Laki
veronumerosta ja veronumerorekisteristä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1§
Lain soveltamisala ja suhde muuhun lainsäädäntöön
Tässä laissa säädetään Verohallinnon antamasta veronumerosta sekä veronumerorekisteristä
ja sen rekisterinpitäjästä, 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 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) sekä tietosuojalaissa
(1050/2018) tai muualla laissa säädetään.
Veronumeron merkitsemisestä rakennusalalla tai laivanrakennusalalla toimivan henkilön yksilöivään tunnisteeseen säädetään työturvallisuuslain (738/2002) 52 a ja 52 c §:ssä.
2§
Veronumerorekisterin rekisterinpitäjä sekä veronumeron antaminen ja käsittely
Verohallinto toimii veronumerorekisterin rekisterinpitäjänä.
Verohallinnon tietokantaan voidaan tallettaa jokaiselle Verohallinnon tietojärjestelmään 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.
3§
Veronumerorekisterin käyttötarkoitus
Veronumerorekisterin käyttötarkoituksena on rakennusalalla ja laivanrakennusalalla toimivien henkilöiden henkilötunnisteen oikeellisuuden valvonta sekä työnantajan, työntekijän ja itsenäisen työnsuorittajan verotukseen liittyvien velvollisuuksien valvonta.
4§
Veronumerorekisteriin merkittävät henkilöt

Veronumerorekisteriin merkitään työturvallisuuslaissa tarkoitetulla yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevät työsuhteessa olevat työntekijät ja itsenäiset työnsuorittajat. Veronumerorekisteriin merkitään myös työsuhteessa olevat työntekijät ja itsenäiset työnsuorittajat, jotka
työskentelevät työturvallisuuslain 52 c §:ssä tarkoitetulla telakka-alueella.
5§
Veronumerorekisteriin talletettavat tiedot
Veronumerorekisteriin merkitään henkilön nimi ja suomalainen henkilötunnus, hänelle Verohallinnon tietojärjestelmään talletettu veronumero sekä tieto siitä, työskenteleekö henkilö rakennus- vai laivanrakennusalalla. Veronumerorekisteriin merkitään lisäksi rekisteröinnin päättymispäivä laivanrakennusalalla.
Verohallinto merkitsee 1 momentissa tarkoitetut tiedot veronumerorekisteriin:
1) työantajan tai työturvallisuuslain 52 a §:ssä tarkoitetun yhteisellä rakennustyömaalla pidettävän tunnisteen antavan työmaan päätoteuttajan tai työturvallisuuslain 52 c §:ssä tarkoitetun
telakka-alueella pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan pyynnöstä;
2) rekisteriin merkittävän henkilön omasta pyynnöstä;
3) oma-aloitteisesti.
6§
Tietojen antaminen veronumerorekisteristä
Jokaisella on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada yleisen tietoverkon välityksellä
veronumerorekisterin julkisesta tietopalvelusta henkilön nimen ja veronumeron perusteella tieto
siitä, onko palvelun käyttäjän yksilöimä henkilö ja veronumero merkitty veronumerorekisteriin
ja onko henkilö merkitty rekisteriin rakennusalalla vai laivanrakennusalalla työskentelevänä
sekä tieto siitä, mikä on rekisteröinnin päättymisajankohta laivanrakennusalalla.
7§
Tietojen säilytysaika ja tietojen poistaminen veronumerorekisteristä
Yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevää rekisteröityä koskevat tiedot poistetaan veronumerorekisteristä hänen omasta pyynnöstään hänen esitettyään selvityksen siitä, että hän ei enää
toimi rakennusalalla.
Verohallinto poistaa viran puolesta yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevää rekisteröityä
koskevat tiedot tai rakennusalalla työskentelyä koskevan merkinnän veronumerorekisteristä, jos
rekisteröidystä ei ole annettu verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 15 b §:ssä tarkoitettuja tietoja viimeisen kahden vuoden aikana.
Telakka-alueella työskentelevä henkilö merkitään veronumerorekisteriin kolmen vuoden
määräajaksi. Verohallinto poistaa viran puolesta telakka-alueella työskentelevää rekisteröityä
koskevat tiedot veronumerorekisteristä määräajan päätyttyä, jos rekisteröity, työnantaja tai telakka-alueella pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja ei ole uusinut rekisterimerkintää
5 §:n mukaisesti. Telakka-alueella työskentelevää rekisteröityä koskevat tiedot poistetaan veronumerorekisteristä myös hänen omasta pyynnöstään hänen esitettyään selvityksen siitä, että hän
ei enää toimi laivanrakennusalalla.
Rekisteristä poistamisesta tai työskentelyalaa koskevan merkinnän poistamisesta ei lähetetä
erillistä ilmoitusta rekisteröidylle tai sille, jonka pyynnöstä tiedot on merkitty rekisteriin.
8§
2

Voimaantulo
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2022.
Tällä lailla kumotaan veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä annettu laki
(1231/2011).
Työnantaja, työturvallisuuslain 52 c §:ssä tarkoitettu telakka-alueella pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja ja rekisteriin merkittävä henkilö voivat hakea laivanrakennusalalla
työskentelevän henkilön merkitsemistä veronumerorekisteriin 1 päivänä huhtikuuta 2022 tai sen
jälkeen.
Verohallinto merkitsee viran puolesta veronumerorekisteriin tiedon siitä, että rakennusalan
veronumerorekisteriin 31 päivänä maaliskuuta 2022 merkityt henkilöt työskentelevät rakennusalalla. Merkinnästä ei lähetetä erillistä ilmoitusta rekisteröidylle tai sille, jonka pyynnöstä tiedot
on merkitty rekisteriin.
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