EV 45/2011 vp — HE 58/2011 vp

EDUSKUNNAN VASTAUS 45/2011 vp
Hallituksen esitys laiksi veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Asia
Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä
laiksi veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 58/2011 vp).

Valiokuntakäsittely
Valtiovarainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (VaVM 8/2011 vp).
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki
veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1§
Lain soveltamisala ja suhde muuhun lainsäädäntöön
Tässä laissa säädetään Verohallinnon antamasta veronumerosta sekä sen ylläpitämästä
rakennusalan veronumerorekisteristä, rekisterin
tietosisällöstä sekä tietojen julkisuudesta ja
muusta tietojen käsittelystä.
Veronumerorekisterin tietojen julkisuuteen ja
tietojen luovuttamiseen sovelletaan, mitä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetussa laissa (1346/1999) ja viranomaisten toiminnan
julkisuudesta
annetussa
laissa
(621/1999) säädetään, jollei tässä laissa toisin
säädetä. Veronumerorekisteriin sekä siihen talletettujen henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan muutoin, mitä henkilötietolaissa (523/1999)
tai muualla laissa säädetään.
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Veronumeron merkitsemisestä rakennusalalla toimivan henkilön yksilöivään tunnisteeseen
säädetään
työturvallisuuslain
(738/2002)
52 a §:ssä.
2§
Veronumeron antaminen ja käsittely
Verohallinnon tietokantaan voidaan tallettaa
jokaiselle Verohallinnon asiakastietokantaan rekisteröidylle luonnolliselle henkilölle hänet
yksilöivä 12 numerosta muodostettava tunnus
(veronumero), joka on pysyvä.
Verohallinto voi antaa tiedon veronumerosta
tulostamalla sen verokorttiin, ennakkoverolippuun, lähdeverokorttiin tai muuhun asiakirjaan
veronumerorekisteriin merkitsemistä tai 1 §:n
3 momentissa tarkoitettuun tunnisteeseen merkitsemistä varten.
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3§

5§

Rakennusalan veronumerorekisterin käyttötarkoitus

Tietojen antaminen rakennusalan veronumerorekisteristä

Rakennusalan veronumerorekisterin käyttötarkoituksena on rakennusalalla toimivien henkilöiden henkilötunnisteen oikeellisuuden valvonta sekä työnantajan ja työntekijän verotukseen liittyvien velvollisuuksien valvonta.

Jokaisella on oikeus salassapitovelvollisuuden estämättä saada yleisen tietoverkon välityksellä rakennusalan veronumerorekisterin julkisesta tietopalvelusta henkilön nimen ja veronumeron perusteella tieto siitä, onko palvelun
käyttäjän yksilöimä henkilö ja veronumero merkitty veronumerorekisteriin.
6§
Tietojen poistaminen rakennusalan veronumerorekisteristä

4§
Rakennusalan veronumerorekisteriin talletettavat tiedot
Rakennusalan veronumerorekisteriin merkitään henkilön nimi ja suomalainen henkilötunnus sekä hänelle Verohallinnon asiakastietokantaan talletettu veronumero.
Verohallinto merkitsee 1 momentissa tarkoitetut tiedot veronumerorekisteriin:
1) rakennusalan työantajan tai työturvallisuuslain 52 a §:ssä tarkoitetun yhteisellä rakennustyömaalla pidettävän tunnisteen antavan työmaan päätoteuttajan pyynnöstä;
2) rekisteriin merkittävän henkilön omasta
pyynnöstä;
3) oma-aloitteisesti.

Rekisteröityä koskevat tiedot poistetaan rakennusalan veronumerorekisterin julkisesta tietopalvelusta hänen omasta pyynnöstään hänen
esitettyään selvityksen siitä, että hän ei enää toimi rakennusalalla.
7§
Voimaantulo
Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta
.
Lain 4 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohta sekä 5 §
tulevat kuitenkin voimaan vasta valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana.
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Laki
työturvallisuuslain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan työturvallisuuslain (738/2002) 52 a §:n 1 momentti, 53 §:n 1 momentti ja 63 §:n 2 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 52 a §:n 1 momentti ja 63 §:n 2 momentti laissa 1199/2005, seuraavasti:
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52 a §
Yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevän
henkilön tunniste
Yhteistä rakennustyömaata johtavan tai valvovan rakennuttajan on tekemissään sopimuksissa tai muutoin käytettävissään olevin keinoin
huolehdittava siitä, että jokaisella siellä työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä
henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Tunnisteessa tulee olla näkyvissä veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä annetussa laissa ( / ) tarkoitettu henkilökohtainen veronumerorekisteriin merkitty veronumero. Työntekijän tunnisteessa tulee lisäksi olla työnantajan nimi. Mitä
tässä momentissa säädetään rakennuttajasta, sovelletaan myös:
1) pääurakoitsijaan tai muuhun päätoteuttajaan;
2) työnantajaan omien työntekijöidensä ja sopimuskumppaniensa osalta.
— — — — — — — — — — — — — —
53 §
Itsenäisen työnsuorittajan velvollisuudet yhteisellä työpaikalla
Itsenäisen työnsuorittajan on yhteisellä työpaikalla noudatettava, mitä tässä laissa säädetään:
1) työntekijän pätevyydestä, tarvittavista luvista ja vähimmäisiästä;
2) työssä käytettävistä koneista, työvälineistä, henkilönsuojaimista ja muista laitteista sekä
niille suoritettaviksi säädetyistä käyttöönotto- ja
määräaikaistarkastuksista;
3) vaarallisten aineiden käsittelystä, säilyttämisestä ja merkitsemisestä;

4) yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevän henkilön tunnisteesta.
— — — — — — — — — — — — — —
63 §
Työturvallisuusrikkomus
— — — — — — — — — — — — — —
Työturvallisuusrikkomuksesta
tuomitaan
myös
1) se, joka luvattomasti tai ilman pätevää syytä tahallaan tai huolimattomuudesta poistaa tai
turmelee tapaturman tai sairastumisen vaaran
välttämiseksi tarkoitetun laitteen taikka ohje- tai
varoitusmerkinnän,
2) 52 a §:ssä tarkoitettu henkilö, joka tahallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö huolehtia tekemissään sopimuksissa tai muutoin käytettävissään olevin keinoin yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevän henkilön tunnistetta
koskevasta mainitussa pykälässä säädetystä velvollisuudesta tai
3) itsenäinen työnsuorittaja, joka yhteisellä
rakennustyömaalla laiminlyö 52 a §:ssä tarkoitetun tunnisteen näkyvillä pitämisen työmaalla
liikkuessaan.
— — — — — — — — — — — — — —
Tämä laki tulee voimaan valtioneuvoston
asetuksella säädettävänä ajankohtana.
Ennen lain voimaantuloa aloitetuilla työmailla käytettäviin tunnisteisiin sovelletaan tämän
lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä kuuden kuukauden ajan lain voimaantulosta.
Työmaa katsotaan aloitetuksi, kun maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 121 §:ssä säädetty aloituskokous on pidetty tai ennakkoilmoitus
työsuojeluviranomaisille on annettu. Työmaa
katsotaan kuitenkin aloitetuksi aina viimeistään
silloin, kun rakennustyö on aloitettu.
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Laki
väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain
22 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun
lain (661/2009) 22 § seuraavasti:
22 §
Muiden viranomaisten toimivalta
Tämän lain 9 §:n 1 momentin 1—3 kohdassa
tarkoitetuissa tapauksissa ulkomaan kansalainen voi esittää tietojensa tallettamista koskevan
pyynnön maistraatin lisäksi Verohallinnolle tai
Maahanmuuttovirastolle. Pyynnön voi esittää
myös Kansaneläkelaitoksen paikallistoimistolle, jos Kansaneläkelaitos ja Väestörekisterikeskus ovat niin sopineet. Pyynnön vastaanottajan
on varmistettava henkilötietojen tallettamisen
perusteeksi esitettyjen asiakirjojen luotettavuus
siten kuin tässä laissa säädetään. Maahanmuuttoviraston ja Kansaneläkelaitoksen paikallistoimiston on toimitettava pyyntö sekä sen yhteydessä esitetyt henkilötiedot ja asiakirjat viipymättä väestötietojärjestelmään tallettamista varten sille maistraatille, jonka virka-alueella ulkomaan kansalainen ilmoittaa asuvansa. Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä pyynnön vastaanottajan tehtävistä.
Sen lisäksi, mitä 21 §:n 1 momentissa säädetään maistraatin toimivallasta, Verohallinto
saa päättää ulkomaan kansalaista koskevien tietojen tallettamisesta väestötietojärjestelmään
9 §:n 1 momentin 1—3 kohdassa tarkoitetuissa
tapauksissa. Verohallinto vastaa väestötietojärjestelmään tallettamistaan tiedoista.
Edellä 2 momentissa mainittua tehtävää hoidettaessa on noudatettava, mitä 2 luvussa säädetään ulkomaan kansalaisen rekisteröinnin edellytyksistä, henkilöllisyyden varmistamisesta ja
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tietojen säilyttämisestä. Verohallinto huolehtii
maistraatin sijasta 47 §:n 2 momentissa tarkoitetusta jäljennöksen antamisesta ulkomaan kansalaisen rekisteröintiin liittyvistä asiakirjoista, jos
Verohallinto on tämän pykälän 2 momentin nojalla tallettanut tiedot ulkomaan kansalaisesta
väestötietojärjestelmään. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä
tehtävää hoidettaessa noudatettavista menettelytavoista.
Verohallinto saa tallettaa väestötietojärjestelmään ulkomaan kansalaisesta henkilötunnuksen
antamiseksi tarvittavat tiedot sekä muut 13 ja
17 §:ssä tarkoitetut, ulkomaan kansalaisesta tarvittavat välttämättömät tiedot. Tarkemmat säännökset edellä tarkoitetuista tiedoista annetaan
valtioneuvoston asetuksella.
Väestörekisterikeskus voi sopia kunnan kanssa, että kunta vastaa rekisterinpitäjänä alueensa
rakennushankkeita, rakennuksia ja huoneistoja
koskevien tietojen lisäämistä, muuttamista tai
korjaamista koskevien rekisterimerkintöjen tekemisestä väestötietojärjestelmään siten kuin
tässä laissa säädetään. Tämän tehtävän hoitamista varten Väestörekisterikeskus voi antaa kunnalle oikeuden käyttää teknisen käyttöyhteyden
avulla väestötietojärjestelmään talletettuja rakennushankkeita, rakennuksia ja huoneistoja
koskevia tietoja.
Tämä laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana.
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Laki
verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 17 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 17 §, sellaisena kuin se on osaksi laissa 522/2010, seuraavasti:
17 §
Tietojen antaminen ennakonpidätyksen toimittamista varten
Verohallinto voi salassapitovelvollisuuden
estämättä antaa:
1) työnantajalle tai vastaavalle suorituksen
maksajalle tämän yksilöimien verovelvollisten
ennakonpidätyksen toimittamista varten tarpeelliset tiedot;
2) eläkkeiden ja etuuksien maksajalle tämän
yksilöimien verovelvollisten ennakonpidätyksen toimittamista varten tiedon ennakonpidätysprosentista ja muut tarvittavat tiedot;
3) rakennusalan työnantajalle tai työturvallisuuslain (738/2002) 52 a §:ssä tarkoitetun yhteisellä rakennustyömaalla pidettävän tunnisteen
antavalle työmaan päätoteuttajalle tiedon tämän
yksilöimien työntekijöiden veronumeroista käytettäväksi veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä annetussa laissa ( / ) säädettyyn tarkoitukseen.
Verohallinto voi salassapitosäännösten estämättä pyynnöstä antaa kaikkien yleisesti verovelvollisten henkilöiden veronalaisista sosiaalija työttömyysturvaetuuksista, vakuutusperusteisista suorituksista sekä muista vastaavista etuuksista toimitettavaa ennakonpidätystä varten tarpeelliset tiedot Kansaneläkelaitokselle, työttömyyskassalle, vakuutuslaitokselle ja muulle näitä etuuksia maksavalle taholle. Ennakonpidätyksen toimittamiseksi tarpeellisia tietoja ovat verovelvollisen henkilötunnus, ennakonpidätys-

prosentit ja vuosiansion perusteella määriteltyä
tulorajaa koskevat tiedot.
Edellä tässä pykälässä tarkoitetut tiedot voidaan antaa myös teknisen käyttöyhteyden avulla.
Edellä 2 momentissa tarkoitetut tiedot voidaan antaa, jos tietojen pyytäjä on esittänyt hyväksyttävän selvityksen siitä, miten tietojen
käyttöä valvotaan ja miten turvataan se, ettei tietoja käytetä muuhun kuin ennakonpidätyksen
toimittamiseen. Verohallinto voi liittää päätökseensä tietojen käyttöä ja valvontaa sekä suojaamista koskevat määräykset. Tarpeettomat tiedot
tulee hävittää vuosittain ja hävittämisestä tulee
ilmoittaa Verohallinnolle, jollei Verohallinnon
antamista määräyksistä muuta johdu.
Verohallinto voi salassapitosäännösten estämättä antaa yleisen tietoverkon kautta käytettävissä olevan pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmän avulla tunnistetulle palvelun käyttäjälle:
1) ennakonpidätyksen toimittamista varten
tarpeelliset tiedot palvelun käyttäjän yksilöimistä verovelvollisista;
2) tiedon rakennusalan palvelun käyttäjän
yksilöimien työntekijöidensä veronumeroista
käytettäväksi veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä annetussa laissa säädettyyn tarkoitukseen.
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Tämä laki tulee voimaan
.

päivänä

kuuta
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