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Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomailta
tulevan palkansaajan lähdeverosta ja kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta

Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
n:o 7611995 vp laeiksi ulkomailta tulevan
palkansaajan lähdeverosta ja kansainvälisen
kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta
sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta.
Eduskunnalle on valtiovarainvaliokunta antanut asiasta mietintönsä n:o 45/1995 vp.

Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa
esitykset nyt hyväksyttävien säännösten
muuttamiseksi välittömästi, mikäli hyväksytyt muutokset johtavat projektiviennin heikkenemiseen.
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki
tuloverolain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/92) 135 §:n 2-4 momentti,
muutetaan 9 §:n 3 momentti, 76 §:n 4 kohta ja 77 §:n 1 momentti,
näistä 76 §:n 4 kohta sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1994 annetussa laissa
(1465/94), ja
lisätään 10 §:ään uusi 4 aja 4 b kohta, lakiin uusi 13 a §, 68 §:ään uusi 3 momentti,
76 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 29 päivänä joulukuuta 1994
annetulla lailla, uusi 5 kohta ja 2 momentti sekä 96 §:ään, sellaisena kuin se on osittain
muutettuna viimeksi mainitulla lailla ja 30 päivänä joulukuuta 1993 annetulla lailla
(1502/93), uusi 9 momentti, seuraavasti:
9 §

10 §

Yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus

Suomesta saatu tulo
Suomesta saatua tuloa on muun ohessa:

Jos henkilöllä, joka ei asu Suomessa, tai
ulkomaisella yhteisöllä tai yhteenliittymällä
on Suomessa elinkeinon harjoittamista varten kiinteä toimipaikka, on tällainen henkilö,
yhteisö tai yhteenliittymä 1 momentin 2
kohdan ja 2 momentin estämättä velvollinen
suorittamaan veroa tulon perusteella kaikesta
tähän kiinteään toimipaikkaan kuuluvaksi
luettavasta tulosta.

250771

4 a) palkkio, joka on saatu suomalaisen
yhteisön tai yhtymän hallituksen tai siihen
rinnastettavan muun hallintoelimen jäsenen
tehtävästä;
4 b) tulo, joka on saatu taiteilijan tai urheilijan Suomessa tai suomalaisessa aluksessa harjoittamasta henkilökohtaisesta toiminnasta;
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76 §

Eräät verovelvollisuutta koskevat yleiset
säännökset

Eräät ulkomailla työskentelyyn liittyvät
verovapaat korvaukset

13 a §

Kiinteä toimipaikka
Kiinteällä toimipaikalla tarkoitetaan paikkaa, jossa elinkeinon pysyvää harjoittamista
varten on erityinen liikepaikka tai jossa on
ryhdytty erityisiin järjestelyihin, kuten paikkaa, jossa sijaitsee liikkeen johto, sivuliike,
toimisto, teollisuuslaitos, tuotantolaitos, työpaja tai myymälä taikka muu pysyvä ostotai myyntipaikka. Kiinteäksi toimipaikaksi
luetaan myös käytössä oleva kaivos tai muu
löydös, kivilouhos, turvesuo, soranotto- tai
muu siihen verrattava paikka taikka palstoitettujen tai palstoitettaviksi tarkoitettujen
kiinteistöjen elinkeinotoimintaan kuuluvassa
myynnissä nämä kiinteistöt ja rakennusurakoinnissa paikka, jossa sellaista urakointia
on huomattavassa määrässä harjoitettu, sekä
linjaliikenteen harjoittamisessa myös liikkeen huoltopaikka tai muu erityinen, liikennettä palveleva pysyvä liikepaikka.
68 §

Työnantajan maksamat vakuutusmaksut
Sen estämättä, mitä 2 momentissa on säädetty, veronalaiseksi ansiotuloksi katsotaan
työnantajan maksamat ulkomaisesta vakuutuslaitoksesta otetun vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksut. Vakuutus katsotaan kuitenkin Suomesta otetuksi, jos sen on myöntänyt ulkomaisen vakuutuslaitoksen Suomessa oleva kiinteä toimipaikka. Ulkomailta
Suomeen muuttaneen henkilön, lukuun ottamatta henkilöä, joka on ollut Suomessa yleisesti verovelvollinen Suomeen muuttamista
edeltäneiden viiden vuoden aikana, veronalaista ansiotuloa ei ole muuttovuonna ja
kolmena sitä seuraavana vuotena työnantajan
maksamat vapaaehtoisen eläkevakuutuksen
maksut, jos maksut perustuvat vakuutukseen,
joka on otettu vähintään yhtä vuotta ennen
henkilön Suomeen muuttamista.

Veronalaista tuloa ei ole:
4) palkka tai palkkio, jonka Suomen valtio
maksaa ulkomaanedustuksessa palvelevalle
rajoitetusti verovelvolliselle, joka ei ole Suomen kansalainen, ja eläke, jonka Suomen
valtio maksaa tällaisen palvelun perusteella
rajoitetusti verovelvolliselle, joka ei ole Suomen kansalainen;
5) muusta kuin 1-3 kohdassa tarkoitetusta, ulkomailla tapahtuvasta työskentelystä
johtuvat, työnantajan maksamat verovelvollisen ja hänen perheenjäsenensä muutto- ja
matkakustannukset sekä ulkomailla työskentelyn aikana työnantajan siellä kustantama
tavanomainen yksityinen palveluhenkilöstö
ja lasten koulutus, sekä se osa asumisen
tuottamasta edusta, joka ylittää edun kohtuullisen arvon, sen mukaan kuin verohallitus tarkemmin määrää.
Edellä 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettua
eläkettä pidetään kuitenkin veronalaisena
tulona, jos eläkkeen maksamista koskeva
päätös on tehty ennen 1 päivää tammikuuta
1996 tai eläkkeensaajan kotivaltio ei saa verottaa eläkkeestä Suomen ja tämän valtion
välillä voimassa olevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen
mukaan.
77§

Ulkomaantyötulo
Ulkomailla tehdystä työstä saadusta palkasta (ulkomaantyötulo) otetaan verotuksessa
huomioon siten kuin kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun
lain ( 1 ) 6 §:ssä säädetään 60 prosenttia,
jos tästä työstä johtuva oleskelu ulkomailla
yhtäjaksoisesti kestää vähintään kuusi kuukautta (ulkomaantyöskentely). Muilta osin
ulkomaantyötuloa ei pidetä veronalaisena
tulona. Ulkomaantyötulona ei kuitenkaan
pidetä palkkaa, jota työskentelyvaltio Suomen ja tämän valtion välillä voimassa ole-

EV 14211995 vp van kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi
tehdyn sopimuksen mukaan ei saa ensisijaisesti verottaa, eikä palkkaa, joka on saatu
Suomen valtiolta, kunnalta tai muulta suomalaiselta julkisyhteisöltä tai Suomen Ulkomaankauppaliitto ry:ltä taikka suomalaisessa
vesi- tai ilma-aluksessa tehdystä työstä.
96 §

Eläkevakuutusvähennys
Ulkomaisesta vakuutuslaitoksesta otetun
vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksut eivät ole vähennyskelpoisia. Vakuutus katsotaan kuitenkin Suomesta otetuksi, jos sen on
myöntänyt ulkomaisen vakuutuslaitoksen
Suomessa oleva kiinteä toimipaikka. Ulkomailta Suomeen muuttaneen henkilön, lukuun ottamatta henkilöä, joka on ollut Suomessa yleisesti verovelvollinen Suomeen
muuttamista edeltäneiden viiden vuoden aikana, maksamat vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksut ovat vähennyskelpoisia
hänen verotuksessaan muuttovuodelta ja
kolmelta sitä seuraavalta vuodelta, jos maksut perustuvat vakuutukseen, joka on otettu
vähintään yhtä vuotta ennen henkilön Suomeen muuttamista.
Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta 199 .
Lain 10 §:n 4 aja 4 b kohtaa sovelletaan
suoritukseen, joka tapahtuu lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.
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Lain 68 ja 96 §:ää sovelletaan maksuihin,
jotka suoritetaan lain voimaantulopäivänä tai
sen jälkeen. Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksuihin, jotka perustuvat ennen 1
päivänä syyskuuta 1995 otettuun vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen ja jotka ovat verovuonna määrältään enintään 15 000 markkaa, sovelletaan kuitenkin vuosilta 1996 ja
1997 toimitettavissa verotuksissa vuonna
1995 voimassa ollutta lakia.
Lain 76 §:n 1 momentin 4 kohtaa sovelletaan eläkkeeseen, joka maksetaan lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen tehdyn eläkepäätöksen perusteella.
Lain 77 §:n 1 momenttia sovelletaan palkkaan, joka saadaan lain voimaantulopäivänä
tai sen jälkeen sellaisen ulkomaantyöskentelyn perusteella, joka alkaa lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen. Vuoden 1995 aikana
voimassa ollutta lakia sovelletaan kuitenkin
vuosilta 1996 ja 1997 toimitettavissa verotuksissa, jos ulkomaantyöskentely
a) on alkanut vuoden 1995 aikana tai sitä
ennen; tai
b) alkaa vuoden 1997 aikana tai sitä ennen
sekä Suomen ja työskentelyvaltion välillä
voimassa olevan kaksinkertaisen verotuksen
välttämiseksi tehdyn sopimuksen nimenomaisen määräyksen mukaan työskentelyvaltio ei saa verottaa palkasta, joka saadaan
rakennus-, asennus- tai kokoonpanotoimintaan liittyvästä työstä.
Muulta osalta lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1996 toimitettavassa
verotuksessa.

Laki
rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 11 päivänä elokuuta 1978 rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain (627178) 2 §:n 2 momentti, 3 §:n 1 momentti, 5 §, 6 §:n 1 ja 3
momentti, 7 §, 16 §:n 2 momentti ja 17 §,
sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 1 momentti 8 päivänä joulukuuta 1994 annetussa laissa
(1106/94), 5 ja 7 § 30 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa (1544/92) ja 6 §:n 1 momentti 30 päivänä marraskuuta 1990 annetussa laissa (1022/90), ja
lisätään 3 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 29 päivänä joulukuuta 1988 annetulla lailla (1242/88) ja mainitulla 8 päivänä joulukuuta 1994 annetulla lailla, uusi 6 momentti, seuraavasti:
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Mikäli tässä laissa ei toisin säädetä, noudatetaan vastaavasti, mitä muualla verolainsäädännössä säädetään rajoitetusti verovelvollisen tulojen ja varojen veronalaisuudesta
sekä niistä tehtävistä vähennyksistä. Lähdeveroa perittäessä saadaan tulosta tehdä vain
6 §:ssä säädetyt vähennykset.
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kaudessa tai palkanmaksun tapahtuessa
kuukautta lyhyemmältä ajanjaksolta 100
markkaa päivältä.
Saadakseen tässä pykälässä tarkoitetun
vähennyksen verovelvollisen on esitettävä
työnantajalle sellainen selvitys kuin asetuksella tarkemmin säädetään.
7 §

3§
Lähdevero on suoritettava, jollei muualla
toisin säädetä, osingosta, yhtiöveron hyvityksestä, henkilörahaston maksamasta rahasto-osuudesta ja henkilöstörahaston jäsenilleen jakamasta ylijäämästä, korosta ja rojaltista sekä palkasta, eläkkeestä ja muusta ennakkoperintälain 5 §:ssä tarkoitetusta suorituksesta. Osinkana pidetään myös verotuslain 57 §:ssä tarkoitettua peiteltyä osinkoa ja
saman lain 73 §:ssä tarkoitettua peiteltyä
voitonsiirtoa osakkaan hyväksi. Lähdevero
on suoritettava myös taiteilijan tai urheilijan
henkilökohtaiseen toimintaan perustuvasta
korvauksesta riippumatta siitä, onko korvausta pidettävä palkkana taikka maksetaanko se taiteilijalle tai urheilijalle itselleen tai
jollekin toiselle.
Jos taiteilijan tai urheilijan henkilökohtaiseen toimintaan perustuva korvaus maksetaan ulkomaiselle yhteisölle tai henkilölle,
joka ei asu Suomessa, verovelvollisena pidetään lähdeveroa perittäessä ainoastaan tätä
yhteisöä tai henkilöä.

5§
Lähdeveroa ei peritä kansaneläkkeestä eikä
perhe-eläkelain (38/69) mukaisesta eläkkeestä.
6 §

Rajoitetusti verovelvollinen, joka työskentelee Suomessa kalenterivuoden aikana enintään sadan päivän ajan, saa vähentää valtion
viranomaisen välittämässä työpaikassa tehdystä
1) opiskeluunsa tai harjoitteluunsa välittömästi liittyvästä työstä tai
2) lomatyön tai muun sellaisen työn vaihtoa koskevan pohjoismaisen ohjelman piiriin
kuuluvasta työstä
saamastaan palkasta 3 000 markkaa kuu-

Lähdevero on 28 prosenttia osingosta, korosta, rojaltista ja yhtiöveron hyvityksestä
sekä 35 prosenttia palkasta, eläkkeestä,
muusta ennakkoperintälain 5 §:ssä tarkoitetusta suorituksesta sekä henkilöstörahaston
maksamasta rahasto-osuudesta ja jakamasta
ylijäämästä. Lähdevero on 15 prosenttia
3 §:n 1 momentissa tarkoitetusta taiteilijan
tai urheilijan toimintaan perustuvasta korvauksesta. Lähdevero menee kokonaisuudessaan valtiolle.
16 §
Milloin lähdevero muutoin kuin veron perimiseen velvollisen laiminlyönnin johdosta
tai muussa kuin 9 §:n 3 momentissa tarkoitetussa tapauksessa on jäänyt perimättä, sovelletaan vastaavasti, mitä 1 momentissa
säädetään, kuitenkin niin, että Uudenmaan
lääninverovirasto vahvistaa viipymättä verovelvollisen verotettavan tulon sekä maksuunpanee siitä menevän veron.
17 §
Vastuusta veron ja ennakon suorittamisesta
on vastaavasti voimassa, mitä siitä säädetään
verotuslaissa ja ennakkoperintälaissa. Rajoitetusti verovelvollisen henkilön palkasta
16 §:n 2 momentin mukaisesti määrätystä
verosta ovat vastuussa hänen työnantajansa
ja ulkomaisen työnantajan täällä oleva edustaja niin kuin omasta verostaan. Työnantaja
ja mainittu edustaja ei kuitenkaan ole vastuussa lähdeverosta, jos verovelvolliselle on
myönnetty ennakkoperintälaissa tarkoitettu
verokortti ja työnantaja tai edustaja on noudattanut verokorttiin merkittyä ennakonpidätystä koskevaa määräystä eikä hän ole tiennyt eikä hänen olisi pitänyt tietää, että palkansaaja on rajoitetusti verovelvollinen.

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199

päivänä

EV 142/1995 vp Lakia sovelletaan lähdeveroa koskevien
säännösten osalta tuloon, joka saadaan lain
voimaantulopäivänä tai sen jälkeen, sekä
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muulta osalta ensimmäisen kerran vuodelta
1996 toimitettavassa verotuksessa.

Laki
ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1§

Lain soveltamisala ja veronsaaja
Ulkomailta tulevan palkansaajan palkkatulosta, joka on tuloverolain (1535/92) mukaan
Suomesta saatua tuloa, suoritetaan palkkatulon lähdeveroa sen mukaan kuin tässä laissa
säädetään.
Palkkatulon lähdevero suoritetaan tuloverolain mukaan suoritettavien verojen sekä
kunnallisverotuksessa vahvistettujen veroäyrien perusteella suoritettavien maksujen asemesta.
Palkkatulon lähdevero menee valtiolle.
2§

Ulkomailta tulevan palkansaajan määritelmä
Ulkomailta tulevana palkansaajana pidetään tätä lakia sovellettaessa luonnollista
henkilöä, jos
1) hän tulee tuloverolain mukaan Suomessa yleisesti verovelvolliseksi tässä laissa tarkoitetun työskentelyn alkaessa;
2) hänelle tästä työstä maksettava rahapalkka on vähintään 35 000 markkaa kuukaudessa koko tässä laissa tarkoitetun työskentelyn ajan;
3) hän työskentelee erityisasiantuntemusta
edellyttävissä tehtävissä ja
4) hän ei ole Suomen kansalainen eikä hän
ole ollut Suomessa yleisesti verovelvollinen
tässä laissa tarkoitetun työskentelyn alkamisvuotta edeltäneiden viiden kalenterivuoden
aikana.
Jos ulkomailta tuleva palkansaaja toimii
opettajana suomalaisessa yliopistossa, kor-

keakoulussa tai muussa ylemmässä oppilaitoksessa taikka harjoittaa tieteellistä tutkimustyötä yleiseksi eduksi eikä tietyn henkilön tai yhteisön yksityiseksi hyödyksi, 1 momentin 2 ja 3 kohdassa säädettyjä edellytyksiä ei vaadita.
Verovelvollista pidetään ulkomailta tulevana palkansaajana enintään 24 kuukauden
ajan tässä laissa tarkoitetun työskentelyn
alkamisesta ja niin kauan kuin tämä työskentely on yhtäjaksoista.
3 §

V eron peruste ja määrä
Palkkatulon lähdevero on 35 prosenttia
2 §:ssä tarkoitetusta työskentelystä saadun,
ennakkoperintälain (418/59) mukaan lasketun ennakonpidätyksen alaisen palkan kokonaismäärästä. Verovelvollinen on tulon saaja. Vero peritään lopullisena verona siten,
että työnantaja vähentää sen maksettavasta
palkasta.
4 §

Lain soveltamista koskeva hakemus
Tätä lakia sovelletaan ulkomailta tulevan
palkansaajan hakemuksesta. Hakemus, jossa
on esitettävä selvitys 2 §:ssä tarkoitettujen
edellytysten olemassaolosta, on tehtävä kirjallisesti ja annettava Iääninverovirastolie
ennen tässä laissa tarkoitetun työskentelyn
alkamista tai 30 päivän kuluessa työskentelyn alkamisesta. Jos tämän lain soveltamisen
edellytykset ovat olemassa, lääninveroviraston on tehtävä asiaa koskevasta päätöksestään merkintä palkansaajan verokorttiin.
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edellytykset ovat olemassa, on tästä tehtävä
merkintä palkansaajan verokorttiin.

Edellytysten puuttuminen tai lakkaaminen

8§
Jos palkkatulon lähdeveroa on peritty,
vaikka sen edellytykset eivät ole toteutuneet,
verotus toimitetaan koko työskentelyn ajalta
tuloverotusta koskevien yleisten säännösten
mukaan. Peritty lähdevero luetaan tällöin
verovelvollisen hyväksi joko ennakkoperintälain mukaisena pidätettynä ennakkona tai
rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain (627178)
mukaisena lähdeverona. Tämän pykälän
säännöksiä sovelletaan myös siinä tapauksessa, että verovelvollisen palkka tässä laissa
tarkoitetun työskentelyn kestäessä alenee alle
2 §:n 1 momentin 2 kohdassa mainitun määrän.
6 §

Muun ansiotulon verotus
Jos ulkomailta tuleva palkansaaja saa
myös muuta ansiotuloa kuin sellaista palkkatuloa, johon sovelletaan tämän lain säännöksiä, tällaisen muun tulon verotusta toimitettaessa siihen lisätään palkkatulon lähdeveron
alaisen tulon määrä. Näin saadusta tulon
yhteismäärästä tehdään puhtaasta ansiotulosta myönnettävät vähennykset. Muusta ansiotulosta kuin palkkatulon lähdeveron alaisesta tulosta meneväksi veroksi katsotaan
tällöin se osa edellä mainitulle yhteismäärälle lasketusta verosta, joka vastaa muun ansiotulon suhdetta sen ja palkkatulon lähdeveron alaisen tulon yhteismäärään. Tätä suhdetta laskettaessa otetaan huomioon puhtaat
tulot ennen puhtaasta ansiotulosta myönnettävien vähennysten tekemistä.
Verovelvollisen, jolla on verovuonna ollut
1 momentissa tarkoitettua muuta veronalaista
ansiotuloa, on merkittävä veroilmoitukseensa
myös palkkatulon lähdeveron alainen tulo.

V eron perintä ja suorittaminen,
muutoksenhaku ja ilmoittamisvelvollisuus
Palkkatulon lähdeveron perinnässä ja suorittamisessa, veron perinnän valvonnassa
sekä muutoksenhaussa noudatetaan soveltuvin osin ennakkoperintälain säännöksiä. Verohallitus voi antaa veron perimistä, suorittamista, työnantajan vuosi-ilmoitusta sekä tilittämistä koskevat tarkemmat määräykset.
Työnantajan on palkkatulon lähdeveron
perimisen sijasta toimitettava ennakkoperintälain mukainen ennakonpidätys, vaikka palkansaajan verokortissa olisi 4 §:ssä tarkoitettu merkintä, jos palkkatulon lähdeveron
edellytykset eivät ole toteutuneet tai ne ovat
lakanneet. Työnantaja vastaa ennakonpidätyksen toimittamisesta ja pidätetyn määrän
suorittamisesta siten kuin ennakkoperintälaissa säädetään.

9§
Salassapito sekä laiminlyönti- ja
rangaistusseuraamukset
Tämän lain mukaan käsiteltäviin asioihin
ja asiakirjoihin liittyvästä salassapitovelvollisuudesta on voimassa, mitä ennakkoperintälain 61 §:ssä säädetään.
Palkkatulon lähdeveron perimis- ja tilitysvelvollisuuden laiminlyömisestä johtuvista
seuraamuksista sekä rangaistusseuraamuksista on voimassa, mitä ennakkoperintälain
22-28 §:ssä ja 61-63 §:ssä säädetään.
Perimättä jätetty palkkatulon lähdevero
voidaan maksuunpanna verovelvolliselle.
Tällöin noudatetaan soveltuvin osin, mitä
verotuksen oikaisusta ja muutoksenhausta on
säädetty.
10 §

7§
Työnantajan sosiaaliturvamaksu
Lain soveltaminen Ahvenanmaan
maakunnassa
Jos ulkomailta tulevan palkansaajan palkkatulosta on suoritettava kunnallisveroa Ahvenanmaan maakuntaan kuuluvalle kunnalle,
palkkatulon lähdeveron suuruus on 17,5 prosenttia. Jos tämän pykälän soveltamisen

Palkkatulon lähdeveron alaista palkkaa
pidetään palkkana, jonka perusteella on suoritettava muut kuin 1 §:ssä tarkoitetut sosiaaliturva-, työeläkevakuutus-, tapaturmavakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksut, joista
muutoin on soveltuvin osin voimassa, mitä
niistä erikseen säädetään.
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Tarkemmat säännökset
Tarkemmat säännökset palkkatulon lähdeveron suorittamisen valvonnasta sekä muut
tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.
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Lakia sovelletaan palkkaan, joka saadaan
lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen sellaisen työskentelyn perusteella, joka alkaa
lain voimaantulopäivän ja joulukuun 31 päivän 1997 välisenä aikana, mainitut päivät
mukaan lukien. Muulta osalta lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1996 toimitettavassa verotuksessa.

12 §

Voimaantulo
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä

Laki
kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1§

Kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen
poistaminen
Vieraasta valtiosta saadun tulon ja siellä
olevan varallisuuden kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta säädetään
tässä laissa.
Tätä lakia sovelletaan myös, kun tulon ja
varallisuuden kaksinkertaisen verotuksen
poistamisesta on määräys kansainvälisessä
sopimuksessa, sikäli kuin sopimuksessa ei
toisin määrätä.
Tätä lakia sovelletaan valtion tuloveroihin,
kunnallisveroon, kirkollisveroon, yhteisön
tuloveroon ja varallisuusveroon.
Mitä jäljempänä tässä laissa säädetään tulosta, sovelletaan vastaavasti varallisuuteen.
2 §

Hyvitysmenetelmä
Kaksinkertainen verotus poistetaan, jollei
muualla toisin säädetä tai määrätä, vähentä-

mällä vieraassa valtiossa suoritettu vero
Suomessa samasta tulosta suoritettavasta
verosta 3-5 §:n mukaan (hyvitysmenetelmå).
3§

Ulkomaisen veron hyvitys
Vieraasta valtiosta saadusta tulosta täällä
suoritettavista veroista vähennetään vieraassa
valtiossa samasta tulosta vastaavalta ajalta
suoritettujen verojen määrä (ulkomaisen veron hyvitys).
Verovelvolliselle hyvitetään vain vieraalle
valtiolle suoritettujen verojen määrä, jollei
kansainvälisen sopimuksen nojalla hyvitetä
myös vieraassa valtiossa suoritettujen muiden verojen määrää.
Vieraassa valtiossa suoritetuksi veroksi
katsotaan myös määrä, jonka Suomen asianomainen viranomainen on siirtänyt tai siirtää
toisen valtion asianomaiselle viranomaiselle
käytettäväksi verovelvollisen veron vähennykseksi.
Vieraassa valtiossa suoritetut verot hyvitetään Suomessa samasta tulosta suoritettavista
veroista näiden suhteessa.
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Hyvityksen enimmäismäärä
Hyvitys ei voi ylittää vieraasta valtiosta
saadusta tulosta Suomessa suoritettavien verojen määrää.
Hyvityksen enimmäismäärä lasketaan maakohtaisesti, tulolähteittäin ja, luonnollisen
henkilön ja kuolinpesän verotuksessa, tulolajeittain. Ulkomaisen veron hyvitys on enintään yhtä suuri osa tulolähteen ja tulolajin
tulosta täällä suoritettavasta verosta kuin
vieraasta valtiosta saatu tulo on tulolähteen
ja tulolajin tulosta. Näitä suhdelukuja laskettaessa katsotaan tuloiksi määrät, jotka saadaan, kun tuloista vähennetään tulojen hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheutuneet menot ja korot.
Tässä pykälässä tarkoitetuissa laskelmissa
luetaan vieraasta valtiosta saaduiksi vain
Suomessa veronalaiset tulot, joista on vieraassa valtiossa maksettava tämän lain mukaan hyvitettävää veroa.

5§
Käyttämätön ulkomaisen veron hyvitys
Jos vieraassa valtiossa suoritettujen verojen määrää ei kokonaan hyvitetä 4 §:ssä säädettyjen rajoitusten vuoksi, hyvittämättä jäänyt määrä (käyttämätön ulkomaisen veron
hyvitys) vähennetään verovelvollisen vaatimuksesta seuraavalta verovuodelta samasta
valtiosta saadusta, samaan tulolähteeseen ja
samaan tulolajiin kuuluvasta tulosta määrättävistä veroista. Käyttämättömät ulkomaisen
veron hyvitykset voidaan hyvittää seuraavana verovuotena vain siltä osin kuin hyvityksen enimmäismäärät tuolloin ylittävät samalta verovuodelta hyvitettävien ulkomaisten
verojen määrät.
6 §

Progressioehtoinen vapautusmenetelmä
Vieraasta valtiosta saatu tulo, johon Suomi
on kansainvälisessä sopimuksessa luopunut
käyttämästä verotusoikeuttaan, on luonnollisen henkilön, yhtymän ja kuolinpesän veronalaista tuloa. V erovei vallisen tulosta menevistä veroista vähennetään kuitenkin osa,
joka vastaa verosta vapautetun tulon osuutta
tulolähteen ja tulolajin tulosta (progressioeh-
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toinen vapautusmenetelmå). Vieraasta valtiosta saatua tuloa laskettaessa vähennetään
tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet menot ja korot, jollei muualla toisin
säädetä. Menot ja korot eivät kuitenkaan ole
vähennyskelpoisia siltä osin kuin ne ylittävät
vieraasta valtiosta saadun tulon määrän silloinkaan, kun ne saataisiin vähentää tuloverolain (1535/92), elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/68) tai maatilatalouden tuloverolain (543/67) mukaan. Vähennys
tulosta menevistä veroista tehdään eri veroista näiden suhteessa.
Tämän pykälän säännöksiä sovelletaan
myös muuhun kuin 1 momentissa tarkoitettuun tuloon, jos tuloverolaissa tai muussa
laissa niin säädetään.

7§
Vapautusmenetelmä yhteisön verotuksessa
Vieraasta valtiosta saatua tuloa, johon
Suomi on kansainvälisessä sopimuksessa
luopunut käyttämästä verotusoikeuttaan, ei
lueta yhteisön veronalaiseen tuloon.
Vieraasta valtiosta saadun verovapaan tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet menot ja korot eivät ole vähennyskelpoisia silloinkaan, kun ne saataisiin vähentää
tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta
annetun lain tai maatilatalouden tuloverolain
mukaan. Yhteisö voi kuitenkin vähentää verovapaaseen osinkotuloon kohdistuvat menot
ja korot.
8§

Menettely
Verovelvollisen on vaadittava ulkomaisen
veron hyvitystä kirjallisesti lääninverovirastolta. Verovelvollisen on esitettävä selvitys
vieraan valtion veron määrästä ja maksuperusteesta sekä siitä, että vieraan valtion vero
on lopullinen ja että se on maksettu, samoin
kuin muista hyvityksen antamista varten tarpeellisista seikoista. Vieraskielisestä asiakirjasta on lisäksi annettava virallisen kääntäjän
tekemä tai muu luotettava suomen- tai ruotsinkielinen käännös.
Jos verovelvollinen on osoittanut, että
edellytykset hyvityksen myöntämiselle ovat
muutoin olemassa, mutta ei pysty esittämään
kaikkia 1 momentissa mainittuja selvityksiä,
hyvitys voidaan myöntää kohtuullisen määräisenä.
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Ulkomaisen veron hyvitystä on vaadittava
ennen verotuksen päättymistä. Jollei vieraan
valtion veroa ole siihen mennessä lopullisesti maksettu tai jos vaatimusta ei muusta
syystä ole voitu tehdä sanotussa ajassa, verovelvollinen voi tämän jälkeenkin esittää
hyvityksen oikaisemista koskevan vaatimuksen. Tähän vaatimukseen samoin kuin muuten tässä laissa tarkoitetun hyvityksen muuttamiseen sovelletaan verotuksen oikaisua
koskevia säännöksiä.

ole otettu hyvitystä annettaessa huomioon,
lääninveroviraston on oikaistava maksuunpano.

9§

Voimaantulo

Ulkomaisen veron muuttuminen

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 199.
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran
vuodelta 1996 toimitettavassa verotuksessa.
Tällä lailla kumotaan veronhyvityslaki
(341/81).

Jos ulkomaisen veron hyvityksen perusteena ollutta vieraan valtion veroa on muutettu,
verovelvollisen on ilmoitettava muutoksesta
lääninverovirastolle. Jos tällaista muutosta ei

10 §

Tarkemmat säännökset
Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

11§

Laki
ennakkoperintälain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperintälain 30 §, sellaisena kuin
se on 22 päivänä helmikuuta 1991 annetussa laissa (352/91), sekä
lisätään 1 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

1§
Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, tämän lain säännöksiä sovelletaan ulkomailla tehdystä työstä maksettuun palkkaan silloinkin, kun tulo otetaan verotuksessa huomioon siten kuin kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain ( 1 ) 6 §:ssä tarkoitetaan. Jäljempänä 4 §:ssä tarkoitettuna palkkana pidetään
kuitenkin 60 prosenttia ulkomailla tehdystä
työstä maksetusta palkasta.

250771

Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta
199 .
Lakia sovelletaan palkkaan, joka saadaan
lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen sellaisen ulkomaantyöskentelyn perusteella,
joka alkaa lain voimaantulopäivänä tai sen
jälkeen. Vuoden 1995 aikana voimassa ollutta lakia sovelletaan kuitenkin palkkaan,
joka saadaan vuonna 1996 ja 1997, jos ulkomaantyöskentely
a) on alkanut vuoden 1995 aikana tai sitä
ennen; tai
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b) alkaa vuoden 1997 aikana tai sitä ennen
sekä Suomen ja työskentelyvaltion välillä
voimassa olevan kaksinkertaisen verotuksen
välttämiseksi tehdyn sopimuksen nimen-
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omaisen määräyksen mukaan työskentelyvaltio ei saa verottaa palkasta, joka saadaan
rakennus-, asennus- tai kokoonpanotoimintaan liittyvästä työstä.

Laki
verotuslain 60 §:n kumoamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1§
Täten kumotaan 12 päivänä joulukuuta
1958 annetun verotuslain 60 §, sellaisena
kuin se on 20 päivänä joulukuuta 1985 annetussa laissa (1040/85).

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1995

2§
Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta 199.
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1996 toimitettavassa verotuksessa.

