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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Pohjoismaiden Investoin
tipankin palveluksessa olevan henkilön verottamisesta annetun lain 
muuttamisesta ja laiksi työnantajan sosiaalitnrvamaksusta annetun 
lain 2 ja 5 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan Pohjoismaiden Inves
tointipankin palveluksessa olevan henkilön ve
rottamisesta annettua lakia muutettavaksi si
ten, että lakia sovellettaisiin myös Pohjoismai
den projektivientirahastoon ja sen vakinaisessa 
palveluksessa olevaan henkilöön sekä että lais
sa tarkoitettu lopullinen palkkavero alennettai
siin 40 prosentista 35 prosenttiin. Työnantajan 
sosiaaliturvamaksusta annettua lakia ehdote
taan muutettavaksi siten, että Projektivientira
haston ja muun lopullisen palkka,veron perimi
seen velvollisen työnantajan olisi suoritettava 
työnantajan sosiaaliturvamaksua lopullisen 
palkkaveron alaisen palkan perusteella. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mah
dollisimman pian sen jälkeen, kun ne on 
hyväksytty ja vahvistettu. Lakia Pohjoismaiden 
Investointipankin palveluksessa olevan henki
lön verottamisesta annetun lain muuttamisesta 
sovellettaisiin lopullista palkkaveroa koskevien 
säännösten osalta palkkaan, joka saadaan 1 
päivänä kesäkuuta 1994 tai sen jälkeen, sekä 
muulta osalta ensimmäisen kerran vuodelta 
1994 toimitettavassa verotuksessa. Lakia työn
antajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 
muuttamisesta sovellettaisiin palkkaan, joka 
maksetaan 1 päivänä kesäkuuta 1994 tai sen 
jälkeen. 

PERUSTELUT 

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset 

Pohjoismaiden Investointipankin palveluk
sessa olevan henkilön verottamisesta annetun 
lain (562176) mukaan pankin vakinaisessa pal
veluksessa,aoleva, muu kuin Suomessa asunut 
henkilö m<llkSaa pankilta saamastaan palkkatu
losta pääsääntöisesti 40 prosentin lopullisen 
palkkaveron. Helsingissä toimii nykyisin neljä 
yhteispohjoismaista rahoituslaitosta, nimittäin 
Pohjoismaiden Investointipankki, Pohjoismai
den kehitysrahasto, Pohjoismaiden ympäristö
rahoitusyhtiö ja Pohjoismaiden projektivienti
rahasto. Näistä Pohjoismaiden kehitysrahasto 
ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö toi
mivat hallinnollisesti Pohjoismaiden Investoin
tipankin yhteydessä muun muassa siten, että 
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niiden henkilöstöt ovat pankin palveluksessa. 
Niin ollen edellä mainittua lakia sovelletaan 
myös niihin Pohjoismaiden Investointipankin 
palveluksessa oleviin henkilöihin, jotka pankis
sa hoitavat Pohjoismaiden kehitysrahaston ja 
Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön tehtä
viä. Koska on pidettävä kohtuullisena ja tar
koituksenmukaisena, että kysymyksessä olevaa 
lakia voitaisiin soveltaa myös Pohjoismaiden 
projektivientirahastoon ja sen vakinaisessa pal
veluksessa olevaan henkilöön, ehdotetaan la
kiin tehtäväksi tarpeelliset muutokset. Lisäksi 
ehdotetaan, että laissa tarkoitetun lopullisen 
palkkaverdn suuruus alennetaan 40 prosentista 
35 prosenttiin. Ehdotus palkkaveron alentami
sesta liittyy tämän esityksen kanssa samassa 
yhteydessä annettuun hallituksen esitykseen 
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laiksi ulkomailta tulevan palkansaajan lopulli
sesta palkkaverosta, jonka mukaan ulkomailta 
tuleva palkansaaja eräissä tapauksissa maksaisi 
palkkatulostaan lopullista palkkaveroa 35 pro
sentin verokannan mukaan. 

Muilta osin laki säilyisi ennallaan. Edellytyk
senä lopullisen palkkaveron soveltamiselle olisi 
edelleen, että verovelvollinen ei palvelussopi
musta tehdessään asu Suomessa tuloverolaissa 
tarkoitetulla tavalla. Lakia ei näin ollen sovel
lettaisi Suomen kansalaisiin lukuun ottamatta 
lähinnä sellaisia poikkeuksellisia tapauksia, 
joissa Suomen kansalainen tulisi tällaiseen pal
velukseen asuttuaan vähintään kolme edellistä 
vuotta ulkomailla. 

Työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetus
sa laissa (366/63) on säädetty ne perusteet, 
joiden mukaan sosiaaliturvamaksua on suori
tettava. Sanotun lain säännökset ehdotetaan 
saatettaviksi koskemaan myös Pohjoismaiden 
Investointipankin ja Pohjoismaiden projekti
vientirahaston palveluksessa olevien henkilöi
den verottamisesta annetun lain 2 §:n mukaista 
palkkaa sekä lopullisen palkkaveron perimiseen 
velvollista Projektivientirahastoa samoin kuin 
ulkomailta tulevan palkansaajan lopullisesta 
palkkaverosta annetun lain 4 §:n mukaista 
palkkaa sekä lopullisen palkkaveron perimiseen 
velvollista työnantajaa. Työnantajan sosiaali
turvamaksusta annettuun lakiin ehdotetaan 
tehtäväksi tästä johtuvat muutokset. 

2. Esityksen vaikutukset 

Laeilla ei ole organisatorisia vaikutuksia eikä 
myöskään merkittäviä vaikutuksia verojen ja 
sosiaaliturvamaksun tuottoon. 

3. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä valtiova
rainministeriössä. 

4. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdolli
simman pian sen jälkeen, kun ne on hyväksytty 
ja vahvistettu. Lakia Pohjoismaiden Investoin
tipankin palveluksessa olevan henkilön verot
tamisesta annetun lain muuttamisesta sovellet
taisiin lopullista palkkaveroa koskevien sään
nösten osalta palkkaan, joka saadaan 1 päivä
nä kesäkuuta 1994 tai sen jälkeen, sekä muulta 
osalta ensimmäisen kerran vuodelta 1994 toi
mitettavassa verotuksessa. Lakia työnantajan 
sosiaaliturvamaksusta annetun lain 2 ja 5 §:n 
muuttamisesta sovellettaisiin palkkaan, joka 
maksetaan 1 päivänä kesäkuuta 1994 tai sen 
jälkeen. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 
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1. 
Laki 

Pohjoismaiden Investointipankin palveluksessa olevan henkilön verottamisesta annetun lain 
muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Pohjoismaiden Investointipankin palveluksessa olevan henkilön verottamisesta 29 

päivänä kesäkuuta 1976 annetun lain (562/76) nimike ja 3 §:n 2 momentti sekä 
lisätään 1 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 

Laki 
Pohjoismaiden Investointipankin ja Pohjoismaiden projektivientirahaston palveluksessa olevien 

henkilöiden verottamisesta 

1 § 

Mitä tässä laissa säädetään Pohjoismaiden 
Investointipankista ja sen vakinaisessa palve
luksessa olevasta henkilöstä, sovelletaan vas
taavasti Pohjoismaiden projektivientirahastoon 
ja sen vakinaisessa palveluksessa olevaan hen
kilöön. 

3§ 

Lopullinen palkkavero on 35 prosenttia 

palkkatulon kokonaismäärästä. Vero menee 
kokonaisuudessaan valtiolle. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Lakia sovelletaan lopullista palkkaveroa kos
kevien säännösten osalta palkkaan, joka saa
daan 1 päivänä kesäkuuta 1994 tai sen jälkeen, 
sekä muulta osalta ensimmäisen kerran vuodel
ta 1994 toimitettavassa verotuksessa. 
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2. 
Laki 

työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 2 ja 5 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työnantajan sosiaaliturvamaksusta 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun lain (366/63) 

2 § ja 5 §:n 4 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 2 § 14 päivänä kesäkuuta 1985 annetussa laissa (461185) ja 5 §:n 4 

momentti 7 päivänä huhtikuuta 1989 annetussa laissa (316/89), seuraavasti: 

2§ 
Palkalla tarkoitetaan tässä laissa ennakkope

rintälain 4 §:ssä, Pohjoismaiden Investointipan
kin ja Pohjoismaiden projektivientirahaston 
palveluksessa olevien henkilöiden verottamises
ta annetun lain (562/76) 2 §:ssä sekä ulkomailta 
tulevan palkansaajan lopullisesta palkkaverosta 
annetun lain ( 1 ) 4 §:ssä mainittua palkkaa 
ottaen työn suorittamisesta aiheutuvien kustan
nusten osalta huomioon, mitä ennakkoperintä
lain 8 §:ssä säädetään. Palkkaan kuuluvat luon
toisedut arvioidaan ennakkoperintälaissa sää
detyllä tavalla. Niin ikään pidetään palkkana 
sellaista rajoitetusti verovelvollisen tulon ja 
varallisuuden verottamisesta annetun lain 
4 §:ssä tarkoitetun palkan määrää, josta peri
tään sanotun lain mukainen lähdevero. 

Työnantajana tarkoitetaan tässä laissa en
nakkoperintälain 4 §:n 4 momentissa mainittua 
työnantajaa, Pohjoismaiden Investointipank
kia, Pohjoismaiden projektivientirahastoa, ul
komailta tulevan palkansaajan lopullisesta 

Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 1994 

palkkaverosta annetun lain 2 §:ssä mainittua 
työnantajaa sekä rajoitetusti verovelvollisen tu
lon ja varallisuuden verottamisesta annetussa 
laissa tarkoitettua lähdeveron perimiseen vel
vollista. Jos palkkasaatava suoritetaan työnan
tajan konkurssiin luovutetusta omaisuudesta, 
on konkurssipesän näistä varoista maksetun 
palkkasaatavan perusteella suoritettava työn
antajan sosiaaliturvamaksu. 

5§ 

Lopullisen palkkaveron ja lähdeveron peri
miseen velvollisen on suoritettava sosiaalitur
vamaksu lopullisen palkkaveron ja lähdeveron 
suorittamiselle säädetyssä määräajassa. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199. 

Lakia sovelletaan palkkaan, joka maksetaan 
1 päivänä kesäkuuta 1994 tai sen jälkeen. 

Tasavallan Presidentti 

, MAUNO KOIVISTO 

Valtiovarainministeri Iiro Viinanen 
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Liite 

1. 
Laki 

Pohjoismaiden Investointipankin palveluksessa olevan henkilön verottamisesta annetun lain 
muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Pohjoismaiden Investointipankin palveluksessa olevan henkilön verottamisesta 29 

päivänä kesäkuuta 1976 annetun lain (562/76) nimike ja 3 §:n 2 momentti sekä 
lisätään 1 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

Laki 
Pohjoismaiden Investointipankin palveluksessa 

olevan henkilön verottamisesta 

Lopullinen palkkavero on 40 prosenttia 
palkkatulon kokonaismäärästä. Vero menee 
kokonaisuudessaan valtiolle. 

1 § 

3§ 

Ehdotus 

Laki 
Pohjoismaiden Investoinpankin ja Pohjoismaiden 
projektivientirahaston palveluksessa olevien hen

kilöiden verottamisesta 

Mitä tässä laissa säädetään Pohjoismaiden 
Investointipankista ja sen vakinaisessa palveluk
sessa olevasta henkilöstä, sovelletaan vastaavasti 
Pohjoismaiden projektivientirahastoon ja sen va
kinaisessa palveluksessa olevaan henkilöön. 

Lopullinen palkkavero on 35 prosenttia 
palkkatulon kokonaismäärästä. Vero menee 
kokonaisuudessaan valtiolle. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199. 

Lakia sovelletaan lopullista palkkaveroa kos
kevien säännösten osalta palkkaan, joka saadaan 
1 päivänä kesäkuuta 1994 tai sen jälkeen, sekä 
muulta osalta ensimmäisen kerran vuodelta 1994 
toimiteltavassa verotuksessa. 
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2. 
Laki 

työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 2 ja 5 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työnantajan sosiaaliturvamaksusta 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun lain (366/63) 

2 § ja 5 §:n 4 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 2 § 14 päivänä kesäkuuta 1985 annetussa laissa ( 461185) ja 5 §:n 4 

momentti 7 päivänä huhtikuuta 1989 annetussa laissa (316/89), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

2§ 
Palkalla tarkoitetaan tässä laissa ennakkope

rintälain 4 §:ssä ja Pohjoismaiden Investointi
pankin palveluksessa olevan henkilön verotta
misesta annetun lain (562176) 2 §:ssä mainittua 
palkkaa, ottaen työn suorittamisesta aiheutuvi
en kustannusten osalta huomioon, mitä ennak
koperintälain 8 §:ssä on säädetty. Palkkaan 
kuuluvat luontoisedut arvioidaan ennakkope
rintälaissa säädetyllä tavalla. Niin ikään pide
tään palkkana sellaista rajoitetusti verovelvol
lisen tulon ja varallisuuden verottamisesta an
netun lain (627178) 4 §:ssä tarkoitetun palkan 
määrää, josta peritään sanotun lain mukainen 
lähdevero. 

Työnantajana tarkoitetaan tässä laissa en
nakkoperintälain 4 §:n 4 momentissa mainittua 
työnantajaa, Pohjoismaiden Investointipankkia 
sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varal
lisuuden verottamisesta annetussa laissa tarkoi
tettua lähdeveron perimiseen velvollista. Jos 
palkkasaatava suoritetaan työnantajan kon
kurssiin luovutetusta omaisuudesta, on kon
kurssipesän näistä varoista maksetun palk
kasaatavan perusteella suoritettava työnanta
jan sosiaaliturvamaksu. 

Pohjoismaiden Investointipankin ja lähde
veron perimiseen velvollisen on suoritettava 
sosiaaliturvamaksu lopullisen palkkaveron ja 
lähdeveron suorittamiselle säädetyssä määrä
ajassa. 

Ehdotus 

2§ 
Palkalla tarkoitetaan tässä laissa ennakkope

rintälain 4 §:ssä, Pohjoismaiden Investointipan
kin ja Pohjoismaiden projektivientirahaston pal
veluksessa olevien henkilöiden verottamisesta 
annetun lain (562176) 2 §:ssä sekä ulkomailta 
tulevan palkansaajan lopullisesta palkkaverosta 
annetun lain ( 1 ) 4 §:ssä mainittua palk
kaa ottaen työn suorittamisesta aiheutuvien 
kustannusten osalta huomioon, mitä ennakko
perintälain 8 §:ssä säädetään. Palkkaan kuulu
vat luontoisedut arvioidaan ennakkoperintä
laissa säädetyllä tavalla. Niin ikään pidetään 
palkkana sellaista rajoitetusti verovelvollisen 
tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun 
lain 4 §:ssä tarkoitetun palkan määrää, josta 
peritään sanotun lain mukainen lähdevero. 

Työnantajana tarkoitetaan tässä laissa en
nakkoperintälain 4 §:n 4 momentissa mainittua 
työnantajaa, Pohjoismaiden Investointipank
kia, Pohjoismaiden projektivientirahastoa, ulko
mailta tulevan palkansaajan lopullisesta palkka
verosta annetun lain 2 §:ssä mainittua työnanta
jaa sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon ja 
varallisuuden verottamisesta annetussa laissa 
tarkoitettua lähdeveron perimiseen velvollista. 
Jos palkkasaatava suoritetaan työnantajan 
konkurssiin luovutetusta omaisuudesta, on 
konkurssipesän näistä varoista maksetun palk
kasaatavan perusteella suoritettava työnanta
jan sosiaaliturvamaksu. 

5§ 

Lopullisen palkkaveron ja lähdeveron perimi
seen velvollisen on suoritettava sosiaaliturva
maksu lopullisen palkkaveron ja lähdeveron 
suorittamiselle säädetyssä määräajassa. 
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Ehdotus 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Lakia sovelletaan palkkaan, joka maksetaan 
1 päivänä kesäkuuta 1994 tai sen jälkeen. 




