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1.  Yleistä 
 

  Verohallinto voi luovuttaa kaikkien yleisesti verovelvollisten henkilöiden 
veronalaisen sosiaali- ja työttömyysturvaetuuden, vakuutusperusteisten 
suoritusten sekä muiden vastaavien etuuksien ennakonpidätyksen toimittamista 
varten tarvittavat tiedot Kansaneläkelaitokselle, työttömyyskassoille ja 
vakuutuslaitoksille. Verohallinto luovuttaa tiedot sen jälkeen, kun tiedonsaaja on 
esittänyt hyväksyttävän selvityksen tietojen käytöstä, valvonnasta ja 
suojauksesta. 

 
Tietuekuvaukseen ei ole tullut muutoksia. 
 
Nyt siirrettäviä tietoja sovelletaan 1.2.2018 tai sen jälkeen maksettaviin 
suorituksiin. Luovutettavat prosentit ovat palkkatulolle laskettuja, joten tietoja 
käytetään siten kuin on määrätty ennakkoperintäasetuksessa tai Verohallinnon 
päätöksessä ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä. Verohallinnon 
päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä julkaistaan vero.fi –
sivuilla.  

 
Vuoden 2018 pidätystiedot toimitetaan maksajille viimeistään tammikuussa 2018. 
Tulorajat ilmoitetaan euroina sentin tarkkuudella ilman erotinmerkkiä eurojen ja 
senttien välissä. 
 
Eläkkeensaajan palkan pidätysprosentin (”Verokortti palkkaa varten”) tiedot ovat 
muuttuneet vuodesta 2014 alkaen. Tämä verokortti on nykyisin tulorajallinen ja 
tiedot välitetään kuten tulorajallisen sivutuloverokortin tiedot. Erona on, että 
pidätystapa (positio 12) on 4, jos on kyse eläkkeensaajan palkan 
pidätysprosentista. Eläkkeensaajan palkalle välitetään myös tuloraja ja 
lisäprosentti. 
 
Jos asiakkaalle on laskettu sekä päätoimen palkan verokortti että tulorajallinen 
sivutuloverokortti, pidätystapana on 1. Päätoimen palkan pidätystiedot ovat 
positioissa 13-29 ja sivutulon pidätystiedot positioissa 30-46. Jos asiakkaan 
sivutuloverokortti on tulorajaton (pelkkä lisäprosentti), tietoa sivutuloprosentista ei 
välitetä lainkaan. Jos asiakkaalle ei ole laskettu päätoimen palkan prosentteja, 
vaan pelkästään tulorajallinen sivutuloverokortti, pidätystapa on 1, positiot 13-29 
ovat tyhjät ja pidätystiedot ovat positioissa 30-46. 
 
Freelance-verokortista välitetään vain pidätysprosentti kuten ennenkin. 
Portaikkoverokortin tietojen välitykseen ei myöskään ole tullut muutoksia. 
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Positiot Tiedon 

pituus 
Tiedon sisältö  

    
1 – 11 11 Henkilötunnus Muodossa ppkkvv-nnnt. 
12 1 Maksettavien etuuksien 

pidätystapa 
0  pidätysprosenttia ei ole laskettu 
1  verovelvolliselle on laskettu  
    perus- ja lisäprosentti 
2  freelance pidätysprosentti 
3  portaikkoverokortti 
4  eläkkeensaajan palkan   
pidätysprosentti 

Verovelvolliselle vahvistetaan vain yksi tapa, jonka 
mukaisesti pidätys on toimitettava.  
 
Jos arvo 1, pidätysprosentit ja tuloraja positioissa 13-29 
ja/tai positioissa 30-46. 
Jos arvo 2, pidätysprosentti positioissa 47 - 49.              
Jos arvo 3, pidätysprosentti positioissa 50 - 58. 
Jos arvo 4,pidätysprosentit ja tuloraja positioissa 30 - 46. 
 

13 – 15 3 Perusprosentti Kaikki tietuemallin prosentit ilmoitetaan yhden desimaalin 
tarkkuudella. Positioiden sisältönä 235 tarkoittaa, että 
pidätys on toimitettava 23,5 %:n suuruisena. Prosentti 
ilmoitetaan jos tavu 12 = 1. 

    
   Maksaja voi toimittaa pidätyksen tämän prosentin 

mukaisesti maksettavan korvauksen tai etuuden siitä 
osasta, joka ei ylitä positioissa 16-26 olevaa tulorajaa. 

    
16 – 26 11 Tuloraja vuodessa euroina 

sentin tarkkuudella 
Maksajan on laskettava pidätyksen toimittamisessa 
käytettävä tuloraja käyttämällä seuraavia kertoimia: 
 

   1/258 
1/300 
 
 
1/360 
 
1/365 
 
1/12 
1/26 
1/52 

työttömyysturvan päiväkorvaus 
lapsen kotihoidontuen ja 
sairausvakuutuslain mukaisten etujen 
päiväkorvaus 
pakollisen tapaturmavahinkoturvan nojalla 
maksettava päiväkorvaus 
pakollisen liikennevahinkoturvan nojalla 
maksettava päiväkorvaus 
kun korvausjakso on kuukausi 
kun korvausjakso on kaksi viikkoa 
kun korvausjakso on viikko. 

    
   Tulorajan laskennassa tulos pyöristetään ylöspäin 

lähimpään täyteen senttiin 
    
27 – 29 3 Lisäprosentti Pidätys on toimitettava tämän prosentin suuruisena 

tulorajan ylittävästä tulon osasta. Prosentti ilmoitetaan, 
kun positio 12 = 1. 

30 – 32 3 Sivutulojen ja palkan 
pidätysprosentti 

Sivutulojen pidätysprosentti tai eläkkeensaajalle tehdyn 
tulorajallisen palkkakortin pidätysprosentti 

33 – 43 11 Sivutulojen ja palkan määrä 
euroina sentin tarkkuudella 

Tuloraja, johon asti positioissa 30 - 32 olevaa 
pidätysprosenttia noudatetaan, etunollat. 

44 – 46 3 Sivutulojen ja palkan lisäprosentti Lisäprosentti sivutulojen tai palkan tulorajan ylittävästä 
osasta.. 

47 – 49 3 Freelance pidätysprosentti Freelancereille. Prosentti ilmoitetaan, kun positio 12 = 2. 
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Positiot Tiedon 

pituus 
Tiedon sisältö  

    

 
50 – 58 9 Portaikkoverokortin 

pidätysprosentit 
Portaikkoverokortin pidätysprosentit (3 kpl) ilmoitetaan 
peräkkäin yhden desimaalin tarkkuudella ilman 
erotinmerkkejä. Esim. 000245400 tarkoittaa, että 
ensimmäisellä portaalla pidätysprosentti on 0,0 %. Toisen 
portaan alarajasta ylärajaan asti pidätys on toimitettava 
24,5 %:n suuruisena. Kolmannen portaan alarajan 
ylittävästä tulon osasta pidätys on toimitettava 40,0 %:n 
suuruisena. Tulorajat portaikkoverokortissa ovat 
vakiolukuja, pidätysprosentit voivat vaihdella.  
 
Prosentit ilmoitetaan kun positio 12 = 3. 

    

59 – 61 3 Varatila  
    
62 – 91 30 Varatila  

    

92 – 100 9 Varatila  
    
    
    
    

 
 

 


