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Laki
ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain (1551/1995)

5 ja 8—10 §, sellaisina kuin niistä ovat 8 § osaksi laissa 511/2010 ja 9 § osaksi laissa
1346/1999, ja

lisätään lakiin uusi 1 a, 8 a ja 9 a § seuraavasti:

1 a §

Muiden lakien soveltaminen 

Tässä laissa tarkoitettuun suorituksen maksajaan sovellettavasta verotusmenettelystä ja
muutoksenhausta säädetään oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetussa laissa
(768/2016).

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

5 §

Edellytysten puuttuminen tai lakkaaminen

Jos palkkatulon lähdeveroa on peritty, vaikka sen edellytykset eivät ole toteutuneet, ve-
rotus toimitetaan koko työskentelyn ajalta tuloverotusta koskevien yleisten säännösten
mukaan. Peritty lähdevero luetaan tällöin verovelvollisen hyväksi joko ennakkoperintä-
lain mukaisena pidätettynä ennakkona tai rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta
annetun lain (627/1978) mukaisena lähdeverona. Tämän pykälän säännöksiä sovelletaan
myös siinä tapauksessa, että verovelvollisen palkka tässä laissa tarkoitetun työskentelyn
kestäessä alenee alle 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa mainitun määrän.

8 §

Palkkatulon lähdeveron perintä 

Palkkatulon lähdeveron perinnässä noudatetaan ennakkoperintälain säännöksiä. 
Työnantajan on palkkatulon lähdeveron perimisen sijasta toimitettava ennakkoperintä-

lain mukainen ennakonpidätys, vaikka palkansaajan verokortissa olisi 4 §:ssä tarkoitettu
merkintä, jos palkkatulon lähdeveron edellytykset eivät ole toteutuneet tai ne ovat lakan-
neet. Työnantaja on vastuussa ennakonpidätyksen toimittamisesta ja pidätetyn määrän
maksamisesta siten kuin ennakkoperintälaissa säädetään.
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8 a §

Palkkatulon lähdeveron kohdistaminen 

Vero kohdistetaan sille kalenterikuukaudelle, jonka aikana se on peritty. 

9 §

Veron määrääminen verovelvolliselle

Perimättä jätetty palkkatulon lähdevero voidaan määrätä verovelvolliselle. Tällöin nou-
datetaan soveltuvin osin, mitä verotuksen oikaisusta ja muutoksenhausta on säädetty.

9 a § 

Muutoksenhaku

Verovelvollinen ja Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö saavat hakea muutosta ve-
rovelvollista koskevaan päätökseen siten kuin verotusmenettelystä annetussa laissa sääde-
tään.

10 §

Työnantajan sairausvakuutusmaksu

Palkkatulon lähdeveron alaista palkkaa pidetään palkkana, jonka perusteella on suori-
tettava muut kuin 1 §:ssä tarkoitetut sairausvakuutus-, työeläkevakuutus-, tapaturmava-
kuutus- ja työttömyysvakuutusmaksut, joista muutoin on soveltuvin osin voimassa, mitä
niistä erikseen 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.
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