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VALTIOVARAINVALIOKUNNAN
MIETINTÖ 24/2009 vp
Hallituksen esitys eräiden Caymansaarten
kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten hyväksymisestä ja laiksi sopimusten
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO
Vireilletulo
Eduskunta on 22 päivänä syyskuuta 2009 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti
käsiteltäväksi hallituksen esityksen eräiden
Caymansaarten kanssa tehtyjen tuloverotusta
koskevien sopimusten hyväksymisestä ja laiksi
sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 127/2009
vp).
Jaostovalmistelu
Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan
verojaostossa.

Asiantuntijat
Verojaostossa ovat olleet kuultavina
- finanssineuvos Antero Toivainen, valtiovarainministeriö
- ylitarkastaja Sari Wulff, Verohallitus.
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry, Keskuskauppakamari, Maa- ja metsätaloustuottajain
Keskusliitto MTK ry, Suomen Ammattiliittojen
Keskusjärjestö SAK ry, Suomen Yrittäjät ry ja
Veronmaksajain Keskusliitto ovat ilmoittaneet,
ettei niillä ole huomauttamista asiaan.

HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi eräät Caymansaarten kanssa huhti- ja kesäkuussa 2009 tehdyt tuloverotusta koskevat sopimukset. Sopimukset koskevat veroasioista annettavia tietoja, luonnollisten henkilöiden kaksinkertaisen verotuksen välttämistä, laivoja tai
ilma-aluksia kansainvälisessä liikenteessä käyttävien yritysten kaksinkertaisen verotuksen välttämistä ja keskinäistä sopimusmenettelyä etuyhteydessä olevien yritysten tulon oikaisemisen
yhteydessä.
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Sopimukset rakentuvat eräin poikkeuksin
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön
(OECD) laatimille malliverosopimukselle ja tietojenvaihtoa koskevalle mallisopimukselle.
Sopimuksissa on määräyksiä veroasioita koskevien tietojen vaihtamisesta sekä määräyksiä,
joilla toiselle sopimuspuolelle eräissä tapauksissa myönnetään oikeus verottaa eri tuloja tai
varallisuutta, kun taas toisen on vastaavasti
luovuttava käyttämästä verolainsäädäntöönsä
perustuvaa verottamisoikeuttaan tai muulla
tavoin myönnettävä huojennus verosta, jotta
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kansainvälinen kaksinkertainen verotus vältetään.
Sopimukset liittyvät OECD:n hankkeeseen,
jolla on tarkoitus taistella haitallista verokilpailua vastaan.

Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimusten
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu
tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella
säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti sopimusten kanssa.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT
Perustelut
Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä
syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus
Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,
että eduskunta hyväksyy hallituksen
esityksessä tarkoitetut sopimukset ja
että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 2009
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
pj.
vpj.
jäs.
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Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut
valiokuntaneuvos Jukka Vanhanen.
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