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Laki
korkotulon lähdeverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan korkotulon lähdeverosta annetun lain (1341/1990) 9, 15 ja 18 §, sellaisina 

kuin ne ovat, 9 § laissa 512/2010, 15 § laissa 1393/1991 sekä 18 § laeissa 1571/1995 ja 
1350/1999, sekä

muutetaan 4 ja 7 §, 8 a §:n 5 momentti, 11—13 §, 14 §:n otsikko ja 2 momentti sekä 16 
ja 17 §,

sellaisina kuin ne ovat, 4 § osaksi laeissa 1550/1992 ja 1743/2009, 7 §, 8 a §:n 5 mo-
mentti, 11—13 ja 17 § laissa 512/2010, 14 §:n otsikko ja 2 momentti ja 16 § laissa 
610/2009, sekä

lisätään lakiin uusi 1 a §, 8 a §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 539/1996 ja 512/2010, 
uusi 6 momentti ja 14 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 610/2009, uusi 3 momentti seu-
raavasti:

1 a §

Muiden lakien soveltaminen

Tässä laissa tarkoitettuun koronmaksajaan sovellettavasta verotusmenettelystä ja muu-
toksenhausta säädetään oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetussa laissa 
(768/2016).

Tässä laissa tarkoitetun veron veronkannosta säädetään veronkantolaissa (769/2016). 

4 §

Veronalaisuutta koskevat poikkeukset

Korkotulon lähdeveroa ei ole suoritettava:
1) talletukselle tai obligaatiolainalle maksetusta talletusten ja obligaatioiden veronhuo-

jennuslaissa (726/1988) tarkoitetusta verovapaaksi säädetystä korosta eikä mainitun lain
1 §:n 2 momentissa tarkoitetusta verovelvollisen veronalaisena tulona pidettävästä koros-
ta;

2) koroksi katsottavasta tuotosta tai muusta hyvityksestä, joka suoritetaan talletuksen
siirron tai joukkovelkakirjan luovutuksen yhteydessä;

3) sellaiselle talletukselle ja joukkovelkakirjalainalle maksetusta korosta, johon sääs-
täjän varat on tuloverolain 54 d §:ssä tarkoitetun pitkäaikaissäästämissopimuksen mukai-
sesti sijoitettu.
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7 §

Veron kohdistaminen 

Korkotulon lähdevero kohdistetaan sille kalenterikuukaudelle, jonka aikana vero on pe-
ritty.

8 a §

Verohallinnon ennakkoratkaisu

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Ennakkoratkaisua koskeva asia on käsiteltävä Verohallinnossa kiireellisenä.
Ennakkoratkaisusta tehtyyn valitukseen annettua päätöstä sovelletaan siitä lukien, kun

lähdeveron perimiseen velvollinen on saanut päätöksestä tiedon.

11 §

Koronsaajan ilmoittamisvelvollisuus 

Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) mukainen verovelvollisen ilmoittamis-
velvollisuus ei koske sitä korkotuloa, josta on suoritettava tämän lain mukainen lähdevero,
eikä sitä pääomaa, jolle korko maksetaan.

12 §

Lähdeveron määrääminen koronsaajalle

Jos korkotulon lähdeveroa ei ole peritty sen maksamiseen velvollisen saamasta 3 §:ssä
tarkoitetusta korkotulosta, Verohallinto määrää koronsaajalle korkotulon lähdeveron ja
siinä yhteydessä määrättävän veronlisäyksen ja veronkorotuksen noudattaen, mitä vero-
tusmenettelystä annetussa laissa säädetään. Määräajat lasketaan sen kalenterivuoden päät-
tymisestä, jonka aikana vero olisi pitänyt periä.

13 §

Lähdeveron määrääminen koronsaajalle verotuksen oikaisun yhteydessä

Jos 3 §:ssä tarkoitettu korkotulo on virheellisesti verotettu korkotulon lähdeveron mak-
samiseen velvollisen tuloverotuksessa veronalaisena tulona, tulee Verohallinnon verotus-
menettelystä annetussa laissa tarkoitetun verotuksen oikaisun yhteydessä määrätä lähde-
vero sen maksamiseen velvolliselle. Veronlisäystä ja veronkorotusta ei tällöin määrätä.

14 §

Virheellisesti perityn lähdeveron korjaaminen 

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Jos koronmaksaja on perinyt lähdeveron liian suurena, liikaa perityn veron voi vähentää

samalta kalenterivuodelta ilmoitettavasta lähdeverosta. 

16 §

Lähdeveron viivästysseuraamukset

Tässä laissa tarkoitettuun koronsaajalle määrättyyn lähdeveroon sovelletaan, mitä ve-
ronlisäyksestä ja viivekorosta annetussa laissa (1556/1995) säädetään.
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17 §

Muutoksenhaku

Ennakkoratkaisun hakija ja Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö saavat hakea muu-
tosta koronmaksajaa koskevaan päätökseen siten kuin oma-aloitteisten verojen verotus-
menettelystä annetussa laissa säädetään.

Koronsaaja, ennakkoratkaisun hakija ja Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö saavat
hakea muutosta koronsaajaa koskevaan päätökseen siten kuin verotusmenettelystä anne-
tussa laissa säädetään.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen alkavan

verokauden ja verovuoden 2017 verotusmenettelyyn ja muutoksenhakuun.  
Ennen lain voimaantuloa päättyneen verokauden ja verovuoden verotusmenettelyyn ja

muutoksenhakuun sekä muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun muu-
hun Verohallinnon päätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita
säännöksiä.

Muutoksenhaussa lain voimaantulon jälkeen annettuun ennen lain voimaantuloa päät-
tynyttä verokautta tai verovuotta koskevaan sekä tämän lain voimaantulon jälkeen annet-
tuun muuhun Verohallinnon päätökseen sovelletaan tämän lain säännöksiä.

Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2016

Tasavallan Presidentti
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