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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 35

vuoden 2007 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuajoista ja hakemisesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maa- ja puutarhatalouden
kansallisista tuista 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun lain (1559/2001) 10 §:n 7 momentin,
25 §:n 3 momentin ja 28 §:n 3 momentin nojalla:

1 §

Soveltamisala

Tämä asetus koskee seuraavissa valtioneu-
voston asetuksissa säädettyjen maa- ja puu-
tarhatalouden kansallisten tukien hakuaikoja,
kotieläintukien ennakoiden hakuaikaa, hake-
musten toimittamista sekä hakemuslomak-
keita ja kotieläinten laskentapäiviä ja -ajan-
kohtia:

1) vuodelta 2007 maksettavasta Etelä-
Suomen kansallisesta tuesta annettu valtio-
neuvoston asetus (27/2007), jäljempänä
Etelä-Suomen kansallinen tukiasetus;

2) vuodelta 2007 maksettavasta pohjoisesta
tuesta annettu valtioneuvoston asetus
(32/2007), jäljempänä pohjoinen tukiasetus;

3) vuodelta 2007 maksettavasta perunan-
tuotannon kansallisesta tuesta annettu valtio-
neuvoston asetus (33/2007);

4) vuodelta 2007 maksettavasta ympäris-
tötuen kansallisesta lisäosasta annettu valtio-
neuvoston asetus (28/2007) sekä

5) vuodelta 2007 maksettavasta sokerijuu-
rikkaan kansallisesta tuesta annettu valtioneu-
voston asetus (29/2007).

2 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) maatilalomakkeella maa- ja metsätalous-

ministeriön maatilalomaketta numero 101A
vuodelle 2007;
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2) kasvintuotannon tukihakemuksella maa-
ja metsätalousministeriön tukihakemusloma-
ketta numero 101B vuodelle 2007;

3) peruslohkolomakkeella maa- ja metsä-
talousministeriön tukihakemuksen perusloh-
kolomaketta numero 102A vuodelle 2007;

4) kasvulohkolomakkeella maa- ja metsä-
talousministeriön tukihakemuksen kasvuloh-
kolomaketta numero 102B vuodelle 2007;

5) peruslohkojen muutoslomakkeella maa-
ja metsätalousministeriön peruslohkojen
muutoslomaketta numero 102C vuodelle
2007;

6) kotieläintukihakemuksella maa- ja met-
sätalousministeriön tukihakemuslomaketta
numero 101C kansallisista kotieläintuista
vuodelle 2007, osat I ja II;

7) osallistumisilmoituksella maa- ja met-
sätalousministeriön osallistumisilmoituslo-
makkeita numero 144 nautarekisterin perus-
teella määräytyviin EU:n ja kansallisiin tu-
kijärjestelmiin ja numero 282 maidon tuo-
tantotuen maksatusjärjestelmään; sekä

8) maatilan osalliset 2007 -lomakkeella
maa- ja metsätalousministeriön lomaketta
numero 101D.

3 §

Hakuajat ja hakemuslomakkeet

Tukea haetaan:
1) kasvintuotannon tukien, ympäristötuen

kansallisen lisäosan ja sokerijuurikkaan kan-
sallisen tuen osalta kasvintuotannon tukiha-
kemuksella, peruslohkolomakkeella ja kasvu-
lohkolomakkeella viimeistään 30 päivänä
huhtikuuta 2007. Lisäksi tuen hakijan on
toimitettava maatilalomake ja maatilan osal-
liset 2007 -lomake;

2) maidontuotannon tuen osalta maa- ja
metsätalousministeriön osallistumisilmoitus-
lomakkeella numero 282. Lisäksi suoramyyn-
timaidon tuotantotuen osalta on toimitettava
suoramyynti-ilmoituslomake numero 230 vii-
meistään 15 päivänä toukokuuta 2007. Tuot-
taja voi halutessaan hakea suoramyyntimai-
don tuotantotuen maksua myös tuotantojak-
soa lyhyemmältä ajanjaksolta jo tuottamansa
litramäärän perusteella palauttamalla ennak-
koilmoituksen suoramyynnistä, lomake
512007. Suoramyynti-ilmoitus on kuitenkin

aina palautettava, koska se toimii tuenmaksun
lopullisena perusteena;

3) kasvihuonetuotannon tuen osalta maa- ja
metsätalousministeriön hakemuslomakkeella
numero 109 viimeistään 28 päivänä helmi-
kuuta 2007;

4) puutarhatuotteiden varastointituen osalta
maa- ja metsätalousministeriön hakemuslo-
makkeella numero 228 viimeistään 25 päi-
vänä lokakuuta 2007, lisäksi marraskuun ja
joulukuun varastomäärät ilmoitetaan erilli-
sillä varastomääräilmoituksilla viimeistään 28
päivänä joulukuuta 2007;

5) metsämarjojen ja -sienten varastointi-
tuen osalta maa- ja metsätalousministeriön
hakemuslomakkeella numero 237 viimeistään
18 päivänä heinäkuuta 2007;

6) uuhien osalta maa- ja metsätalousmi-
nisteriön hakemuslomakkeella numero 107A
viimeistään 28 päivänä helmikuuta 2007.
Kyseisellä lomakkeella ilmoitetun uuhimää-
rän perusteella määräytyy myös uuhituen
ennakko.

7) emolehmien, emolehmähiehojen, lypsy-
lehmien, sonnien ja hiehojen sekä teurastet-
tujen hiehojen ja sonnien osalta osallistu-
misilmoituslomakkeella numero 144 viimeis-
tään 28 päivänä huhtikuuta 2007.

8) muiden kuin 6 ja 7 kohdassa mainittujen
kotieläinten osalta kotieläintukihakemuslo-
makkeella liitteessä 1 mainittuina aikoina;

9) edellä 7 ja 8 kohdassa mainittujen tukien
ennakoiden osalta maa- ja metsätalousminis-
teriön hakemuslomakkeella numero 139 vii-
meistään 28 päivänä helmikuuta 2007.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa mainittujen
tukien kasvulohkojen käyttöä koskevien muu-
tosten tekemisen osalta kylvöalailmoituslo-
make numero 117 on toimitettava viimeistään
15 päivänä kesäkuuta 2007.

Edellä 1 momentin 6—8 kohdassa mainit-
tujen lomakkeiden lisäksi kotieläintuen haki-
jan on toimitettava maatilalomake, perusloh-
kolomake, kasvulohkolomake ja maatilan
osalliset 2007 -lomake.

4 §

Hakemusten toimittaminen

Kasvintuotannon tukien, ympäristötuen
kansallisen lisäosan, sokerijuurikkaan kansal-
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lisen tuen sekä kotieläintukien hakemukset,
osallistumisilmoitukset ja kotieläintukien en-
nakkoa koskevat hakemukset toimitetaan sen
kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle,
jonka alueella maatilan talouskeskus sijaitsee.
Jos maatilalla ei ole talouskeskusta, hakemus
toimitetaan sen kunnan maaseutuelinkeinovi-
ranomaiselle, jonka alueella pääosa maatilan
pelloista sijaitsee.

Maidon tuotantotukea koskeva osallistu-
misilmoitus toimitetaan sen kunnan maaseu-
tuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella
maatilan talouskeskus sijaitsee. Osallistu-
misilmoitus on voimassa toistaiseksi, jollei
tuottaja tee muutoksia osallistumisilmoituk-
seensa tai ilmoita tuotannon lopettamisesta tai
tuottajaa ei suljeta järjestelmän ulkopuolelle
muusta syystä. Suoramyyntimaidon osalta
tuotantotukea koskeva suoramyynti-ilmoitus
ja ennakkoilmoitus suoramyynnistä toimite-
taan työvoima- ja elinkeinokeskuksen maa-
seutuosastolle sekä Ahvenanmaan maakun-
nassa lääninhallitukselle.

Kasvihuonetuotannon tuen ja puutarhatuot-
teiden varastointituen hakemukset toimitetaan
tuen hakijan tilan sijaintipaikkakunnan työ-
voima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosas-
tolle sekä Ahvenanmaan maakunnassa lää-
ninhallitukselle.

Metsämarjojen ja -sienten varastointituen
hakemuslomakkeet toimitetaan sille työ-
voima- ja elinkeinokeskukselle, jonka toimi-
alueella varasto sijaitsee.

Hakemuslomakkeiden mukana on toimitet-
tava muut tarvittavat lomakkeet ja liitteet.

5 §

Kotieläintukien määräytymisajankohdat

Etelä-Suomen kansallisen tukiasetuksen
11 §:ssä ja pohjoisen tukiasetuksen 19 §:ssä
säädetyt laskentapäivät ja muut tuen määräy-
tymisajankohdat ovat tämän asetuksen liit-
teessä 1.

6 §

Kotieläintukien ennakkohakemusten liitteet

Etelä-Suomen kansallisen tukiasetuksen
15 §:ssä ja pohjoisen tukiasetuksen 23 §:ssä

määritellyissä kotieläintuotannon merkittä-
vässä laajentamistapauksessa sekä kotieläin-
tuotannon aloittamistapauksessa kotieläintu-
kien ennakon hakijan on toimitettava kunnan
maaseutuelinkeinoviranomaiselle ennakkoha-
kemuksen liitteenä selvitys, jonka perusteella
kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen voi
varmistautua siitä, että tuotantoa harjoitetaan
haetussa laajuudessa.

Jos kuttujen tuotanto laajenee merkittä-
västi, ennakkohakemuksen liitteenä tulee olla
1 momentissa tarkoitetun selvityksen lisäksi
arvio 1 päivän syyskuuta 2006 ja 31 päivän
elokuuta 2007 välisenä aikana, mainitut päi-
vät mukaan lukien, tuotettavasta tuen mää-
räytymisen perusteeksi hyväksyttävästä mai-
dontuotannosta. Kutun pidon aloittajien on
toimitettava arvio 1 päivän toukokuuta 2007
ja 31 päivän elokuuta 2007 välisenä aikana,
mainitut päivät mukaan lukien, tuotettavasta
tuen määräytymisen perusteeksi hyväksyttä-
västä maidontuotannosta.

7 §

Hallinnansiirrot kotieläintukien ennakon-
haussa

Ennakonhaun päättymisen jälkeen tapah-
tuneissa hallintaoikeuden siirroissa voidaan
tukien ennakkohakemus, tilan entisen ja uu-
den haltijan niin sopiessa, siirtää tilan uudelle
haltijalle.

Ennakkohakemuksen siirto edellyttää, että
tilalla harjoitetaan vuonna 2007 kotieläinta-
loutta tilan entisen haltijan ennakkohakemuk-
sessa ilmoittamassa laajuudessa.

8 §

Poikkeushakemukset

Maa- ja puutarhatalouden kansallisista
tuista annetun lain 27 §:n 1—3 momentissa
tarkoitetut poikkeushakemukset tuen myön-
tämisen edellytyksistä on kasvihuonetuotan-
non tuen osalta toimitettava maa- ja metsä-
talousministeriölle viimeistään 28 päivänä
helmikuuta 2007, puutarhatuotteiden varas-
tointituen osalta viimeistään 25 päivänä lo-
kakuuta 2007 ja muiden tukien osalta vii-
meistään 30 päivänä huhtikuuta 2007.
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9 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä
tammikuuta 2007.

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

Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Maatalousneuvos Olli-Pekka Peltomäki
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                  Liite 1 
 

KOTIELÄINTUKIEN MÄÄRÄYTYMISAJANKOHDAT, VIIMEISET HAKUPÄIVÄT SEKÄ 
TUKIHAKEMUSLOMAKKEET  

 

1) Kotieläinten laskentapäivät, viimeiset hakupäivät ja hakemuslomakkeet 

Eläimet Laskentapäivät 2007 Tukea haettava vii-
meistään 

Lnro  
 

Siat       

–emakot 1.10.1), 1.11.1) ja 1.12.1) sekä 
1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 
1.7., 1.8. ja 1.9. 
1.10.2), 1.11.2) ja 1.12.2) 

17.9.2007 
 
 
vuonna 2008 

101C I osa 

–karjut 1.5. ja 1.9. 17.9.2007 101C I osa 

 
Siipikarja 

–kanat, mukaan lukien 
emokanat sekä broileri- ja 
kalkkunaemot 

1.101), 1.11.1) ja 1.12.1) sekä 
1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 
1.7., 1.8. ja 1.9.  
1.10.2), 1.11.2) ja 1.122) 

17.9.2007 
 
 
vuonna 2008 

101C I osa 

–ankka- ja hanhiemot sekä 
tarhatut fasaani- ja sorsa-
emot 

1.5. ja 1.9. 17.9.2007 101C I osa 

–broilerit 1.5. ja 1.9. 17.9.2007 101C I osa 

Uuhet 8.6 28.2.2007 107A 

Kutut 1.5. 17.9.2007 101C I osa 

Hevoset 
 

1.5. 17.9.2007 
 

101C I osa 

 
1) Emakoiden, kanojen, broileri- ja kalkkunaemojen lukumäärät 1.10.2006, 1.11.2006 ja 1.12.2006 
otetaan huomioon vuoden 2007 tukia laskettaessa. 
2) Emakoiden, kanojen, broileri- ja kalkkunaemojen lukumäärät 1.10.2007, 1.11.2007 ja 1.12.2007 
otetaan huomioon vuoden 2008 tukia laskettaessa. 
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2) Kotieläinten muut tuen määräytymisajanjaksot kuin laskentapäivät, viimeiset hakupäivät 
ja hakemuslomakkeet 

Eläimet Tuen määräytymisajanjakso Tukea haettava 
viimeistään 

Lnro 

Emolehmät, emolehmä-
hiehot, lypsylehmät, 
sonnit ja hiehot 

Nautarekisteristä saatu keskimääräinen 
eläinmäärä ajanjaksolta 1.7.2006-
30.6.2007 

30.4.20073) 144 

Teurastetut hiehot ja 
sonnit 

Vuonna 2007 teurastettujen eläinten lu-
kumäärä 

30.4.20074) 144 

Lihasiat Vuonna 2007 teurastettujen eläinten lu-
kumäärä 

31.1.2008 101C II 
osa 

Nuoret emakot ja karjut Vuonna 2007 siitokseen myytyjen eläin-
ten lukumäärä 

31.1.2008 101C II 
osa 

Ankat, hanhet, kalkku-
nat, tarhatut fasaanit ja 
tarhatut sorsat 

Vuonna 2007 teurastettujen eläinten lu-
kumäärä 

31.1.2008 101C II 
osa 

 

3) Jos tuottaja on toimittanut lomakkeen nro 167 (Hakemus nautarekisterin perusteella määräytyvistä 
kansallisista nautatuista) kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle jo aiemmin tai lomakkeen nro 144 
vuonna 2006, ei lomaketta nro 144 tarvitse palauttaa vuonna 2007, koska lomakkeella nro 167 tai nro 
144 tehty hakemus on edelleen voimassa.  
 
4) Jos tuottaja on toimittanut lomakkeen nro 162 (Osallistumisilmoitus EU:n teurastuspalkkiojärjestel-
mään ja kansalliseen teurastukeen hiehoista ja sonneista) kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle jo 
aiemmin tai lomakkeen nro 144 vuonna 2006, ei lomaketta nro 144 tarvitse palauttaa vuonna 2007, 
koska lomakkeella nro 162 tai lomakkeella nro 144 tehty ilmoitus on edelleen voimassa.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus

N:o 36

maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta haitallisista aineista, tuotteista ja eliöistä
rehuissa annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen liitteiden 1 ja 2 muuttami-

sesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 25 päivänä helmikuuta
2000 annetun lain (188/2000) 4 §:n nojalla:

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavan asetuksen:

Asetuksen nimike

MMM:n
määräys-
kokoelman
n:o antopäivä

voimaantulo-
päivä

MMMa haitallisista aineista, tuotteista ja
eliöistä rehuissa annetun maa- ja metsäta-
lousministeriön päätöksen liitteiden 1 ja 2
muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/07 12.1.2007 1.2.2007

Edellä mainittu asetus on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmassa.
Asetus on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta, osoite (Marian-
katu 23, Helsinki), PL 310, 00023 Valtioneuvosto, puhelin 020 772 005.

Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja Taina Sahin

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/32/EY (32002L0032); EYVL N:o L 140, 30.5.2002, s. 10
Komission direktiivi 2003/57/EY (32003L0057); EUVL N:o L 151, 19.6.2003, s. 38
Komission direktiivi 2003/100/EY (32003L0100); EUVL N:o L 285, 1.11.2003, s. 33
Komission direktiivi 2005/8/EY (32005L0008); EUVL N:o L 27, 29.1.2005, s. 44
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 396/2005 (32005R0396); EUVL N:o L 70, 16.3.2005, s. 1
Komission direktiivi 2005/86/EY (32005L0086); EUVL N:o L 318, 6.12.2005, s. 16
Komission direktiivi 2005/87/EY (32005L0087); EUVL N:o L 318, 6.12.2005, s. 19
Komission direktiivi 2006/13/EY (32006L0013); EUVL N:o L 32, 4.2.2006, s. 44
Komission direktiivi 2006/77/EY (32006L0077); EUVL N:o L 271, 30.9.2006, s. 53
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Verohallituksen päätös

N:o 37

vuonna 2007 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2006

Verohallitus on 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun ennakkoperintälain (1118/1996) 4 §:n
1 momentin nojalla määrännyt:

1 §
Ennakonpidätys toimitetaan tammikuussa

vuonna 2007 maksettavasta suorituksesta jou-
lukuun 31 päivänä 2006 voimassa olleiden
pidätysprosenttien mukaisesti. Jos verovel-
vollisella on verotoimiston vuodelle 2007
määräämä verokortti, ennakonpidätys toimi-
tetaan kuitenkin sen mukaisesti. Ennakon-
pidätyksen määrää laskettaessa ei oteta huo-
mioon vuonna 2006 maksettuja suorituksia
eikä niistä toimitettuja ennakonpidätyksiä.

Jos verokortissa olevan määräyksen mu-
kaan ennakonpidätysprosentti nousee tulojen
kasvaessa (ns. portaikkoverokortti), voidaan
suorituksen saajan vuodelle 2007 määrätyn
verokortin ensimmäisen portaan tulorajaa ja
ennakonpidätysprosenttia noudattaa tammi-
kuussa, jos maksaja on saanut riittävän ajoissa
niistä tiedon.

2 §
Helmikuun 1 päivänä tai sen jälkeen

vuonna 2007 maksettaviin palkkoihin, eläk-
keisiin ja muihin ennakkoperintälaissa tarkoi-
tettuihin suorituksiin sovelletaan vuodelle
2007 vahvistettuja pidätysprosentteja. Enna-
konpidätyksen määrää laskettaessa 1.2.2007

tai sen jälkeen ei oteta huomioon tammi-
kuussa vuonna 2007 maksettuja suorituksia
eikä niistä toimitettuja ennakonpidätyksiä.

Jos verokortissa olevan määräyksen mu-
kaan ennakonpidätysprosentti nousee tulojen
kasvaessa (ns. portaikkoverokortti), tammi-
kuussa vuonna 2007 maksetut palkat, eläk-
keet ja muut ennakonpidätyksen alaiset suo-
ritukset otetaan huomioon ennakonpidätyksen
määrää laskettaessa 1.2.2007 tai sen jälkeen.

3 §
Ennakonpidätys toimitetaan edellä 1 ja

2 §:ssä tarkoitetulla tavalla ennakkoperintä-
lain

1) 13 §:ssä tarkoitetusta palkasta;
2) 25 §:ssä tarkoitetuista työ- ja käyttökor-

vauksista, jos suorituksen saajaa ei ole mer-
kitty ennakkoperintärekisteriin;

3) sekä eläkkeestä, etuudesta ja muusta
ennakonpidätyksen alaisesta suorituksesta,
jollei ennakonpidätyksen määrästä ole sää-
detty asetuksella.

4 §
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä

tammikuuta 2007.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2006

Pääjohtaja Jukka Tammi

Ylitarkastaja Ilona Pellinen
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Verohallituksen päätös

N:o 38

ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä

Annettu Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 2007

Verohallitus on 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun ennakkoperintälain (1118/96) 6 §:n 3
momentin 2 ja 4 kohdan nojalla määrännyt:

1 luku

Ennakonpidätyksen yleissäännös

1 §
Ennakonpidätys palkasta ja muusta enna-

konpidätyksen alaisesta tulosta toimitetaan
siten kuin 20 päivänä joulukuuta 1996 anne-
tun ennakkoperintäasetuksen (1124/96) 3–10
ja 12–15 §:ssä on säädetty ja tällä päätöksellä
määrätään.

2 luku

Ennakonpidätys yhteissuorituksesta, meri-
työtulosta ja ulkomaantyötulosta

2 §
Suorituksesta, joka maksetaan kahdelle tai

useammalla yhteisesti, ennakonpidätys toimi-
tetaan 50 %:n suuruisena. Verovirasto jakaa
tulon ja ennakonpidätyksen suorituksen saa-
jien kesken, jos verovirastolle toimitetaan
asiasta selvitys.

3 §
Tuloverolain (1535/92) 74 ja 75 §:ssä

tarkoitetusta merityötulosta ennakonpidätys
toimitetaan merityötuloa varten verokorttiin
merkittyjen pidätysprosenttien mukaan siten
kuin ennakkoperintäasetuksen 4, 5, 6 §:ssä
sekä 8 §:n 2 ja 3 momentissa on säädetty.
Näin saadusta ennakonpidätyksen määrästä

vähennetään 34 euroa jokaiselta kalenterikuu-
kaudelta, jolta palkansaaja on oikeutettu
tuloverolain 97 §:n 4 momentissa tarkoitet-
tuun vähennykseen (cross-trade -vähennys).

3 a §
Ennakonpidätys tuloverolain 77 §:ssä tar-

koitetusta ulkomaantyötulosta toimitetaan
Suomessa vakuutetun palkasta 2,03 %:n suu-
ruisena. Ennakonpidätyksen perusteena käy-
tetään ulkomaantyötulon sijasta työeläke-
laeissa tarkoitettua vakuutuspalkkaa, edellyt-
täen, että vakuutetun eläketurva on järjestetty
joko pakollisesti tai vapaaehtoisesti työnteki-
jäin eläkelain (395/2006) perusteella. Muussa
tapauksessa perusteena käytetään rahapalk-
kaa.

3 luku

Ennakonpidätys eläkkeestä, elinkorosta ja
eläketuesta

4 §
Ansiotuloa olevasta eläkkeestä, määräai-

kaisena työkyvyttömyyseläkkeenä maksetta-
vasta kuntoutustuesta, elinkorosta ja eläke-
tuesta ennakonpidätys on toimitettava vero-
velvolliselle eläkettä varten määrätyn henki-
lökohtaisen prosenttiluvun mukaan, jos vero-
velvollinen esittää verokortin tai muun mää-
räyksen henkilökohtaisesta pidätysprosen-
tista. Jos maksaja on saanut tiedon eläkkeestä
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toimitettavasta pidätysprosentista ennakkope-
rintälain 10 §:ssä tarkoitetulla tavalla tahi
erikseen verotoimistosta, ennakonpidätys toi-
mitetaan tämän tiedon mukaan.

Jos yleisesti verovelvolliselle ei ole mää-
rätty eläkkeestä toimitettavaa ennakonpidä-
tystä varten henkilökohtaista pidätysprosent-
tia eläkkeen alkaessa, ennakonpidätys 1 mo-
mentissa tarkoitetusta suorituksesta on toimi-
tettava siten kuin palkasta ennakkoperintä-
asetuksen 4, 5 ja 6 §:ssä on säädetty.

Jos rajoitetusti verovelvolliselle ei ole
määrätty henkilökohtaista pidätysprosenttia
alkavasta eläkkeestä, ennakonpidätys toimi-
tetaan 40 prosentin suuruisena. Ennakonpi-
dätystä ei kuitenkaan toimiteta Kansaneläke-
laitoksen maksamasta kansaneläkkeestä ja
yleisestä perhe-eläkkeestä. Jos kansaneläk-
keelle tai yleiselle perhe-eläkkeelle ei ole
määrätty ennakonpidätysprosenttia kahden
kuukauden kuluttua eläkkeen myöntämisestä,
ennakonpidätys toimitetaan 20 prosentin suu-
ruisena.

Maksettaessa 1 momentissa tarkoitettua
suoritusta aikaisemmin maksetun 1 momen-
tissa tarkoitetun suorituksen lisäksi tahi ker-
tasuorituksena taikka taannehtivasti useam-
malta maksukaudelta ennakonpidätys toimi-
tetaan 50 %:n suuruisena. Ennakonpidätystä
ei kuitenkaan toimiteta, jos tässä tarkoitettu
suoritus on enintään 20 euroa.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun kuntou-
tustuen ja toistaiseksi myönnetyn työkyvyt-
tömyyseläkkeen korotuksesta ennakonpidätys
toimitetaan 40 %:n suuruisena.

5 §
Kansaneläkkeestä ja perhe-eläkelain mu-

kaisesta perhe-eläkkeestä sekä eläketuesta
ennakonpidätys on toimitettava jäljempänä
esitetyin rajoituksin siten kuin 4 §:ssä on
määrätty.

Perhe-eläkelain mukaisesta lesken eläk-
keestä ennakonpidätys toimitetaan 30 %:n
suuruisena, ellei maksajalla ole 4 §:ssä tar-
koitettuja verovelvollisen ennakonpidätystie-
toja.

Kansaneläkkeestä, perhe-eläkelain mukai-
sesta perhe-eläkkeestä sekä eläketuesta enna-
konpidätys toimitetaan 4 §:n 4 momentissa
tarkoitetuissa tapauksissa 40 prosentin suu-
ruisena. Jos 4 §:n 4 momentissa tarkoitettua

eläkettä maksetaan rajoitetusti verovelvolli-
selle, toimitetaan ennakonpidätys 20 prosen-
tin suuruisena. Ennakonpidätystä ei kuiten-
kaan toimiteta, jos tässä tarkoitettu suoritus
on enintään 20 euroa.

Jos kansaneläke tai perhe-eläkelain mukai-
nen muu eläke kuin lesken alkueläke on
enintään 75 euroa kuukaudessa tai verovel-
vollinen saa perhe-eläkelain mukaista ennen
1.7.1990 alkanutta lapsen eläkettä tahi pel-
kästään perhe-eläkelain mukaista muuta elä-
kettä kuin lesken alkueläkettä, eläkkeestä ei
ole toimitettava ennakonpidätystä, ellei kan-
saneläkelaitokselle ole annettu ennakonpidä-
tykseen velvoittavaa määräystä ennakkope-
rintälain 10 §:ssä määrätyllä tavalla tai erik-
seen verotoimistosta. Ennakonpidätystä ei
myöskään toimiteta täysimääräistä kansanelä-
kettä tai enintään vastaavan määräistä eläke-
tukea taikka ennen 1.7.1990 alkanutta perhe-
eläkelain mukaista lapsen eläkettä tahi pelk-
kää perhe-eläkelain mukaista muuta eläkettä
kuin lesken alkueläkettä saavalle maksetta-
vasta 4 §:n 4 momentissa tarkoitetusta kan-
saneläkkeestä, perhe-eläkkeestä tai eläke-
tuesta, joka on kertynyt vain maksuvuodelta.

Kansaneläkelaitoksen maksaessa takautu-
vasti muulta kuin maksuvuodelta veronalaista
eläkettä samalta ajalta, jolta verovelvollinen
on saanut kansaneläkelaitoksen maksamaa
verovapaata eläkettä, ennakonpidätys toimi-
tetaan eläkkeiden erotuksesta 15 %:n suurui-
sena. Maksuvuodelta takautuvasti maksetta-
vasta eläkkeestä ennakonpidätys on 15 %
koko takautuvan eläkkeen määrästä kuitenkin
enintään eläkkeiden erotus. Jos aikaisemmin
maksettu eläke on ollut veronalaista, enna-
konpidätys eläkkeiden erotuksesta toimite-
taan siten kuin 4 §:n 4 momentissa on
säädetty.

4 luku

Ennakonpidätys päivärahaetuudesta,
kuntoutusrahasta, vakuutus- ja vahingon-

korvauksista sekä vakuutusmaksujen
palautuksesta

6 §
Vakuutetulle suoritettavasta sairausvakuu-

tuslain mukaisesta päivärahaetuudesta, Kan-
saneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kun-
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toutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005)
30, 32, 33 ja 35 §:n mukaisesta ja muusta kuin
eläkkeen lisäksi maksettavasta kuntoutusra-
hasta, sekä muusta sairausvakuutuslain tai
kansaneläkelain nojalla tulojen tai elatuksen
vähentymisestä maksettavasta korvauksesta
ennakonpidätys on toimitettava ennakkope-
rintäasetuksen 4 ja 5 §:ssä säädetyllä tavalla
palkkaa varten määrättyjen pidätysprosenttien
mukaan korotettuna 2 prosenttiyksiköllä kui-
tenkin vähintään 20 prosentin suuruisena. Jos
suorituksen saajalla on portaikkoverokortti,
niin ennakonpidätysprosenttia ei koroteta 2
prosenttiyksiköllä, vaan ennakonpidätys toi-
mitetaan vähintään 20 prosentin suuruisena.
Verotoimiston ennakkoperintälain 18 §:n no-
jalla, tässä tarkoitettuja etuuksia varten anta-
man muutosverokortin pidätysprosenttia ei
koroteta.

Vakuutetulle suoritettavasta sairausvakuu-
tuslain mukaisesta osittaisesta vanhempain-
rahasta ja osasairauspäivärahasta ennakonpi-
dätys on toimitettava ennakkoperintäasetuk-
sen 4 ja 5 §:ssä säädetyllä tavalla palkkaa
varten määrättyjen pidätysprosenttien mu-
kaan.

Jos suorituksen maksaja ei ole saanut
ennakkoperintälain 10 §:ssä tarkoitetulla ta-
valla pidätyksen toimittamista varten tietoja
eikä verovelvollinen esitä suorituksen mak-
sajalle verokorttia, ennakonpidätys toimite-
taan edellä olevasta poiketen seuraavan pro-
senttimäärän mukaan:

Sairausvakuutuslain mu-
kainen päivärahaetuus ja
muu kuin eläkkeen li-
säksi maksettava kun-
toutusraha euroa/päivä

Ennakonpidätysprosentti

0,17– 26 20
26,01– 41 25
41,01– 56 30
56,01– 78 35
78,01– 92 40
92,01–123 45

123,01– 50

Ennakonpidätys sairausvakuutuslain no-
jalla maksettavasta enintään 15,20 euron
määräisestä päivärahaetuudesta on toimitet-
tava 1 ja 3 momentista poiketen 20 %:n
suuruisena. Ansiotyössä olevalle verovelvol-
liselle vähimmäismääräisenä maksettavasta

äitiys- tai vanhempainrahasta ennakonpidätys
on kuitenkin toimitettava 40 %:n suuruisena.
Ennakonpidätystä ei kuitenkaan toimiteta
edellä tässä momentissa tarkoitetuista suori-
tuksista, osasairauspäivärahasta eikä kuntou-
tusrahasta, jos suoritus on enintään 4 euroa
päivää kohti.

Tartuntatautilain (583/86) nojalla makset-
tavasta päivärahasta ja ansionmenetyskorva-
uksesta ennakonpidätys toimitetaan edellä 1,
3 ja 4 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Eläkkeensaajan saadessa lisäksi kuntoutus-
rahaa, toimitetaan kuntoutusrahasta ennakon-
pidätys 40 %:n suuruisena. Jos eläke, jonka
lisäksi kuntoutusrahaa maksetaan, on enin-
tään 75 euroa kuukaudessa, eikä siitä ole 5 §:n
3 momentin nojalla toimitettava ennakonpi-
dätystä, ei ennakonpidätystä ole toimitettava
myöskään kuntoutusrahasta, ellei maksajalle
ole annettu ennakonpidätyksen toimittami-
seen velvoittavaa määräystä erikseen verotoi-
mistosta.

Kun edellä 1, 2, 4 ja 5 momentissa
tarkoitettuja korvauksia maksetaan aikaisem-
min maksettujen korvausten lisäksi tai ker-
tasuorituksena tahi useammalta kaudelta yh-
dellä kertaa taikka muulta ajalta kuin vero-
vuodelta, ennakonpidätys toimitetaan 3 mo-
mentissa olevan taulukon osoittaman pidä-
tysprosentin suuruisena. Ennakonpidätys toi-
mitetaan tämän taulukon mukaan myös
sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan
korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun
lain (118/91) mukaisista päivärahoista.

7 §
Vakuutuskassalaissa (1164/92) tarkoitetun

kassan jäsenelleen maksamista muista kuin
lakisääteisistä etuuksista ennakonpidätys toi-
mitetaan seuraavasti:

1) Työnantajan yhteydessä toimivan sai-
rauskassan maksamasta täydennyspäivära-
hasta ennakonpidätys toimitetaan ennakkope-
rintäasetuksen 4 ja 5 §:ssä säädetyllä tavalla
palkkaa varten määrättyjen pidätysprosenttien
mukaan.

2) Vakuutuskassan maksamasta muusta
kuin 1 kohdassa tarkoitetusta päivärahasta
ennakonpidätys toimitetaan ennakkoperintä-
asetuksen 4 ja 5 §:ssä säädetyllä tavalla
palkkaa varten määrättyjen pidätysprosenttien
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mukaan korotettuna 2 prosenttiyksiköllä kui-
tenkin vähintään 20 prosentin suuruisena. Jos
suorituksensaajalla on portaikkoverokortti,
niin ennakonpidätysprosenttia ei koroteta 2
prosenttiyksiköllä, vaan ennakonpidätys toi-
mitetaan vähintään 20 prosentin suuruisena.
Verotoimiston ennakkoperintälain 18 §:n no-
jalla, tässä tarkoitettuja etuuksia varten anta-
man muutosverokortin pidätysprosenttia ei
koroteta.

3) Jos vakuutuskassa ei ole saanut ennak-
koperintälain 10 §:ssä tarkoitetulla tavalla
pidätyksen toimittamista varten tarvittavia
tietoja eikä verovelvollinen esitä vakuutus-
kassalle verokorttia, ennakonpidätys toimite-
taan edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista
suorituksista 6 §:n 3 momentissa olevan
taulukon osoittaman prosenttiluvun suurui-
sena.

8 §
Kun vahingoittuneelle suoritetaan pakolli-

sen tapaturma- tai liikennevakuutuksen, po-
tilasvakuutuksen tai rikosvahinkojen korvaa-
misesta valtion varoista annetun lain (935/73)
nojalla muuta korvausta kuin eläkettä tai
elinkorkoa, ennakonpidätys toimitetaan en-
nakkoperintäasetuksen 4 ja 5 §:ssä säädetyllä
tavalla palkkaa varten määrättyjen pidätys-
prosenttien mukaan korotettuna 2 prosentti-
yksiköllä kuitenkin vähintään 20 prosentin
suuruisena. Jos suorituksen saajalla on por-
taikkoverokortti, niin ennakonpidätysprosent-
tia ei koroteta 2 prosenttiyksiköllä, vaan
ennakonpidätys toimitetaan vähintään 20 pro-
sentin suuruisena. Verotoimiston ennakkope-
rintälain 18 §:n nojalla, tässä tarkoitettuja
etuuksia varten antaman muutosverokortin
pidätysprosenttia ei koroteta.

Kun maksetaan 1 momentissa tarkoitettuja
suorituksia aikaisemmin maksettujen kor-
vausten lisäksi tai kertasuorituksena tahi
taannehtivasti muulta ajalta kuin verovuo-
delta, ennakonpidätys toimitetaan 50 %:n
suuruisena.

Ennakonpidätys toimitetaan 50 %:n suurui-
sena tai siten kuin ennakkoperintäasetuksen
6 §:ssä on sivutuloista määrätty:

1) tuloverolain (1535/92) 78 §:ssä tarkoi-
tetuista henkilövahingon johdosta maksetta-
vista korvauksista;

2) tuloverolain 79 §:ssä tarkoitetuista va-
paaehtoisten vakuutusten vakuutussuorituk-
sista;

3) vapaaehtoisten eläkevakuutusten vakuu-
tusmaksujen palautuksena tai takaisinostolla
taikka muutosarvona saaduista suorituksista;

4) tuloverolain 81 §:n 2 momentissa tar-
koitetusta kertamaksullisen eläkevakuutuksen
tuotosta ja

5) sairaalavakuutuksen nojalla saaduista
veronalaisista hoitopäiväkorvauksista.

Jos edellä tässä pykälässä tarkoitettu
suoritus on pääomatuloa, ennakonpidätys
siitä toimitetaan ennakkoperintäasetuksen
(957/2004) 15 §:n nojalla 28 %:n suuruisena.

9 §
Tapaturmavakuutuslain perusteella korvat-

tavasta kuntoutuksesta annetun lain (625/91)
ja liikennevakuutuslain perusteella korvatta-
vasta kuntoutuksesta annetun lain (626/91)
nojalla kuntoutusajalta maksettavista ansion-
menetyskorvauksista ennakonpidätys toimite-
taan siten kuin 4 §:ssä ja 8 §:n 1 ja 2
momentissa on määrätty.

5 luku

Ennakonpidätys työttömyysturva-
etuuksista, lakkoavustuksesta ja

vuorottelukorvauksesta

10 §
Työttömyysturvalain (1290/2002) nojalla

maksettavasta ansiopäivärahasta sekä ansio-
päivärahan suuruisesta koulutuspäivärahasta,
julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain
(1295/2002) nojalla maksettavasta ansiopäi-
värahan suuruisesta koulutustuesta sekä jul-
kisesta työvoimapalvelusta annetun lain
(1295/2002) mukaisesta starttirahasta enna-
konpidätys toimitetaan ennakkoperintäase-
tuksen 4, 5 tai 6 §:ssä säädetyllä tavalla
palkkaa varten määrättyjen pidätysprosenttien
mukaan korotettuna 2 prosenttiyksiköllä kui-
tenkin vähintään 20 prosentin suuruisena. Jos
ansiopäiväraha, koulutuspäiväraha tai koulu-
tustuki maksetaan työttömyysturvalain
(1290/2002) 6 luvun 3 §:n mukaisesti koro-
tettuna, korotetaan palkkaa varten määrättyjä
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pidätysprosentteja edellisestä poiketen 4 pro-
senttiyksiköllä kuitenkin vähintään 20 pro-
sentin suuruisena. Myös työttömyysturvalain
(459/2005) 6 luvun 3 a §:n mukaisesta ansio-
päivärahaan ja julkisesta työvoimapalvelusta
annetun lain (458/2005) 9 luvun 2 §:n mu-
kaisesta koulutustukeen liittyvästä työllisty-
misohjelmalisästä ennakonpidätys toimite-
taan palkkaa varten määrättyjen pidätyspro-
senttien mukaan korotettuna 4 prosenttiyksi-
köllä kuitenkin vähintään 20 prosentin suu-
ruisena. Jos suorituksen saajalla on portaik-
koverokortti, ei ennakonpidätysprosenttia
koroteta 2 tai 4 prosenttiyksiköllä, vaan
ennakonpidätys toimitetaan vähintään 20 pro-
sentin suuruisena. Verotoimiston ennakkope-
rintälain 18 §:n nojalla tässä tarkoitettuja
etuuksia varten antaman muutosverokortin
pidätysprosenttia ei koroteta.

Ennakonpidätys toimitetaan 20 prosentin
suuruisena:

1) työttömyysturvalain (1290/2002) nojalla
maksettavasta peruspäivärahasta, peruspäivä-
rahaan liittyvästä työttömyysturvalain
(459/2005) 6 luvun 1 §:n mukaisesta koro-
tusosasta ja työllistymisohjelmalisästä sekä
peruspäivärahan suuruisesta koulutuspäivära-
hasta;

2) työttömyysturvalain (1290/2002) nojalla
maksettavasta työmarkkinatuesta, matka-
avustuksesta, työmarkkinatuen suuruisesta
koulutuspäivärahasta ja koulutustuesta sekä
koulutustukeen liittyvästä työllistymisohjel-
malisästä sekä työelämävalmennukseen osal-
listuvalle työttömälle työnhakijalle maksetta-
vasta työllistämistuesta;

3) julkisesta työvoimapalvelusta annetun
lain (1295/2002) mukaisesta peruspäivärahan
suuruisesta koulutustuesta;

4) julkiseen työvoimapalveluun kuuluvista
etuuksista annetun asetuksen (1346/2002)
mukaisesta ammatinvalinta- ja urasuunnitte-
lun henkilöasiakkaalle sekä vajaakuntoiselle
henkilöasiakkaalle maksettavasta päivära-
hasta.

Ennakonpidätystä ei kuitenkaan toimiteta
edellä 2 momentissa tarkoitetuista suorituk-
sista, jos suoritus on enintään 4 euroa päivää
kohti.

Jos suorituksen maksaja ei ole saanut
ennakkoperintälain 10 §:ssä tarkoitetulla ta-
valla pidätyksen toimittamista varten tarvit-

tavia tietoja eikä verovelvollinen esitä mak-
sajalle verokorttia, ennakonpidätys toimite-
taan seuraavasti:

Työttömyysturvalain
mukainen korvaus
euroa/päivä

Ennakonpidätysprosentti

0,17– 26 20
26,01– 39 25
39,01– 51 30
51,01– 66 35
66,01–100 40

100,01–156 45
156,01– 50

Julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain
(1295/2002) nojalla maksettavasta osa-aika-
lisästä ennakonpidätys toimitetaan seuraa-
vasti:

Osa-aikalisä
euroa/kuukausi

Ennakonpidätysprosentti

0,17–505 20
505,01–673 25
673,01– 30

11 §
Työtaistelun johdosta asianomaisen työ-

markkinajärjestön suorittamasta veronalai-
sesta lakkoavustuksesta tai muusta siihen
rinnastettavasta avustuksesta ennakonpidätys
toimitetaan 10 §:n 4 momentissa olevan tau-
lukon osoittaman prosenttiluvun suuruisena.

12 §
Vuorotteluvapaalaissa (1305/2002) sekä

vuorotteluvapaakokeilusta annetussa laissa
(1663/1995) tarkoitetusta vuorottelukorvauk-
sesta ennakonpidätys toimitetaan ennakkope-
rintäasetuksen 4, 5 ja 6 §:ssä säädetyllä
tavalla palkkaa varten määrättyjen pidätys-
prosenttien mukaan alennettuna 3 prosentti-
yksiköllä. Portaikkoverokortin eikä verotoi-
miston ennakkoperintälain 18 §:n nojalla,
tässä tarkoitettua etuutta varten antaman
muutosverokortin pidätysprosenttia ei alen-
neta.

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta vuorot-
telukorvauksesta ennakonpidätys toimitetaan
20 %:n suuruisena, jos sen määrä perustuu
työttömyysturvalain mukaiseen peruspäivära-
haan.
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6 luku

Ennakonpidätys lasten kotihoidon tuesta ja
yksityisen hoidon tuesta sekä omaishoidon

tuesta

13 §
Lasten kotihoidon tuesta ja sairaan tai

vammaisen lapsen vanhemmalle maksetta-
vasta omaishoidon tuesta ennakonpidätys toi-
mitetaan ennakkoperintäasetuksen 4 ja 5 §:ssä
säädetyllä tavalla palkkaa varten määrättyjen
pidätysprosenttien mukaan korotettuna 2 pro-
senttiyksiköllä kuitenkin vähintään 20 pro-
sentin suuruisena. Jos suorituksen saajalla on
portaikkoverokortti, niin ennakonpidätyspro-
senttia ei koroteta 2 prosenttiyksiköllä, vaan
ennakonpidätys toimitetaan vähintään 20 pro-
sentin suuruisena. Verotoimiston ennakkope-
rintälain 18 §:n nojalla, tässä tarkoitettua
etuutta varten antaman muutosverokortin pi-
dätysprosenttia ei koroteta.

Jos verovelvollinen saa samanaikaisesti
muuta ennakonpidätyksen alaista tuloa, josta
ennakonpidätys toimitetaan 1 §:ssä tarkoite-
tun päätoimen tuloa varten määrätyn pidä-
tysprosentin mukaan, ennakonpidätys toimi-
tetaan kotihoidon tuesta ja edellä 1 momen-
tissa tarkoitetusta omaishoidon tuesta siten
kuin sivutulosta ennakkoperintäasetuksen
6 §:ssä on säädetty.

Kansaneläkelaitos toimittaa ennakonpidä-
tyksen lapsen vanhempaan tai muuhun huol-
tajaan työsuhteessa olevalle lapsen hoitajalle
maksamastaan lasten yksityisen hoidon tuesta
ennakkoperintäasetuksen 4 ja 5 §:ssä sääde-
tyllä tavalla palkkaa varten määrättyjen pi-
dätysprosenttien mukaan.

Kansaneläkelaitos toimittaa ennakonpidä-
tyksen osittaisesta hoitorahasta siten kuin
sivutulosta ennakkoperintäasetuksen 6 §:ssä
on säädetty.

Kunta toimittaa ennakonpidätyksen kun-
nallisesta lisästä, jota se maksaa kotihoidon
tukeen tai työsuhteessa olevalle hoitajalle
maksettavaan yksityisen hoidon tukeen, siten
kuin sivutulosta ennakkoperintäasetuksen
6 §:ssä on säädetty.

Kansaneläkelaitos ja kunta toimittavat en-
nakonpidätyksen hoidon tuottajalle maksa-
mastaan yksityisen hoidon tuesta ja kunnal-
lisesta lisästä ennakkoperintäasetuksen

10 §:ssä ja 15 §:n 3 momentissa säädetyllä
tavalla jos hoidon tuottaja on yrittäjä tai
yritys, joka ei kuulu ennakkoperintärekiste-
riin.

7 luku

Ennakonpidätys opintotuesta ja aikuis-
koulutustuesta

14 §
Opintotukilain (65/94) 2 §:ssä tarkoitetusta

opintorahasta ennakonpidätys toimitetaan 10
prosentin suuruisena. Ennakonpidätys toimi-
tetaan kuitenkin vain, jos opintorahan suuruus
on vähintään 170 euroa kuukaudessa.

15 §
Aikuiskoulutustuesta annetun lain

(1276/2000) mukaisesta aikuiskoulutustuesta
ennakonpidätys toimitetaan 20 prosentin suu-
ruisena.

8 luku

Ennakonpidätys palkkaturvalain ja valtion
virkamieslain nojalla maksettavasta

suorituksesta

16 §
Palkkaturvalain (866/98) ja palkkaturva-

asetuksen (868/98) 7 §:n nojalla työntekijälle
palkkaturvana maksettavasta suorituksesta
ennakonpidätys toimitetaan prosenttimääräi-
senä seuraavasti:

Jos suoritus on vähintään 20 euroa ja
enintään 5 000 euroa, ennakonpidätys on 30
prosenttia. Suorituksen siitä osasta, joka
ylittää 5 000 euroa, ennakonpidätys on 50
prosenttia.

Jos maksajana on palkkaturvalain 3 a §:n
2 momentissa (1587/92) tarkoitettu konkurs-
sipesä, ennakonpidätys toimitetaan siten kuin
ennakkoperintäasetuksen 4, 5 ja 6 §:ssä on
säädetty.

Valtion virkamieslain (750/94) nojalla
maksettavasta toistuvasta korvauksesta enna-
konpidätys toimitetaan siten kuin ennakko-
perintäasetuksen 4, 5 ja 6 §:ssä on säädetty.
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9 luku

Ennakonpidätys urheilijan palkkiosta

17 §
Urheilijan palkkiosta ennakonpidätys on

toimitettava siten kuin ennakkoperintäasetuk-
sen 4, 5 ja 6 §:ssä on säädetty.

10 luku

Ennakonpidätys maatalousyrittäjien
luopumiskorvauksesta

18 §
Maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta

annetun lain (1330/92) mukaisesta luopumis-
korvauksesta ennakonpidätys toimitetaan si-
ten kuin ennakkoperintäasetuksen 4, 5 ja
6 §:ssä on määrätty.

11 luku

Muut ennakonpidätyksen toimittamista
koskevat määräykset

19 §
Työministeriön alaisen Pientyönantajien

Palvelukeskuksen toimiessa kotitalouden
asiamiehenä, ennakonpidätys toimitetaan seu-
raavan taulukon osoittaman prosenttimäärän
suuruisena:

Palkka euroa/päivä Ennakonpidätysprosentti

4,00–22,00 30
22,01–27,80 35
27,81–38,90 40
38,91–55,60 45
55,61– 50

20 §
Ennakonpidätys muusta kuin edellä tässä

päätöksessä mainituista ansiotuloista toimite-
taan siten kuin ennakkoperintäasetuksen 4, 5
ja 6 §:ssä on säädetty.

Jos maksajalla ei ole käytettävissään suo-
rituksen saajan ennakonpidätyksen toimitta-
misessa tarvittavia tietoja, ennakonpidätys
toimitetaan siten kuin ennakkoperintäasetuk-
sen 3 §:ssä säädetään.

21 §
Luotto- tai rahoituslaitos voi ennakonpidä-

tyksen alaista korkoa tai jälkimarkkinahyvi-
tystä maksaessaan alentaa ennakonpidätyksen
rahamäärää lopullisessa verotuksessa hyvitet-
tävällä, ulkomailla perityn veron määrällä.

22 §
Ennakonpidätys on toimitettava pienem-

pänä kuin tässä päätöksessä on määrätty, jos
verovelvollinen hyvissä ajoin ennen suorituk-
sen maksua esittää kyseistä suoritusta varten
määrätyn muutosverokortin tai verotoimiston
antaman muun vastaavan määräyksen.

Verovelvollisen pyynnöstä ennakonpidätys
on toimitettava suurempana kuin tässä pää-
töksessä on määrätty.

12 luku

Voimaantulo

23 §
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä

helmikuuta 2007. Päätöksellä kumotaan Ve-
rohallituksen 25 päivänä tammikuuta 2006
antama päätös (83/2006).

Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 2007

Pääjohtaja Jukka Tammi

Ylitarkastaja Ilona Pellinen
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