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N :o 4.
Kiertokirje
muutoksista ja lisäyksistä tiliohjesääntöön.
Posti- ja lennätinhallitus on tanaan istun
nossa tapahtuneessa esittelyssä päättänyt,
että toukokuun 29 päivänä 1952 annettuun
tiliohjesääntöön on tehtävä seuraavat m uu
tokset:
90 § :n 1. kohta muutetaan näin kuulu
vaksi :
1. Jokaisen palkansaajan palkkaus sekä
siitä tehdyt pidätykset (veroennakkopidätykset ym s.) merkitään hänen palkkakorttiinsa (lom. 817 tai 955). Samoin on palkkakorttiin m erkittävä työnantajan suorittama
lapsilisä- ja kansaneläkemaksu. Päiväraha
sekä korvaus om an kulkuneuvon käytöstä
merkitään palkkakortin liitteeseen (lom.
822).
90 § :n 3. kohta muutetaan näin kuulu
vaksi:
3. Palkkakortiston perusteella on toim i
paikan tammikuun kuluessa annettava
asianomaisen
veropiirin
verotoim istolle
edelliseltä kalenterivuodelta ilmoitus x) kul
lekin toimihenkilölleen ja muulle palkan
saajalleen maksamistaan palkoista. Ilm oitus
on annettava kaikista suoritetuista palkka
eduista, riippum atta siitä, maksetaanko ne
päivärahan muodossa tai muulla tavoin,
niihin luettuina m yös lahja- ja tilapäispalkkiot, asuntoedut ynnä muut rahan arvoiset
etuudet.2) Ilm oitukseen on m yös m erkit
tävä
toim itetut
veroennakkopidätykset
sekä työnantajan maksamat lapsilisä- ja
kansaneläkemaksut. Tarkkailuilmoitus v o i
daan toim ittaa jok o suoraan asianomaisen
verovelvollisen kotikunnan veropiirin vero
toim istoon tai toim ipaikan sijaintipaikan
verotoim istoon sieltä edelleen verovelvolli
sen kotikunnan veropiirin verotoim istolle
lähetettäväksi.
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90 § :n 3. kohtaan kuuluvat alaviitat 1) ja
2 ) muutetaan näin kuuluviksi:
1) Tarkkailuilmoituslomakkeita saavat toimi
paikat verotoimistosta.
2) Ilmoitettavat palkkaedut on eriteltävä tarkkailuilmoituksessa sen painetun tekstin mukai
sesti.
Erityisesti on huomattava, että erillisinä
muista tuloista on ilmoitukseen merkittävä seu
raavat asianomaisen vuoden aikana palkannaut
tijoille maksetut korvaukset.
a) yöraha, joka on suoritettu asemapaikan
ulkopuolella suoritetusta palveluksesta,
b) posti- tai postiljoonivaunussa tai posti
linja-autossa palvelevalle maksettu matkaraha,
c) työntekijälle työehtosopimuksen mukaan
maksettu ruokaraha,
d) matkustussäännön (virantoimitusohjesäännön liite B) ja siihen rinnastettavien erikseen an
nettujen säännösten nojalla sekä valtion yksityis
oikeudellisessa työsopimussuhteessa oleville asian
omaisten viranomaisten vahvistamien perustei
den (kk. 67/52) mukaan maksettu päiväraha,
ilmoittamalla päivärahojen lukumäärän ja raha
summan lisäksi sen suuruus päivää kohti (esim.
päivärahaa 10 päivältä ä 1 900 mk = 19 000 mk,
5 päivältä ä 2 600 mk = 13 000 mk) ja
e) matkakustannusten korvaus silloin kun se
on suoritettu muulla perusteella kuin tarpeellisen
juna-, auto-, lento- tai muun matkalipun hintana,
ilmoittamalla korvauksen laskuperuste (esim.
korvaus oman auton käyttämisestä 5 000 km ä
23 mk = 115 000 mk, 1 000 km & 18 mk = 18 000
mk).
Edellä mainituista tuloista on ilmoitukset teh
tävä verotoimistolle riippumatta siitä, onko niistä
erikseen annettujen ohjeiden mukaisesti veroennakkopidätys toimitettu vai ei.

Liitteen 1, sellaisena kuin se on muutet
tuna kiertokirjeellä n :o 21/1960, 8. kohtaan
kuuluva alaviitta 2 ) kumotaan.
M ainitun liitteen 14 kohtaan kuuluvaan
alaviittaan 1 lisätään näin kuuluva uusi
kappale:
Valtiovarainministeriön 15 päivänä tammi
kuuta 1960 antaman päätöksen (Ask. 20/60) 5 §:n,
sellaisena kuin se on muutettuna valtiovarain
ministeriön 12 päivänä helmikuuta 1960 anta-
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massa päätöksessä (Ask. 100/60), säännöksestä
johtuen ei veroennakkopidatystä toimiteta val
tion matkustussäännöstönsä nojalla suoritta
masta matkakustannusten korvauksesta ja päivä
rahasta.

nettujen ohjeiden mukaan ei toim iteta lain
kaan ennakkopidätystä tai se toim itetaan
vain osasta korvausta tai hyvitystä.

M ainitun liitteen 23 kohdan viimeinen
kappale muutetaan näin kuuluvaksi:
Edellä(annetut määräykset o v a * .m u a s s a
Palkanmaksajan on asianomaisen vero tam m ikuun 1 päivästä 1961.
kirjaan tai palkanpidätystodistukseen mer
Palkkakortin liitettä (lom. 822) lähete
kittävä kaikki muut palkansaajalle varsi tään sen valm istuttua ylitoim ipaikoille ja
naisen palkkauksen lisäksi palvelussuhteen
puhelinpiirien piirikonttoreille ensi kerran
perusteella maksetut korvaukset ja h y v i
tilauksetta.
tykset, lukuunottam atta valtion matkusEdellä muutetun tiliohjesäännön 90 §:n
tussäännöstön nojalla suoritettuja m atka
3. kohdan alaviitan 2 kohdissa d) ja e) tar
lippujen hinnan korvauksia, siten eritel koitettuja
virkam atkoista
aiheutuneita
tyinä kuin tiliohjesäännön 90 §:än liitty  päivärahoja ja matkakustannusten k or
vässä alaviitassa 2) tarkkailu' 1moi t uksesta
vauksia vuodelta 1960 ei tarvitse vuoden
on sanottu. Kyseelliset korvaukset ja h y v i
1960 verokirjoihin merkitä eikä verotoim is
tykset on m erkittävä verokirjaan tai pal toille mainitulta vuodelta annettavissa tarkkanpidätystodistukseen, vaikka niistä ankailuilmoituksissa ilmoittaa.
Helsingissä tammikuun 4 päivänä 1961.
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Eripainos. Liittyy posti- ja lennätinhallituksen kiertokirjeeseen N :o 4/61.

TouMkuun 29 päivänä 1952 annettuun
tiliohjesääntöön on tehty seuraavat muutokset:
90 § :n 1. kohta on muutettu näin kuu
luvaksi:
1. Jokaisen palkansaajan palkkaus sekä
siitä tehdyt pidätykset (veroennakkopidätykset ym s.) merkitään hänen palkkakorttiinsa (lom. 817 tai 955). Samoin on palkkakorttiin m erkittävä työnantajan suorittama
lapsilisä- ja kansaneläkemaksu. Päiväraha
sekä korvaus om an kulkuneuvon käytöstä
merkitään palkkakortin liitteeseen (lom.
822). (K k. 4/61.)
90 § :n 3. kohta on muutettu näin kuu
luvaksi :
3. Palkkakortiston perusteella on toim i
paikan tam m ikuun kuluessa annettava
asianomaisen
veropiirin
verotoim istolle
edelliseltä kalenterivuodelta ilm oitus x) kul
lekin toimihenkilölleen ja muulle palkan
saajalleen maksamistaan palkoista. Ilm oitus
on annettava kaikista suoritetuista palkka
eduista, riippum atta siitä, maksetaanko ne
päivärahan m uodossa tai muulla tavoin,
niihin luettuina m yös lahja- ja tilapäispalkkiot, asuntoedut ynnä muut rahan arvoiset
etuudet.2) Ilm oitukseen on m yös m erkit
tävä
toim itetut
veroennakkopidätykset
sekä työnantajan maksamat lapsilisä- ja
kansaneläkemaksut. Tarkkailuilmoitus v o i
daan toim ittaa jok o suoraan asianomaisen
verovelvollisen kotikunnan veropiirin vero
toim istoon tai toim ipaikan sijaintipaikan
verotoim istoon sieltä edelleen verovelvolli
sen kotikunnan veropiirin verotoim istolle
lähetettäväksi. (K k. 4/61.)
90 § :n 3. kohtaan kuuluvat alaviitat 1 ) ja
2 ) on muutettu näin kuuluviksi:
1) Tarkkailuilmoituslomakkeita saavat toimi
paikat verotoimistosta.
2) Ilmoitettavat palkkaedut on eriteltävä tarkkailuilmoituksessa sen painetun tekstin mukai
sesti.
Erityisesti on huomattava, että erillisinä
muista tuloista on ilmoitukseen merkittävä seu
raavat asianomaisen vuoden aikana palkannaut
tijoille maksetut korvaukset. :
a) yöraha, joka on suoritettu asemapaikan
ulkopuolella suoritetusta palveluksesta,
b) posti- tai postiljooni vaunussa tai posti
linja-autossa palvelevalle maksettu matkaraha,
c) työntekijälle työehtosopimuksen mukaan
maksettu ruokaraha,
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d) matkustussäännön (virantoimitusohjesäännön liite B) ja siihen rinnastettavien erikseen an
nettujen säännösten nojalla sekä valtion yksityis
oikeudellisessa työsopimussuhteessa oleville asian
omaisten viranomaisten vahvistamien perustei
den (kk. 67/52) mukaan maksettu päiväraha,
ilmoittamalla päivärahojen lukumäärän ja raha
summan lisäksi sen suuruus päivää kohti (esim.
päivärahaa 10 päivältä ä 1 900 mk = 19 000 mk,
5 päivältä h 2 600 mk = 13 000 mk) ja
e) matkakustannusten korvaus silloin kun se
on suoritettu muulla perusteella kuin tarpeellisen
juna-, auto-, lento- tai muun matkalipun hintana,
ilmoittamalla korvauksen laskuperuste (esim.
korvaus oman auton käyttämisestä 5 000 km ä
23 mk = 115 000 mk, 1 000 km ä 18 mk = 18 000
mk).
Edellä mainituista tuloista on ilmoitukset teh
tävä verotoimistolle riippumatta siitä, onko niistä
erikseen annettujen ohjeiden mukaisesti veroennakkopidätys toimitettu vai ei.

Liitteen 1, sellaisena
tuna kiertokirjeellä n :o
kuuluva alaviitta 2 ) on
M ainitun liitteen 14
alaviittaan 1 on lisätty
kappale:

kuin se on muutet
21/1960, 8. kohtaan
kumottu.
kohtaan kuuluvaan
näin kuuluva uusi

Valtiovarainministeriön 15 päivänä tammi
kuuta 1960 antaman päätöksen (Ask. 20/60) 5 §:n,
sellaisena kuin se on muutettuna valtiovarain
ministeriön 12 päivänä helmikuuta 1960 anta
massa päätöksessä (Ask. 100/60), säännöksestä
johtuen ei veroennakkopidätystä toimiteta val
tion matkustussäännöstönsä nojalla suoritta
masta matkakustannusten korvauksesta ja päivä
rahasta. (Kk. 4/61.)

M ainitun liitteen 23 kohdan viimeinen
kappale on muutettu näin kuuluvaksi:
Palkanmaksajan on asianomaisen vero
kirjaan tai palkanpidätystodistukseen mer
kittävä kaikki muut palkansaajalle varsi
naisen palkkauksen lisäksi palvelussuhteen
perusteella maksetut korvaukset ja h y v i
tykset, lukuunottam atta valtion matkustussäännöstön nojalla suoritettuja m atka
lippujen hinnan korvauksia, siten eritel
tyinä kuin tiliohjesäännön 90 §:än liitty 
vässä alaviitassa 2) tarkkailuilmoituksesta
on sanottu. Kyseelliset korvaukset ja h y vi
tykset on m erkittävä verokirjaan tai pal
kanpidätystodistukseen, vaikka niistä an
nettujen ohjeiden mukaan ei toim iteta lain
kaan ennakkopidätystä tai se toim itetaan
vain osasta korvausta tai hyvitystä.
(K k. 4/61.)
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