoitusosuudel-
le ja lisäosuudelle maksamansa korko. Koti-
maisen säästöpankin on ilmoitettava kantara-
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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 yh-
teisön harjoittamasta toiminnasta, maksettu
osinko on ilmoitettava erillään muista osin-
goista.
Arvo-osuusjärjestelmästä annetussa laissa
(826/1991) tarkoitetun tilinhoitajayhteisön ja
tilinhoitajayhteisön asiamiehen on ilmoitetta-
va Suomen arvo-osuusjärjestelmässä käsitel-
täviin osaketalletustodistuksiin ja ulkomaisiin
osakkeisiin perustuvat osingot sekä ulkomai-
sen yhteissijoitusyrityksen osuudelle makset-
tu tuotto.

12 §

Puukaupat

Puun ostajan tai ennakonpidätysvelvollisen
välittäjän on annettava tiedot puun myyjästä
ja kauppahinnasta, jos metsän omistaja luo-
vuttaa puun ostajalle tai välittäjälle hakkuu-
oikeuden metsässään kasvavaan runkopuuhun
tai myy hankintakaupalla runkopuusta val-
mistettavaa tai valmistettua puutavaraa, kuten
tukkeja, pylväitä, kuitupuita tai halkoja sekä
haketta.
Edellä 1 momentissa tarkoitettu puun os-
tajan ilmoitusvelvollisuus koskee vain puu-
kauppoja, jotka liittyvät puun ostajan elin-
keinotoimintaan tai joista on toimitettu en-
nakonpidätys.

13 §

Julkiset tuet

Valtion ja kunnan viranomaisen sekä muun
julkisyhteisön on ilmoitettava maksamansa
julkiset tuet ja avustukset, jos tuen tai
avustuksen määrä samalle suorituksen saajal-
le on vähintään 1 000 euroa kalenterivuodes-
sa. Julkisella tuella ja avustuksella tarkoite-
taan elinkeino-, työllistämis- ja niihin verrat-
tavia tukia ja avustuksia.
Edellä 1 momentista poiketen metsätalou-

teen kohdistuvat tuet ja avustukset on ilmoi-
tettava rajoituksetta.

14 §

Arvopaperikaupat ja sijoitusrahaston rahas-
to-osuuksien lunastukset

Arvopaperimarkkinalaissa (495/1989) tar-
koitetun arvopaperinvälittäjän, vakuutusyh-
tiölaissa (1062/1979) tarkoitetun vakuutusyh-
tiön, ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetus-
sa laissa (398/1995) tarkoitetun edustuston ja
pääasiamiehen sekä vakuutusyhdistyslaissa
(1250/1987) tarkoitetun vakuutusyhdistyksen
on annettava tiedot välittämistään ja tekemis-
tään osakkeiden, osaketalletustodistusten,
warranttien, merkintäoikeuksien sekä sijoi-
tusrahaston rahasto-osuuksien ja yhteissijoi-
tusyrityksen osuuksien kaupoista. Myös yh-
teissijoitusyrityksen osuuksien merkinnät ja
lunastukset on ilmoitettava siltä osin kuin
tietoja ei ole toimitettu 2 momentin nojalla.
Lisäksi edellä tarkoitetun tiedonantovelvolli-
sen on annettava tiedot vakioiduista johdan-
naissopimuksista, arvopaperimarkkinalain 10
luvun 1 a §:ssä tarkoitetuista vakioituihin
johdannaissopimuksiin rinnastettavista joh-
dannaissopimuksista sekä arvopaperimarkki-
nalain 10 luvun 1 b §:ssä tarkoitetuista muista
johdannaissopimuksista. Kaupat on ilmoitet-
tava kunkin asiakkaan osalta ostoittain ja
myynneittäin. Kaupoista on ilmoitettava koh-
de ja niiden lukumäärä, osto- ja myyntipäi-
vämäärä, kauppahinta ja asiakkaan maksamat
kustannukset sekä suoritetun varainsiirtove-
ron määrä. Merkinnöistä ja lunastuksista on
ilmoitettava vastaavat tiedot.
Rahastoyhtiön ja ulkomaisen rahastoyhtiön

sivuliikkeen tai edustuston on annettava tiedot
verovelvolliselta lunastetuista sijoitusrahas-
ton rahasto-osuuksista sekä yhteissijoitusyri-
tysten osuuksista. Lisäksi on annettava tiedot
lunastettujen rahasto-osuuksien ja yhteissijoi-
tusyritysten osuuksien hankintahinnasta ja
hankinta-ajankohdasta sekä merkinnän ja lu-
nastuksen yhteydessä perityistä kuluista siltä
osin kuin nämä tiedot ovat tiedonantovelvol-
lisella.
Merkintäoikeuksien kauppoja ei ilmoiteta,

jos kauppahinta on enintään 100 euroa.
Myöskään elinkeinotulon verottamisesta an-

2988 N:o 1115



netun lain 52—52 c ja 52 f §:ssä tarkoitettujen
yritysjärjestelyjen yhteydessä maksettuja
enintään 100 euron suuruisia rahavastikkeita
ei ilmoiteta.

15 §

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 %
osakeyhtiön osakkeista tai kaikkien osakkei-
den tuottamasta äänimäärästä.
Osakeyhtiön on lisäksi ilmoitettava 1 mo-
mentissa tarkoitetusta lainasta osakkaan ve-
rovuonna takaisin maksama lainan määrä.

16 §

Sijaisosinkojen ilmoittaminen

Selvitys- ja optioyhteisön sekä arvopape-
rinvälittäjän, joka toimii osakkeiden lainak-
siantajan tai lainaksiottajan välittäjänä, on
ilmoitettava tiedot maksamistaan ja välittä-
mistään sijaisosingoista.

17 §

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.

18 §

Rajoitetusti verovelvolliselle maksetut suori-
tukset

Euroopan unionin neuvoston säästöjen
tuottamien korkotulojen verotuksesta anta-
man direktiivin (2003/48/EY) 4 artiklassa
tarkoitetun maksuasiamiehen on ilmoitettava
verohallinnolle tiedot direktiivin 6 artiklan
tarkoittamista koroista ja koronsaajista.

Maksajan on ilmoitettava rajoitetusti vero-
velvollisen tulon ja varallisuuden verottami-
sesta annetussa laissa (627/1978) tarkoitetulle
rajoitetusti verovelvolliselle maksamansa pal-
kat, työkorvaukset, eläkkeet, veronalaiset so-
siaalietuudet, osingot, korot, jälkimarkkina-
hyvitys, puun myyntitulo sekä muu lähdeve-
ron alainen suoritus sekä suorituksesta peritty
lähdevero ja sairausvakuutusmaksu. Lisäksi
maksajan on ilmoitettava sijoitusrahastojen
rahasto-osuuksille ja yhteissijoitusyritysten
osuuksille maksamansa tuotto ja siitä peritty
lähdevero. Työkorvaus ja puun myyntitulo
ilmoitetaan vain, kun se on maksettu luon-
nolliselle 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
toisessa valtiossa liiketoimintaa kiinteässä
toimipaikassa, jonka tulosta rasitetaan kysei-
sellä palkalla.

2 luku

Varallisuustiedot

19 §

Porotiedot

Poroisännän on annettava tiedot poron-
omistajien omistamista poroista.

20 §

Sijoitusrahaston rahasto-osuudet ja yhteissi-
joitusyrityksen osuudet

Rahastoyhtiön ja ulkomaisen rahastoyhtiön
sivuliikkeen tai edustuston on ilmoitettava
sijoitusrahaston rahasto-osuuden ja yhteissi-
joitusyrityksen osuuden omistajien kalenteri-
vuoden lopussa omistamien rahasto-osuuksi-
en ja yhteissijoitusyritysten osuuksien luku-
määrät ja verotusarvot rahastoittain. Tässä
tarkoitettu tiedonantovelvollisuus koskee vain
yleisesti verovelvollisia.
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21 §

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-
todistuksista, merkintäoikeuksista, optio-oi-
keuksista, warranteista, ja yhteissijoitusyri-
tysten osuuksista sekä varallisuusverotukses-
sa veronalaisista joukkovelkakirjalainoista.
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 ilmoi-
tetaan muut tiedon luovuttajan hallussa olevat
tunnistetiedot ja osoitetieto.

22 §

Puhelinyhteisöjen ilmoitusvelvollisuus

Puhelinyhteisön ja yhteisön, joka on pu-
helinyhteisön pääosakas, on ilmoitettava tie-
dot osakkaidensa ja jäsentensä kalenterivuo-
den päättyessä omistamista osakkeista tai
osuuksista, jos yhteisössä osakkuus tai jäse-
nyys 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

23 §

Tulojen ja varallisuuden ilmoittamista kos-
kevat tarkemmat määräykset

Edellä 2—22 §:ssä tarkoitetuista tuloista ja
varallisuudesta on ilmoitettava:
1) ilmoitusvelvollista koskevat yksilöinti-
tiedot;

2) suorituksen saajaa, maksajaa ja varalli-
suuserän omistajaa koskevat verotusmenette-
lylain 22 §:n 1 momentin mukaiset yksilöin-
titiedot;
3) suorituksen tai varallisuuserän laatu ja

rahamäärä sekä suorituksesta toimitettu en-
nakonpidätys, ei kuitenkaan 21 ja 22 §:ssä
tarkoitetun muun arvopaperin kuin joukko-
velkakirjalainan arvoa.

4 luku

Velka- ja vähennystiedot

24 §

Ammattiyhdistysjäsenmaksut

Työmarkkinajärjestön ja työttömyyskassan
on annettava tiedot vähennyskelpoisista jä-
senmaksuista ja työttömyyskassamaksuista.
Maksuista on ilmoitettava seuraavat tiedot:
1) maksun saajaa ja jäsentä koskevat

yksilöintitiedot;
2) jäsenen edellisenä kalenterivuonna mak-

saman jäsenmaksun määrä.

25 §

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

ennen 6.5.2004 ottamansa vapaaehtoisen yk-
silöllisen eläkevakuutuksen vakuutusmaksut,
siltä osin kuin ne on katsottu palkaksi tai
peritty työntekijältä. Lisäksi työnantajan on
ilmoitettava työntekijälle 6.5.2004 tai sen
jälkeen ottamansa vapaaehtoisen yksilöllisen
eläkevakuutuksen maksut.
Avoimen yhtiön on ilmoitettava yhtiömie-

helle ottamansa, kommandiittiyhtiön on il-
moitettava vastuunalaiselle yhtiömiehelle ot-
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tamansa ja osakeyhtiön on ilmoitettava sel-
laiselle osakkaalle, jota ei työntekijäin eläke-
lain 1 d §:n mukaan pidetä mainittua lakia
sovellettaessa työsuhteessa olevana, ottaman-
sa vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuk-
sen maksut.
Vakuutuslaitoksen, eläkelaitoksen sekä ul-
komaisen vakuutus- tai eläkelaitoksen Suo-
messa olevan edustajan tai välittäjän on
annettava tiedot yksityishenkilöiden maksa-
mista vapaaehtoisten yksilöllisten eläkeva-
kuutusten maksuista. Tiedot annetaan eritel-
tyinä sen mukaan, onko vakuutus otettu
viimeistään 5.5.2004 vai sen jälkeen ja onko
kysymyksessä ansio- vai pääomatulona ve-
rotettava eläke.
Edellä olevista vakuutusmaksuista on an-
nettava seuraavat tiedot:
1) vakuutuslaitoksen, työnantajan tai muun
ilmoittajan yksilöintitiedot;
2) vakuutettua ja vakuutuksen ottajaa kos-
kevat yksilöintitiedot sekä
3) vakuutusmaksujen rahamäärä

26 §

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.

27 §

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 an-
nettavissa.
Jos velan korkoa on maksettu etukäteen,

tiedonantovelvollisen on annettava tieto myös
etukäteen maksetusta koron määrästä. Siltä
osin kuin korko kohdistuu kalenterivuotta
seuraavan vuoden jälkeiseen aikaan ilmoite-
taan korko erikseen, jos se on tiedonantovel-
vollisen 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
euroa.

28 §

Peritty jälkimarkkinahyvitys

Luotto- ja rahoituslaitoksen, valtiokontto-
rin sekä muun arvopaperikauppaa tai arvo-
papereiden välitystoimintaa harjoittavan on
annettava 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.

29 §

Omaisuudenhoitomaksu

Sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa
(579/1996) 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) tar-
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koitetun luottolaitoksen, ulkomaisen luotto- ja
rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa an-
netussa laissa (1608/1993) tarkoitetun sivu-
konttorin ja edustuston ja sijoitusrahastolaissa
(48/1999) tarkoitetun rahastoyhtiön sekä ul-
komaisen rahastoyhtiön toiminnasta Suomes-
sa annetussa laissa (225/2004) tarkoitetun
ulkomaisen rahastoyhtiön sivuliikkeen ja
edustuston on annettava tiedot arvopaperei-
den, arvo-osuuksien ja muun näihin rinnas-
tettavan omaisuuden hoidosta ja säilyttämi-
sestä perimistään maksuista. Arvopaperikes-
kuksen on annettava edellä tarkoitetut tiedot
sen toimiessa tilinhoitajayhteisön asemassa.
Edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedot on
annettava vain siltä osin kun tiedot koskevat
yleisesti verovelvollista luonnollista henkilöä
tai kuolinpesää.

5 luku

Muut tiedot

30 §

Asuntoyhteisön ilmoittamat tiedot

Asunto-osakeyhtiön, kiinteistöosakeyhtiön,
asunto-osuuskunnan tai muun yhteisön, jonka
osakkeet tai osuudet oikeuttavat määrätyn
huoneiston hallintaan yhteisön omistamassa
rakennuksessa, on ilmoitettava osakkaan tai
jäsenen verotusta varten tarpeelliset tiedot
huoneistosta ja sen käytöstä sekä osakkaan tai
jäsenen yhtiölle suorittamista korvauksista.

31 §

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.

32 §

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 sisar-
yritys taikka sellainen ulkomainen yritys,
jossa suomalaisella työnantajalla on määrää-
misvalta.
Eläkelaitoksen on toimitettava verohallin-

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

6 luku

Muut määräykset

33 §

Tietojen antamisaika

Edellä 2 ja 3 §:ssä, 5—10 §:ssä, 11 §:n 1,
2 ja 5 momentissa, 12—14 §:ssä,
16—18 §:ssä, 20—22 §:ssä, 25 §:ssä ja
27—31 §:ssä ja 32 §:n 1 momentissa tarkoi-
tetut tiedot on annettava vuosittain tammi-
kuun loppuun mennessä edelliseltä kalente-
rivuodelta. Edellä 15, 24 ja 26 §:ssä tarkoi-
tetut tiedot on annettava vuosittain edelliseltä
kalenterivuodelta helmikuun loppuun men-
nessä.
Jos työnantaja on lopettanut säännöllisen

palkanmaksun kesken kalenterivuotta, vuosi-
ilmoitus on annettava kuukauden kuluessa
siitä, kun työnantaja on saanut verovirastolta
ilmoituksen rekisteristä poistamisesta.
Edellä 4 §:ssä tarkoitettu ilmoitus on an-

nettava kuukauden kuluessa siitä, kun enna-
konpidätys ensimmäisen kerran jätetään toi-
mittamatta.
Edellä 11 §:n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut

tiedot on annettava osingon maksuvuotta
seuraavan kalenterivuoden tammikuun lop-
puun mennessä. Jos osingot on kokonaisuu-
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dessaan maksettu ennen kalenterivuoden
syyskuun alkua, tiedot on annettava viimeis-
tään saman kalenterivuoden lokakuun 1 päi-
vänä.
Edellä 19 §:ssä tarkoitetut tiedot on annet-
tava edelliseltä poronhoitovuodelta Verohal-
lituksen kanssa erikseen sovittavana ajankoh-
tana. Samoin edellä 32 §:n 2 momentissa
tarkoitetut tiedot on toimitettava Verohalli-
tuksen kanssa sovittavina ajankohtina.

Tiedonantotapa

34 §
Tässä päätöksessä tarkoitetut tiedot voi-
daan antaa Verohallituksen lomakkeella tai
sähköisesti joko linjasiirtona tai tietovälineel-
lä. Työnantajan on annettava tiedot sähköi-
sesti linjasiirtona, jos vuosi-ilmoitus koskee
yli 40 työntekijää. Määräys ei koske luon-
nollista henkilöä. Edellä 11 §:n 1 ja 5
momentissa, 14 §:ssä, 21 ja 29 §:ssä tarkoi-
tetut tiedot voidaan antaa vain sähköisesti
joko linjasiirtona tai tietovälineellä.
Verohallituksen lomakkeella annettavat
tiedot annetaan sille verovirastolle, jonka
virka-alueella ilmoituksen antajan kotipaikka
on tai Verohallitukselle, jos niin on erikseen
sovittu.
Tietovälineillä annettavat tiedot annetaan
Verohallitukselle.
Edellä 16 ja 17 §:ssä tarkoitetut tiedot

annetaan Verohallituksen lomakkeella tai ve-
roviraston muuten hyväksymällä tavalla Uu-
denmaan verovirastolle.
Edellä 22 ja 26 §:ssä sekä 32 §:n 2 mo-

mentissa tarkoitetut tiedot annetaan Verohal-
lituksen kanssa erikseen sovittavalla tavalla.

Voimaantulo

35 §
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä

tammikuuta 2005.
Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran

vuodelta 2005 annettaviin tietoihin.
Päätöksellä kumotaan Verohallituksen

yleisestä tiedonantovelvollisuudesta 28 päi-
vänä marraskuuta 2003 antama päätös
(1052/2003), jota sovelletaan viimeisen ker-
ran vuodelta 2004 annettaviin tietoihin. Tä-
män päätöksen 10 §:n 1 momenttia, 11 §:n 1
momenttia ja 20 §:ää sovelletaan kuitenkin jo
vuodelta 2004 annettaviin tietoihin. Päätök-
sen 14 §:ää, sellaisena kuin se tässä päätök-
sessä on, sovelletaan vuodelta 2004 annetta-
viin tietoihin siltä osin kuin se on mahdollista.
Päätöksen 34 §:n 3 momenttia sovelletaan

ensimmäisen kerran vuodelta 2004 annetta-
viin tietoihin.
Päätöksen 18 §:n 1 momenttia sovelletaan

vuodelta 2005 annettaviin suorituksiin, jotka
maksetaan 1.7.2005 tai sen jälkeen.

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2004

Pääjohtaja Jukka Tammi

Ylitarkastaja Riitta Roos

2993N:o 1115
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