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EDUSKUNNAN VASTAUS 16/2013 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien
säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja
direktiivin soveltamisesta sekä laeiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 13 §:n ja ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain
2 a §:n muuttamisesta

Asia
Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä antanut
eduskunnalle esityksensä laiksi hallinnollisesta
yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin
77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston
direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta sekä laeiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3
ja 13 §:n ja ulkomaisten väliyhteisöjen osakkai-

den verotuksesta annetun lain 2 a §:n muuttamisesta (HE 190/2012 vp).

Valiokuntakäsittely
Valtiovarainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (VaVM 4/2013 vp).
Päätös
Nyt koolla oleva eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki
hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1§
Direktiivin täytäntöönpano
Hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin 2011/16/EU, jäljemHE 190/2012 vp
VaVM 4/2013 vp

pänä virka-apudirektiivi, lainsäädännön alaan
kuuluvat säännökset ovat lakina noudatettavia,
jollei tästä laista muuta johdu.
Virka-apudirektiivin täytäntöönpanosta muutoin säädetään tarvittaessa valtioneuvoston asetuksella.
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2§
Soveltamisala
Tämän lain ja virka-apudirektiivin mukaisesti:
1) pannaan Suomessa täytäntöön virka-apudirektiivissä tarkoitettu toisen Euroopan unionin
jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen Suomen toimivaltaiselle viranomaiselle tekemä yhteistyöpyyntö;
2) lähetetään Suomen toimivaltaisen viranomaisen yhteistyöpyyntö pantavaksi täytäntöön
toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa;
3) käsitellään kolmannesta maasta saatujen
tietojen edelleen luovuttamista ja kolmanteen
maahan luovutettavia tietoja koskevat asiat.
3§
Yhteistyömuodot
Yhteistyö käsittää tietojenvaihdon, toisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen valtuuttamien virkamiesten läsnäolon virastoissa ja
osallistumisen hallinnollisiin tutkimuksiin toisessa jäsenvaltiossa, samanaikaiset tarkastukset, tiedoksiannon ja palautteen lähettämisen siten kuin virka-apudirektiivissä säädetään.
4§
Yhteistyön piiriin kuuluvat verot
Yhteistyön piiriin kuuluvat jäsenvaltion ja
sen alueellisten tai hallinnollisten osa-alueiden
taikka paikallisviranomaisten kantamat tai niiden puolesta kannetut verot edellyttäen, että ne
kannetaan alueella, johon perussopimuksia sovelletaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 52 artiklan nojalla.
Yhteistyön piiriin eivät kuulu:
1) arvonlisävero, tullit ja valmisteverot, jotka
kuuluvat jäsenvaltioiden välistä hallinnollista
yhteistyötä koskevan unionin muun lainsäädännön soveltamisalaan;
2) jäsenvaltiolle, jäsenvaltion osa-alueelle tai
julkisoikeudellisille
sosiaaliturvalaitoksille
maksettavat pakolliset sosiaaliturvamaksut.
2

Edellä 1 momentissa tarkoitettuihin veroihin
eivät kuulu:
1) maksut, kuten maksut viranomaisten antamista todistuksista ja muista asiakirjoista; tai
2) sopimusluonteiset maksut, kuten vastike
julkisista palveluista.
5§
Automaattisen tietojenvaihdon piiriin kuuluvat
tulo- ja pääomalajit
Toimivaltaisen viranomaisen on automaattista tietojenvaihtoa käyttäen ilmoitettava toisen
jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle sellaiset saatavilla olevat tiedot, jotka koskevat tässä jäsenvaltiossa asuvia henkilöitä ja seuraavia
tulo- ja pääomalajeja:
1) työtulo;
2) johtajanpalkkio;
3) henkivakuutustuotteet, joita muut tietojenvaihtoa koskevat unionin oikeudelliset välineet
ja muut vastaavat toimenpiteet eivät kata;
4) eläkkeet;
5) kiinteän omaisuuden omistaminen ja siitä
saatava tulo.
6§
Toimivaltaiset viranomaiset
Tässä laissa tarkoitettuja toimivaltaisia viranomaisia ovat Energiamarkkinavirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto, Lääkealan turvallisuusja kehittämiskeskus, Tulli, Verohallinto ja Ahvenanmaan valtionvirasto sekä niiden valtuuttamat viranomaiset sen mukaan kuin näiden viranomaisten verotusta koskevasta toimivallasta
muualla lainsäädännössä säädetään.
Verohallinto vastaa yhteydenpidosta Euroopan komissioon.
7§
Voimaantulo
Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta
20 . Sitä sovelletaan jo 1 päivästä tammikuuta
2013.
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Lain 5 § tulee kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta 2015 ja sitä sovelletaan samasta ajankohdasta alkaen.

Tällä lailla kumotaan keskinäisestä virkaavusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten
viranomaisten välillä annettu laki (1220/1994).

Laki
rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 13 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain (627/1978) 3 §:n 5 momentti ja 13 §:n 1 momentin 3 kohdan a alakohta, sellaisina kuin ne ovat laissa 814/2008, seuraavasti:
3§
— — — — — — — — — — — — — —
Lähdeveroa ei ole suoritettava osingosta, joka
maksetaan Suomessa rajoitetusti verovelvolliselle tuloverolain 33 d §:n 4 momentissa tai elinkeinotulon
verottamisesta
annetun
lain
(360/1968) 6 a §:ssä tarkoitettua yhteisöä vastaavalle yhteisölle ja joka olisi verovapaa kyseisten säännösten mukaan, jos osinko maksettaisiin kotimaiselle yhteisölle. Lähdeveroa ei ole
suoritettava myöskään yhteisön saamasta osuuskunnan osuuspääomalle, sijoitusosuudelle ja lisäosuudelle maksamasta korosta, kotimaisen
säästöpankin kantarahasto-osuudelle ja lisärahastosijoitukselle maksamasta voitto-osuudesta
ja korosta eikä keskinäisen vakuutusyhtiön ja
vakuutusyhdistyksen maksamasta takuupääoman korosta. Verovapauden edellytyksenä on,
että yhteisön kotipaikka on Euroopan talousalueella ja hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annettu neuvoston direktiivi 2011/16/EU
tai jokin sopimus virka-avusta ja tietojenvaihdosta veroasioissa Euroopan talousalueella koskee osingonsaajan kotivaltiota. Lisäksi edellytyksenä on, että lähdeveroa ei osingonsaajan sel-

vityksen mukaan tosiasiassa voida kokonaisuudessaan hyvittää osingonsaajan asuinvaltiossa
Suomen ja osingonsaajan asuinvaltion välillä
kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta tehdyn sopimuksen perusteella.
— — — — — — — — — — — — — —
13 §
Verotusmenettelystä annetun lain mukaisessa
järjestyksessä verotetaan:
— — — — — — — — — — — — — —
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 jokin sopimus virka-avusta ja tietojenvaihdosta
veroasioissa Euroopan talousalueella koskee
osingonsaajan kotivaltiota; ja
— — — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta
20 . Sitä sovelletaan kuitenkin jo 1 päivästä
tammikuuta 2013.
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Laki
ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 2 a §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain (1217/1994) 2 a §:n
1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 680/2008, seuraavasti:
2a§
Euroopan talousalueella tai verosopimusvaltiossa asuvia yhteisöjä koskevat tarkemmat
määräykset
Tätä lakia ei sovelleta ulkomaiseen yhteisöön, jonka kotipaikka on Euroopan talousalueeseen kuuluvassa tai 2 §:n 3 momentin 2 kohdassa tarkoitetussa valtiossa, edellyttäen, että hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annettu
neuvoston direktiivi 2011/16/EU koskee kyseistä valtiota tai että kyseisen valtion kanssa on so-

Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 2013
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vittu viranomaisten välisestä tietojenvaihdosta
veroasioissa, joka yhdessä sopimusvaltioiden sisäisen lainsäädännön kanssa mahdollistaa tämän lain soveltamisen kannalta riittävän tietojenvaihdon. Lisäksi edellytetään, että yhteisö on
todellisuudessa asettautunut asuinvaltioonsa ja
tosiasiallisesti harjoittaa siellä taloudellista toimintaa.
— — — — — — — — — — — — — —
Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta
20 . Sitä sovelletaan kuitenkin jo 1 päivästä
tammikuuta 2013.

