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VM - valtiovarainministeriö

VM066:00/2017
Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi tulotietojärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
VM066:00/2017

Finanssiala ry (FA) kannattaa Valtiovarainministeriön esitystä Tulorekisteristä
•
•

FA pitää lakiluonnosta tulotietojärjestelmästä kannatettavana ja pitää hyvänä,
että toteutuksessa lähdetään vaiheittain liikkeelle
FA lisäksi kannattaa lain tavoitteita vähentää tulotietojen ilmoittamisen
hallinollista taakkaa siten, että vuosi-ilmoituksista voidaan luopua

FA haluaa kuitenkin tuoda esiin seuraavia seikkoja, joiden osalta lainsäädäntöä tai
toimintamallia olisi syytä tarkentaa
• Lakiesityksen 6 § 4 momentissa ja sen perusteluissa kuvatut vapaaehtoisten
vakuutuksien kaikkien etuuksien tyhjentävä luettelointi on hankalaa, joten tältä
osin parempi tapa olisi kategorisoida etuudet ylätasolla
• 12 §:n ilmoitusvelvollisuuden osalta vapaaehtoisten vakuutusten toimintamalli
poikkeaa muiden etuuksien ja palkanmaksun maksukäytännöistä siten, että
etuuksia saatetaan maksaa käytännössä jokaisena arkipäivänä ja prosessi
sisältää osalla toimijoista manuaalisia työvaiheita. Tältä osin tulisi sallia pidempi
määräaika tulorekisteri-ilmoituksille.
• Kuoleman johdosta maksettavien korvausten yhteydessä annetaan
verohallinnolle perintö- ja lahjaveroilmoitus. Tämä ilmoitus tulisi jatkossa
korvautua tulorekisterin ilmoituksella ja erillisestä verohallinnolle annettavasta
ilmoituksesta tulisi luopua
FA haluaa lisäksi tuoda esiin, että tulevaisuudessa tulisi kiinnittää huomiota siihen,
että tietojen välittäminen sallitaan ja tehdään mahdolliseksi teknisen käyttöyhteyden
avulla myös valtuutuksen perusteella. Kansallisen asiointivaltuuspalvelun
hyödyntämisen avulla voitaisiin jatkossa helpottaa kansalaisten asiointia mm.
luottohakemuksissa ja sopimuksiin perustuvien vapaaehtoisten vakuutusten
korvausasioissa.

Lakiesityksen 6 § 4 momentti ja ilmoittamisen aikataulu (12§)
Lakiesityksen 6 § 4 momentti on vakuutusyhtiöiden kannalta tärkeä, koska siinä
luetellaan etuudet joista pitää ilmoittaa jatkossa tulorekisteriin. Listausta on kuitenkin
vaikeaa toteuttaa täysin kattavasti, joten parempi tapa voisi olla kategorisoida
maksettavat etuustyypit ylätasolla.
Hankkeelle on jo aiemmin toimitettu kysymyksenä näitä tulkinnanvaraiseksi tai
epäjohdonmukaisiksi jääviä kohtia, joiden käsittelyä tulisi tarkentaa.
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Edellä mainittujen epäjohdonmukaisuuksien käsittelyn yhteydessä on myös syytä
tarkastella voidaanko joidenkin korvausten ilmoitusten osalta noudattaa pidennettyä
määräaikaa.

Henki- ja vahinkovakuutusten vakuutuskorvausten yhteydessä annettava perintö- ja
lahjaveroilmoitus
Perusteluiden s. 64 poistuvien verottaja-ilmoitusten luettelossa ei mainita lainkaan
nykyisin käytössä olevaa perintö- ja lahjaveroilmoitusta, jota käytetään kuoleman
johdosta maksettavien korvausten yhteydessä..
Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt ilmoittavat nykyään maksetuista perintö- ja
lahjaverolain alaisista korvauksista verottajalle kuukausittain maksukuukautta
seuraavan kuukauden aikana.
Nämä kuolemantapauksesta maksettavat korvaukset tulisi tarkentaa kuuluvaksi
tulotietojärjestelmän piiriin ja samalla erillisestä verottajalle annettavasti ilmoituksesta
olisi syytä luopua.
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