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verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 22 §:n 2 momentti ja 22 a §:n

5 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 1224/2006, sekä
lisätään lakiin uusi 15 b—15 d §, 22 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 565/2004,

1224/2006 ja 520/2010, uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 ja 4 momentti siirtyvät 4 ja
5 momentiksi, sekä 22 a §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 565/2004, 1124/2006 ja 520/2010,
uusi 5 momentti, jolloin muutettu 5 momentti ja nykyinen 6 momentti siirtyvät 6 ja 7
momentiksi, seuraavasti:

15 b §

Työmaan päätoteuttajan velvollisuus antaa
työntekijöitä koskevia tietoja

Työturvallisuuslain (738/2002) 7 §:ssä tar-
koitetun yhteisen rakennustyömaan pääura-
koitsijan tai muun päätoteuttajan on toimitet-
tava kuukausittain Verohallinnolle veroval-
vontaa varten yhteisellä rakennustyömaalla
työskentelevistä työntekijöistä ja itsenäisistä
työnsuorittajista samoin kuin työnantajista ja
vuokratyönteettäjistä tarpeelliset yksilöinti- ja
yhteystiedot sekä tiedot työnantajan kotival-
tiosta, työ- ja toimeksiantosuhteen laadusta
sekä työskentelyä ja Suomessa oleskelua sa-
moin kuin vakuuttamista koskevat tiedot.
Tietoja ei kuitenkaan toimiteta tilapäisesti ta-
varaa työmaalle kuljettavista henkilöistä.

Yhteisellä rakennustyömaalla toimivan yri-
tyksen on toimitettava työmaan pääurakoitsi-
jalle tai muulle päätoteuttajalle työmaalla
työskentelevistä työntekijöistään 1 momen-

tissa tarkoitetut tiedot. Itsenäisen työnsuorit-
tajan on annettava itseään koskevat vastaavat
tiedot. Tiedot on annettava ennen työskente-
lyn aloittamista, ja niissä tapahtuneista muu-
toksista on annettava tieto viipymättä.

Mitä tässä pykälässä säädetään pääurakoit-
sijasta tai muusta päätoteuttajasta, sovelletaan
rakennuttajaan, jos työmaalla ei ole pääura-
koitsijaa tai muuta päätoteuttajaa.

Tässä pykälässä tarkoitetun tiedonantovel-
vollisen on säilytettävä ne tiedot ja asiakirjat,
joista tiedonantovelvollisuuden piiriin kuulu-
via tietoja on saatavissa, kuuden vuoden ajan
sen vuoden päättymisestä, jona työmaa val-
mistui, ellei muualla laissa säädetä pidempää
säilytysaikaa.

Verohallinto antaa tarkempia määräyksiä
annettavista tiedoista, tietojen antamisen
ajankohdasta ja tavasta sekä oikeudesta olla
antamatta tässä pykälässä tarkoitettuja tietoja
tilanteissa, joiden merkitys on taloudellisesti
tai verovalvonnallisesti vähäinen.
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15 c §

Rakentamispalvelujen tilaajan velvollisuus
antaa urakkaa koskevia tietoja

Tilaajan on toimitettava kuukausittain Ve-
rohallinnolle verovalvontaa varten tarpeelli-
set yksilöinti- ja yhteystiedot niistä yrityk-
sistä, jotka suorittavat tilaajalle arvonlisäve-
rolain (1501/1993) 31 §:n 3 momentin 1 koh-
dassa tarkoitettua rakentamispalvelua taikka
rakennustelineiden pystytys- tai purkutyötä
tai jotka vuokraavat tilaajalle työvoimaa
edellä mainittuihin tarkoituksiin. Lisäksi ti-
laajan on toimitettava tiedot toimeksiannon
lajista, kestosta ja työmaan sijainnista sekä
tilaajan näille yrityksille maksamista vastik-
keista.

Verohallinto antaa tarkempia määräyksiä
annettavista tiedoista, tietojen antamisen
ajankohdasta ja tavasta sekä oikeudesta olla
antamatta tässä pykälässä tarkoitettuja tietoja
tilanteissa, joiden merkitys on taloudellisesti
tai verovalvonnallisesti vähäinen.

15 d §

Rakennuttajana olevan luonnollisen henkilön
velvollisuus antaa tietoja

Rakennuttajana olevan luonnollisen henki-
lön, jonka lukuun rakennusta tai sen osaa
rakennetaan tai korjataan taikka maapohjaan
kohdistuvaa työtä suoritetaan, on silloin, kun
rakennustyö ei liity hänen harjoittamaansa
yritystoimintaan, 15 b ja 15 c §:ssä säädetyn
tiedonantovelvollisuuden sijasta toimitettava
Verohallinnolle verovalvontaa varten tarpeel-
liset tiedot rakentamistyön suorittaneista
työntekijöistä ja yrityksistä yksilöinti- ja yh-
teystietoineen. Lisäksi hänen on toimitettava
tiedot näille maksamistaan palkoista ja
muista vastikkeista. Tiedonantovelvollisuus
ei koske rakentamista, johon maankäyttö- ja
rakennuslain (132/1999) mukaan ei ole haet-
tava rakennuslupaa.

Rakennuttajan on annettava 1 momentissa
tarkoitetut tiedot Verohallinnolle ennen
maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettua ra-
kennuksen käyttöönottoa edeltävää loppukat-
selmusta. Rakennuttajan on esitettävä katsel-
muksen yhteydessä rakennusvalvontaviran-

omaiselle Verohallinnon antama todistus tie-
donantovelvollisuuden täyttämisestä.

Jos 2 momentissa tarkoitettua todistusta ei
ole esitetty 2 momentissa tarkoitetun katsel-
muksen yhteydessä, rakennusvalvontaviran-
omaisen on viipymättä ilmoitettava asiasta
Verohallinnolle.

Verohallinto antaa tarkempia määräyksiä
annettavista tiedoista, tietojen antamisen
ajankohdasta ja tavasta sekä oikeudesta olla
antamatta tässä pykälässä tarkoitettuja tietoja
tilanteissa, joiden merkitys on taloudellisesti
tai verovalvonnallisesti vähäinen.

22 §

Tietojen antamista koskevat erityissäännökset

— — — — — — — — — — — — —
Edellä 15 a—15 d §:ssä sekä 17 §:n 7 ja

9 momentissa tarkoitetussa tapauksessa tie-
don kohteena oleva on yksilöitävä nimen li-
säksi seuraavilla tiedonantovelvollisen hal-
lussa olevilla tiedolla:

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

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

3) yhteystiedot sekä Suomessa että asuin-
valtiossa.

Edellä 15 b §:ssä tarkoitettu työntekijä tai
itsenäinen työnsuorittaja on tämän pykälän
2 momentin 1 kohdasta poiketen yksilöitävä
henkilötunnuksella tai syntymäajalla ja vero-
numerolla.
— — — — — — — — — — — — —

22 a §

Laiminlyöntimaksu

— — — — — — — — — — — — —
Pääurakoitsijalle tai muulle päätoteuttajalle

ei määrätä laiminlyöntimaksua, jos 15 b §:n
1 momentissa tarkoitetut tiedonantovelvolli-
suuden täyttämiseksi annetut tiedot ovat
puutteelliset tai virheelliset 15 b §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetun työnantajan tai itsenäi-
sen työnsuorittajan laiminlyönnin johdosta ja
päätoteuttaja ilmoittaa työnantajan tai itsenäi-
sen työnsuorittajan laiminlyönnistä Verohal-
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linnolle. Laiminlyöntimaksua ei määrätä
myöskään, jos tiedoissa on työnantajasta tai
itsenäisestä työnsuorittajasta johtuvasta
syystä puute tai virhe, josta päätoteuttajan ei
voida kohtuudella edellyttää tienneen.

Laiminlyöntimaksua ei määrätä luonnolli-
selle henkilölle tai kuolinpesälle, ellei kyse
ole elinkeinotoimintaan taikka maa- tai met-
sätalouteen liittyvästä tiedonantovelvollisuu-
den laiminlyönnistä. Laiminlyöntimaksu voi-
daan kuitenkin aina määrätä lähetetyistä

työntekijöistä annetun lain 4 a §:ssä tarkoite-
tulle edustajalle. Laiminlyöntimaksu voidaan
määrätä myös rakennuttajana olevalle luon-
nolliselle henkilölle, joka laiminlyö tämän
lain 15 d §:ssä säädetyn tiedonantovelvolli-
suuden tai ei esitä 15 d §:ssä tarkoitettua
todistusta rakennusvalvontaviranomaiselle.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä-
kuuta 2014.

Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2013
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