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VERONSAAJILLE VEROVUODELTA 2019 TILITETTÄVÄT HENKILÖASIAKKAIDEN TULOVEROT 
 
 
 Hyvä veronsaajan edustaja, 
  

Verohallinnolle on tänä vuonna kertynyt henkilöasiakkailta pidätettyjä ennakonpidätyksiä 
ennustettua vähemmän. Tämän vuoksi myös veronsaajille ennakonpidätyksistä tilitetyt 
määrät ovat jääneet ennusteita pienemmäksi. Ennakonpidätysten tilitysten vaje suhteessa 
ennusteisiin oli elokuun lopussa ennusteesta riippuen 600 - 700 miljoonaa euroa. 
 
Ennakonpidätysten odotettua pienemmän kertymän on yleisesti oletettu johtuvan vuoden 
2019 alusta muuttuneesta ilmoittamismenettelystä ja tulorekisterin käyttöönotosta. Vaikka 
tulorekisterin käyttöönottoon liittyvät ilmoittamisen ongelmat ovatkin vaikuttaneet ennakon-
pidätysten kertymiseen edellisvuotta hitaammin, selittävät tulorekisterin käyttöönottoon liit-
tyvät ilmoittamisvaikeudet selvitystemme perusteella vain noin kuudesosan ennakonpidä-
tysten ennustetta pienemmästä kertymästä tällä hetkellä.   
 
Selvitystemme perusteella merkittävin syy ennakonpidätysten kertymiseen alkuvuonna en-
nustettua pienempänä näyttää liittyvän ennakonpidätysmenettelyn muutoksiin, jotka ovat 
tulleet voimaan vuoden 2019 alussa. Erityisesti siirtyminen pelkästään vuositulorajaan pe-
rustuvaan ennakonpidätystapaan sekä erillisen sivutuloverokortin poistuminen ovat kerryt-
täneet ennakonpidätyksiä alkuvuonna lisäprosentin sijaan perusprosentilla toisin kuin aiem-
pina vuosina. Näiden muutosten vaikutusta ennakonpidätysten kertymiseen emme ole 
muutosten suunnittelussa onnistuneet ennakoimaan, mistä olemme hyvin pahoillamme. 
 
Selvityksissämme emme ole löytäneet viitteitä siitä, että verovuodelta 2019 kertyvät henki-
löasiakkaiden tuloverot ja siten niistä veronsaajille tilitettävät määrät tulisivat kokonaisuu-
dessaan olevan ennustettua pienemmät. Ennakkoperinnän menettelymuutokset sekä tulo-
rekisteri-ilmoittamisen vaikeudet vaikuttavat näkemyksemme mukaan verovuodelta 2019 
suoritettavan veron kertymisen aikatauluun.  Odotamme alkuvuoden odotettua pienempien 
ennakonpidätysten palautuvan veronsaajien tilityksiin vuoden 2019 loppupuolen ja vuoden 
2020 aikana, viimeistään verovuoden 2019 verotuksen toimittamisen jälkeen maksettavien 
veronpalautusten ja jäännösverojen erääntyessä. 
 
On hyvä muistaa, että henkilöasiakkailta on tavanomaisesti kerätty verovuoden aikana huo-
mattavasti verontarvetta enemmän veroja ennakonpidätyksinä ja ennakkoveroina. Tämän 
vuoksi henkilöasiakkaille on verotuksen toimittamisen jälkeen maksettu veronpalautuksia 
selvästi enemmän kuin mitä heille on määrätty jäännösveroja. Viime vuosina palautusten 
määrä on ollut lähes kaksi miljardia euroa jäännösveron määrää suurempi.  
 
Vuoden 2019 alusta voimaan tulleet ennakkoperinnän menettelymuutokset sekä tulorekis-
teristä saatavien reaaliaikaisten tietojen hyödyntäminen ovat omiaan vähentämään veron-
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palautusten määriä ja siten vähentämään veronpalautusten maksamisen vaikutusta veron-
saajien tilityksiin, mikä on ollut yhteisenä tavoitteenamme jo vuosien ajan. tämän tavoitteen 
toteutumisen kääntöpuolena on kuitenkin verovuoden aikana kerättävien ennakonpidätys-
ten määrän vähentyminen verrattuna aiempaan käytäntöön. 
 
Seuraamme ja analysoimme ennakonpidätysten kertymistä loppuvuoden aikana yhteis-
työssä valtiovarainministeriön ja veronsaajien edunvalvontatahojen kanssa. Teemme par-
haamme tarkentaaksemme vuodelta 2019 kertyvien verojen tilitysten aikataulua ja niiden 
jakautumista loppuvuodelle 2019 ja vuodelle 2020. Kertymisaikataulun ennustaminen on 
kuitenkin hyvin haastavaa, koska aiemmilta vuosilta ei ole olemassa vertailutietoa tulojen ja 
ennakonpidätysten kehityksestä verovuoden aikana ja koska henkilöt voivat menettelymuu-
tosten johdosta käyttäytyä verokorttimuutosta hakiessaan aiemmista vuosista poikkeavalla 
tavalla.  
 
Tulorekisterin käyttöönoton myötä Verohallinto saa aiempaa tarkempaa tietoa henkilöasi-
akkaiden tulojen ja heiltä pidätettyjen ennakonpidätysten kehitykseen ja jakautumiseen ve-
rovuoden aikana. Näiden tietojen avulla ennakonpidätysten kertymistä voidaan tulevina 
vuosina seurata ja ennustaa aiempaa tarkemmin. Kun viimeisetkin tulorekisteri-ilmoittami-
sen haasteet saadaan voitettua ja ilmoittamisen menettelyt vakiintumaan, voimme nähdä 
yhteisen ponnistelumme johtaneen aiempaa reaaliaikaisempiin ja ennakoitavampiin veron-
saajatilityksiin. 

 
 
Ystävällisin terveisin, 

 
 
  

Markku Heikura 
 Pääjohtaja 


