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EDUSKUNNAN VASTAUS 92/2008 vp
Hallituksen esitys laiksi ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain
muuttamisesta

Asia
Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä
laiksi ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain muuttamisesta (HE
74/2008 vp).

Valiokuntakäsittely
Valtiovarainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (VaVM 12/2008 vp).
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki
ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta 16 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1217/1994) 2 §:n 2 ja 4 momentti, 4 §:n 1 momentti, 5 §, 6 §:n 1 ja 3 momentti sekä 7 §,
sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 2 ja 4 momentti sekä 4 §:n 1 momentti laissa 1091/1998 ja 7 § laissa 1572/1995, sekä
lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 1091/1998, uusi 2 momentti, jolloin muutetut 2 ja 4 momentti ja nykyinen 3 momentti siirtyvät 3—5 momentiksi, lakiin uusi 2 a § ja
4 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 1091/1998, uusi 3 momentti seuraavasti:
2§
Ulkomainen väliyhteisö
— — — — — — — — — — — — — —
Ulkomaiseen väliyhteisöön rinnastetaan ulkomaisen yhteisön ulkomainen kiinteä toimipaikka, joka täyttäisi tämän lain edellytykset, jos se
olisi itsenäinen yhteisö. Lisäksi edellytetään,
että kiinteä toimipaikka sijaitsee eri valtiossa
kuin ulkomainen yhteisö ja että siihen liittyvää
tuloa ei ole verotettu yhteisön asuinvaltiossa.
HE 74/2008 vp
VaVM 12/2008 vp

Ulkomaisena väliyhteisönä ei kuitenkaan pidetä:
1) yhteisöä, jonka tulon on selvitetty pääasiallisesti kertyneen yhteisön asuinvaltiossaan harjoittamasta teollisesta tuotantotoiminnasta, siihen verrattavasta muusta tuotantotoiminnasta tai
laivanvarustustoiminnasta taikka siellä harjoitetusta myynti- tai markkinointitoiminnasta, joka
välittömästi palvelee teollista tuotantotoimintaa, siihen verrattavaa muuta tuotantotoimintaa
tai laivanvarustustoimintaa harjoittavaa yhtei-

EV 92/2008 vp — HE 74/2008 vp

söä ja joka suuntautuu pääasiallisesti yhteisön
asuinvaltion alueelle, taikka suorituksista, joiden maksaja on siinä valtiossa asuva ja siellä
mainitunlaista toimintaa harjoittava, samaan
osakeyhtiölain (624/2006) 8 luvun 12 §:ssä tarkoitettuun konserniin kuuluva yhteisö; eikä
2) yhteisöä, jonka asuinvaltion kanssa Suomella on voimassa kaksinkertaisen verotuksen
välttämistä koskeva sopimus, jos yhteisöä on sopimuksen mukaan pidettävä kyseisessä valtiossa asuvana ja sopimusta sovelletaan yhteisön
saamaan tuloon, edellyttäen, että yhteisöt ovat
kyseisessä valtiossa velvollisia suorittamaan tulostaan veroa, joka ei olennaisesti eroa verosta,
jota yhteisöjen on Suomessa tulostaan suoritettava, ja että yhteisö ei ole saanut hyötyä kyseisen
valtion erityisestä veronhuojennuslainsäädännöstä.
— — — — — — — — — — — — — —
Veron, jota yhteisöjen on asuinvaltiossaan tulostaan suoritettava, katsotaan 3 momentin 2
kohdassa tarkoitetulla tavalla olennaisesti
eroavan verosta, jota yhteisöjen on Suomessa
suoritettava, jos yhteisöt asuvat Euroopan unionin ulkopuolella ja ovat asuinvaltiossaan voimassa olevan verolainsäädännön mukaan siellä
velvollisia suorittamaan valtiolle tai sen osalle
tulostaan veroa, jonka tosiasiallinen yhteismäärä on keskimääräisesti pienempi kuin 3/4 yhteisöjen Suomessa tulostaan tosiasiallisesti suorittaman veron määrästä. Valtiovarainministeriön
asetuksella säädetään niistä verosopimusvaltioista, joissa veron katsotaan olennaisesti eroavan verosta, jota yhteisöjen on Suomessa suoritettava.
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 jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten keskinäisestä avusta välittömien verojen ja
2

vakuutusmaksuista perittävien verojen alalla annettu neuvoston direktiivi 77/799/ETY koskee
kyseistä valtiota tai että kyseisen valtion kanssa
on sovittu 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.
Yhteisön katsotaan asettautuneen asuinvaltioonsa ja harjoittavan siellä taloudellista toimintaa, kun yhteisön harjoittaman toiminnan
luonne huomioon ottaen:
1) yhteisöllä on käytettävinään asuinvaltiossaan toimintansa harjoittamiseksi tarpeelliset
toimitilat ja kalusto;
2) yhteisöllä on käytettävänään asuinvaltiossaan riittävä henkilökunta, joka on toimivaltainen itsenäisesti harjoittamaan yhteisön liiketoimintaa; ja
3) yhteisön henkilökunta tekee itsenäisesti
yhteisön päivittäistä toimintaa koskevat päätökset.

4§
Veronalainen tulo
Veronalaista tuloa on verovelvollisen välitöntä ja ulkomaista välillistä omistusosuutta taikka
edunsaaja-asemaa vastaava osa ulkomaisen väliyhteisön tulosta, jos verovelvollinen yksin tai
yhdessä samaan etupiiriin kuuluvien kanssa
omistaa vähintään 25 prosenttia yhteisön pääomasta tai on edunsaajana oikeutettu vähintään
25 prosentin osuuteen yhteisön varallisuuden
tuotosta. Edellä 2 §:n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla huomioon otetusta voitosta jaettua
osinkoa ei pidetä veronalaisena tulona.
— — — — — — — — — — — — — —
Osuus väliyhteisön tuloon luetaan sen tulolähteen tuloksi, johon väliyhteisön osakkeet
kuuluvat. Veronalainen tulo säilyttää osakkaan
verotuksessa myös alkuperäisen tulolajinsa.
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5§
Tappion vähentäminen
Edellä 4 §:ssä tarkoitetun osakkaan osuus ulkomaisen yhteisön tappiosta vähennetään osakkaan tämän lain mukaan verotettavasta osuudesta saman yhteisön tuloon tappiovuotta seuraavien kymmenen verovuoden aikana sitä mukaa
kuin tuloa syntyy.

verotuksen
poistamisesta
annetun
lain
(1552/1995) 5 §:n säännöksiä.
— — — — — — — — — — — — — —
Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu hyvitys ei
voi ylittää Suomessa samasta tulosta suoritettavien verojen määrää. Hyvityksen määrään sovelletaan soveltuvilta osin kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annettua lakia.
7§

6§

Ilmoittamisvelvollisuus

Ulkomaisen veron hyvittäminen

Verovelvollisen tulee veroilmoituksessaan ilmoittaa ja siihen liittää ulkomaista väliyhteisöä
koskevat tiedot ja selvitykset siten kuin Verohallinto määrää.

Tämän lain nojalla verotettavasta tulosta
maksettavasta verosta vähennetään se vieraalle
valtiolle suoritettujen tuloverojen määrä, jonka
ulkomainen väliyhteisö on maksanut samasta tulosta. Jos ulkomaisen väliyhteisön suorittamien
verojen määrää ei kokonaan voida hyvittää, hyvittämättä jäänyt määrä vähennetään verovelvollisen vaatimuksesta tämän lain nojalla seuraavalta verovuodelta verotettavasta tulosta maksettavasta verosta. Käyttämättömään hyvitykseen sovelletaan kansainvälisen kaksinkertaisen

Tämä laki tulee voimaan päivänä
kuuta
20 .
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2009 toimitettavassa verotuksessa. Kiinteisiin toimipaikkoihin, jotka ovat olleet olemassa
31 päivänä joulukuuta 2007, lain 2 §:n 2 momenttia sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2015.

Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2008
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