Rakennusalan valvontahavaintoja
Viranomaisten infotilaisuus rakennusalalle 29.10.2020
Tommi Lehtinen, ylitarkastaja, yritysverotusyksikön ohjauskehittämisyksikkö, Verohallinto
(Suullisen esityksen tukena olleet diat)

Rakentamisen tiedonantovelvollisuutta koskevat
valvontakäynnit 1.1.-30.9.2020
 Korona-ohjeistus laadittu tarkastajille "fyysisiä" valvontakäyntejä varten
 Rinnalle myös muunlaisia tapoja tehdä valvontaa huomioiden rajoitteet - ei
katkosta valvonnassa
 Valmistuneet 218 kpl, keskeneräisiä 42 kpl, pääosa "työmaakohtaisia"
 Havaintoja:
– Puuttuvia työntekijöitä 2 832 henkilöä
– Puuttuvia sopimustietoja 173 kpl
– 26% valvonnasta on kohdistunut sellaisiin toimijoihin, jotka ovat laiminlyöneet
rakentamisilmoitusten antamisen joko osittain tai kokonaan
– Pyritty kohdentamaan valvontaa myös pienempiin paikallisiin toimijoihin
 Edelleen osa valvonnasta tehdään viranomaisyhteistyössä

Valvontahavaintoja
 Väärät identiteetit
 Viime vuosina erityisesti 3. maista tulevat työntekijät lisääntyneet
 Alipalkkaus / pimeä palkka (myös kv-aspekti)
 Työlupa "shoppailu"
 Työnteon uudet muodot
 Ulkomainen yhtiö/suomalainen tausta sekä suomalainen yhtiö/ulkomainen
tausta
– Todellinen toimija, nimenkäyttö

Valvontahavaintoja
 Työntekijöiden keinotekoinen kierrätys
– Peitellään todellista työnantajaa
 Perusteettomat ilmoitukset Verohallintoon
– Liittymää mm. palautuspetoksiin sekä sosiaalietuuksien väärinkäytöksiin
 Kuittikauppa (myös tähän voi liittyä rajat ylittävä toiminta)
 Korruptio
 Koronan vaikutukset:
– Taloudellisen tilanteen heikkeneminen, työnteon jaksottamiset työmaalla,
paljon lomautettuja muiden alojen työntekijöitä?

Valvontahavaintoja
 Rakennusalalle viime vuosina uutta lainsäädäntöä mm. kuukausittaisten urakkaja työntekijäilmoitusten tekeminen

– Myös muita ei suoranaisesti verotukseen liittyviä velvoitteita kuten
tilaajavastuulain muutokset, lähetettyjen työntekijöiden ennakkoilmoitus jne.
 Rakentamisilmoittamisen muutokset 1.1.2020 - kevennyksiä ja parempi laatu /
hyödynnettävyys
– Myös muille viranomaisille lakiin perustuvasta pyynnöstä (tilaajavastuulain
valvonta, eläkevakuuttaminen)

Valvontahavaintoja
 Rakennusalalla käytössä myös vapaaehtoisia menettelyjä:
– Sopimuksiin ketjutuskielto/-rajoite tai
– Vaatimus rakennuttajan hyväksynnästä alihankkijoiden osalta
 Onko alihankkijoilla ylipäätään omia työntekijöitä työn tekemiseksi?
– Vaatimus tilaajavastuulain tietojen toimittamisesta aina
rakennuttajalle/päätoteuttajalle (riippumatta siitä, missä vaiheessa ketjua
toimitaan)
 Onko omaa seurantaa? Mikäli laiminlyöntejä, puututaanko asiaan?

Rakennusalan menettelyjä
– Sopimuksissa kohdat irtisanomisen ehdoista em. väärinkäytösten osalta tai
sanktioista, joita voidaan ottaa tarvittaessa käyttöön, kun laiminlyönnit tulevat
tiedoksi - Minkä verran käytetään?
– Yhteisellä rakennustyömaalla raportoinnin järjestäminen
 Esim. sähköisen kulunvalvonnan kautta, seuranta työmaalla ja tarvittavat
sanktiot laiminlyönneistä (leimaamattomuus, väärät tiedot)
– Menettelyt viranomaisten tarkastusten havainnoista
 Vaikka Avin:n tarkastusten kertomuksia saadaan tiedoksi (julkisia),
Verohallinnon osalta esim. verotarkastuskertomukset ovat julkisia vain
asianosaisille!

Rakennusalan menettelyjä
– Muutokset urakan aikana
 Esim. syntyneestä verovelasta pitää tarvittaessa olla hyväksytty
maksusuunnitelma (määrästä riippuen)
 Rekistereistä poistot - Miten reagoidaan, kuka seuraa, onko herätteitä?
– Erilaisia ongelmakohtia:
 Käyttääkö palveluntarjoaja / sopimuskumppani omia työntekijöitään vai
ketjuttaako eteenpäin tai vuokratyövoima / "kevytyrittäjät"

Muita havaintoja
 Muita varoitusmerkkejä:
– Uudet yritykset, joissa vanha tuttu tausta (ml. nimenkäyttö)
 Tutut toimijat jatkavat toimintaa uusilla yrityksillä -> puhdas uusi yhtiö,
bulvaanit (sopijatahona käytännössä sama vanha tuttu, vaikka ei virallisesti)

– Vaihtuvan vuokratyövoiman käyttö
 Erityisesti ulkomainen työvoima (verosopimukset)
– Laskutusta pyydetään ohjaamaan esim. 3. osapuolen kautta tai osasuoritus
muualle (esim. useille eri tileille tai ulkomaiselle tilille)
– Entä ilta- ja viikonloppuun ajoittuva työskentely (mm. korona-aika) Onko
tietoa, keitä työmaalla on?

Ulkomaiset työntekijät - korona
 Korona-ajan ohjeistus
– Väliaikainen menettely (ainakin 31.12. asti): Suomeen tuleva ulkomainen
esim. rakennustyömaalle tuleva henkilö, hänelle on toistaiseksi voimassa
poikkeusmenettely, jolloin veronumeroa/verokorttia hakevan ei tarvitse tulla
käymään verotoimistossa, vaan asiat voidaan hoitaa turvasähköpostilla

– Henkilö saa keinotunnuksen ja veronumeron, mutta ei virallista Suomen
henkilötunnusta
 Jos henkilö tarvitsee virallisen henkilötunnuksen (esim. pankkia varten), niin
silloin pitää asioida henkilökohtaisesti verotoimistossa huomioiden kuitenkin
karanteenia koskevat seikat

Ulkomaiset työntekijät - korona
 Korona-ajan ohjeistus
– Merkintä julkiseen veronumerorekisteriin tehdään ja tarkistus toimii
keinotunnuksien omaavien veronumeroilla
– Verohallinnon antama keinotunnus toimii vain Verohallinnon järjestelmissä, ei
esim. pankeissa

 Jos henkilölle tehdään myöhemmin virallinen henkilötunnus, keinotunnus
yhdistetään henkilötunnukseen
Verohallinnon palvelunumero 029 497 050 antaa ohjeita, miten asioidaan
turvasähköpostilla, kun ei tarvita virallista suomalaista henkilötunnusta.
Mikäli henkilöllä ei ole tarvetta viralliselle henkilötunnukselle, tällöin ei siis
ole tarvetta asioida ollenkaan henkilökohtaisesti verotoimistossa.
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Joitain nostoja, joissa mm.
rakennusalaan liittymää

Lisätietoa vero.fi
 Rakennusalan harmaan talouden torjunta
Yritykset ja yhteisöt > Tietoa yritysverotuksesta > Verotarkastus ja harmaan talouden
torjunta > Rakennusalan harmaan talouden torjunta

 Identiteettien väärinkäytösten torjunta
Yritykset ja yhteisöt > Tietoa yritysverotuksesta > Verotarkastus ja harmaan talouden
torjunta > Valitse luotettava sopimuskumppani

 Valitse luotettava sopimuskumppani
Yritykset ja yhteisöt > Tietoa yritysverotuksesta > Verotarkastus ja harmaan talouden
torjunta > Valitse luotettava sopimuskumppani

 Vihjetietolomake
Verohallinto > Yhteystiedot ja asiointi > Asioi verkossa > Anna vihje verovilpistä

Muita ajankohtaisia asioita
 Vero.fi ohjeet (ratkaisuapurit)

– Ulkomainen yritys Suomessa – mitkä ovat yrityksen verovelvollisuudet
Suomessa?
– Rakennustyömaalle Suomeen – työntekijän toimintaohjeet
– Työnantaja rakennustyömaalla – näin autat työntekijää veroasioissa
– Lisäksi sopimuksentekoon lisäpaketti, jota voi jakaa ulkomaiselle
sopimuskumppanille jo sopimusvaiheessa: "Tietoa verotuksesta"
Yritykset ja yhteisöt > Tietoa yritysverotuksesta > Ulkomainen yritys Suomessa

Yhteystiedot:
Tommi Lehtinen, sähköposti: etunimi.sukunimi@vero.fi

KIITOS!

