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EDUSKUNNAN VASTAUS 140/2013 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain ja sairausvakuutuslain 18 luvun 16 ja
32 §:n muuttamisesta

Asia
Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä
laeiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain ja sairausvakuutuslain
18 luvun 16 ja 32 §:n muuttamisesta
(HE 80/2013 vp).

Valiokuntakäsittely
Valtiovarainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (VaVM 20/2013 vp).
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki
rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain (627/1978) 4 ja 13 § sekä
16 §:n 4 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 4 § osaksi laeissa 1120/1996 ja 510/2010, 13 § laeissa 814/2008, 874/2009,
1742/2009, 510/2010 ja 186/2013 sekä 16 §:n 4 momentti laissa 874/2009, sekä
lisätään lakiin siitä lailla 1149/2005 kumotun 14 §:n tilalle uusi 14 § seuraavasti:
4§
Palkkana
pidetään
ennakkoperintälain
13 §:ssä tarkoitettua palkkaa tai palkkiota. Palkkaan luetaan myös oleskelukustannusten korvaus sekä muiden työn suorittamisesta aiheutuvien kustannusten korvauksena maksetut hyvitykset. Palkkaan ei lueta tuloverolain mukaisia verovapaita matkakustannusten korvauksia
eikä merityötuloa saavan verovapaita korvauksia. Palkkaan kuuluvat luontoisedut arvioidaan
tuloverolaissa säädetyllä tavalla.

HE 80/2013 vp
VaVM 20/2013 vp

13 §
Verotusmenettelystä annetun lain mukaisessa
järjestyksessä verotetaan:
1) muut kuin 3 §:ssä mainitut lähdeverotuksen piiriin kuluvat tulot;
2) eläke ja muu vapaaehtoisen yksilöllisen
eläkevakuutuksen tai pitkäaikaissäästämissopimuksen perusteella maksettu suoritus;
3) Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa asuvan rajoitetusti verovelvollisen luonnollisen henkilön vaatimuksesta osinko, jos:
a) hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen
alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta
annettu neuvoston direktiivi 2011/16/EU tai jo-
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kin sopimus virka-avusta ja tietojenvaihdosta
veroasioissa Euroopan talousalueella koskee
osingonsaajan kotivaltiota; ja
b) osingosta perittävää lähdeveroa ei tosiasiassa voida kokonaisuudessaan hyvittää osingonsaajan asuinvaltiossa Suomen ja asuinvaltion välillä kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta tehdyn sopimuksen perusteella;
4) elokuvafilmin käyttämisestä tai käyttöoikeudesta saatu korvaus;
5) metsätaloudesta saatu tulo;
6) 3 ja 4 momentissa tarkemmin säädetyin
edellytyksin osinkoa lukuun ottamatta ansiotulo, jota ei veroteta 1—5 kohdan nojalla, jos
saaja asuu Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa taikka valtiossa tai alueella, jota
koskee sopimus virka-avusta ja tietojenvaihdosta veroasioissa, tai jos saaja on kolmansien maiden kansalaisten erityisestä maahanpääsymenettelystä tieteellistä tutkimusta varten annetussa
neuvoston direktiivissä 2005/71/EY, jäljempänä tutkijadirektiivi, tarkoitetun oleskeluluvan
haltija.
Sovellettaessa 1 momentin 3 kohtaa vain kotimaisista yhteisöistä saadut osingot otetaan
huomioon, kun lasketaan muualla verolainsäädännössä säädettyjä osingon verovapaita euromääriä. Verovelvollisen on esitettävä Verohallinnolle asuinvaltionsa veroviranomaisen antama todistus siitä, että 1 momentin 3 kohdan
b alakohdassa tarkoitettua lähdeveroa ei hyvitetä asuinvaltiossa.
Edellä 1 momentin 6 kohdan soveltaminen
ennakkoperinnässä edellyttää, että rajoitetusti
verovelvollinen hakee:
1) 16 §:n 4 momentissa tarkoitetun verokortin ja toimittaa sen suorituksen maksajalle; tai
2) ennakonkannossa maksuunpantavan määrän laskemista verotusmenettelystä annetuin lain
mukaisessa järjestyksessä.
Edellä 1 momentin 6 kohtaa sovelletaan verotusta toimitettaessa, jos sitä on sovellettu ennakkoperinnässä tai jos rajoitetusti verovelvollinen
niin vaatii. Vaatimus voidaan esittää myös verotuksen päättymisen jälkeen, jolloin sovelletaan
verotusmenettelystä annetun lain 5 luvun säännöksiä. Jos 1 momentin 6 kohtaa on sovellettu
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verovuonna johonkin kohdassa tarkoitettuun tuloon, kohtaa sovelletaan kyseisenä verovuonna
kaikkiin 6 kohdassa tarkoitettuihin tuloihin.
Jos rajoitetusti verovelvollinen on harjoittanut liikettä tai ammattia Suomessa olevasta kiinteästä toimipaikasta, määrätään vero myös
3 §:ssä tarkoitetusta tulosta tämän pykälän 1 momentin mukaan, jos tulo on luettava kiinteän toimipaikan tuloksi.
14 §
Kun verovelvollisella on 13 §:n 1 momentin
6 kohdassa tarkoitettua tuloa, ansiotulosta menevän veron määrittämiseksi huomioon otetaan
myös sellainen palkka, eläke ja sosiaaliturvaan
perustuva suoritus, jota Suomessa verotettaisiin
ansiotulona ja joka on saatu:
1) muualta kuin Suomesta ja joka on verovelvollisen asuinvaltiossa veronalaista tuloa; tai
2) Suomesta ja jonka verottamisen verosopimus estää.
Edellä 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista tuloista vähennetään niiden hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneet menot ja korot. Menot ja korot eivät kuitenkaan ole vähennyskelpoisia siltä osin kuin ne ylittävät 1 momentissa tarkoitetun tulon määrän.
Verotusmenettelystä annetun lain mukaisessa
järjestyksessä verotettavaan tuloon lisätään veron laskemiseksi 1 ja 2 momentissa tarkoitettu
tulo. Suomessa verotettavasta tulosta meneväksi
veroksi katsotaan se osa verosta, joka vastaa
Suomessa verotettavan puhtaan ansiotulon suhdetta sen ja 1 ja 2 momentissa tarkoitetun tulon
yhteismäärään.
Verovelvollisen on esitettävä Verohallinnolle asuinvaltionsa veroviranomaisen antama todistus tai muu luotettava selvitys 1 momentin
1 kohdassa tarkoitetuista tuloista ja niistä tehtävistä vähennyksistä.
Edellä 1 momentissa tarkoitettua tuloa ei
oteta huomioon, jos henkilö asuu Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa tai on tutkijadirektiivissä tarkoitetun oleskeluluvan haltija ja jos verotusmenettelystä annetun lain mukaisessa järjestyksessä verotettava Suomesta
saatu puhdas ansiotulo on vähintään 75 prosent-
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tia tämän tulon ja 1 ja 2 momentissa tarkoitetun
tulon yhteismäärästä. Tämän momentin soveltamiseksi rajoitetusti verovelvollisen on esitettävä Verohallinnolle asuinvaltionsa veroviranomaisen antama todistus 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuista tuloista.

ten kuin ennakkoperintälaissa säädetään. Ennakonpidätyksen toimittamista varten rajoitetusti verovelvolliselle annetaan ennakkoperintälain
säännösten nojalla verokortti (rajoitetusti verovelvollisen verokortti).

16 §
— — — — — — — — — — — — — —
Edellä 1 momentissa tarkoitettujen verojen
suorittamiseksi toimitetaan ennakkoperintä si-
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Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta
.
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran tuloon, joka maksetaan lain voimaantulopäivänä
tai sen jälkeen.

Laki
sairausvakuutuslain 18 luvun 16 ja 32 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 18 luvun 16 § ja 32 §:n 4 momentti, sellaisina kuin ne
ovat, 18 luvun 16 § laeissa 1264/2006 ja 1364/2007 ja 32 §:n 4 momentti laissa 986/2008, seuraavasti:
18 luku
Sairausvakuutusrahasto ja vakuutusmaksut
16 §
Rajoitetusti verovelvollisen ansiotulo maksuperusteena
Jos rajoitetusti verovelvollisen vakuutetun
ansiotulon verottamiseen sovelletaan rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun
lain lähdeveroa koskevia säännöksiä, vakuutetun sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ja
päivärahamaksun määräytymisen ja suorittamisen perusteena käytetään palkkatulon osalta
rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta
annetun lain 4 §:ssä tarkoitettua palkkaa ja esiintyvän taiteilijan sekä urheilijan henkilökohtaisen korvauksen osalta mainitun lain 3 §:ssä tar-

koitettua henkilökohtaista korvausta, jollei tämän luvun 18 §:n 2 momentista muuta johdu.
Edellä 1 momentissa tarkoitettuun palkkaan
ei kuitenkaan lueta 11 luvun 2 §:n 4 momentissa
mainittuja eriä.
Jos rajoitetusti verovelvollisen vakuutetun
ansiotulon verottamiseen sovelletaan verotusmenettelystä annettua lakia, määrätään vakuutetun sairaanhoitomaksu ja päivärahamaksu tämän luvun 14 ja 15 §:n mukaan, jollei 18 §:n 2
momentista muuta johdu. Sovellettaessa rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 14 §:ää, sairaanhoitomaksu ja päivärahamaksu määrätään vastaavasti kuin mainitun
lain 14 §:n 3 momentin mukaan lasketaan Suomessa verotettavasta tulosta menevä vero. Eläkkeen osalta sovelletaan kuitenkin tämän luvun
19 ja 19 a §:ää.
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32 §
Eräiden verotusta koskevien lakien soveltaminen
— — — — — — — — — — — — — —
Palkan tai korvauksen maksaja on velvollinen perimään 16 §:n 1 momentissa tarkoitetun
rajoitetusti verovelvollisen vakuutetun sairausvakuutusmaksun siten kuin rajoitetusti verovel-
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vollisen tulon verottamisesta annetussa laissa
säädetään lähdeveron perimisestä.
Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta
.
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran tuloon, joka maksetaan lain voimaantulopäivänä
tai sen jälkeen.
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