
HE 76/1995 vp 

Hallituksen esitys Eduskunnalle Iaeiksi ulkomailta tule
van palkansaajan lähdeverosta ja kansainvälisen kaksinker
taisen verotuksen poistamisesta sekä eräiden muiden lakien 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esitys sisältää useita ehdotuksia Suomen 
kansamvälisen verolainsäädännön muuttami
sesta. 

Esityksessä ehdotetaan ulkomaantyösken
telyn verovapautta koskevaa niin sanottua 
kuuden kuukauden sääntöä muutettavaksi 
siten, että sääntöä ei sovellettaisi, jos työs
kentelyvaltio ei verosopimuksen mukaan saa 
verottaa palkasta. Sääntöä muutettaisiin 
myös siten, että kuuden kuukauden säännön 
alainen tulo vaikuttaisi siihen verokantaan, 
jota sovelletaan verovelvollisen Suomesta 
saamaan ansiotuloon. Lisäksi ehdotetaan, 
että kuuden kuukauden säännön perusteella 
verovapaasta ulkomaantyötulosta olisi suori
tettava kunnallisverotuksessa vahvistettujen 
veroäyrien perusteella suoritettavat maksut 
sekä työnantajan sosiaaliturvamaksu. 

Ulkomaisten taiteilijoiden ja urheilijoiden 
Suomessa esiintymiseen perustuva tulo eh
dotetaan säädettäväksi Suomesta saaduksi 
tuloksi, josta on lähdeverolain mukaan mak
settava veroa Suomessa riippumatta siitä, 
onko taiteilijalla tai urheilijalla työnantaja 
täällä. Tällaisesta tulosta vähennettäisiin kui
tenkin ennen veron perimistä tositieeiliset 
matka-, kuljetus- ja majoituskulut sekä kaa
vamainen kiinteä 30 prosentin suuruinen 
vähennys. Tämä merkitsee, että tosiasiallinen 
veroprosentti laskisi 35 prosentista 24,5 pro
senttiin. 

Esityksessä ehdotetaan myös säädettäväksi 
laki ulkomailta tulevan palkansaajan lähde
verosta. Lakiehdotuksen mukaan ulkomailta 
tulevat erityistä asiantuntemusta omaavat 
avainhenkilöt voisivat Suomesta saatavan 
palkkatulonsa verotuksessa tietyin edellytyk
sin valita palkkatulon verotuksessa normaa
lin tuloverotuksen asemesta palkkatulon läh
deverotuksen enintään 24 kuukauden ajaksi. 
Lähdeverojärjestelmä koskisi ulkomaista pal
kansaajaa, joka toimii opettajana yliopistos
sa, korkeakoulussa tai muussa ylemmässä 
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oppilaitoksessa taikka harjoittaa tieteellistä 
tutkimustyötä. Muilta ulkomailta tulevilta 
palkansaajilta edellytettäisiin, että heidän 
rahapalkkansa on vähintään 35 000 markkaa 
kuukaudessa. Palkkatulon lähdeveron suu
ruus olisi 35 prosenttia palkasta. 

Lisäksi ehdotetaan, että ulkomaiselle va
kuutuslaitokselle maksettavia vapaaehtoisen 
eläkevakuutuksen maksuja ei saisi vähentää 
verotuksessa ja että työnantajan suorittamat 
tällaiset maksut luettaisiin työntekijän tulok
si. Ulkomaisen vakuutuslaitoksen Suomessa 
sijaitsevan sivukonttorin myöntämien vakuu
tusten maksut säilyisivät kuitenkin vähen
nyskelpoisina ja työnantajan maksamina 
työntekijälle verovapaina samoin edellytyk
sin kuin suomalaiselle vakuutuslaitokselle 
suoritetut maksut. 

Esityksessä ehdotetaan myös säädettäväksi 
laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuk
sen poistamisesta. Laki sisältäisi kansainväli
sen kaksinkertainen verotuksen poistamista 
koskevat säännökset, joita sovellettaisiin se
kä silloin, kun kansainvälinen kaksinkertai
nen verotus poistetaan verosopimuksen no
jalla, että silloin, kun kaksinkertaisen vero
tuksen poistaminen perustuu yksinomaan 
Suomen lainsäädäntöön. Uusi laki korvaisi 
nykyisen veronhyvityslain, jota ei sovelleta 
verosopimustilanteessa. Lain menettelysään
nökset vastaavat veronhyvityslain voimassa 
olevia säännöksiä eräin tarkennuksin, jotka 
lähinnä johtuvat verolainsäädännössä tapah
tuneista muutoksista. 

Lisäksi ehdotetaan eräitä Suomen kansain
väliseen verolainsäädäntöön liittyviä pienem
piä tarkistuksia. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä tammikuuta 1996. 

Esitys liittyy vuoden 1996 talousarvioesi
tykseen ja on tarkoitus käsitellä sen yh
teydessä. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Kuuden kuukauden sääntö 

1.1. Nykytila 

Suomessa asuva henkilö on verovelvolli
nen Suomessa myös ulkomailta saamastaan 
tulosta. Tuloverolain (1532/92), jäljempänä 
TVL, 77 §:n mukaan vähintään kuusi kuu
kautta kestävästä ulkomaantyöskentelystä 
saatu palkka on kuitenkin eräin edellytyksin 
verovapaata. Suomessa ensimmäinen ulko
maanpalkan verovapautta koskeva säännös 
oli vuoden 1974 tulo- ja varallisuusverolain 
(1043/74) 22 §:n 1 momentin 6 kohdassa ol
lut niin sanottu yhden vuoden sääntö. Lain
kohta korvattiin 22 b §:llä (1136/85) vuoden 
1986 alusta. Tuolloin sääntö muutettiin ny
kyiseksi niin sanotuksi kuuden kuukauden 
säännöksi Ruotsin ja Tanskan tapaan. 

Kuuden kuukauden säännön mukaan Suo
messa asuva henkilö voi ulkomaan työsken
telyn aikana oleskella Suomessa enintään 
keskimäärin kuutena päivänä kutakin työs
kentelykuukautta kohden. Päiviä laskettaessa 
ei oteta lukuun sellaista Suomessa oleskelua, 
joka johtuu pakottavasta, verovelvollisesta ja 
hänen työnantajastaan riippumattomasta 
odottamattomasta syystä. Sääntö edellyttää, 
että kuuden kuukauden aikana joko työnan
taja tai työntekovaltio pysyy samana. Jos työ 
tapahtuu saman työnantajan palveluksessa, 
työntekovaltio voi vaihtua. Vastaavasti sa
massa valtiossa tapahtuvan työskentelyn kes
täessä vähintään kuusi kuukautta työnantajia 
voi olla useampia. 

Kuuden kuukauden sääntö ei koske suo
malaisessa aluksessa tai Suomen valtion tai 
suomalaisen julkisyhteisön palveluksessa 
ansaittua palkkaa. Myös Suomen Ulkomaan
kauppaliitto r.y:n palveluksessa ulkomailla 
työskentelevät ovat kuuden kuukauden sään
nön soveltamisalan ulkopuolella. 

Jos palkka on kuuden kuukauden säännön 
alaista tuloa, tämä merkitsee samalla, että 
työntekijä vapautuu vakuutetun kansaneläke
vakuutusmaksun ja sairausvakuutusmaksun 
suorittamiselta sekä että työnantajan ei ole 
suoritettava työnantajan sosiaaliturvamaksua 
tämän palkan perusteella. 

Suomessa työnantaja voi oma-aloitteisesti 
jättää ennakonpidätyksen toimittamatta ja 
työnantajan sosiaaliturvamaksun suorittamat-

ta, jos palkkaan soveltuu kuuden kuukauden 
sääntö. Sama koskee tilanteita, joissa ve
rosopimus sallii työntekovaltion käyttää ve
rottamisoikeuttaan, edellyttäen, että Suomi 
soveltaa palkkatulon osalta kaksinkertaisen 
verotuksen poistamisessa vapautusmenetel
mää. Esimerkiksi suomalaisen työnantajan 
lähettäessä Suomesta henkilön työhön muu
hun Pohjoismaahan tilanne on usein se, että 
palkasta ei ole toimitettava ennakonpidätystä 
Suomessa. Tällöin Pohjoismainen ennakon
pidätyssopimus (TREKK-avtal) edellyttää, 
että Suomen viranomaiset lähettävät työs
kentelr.stä ilmoituksen työntekovaltion viran
omaisille. Ennakonpidätyssopimus on raken
tunut Ruotsin ja Norjan käytännölle. Näissä 
valtioissa työnantajan, voidakseen maksaa 
ulkomaantyöstä palkkaa ilman ennakonpidä
tystä, on haettava veroviranomaiselta erityi
nen päätös. Tällaisessa järjestelmässä viran
omaiset saavat käytettäväkseen sen tiedon, 
jota ennakonpidätyssopimuksen mukaisen 
ilmoitusvelvollisuuden täyttäminen edellyt
tää. 

1.2. Lainsäädäntö eräissä Euroopan 
maissa 

Ruotsin lainsäädännön mukaan palkka vä
hintään kuusi kuukautta kestävästä ulko
maantyöskentelystä on verovapaata, jos ve
rovelvollinen voi osoittaa maksaneensa tu
losta veroa työntekovaltiossa. Jos ulko
maantyöskentely kestää yli vuoden samassa 
valtiossa, verovapaus ei kuitenkaan edellytä 
selvitystä verotuksesta työntekovaltiossa. 

Tanskassa on vähintään kuusi kuukautta 
kestävästä ulkomaantyöskentelystä saatu 
palkka verovapaata. Palkka vaikuttaa kuiten
kin korottavasti muun tulon verotukseen. Jos 
tällaiseen palkkaan verosopimuksen mukaan 
kuuluu yksinomainen verotusoikeus Tanskal
le, sovelletaan vain 50 prosentin verovapaut
ta. 

Norjassa on 1980-luvun alussa ollut voi
massa yhden vuoden sääntö. Tällä hetkellä 
Nmjassa ei ole ulkomaanpalkan verovapaut
ta koskevaa säännöstä lainkaan. 

Ranskassa ulkomaanpalkkaan sovelletaan 
verovapaussäännöstä, jos verovelvollinen on 
maksanut työntekovaltiossa veroa, joka on 
vähintään 2/3 siitä verosta, joka vastaavan 
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suuruisesta tulosta olisi maksettu Ranskassa. 
Verotusta toisessa valtiossa ei edellytetä, jos 
työskentely toisessa valtiossa ylittää 183 
päivää 12 kuukauden aikana ja verovelvolli
nen työskentelee laissa erikseen mainituilla 
aloilla, esimerkiksi rakennusteollisuudessa. 
Ulkomaanpalkka vaikuttaa aina korottavasti 
muun tulon verotukseen. 

Yhdistyneessä kuningaskunnassa on yhtä
jaksoisesti vähintään 365 päivää kestäneestä 
ulkomaantyöskentelystä saatu palkka verova
paata riippumatta siitä, onko tulo verotettu 
työntekovaltiossa. 

Saksassa ei tällä hetkellä ole ulkomaanpal
kan verovapautta koskevaa sääntelyä. 

1.3. Tavoitteet ja keskeiset ehdotukset 

Ulkomailta saadun palkkatulon verovapaus 
saajan kotiv~ltios~a on yk_sinkert~isin tapa 
välttää kansamvälmen kaksmkertamen vero
tus. Suomen soveltama täyden vapautuksen 
periaate on kuitenkin harvinainen. Muualla 
säännös on tavallisimmin kirjoitettu niin, 
että ulkomaanpalkka vaikuttaa siihen vero
kantaan, jota sovelletaan verovelvollisen 
kotivaltiostaan saamaan tuloon. Kuuden 
kuukauden säännön alaista palkkaa ei kui
tenkaan nykyisin oteta huomioon samana 
vuonna Suomessa ansaitun palkan verotuk
sessa. Nykytilannetta voidaankin pitää pe
rusteettoman edullisena Suomessa työskente
lyn ajalta verotetun palkan osalta, jos sama
na vuonna saatuun muuhun palkkatuloon 
kohdistuu kuuden kuukauden säännön mu
kainen vapautus. 

Suomen kuuden kuukauden säännössä ve
rovapauden edellytykset ovat hyvin väljät 
eikä sääntöä olekaan nähty pelkästään kak
sinkertaisen verotuksen poistajana. Muissa 
valtioissa on ulkomaanpalkan verovapaus
säännöstä muotoiltaessa yleensä kiinnitetty 
huomiota verosopimusten 183 päivän sään
nön vaikutukseen. Tavallista on, että verova
pauden edellytykset on määr_itelty niin, että 
täyttyessään ne samalla merkitsevät verotuk
sen toteutumista työntekovaltiossa. Lisäksi 
eräiden maiden säännöksissä verotus työnte
kovaltiossa on asetettu kotivaltiossa myön
nettävän verovapauden nimenomaiseksi eh
doksi. 

Esityksessä ehdotetaan, että kuuden kuu
kauden sääntöä ei sovellettaisi, jos työsken
telyvaltio ei verosopimuksen määräyksen 
mukaan saa verottaa palkasta. Nimenomaista 
verotusta työskentelyvaltiossa ei kuitenkaan 

edellytettäisi. Kuuden kuukauden sääntöä 
ehdotetaan muutettavaksi myös siten, että 
sen alainen tulo vaikuttaisi verovelvollisen 
muun ansiotulon verokantaan. Ehdotuksen 
mukaan kesken vuotta tapahtuva ulkomaan
työskentelyn aloittaminen tai lopettaminen 
vaikuttaisi ensimmäisenä työskentelyvuotena 
ja paluuvuotena saman vuoden aikana saatu
jen muiden Suomessa verotettavien tulojen 
lopulliseen verotukseen yleensä korottavasti, 
koska ulkomaan tulot ovat pääsääntöisesti 
suuremmat kuin kotimaan ansiotulot 

Palkan verovapauden vuoksi Suomessa 
vältytään vakuutetun kansaneläkevakuutus
maksun ja sairausvakuutusmaksun sekä 
työnantajan sosiaaliturvamaksun suorittami
selta. Tilanne on sosiaaliturvamaksujenkin 
osalta ristiriidassa verovelvollisten tasaver
taisen kohtelun periaatteen kanssa. Lainsää
dännön tulisi edellyttää kaikkien sosiaalitur
vamaksujen suorittamista Suomessa myös 
ulkomaanpalkan osalta, jos työntekijä kysei
sen työskentelyn ajan kuuluu Suomen sosi
aaliturvan piiriin. Esimerkiksi verosopimusti
lanteessa, jossa tulo on verosopimusmää
räyksellä vapautettu Suomen verosta, otetaan 
vapautettu ulkomaan tulo huomioon lasketta
essa sitä veroäyrien määrää, joka on vakuu
tetun kansaneläkevakuutusmaksun ja sairaus
vakuutusmaksun määräämisen perusteena. 
Nämä maksut siis maksuunpannaan myös tä
män vapautetun tulon perusteella, koska 
mainitut maksut eivät kuulu sopimuksen 
soveltamisalaan. Ehdotuksen mukaan ulko
maantyötulosta olisi myös suoritettava va
kuutetun kansaneläkevakuutusmaksu ja sai
rausvakuutusmaksu sekä, jos kysymyksessä 
on suomalainen työnantaja, työnantajan sosi
aaliturvamaksu. 

Kun kuuden kuukauden säännön soveltu
minen on tähän asti merkinnyt ulkomaanpal
kan täyttä verovapautta, ovat varsinaisen 
rahapalkan lisäksi kaikki muutkin työn pe
rusteella saadut edut ja korvaukset olleet 
verovapaita. Koska ehdotuksen mukaan ul
komaantyötulo vaikuttaisi muuhun tuloon 
sovellettavaan verokantaan, ja siitä olisi suo
ritettava sosiaaliturvamaksuja, on myös ul
komaantyöskentelyyn liittyvät luontaisedut 
ja kustannusten korvaukset otettava huomi
oon. V eronalaiseksi katsottavat edut rinnas
tettaisiin lähtökohtaisesti ehdotuksen mukaan 
rahapalkkaan. 

Luontoisetujen ja kustannusten korvausten 
verotusta ehdotetaan kuitenkin lievennettä
väksi ulkomailla työskentelystä johtuvien 
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ylimääräisten ja kohonneiden elinkustannus
ten vuoksi. Ehdotuksen mukaan ulkomailla 
tapahtuvasta työskentelystä johtuvat työnan
taJan maksamat verovelvollisen ja hänen 
perheenjäsenensä muutto- ja matkakustan
nukset sekä tavanomaiset lasten koulutus
kustannukset samoin kuin tavanomainen 
työskentelyvaltiossa työnantajan ylläpitämäs
tä yksityisestä palvefuhenkilöstöstöstä saatu 
etu ei olisi veronalaista tuloa. Asumisesta 
saatu etu arvostettaisiin kohtuulliseksi kat
sottavaan arvoon sen mukaan, kuin verohal
litus tarkemmin määräisi. 

Esityksessä ehdotetaan myös, että työnan
taja e1 saisi oma-aloitteisesti jättää ennakon
ptdätystä toimittamatta, jos palkkaan sovel
tuu kuuden kuukauden sääntö. 

2. Ulkomaiset taiteilijat ja 
urheilijat 

2.1. Nykytila 

Rajoitetusti verovelvollisen palkkatulosta 
peritään rajoitetusti verovelvollisen tulon ja 
varallisuuden verottamisesta annetun lain 
(627178), jäljempänä lähdeverolaki, mukaan 
35 prosentin suuruinen lähdevero. Säännös 
koskee myös Suomessa toimintaansa harjoit
tavia ulkomaisia taiteilijoita ja urheilijoita, 
jos heidän tästä toiminnastaan saamansa tulo 
on Suomesta saatua. TVL 10 § :n 4 kohdan 
nykyisen sanamuodon mukaan muulta kuin 
julkisyhteisöltä saatu palkkatulo on Suomes
ta saatua tuloa silloin, kun työ tapahtuu Suo
messa täällä olevan työnantajan lukuun. 

Suomessa tapahtuneesta esiintymisestä on 
korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytän
töön perustuvassa verotuskäytännössä nou
datettu seuraavia periaatteita verotusoikeutta 
koskevan kysymyksen osalta: Ulkomaisen 
esiintyjän Suomessa tapahtuneesta esiintymi
sestä saatu korvaus katsotaan Suomesta saa
duksi palkkatuloksi aina, kun työtä ei tehdä 
ulkomailla olevan työnantajan lukuun. Ulko
mailla olevaksi työnantajaksi ei katsota tai
teilijan Suomeen välittänyttä ulkomaista 
agenttia, ohjelmatoimistoa tai taiteilijayh
tiötä. Tällaisissa tapauksissa lähdeveron pe
rimisvelvollisuus kuuluu suomalaiselle tilai
suuden järjestäjälle. Siitä korvauksen osuu
desta, joka on maksettu ulkomaisen esiinty
jän ulkomaiselle agentille tai managerille vä
lityspalkkiona, ei ole suoritettava lähdeve
roa. 

Sellaisessa tapauksessa, että ulkomainen 

taiteilija esiintyy itse tai orkesterin tai muun 
sellaisen jäsenenä ilman, että tällaisella tai
teilijalla on Suomessa oleva työnantaja tai 
tilaisuudella suomalainen järjestäjä, ei tämän 
tilaisuuden järjestämisestä saadusta tulosta, 
esimerkiksi pääsylipputuloista, ole verotettu 
Suomessa. 

Useissa Suomen tekemissä verosopimuk
sissa on taiteilijoiden ja urheilijoiden vero
tusta koskeva artikla muotoiltu niin, että 
Suomessa voitaisiin verottaa ulkomaista tai
teilijaa tai urheilijaa silloinkin, kun hän 
esiintyy täällä ulkomaisen työnantajan lu
kuun. TVL:ään sisältyvä Suomesta saadun 
tulon määritelmä rajoittaa kuitenkin Suomen 
verotusoikeutta. 

Kun rajoitetusti verovelvollista Suomessa 
verotetaan palkkatulosta, palkkaan luetaan 
myös oleskelukustannusten sekä muiden 
työn suorittamisesta aiheutuvien kustannus
ten korvauksena maksetut hyvitykset. Palk
kaan kuuluvat asunto-, ruoka- ja muut sel
laiset luontaisedut arvioidaan rahaksi vero
hallituksen ennakkoperintää varten vahvista
mien perusteiden mukaan. Lähdeveron alai
seen palkkaan ei kuitenkaan lähdeverolain 
4 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan lueta 
liikenteenharjoittajan antaman tositteen pe
rusteella suoritettua korvausta matkalipuista, 
rahtimaksuista sekä muista niihin verratta
vista välttämättömistä varsinaiseen matkusta
miseen kuuluvista maksuista tai majoitusliik
keen antaman tahi muun luotettavan tosit
teen perusteella suoritettua majoittumismak
sun korvausta sekä päivärahaa siltä osin, 
kuin se vastaa verohallituksen verovapaaksi 
vahvistamaa kotimaan päivärahaa. Korvauk
set ovat kuitenkin veronalaisia siltä osin, 
kuin niitä ei voida pitää työn suorittamisesta 
aiheutuvien kustannusten korvauksena. Läh
deverolain 2 §:n 2 momentin mukaan lähde
veron alaisesta tulosta voidaan tehdä vain 
opiskelijalle tai harjoittelijalle lähdeverolain 
6 § :n perusteella palkkatulosta myönnettävä 
vähennys. 

2.2. Lainsäädäntö eräissä Euroopan 
maissa 

Ruotsissa ulkomailla asuvien taiteilijoiden 
ja urheilijoiden on maksettava erityinen 15 
prosentin suuruinen lopullinen lähdevero. 
Veron suuruus on sama, olir.a kyseessä palk
katulo tai ulkomaisen taiteilijayhtiön saama 
tulo tai ulkomaalaisen itse järjestämän tilai
suuden tuoton verotus. Jos ulkomaalainen 
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toimii tilaisuuden järjestäjänä, esimerkiksi 
kerää pääsylipputulot, tulosta on annettava 
määräajassa tilitys erityisesti tämän veron 
kantamiseen ja näihin kysymyksiin erikois
tuneelle nimetylle veroviranomaiselle. Kor
vaukset tositteiden mukaisista välttämättä
mistä matka-, kuljetus-, majoitus- ja ruokai
lukuluista ovat verovapaita. 

Norjassa ulkomaisten esiintyjien lähdevero 
on 30 prosenttia. Ennen veron laskemista 
voidaan tehdä eräitä vähennyksiä. Virallisiin 
mestaruuskisoihin osallistuvat urheilijat eivät 
ole velvollisia maksamaan lähdeveroa. 

Yhdistyneessä kuningaskunnassa ulkomai
sen esiintyjän lähdevero on 25 prosenttia. 
Kustannusten vähentämisestä voidaan neu
votella Birminghamissa toimivan erityisen 
Foreign Entertainers Unit -verotoimiston 
kanssa. 

Ranskassa ulkomaisten esiintyjien lähdeve
ro on 15 prosenttia. Oikeutta kulujen vähen
tämiseen ei ole. 

2.3. Tavoitteet ja keskeiset ehdotukset 

Lähdeveron korkeuden lisäksi rajoitetusti 
verovelvollisten taiteilijoiden ja urheilijoiden 
verotuksessa on ongelmia aiheuttanut erityi
sesti itse verotusoikeutta koskeva kysymys. 
Ongelmia esiintyy tilanteissa, joissa korvaus
ta Suomessa tapahtuneesta esiintymisestä ei 
makseta esiintyjälle itselleen vaan esimer
kiksi ulkomaiselle yritykselle, taiteilijayh
tiölle tai urheiluseuralle. Valtaosa ulkomais
ten taiteilijoiden ja urheilijoiden verotuksen 
osalta Suomessa syntyneestä oikeuskäytän
nöstä onkin keskittynyt sen kysymyksen ym
pärille, voidaanko tulo katsoa Suomesta saa
duksi, mikä on Suomessa verottamisen edel-

1Y1}Ikomaisten taiteilijoiden ja urheilijoiden 
verottamista koskevat säännökset eivät ole 
riittävän selkeät eivätkä riittävän kattavat. 
Tämän vuoksi valtiovarainministeriö jo 
vuonna 1983 asetti niin sanotun lähdevero
toimikunnan, joka mietinnössään (KM 
1985: 14) edellytti, että lähdeverosäännöksiä 
täydennettäisiin. L~in_säädäntö tuli~i saa!faa 
riittävän kattavaksi, JOtta verosopimuksissa 
tavallisesti esiintymisvaltiolle annettua vero
tusoikeutta voitaisiin Suomessa tehokkaasti 
käyttää. Mietintö ei johtanut lainsäädäntötoi
miin. Vuonna 1991 tulo- ja varallisuusvero
lakia ehdotettiin (HE 6211991 vp) muutetta
vaksi siten, että lain 10 §:ään lisättävässä 4 a 
kohdassa todettaisiin ulkomaisen esiintyjän 

esiintymisestä maksettu hyvitys Suomesta 
saaduksi tuloksi riippumatta siitä, kenelle 
korvaus maksettaisim. Eduskunta kuitenkin 
hylkäsi tämän ehdotuksen ja vastauksessaan 
edellytti, että hallitus pikaisesti selvittää yh
teistoiminnassa taiteilijoiden ja urheilijoiden 
järjestöjen kanssa ehdotuksen tarpeellisuu
den, sen kokonaisvaikutukset sekä samoin 
myös lähdeveroprosentin mahdollisen muut
tamistarpeen. 

Esityksessä ehdotetaan, että TVL 10 §:ään 
sisältyvää Suomesta saadun tulon käsitettä 
selvennetään taiteilijoiden ja urheilijoiden 
osalta siten, että Suomesta saaduksi tuloksi 
katsottaisiin tulo, joka on saatu taiteilijan tai 
urheilijan Suomessa tai suomalaisessa aluk
sessa harjoittamasta henkilökohtaisesta toi
minnasta. Rajoitetusti verovelvollisen tällai
sesta tulosta olisi lähdeverolain mukaan suo
ritettava lähdevero riippumatta siitä, millai
sena tulona tästä toimmnasta saatua korvaus
ta on pidettävä ja maksetaanko se taiteilijalle 
tai urheilijalle itselleen tai jollekin toiselle. 
Tähän tulon käsitteen selventämiseen ehdo
tetaan kuitenkin liitettäväksi rajoitetusti ve
rovelvollisten taiteilijoiden ja urheilijoiden 
verotuksen lieventäminen eräiltä osin. Tämä 
on perusteltua sen vuoksi, että verotuksen 
nykyinen, kansainvälisessä vertailussa kor
keahko taso vähentää mahdollisuuksia saada 
Suomeen ulkomaisia huippuesiintyjiä. Edellä 
mainitun lievennyksen toteuttamiseksi ehdo
tetaan otettavaksi käyttöön taiteilijan tai 
urheilijan tulosta tehtävä kaavamainen kulu
vähennys. Tämä vähennys tehtäisiin ennen 
veron perimistä ja se kattaisi muut kuin jäl
jempänä mainitut tositieeiliset menot. Vä
hennyksen suuruus olisi 30 prosenttia. 
Agenttipalkkioita ja muita mahdollisia me
noja ei voitaisi miltään osin erikseen vähen
tää. Ehdotus merkitsisi sitä, että tosiasialli
nen veroprosentti laskisi 35 prosentista 24,5 
prosenttim. Lisäksi rajoitetusti verovelvolli
sen tositieeiliset matka-, kuljetus- ja majoi
tusmenot ehdotetaan säädettäväksi vähennys
kelpoisiksi, koska tällaiset menot erikseen 
korvattuina eivät ole lähdeveron alaista palk
kaa. Tositteellisiin menoihin perustuvat vä
hennykset tehtäisiin ennen kaavamaisen vä
hennyksen tekemistä. 

Siinä tapauksessa, että taiteilijan tai urhei
lijan henkilökohtaiseen toimintaan perustuva 
korvaus maksetaan ulkomaiselle yhteisölle 
tai muulle henkilölle, joka ei asu Suomessa 
lähdevero perittäisiin vain kertaalleen. Läh
deveroa ei toisaalta olisi lainkaan perittävä 
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tällaisesta korvauksesta, jos se maksetaan 
sellaiselle voittoa tavoittelemattomalle ulko
maiselle yhteisölle tai pysyvälle yhteenliitty
mälle, jonka vakinaisessa palveluksessa tai
teilija on, ja joka ei ole hänen välittömässä 
tai välillisessä valvonnassaan. Tämän mu
kaisesti esimerkiksi useimmat sinfoniaorkes
terit, oopperayhtyeet ja laitosteatterit jäisivät 
verotuksen ulkopuolelle. 

3. Ulkomailta tulevat avainhenkilöt 

3.1. Nykytila 

3 .1.1. Lainsäädäntö 

Suomessa rajoitetusti verovelvollisen pal
kansaajan valtton- ja kunnallisvero peritään 
lopullisena tuloverona toimittamalla pidätys 
lähteellä. Lähdeverolain mukaan lähdevero 
on 35 prosenttia palkasta. Henkilö on rajoi
tetusti verovelvollinen Suomessa, jos häntä 
ei TVL:n mukaan katsota Suomessa asuvak
si. TVL 11 §:n mukaan henkilö tulee Suo
messa yleisesti verovelvolliseksi, jos hänellä 
on täällä varsinainen asunto ja koti tai jos 
hän jatkuvasti oleskelee täällä yli kuuden 
kuukauden ajan, jolloin tilapäinen poissaolo 
ei estä pitämästä oleskelua jatkuvana. 

Suomen voimassa olevassa tuloverojärjes
telmässä on yleisesti verovelvollisen ulko
mailta tulevan palkansaajan verotusta koske
via erityissäännöksiä ainoastaan Pohjoismai
den Investointipankin palveluksessa olevan 
henkilön verottamisesta annetussa laissa 
(562/76). Ulkomailta mainitun pankin va
kinaiseen palvelukseen tuleva henkilö mak
saa tästä palveluksesta saamansa palkkatulon 
kokonaismäärästä valtiolle 40 prosentin lo
pullista palkkaveroa. Tämä lopullisen palk
kaverotuksen muoto ei ole määräaikainen. 

3 .1.2. Lainsäädäntö eräissä Euroopan mais
sa 

Tanskassa ulkomailta tuleva palkansaaja 
voi palkkatulonsa osalta valita yleisen, kor
keimmillaan noin 63 prosentin progressiivi
sen verotuksen sijasta 25 prosentin suuruisen 
bruttotulosta laskettavan lopullisen lähdeve
ron. Vero kannetaan bruttorahapalkasta vä
hennyksiä myöntämättä ja verovelvollisen 
muu tulo verotetaan kokonaan erikseen 
yleisten sääntöjen mukaan. Lähdevero kos
kee henkilöitä, jotka työsuhteen alkaessa 
tulevat Tanskassa yleisesti verovelvollisiksi 

ja jotka aikovat työskennellä siellä vähintään 
kuusi ja enintään 36 kuukautta. Rahapalkan 
on oltava vähintään 43 500 kruunua kuukau
dessa. Tätä säädettyä vähimmäismäärää tar
kistetaan vuosittain. Henkilö, joka on aikai
semmin ollut Tanskassa yleisesti verovelvol
linen, ei pääse lähdeveron piiriin, jos hän on 
katkaissut verovelvollisuutensa Tanskaan 
tarkoituksenaan päästä lähdeverotuksen pii
riin palatessaan ulkomailta sinne. Bruttove
rotus ei koske henkilöitä, jotka viiden vuo
den aikana ennen työskentelyn alkamista 
Tanskassa ovat omistaneet vähintään 25 pro
senttia työnantajayhteisön osakkeista tai ovat 
hallinneet 50 prosenttia sen osakkeiden tuot
tamasta äänivallasta. Järjestelmää sovelletaan 
myös ulkomailta tuleviin tutkijoihin, kuiten
kin niin, että tietyn vähimmäispalkan maksa
mista ei vaadita, jos erityinen tutkimusneu
vosto on hyväksynyt tutkimushankkeen. 
Kesäkuussa 1994 järjestelmän piirissä oli 
834 henkilöä. Vuonna 1994 tehdyn selvi
tyksen mukaan palkkavaatimuksen täyttävis
tä henkilöistä 40 prosenttia kuuluivat kor
keimpaan johtoon ja 60 prosenttia työskente
livät asiantuntijatehtävissä. 

Norjassa ei ole ulkomailta tulevan pal
kansaajan lähdeverotusta koskevia erityis
säännöksiä. Kaikille ulkomailta tuleville 
henkilöille, jotka oleskelevat Norjassa enin
tään neljä vuotta, myönnetään kmtenkin ve
rotuksessa 15 prosentin erityisvähennys an
siotulosta. Tämä vähennys korvaa eräät Nor
jassa asuville henkilöille myönnettävät vä
hennykset. 

Ruotsissa tilapäisesti työskenteleville ulko
maisille tutkijoille vmdaan hakemuksesta 
myöntää erityisen lautakunnan päätöksellä 
poikkeusasema verotuksessa. Tällainen voi
daan myöntää ulkomaalaiselle, joka ei työn 
alkaessa asu Ruotsissa, enintään kahdeksi 
vuodeksi tai erityisistä syistä neljäksi vuo
deksi. Poikkeusasema merkitsee sitä, että 
muutto- ja matkakustannuksista ja lasten 
koulutuskustannuksista saadut korvaukset 
sekä asuntoetu ovat verovapaita. Lakia on 
sen voimassaoloaikana sovellettu vain har
voissa tapauksissa. 

Alankomaissa yritysten, joissa on vähin
tään 50 prosentin ulkomaisomistus, ulkomai
sille työntekijöille, muiden yritysten tai 
yleishyödyllisten yhteisöjen ulkomaisille 
työntekijöille ja kansainvälisten koulujen 
ulkomaisille opettajille voidaan hakemukses
ta myöntää rajoitetusti verovelvollisen asema 
verotuksessa. Tällainen erityiskohtelu voi-



HE 76/1995 vp 7 

daan myöntää, jos vastaavaa erityisosaamista 
omaavia henkilöitä on vain rajoitetusti tar
jolla Alankomaissa. Verovelvollista verote
taan vain tietyistä Alankomaissa olevista 
lähteistä saadusta tulosta. Lisäksi osa palkas
ta vapautetaan verotuksesta. Vapautuksen 
määrä on 35 prosenttia tietyn verotusta var
ten määritellyn palkan määrästä. Kansainvä
lisen koulun lukukausimaksusta työnantajalta 
saatua korvausta ei myöskään lueta työnteki
jän veronalaiseen tuloon. Työntekijän tulosta 
myönnetään myös tavanomaiset ansiotulosta 
tehtävät vähennykset. Alankomaiden tulove
rotuksessa korkein marginaalivero on 60 
prosenttia. 
. . B~!giqssC!_ ul~ot;J:lai~tet?- yrit)-:sten _tyt~ryhti~ 

öissa tat knnteissa tOimipaikoissa ttlapatsesti 
työskenteleviin ulkomaisiin johtajiin, huip
puasiantuntijoihin tai erityistutkijoihin, jotka 
ulkomainen yritys on lähettänyt Belgiaan 
työskentelemään, sovelletaan hakemuksesta 
erityistä verokohtelua. Tällaista henkilöä ei 
pidetä Belgiassa asuvana, vaikka hän tosi
asiallisesti asuukin siellä, jos hän säilyttää 
olennaiset siteensä aikaisempaan kotivalti
oonsa. Työntekijää, johon tällaista erityis
kohtelua sovelletaan, ei veroteta työnantajan 
hänelle työskentelystä Belgiassa aiheutunei
den erityisten menojen korvauksena makse
tuista määristä. Lisäksi työntekijää ei verote
ta Belgian ulkopuolella olevasta lähteestä 
saadusta tulosta. Belgian tuloverotuksessa 
korkein marginaalivero on 55 prosenttia. 

3.2. Tavoitteet ja keskeiset ehdotukset 

Ulkomaisen palkansaajan yli kuuden kuu
kauden kestävä yhtäjaksoinen työskentely 
Suomessa johtaa siihen, että henkilö tulee 
Suomessa yleisesti verovel':?l~iseksi, fl. olloin 
hän tulee Suomen P.rogressnvisen pa kkatu
lon verotuksen piinin. Suomen kansainväli
sesti korkea ansiotulojen verotuksen taso voi 
tällöin muodostua tosiasialliseksi esteeksi 
kansainvälisten erityisasiantuntemusta omaa
vien henkilöiden työskentelylle Suomessa. 
Suomen korkea palkkaverotus vähentää 
muun muassa huippututkijoiden kiinnostusta 
työskentelyyn suomalaisessa yliopistossa tai 
tutkimuslaitoksessa. Haitallista Suomen kan
santalouden kannalta on myös, jos Suomen 
korkea ansiotulojen verotus vaikuttaa kieltei
sesti ulkomaisten yritysten sijoittumispäätök
siin. Ulkomaisten sijoitusten saamista Suo
meen edistää usein, että ulkomainen yritys
johtaja työskentelee täällä. 

Ulkomailta tulevat avainhenkilöt työsken
televät useimmiten Suomessa vain rajoitetun, 
lyhyehkön ajan, eivätkä näin ollen voi käyt
tää hyväkseen julkisin varoin kustannettuja 
etuisuuksia siinä laajuudessa, joka vastaisi 
Suomen yleisesti korkeaa ansiotulojen vero
tuksen tasoa. Työskentelyyn Suomessa liit
tyy myös yleensä lisääntyneitä elantokustan
nuksia, jotka käytännössä jäävät vähentä
mättä verotuksessa. Edellä olevasta kansain
välisestä vertailusta ilmenee, että ulkomailta 
tulevien palkansaajien verotuksessa sovelle
taan erityissäännöksiä sellaisissa maissa, 
joissa suurten ansiotulojen verotus on lähellä 
Suomen tasoa . 

Ulkomailta tulevan avainhenkilöstön palk
katulon verotusta voidaan lieventää periaat
teessa kahdella tavalla. On mahdollista käsi
tellä ulkomailta tulevaa palkansaajaa rajoite
tusti verovelvollisena, vaikka hän oleskelisi 
Suomessa yli kuuden kuukauden ajan. Sen 
turvaamiseksi, että muut kuin palkkatulot 
verotetaan Suomessa normaaliin tapaan on 
kuitenkin mahdollista verottaa henkilöä ylei
sesti verovelvollisena, jonka palkkatuloa 
verotetaan samaan tapaan kuin rajoitetusti 
verovelvollisen saamaa palkkatuloa. Tässä 
esityksessä ehdotetaan, että ulkomailta tuleva 
palkansaaja, joka täyttää laissa säädetyt 
edellytykset, maksaisi ealkkatulostaan 3 5 
prosentin lähdeveron, vatkka hän olisi Suo
messa yleisesti verovelvollinen. Lopullinen 
lähdevero perittäisiin verovelvollisen hake
muksesta yleisesti kannettavien tuloverojen 
sekä kansaneläkevakuutusmaksun ja sairaus
vakuutusmaksun sijasta. Veroperusteeseen 
sisältyisivät rahapalkka ja luontaisedut. Vä
hennyksiä ei myönnettäisi. Muu tulo verotet
taisiin erikseen, eikä siitä syntynyttä tappiota 
voitaisi vähentää lopullisen palkkaveron 
alaisesta tulosta. 

Lain tavoitteiden kannalta ei ole perustel
tua, että Suomeen asettuva henkilö nauttisi 
pysyvästi epätavallisen edullista verokohte
lua, joten palkkatulon lähdeveroa perittäisiin 
enintään 24 kuukauden ajan. Jos verovelvol
linen jäisi tämän jälkeen Suomeen, hän siir
tyisi normaalin verotuksen piiriin. Väärin
käytösten torjumiseksi tulisi suhteellisen 
palkkaveron edellytykseksi asettaa, että pal
kansaaja ei viitenä työskentelyn alkamista 
edeltävänä vuotena ole asunut Suomessa. 
Lisäksi edellytettäisiin, ettei ulkomailta tule
va palkansaaja ole Suomen kansalainen. 

Ehdotuksella pyritään edistämään erityistä 
asiantuntemusta omaavien avainhenkilöiden 
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Suomeen tuloa. Riittävän korkeaa rahapalk
kaa voidaan pitää osoituksena siitä, että ky
symyksessä on erityistä asiantuntemusta vaa
tiva tehtävä. Tämän vuoksi palkkatulon läh
devero koskisi henkilöitä, JOille maksetaan 
rahapalkkaa vähintään 35 000 markkaa kuu
kaudessa. Tutkimus- ja opetustoiminnan 
avainhenkilöstöllä on kuitenkin alhaisempi 
palkkataso. Heidän osaltaan palkkatulon läh
deverotukselle ei tämän vuoksi voida asettaa 
vastaavaa kuukausipalkkaedellytystä. 

4. Ulkomaille maksettavat 
eläkevakuutusmaksut 

4.1. Nykytila 

4.1.1. Vapaaehtoisten eläkevakuutusten ve
rotus 

Verovelvollisella on määrätyin edellytyk
sin ja rajoituksin oikeus ansiotuloistaan vä
hentää omasta ja puolisonsa vapaaehtoisesta 
eläkevakuutuksesta suorittamansa maksut. 
Vakuutuksen perusteella maksettavaa eläket
tä verotetaan muiden eläkkeiden tavoin an
siotulona. Vuonna 1993 käyttöön otetun jär
jestelmän perusajatuksena on ollut se, että 
vakuutusmaksujen vähennysoikeus riippuu 
siitä kokonaiseläketurvasta, joka vakuutuk
sella saavutetaan. 

Eläkevakuutusmaksu vähennetään puhtaas
ta ansiotulosta. Vapaaehtoisen eläkevakuu
tuksen maksut ovat TVL 96 § :n mukaan vä
hennyskelpoisia kokonaan 50 000 markan 
määrään asti edellyttäen, että eläke alkaa 
aikaisintaan vakuutetun täytettyä 58 vuotta. 
Lisäksi edellytetään, jos eläkeikä on 65 
vuotta, että eläke yhdessä muun pakollisen 
ja vapaaehtoisen eläketurvan kanssa on enin
tään 66 prosenttia tulosta, jonka perusteella 
vakuutetun lakisääteinen eläke laskettaisiin, 
jos hän olisi vakuutuksen ottamisvuonna 
tullut työkyyttömäksi. Tarkoituksena on ol
lut, että vakuutusyhtiö selvittää, täyttyvätkö 
kunkin eläkevakuutusmaksua vaatineen hen
kilön kohdalla laissa säädetyt edellytykset. 
Menettelyn keventämiseksi säädettiin kuiten
kin vuoden 1995 alusta, että eläkeselvitystä 
ei edellytetä, jos vähennettäväksi vaadittu 
eläkevakuutusmaksu on enintään 15 000 
markkaa ja enintään 10 prosenttia verovuo
den puhtaasta ansiotulosta, ja edellyttäen 
lisäksi, että vanhuuseläkettä aletaan maksaa 
aikaisintaan vakuutetun täytettyä 58 vuotta. 
Jos eläkevakuutuksen perusteella saatava 

kokonaiseläketurva ylittää peruseläketurvan, 
vakuutusmaksuista on siltä osin vähennys
kelpoista 60 prosenttia, kuitenkin enintään 
30 000 markkaa. 

TVL 96 §:n mukaan eläkevakuutuksena 
pidetään sellaista vanhuuseläkevakuutusta ja 
perhe-eläkevakuutusta sekä tällaiseen vakuu
tukseen liittyvää työkyvyttömyyseläkevakuu
tusta, johon perustuva eläke on tarkoitettu 
maksettavaksi toistuvina erinä vähintään 
kahden vuoden ajan. 

Eläkevakuutusmaksujen vähennyskelpoi
suutta ei ole nimenomaisesti sidottu vain 
Suomesta otettavista eläkevakuutuksista 
maksettaviin vakuutusmaksuihin. Näin ollen 
myös ulkomaille maksettavat eläkevakuutus
maksut ovat maksajansa verotuksessa vähen
nyskelpoisia. 

TVL 68 §:n 2 momentin mukaan vakuute
tun veronalaiseksi ansiotuloksi katsotaan 
työnantajan maksamat yksilöllisen vapaaeh
toisen eläkevakuutuksen vakuutusmaksut 
siltä osin kuin ne olisivat verovelvollisen 
itsensä maksamina vähennyskelvottomia tai 
niistä olisi vähennyskelpoista 60 prosenttia. 
Tällaisen vakuutuksen maksut eivät kuiten
kaan ole työntekijän veronalaista tuloa, jos 
niiden vähennyskelpoisuutta on rajoitettu 
elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 
8 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla. Ky
seisen lainkohdan mukaan on rajoitettu niin 
sanottujen omistajayrittäjien eläkevakuutus
maksujen vähennyskelpoisuutta. 

Verotuslain 45 §:n mukaan vakuutuslaitok
sen, eläkesäätiön ja muun eläkelaitoksen 
sekä ulkomaisen vakuutus- tai eläkelaitoksen 
täällä olevan edustajan tai välittäjän on toi
mitettava verohallinnolle tiedot vakuutuksen 
perusteella tai eläkkeenä tai avustuksena 
suorittamastaan tai välittämästään veronalai
sesta määrästä sekä verovelvollisen edellä 
tarkoitetulle laitokselle tai säätiölle taikka 
näiden edustajalle taikka välittäjälle maksa
mastaan TVL 96 §:n tarkoitetusta eläkeva
kuutusmaksusta samoin kuin selvitys tällai
sen suorituksen vähennyskelpoisuudesta. 

4.1.2. Ulkomaisia vakuutusyhtiöitä koskeva 
lainsäädäntö 

Ulkomaisten vakuutusyhtiöiden oikeudesta 
harjoittaa Suomessa vakuutusliikettä on sää
detty ulkomaisista vakuutusyhtiöistä anne
tussa laissa (398/95). Laissa ulkomaiset va
kuutusyhtiöt jaetaan kahteen ryhmään, joita 
koskevat osittain eri säännökset: ulkomaisiin 
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ETA-vakuutusyhtiöihin ja ulkomaisiin va
kuutusyhtiöihin, joiden kotivaltio on Euroo
pan talousalueen ulkopuolella (kolmannen 
maan vakuutusyhtiöt). 

Ulkomainen ETA-vakuutusyhtiö voi koti
valtiostaan saamansa toimiluvan nojalla har
joittaa vakuutustoimintaa Suomessa joko 
perustamalla tänne edustuston tai harjoitta
malla ulkomailta käsin täällä vakuutuspalve
lujen vapaata tarjontaa. Yhtiön talouden val
vonnasta vastaa yhtiön kotivaltion vakuutus
tarkastusviranomainen. Kolmannen maan 
vakuutusyhtiö ei saa harjoittaa vakuutuslii
kettä Suomessa ilman sosiaali- ja terveysmi
nisteriön antamaa toimilupaa. Suomessa ta
pahtuvaa toimintaansa varten yhtiön on pe
rustettava tänne edustusto, jota johtaa minis
teriön hyväksymä pääasiamies. 

4.2. Lainsäädäntö eräissä Euroopan 
maissa 

Euroovan unionissa vakuutuspalvelut kat
sotaan s1sämarkkinoilla palveluiksi, joihin on 
sovellettava palveluiden vapaan liikkuvuu
den periaatetta. Niin sanottu kolmas hen
kivakuutusdirektiivi (92/96/EEC) on tarkoi
tettu sen soveltamisalaan kuuluvien vakuu
tusten ja yritysten osalta toteuttamaan ensi
vakuutuksen sisämarkkinat EY:ssä. Direktii
vissä on omaksuttu yhden toimiluvan ja ko
tivaltion valvonnan periaate. V akuutusyritys, 
joka on saanut tOimiluvan yhdessä EU:n 
jäsenvaltiossa, on oikeutettu harjoittamaan 
toimiluvan mukaista henkivakuutusliikettä 
kaikissa unianiin kuuluvissa valtioissa. Hen
kivakuutusyritys voi perustaa muihin jäsen
valtioihin sivukonttorin tai tarjota niissä 
oma-aloitteisesti vakuutuksia ulkomaisesta 
toimipaikastaan käsin taikka harjoittaa jäsen
valtiossa samanaikaisesti molempia tässä 
tarkoitetun liiketoiminnan muotoja. Jäsenval
tioissa sovellettavien välittömän verotuksen 
järjestelmien eroavaisuudet kuitenkin vaikut
tavat käytännössä vakuutuspalvelujen vapaa
seen liikkuvuuteen. 

Usean jäsenvaltion tuloverojärjestelmässä 
kohdellaan asianomaisesta valtiosta ja muista 
jäsenvaltioista otettuja vakuutuksia eri ta
voin. On epäselvää, miten yhteisöoikeuden 
näkökulmasta on arvioitava ulkomaille mak
settavien vapaaehtoisten eläkevakuutusmak
sujen vähennyskelpoisuuskieltoa, jos vastaa
vat kotimaiselle vakuutusyhtiölle suoritetut 
maksut voidaan vähentää. Euroopan yhteisön 
komissio on viime aikoina kiinnittänyt huo-
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miota eläkevakuutusmaksujen vähennyskel
poisuutta koskevaan sääntelyyn jä
senvaltioissa. 

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on niin 
sanotussa Bachmaun-tapauksessa (C-204/90 
Bachmaon v. Belgium) sallinut erilaisen 
kohtelun henkivakuutusmaksujen vähennys
kelpoisuuskysymyksessä. Tapauksessa Bel
giassa oleskeleva Saksan kansalainen oli 
ottanut saksalaiselta vakuutusyhtiöltä henki
ja työkyvyttömyysvakuutuksen. Vakuutus
maksuja hän oli maksanut Saksaan. Tuomi
oistuin katsoi, että hänellä ei Belgiassa toi
mitettavassa verotuksessa ollut oikeutta vä
hentää Saksaan maksamiaan vakuutusmaksu
ja. Tuomioistuin totesi, että Belgian vähen
nysoikeuden epäävät verosäännökset olivat 
kyllä Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen 48 ja 59 artiklan vastaisia, mutta Belgi
an valtton omaan verojärjestelmäänsä liittä
mät toimintakykyisyyden takaamista koske
vat vaatimukset oikeuttivat tällaisen, yhtei
sön muissa jäsenvaltioissa olevia yhteisöjä 
syrjivän rajmtuksen soveltamiseen. 

Ruotsissa henkilövakuutukset jaetaan elä
kevakuutuksiin ja pääomavakuutuksiin. Pää
omavakuutuksia ovat kaikki ne vakuutukset, 
jotka eivät ole eläkevakuutuksia. Ulkomailta 
otetut henkilövakuutukset ovat ruotsalaisen 
sääntelyn nojalla aina pääomavakuutuksia, 
koska eläkevakuutuksen yksityiskohtaiseen 
määritelmään kuuluu muun muassa se, että 
vakuutus on otettu Ruotsissa toimintaansa 
harjoittavasta vakuutusyhtiöstä. Pääomava
kuutustyyppisten henkilövakuutusten vakuu
tusmaksut ovat vakuutuksenottajan verotuk
sessa vähennyskelvottomia. Vastaavasti nii
den perusteella maksettava vakuutussumma 
on saajalleen verovapaata tuloa. Sen sijaan 
eläkevakuutusten vakuutusmaksut ovat laissa 
asetettuun määrään saakka vähennyskelpoi
sia. Eläkevakuutusten nojalla maksettavat 
vakuutussummat ovat saaJansa veronalaista 
tuloa. Vakuutuksenottajan tekemän hake
muksen perusteella veroviranomaiset voivat 
kuitenkin päättää, että pääomavakuutustyyp
pistä ulkomaista henkilövakuutusta kohdel
laan Ruotsissa toimitettavassa verotuksessa 
eläkevakuutuksena. Hakemukseen ei suostuta 
muun muassa silloin, kun on ilmeistä, että 
vakuutussumma saattaisi jäädä kokonaan 
verottamatta. Ulkomaisista henkilövakuutuk
sista maksettavista vakuutusmaksuista kan
netaan Ruotsissa erityistä premieskatt-veroa. 
Veron määrä on 15 prosenttia vakuutusmak
sun määrästä. Vakuutuksenottaja on velvolli-
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nen maksamaan veron. V erovuoden aikana 
ulkomaille maksamistaan vakuutusmaksuista 
verovelvollisen on annettava vuosi-ilmoitus. 
Premieskatt-veroa maksanut voi hakea 
RSV:ltä (riksskatteverket) vapautusta verosta 
tai veron määrän alentamista. Verovelvolli
nen voidaan vapauttaa verosta, jos vakuu
tuksen myöntäneeseen vakuutusyhtiöön koh
distetaan kotivaltiassaan verotus, joka tasol
taan vastaa ruotsalaisten henkivakuutusyh
tiöiden verotusta. 

4.3. Tavoitteet ja keskeiset ehdotukset 

Eläkevakuutusmaksujen vähennyskelJ?oi
suudesta johtuen eläkevakuutussäästämisen 
verokohtelu on erittäin edullinen verrattuna 
muihin säästämiskohteisiin. Tämän vuoksi 
vähennyskelpoisuutta on rajoitettu monin 
tavoin. Säästämisvaiheen veroetujen merki
tys korostuu vielä huomattavasti, jos eläk
keet saadaan aikanaan verotuksetta. Koska 
eläkkeet ovat veronalaista tuloa, Suomessa 
asuvalla eläkkeensaajana ei tällaista mahdol
lisuutta normaalisti ole. Kotimaisten eläke
vakuutusten yhteydessä myös verovi
ranomaisten tiedonsaanti on kattavaa, eikä 
eläketuloja näin ollen jää verottamatta myös
kään verovalvonnan vaikeuksien takia. Tie
donsaanti on myös tärkeä normaalieläketur
vaa koskevan vaatimuksen valvonnan kan
nalta. 

Ulkomaisilta yhteisöiltä saatavien eläkkei
den osalta tilanne on käytännössä osittain 
toinen. Tällaiset eläkkeet ovat Suomessa 
asuvan veronalaista tuloa samalla tavoin 
kuin kotimaisten yhteisöjen maksamat eläk
keet. Koska ulkomaiset yhteisöt ovat Suo
men viranomaisvalvonnan ulkopuolella, on 
kuitenkin vaikea turvata riittävä tiedonsaanti 
eläkevakuutuksen perusteella maksetuista 
eläkkeistä ja muista suorituksista. On myös 
vaikea valvoa sitä, täyttääkö eläkevakuutus 
sitä otettaessa ja etenkin myöhemmin eläket
tä maksettaessa ne edellytykset, jotka eläke
vakuutusmaksujen vähentämiselle Suomessa 
on asetettu. V mkka verotuksessa tarkastettai
siin vakuutusehdot vakuutusta otettaessa, ei 
ole järjestelmää, joka estäisi vakuutusehtojen 
myöhemmän muuttamisen esimerkiksi siten, 
että vakuutussuoritusta aikaistettaisiin ja se 
muutettaisiin kertasuoritukseksi. 

Kansainvälinen tietojenvaihto veroasioissa 
ei nykyisin ole järjestetty niin, että vapaaeh
toisten eläkevakuutusten verotuksen valvon
tatarpeet voidaan turvata. Näin on huolimat-

ta verosopimusten, EU:n virka-apudirektiivin 
(77 /799/ETY) sekä OECD:n Ja Euroopan 
neuvoston virka-apusopimuksen määräyksis
tä. 

Eläkevakuutusten nykyinen verokohtelu 
muodostaa kokonaisuuden, jossa vähennys
kelpoisuus voidaan laissa säädetyin edelly
tyksin hyväksyä, kun otetaan huomioon, että 
eläkkeet aikanaan ovat veronalaista ansiotu
loa. Jos eläkkeen verotuksen toteutumista ei 
ole mahdollista turvata, eikä lain edellytys
ten täyttymistä valvoa, ei vähennyskelpoi
suutta -tulisi sallia. Tämän vuoksi ulkomailta 
otettavien eläkevakuutusten verokohtelua 
olisi muutettava. Esityksessä ehdotetaan 
TVL 68 ja 96 §:n muuttamista siten, että ve
rovelvollisen ja hänen puolisonsa vapaaeh
toisen eläkevakuutuksen hankkimisesta ulko
maisille yhteisöille suoritettavien vakuutus
maksujen vähennyskelpoisuutta rajoitetaan ja 
työnantajan ulkomaisille yhteisöille maksa
mat vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksut 
säädetään työntekijän veronalaiseksi tuloksi 
eräissä tal?auksissa. Nykytilaa on pidetty 
siinä määnn veropoliittisesti ongelmallisena, 
että ehdotus koskee myös Euroopan Unionin 
jäsenmaihin maksettuja eläkevakuutusmak
suja, vaikka yhteisöoikeuden kanta vähen
nyskelpoisuuden rajoittamiseen on epäselvä. 
Ehdotus ei kuitenkaan koske vakuutuksia, 
jotka on otettu ulkomaisen vakuutusr.htiön 
Suomessa olevasta kiinteästä toimipmkasta. 
Ulkomaisen vakuutusyhtiön täällä olevan 
kiinteän toimipaikan osalta voidaan viran
omaisvalvonta paremmin turvata kuin mui
den ulkomaisten vakuutusyhtiöiden osalta. 
Näin ollen ehdotetaan, että vakuutus katsot
taisiin Suomesta otetuksi, jos sen on myön
tänyt ulkomaisen vakuutuslaitoksen Suomes
sa oleva kiinteä toimipaikka. 

Ulkomailta Suomeen työskentelemään tu
levat ovat monesti kotivaltiassaan vapaaeh
toisen eläkevakuutussäästämisjärjestelmän 
piirissä ennen Suomeen saapumistaan. Eten
kin jos kyseessä on väliaikainen, enintään 
muutaman vuoden työskentely Suomessa, 
voidaan pitää varsin luonnollisena sitä, että 
aiemmin aloitettua eläkevakuutussäästämistä 
ulkomaisessa yhteisössä jatketaan myös Suo
messa asuttaessa. Tämän vuoksi ehdotetaan, 
että vähennyskelpoisuuden rajoitusta ei so
vellettaisi ulkomailta Suomeen muuttaneen 
henkilön muuttovuonna ja kolmena sitä seu
raavana vuonna maksatniin eläkevakuutus
maksuihin. Jos eläkevakuutus kuitenkin otet
taisiin vasta juuri ennen Suomeen muutta-
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mista, toimenpiteen taustalla voisivat ehkä 
tyypillisimmin olla Suomen ansiotulovero
tUksen minimointiin liittyvät syyt pikemmin
kin kuin aito eläkesäästämisen tarve. Ulko
maiselle yhteisöille maksettavien eläkeva
kuutusmaksujen vähentämistä ei myöskään 
voida pitää samalla lailla tarpeellisena paluu
muuttajien tai muiden Suomeen pysyvästi 
muuttavien henkilöiden kuin Suomessa väli
aikaisesti työskentelevien verotuksessa. Tä
män vuoksi poikkeus vähennyskelpoisuus
kiellosta kosktsi vain henkilöitä, jotka eivät 
ole olleet Suomessa yleisesti verovelvollisia 
Suomeen muuttamista edeltäneiden viiden 
vuoden aikana, jos vakuutus on otettu vähin
tään 12 kuukautta ennen asianomaisen hen
kilön Suomeen muuttamista. Lisäksi ennen 1 
päivänä syyskuuta 1995 otettuihin eläkeva
kuutuksiin sovellettaisiin siirtymäsäännöstä 
eräin rajoituksin kahden vuoden ajan. 

5. Kansainvälisen kaksinkertaisen 
verotuksen poistaminen 

5.1. Nykytila 

5.1.1 Lainsäädäntö ja verosopimukset 

Kansainvälistä kaksinkertaista verotusta 
poistetaan sekä valtionsisäisten toimien että 
valtioiden tekemien verosopimusten perus
teella. Poistamismenetelminä käytetään va
pautusmenetelmää ja hyvitysmenetelmää. 
Va{'autusmenetelmää sovellettaessa ulko
mailta saatua tuloa ei veroteta tulonsaajan 
kotivaltiossa. Hyvitysmenetelmän mukaan 
ulkomailta saatuun tuloon kohdistetaan myös 
kotivaltion verotus, mutta kotivaltion verosta 
vähennetään vieraassa valtiossa maksettu 
vero. Suomen tekemissä verosopimuksissa 
on 1970-luvun puolivälistä alkaen sovellettu 
päämenetelmänä hyvitysmenetelmää. Eläke
tuloon ja työntekovaltion julkisyhteisöltä 
saatuun palkkatuloon sovelletaan kuitenkin 
yleensä vapautusmenetelmää myös niissä 
sopimuksissa, joissa hyvitysmenetelf!!ä on 
päämenetelmänä. Edelleen on vmmassa 
myös verosopimuksia, joissa päämenetelmä
nä sovelletaan vapautusmenetelmää. Näis
säkin sopimuksissa hyvitysmenetelmää so
velletaan sellaisiin tuloihin, joiden osalta 
toiselle valtiolle on pysytetty ainoastaan ra
joitettu verotusoikeus. Tyypillisiä tällaisia 
tuloja ovat korot, rojaltit sekä portfoliosijoi
tusten osingot. 

Suomen tekemiin verosopimuksiin ei sisäl-

ly määräyksiä ulkomaisen veron hyvittämi
seen liittyvistä yksityiskohdista. Sopimusti
lanteissa tapahtuvaan kansainvälisen kaksin
kertaisen verotuksen poistamiseen liittyy 
Suomen sisäisessä lamsäädännössä TVL 
135 §. Sanamuodoltaan kyseinen lainkohta 
ei kuitenkaan juuri ole verosopimuksia yksi
tyiskohtaisempi. TVL 135 §:n 2 momentissa 
säännellään menettelystä, jota on noudatet
tava tilanteissa, joissa verosopimuksessa ei 
ole erikseen määräystä siitä, miten kotival
tiossa on kohdeltava tuloa, jota kyseisen 
sopimuksen nojalla verotetaan vain lähdeval
tiossa. Lainkohdan mukaan verovelvollista 
verotettaessa on käytettävä sitä verokantaa, 
jota olisi ollut sovellettava, jos hänen vero
tettava tulonsa olisi vahvistettu ottamatta 
huomioon verosopimuksen määräyksiä. Ul
komaisen veron hyvittämisestä säännellään 
puolestaan TVL 135 §:n 4 momentissa. Sen 
mukaan ulkomaista veroa hyvitettäessä Suo
messa samasta tulosta suoritettavasta verosta 
vähennetään määrä, joka näytetään vieraassa 
valtiossa suoritetuksi. Vieraassa valtiossa 
suoritetuksi veroksi katsotaan myös määrä, 
jonka Suomen viranomainen on siirtänyt tai 
siirtää toisen valtion viranomaiselle hyvitys
tarkoituksessa. 

Verosopimuksetlomassa tilanteessa kan
sainvälistä kaksinkertaista verotusta poiste
taan Suomessa veronhyvityksenä veronhyvi
tyslain (341181) säännösten mukaisesti. Ve
ronhyvityslain mukainen hyvitysoikeus on 
sopimusperusteista hyvitysoikeutta suppeam
pi, sillä veronhyvityslain nojalla verovelvol
liselle voidaan hyvittää ainoastaan vieraalle 
valtiolle maksetut verot. Verosopimuksia sen 
sijaan sovelletaan useimmiten valtiollisten 
verojen ohella myös osavaltioille, maakun
nille ja paikallisviranomaisille suoritettuihin 
veroihin. Veronhyvityslain mukainen hyvitys 
voidaan myös tehdä vain valtiolle Suomessa 
suoritettavasta verosta. 

Vieraassa valtiossa maksetut verot hyvite
tään Suomessa normaalihyvityksen periaatet
ta noudattaen. Tällöin ulkomainen vero hy
vitetään ainoastaan siltä osin kuin se ei ylitä 
Suomen veroa. Useimmissa Suomen ve
rosopimuksissa hyvitettävän ulkomaisen ve
ron enimmäismäärä on ilmaistu siten, että 
Suomen verosta tehtävän vähennyksen mää
rä ei saa olla suurempi kuin ennen vähen
nyksen tekemistä lasketun tulosta suoritetta
van veron osa, joka jakautuu sille tulolle, 
josta voidaan verottaa toisessa sopimusval
tiossa. Verosopimustilanteissa noudatettavan 
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TVL 135 §:n 4 momentin mukaan hyvitys ei 
saa olla suurempi kuin määrä, joka vastaa 
yhtä suurta osaa Suomessa suoritettavasta 
verosta kuin vieraasta valtiosta saadun tulon 
määrä on verovelvollisen puhtaasta tulosta. 
Veronhyvityslain 4 §:n 1 momentin mukaan 
verovelvolliselle myönnettävä ulkomaisen 
veron hyvitys ei saa olla suurempi kuin 
määrä, joka vastaa yhtä suurta osaa Suomen 
valtiolle suoritettavasta verosta kuin vieraas
ta valtiosta saadun puhtaan tulon määrä on 
Suomessa veronalaisesta kokonaistulosta. 

Veronhyvityslain mukaista hyvitystä mää
rättäessä samasta vieraasta valtiosta saadut 
tulot lasketaan yhteen. Hyvityksen enim
mäismäärä lasketaan siten maakohtaisesti. 
Myös verosopimustilanteissa Suomessa on 
katsottu, että h>"'ityksen enimmäismäärää 
laskettaessa ei en maista saatuja tuloja voida 
yhdistää. 

5.2.2 Lainsäädäntö eräissä maissa 

5.2.2.1 Ruotsi 

Verosopimusten ohella kansainvälistä kak
sinkertaista verotusta poistetaan Ruotsissa 
vuoden 1986 alusta käyttöön otetulla veron
hyvityslailla (avräkningslagen). Jos ulkomai
sen veron hyvittäminen tapahtuu ve
rosopimuksen perusteella, hyvittämisessä on 
veronhyvityslakiin otetun nimenomaisen 
säännöksen perusteella sovellettava veronhy
vityslain säännöksiä. Verovelvolliselle tulee 
kmtenkin myöntää verosopimuksen mukai
nen hyvitys, jos se olisi määrältään suurempi 
kuin veronhyvityslain mukainen hyvitys. 
Eräisiin Ruotsin tekemiin verosopimuksiin 
on sisällytetty nimenomainen viittaus Ruot
sin sisäisen lainsäädännön hyvityksen laske
mista koskeviin säännöksiin. 

Myös Ruotsissa hyvitys myönnetään nor
maalihyvityksenä. Ruotsissa kaikkia vero
velvollisen tuloja tarkastellaan yhdessä. Hy
vitettävän ulkomaisen veron emmmäismäärä 
lasketaan erityisten spärrbeloppet-laskelmien 
avulla. Verovuonna käyttämättä jäävät ve
ronhyvitykset voidaan Ruotsissa käyttää seu
raavien viiden vuoden aikana. V eronhyvi
tyksen ohella Ruotsissa käytetään veronvä
hennysjärjestelmää. 

5.2.2.2 Norja 

Useimmissa Norjan tekemissä verosopi
muksissa käytetään päämenetelmänä edel-

leen vapautusmenetelmää. Vuoden 1992 ve
rouudistuksen jälkeen Norjan verosopimus
politiikan mukaista on kuitenkin ollut muut
taa voimassa olevia sopimuksia siten, että 
päämenetelmäksi tulisi vapautusmenetelmän 
sijasta hyvitysmenetelmä. Hyvitysmenetel
mää koskeva sääntely on Norjassa sisällytet
ty varallisuus- ja tuloverolakiin (lov om 
skatt av formue og inntekt) sekä yhteisöve
rolakiin (lov om srerregler for beskatning av 
selskaper og selskapsdeltakere ). 

No9ankaan tekemiin verosopimuksiin ei 
ole sisällytetty sopimusperuste1sen hyvityk
sen laskentaa koskevia säännöksiä, joten 
sisäisen oikeuden hyvityssäännöksillä on 
keskeinen asema sopimuksen mukaista hyvi
tystä myönnettäessä. Lähtökohta Norjassakin 
on kuitenkin se, että jos Norjan ja asian
omaisen vieraan valtion välillä on voimassa 
verosopimus, Norjan sisäisen oikeuden hyvi
tyssäännöksiä ei sovelleta. 

Hyvitys myönnetään normaalihyvityksenä. 
Hyvitettävän veron tulee luonteeltaan olla 
tulovero tai tuloveroon rinnastettava vero. 
Norjassa ei ole täsmällisiä säännöksiä siitä, 
tuleeko ulkomaisia veroja hyvitettäessä no
jautua maakohtaiseen tarkasteluun. Käytän
nössä noudatetaan rinnakkain useita 
periaatteita. 

Käyttämättä jääneiden hyvitysten siirtämi
nen on Norjassa rajoitetusti mahdollista. Va
rallisuus- ja tuloverolain soveltamisalaan 
kuuluvissa tilanteissa Norjan valtiovarainmi
nisteriö on yksittäistapauksissa saattanut ha
kemuksesta sallia käyttämättömien hyvitys
ten siirtämisen. Ruotsin tavoin myös Norjas
sa on mahdollista vähentää ulkomaisia vero
ja menona. 

5.3. Esityksen tavoitteet 

Nykyinen kansainvälisen kaksinkertaisen 
verotuksen poistamista koskeva lainsäädän
tötila on epätyydyttävä. Huomattava lakitek
ninen puute on verosopimustilanteessa nou
datettavan menettelyn vähäinen sääntely: 
kyseeseen tulee ainoastaan TVL 13 5 §. 
Suomen sisäisen lainsäädännön laajempaa 
säännöstöä, veronhyvityslakia, ei lain sana
muodon perusteella sovelleta, jos hyvityksen 
perusteena oleva tulon kaksinkertainen vero
tus voidaan poistaa tai sitä lieventää kaksin
kertaisen verotuksen välttämiseksi voimassa 
olevan tai muun kansainvälisen sopimuksen 
perusteella. 

Sääntelemättömät verosopimustilanteet 



HE 76/1995 vp 13 

aiheuttavat sekä aineellista että menettelyl
listä epäselv~ä. ~ansainvälisesti on. ylei~
tä, ettå. kaksmkertmsen verotuksen pOistami
sesta säädetään valtioiden sisäisessä lainsää
dännössä, ja useat valtiot ovat verosopimuk
siinsa sisällyttäneet nimenomaiset viittaukset 
näihin sisäisen oikeuden säännöksiinsä. Suo
men tekemissä verosopimuksissa ei näin ole 
menetelty, mutta silti verosopimusta sovel
lettaessa on etenkin menettelyyn liittyen saa
tettu toimia tavalla, joka on vastannut veron
hyvityslain säännösten mukaista menettelyä. 

Pääomaverouudistuksen yhteydessä ulko
maisten verojen hyvittämistä koskeviin sään
nöksiin tehtiin ainoastaan vähäisiä muutok
sia. Ulkomaisen veron hyvittämisessä koko
naan sääntelemätön kysymys on pääomatu
lon ja ansiotulon erilaisen verokohtelun vai
kutus hyvityksen enimmäismäärään. Tulola
jijaottelun ohella verouudistuksen yhteydessä 
muutettiin myös tulolähdejakoa. Tämänkin 
muutoksen vaikutukset hyvitettävän ulko
maisen veron enimmäismäärään jätettiin 
vaille huomiota. 

Säännöstön suppeuden ja osittaisen van
hentuneisuuden vuoksi kansainvälisen kak
sinkertaisen verotuksen poistaminen käytän
nössä johtaa epätyydyttäviin tuloksiin ja 
epäselvyyksiin. Ehdotetun lain tavoitteena 
on oikeustilan selkeyttäminen ja oikeusvar
muuden lisääminen ulkomailta saadun tulon 
verotuksessa. 

5.4. Keskeiset ehdotukset 

5.4.1 Lain soveltamisala 

Lakia kansainvälisen kaksinkertaisen vero
tuksen poistamisesta sovellettaisiin vieraasta 
valtiosta saadun tulon verotuksessa sekä sil
loin, kun tulo saadaan valtiosta, jonka kans
sa Suomella on voimassa kansainvälisen 
kaksinkertaisen verotuksen välttämistä kos
keva sopimus, että silloin, kun tällaista sopi
musta ei ole. Suomella on voimassa ve
rosopimus lähes jokaisen Suomen kannalta 
taloudellisesti tärkeän valtion kanssa, joten 
käytännössä kansainvälistä kaksinkertaista 
verotusta poistetaan useimmiten verosopi
muksen noJalla. 

Veronhyvityslain mukaan ulkomainen vero 
voidaan Suomessa hyvittää ainoastaan val
tiolle menevää veroa tai yhteisön tuloverosta 
valtiolle menevää 12,96 prosenttiyksikön 
osuutta vastaan. Verovuodesta 1993 alkaen 
ulkomainen vero etenkin yhtiöverotuksessa 

ylittää aiempaa useammin samasta tulosta 
Suomessa suoritettavan veron, joten hyvityk
sen enimmäismäärää koskevan kysymyksen 
merkitys on Suomessa lisääntynyt. Ehdote
tun lain soveltamisalan piiriin kuuluisi valti
on tuloveron ja valtiolle menevän yhteisön 
tulovero-osuuden ohella myös kunnalle ja 
seurakunnalle menevät verot. Näin menetel
täessä ei hyvitettävälle ulkomaiselle verolle 
määrättävä hyvityskatto tule yhtä helposti 
vastaan kuin nykyjärjestelmässä. Lakia so
vellettaisiin myös varallisuusverotuksessa. 
Sen sijaan laki ei koskisi kansaneläke- ja 
sairausvakuutusmaksu ja. 

5.4 .2 Hyvitysmenetelmä 

5.4 .2 .1 Hyvitysmenetelmä päämenetelmä
nä 

Suomen tekemissä verosopimuksissa so
velletaan nykyisin kaksinkertaisen verotuk
sen poistamisessa päämenetelmänä hyvitys
menetelmää. Hyvitysmenetelmä on myös 
päämenetelmä silloin, kun kaksinkertaista 
verotusta poistetaan Suomen lainsäädännön 
nojalla. Veronhyvityslaki on koskenut aino
astaan ulkomaisen veron hyvittämistä Suo
men verosta. Ehdotettuun lakiin kansainväli
sen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta 
sisältyy sekä hyvitysmenetelmää että vapau
tusmenetelmää koskevia säännöksiä. Lähtö
kohtana säilyy kuitenkin, että kansainvälistä 
kaksinkertaista verotusta poistetaan hyvitys
menetelmällä. Lain vapautusmenetelmää 
koskevia säännöksiä sovelletaan ainoastaan, 
jos ulkomaita saatu tulo on muussa lainsää
dännössä säädetty verovapaaksi tai vapautus 
perustuu verosopimuksen määräyksiin. 

5.4.2.2 Hyvitettävät verot 

Verosopimustilanteessa hyvitettävien vero
jen määräytyminen perustuu verosopimuk
seen, jossa luetellaan ne verot, joihin sopi
musta sovelletaan. Nimenomaisen määräyk
sen nojalla sopimuksia yleensä sovelletaan 
myös sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen 
käyttöön otettuihin samanlaisiin tai pääasial
lisesti samanluonteisiin veroihin. Useimmi
ten verosopimuksia sovelletaan sekä toiselle 
sopimusvaltiolle että sen osavaltiolle, maa
kunnille tai paikallisviranomaisille suoritet
tuihin veroihm. Muun muassa Amerikan yh
dysvaltojen kanssa tehty sopimus (SopS 
2/91) koskee kuitenkin vain liittovaltion ve-
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raja. 
V eronhyvityslaissa hyvitys myönnetään 

ainoastaan vieraalle valtiolle maksettujen 
verojen perusteella. Osavaltioille, kunnille ja 
paikallisviranomaisille maksettavat verot jää
vät näin ollen hyvittämättä. Tämä on perus
teltua, koska sisäiseen lainsäädäntöön perus
tuva yksipuolinen vähennysoikeus ei saa 
periaatteessa ulottua pidemmälle tai edes 
yhtä pitkälle kuin kansainvälisen kaksinker
taisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopi
muksen vastaava, vastavuoroisuuteen perus
tuva vähennysoikeus. Ehdotetun lain mukaan 
verovelvolliselle hyvitettäisiin vain vieraalle 
valtiolle suoritetut verot, jollei kansainväli
sen sopimuksen nojalla hyvitetä myös mui
den vieraassa valtiossa suoritettujen verojen 
määrää. 

Voimassa olevassa veronhyvityslaissa to
detaan nimenomaisesti, että hyv1tykseen oi
keuttavan veron määrään ei saa vaikuttaa 
kolmannesta vieraasta valtiosta saatu tulo. 
Hyvittämättä jäävät näin ollen esimerkiksi 
sellaiset verot, joita on maksettu suomalaisen 
yhtiön ulkomailla olevan kiinteän toimipai
kan muualta kuin kiinteän toimipaikan si
jaintivaltiosta saaduista tuloista. Nyt ehdote
taan, että tästä rajoituksesta luovutaan ja ve
rovelvolliselle hyvitettäisiin myös kolman
nesta valtiosta saatuun tuloon kohdistuvat 
vieraan valtion verot. Ulkomainen vero hy
vitettäisiin kuitenkin ainoastaan vieraasta 
valtiosta saadun tulon perusteella suoritetta
vista veroista, ei sen sijaan Suomesta saa
duista tuloista määrättäv1stä veroista. 

5.4.2.3 Hyvityksen enimmäismäärä 

Normaalihyvityksen periaatetta noudate
taan sekä Suomen tekemissä verosopimuk
sissa ja sopimustilanteisiin liittyvässä TVL 
135 §:ssä että voimassa olevan veronhyvi
tyslain 4 §:ssä. Myös ehdotettu laki kansain
välisen kaksinkertaisen verotuksen poistami
sesta perustuu normaalihyvityksen periaat
teelle. Verovelvolliselle myönnettävä hyvitys 
ei ehdotuksen mukaan saa ylittää vieraasta 
valtiosta saadusta tulosta Suomessa suoritet
tavien verojen määrää. 

V eronhyvityslaissa hyvityksen enimmäis
määrä lasketaan maakohtaisesti. Lain 4 § :n 1 
momentin mukaan samasta vieraasta val
tiosta saadut tulot lasketaan yhteen hyvityk
sen enimmäismäärää laskettaessa ja 4 §:n 2 
momentin mukaan enimmäismäärä lasketaan 
kunkin vieraan valtion osalta erikseen. Myös 

ehdotetun lain mukaan hyvitys laskettaisiin 
erikseen kunkin vieraan valtion osalta. 

Ulkomaisia veroja hyvitettäessä hyvityksen 
enimmäismäärä laskettaisiin ehdotetun lain 
mukaan tulolähteittäin ja luonnollisen henki
lön ja kuolinl'esän verotuksessa myös tulola
jeittain. Hyv1tyksen enimmäismäärän laske
minen tulolähteittäin on tarpeen siksi, että 
aikaisemmasta poiketen valtionverotuksessa 
ei enää verovuodesta 1993 alkaen ole mah
dollista laskea eri tulolähteiden tuloja yh
teen, jos jonkin tulolähteen tulos on tappiOl
linen. Myös tulolajeittain tapahtuva laskemi
nen on luonnollisten henkilöiden ja kuolin
pesien verotuksessa perusteltua, koska täl
laisten verovelvollisten tulot jaetaan progres
siivisesti verotettaviin ansiotuloihin ja suh
teellisen verokannan mukaan verotettaviin 
pääomatuloihin. Hyvityksen enimmäismää
rää laskettaessa noudatettaisiin siten uuden 
tuloverojärjestelmän rakenteen mukaisia rat
kaisuja. 

Hyvitettävän ulkomaisen veron määrää 
laskettaessa enimmäismäärälaskelmiin otet
taisiin mukaan ainoastaan sellaisia tuloja, 
jotka ovat sekä vieraassa valtiossa että Suo
messa veronalaisia. Näin ollen esimerkiksi 
lähdeverosta vapaat korkotulot eivät voi tulla 
otetuiksi huomioon enimmäismäärälaskel
missa. 

5.4.2.4 Käyttämätön ulkomaisen veron 
hyvitys 

Verovelvollisen vieraassa valtiossa maksa
ma vero jää hyvittämättä paitsi silloin, kun 
vieraassa valtiossa verotettu tulo on Suomes
sa verovapaata, myös silloin, kun verovel
volliselle ei jää verotettavaa tuloa tai hänelle 
vahvistetaan tappio. Ulkomaisia veroja ei 
hyvitetä täysimääräisinä silloinkaan, kun ne 
määrältään ylittävät hyvityksen enimmäis
määrän. Ulkomaisen veron hyvittämisessä 
noudatettavasta verovuosikohtaisuudesta voi 
aiheutua se, että verovelvollisen maksamia 
ulkomaisia veroja jää hyvittämättä. 

Verovelvollinen ei nykyään voi siirtää 
käyttämättä jäävää ulkomaisen veron hyvi
tystä seuraaville verovuosille. Käyttämättä 
jäävien hyvitysten ainakin osittainen siirtä
minen on kuitenkin kansainvälisesti yleistä. 
Esityksessä ehdotetaan, että verovuonna 
käyttämättä jäävät hyvitykset voitaisiin käyt
tää hyväksi seuraavan verovuoden aikana. 
Järjestelmä lieventäisi erilaisia nykyjärjestel
män jäykkyyteen liittyviä ongelmm, jotka 
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voivat korostua pääoma- ja yritysverouudis
tuksen johdosta, koska hyvityskatto tullee 
aikaisempaa helpommin vastaan. 

Hyvityksen ohella ei verovelvollisella olisi 
yleistä oikeutta vähentää ulkomaisia veroja 
menona. Vähentämisoikeus voisi kuitenkin 
tulla kysymykseen, jos vieraassa valtiossa 
maksetut verot ovat luonteeltaan hyvityskel
vottomia. 

5.4.3 Vapautusmenetelmä 

Vapautusmenetelmää sovellettaessa vero
velvollisen kotivaltiossa ei lainkaan veroteta 
lähdevaltiosta saatua tuloa. Vapautus
menetelmänä Suomen tekemissä verosopi
muksissa käytetään niin sanottua progressw
ehtoista vapautusmenetelmää. Tällöm tulo 
otetaan huomioon määrättäessä sitä verokan
taa, jota kotivaltiossa sovelletaan verovelvol
lisen siellä verotettavan tulon ja varallisuu
den verotuksessa. Ehdotetun lain mukaisen 
vapautusmenetelmän mukaan ulkomailta saa
dun tulon määrä vaikuttaisi Suomesta saadun 
tulon verotuksen progressioon. 

Laissa ':apautusf!lene~el~~ koskeva~. s~n
nökset ohsivat osm enlatsia progressuvisen 
verotuksen piirissä olevien luonnollisten 
henkilöiden, yhtymien ja kuolinpesien vero
tuksessa ja toisaalta suhteellisen verokannan 
mukaan verotettavien yhteisömuotoisten ve
rovelvollisten verotuksessa. Luonnollisten 
henkilöiden, yhtymien ja kuolinpesien vero
tuksessa sellainen ansio- tai pääomatulo, 
joka on Suomessa vapautettu verosta, luet
taisiin kuitenkin progressioehtoista vapautus
menetelmää sovellettaessa verovelvollisen 
veronalaiseen tuloon. Vastaavasti tällaisiin 
tuloihin kohdistuvat menot ja korot katsot
taisiin vähennyskelpoisiksi. Tarkastelun koh
teena olisi siten nimenomaan verovelvollisen 
netto- eikä bruttotulo. Luonnollisten henki
löiden, yhtymien ja kuolinpesien tulon hank
kimiseen ja säilyttämiseen kohdistuvien me
nojen ja korkojen vähennyskelpoisuutta tulisi 
kuitenkin rajoittaa siten, että tällaisia korkoja 
ja menoja ei saisi vähentää siltä osin kuin 
niiden yhteismäärä ylittää vieraasta valtiosta 
saadun tulon määrän. 

Lain progressioehtoista vapautusmenetel
mää koskevia säännöksiä sovellettaisiin 
luonnollisen henkilön, yhtymän ja kuolin
pesän verotuksessa silloin, kun laissa niin 
säädetään tai kansainvälisen kaksinkertaisen 
verotuksen välttämiseksi tehdyssä sopimuk
sessa niin määrätään. TVL 77 §:ssä on sää-

detty ulkomaantyötulon verovapaudesta, jos 
ulkomaantyöskentely on kestänyt tai sen 
voidaan olettaa kestävän yhtäjaksoisesti vä
hintään kuusi kuukautta. Tässä esityksessä 
ehdotetaan muutoksia tähän niin sanottuun 
kuuden kuukauden sääntöön. TVL 77 §:ään 
lisättäisiin muun muassa viittaus lakiin kan
sainvälisen kaksinkertaisen verotuksen pois
tamisesta sisältyvään progressioehtoista va
pautusmenetelmää koskevaan säännökseen. 

Luonnollisten henkilöiden, yhtymien ja 
kuolinpesien kohtelusta poiketen ei yhteisö
muotOisen verovelvollisen tuloon luettaisi 
sellaisia ulkomaisia tuloja, joihin Suomessa 
sovelletaan vapautusmenetelmää. Tätä voi
daan perustella sekä yksinkertaisuus- ja sel
ker.ssyillä että yhteisömuotoisiin verovelvol
lisiin sovellettavalla suhteellisella verokan
nalla. Näin meneteltäessä on johdonmukais
ta, että yhteisömuotoisen verovelvollisen 
tuloihin kohdistuvat menot ja korot olisivat 
vähennyskelvottomia. Vapautusmenetelmää 
sovelletaan muun muassa suomalaisen emo
yhtiön ulkomaiselta tytäryhtiöitään saamiin 
osinkotuloihin. Tällöin voisi olla perusteltua, 
että osinkotuloon kohdistuvia menoja ja kor
koja ei saisi vähentää emoyhtiön tulosta. Tä
män esityksen tarkoituksena ei kuitenkaan 
ole kansainvälisten korkojen verotuksen pe
riaatteiden muuttaminen. Ehdotetun lain mu
kaan sallittaisiin myös verovapaaseen osin
kotuloon kohdistuvien menojen ja korkojen 
vähentäminen. 

6. Muut ehdotukset 

6.1. Nykytila ja ehdotetut muutokset 

Rajoitetusti verovelvollisen on pääsääntöi
sesti maksettava veroa tulon perusteella vain 
Suomesta saamastaan tulosta. Elinkeinotulo 
on Suomesta saatua silloin, kun elinkeinoa 
on harjoitettu Suomessa. Laissa ei nimen
omaisesti säännellä, onko elinkeinotulon ol
lakseen Suomesta saatua oltava kiinteään 
toimipaikkaan luettavaa tuloa. Selvää kuiten
kin on, että elinkeinotulosta voidaan Suo
messa verottaa, jos elinkeinotoimintaa har
joitetaan täällä kiinteästä toimipaikasta. 
TVL:ssä ei nykyisin ole määritelmää siitä, 
mitä kiinteällä toimipaikalla tarkoitetaan. 
Sitä vastoin kiinteän toimipaikan määritelmä 
sisältyy verotuslain 60 §:ään. Nyt ehdotetaan 
TVL:ään lisättäväksi uusi 13 a §, joka mää
rittelisi kiinteän toimipaikan käsitteen. Mää
ritelmä vastaisi asiasisällöltään verotuslain 
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60 §:ää, joka samalla ehdotetaan erikseen 
kumottavaksi. 

Rajoitetusti verovelvollisen Suomessa ole
vaan kiinteään toimipaikkaan kuuluvaksi ei 
nykyisin lueta muuta tuloa kuin sellaista 
tuloa, joka on Suomesta saatua. Toisaalta 
kiinteän toimipaikan Suomesta saarnat kor
kotulot ovat pääsäännön mukaan verovapai
ta. TVL 9 §:n 3 momentin mukaan verote
taan vain ulkomaisen luottolaitoksen Suo
messa olevan sivukonttorin saama korko. 
Lainkohdan sääntelyä on pidettävä liian sup
peana, koska se et koske muita Suomessa 
olevia kiinteitä toimipaikkoja kuin ulkomais
ten luottolaitosten sivukonttoreita eikä mui
ta tuloja kuin korkoa. Kun kiinteiden toimi
paikkojen tulo muutoin lasketaan pitkälti 
samaan tapaan kuin kotimaisten yritysten 
tulo, ei ole asiaperusteita kiinteiden toimi
paikkojen saamien korkotulojen eikä mui
denkaan tulojen sulkemiselle Suomen verot
tamisvallan ulkopuolelle. Sen vuoksi TVL:ää 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että se kos
kisi kaikkia ulkomaisia elinkeinon hatjoitta
mista varten Suomessa olevia kiinteitä toi
mipaikkoja. 

Verosopimuksissa on määräyksiä suorituk
sista, jotka saadaan yhtiön hallituksen tai 
muun hallintoelimen jäsenenä. Niiden mu
kaan palkkiot voidaan verottaa siinä valtios
sa, jossa palkkion maksavan yhtiön kotipaik
ka on. Jos rajoitetusti verovelvollinen saa 
kokouspalkkiOita suomalaisen yrityksen hal
lituksen jäsenyyden perusteella, yksittäinen 
kokouspalkkio voidaan kuitenkin TVL:n ny
kyisen 10 §:n 4 kohdan sanamuodon mu
kaan verottaa Suomessa vain, jos kokous on 
pidetty Suomessa. Sisäisen lainsäädännön ja 
verosopimuksen tulisi olla keskenään yh
denmukaisia siten, että Suomi hyödyntää 
sille verosopimuksessa annetun verotusoi
keuden. Näistä syistä lakiin ehdotetaan lisät
täväksi määräys siitä, että mainitut palkkiot 
ovat aina Suomesta saatua tuloa, riippumatta 
siitä, missä kokous on pidetty. 

TVL 76 §:ää ehdotetaan myös muutetta
vaksi siten, että ulkomaanedustuksen palve
lun perusteella rajoitetusti verovelvolliselle 
muulle kuin Suomen kansalaiselle Suomen 
valtion maksamat eläkkeet eivät ole ve
ronalaista tuloa. Edustustojen asemamaasta 
palkatuille rajoitetusti verovelvollisille muil
le kuin Suomen kansalaisille maksettava 
palkka ei ole enää ollut veronalaista tuloa 
vuoden 1995 alusta lukien. Lähdeveron peri
mistä eläkkeestä voidaan pitää perusteltuna 

niissä tapauksissa, joissa lähdeveroa on pe
ritty myös asianomaisen palkasta, koska elä
ke määräytyy viimeisten palvelusvuosien 
lähdeverollisen palkan perusteella. Sen si
jaan niissä tapauksissa, joissa palkasta ei 
peritä lähdeveroa ja palkka määräytyy pel
kästään asemamaan palkkatason perusteella, 
on tilanne toinen. Tällöin eläkkeen suuruus 
määräytyy lähdeverotloman palkan perus
teella, mutta Suomesta maksettavasta eläk
keestä peritään nykyisten säännösten mukaan 
kuitenkin 35 prosentin lähdevero. Kun eläk
keestä, palkasta poiketen, pidätetään vielä 3 5 
prosentm lähdevero, muodostuu jäljelle 
jäävä eläke palkkaan nähden kohtuuttoman 
pieneksi. Näistä syistä ehdotetaan asema
maasta palkattuina olleille Suomesta makset
tavien eläkkeiden verotus järjestettäväksi 
siten, että lähdeveroa ei peritä missä tapauk
sissa, joissa palkkakaan ei ole ollut ve
ronalaista tuloa Suomessa. Koska aikai
semmin myönnetyt eläkkeet ovat perustuneet 
lähdeveronalaiseen palkkaan, ehdotetaan 
säännökseen siirtymäsäännöstä, jonka mu
kaan eläkkeiden lähdeverottomuus ei koskisi 
ennen 1 päivänä tammikuuta 1996 tehtyjä 
eläkepäätöksiä. Säännöstä ei myöskään so
vellettaisi niissä harvinaisissa tapauksissa, 
joissa Suomen ja vieraan valtion välinen ve
rosopimus estää eläkkeen verottamisen saa
jan kotivaltiossa. 

Lähdeverolakiin ehdotetaan lisättäväksi 
säännös, jossa nimenomaisesti lausutaan, että 
yhtiöltä ulkomaiselle osakastaholle suun
tautuvaan peiteltyyn voitonsiirtoon sovelle
taan lain osinkoa koskevia säännöksiä. Sen 
turvaaminen, ettei peitelty voitonsiirto oi
kaistuna johda avomta voitonjakoa edulli
sempaan verotukseen, edellyttää tu
lonoikaisun lisäksi myös siirretyn tulon ve
rottamista, jollei avoin voitonjako olisi vas
taavassa tilanteessa verosta vapaata. Suo
messa kansainvälisten yritysten verotustoi
mikunta (KM 1979:4) esitti lähdeverolakiin 
nimenomaista säännöstä, jonka mukaan täl
laisesta edusta olisi voimassa, mitä asian
omaisessa laissa on osingosta säädetty. 
Säännöksessä olisi lisäksi erikseen lausuttu 
edun antajan olevan vastuussa edusta mene
västä lähdeverosta. Ehdotus ei ole johtanut 
lainsäädäntötoimiin. Peitellyn voitonsiirron 
rinnastamista osinkoon koskevan ehdotuksen 
merkitystä arvioitaessa on otettava huomi
oon, että osinkotulon lähdeverotus on ratkai
sevasti riip~;mvainen Suomen ja osingonsaa
jan kotivaltiOn välillä tehdystä verosopimuk-
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sesta sekä siitä, onko osingonsaaja oikeutettu 
EY:n direktiiviin 90/435/ETY perustuvan, 
lähdeverolain 3 §:n 5 momentin mukaiseen 
osingon verovapauteen. Verosopimusten 
osinkomääritelmässä viitataan tavallisesti 
myös osinkoa j_akavan yht~ön kotiv_altion 
lamsäädäntöön, Ja Taloudellisen yhteistyön 
ja kehityksen järjestön (OECD) mallisopi
muksen kommentaarissa on todettu, että 
osinkoa voi olla muun muassa peitelty voi
tonjako. Kansainvälisen verotuksen uudista
mistyöryhmä katsoi muistiossaan 
(VM 1995: 1 0), että peite1tyyn voitonsiirtoon 
tulee soveltaa verosopimusten osinkoartikloi
den määräyksiä sekä lähdeverolain 3 § :n 5 
momentin säännöksiä. Tämä johtaa näiden 
määräysten soveltamisalueella käytännössä 
siihen, että lähdeveroa ei maksuunpanna tai 
että vero on laissa säädettyä 25 prosentin 
tasoa olennaisesti alempi. Täysimääräisen 25 
prosentin lähdeveron maksuunpano voisi 
tulla kysymykseen silloin, kun voitonsiirto 
on suuntautunut verokeidasvaltioon tai muu
hun sellaiseen valtioon, jonka kanssa Suo
mella ei ole verosopimusta. 

Lähdevero rajoitetusti verovelvollisen 
eläkkeestä on 3 5 prosenttia. V ero peritään 
eläkkeen koko määrästä, toisin sanoen mi
tään vähennyksiä ennen veron perimistä ei 
tehdä. Kansaneläkelaitoksen maksamat suo
ritukset ovat nykyisen lähdeverolain 5 §:n 
nojalla kokonaan lähdeverosta vapaita. Lain
kohdan epätarkoituksenmukainen muotoilu 
mahdollistaa nykyisellään kaikkien kansan
eläkelaitoksen maksamien suoritusten, myös 
työeläkkeiden verovapauden. Kansaneläke
laitoksen maksamien eläkkeiden ja etuoksien 
vapauttamista lähdeverosta ehdotetaan tar
kistettavaksi siten, että vain kansaneläke 
olisi lähdeverosta vapaa. 

Lähdeverolain 6 §:n mukaan verohallitus 
vahvistaa määrän, joka rajoitetusti verovel
vollisen opiskelijan tai harJoittelijan palkasta 
katsotaan verovapaaksi. Verovapaista mää
ristä tulisi pääsääntöisesti säätää lain tasai
sesti. Kun kysymyksessä ei myöskään ole 
rahamäärä, jonka vuoksi lakia olisi useasti 
tarkistettava ehdotetaan, että opiskelija
huojennuksen markkamäärä vahvistetaan 
laissa. Verovapaan palkan määrä on vuodes
ta 1989 ollut 3 000 markkaa kuukaudessa tai 
100 markkaa päivältä. Edellä mainittuihin 
rahamääriin ei ehdoteta muutoksia. 

Jos työnantaja laiminlyö lähdeveron peri
misen rajoitetusti verovelvollisen palkasta, 
perimätiä jäänyt vero pannaan maksuun 
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työnantajalle. Jos palkasta kuitenkin on toi
mitettu ennakonp1dätys, pidätetty ennakko 
luetaan lähdeveron suoritukseksi. Toisinaan 
lähdevero jää perimätiä ilman, että kyse on 
työnantajan laiminlyönnistä. Tällainen tilan
ne voi syntyä, jos rajoitetusti verovelvolli
selle on verotoimistosta erehdyksessä tai 
verovelvollisen antaman virheellisen selvi
tyksen perusteella annettu verokortti lähde
verokortin sijasta. Tällaisissa tapauksissa 
lähdeverolain 16 § edellyttää, että Helsingin 
verojohtaja panee perimätiä jääneen lähde
veron maksuun verovelvolliselle itselleen. 
Lähdeverolain 17 §:n mukaan työnantaja on 
tällöin vastuussa verosta. Useimmiten työn
antaja on kuitenkin ollut vilpittömässä mie
lessä ja vain noudattanut verokortissa annet
tua perintäohjetta. Tällaisissa tapauksissa 
vastuusäännös on työnantajan kannalta koh
tuuton. Näistä syistä ehdotetaan lähdevero
lain 17 § :n vastuusäännöstä lievennettäväksi 
siten, että vilpittömässä mielessä oleva työn
antaja ei joudu vastaamaan verosta. Jos 
työntekijällä on verokortti, työnantajan tulisi 
olla vastuussa lähdeverolain 16 § :n 2 mo
mentin mukaisesti maksuunpannosta lähde
verosta vain, jos työnantaja ei voi osoittaa 
noudattaneensa verokortissa annettua ohjetta 
eikä hänen voida katsoa olleen tietoinen sii
tä, että palkansaaja on rajoitetusti verovel
vollinen. 

7. Esityksen vaikutukset 

TVL:n muutokset kasvattaisivat valtion, 
kuntien, seurakuntien ja kansaneläkelaitok
sen tuloja. Vuoden 1993 verotukibudjetissa 
on kuuden kuukauden säännöstä aiheutuvak
si verotueksi arvioitu 140 miljoonaa mark
kaa. Koska esityksessä ei kuitenkaan ehdote
ta kuuden kuukauden säännön J?.Oistamista 
kokonaan, vaikutukset verotuottmhin jäävät 
selvästi pienemmiksi. Kuuden kuukauden 
säännön muuttamisella on vaikutuksensa 
myös sosiaaliturvamaksuihin. Varovaisen 
arvion mukaan Suomen sosiaaliturvan piiriin 
kuuluvia henkilöitä on ulkomailla noin 
15 000-20 000 henkilöä. Vakuutetun saira
usvakuutusmaksua sekä työnantajan sosiaali
turvamaksua arvioidaan kertyvän 20-30 
miljoonaa markkaa nykyistä enemmän. Kuu
den kuukauden säännön muutos merkitsee 
jossakin määrin lisätyötä työnantajille ja ve
rohallinnolle. 

Palkkatulon lähdeverojärjestelmä tulisi 
koskemaan suhteellisen pientä henkilöryh-
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mää. Järjestelmä ei aiheuttaisi juuri mainitta
via hallintokustannuksia. Järjestelmän julkis
taloudelliset vaikutukset jäisivät todennäköi
sesti pieniksi. Verotuloja lisää se, että järjes
telmä tavoitteidensa mukaisesti edistää sel
laisten ulkomaisten palkansaajien tuloa Suo
meen, jotka muussa tapauksessa jäisivät tu
lematta. Toisaalta järjestelmän eiiriin tulee 
väistämättä osittain myös henkilöitä, jotka 
joka tapauksessa muuttaisivat Suomeen. 

Esitykseen sisältyvillä muilla ehdotuksilla 
ei ole merkittäviä julkistaloudellisia tai hal
linnollisia vaikutuksia. 

8. Asian valmistelu 

8.1. Valmisteluelimet ja aineisto 

Esitys, lukuun ottamatta ulkomailta tule
van palkansaajan lähdeveroa koskevaa la
kiehdotusta sekä ulkomaanedustuksen niin 
sanottujen paikalta palkattujen eläkkeitä kos
kevaa muutosehdotusta, perustuu valtiova
rainministeriön 28 päivänä tammikuuta 1994 
asettaman kansainvälisen verotuksen uudis
tamistyöryhmän muistioon (VM 1995: 1 0). 
Esitys on valmisteltu virkatyönä valtiova
rainministeriössä. 

8.2. Lausunnot 

Kansainvälisen verotuksen uudistamistyö
ryhmän muistiosta pyydettiin tärkeimpien vi
ranomaisten ja lmtosten sekä elinkeinoelä-

män ja työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 
lausunnot. Lausunnonantajien selvä enem
mistö suhtautui myönteisesti työryhmän esit
tämiin lakiehdotuksiin. Monissa lausunnoissa 
esitettiin kuitenkin huomautuksia lakiehdo
tusten yksityiskohdista. Lausunnoista on 
valtiovarainministeriössä tehty tiivistelmä. 

Hallituksen esitys perustuu pääsosin kan
sainvälisen verotuksen uudistamistyöryhmän 
ehdotuksiin. Lausunnoissa esitetyt lakiehdo
tusten yksityiskohtia koskevat huomautukset 
on pyritty ottamaan mahdollisuuksien mu
kaan huomioon esitystä valmisteltaessa. 

9. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeve
rojärjestelmän käyttöönotto edellyttää muu
toksia muun muassa työntekijäin eläkelakiin 
(395/61) ja valtion eläkerahastosta annettuun 
lakiin (1372/89). Näitä muutoksia ei ole kui
tenkaan katsottu tarkoituksenmukaiseksi si
sällyttää tähän esitykseen. Työntekijäin elä
kelaissa ja valtion eläkerahastosta annetussa 
laissa on säädetty ne perusteet, joiden mu
kaan työntekijäin eläkemaksua on suoritetta
va. Kun sanottujen lakien palkkaa koskevat 
säännökset on tarkoitus saattaa koskemaan 
myös ulkomailta tulevan palkansaajan lähde
verosta annetun lain 3 §:n mukaista palkkaa, 
ehdotetaan työntekijäin eläkelakiin ja valtion 
eläkerahastosta annettuun lakiin tehtäväksi 
erikseen tästä johtuvat muutokset. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Tuloverolaki 

9 §. Pykälän soveltamisala laajenisi kos
kemaan ulkomaisten luottolaitosten sivu
kontioreiden lisäksi kaikenlaisten muidenkin 
yritysten (toimialasta riippumatta) Suomessa 
olevia kiinteitä toimipaikkoja. Samalla lain
kohdan piiriin tulisivat korkotulon lisäksi 
näiden toimipaikkojen saarnat kaikentyyppi
set tulot. Näin ollen rajoitetusti verovelvolli
sen kiinteään toimipaikkaan luettavasta tu
losta voitaisiin verottaa Suomessa kaikilta 

osiltaan silloinkin, kun osa tulosta on saatu 
muualta kuin Suomesta. 

10 §. Pykälään lisättäväksi ehdotetun 4 a 
kohdan mukaan Suomen oikeus verottaa 
suomalaisen yhteisön tai yhtymän hallituk
sen tai muun toimielimen jäsenen tehtävän 
hoitamisesta saadusta palkkiosta, esim. ko
kouspalkkiosta, ei olisi enää riippuvainen 
siitä, että jäsen hoitaisi jäsenen tehtäväänsä 
Suomessa, esimerkiksi osallistumalla täällä 
pidettävään toimielimen kokoukseen. 

Ehdotetun 4 b kohdan mukaan taiteilijan 
tai urheilijan henkilökohtaisesta toiminnas
taan Suomessa tai suomalaisessa aluksessa 
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saadusta tulosta voitaisiin aina verottaa Suo
messa. Verottamisen edellytyksenä ei siis 
enää olisi, että työnantaja on Suomessa. 
Lainkohdassa ei puhuta esiintyvästä taiteili
jasta tai urheilijasta erotukseksi muista tai
teilijoista tai urheilijoista, koska rajanveto 
näiden molempien henkilöryhmien välillä on 
vaikeata ja erotlelun sisällyttäminen lakiin 
aiheuttaisi tulkintavaikeuksia. Tämä vastaa 
veroso~imusten sanamuotoa. Mxös sanonta 
"taiteilijan tai urheilijan henkilökohtainen 
toiminta" on otettu verosopimuksissa käy
tetystä tekstistä. Sanalla "henkilökohtainen" 
ilmaistaan, että säännöksen piirin ulkopuo
lelle jäävät sellaiset taiteilijan tai urheilijan 
saarnat tulot, jotka perustuvat muuhun kuin 
henkilökohtaiseen työhön, esimerkiksi eri
laiset rojaltin luonteiset tulot mainos- tai 
sponsorisopimuksista. Lähdeveronalaiseen 
tuloon luettaisiin kuitenkin taiteilijan tai ur
heilijan henkilökohtaisesta toiminnasta saatu 
tulo, siltä osin kuin tulo käsittää tai siihen 
sisältyy agentti- tai muita välityspalkkioita, 
koska nämä palkkiot ehdotuksen mukaan 
olisivat vähennyskelpoisia kaavamaiseen 30 
prosentin vähennykseen sisältyen. 

13 a §. Pykälään ehdotetaan otettavaksi 
kiinteän toimipaikan määritelmä. Määritelmä 
on samankaltainen verosopimuksissa käyte
tyn kiinteän toimipaikan määritelmän kanssa 
ja vastaa asiasisällöltään vähäisin sanonnal
lisin tarkistuksin verotuslain 60 §:ää, joka 
samalla ehdotetaan erikseen kumottavaksi. 

68 §. Pääsäännön mukaan työnantajan 
maksamat ulkomaisesta vakuutuslaitoksesta 
otetut vapaaehtoisen eläkevakuutuksen mak
sut olisivat veronalaista ansiotuloa. Vakuu
tusta ei pidettäisi ulkomailta otettuna, jos 
sen myöntäneellä ulkomaisella vakuutuslai
toksella olisi Suomessa kiinteä toimipaikka, 
jolta vakuutus on otettu. Vakuutusmaksut 
eivät kuitenkaan olisi veronalaista ansiotuloa 
ulkomailta Suomeen muuttaneen henkilön 
muuttovuonna ja kolmena sitä seuraavana 
vuonna maksettujen eläkevakuutusmaksujen 
osalta, jos ne perustuvat vähintään vuotta 
ennen asianomaisen henkilön Suomeen 
muuttamista ottamaan vakuutukseen. Tämä 
poikkeus ei kuitenkaan koskisi henkilöä, 
Joka on ollut Suomessa yleisesti verovelvol
linen Suomeen muuttamista edeltäneiden vii
den vuoden aikana. Ehdotetut muutokset 
eivät vaikuttaisi elinkeinotulon verottamises
ta annetun lain 8 §:n 1 momentin 4 kohdan 
mukaiseen työnantajan oikeuteen vähentää 
verotuksessa työntekijän eläkevakuutuksesta 

aiheutuneita maksuja. Myös ulkomaille suo
rittetut maksut olisivat siten nykyiseen ta
paan vähennyskelpoisia, mutta ne luettaisiin 
työntekijän tulokst. 

76 §. Ehdotetun 4 kohdan mukaan Suo
men valtion muulle rajoitetusti verovelvol
liselle kuin Suomen kansalaiselle maksama 
eläke, joka perustuu ulkomaanedustuksessa 
suoritettuun palveluun, samoin kuin jo ny
kyisin tällaisesta palvelusta muulle rajoite
tusti verovelvolliselle kuin Suomen kansa
laiselle maksettu palkka tai palkkio, ei olisi 
Suomessa veronalaista tuloa. Ehdotetun 2 
momentin mukaan edellytys verovapaudelle 
olisi, että eläkkeen maksamista koskeva pää
tös on tehty 1 päivänä tammikuuta 1996 tai 
sen jälkeen tai eläkkeensaajan kotivaltion ja 
Suomen välillä on voimassa verosopimus, 
jonka mukaan eläkkeensaajan kotivaltio voi 
verottaa eläkkeestä. 

Ehdotetun 5 kohdan mukaan veronalaisena 
tulona ei pidettäisi työnantajan maksamia 
muutosta ulkomaille, tavanomaisen yksityi
sen palveluhenkilöstön palkkauksesta ja las
ten tavanomaisesta koulutuksesta johtuvia 
kustannuksia. Tavanomaisella yksityisellä 
palveluhenkilöstöllä tarkoitetaan ehdotukses
sa verovelvollisen yksityistaloudessa olevaa 
palveluhenkilöstöä, kuten lastenhoitajaa, si
säkköä, kokkia, puutarhuria, autonkuljettajaa 
ja turvallisuusmiestä, silloin kun tällaista 
henkilöstöä asianomaisen maan olosuhteet 
huomioon ottaen voidaan pitää yleiseen 
käytäntöön kuuluvana. Tavanomaisena lasten 
koulutuksena pidettäisiin Suomen peruskou
lussa ja lukiossa annettavaa opetusta vas
taavaa koulutusta. Pykälässä säädetään myös 
ulkomaisen asuntoedun arvostamisesta edun 
kohtuulliseen arvoon sen mukaan, kuin ve
rohallitus tarkemmin määrää. Lakiteknisistä 
syistä säännös on muotoiltu niin, että koh
tuullisen edun arvon ylittävä arvo on vero
vapaa. Tarkoituksena ei ole edun arvostami
nen käypään arvoon. Ulkomaisen asun
toedun arvostamista alhaiseen arvoon voi
daan pitää perusteltuna ulkomaiset eri
tyisolosuhteet huomioon ottaen. Lisäksi 
asuntoedun kohtuullisen arvon määrittelyssä 
tulisi ottaa huomioon se, että asuntoetua ul
komaantyöskentelyn yhteydessä ei voida eri 
maiden vaihtelevista oloista johtuen vahvis
taa niin tarkasti kuin vastaavasta kotimaises
ta edusta on säädetty tai määrätty. Määrittely 
tulisi siten toteuttaa kaavamaisesti niin, että 
etu luokitellaan esimerkiksi asunnon koon 
mukaan kolmeen en luokkaan. Vero-
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velvollisella tulisi luonnollisesti säilyä oi
keus osoittaa, että käypä arvo on verohalli
tuksen vahvistamaa kaavamaista arvoa 
alempi. 

77 §. Ulkomailla vähintään kuusi kuukaut
ta kestäneestä työskentelystä saatu palkka 
otettaisiin huomioon verotuksessa siten kuin 
kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen 
poistamisesta annettavan lain 6 §:ssä eh
dotetaan säädettäväksi. Tällainen palkka siis 
olisi veronalaista tuloa, mutta siitä ei erik
seen verotettaisi, vaan se vaikuttaisi ainoas
taan verovelvollisen muista ansiotuloista 
määrättäviin veroihin. Tätä niin sanottua 
kuuden kuukauden sääntöä ei sovelleta, jos 
Suomen ja työskentelyvaltion välillä on voi
massa verosopimus, jonka mukaan työsken
telyvaltio ei saa ensisijaisesti verottaa pal
kasta, tai palkka on saatu Suomen valtiolta, 
kunnalta tai muulta julkisyhteisöltä tai Suo
men Ulkomaankauppaliitto ry:ltä taikka suo
malaisessa vesi- tai ilma-aluksessa tehdystä 
työstä. 

Työskentelyvaltion ensisijaisella vero
tusoikeudella tarkoitetaan sitä, että tämä val
tio saa käyttää oikeuttaan verottaa tietystä 
tulosta, riippumatta siitä, onko toinen valtio 
voinut käyttää sopimuksen mukaan sille pi
dätettyä oikeutta verottaa. Tämä tilanne kos
kee erityisesti Pohjoismaiden välistä veroso
pimusta. 

Kuuden kuukauden säännöksen muutok
sesta johtuvien vaikutusten lieventämiseksi 
ehdotetaan, että aikaisempaa säännöstä so
velletaan vielä vuonna 1995 tai sitä aikai
semmin alkaneeseen ulkomaantyöskentelyyn 
vuosilta 1996 ja 1997 toimitettavissa vero
tuksissa. Lisäksi ehdotetaan, että tämä koski
si myös vuosina 1996 tai 1997 alkanutta ul
komaantyöskentelyä, jos Suomen ja 
työskentelyvaltion välillä voimassa olevan 
kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 
tehtyyn sopimukseen sisältyvän nimenomai
sen määräyksen mukaan työskentelyvaltio 
ei saa verottaa palkasta, joka saadaan raken
nus-, asennus- tai kokoonpanotoimintaan 
liittyvästä työstä. Tämä tilanne koskee erityi
sesti rakennustoimintaa Venäjällä. 

96 §. Pääsäännön mukaan ulkomaisesta 
vakuutuslaitoksesta otetun vapaaehtoisen elä
kevakuutuksen maksut eivät olisi vähennys
kelpoisia. Vakuutusta ei katsottaisi ulkomail
ta otetuksi, jos sen myöntäneellä ulkomaisel
la vakuutuslaitoksella on Suomessa kiinteä 
toimipaikka, jolta vakuutus on otettu. Va
kuutusmaksut olisivat kuitenkin vähennys-

kelpoisia ulkomailta Suomeen muuttaneen 
henkilön muuttovuonna ja kolmena sitä seu
raavana vuonna maksettujen eläkevakuutus
maksujen osalta, jos ne l?erustuvat vähintään 
vuotta ennen astanommsen henkilön Suo
meen muuttamista ottamaan vakuutukseen. 
Tämä poikkeus ei kuitenkaan koskisi 
henkilöä, joka on ollut Suomessa yleisesti 
verovelvollinen Suomeen muuttamista edel
täneiden viiden vuoden aikana 

135 §. TVL:ssä olevat hyvitys- ja va
pautusmenetelmää koskevat säännökset eh
dotetaan kumottavaksi, koska vastaavat 
säännökset on sisällytetty tähän esitykseen 
liittyvään lakiin kansainvälisen kaksinkertai
sen verotuksen poistamisesta. 

1.2. Laki rajoitetusti verovelvollisen 
tulon ja varallisuuden 
verottamisesta 

2 §. Pykälässä oleva viittaus ehdotetaan 
muutettavaksi koskemaan 4 §:ää. 

3 § Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan lisät
täväksi säännös, jonka mukaan osinkona 
pidetään myös verotuslain 57 §:ssä tarkoitet
tua peiteltyä osinkoa ja saman lain 73 §:ssä 
tarkoitettua peiteltyä voitonsiirtoa, sekä 
säännös, jonka mukaan lähdevero on suori
tettava myös taiteilijan tai urheilijan henkilö
kohtaiseen toimintaan perustuvasta korvauk
sesta, riippumatta siitä, onko korvausta pi
dettävä palkkana taikka maksetaanko se tai
teilijalle tai urheilijalle itselleen tai jollekin 
toiselle. Jälkimmäinen säännös on tarpeelli
nen, siitä syystä, että taiteilijan tai urheilijan 
toimintaan perustuva korvaus useinkaan ei 
ole edes lähdeverolain laajan palkan käsit
teen piiriin kuuluvaa tuloa, koska toimintaa 
ei suoriteta työsuhteessa eikä muutoinkaan 
toiselle, vaan kysymyksessä on esimerkiksi 
taiteilijan itse järjestämä esiintY.mistilaisuus, 
tai korvaus suoritetaan esimerktksi taiteilijan 
tai urheilijan ulkomaiselle työnantajalle. 

Ehdotettu 6 momentti selkeyttää lähdeve
ron perimisvelvollisuutta siten, että lähdeve
roa peritään vain kertaalleen siinä tapaukses
sa, että taiteilijan tai urheilijan henkilökoh
taiseen toimintaan perustuva korvaus makse
taan ulkomaiselle yhteisölle tai henkilölle, 
joka ei asu Suomessa. Korvauksen saajana 
voi siten olla taiteilijan tai urheilijan työnan
taja taikka muu yhteisö tai henkilö. Lähde
veroa ei lainkaan suoritettaisi taiteilijan toi
mintaan perustuvasta korvauksesta siinä ta
pauksessa, että sitä ei makseta taiteilijalle 
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itselleen vaan se maksetaan voittoa tavoitte
lemattomalle ulkomaiselle yhteisölle tai py
syvälle yhteenliittymälle ( esim. sinfoniaor
kesteri), johon taiteilija on työsuhteessa tai 
muussa vakinaisessa palvelussuhteessa ja 
joka ei ole taiteilijan määräämisvallassa. 
Tällainen määrääruisvalta voi perustua sii
hen, että taiteilija hallitsee yhteisön pääomaa 
esimerkiksi osakkeenomistuksella, tai taitei
lijalla on johtava asema yhtiön hallinnossa 
taikka hän on yhteisöön nähden velkojan 
asemassa. Määrääruisvalta voi olla välitöntä 
tai välillistä. 

4 §. Ehdotetun 4 momentin mukaan taitei
lijan ja urheilijan henkilökohtaisesta toimin
nasta saadusta tulosta saadaan vähentää sel
laiset matkustaruiskustannukset ja majoittu
mismaksut, joita tämän pykälän 2 momentin 
1 ja 2 kohdan mukaan ei lueta palkkaan. 
Vähennystä ei kuitenkaan saa tehdä, jos nä
mä kustannukset ja maksut on erikseen kor
vattu taiteilijalle ja urheilijalla. Lisäksi saa
daan tehdä kaavamainen vähennys, jonka 
suuruus on 30 prosenttia taiteilijan tai urhei
lijan mainitun tulon puhtaasta määrästä. Tä
mä kaavamainen vähennys tehdään siis tu
losta, josta jo on vähennetty matkustaruis
kustannukset ja majoittumismaksut. Lisäksi 
ehdotettuun 4 momenttiin on otettu viittaus 
lain 3 §:n 1 momentissa tarkoitettuun kor
vaukseen, jolloin tällainen korvaus tulee tä
män pykälän soveltamisalan piiriin. 

5 §. Lähdeveroa ei peritä kansaneläkelai
toksen maksamasta kansaneläkkeestä. Läh
devero peritään kuitenkin kansaneläkelaitok
sen maksamasta muusta eläkkeestä ja etuu
desta. 

6 §. Aikaisemmin verohallituksen päätök
seen ( 1189/89) sisältynyt rajoitetusti vero
velvollisen opiskelijan tai pohjoismaisen 
työnvaihto-ohjelman piirissä työskentelevän 
palkasta tehtävää vähennystä koskeva mää
räys ehdotetaan siirrettäväksi lakiin 
asiallisesti muuttamattomana. 

7 §. Pykälässä mainittu, osingosta, korosta, 
rojaltista ja yhtiöveron hyvityksestä menevän 
lähdeveron määrä ehdotetaan korotettavaksi 
28 prosenttiin. Tämä korotusehdotus 
perustuu TVL:ssä olevan pääomatulon tulo
veroprosentin ehdotettuun korotukseen niin 
ikään 28 prosentiksi. Lisäksi pykälään ehdo
tetaan otettavaksi viittaus lain 3 §:n 1 mo
mentissa tarkoitettuun korvaukseen, jolloin 
tämä korvaus tulee 35 prosentin lähdeveron 
alaiseksi. 

16 §. Ehdotetaan, että Uudenmaan läänin-

verovirasto olisi se viranomainen, joka vah
vistaa verotettavan tulon ja maksuunpanee 
siitä menevän veron. 

17 §. Työnantajan tai ulkomaisen työnan
tajan edustajan vastuuta perimättä jääneestä 
lähdeverosta ehdotetaan lievennettäväksi 
siten, että tämä ei olisi vastuussa verosta, jos 
verovelvolliselle on myönnetty ennakkope
rintälaissa tarkoitettu verokortti ja työnantaja 
tai edustaja on noudattanut verokorttiin 
merkittyä enoakanpidätystä koskevaa mää
räystä eikä hän ole tiennyt eikä hänen olisi 
pitänyt tietää, että palkansaaja on rajoitetusti 
verovelvollinen. 

1.3. Laki ulkomailta tulevan 
palkansaajan lähdeverosta 

1 §. Lain soveltamisala ja veronsaaja. 
Palkkatulon lähdeverosta säädettäisiin erilli
sessä laissa. Tämä on tarkoituksenmukaista, 
koska laki on tarkoitettu vain väliaikaiseksi. 
Niihin tuloihin, joita lopullinen palkkavero 
ei koske, sovellettaisiin TVL:n säännöksiä. 

Palkkatulon lähdeveron alaisesta tulosta ei 
olisi suoritettava valtion tuloveroa, kunnal
lisveroa, kirkollisveroa eikä sairausvakuutus
eikä kansaneläkevakuutusmaksua. 

Palkkatulon lähdevero suoritettaisiin koko
naisuudessaan valtiolle. 

2 §. Ulkomailta tulevan palkansaajan 
määritelmä. Palkkatulon lähdeveron järjes
telmä koskisi vain ulkomailta tulevaa pal
kansaajaa, joka tulee Suomessa asuvaksi ja 
näin ollen yleisesti verovelvolliseksi tässä 
laissa tarkoitetun työskentelyn alkaessa. 
Edellytyksenä olisi siten, että palkansaaja 
muuttaisi Suomeen työskentelyn alkamisen 
yhteydessä. Tämä ei kuitenkaan merkitse 
sitä, että muuton olisi tapahduttava kirjai
mellisesti työskentelyn alkamispäivänä. 

Yleisenä edellytyksenä palkkatulon lähde
verotukselle olisi, että työstä maksettavan 
rahapalkan olisi koko työskentelyn ajan olta
va vähintään 3 5 000 markkaa kuukaudessa. 
Jos palkka laskisi alle 35 000 markan, so
vellettaisiin 5 § :n säännöksiä. Rahapalkka
edellytys ei kuitenkaan koskisi ulkomailta 
tulevaa palkansaajaa, joka toimii opettajana 
suomalaisessa yliopistossa, korkeakoulussa 
tai muussa ylemmässä oppilaitoksessa taikka 
harjoittaa tieteellistä tutkimustyötä Suomes
sa. Tutkimustyön osalta edellytyksenä olisi, 
että sitä harjoitetaan yleiseksi eduksi eikä 
jonkun tietyn henkilön tai yhteisön välittö
mäksi hyödyksi. Yrityksissä työskentelevät 
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tutkijat olisivat siis yleensä samassa asemas
sa kuin muut ulkomailta tulevat palkansaa
jat, jotka voivat tulla palkkatulon lähdevero
tuksen piiriin ainoastaan vähimmäispalkkaa 
koskevan edellytyksen täyttyessä. 

Palkkatulon lähdevero voisi tulla kysy
mykseen ainoastaan, jos palkansaaja ei ole 
ollut minään ajanjaksona Suomessa yleisesti 
verovelvollinen tässä laissa tarkoitetun työs
kentelyn alkamisvuotta edeltäneen viiden 
kalenterivuoden aikana. Ulkomailta tuleva 
palkansaaja ei myöskään saisi olla Suomen 
kansalainen. 

Palkkatulon lähdeveroa perittäisiin enin
tään 24 kuukauden ajan. Jos verovelvollinen 
jäisi tämän jälkeen asumaan Suomeen, häntä 
verotettaisiin tästä eteenpäin TVL:n mukaan. 
Palkkatulon lähdeveron soveltamisedelly
tyksiin ensimmäisten 24 kuukauden aikana 
ei vaikuttaisi se, jääkö palkansaaja tämän 
ajan jälkeen Suomeen. Kun tuloverotus voisi 
24 kuukauden jälkeen muuttua selvästi anka
rammaksi, lopullisen palkkaveron sovelta
miskaudella, erityisesti sen loppuaikoina, 
saatetaan pyrkiä maksamaan huomattavasti 
korkeampaa palkkaa kuin sen jälkeen. Täl
löin voitaisim verotuksessa joutua arvioi
maan, onko maksettua palkkaa kokonaisuu
dessaan pidettävä tässä laissa tarkoitetusta 
työskentelystä saatuna vai sisältyykö palk
kaan myöhemmästä työstä etukäteen makset
tua korvausta, joka kuuluu yleisen tulovero
tuksen piiriin. 

Lopullisen palkkaveron soveltamisen edel
lytyksenä olisi myös se, että työskentely on 
yhtäjaksoista. Palkkatulon lähdeveron järjes
telmää sovellettaisiin pääsääntöisesti vain 
katkeamatta jatkuneeseen työskentelyyn. 
Yhtäjaksoisena voidaan kuitenkin pitää työs
kentelyä jos esimerkiksi palkansaaja solmii 
uuden työsuhteen kuukauden kuluessa sellai
sen työsuhteen päättymisestä, jonka perus
teella maksettuun palkkaan on sovellettu 
tämän lain säännöksiä, jos lain soveltamisen 
edellytykset muutoin ovat olemassa. Työs
kentelyn voidaan tällöin katsoa alkaneen 
ensimmäisen työsuhteen perusteella, joten 
lain soveltamista ei estäisi se, että palkansaa
ja uuden työsuhteen alkaessa on jo Suomes
sa yleisesti verovelvollinen. Myös siinä ta
pauksessa, että tätä lakia sovellettaisiin pe
rättäisiin työsuhteisiin, palkkatulon lähdeve
roa voitaisiin periä enintään 24 kuukauden 
ajan Suomessa työskentelyn alkamisesta. 

3 §. Veron peruste ja määrä. Vero suori
tettaisiin edellä 2 §:ssä tarkoitetusta työsken-

telystä saadun ennakkoperintälain ( 418/59) 
mukaan lasketun ennakonpidätyksen alaisen 
palkan kokonaismäärän perusteella. Palkkaan 
luettaisiin tällöin myös luontaisedut, jotka 
arvioitaisiin ennakkoperintälain säännösten 
muk~n. Vero olisi 35 prosenttia edellä 
tarkoitetusta palkan kokonaismäärästä. Työn
antaja perisi palkkatulon lähdeveron samaan 
tapaan kuin hän toimittaa ennakonpidätyk
sen. 

4 .9. Lain soveltamista koskeva hakemus. 
Palkkatulon lähdeveron jfujestelmää sovellet
taisiin vain palkansaajan hakemuksesta. 
Hakemus olisi ennen tässä laissa tarkoitetun 
työskentelyn alkamista tai 30 J?äivän kulues
sa työskentelyn alkamisesta t01mitettava kir
jallisena lääninverovirastoon. Hakemuksessa 
olisi esitettävä selvitys 2 §:ssä tarkoitettujen 
edellytysten olemassaolosta. Lääninverovi
rasto tekisi, jos lain soveltamisen edellytyk
set ovat olemassa, asiaa koskevasta päätök
sestään merkinnän palkansaajan verokorttiin. 

5 §. Edellytysten puuttuminen tai lakkaa
minen. Jos lopullista palkkaveroa olisi perit
ty, vaikka sille säädetyt edellytykset eivät 
olisi täyttyneet, verotus toimitettaisiin koko 
työskeritefyn ajalta yleisten säännösten mu
kaan. Tällöin tulisivat sovellettaviksi TVL:n 
sekä verotuslain tai, jos verovelvollinen 
oleskelee Suomessa alle puolen vuoden ajan, 
lähdeverolain määräykset. Tapauksissa, jois
sa pykälä tulisi sovellettavaksi, peritty palk
katulon lähdevero luettaisiin verovelvollisen 
hyväksi joko ennakkoperintälain mukaisena 
ennakkona tai rajoitetusti verovelvollisen 
lähdeverolain mukaisena lähdeverona. 

6 §. Muu ansiotulo. Palkansaajan muuta 
ansiotuloa kuin palkkatulon lähdeveron 
alaista tuloa verotettaessa lisättäisiin muuhun 
ansiotuloon lähdeveron alaisen tulon määrä. 
Tulon yhteismäärästä tehtäisiin puhtaasta 
ansiotulosta myönnettävät vähennykset. Täs
tä muusta ansiotulosta meneväksi veroksi 
katsottaisiin se osa yhteismäärälle lasketusta 
verosta, joka vastaa tämän muun ansiotulon 
suhdetta muun ansiotulon ja lopullisen palk
kaveron alaisen tulon yhteismäärään. Järjes
tely vastaa niin sanottua progressioehtoista 
vapautusmenetelmää, jota eräissä tapauksissa 
sovelletaan ulkomailta saatuun tuloon. 

Muusta tulosta menevän veron laskemista 
varten verovelvollisen olisi merkittävä ve
roilmoitukseensa myös palkkatulon lähdeve
ron alainen tulo. 

7 §. Lain soveltaminen Ahvenanmaan 
maakunnassa. Laki ei koske kunnallisvero-
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tusta Ahvenanmaan maakunnassa. Pykälässä 
on säännökset niiden tilanteiden varalle, 
joissa {lalkkatulon lähdeveron alaisesta tulos
ta olisi Ahvenanmaan maakunnassa voimas
sa olevien säännösten mukaan suoritettava 
kunnallisveroa maakuntaan kuuluvalle kun
nalle. Valtiolle maksettavaa lopullista palk
kaveroa perittäisiin tällöin vam 17,5 pro
sentin verokannan mukaan. Kokonaisvero
rasitus olisi tällöin riippuvainen veroäyrin 
hinnasta, mutta suuruusluokaltaan se olisi 
samaa tasoa kuin muuallakin maassa. 

8 §. Veron perintä ja suorittaminen sekä 
muutoksenhaku. Veron perinnässä ja suorit
tamisessa, veron perinnän valvonnassa ja 
muutoksen hakemisessa noudatettaisiin so
veltuvin osin ennakkoperintälain säännöksiä. 
V eron perinnän valvontaa varten työnantajan 
olisi annettava Iääninverovirastolie vuosi-il
moitus. 

Jolleivät palkkatulon lähdeveron edellytyk
set ole voimassa, työnantajan olisi toimitet
tava ennakkoperintälain mukainen ennakon
pidätys, vaikka palkansaajan verokortissa 
olisi 4 §:n mukainen merkintä. Työnantajana 
olisi siten edellytysten voimassaoloa koskeva 
seurantavelvollisuus. Työnantaja olisi vas
tuussa pidättämättä Jääneestä ennakosta 
ennakkoperintälain mukaan. 

9 §. Salassapito sekä laiminlyönti- ja ran
gaistusseuraamukset. Salassapitovelvollisuu
den samoin kuin laiminlyönmstä aiheutuvien 
seuraamusten ja rangaistusseuraamusten 
osalta noudatettaisiin soveltuvin osin ennak
koperintälain säännöksiä. Vero voitaisiin 
maksuunpanna myös verovelvolliselle siinä 
tapauksessa, että vero on jäänyt pidättämättä, 
mutta ei siinä tapauksessa, että työnantaja ei 
ole suorittanut pidätettyä määrää. Verovel
volliselle maksuunpantavaan veroon liittyvis
sä asioissa noudatettaisiin soveltuvin osin 
veronoikaisua koskevia verotuslain 
säännöksiä. Verovelvollinen voisi hakea 
maksuunpanoon muutosta siten kuin vero
tuslaissa säädetään. 

10 §. Työnantajan sosiaaliturvamaksu. Ul
komailta tulevan palkansaajan työnantajan 
on suoritettava palkkatulon lähdeveron alai
sesta palkasta työnantajan sosiaaliturvamak
su siten kuin laissa työnantajan sosiaalitur
vamaksusta säädetään. 

11 §. Tarkemmat säännökset. Tarkempia 
säännöksiä lain täytäntöönpanosta annettai
siin tarvittaessa asetuksella. 

1.4. Laki kansainvälisen kaksinkertaisen 
verotuksen poistamisesta 

1 §. Kansainvälisen kaksinkertaisen vero
tuksen poistaminen. Nykyisen veronhyvitys
lain soveltamisalaa laaJennettaisiin siten, että 
lakia sovelletaan myös silloin, kun tulon ja 
varallisuuden kaksinkertaisen verotuksen 
poistamisesta on määräys kansainvälisessä 
sopimuksessa, sikäli kmn sopimuksessa ei 
toisin määrätä. Pykälässä on lisäksi määritel
ty lain soveltamisala siten, että lakia sovelle
taan valtion tuloveroihin, kunnallisveroon, 
kirkollisveroon, yhteisön tuloveroon ja va
rallisuusveroon. 

2 §. Hyvitysmenetelmä. Pykälässä sääde
tään hyvitys sisäisen lainsäädännön kaksin
kertaisen verotuksen poistamisen päämene
telmäksi. Hyvitysmenetelmällä tarkoitetaan 
lain mukaan vieraassa valtiossa suoritetun 
veron vähentämistä Suomessa samasta tulos
ta suoritettavasta verosta. 

3 §. Ulkomaisen veron hyvitys. Pykälän 1 
momentin mukaan Suomessa tulosta suori
tettavista veroista hyvitettäisiin vieraassa 
valtiossa samasta tulosta suoritetut verot. 
Hyvitysmenetelmän lähtökohtana on siis 
tulon samuuden vaatimus. Kansainvälinen 
kaksinkertainen verotus voi lähtökohtaisesti 
toteutua ainoastaan samaan verovelvolliseen 
nähden. V eronhyvityslain 1 § :n 1 momentin 
mukaan Suomessa yleisesti verovelvollisen 
vieraassa valtiossa maksama vero vähenne
tään Suomen valtiolle saman tulon perusteel
la vastaavalta ~alta suoritettavasta verosta. 
Koska lainkohdassa käytetään ilmaisua "sa
masta tulosta", on katsottu, että vaatimus 
verosubjektin samuudesta ei ole kaikissa 
tilanteissa kuitenkaan täysin ehdoton. Poik
keuksina on pidetty tilanteita, joissa vieraas
sa valtiossa erillisenä verovelvollisena vero
tettavan suomalaisen yhtymän veroja vaadi
taan Suomessa hyvitettäviksi. Tällöin on kat
sottu, että verosubjektin samuutta koskevasta 
pääsäännöstä huolimatta on voitu menetellä 
siten, että tällaisen suomalaisen yhtymän 
ulkomailla maksamia veroja hyvitetään yh
tymän osakkaiden verotuksessa. Hallituksen 
esityksessä laiksi veronhyvityslain 1 § :n 
muuttamisesta (HE 207/1992 vp) todetaan, 
että veronhyvityslain 1 § :n 1 momentin sa
namuoto ei ole esteenä sille, että yhtymän 
vieraassa valtiossa maksama vero vähenne
tään yhtymän osakkaiden Suomessa suori
tettavasta verosta. Suomalaisen yhtymän 
maksamat ulkomaiset verot tulisi edelleen 
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hyvittää osakkaalle. Hyvityksen tulisi ulottua 
myös tilanteeseen, jossa suomalainen vero
velvollinen on osakkaana ulkomaisessa yht):
mässä, jota vieraassa valtiossa pidetään enl
lisenä verovelvollisena. Ulkomaisen yhteisön 
maksamia veroja ei sitä vastoin voida hyvit
tää yhteisön suomalaisen osakkaan tasolla. 

Lainkohdan mukaan voidaan hyvittää vie
raasta valtiosta saadusta tulosta vieraassa 
valtiossa suoritettujen verojen määrä. Hyvit
tää voidaan myös kolmannesta valtiosta saa
tuun tuloon kohdistuvat vieraan valtion ve
rot. Hyvittää ei kuitenkaan voida Suomesta 
saaduista tuloista määrättäviä veroja. Tulo 
katsotaan ulkomailta saaduksi silloin, kun 
sitä ei voida pitää Suomesta saatuna. Suo
mesta saatuina tuloina pidettäviä tuloja on 
esimerkinomaisesti lueteltu TVL 1 0 §: ssä. 

Pykälän 2 momentista ilmenee, että ve
rosopimuksettomassa tilanteessa hyvitetään 
vain vieraalle valtiolle suoritettujen verojen 
määrä eikä siten osavaltioille, kunnille ja 
paikallisviranomaisille suoritettuja veroja. 

Pykälän 3 momentin mukaan vieraassa 
valtiossa suoritetuksi katsotaan myös määrä, 
jonka Suomen asianomainen viranomainen 
on siirtänyt tai siirtää toisen valtion asian
omaiselle viranomaiselle käytettäväksi vero
velvollisen veron vähennykseksi. Tämä vas
taa nykyistä TVL 135 §:n 4 momentin sään
nöstä. Tällainen siirtämistilanne saattaa syn
tyä pohjoismaisen vuonna 1991 voimaan 
tulleen ennakonpidätyssopimuksen eli niin 
kutsutun TREKK-sopimuksen soveltamisti
lanteissa. Sopimuksen periaatteen mukaista 
on, että suontettu vero voidaan sopimusval
tioiden välillä siirtää toimivaltaisen viran
omaisen esityksestä. Veronkantolain 
26 a §:n nojalla voi verohallitus tai sen mää
räämänä lääninverovirasto tietyin edellytyk
sin siirtää ennakoina tai muutoin kertyneitä 
verovaroja vieraalle valtiolle. 

Pykälän 4 momentin mukaan vieraassa 
valtiossa suoritetut verot hyvitetään Suomes
sa samasta tulosta suoritettavista veroista 
näiden suhteessa. 

4 §. Hyvityksen enimmäismäärä. Pykälän 1 
momentissa ilmaistaan normaalihyvityksen 
periaate. Hyvitys ei voi ylittää vieraasta val
tiosta saadusta tulosta Suomessa suoritettavi
en verojen määrää. 

Hyvityksen enimmäismäärä lasketaan py
kälän 2 momentin mukaan maakohtaisesti, 
tulolähteittäin ja, luonnollisen henkilön ja 
kuolinpesän verotuksessa, tulolajeittain. Hy
vitys voisi ehdotuksen mukaan olla enintään 

yhtä suuri osa tulolähteen ja tulolajin tulosta 
Suomessa suoritettavasta verosta kuin vie
raasta valtiosta saatu tulo on tulolähteen ja 
tulolajin tulosta. Hyvityksen enimmäismää
rän las~emisessa olisi näin ollen käytettävä 
ulkomaisen tulon osuuden perusteella mää
räytyvää suhdelukua. Tarkastelu on tällöin 
kohdennettava nimenomaan verovelvollisen 
netto- eikä bruttotuloihin. Tulon hankkimi
sesta ja säilyttämisestä aiheutuneiden meno
jen ohella suhdelukua määrättäessä asian
omaisista tuloista tulee vähentää myös tulo
jen hankkimisesta ja säilyttämisestä johtu
neet korot. Tämä koskee sekä TVL:n mu
kaisia tulonhankkimisvelan korkoja että elin
keinotulon verottamisesta annetun lain mu
kaisia korkoja. Sellaisia yleisiä tulosta tai 
verosta tehtäviä vähennyksiä, jotka eivät 
liity tulonhankintaan, ei kohdistettaisi sen 
enempää kotimaiseen kuin ulkomaiseen tu
loon. 

Jos verovelvollisella on esimerkiksi an
siotuloja ulkomailta 50 000 markkaa ja Suo
mesta 25 000 markkaa, hän on maksanut ul
komaisista ansiotuloistaan vieraassa valtiossa 
veroja 17 000 markkaa, hänellä ei ole pää
omatuloja lainkaan, mutta korkomenoja 
20 000 markkaa, hyvityksen enimmäismäärä 
määräytyisi seuraavasti. Kun korkomenot 
vähennetään pääomatuloista, pääomatulolajin 
alijäämän perusteella myönnettävä alijäämä
hyvitys on 25 prosentin verokannalla lasket
tuna 5 000 markkaa. Ansiotuloista Suomessa 
suoritettavan veron määräksi oletetaan 
26 000 markkaa. Alijäämähyvitys kuitenkin 
pienentää suoritettavan veron määrän 21 000 
markkaan. Ulkomaisten tulojen osuus on 2/3 
verovelvollisen ansiotuloista, joten hyvityk
sen enimmäismäärä on 14 000 markkaa. 
Pääomatulolajiin kohdistuvat korot vaikutta
vat alijäämähyvit):ksen kautta ansiotuloista 
maksettaviin veroihin. Näin ollen ne vaikut
tavat pienentävästi myös verovelvolliselle 
myönnettävän hyvityksen enimmäismäärään. 

Pykälän 3 momentin mukaan enimmäis
määrälaskelmassa luetaan vieraasta valtiosta 
saaduiksi vain Suomessa veronalaiset tulot, 
joista on asianomaisessa valtiossa maksetta
va tämän lain mukaan hyvitettävää veroa. 
Hyvitettävän ulkomaisen veron määrää las
kettaessa otettaisiin siten mukaan ainoastaan 
sellaisia tuloja, jotka ovat sekä vieraassa 
valtiossa että Suomessa veronalaisia. Suo
messa hyvitettävän ulkomaisen veron 
enimmäismäärää laskettaessa ei huomioon 
tule ottaa myöskään sellaisia tuloja, joihin 
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sovelletaan vapautusmenetelmää. 
5 §. Käyttämätön ulkomaisen veron hyvi

tys. Pykälässä säädetään uudesta ulkomaisen 
veron hyvityksen tasausjärjestelmästä. Jos 
vieraassa valtiossa suoritettujen verojen 
määrää ei kokonaan hyvitetä 4 §:ssä säädet
tyjen rajoitusten vuoksi, h~ittämättä jään~ 
määrä (käyttämätön ulkomatsen veron hyvt
tys) voidaan vähentää seuraavalta verovuo
delta samasta valtiosta, samaan tulolähtee
seen ja samaan tulolajiin kuuluvasta tulosta 
määrättävistä veroista. Aikaisemmalta vero
vuodelta siirtyneitä käY.ttämättömiä hyvityk
siä voitaisiin käyttää stinä määrin kuin käyt
tämättömän hyvityksen käyttövuodelta maa
kohtaisesti, tulolajeittain ja -lähteittäin las
kettavat hyvityksen enimmäismäärät ylittävät 
asianomaiselta vuodelta tavanomaisessa jär
jestyksessä myönnettävän hyvityksen mää
rän. Jos esimerkiksi verovelvolliselle myön
nettävän hyvityksen enimmäismäärä on 
11 500 markkaa, ja hänen kyseiseltä vero
vuodelta vähennettävän ulkomaisen veronsa 
määrä on 10 000 markkaa, voi verovelvolli
nen halutessaan käyttää edellisen verovuo
den käyttämättä jääneistä hyvityksistä vielä 
1 500 markkaa. Jos hänen aikaisemmin vä
hentämättä jääneen ulkomaisen veronsa 
määrä on 2 000 markkaa, jää 500 markkaa 
lopullisesti vähentämättä. 

6 §. Progressioehtoinen vapautusmenetel
mä. Pykälässä säädetään progressioehtoisesta 
vapautusmenetelmästä luonnollisten henki
löiden, yhtymän ja kuolinpesän verotukses
sa. Sitä sovelletaan vieraasta valtiosta saa
tuun tuloon, johon Suomi on kansainvälises
sä sopimuksessa luopunut käyttämästä vero
tusoikeuttaan ja myös muuhun tuloon sikäli 
kuin TVL:ssä tai muussa laissa niin sääde
tään. 

Progressioehtoista vapautusmenetelmää 
sovellettaessa ulkomailta saatu tulo katsotaan 
veronalaiseksi tuloksi. Tulosta menevistä 
veroista vähennetään kuitenkin osa, joka 
vastaa verovapaan tulon osuutta tulolähteen 
ja tulolajin tulosta. Vieraasta valtiosta saatua 
tuloa laskettaessa vähennetään tulon 
hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet 
menot ja korot, jollei muualla toisin säädetä. 
Näin ollen vapautusmenetelmän soveltamis
tilanteissa l~onn?llisten ~en~ilöiden, Y~!Ymi
en ja kuohnpesten tulotkst katsottmsnn ne 
m~~rät, jotka jäisiv.~t jäljelle, ~u~ tulois~a 
ohst vähennetty nnden hankktmtsesta Ja 
säilyttämisestä aiheutuneet menot. Tulon 
hankkimisesta ja säilyttämisestä at-
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heutuneiden menojen ohella tuloista voitai
siin vähentää mY.ös tulon hankkimisesta ja 
säilyttämisestä atheutuneet korot. Menot ja 
korot eivät kuitenkaan olisi vähennyskelpoi
sia siltä osin kuin ne ylittävät vieraasta val
tiosta saadun tulon määrän silloinkaan, kun 
ne saataisiin vähentää TVL:n, elinkeinotulon 
verottamisesta annetun lain tai maatilatalou
den tuloverolain mukaan. 

Vapautusmenetelmää sovellettaessa on 
selvitettävä vapautettavan tulon määrä ja 
laskettava siihen kohdistuvan veron määrä, 
joka menetelmän perusperiaatteen mukaisesti 
jätetään määräämättä. Luonnollisen henki
lön, yhtymän ja kuolinpesän Suomessa me
nevistä veroista vähennettäisiin se suhteelli
nen osa, joka vastaisi vieraasta valtiosta saa
dun tulon osuutta tulolähteen ja tulolajin 
tulosta. Myös tätä suhdelukua laskettaessa 
tuloina pidettäisiin määriä, jotka saataisiin, 
kun tuloista vähennettäisiin tulojen hankki
misesta ja säilyttämisestä aiheutuneet menot 
ja korot. Verovelvollisen tuloista menevistä 
veroista vähennys tehtäisiin valtionveron, 
kunnallisveron ja kirkollisveron mukaisessa 
suhteessa. 

Jos esimerkiksi verovelvollisella on vero
vuonna ansiotuloja ulkomailta 55 000 mark
ka ja Suomesta 32 000 markkaa sekä tulon 
hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneita 
menoja ulkomailta saatuihin tuloihm liittyvi
nä 5 000 markkaa ja Suomesta saatuihin tu
loihin liittyvinä 2 000 markkaa, progressio
ehtoista vapautusmenetelmää sovellettaessa 
Suomesta saatua tuloa verotetaan seuraavas
ti. Verovelvollisen 80 000 markkaan koko
naistuloista Suomessa määrättävän veron 
määräksi oletetaan 25 000 markkaa. Lisäksi 
verovelvollisella on 5 000 markan suuruinen 
alijäämähyvitys, joten veron määräksi jää 
20 000 markkaa. Koska tulon hankkimisesta 
ja säilyttämisestä aiheutuneiden menojen vä
hentämisen jälkeen verovelvollisen ulko
maisten tulojen määrä on 50 000 markkaa ja 
kotimaisten tulojen määrä 30 000 markkaa, 
verovelvollisen tuloista Suomessa menevistä 
veroista vähennettävän osan maara on 
5/8 x 20 000 markkaa= 12 500 markkaa. 
Suomessa maksettavan veron määräksi jää 
näin ollen 7 500 markkaa. 

7 §. Vapautusmenetelmä yhteisön verotuk
sessa. Pykälässä säädetään vapautusmenetel
mästä yhteisön verotuksessa. Yhteisöjen ve
rotuksessa ulkomailta saatua tuloa ei ole 
tarpeellista katsoa veronalaiseksi tuloksi, 
koska yhteisön tuloon sovelletaan suhteellis-
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ta verokantaa. Pykälä koskee näin ollen eri
tyisesti menojen vähentämistä. Tulon hank
kimisesta tai säilyttämisestä johtuneet menot 
ja korot eivät olisi vähennyskelpoisia silloin
kaan, kun ne saataisiin vähentää TVL:n, 
elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 
tai maatilatalouden tuloverolain mukaan. Jos 
esimerkiksi yhteisömuotoinen verovelvolli
nen vuokraa omistamansa ulkomailla sijait
sevan kiinteistön ja vuokratuloihin sovelle
taan vapautusmenetelmää, vuokratuloihin 
kohdistettavissa olevien korkojen määrää ei 
saisi vähentää. V erovapaaseen osinkotuloon 
kohdistuvat menot ja korot olisivat kuitenkin 
vähennyskelpoisia. 

8 §. Menettely. Pykälän 1 ja 2 momentti 
vastaavat veronhyvityslain 7 §:n 1 ja 2 mo
menttia. Ulkomaisen veron hyvitystä on py
kälän 3 momentin mukaan lähtökohtaisesti 
vaadittava ennen verotuksen päättymistä. 
Jollei vieraan valtion veroa ole siihen men
nessä lopullisesti maksettu tai jos vaatimusta 
ei muusta syystä ole voitu tehdä sanotussa 
ajassa, verovelvollinen voi kuitenkin tämän 
jälkeenkin esittää hyvityksen oikaisemista 
koskevan vaatimuksen. Tähän vaatimukseen 
samoin kuin muuten tässä laissa tarkoitetun 
hyvityksen muuttamiseen sovelletaan vero
tuksen oikaisua koskevia säännöksiä. 

9 §. Ulkomaisen veron muuttuminen. Py
kälä vastaa nykyistä veronhyvityslain 6 §:n 
säännöstä, jossa edellytetään, että verovel
vollinen ilmoittaa veroviranomaisille, jos 
ulkomaisen veron hyvityksen perusteena 
ollutta vieraan valtion veroa on muutettu. 

10 §. Tarkemmat säännökset. Tarkemmat 
säännökset tämän lain täytäntöönpanosta 
annetaan tarvittaessa asetuksella. 

1.5. Ennakkoperintälaki 

1 §. Lakia ehdotetaan sovellettavaksi palk
kaan silloinkin, kun palkka otetaan huomi
oon ehdotetun, kansainvälisen kaksinkertai
sen verotuksen poistamisesta annettavan lain 
6 §:n mukaan, JOlloin siitä siis ei maksuun
panna veroa. Tämä merkitsee muun ohessa, 
että tällaista palkkaa pidetään ennakkoperin
nän alaisena palkkana. Työnantaja vapautuu 
kuitenkin velvollisuudesta pidättää tällaisesta 
palkasta ennakkoa, jos veroviranomainen 
ennakkoperintälain 16 §: n mukaisesti vero
korttiin tehtävällä merkinnällä määrää, että 
enoakanpidätystä ei ole toimitettava. 

30 §. Pykälä, joka sisältää maininnan oma
aloitteisesta enoakanpidätyksen toimittamatta 

jättämisestä, ehdotetaan kumottavaksi. 

1.6. V erotuslaki 

1 §. Pykälä, joka sisältää kiinteän toimi
paikan määritelmän, ehdotetaan kumottavak
si, koska määritelmä ehdotetaan otettavaksi 
TVL 13 a §:ään. 

2. Voimaantulo 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä tammikuuta 1996. 

1) Tuloverolain 10 §:n 4 aja 4 b kohtaa 
sovellettaisiin suoritukseen, joka tapahtuu 
lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen. 

Tuloverolain 68 ja 96 §:ää sovellettaisiin 
maksuihin, jotka suoritetaan lain voimaantu
lopäivänä tai sen jälkeen. Vapaaehtoisen 
eläkevakuutuksen maksuihin, jotka perustu
vat ennen 1 päivänä syyskuuta 1995 otettuun 
vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen ja jotka 
ovat verovuonna määrältään enintään 15 000 
markkaa, sovellettaisiin kuitenkin vuosilta 
1996 ja 1997 toimitettavissa verotuksissa 
vuonna 1995 voimassa ollutta lakia. 

Tuloverolain 76 §:n 1 momentin 4 kohtaa 
sovellettaisiin eläkkeeseen, joka maksetaan 
lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen teh
dyn eläkepäätöksen perusteella. 

Tuloverolain 77 §:n 1 momenttia sovellet
taisiin palkkaan, joka saadaan lain voimaan
tulopäivänä tai sen jälkeen sellaisen ulko
maantyöskentelyn perusteella, joka alkaa 
lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen. 
Vuoden 1995 aikana voimassa ollutta lakia 
sovelletaan kuitenkin vuosilta 1996 ja 1997 
toimitettavissa verotuksissa, jos ulkomaan
työskentely 

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 nimen
omaisen määräyksen mukaan työskentelyval
tio ei saa verottaa palkasta, joka saadaan 
rakennus-, asennus- tai kokoonpanotoimin
taan liittyvästä työstä. 

Muulta osalta tuloverolain muutoksia so
vellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 
1996 toimitettavassa verotuksessa. 

2) Lakia lähdeverolain muuttamisesta so
vellettaisiin lähdeveroa koskevien säännösten 
osalta tuloon, joka saadaan lain voi
maantulopäivänä tai sen jälkeen, sekä muul-
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ta osalta ensimmäisen kerran vuodelta 1996 
toimitettavassa verotuksessa. 

3) Lakia ulkomailta tulevan palkansaajan 
lähdeverosta sovellettaisiin palkkaan, joka 
saadaan lain voimaantulopäivänä tai sen jäl
keen sellaisen työskentelyn perusteella, joka 
alkaa lain voimaantulopäivän ja joulukuun 
31 päivän 1997 välisenä aikana, mainitut 
päivät mukaan lukien. Muulta osalta lakia 
sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 
1996 toimitettavassa verotuksessa. 

4) Lakia kansainvälisen kaksinkertaisen 
verotuksen poistamisesta sovellettaisiin en
simmäisen kerran vuodelta 1996 toimitetta
vassa verotuksessa. 

5) Ennakkoperintälain muutosta sovellet
taisiin palkkaan, joka saadaan lain voi
maantulopäivänä tai sen jälkeen sellaisen 

1. 

ulkomaantyöskentelyn perusteella, joka al
kaa lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen. 
Vuoden 1995 aikana tai sitä ennen alkanee
seen ulkomaantyöskentelyyn sovelletaan kui
tenkin vuosilta 1996 ja 1997 toimitettavassa 
ennakkoperinnässä vuonna 1995 voimassa 
ollutta lakia. Sama koskisi vuosina 1996 ja 
1997 alkavaa työskentelyä, jos Suomen ja 
työskentelyvaltion välillä voimassa olevan 
kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 
tehdyn sopimuksen nimenomaisen määräyk
sen mukaan työskentelyvaltio ei saa verottaa 
palkasta, joka saadaan rakennus-, asennus
tai kokoonpanotoimintaan liittyvästä työstä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo
tukset 

Laki 
tuloverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/92) 135 §:n 2---4 mo

mentti, 
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 uu~i 4 aja 4 .b ~ohta, lakiin uusi _1? a §, 68 t~n._u_usi 3 momentti, 

76 §:ään, sellmsena kmn se on osittam muutettuna mmmtulla 29 paivana JOUlukuuta 1994 
annetulla lailla, uusi 5 kohta ja 2 momentti sekä 96 §:ään, sellaisena kmn se on osittain 
muutettuna viimeksi mainitulla lailla ja 30 päivänä joulukuuta 1993 annetulla lailla 
(1502/93), uusi 9 momentti seuraavasti: 

9 § 
Yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus 

Jos henkilöllä, joka ei asu Suomessa, tai 
ulkomaisella yhteisöllä tai yhteenliittymällä, 
on Suomessa elinkeinon harjoittamista var
ten kiinteä toimipaikka, on tällainen henkilö, 
yhteisö tai yhteenliittymä 1 momentin 2 
kohdan ja 2 momentin estämättä velvollinen 
suoritta~~an .~~roa t_ul<?n eerusteella kaikest~ 
tähän knnteaan tOimipaikkaan kuuluvaksi 
luettavasta tulosta. 

10 § 
Suomesta saatu tulo 

Suomesta saatua tuloa on muun ohessa: 

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 ur
heilijan Suomessa tai suomalaisessa alukses
sa harjoittamasta henkilökohtaisesta toimin
nasta; 
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13 a § 
Kiinteä toimipaikka 

Kiinteällä toimipaikalla tarkoitetaan paik
kaa, jossa elinkeinon P.ysyvää harjoittamista 
varten on erityinen litkepaikka tai jossa on 
ryhdytty erityisiin järjestelyihin, kuten paik
kaa, jossa sijaitsee liikkeen johto, sivuliike, 
toimisto, teollisuuslaitos, tuotantolaitos, työ
paja tai myymälä taikka muu pysyvä osto
tai myyntipaikka. Kiinteäksi toimipaikaksi 
luetaan myös käytössä oleva kaivos tai muu 
löydös, kivilouhos, turvesuo, soranotto- tai 
muu siihen verrattava paikka taikka palstoi
tettujen tai palstoitettaviksi tarkoitettujen 
kiinteistöjen elinkeinotoimintaan kuuluvassa 
myynnissä nämä kiinteistöt ja rakennusura
koinnissa paikka, jossa sellaista urakointia 
on huomattavassa määrässä harjoitettu, sekä 
linjaliikenteen harjoittamisessa myös liik
keen huoltopaikka tai muu erityinen, liiken
nettä palveleva pysyvä liikepaikka. 

68 § 
Työnantajan maksamat vakuutusmaksut 

Sen estämättä, mitä 2 momentissa on sää
detty, veronalaiseksi ansiotuloksi katsotaan 
työnantajan maksamat ulkomaisesta vakuu
tuslaitoksesta otetun vapaaehtoisen eläkeva
kuutuksen maksut. Vakuutus katsotaan kui
tenkin Suomesta otetuksi, jos sen on myön
tänyt ulkomaisen vakuutuslaitoksen Suomes
sa oleva kiinteä toimipaikka. Ulkomailta 
Suomeen muuttaneen henkilön, lukuun otta
matta henkilöä, joka on ollut Suomessa ylei
sesti verovelvollinen Suomeen muuttamista 
edeltäneiden viiden vuoden aikana, veron
alaista 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. 

76 § 
Eräät ulkomailla työskentelyyn liittyvät 

verovapaat korvaukset 

Veronalaista tuloa ei ole: 

4) palkka tai palkkio, jonka Suomen valtio 
maksaa ulkomaanedustuksessa palvelevalle 
rajoitetusti verovelvolliselle, joka ei ole Suo
men kansalainen, ja eläke, jonka Suomen 

valtio maksaa tällaisen palvelun perusteella 
rajoitetusti verovelvolliselle, joka ei ole Suo
men kansalainen; 

5) muusta kuin 1-3 kohdassa tarkoitetus
ta, ulkomailla tapahtuvasta työskentelystä 
johtuvat, työnantajan maksamat verovelvolli
sen ja hänen perheenjäsenensä muutto- ja 
matkakustannukset sekä ulkomailla työsken
telyn aikana työnantajan siellä kustantama 
tavanomainen yksityinen palveluhenkilöstö 
ja lasten koulutus, sekä se osa asumisen 
tuottamasta edusta, joka ylittää edun koh
tuullisen arvon, sen mukaan kuin verohalli
tus 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 ve
rotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen 
mukaan. 

77§ 
Ulkomaantyötulo 

Ulkomailla tehdystä työstä saatu palkka 
(ulkomaantyötulo) otetaan verotuksessa huo
mioon siten kuin kansainvälisen kaksinker
taisen verotuksen poistamisesta annetun lain 
( 1 ) 6 §:ssä säädetään, jos tästä 
työstä johtuva oleskelu ulkomailla yhtäjak
soisesti kestää vähintään kuusi kuukautta 
( ulkomaantyöskentely ). Ulkomaantyötulona 
ei kuitenkaan pidetä palkkaa, jota työskente
lyvaltio Suomen ja tämän valtion välillä voi
massa olevan 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 teh
dystä työstä. 

96 § 
Eläkevakuutusvähennys 

Ulkomaisesta vakuutuslaitoksesta otetun 
vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksut ei
vät ole vähennyskelpoisia. Vakuutus katso
taan kuitenkin Suomesta otetuksi, jos sen on 
myöntänyt ulkomaisen vakuutuslaitoksen 
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Suomessa oleva kiinteä toimipaikka. Ulko
mailta Suomeen muuttaneen henkilön, lu
kuun ottamatta henkilöä, joka on ollut Suo
messa yleisesti verovelvollinen Suomeen 
muuttamista edeltäneiden viiden vuoden ai
kana, maksamat vapaaehtoisen eläkeva
kuutuksen maksut ovat vähennyskelpoisia 
hänen verotuksessaan muuttovuodelta ja 
kolmelta sitä seuraavalta vuodelta, jos mak
sut perustuvat vakuutukseen, joka .on otettu 
vähmtään yhtä vuotta ennen henkilön Suo
meen muuttamista. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Lain 10 §:n 4 aja 4 b kohtaa sovelletaan 
suoritukseen, joka tapahtuu lain voimaantu
lopäivänä tai sen jälkeen. 

Lain 68 ja 96 §:ää sovelletaan maksuihin, 
jotka suoritetaan lain v~imaantulopäivänä 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, sovel
letaan kuitenkin vuosilta 1996 ja 1997 toi-

2. 

mitettavissa verotuksissa vuonna 1995 voi
massa ollutta lakia. 

Lain 76 §:n 1 momentin 4 kohtaa sovelle
taan eläkkeeseen, joka maksetaan lain voi
maantulopäivänä tai sen jälkeen tehdyn elä
kepäätöksen perusteella. 

Lain. 77 §:n 1 mom~nttia .sovelletaa~.P~~k~ 
kaan, JOka saadaan lam vOimaantulopaivanå 
tai sen jälkeen sellaisen ulkomaantyöskente
lyn perusteella, joka alkaa lain voimaantulo
päivänä tai sen jälkeen. Vuoden 1995 aikana 
voimassa ollutta lakia sovelletaan kuitenkin 
vuosilta 1996 ja 1997 toimitettavissa vero
tuksissa, 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 nimen
omaisen määräyksen mukaan työskentelyval
tio ei saa verottaa palkasta, joka saadaan 
rakennus-, asennus- tai kokoonpanotoimin
taan liittyvästä työstä. 

Muulta osalta lakia sovelletaan ensimmäi
sen 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 ve

rottamisesta annetun lain (627/78) 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 päivänäjoulukuuta 1992 annetussa laissa (1544/92) ja 6 §:n 1 mo
mentti 30 päivänä marraskuuta 1990 annetussa laissa (1022/90), ja 

lisätään 3 §:ään uusi 6 momentti ja 4 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti: 

2 § 

Mikäli tässä laissa ei toisin säädetä, nou
datetaan vastaavasti, mitä muualla verolain
säädännössä säädetään rajoitetusti verovel
vollisen tulojen ja varojen veronalaisuudesta 
sekä niistä tehtävistä vähennyksistä. Lähde-

veroa perittäessä saadaan tulosta tehdä vain 
4 ja 6 §:ssä säädetyt vähennykset. 

3 § 

Lähdevero on suoritettava, jollei muualla 
toisin säädetä, osingosta, yhtiöveron hyvi-
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tyksestä, henkilörahaston maksamasta rahas
to-osuudesta ja henkilöstörahaston jäsenil
leen jakamasta ylijäämästä, korosta ja rojal
tista sekä palkasta, eläkkeestä ja muusta en
nakkoperintälain 5 §:ssä tarkoitetusta suori
tuksesta. Osinkona pidetään myös verotus
lain 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 kor
vausta pidettävä palkkana taikka maksetaan
ko se taiteilijalle tai urheilijalle itselleen tai 
jollekin toiselle. 

Jos taiteilijan tai urheilijan henkilökohtai
seen toimintaan perustuva korvaus makse
taan ulkomaiselle yhteisölle tai henkilölle, 
joka ei asu Suomessa, verovelvollisena pide
tään lähdeveroa perittäessä ainoastaan tätä 
yhteisöä tai henkilöä. Lähdeveroa ei ole suo
ritettava taiteilijan toimintaan perustuvasta 
korvauksesta, joka maksetaan ulkomaiselle 
yhteisölle tai pysyvälle yhteenliittymälle, 
. a) joka ei toiminnallaan tavoittele voittoa, 
Ja 

b) jonka vakinaisessa palveluksessa taitei
lija on, ja 

c) joka ei ole taiteilijan välittömässä tai 
välilhsessä valvonnassa. 

4§ 

Taiteilijan tai urheilijan henkilökohtaiseen 
toimintaan perustuvasta palkasta ja 3 §:n 1 
momentissa tarkoitetusta korvauksesta saa
daan vähentää tämän pykälän 2 momentin 1 
ja 2 kohdassa mainitut kustannukset, siltä 
osin kuin niitä ei ole erikseen korvattu. Näin 
lasketusta puhtaasta tulosta saadaan lisäksi 
vähentää muina tulon hankkimisesta tai säi
lyttämisestä johtuneina menoina 30 prosent
tia mainitun puhtaan tulon määrästä. 

5 § 

Lähdeveroa ei peritä kansaneläkkeestä. 

6 § 

Rajoitetusti verovelvollinen, joka työsken
telee Suomessa kalenterivuoden aikana enin
tään sadan päivän ajan, saa vähentää valtion 
viranomaisen välittämässä työpaikassa teh-

dystä 
1) opiskeluunsa tai harjoitteluunsa välittö

mästi liittyvästä työstä tat 
2) lomatyön tai muun sellaisen työn vaih

toa koskevan pohjoismaisen ohjelman piiriin 
kuuluvasta työstä 

saamastaan palkasta 3 000 markkaa kuu
kaudessa tai palkan maksun tapahtuessa 
kuukautta lyhyemmältä ajanjaksolta 100 
markkaa päivältä. 

Saadakseen tässä pykälässä tarkoitetun 
vähennyksen verovelvollisen on esitettävä 
työnantajalle sellainen selvitys kuin asetuk
sella tarkemmin säädetään. 

7 § 

Lähdevero on 28 prosenttia osingosta, ko
rosta, rojaltista ja yhtiöveron hyvityksestä 
sekä 3 5 prosenttia palkasta, eläkkeestä, 
muusta ennakkoperintälain 5 §:ssä tarkoite
tusta suorituksesta sekä henkilöstörahaston 
maksamasta rahasto-osuudesta ja jakamasta 
ylijäämästä samoin kuin 3 §:n 1 momentissa 
tarkoitetusta taiteilijan tai urheilijan toimin
taan perustuvasta korvauksesta. Lähdevero 
menee kokonaisuudessaan valtiolle. 

16 § 

Milloin lähdevero muutoin kuin veron pe
rimiseen velvollisen laiminlyönnin johdosta 
tai muussa kuin 9 §:n 3 momentissa tarkoi
tetussa tapauksessa on jäänyt perimättä, so
velletaan vastaavasti, mitä 1 momentissa 
säädetään, kuitenkin niin, että Uudenmaan 
lääninverovirasto vahvistaa viipymättä vero
velvollisen verotettavan tulon sekä maksuun
panee siitä menevän veron. 

17 § 

Vastuusta veron ja ennakon suorittamisesta 
on vastaavasti voimassa, mitä siitä säädetään 
verotuslaissa ja ennakkoperintälaissa. Rajoi
tetusti verovelvollisen henkilön palkasta 
16 §:n 2 momentin mukaisesti määrätystä 
verosta ovat vastuussa hänen työnantajansa 
ja ulkomaisen työnantajan täällä oleva edus
taja niin kuin omasta verostaan. Työnantaja 
ja mainittu edustaja ei kuitenkaan ole vas
tuussa lähdeverosta, jos verovelvolliselle on 
myönnetty ennakkoperintälaissa tarkoitettu 
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verokortti ja työnantaja tai edustaja on nou
dattanut verokorttiin merkittyä ennakonpidä
tystä koskevaa määräystä eikä hän ole tien
nyt eikä hänen olisi pitänyt tietää, että pal
kansaaja on rajoitetusti verovelvollinen. 

3. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Lakia sovelletaan lähdeveroa koskevien 
säännösten osalta tuloon, joka saadaan lain 
voimaantulopäivänä tai sen jälkeen, sekä 
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 palkkatu
losta, joka on tuloverolain (1535/92) mu
kaan Suomesta saatua tuloa, suoritetaan 
palkkatulon lähdeveroa sen mukaan kuin 
tässä laissa säädetään. 

Palkkatulon lähdevero suoritetaan tulove
rolain mukaan suoritettavien verojen sekä 
kunnallisverotuksessa vahvistettujen veroäy
rien perusteella suoritettavien maksujen ase
mesta. 

Palkkatulon lähdevero menee valtiolle. 

2 § 
Ulkomailta tulevan palkansaajan 

määritelmä 

Ulkomailta tulevana palkansaajana pide
tään tätä lakia sovellettaessa luonnollista 
henkilöä, jos 

1) hän tulee tuloverolain mukaan Suomes
sa yleisesti verovelvolliseksi tässä laissa tar
koitetun työskentelyn alkaessa; 

2) hänelle tästä työstä maksettava raha
palkka on vähintään 35 000 markkaa kuu
kaudessa koko tässä laissa tarkoitetun työs
kentelyn ajan ja 

3) hän ei ole Suomen kansalainen eikä hän 
ole ollut Suomessa yleisesti verovelvollinen 
tässä laissa tarkoitetun työskentelyn alkamis
vuotta edeltäneen viiden kalenterivuoden 
aikana. 

Jos ulkomailta tuleva palkansaaja toimii 
opettajana suomalaisessa yliopistossa, kor
keakoulussa tai muussa ylemmässä oppilai-

toksessa taikka harjoittaa tieteellistä tutki
mustyötä yleiseksi eduksi eikä tietyn henki
lön tai yhteisön yksityiseksi hyödyksi, 1 mo
mentin 2 kohdassa säädettyä edellytystä ei 
vaadita. 

Verovelvollista pidetään ulkomailta tuleva
na palkansaajana enintään 24 kuukauden 
ajan tässä laissa tarkoitetun työskentelyn 
alkamisesta ja niin kauan kuin tämä työs
kentely on yhtäjaksoista. 

3 § 
Veron peruste ja määrä 

Palkkatulon lähdevero on 3 5 prosenttia 
2 §:ssä tarkoitetusta työskentelystä saadun, 
ennakkoperintälain ( 418/59) mukaan laske
tun ennakonpidätyksen alaisen palkan koko
naismäärästä. Verovelvollinen on tulon saa
ja. 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 kir
jallisesti ja annettava Iääninverovirastolie 
ennen tässä laissa tarkoitetun työskentelyn 
alkamista tai 3 0 päivän kuluessa työskente
lyn alkamisesta. Jos tämän lain soveltamisen 
edellytykset ovat olemassa, lääninveroviras
ton on tehtävä asiaa koskevasta päätökses
tään merkintä palkansaajan verokorttiin. 
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5 § 
Edellytysten puuttuminen tai lakkaaminen 

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 ennakkoperin
tälain mukaisena pidätettynä ennakkona tai 
rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varalli
suuden verottamisesta annetun lain ( 627 /78) 
mukaisena lähdeverona. Tämän pykälän 
säännöksiä sovelletaan myös siinä tapauk
sessa, että verovelvollisen palkka tässä laissa 
tarkoitetun työskentelyn kestäessä alenee alle 
2 §:n 1 momentin 2 kohdassa mainitun mää
rän. 

6 § 
Muun ansiotulon verotus 

Jos ulkomailta tuleva palkansaaja saa 
myös muuta ansiotuloa kuin sellaista palkka
tuloa, johon sovelletaan tämän lain säännök
siä, tällaisen muun tulon verotusta toimitet
taessa siihen lisätään palkkatulon lähdeveron 
alaisen tulon määrä. Näin saadusta tulon 
yhteismäärästä tehdään puhtaasta ansiotulos
ta myönnettävät vähennykset. Muusta an
siotulosta kuin palkkatulon lähdeveron alai
sesta tulosta meneväksi veroksi katsotaan 
tällöin se osa edellä mainitulle yhteismääräl
le lasketusta verosta, joka vastaa muun an
siotulon suhdetta sen ja palkkatulon lähdeve
ron alaisen tulon yhteismäärään. Tätä suh
detta laskettaessa otetaan huomioon puhtaat 
tulot ennen puhtaasta ansiotulosta myönnet
tävien vähennysten tekemistä. 

Verovelvollisen, jolla on verovuonna ollut 
1 momentissa tarkoitettua muuta veronalaista 
ansiotuloa, on merkittävä veroilmoitukseensa 
myös palkkatulon lähdeveron alainen tulo. 

7 § 
Lain soveltaminen Ahvenanmaan 

maakunnassa 

Jos ulkomailta tulevan palkansaajan palk
katulosta on suoritettava kunnallisveroa Ah
venanmaan maakuntaan kuuluvalle kunnalle, 
palkkatulon lähdeveron suuruus on 17,5 pro
senttia. Jos tämän pykälän soveltamisen 
edellytykset ovat olemassa, on tästä tehtävä 
merkintä palkansaajan verokorttiin. 

8 § 
Veron perintä ja suorittaminen, 

muutoksenhaku ja ilmoittamisvelvollisuus 

Palkkatulon lähdeveron perinnässä ja suo
rittamisessa, veron perinnän valvonnassa 
sekä muutoksenhaussa noudatetaan soveltu
vin osin ennakkoperintälain säännöksiä. V e
ro hallitus voi antaa veron perimistä, suoritta
mista, työnantajan vuosi-ilmoitusta sekä tilit
täiDistä koskevat tarkemmat määräykset. 

Työnantajan on palkkatulon lähdeveron 
perimisen sijasta toimitettava ennakkoperin
tälain mukainen ennakonpidätys, vaikka pal
kansaajan verokortissa ohsi 4 §:ssä tarkottet
tu merkintä, jos palkkatulon lähdeveron 
edellytykset eivät ole toteutuneet tai ne ovat 
lakanneet. Työnantaja vastaa ennakonpidä
tyksen toimittamisesta ja pidätetyn määrän 
suorittamisesta siten kuin ennakkoperintä
laissa säädetään. 

9 § 
Salassapito sekä laiminlyönti- ja 

rangaistusseuraamukset 

Tämän lain mukaan käsiteltäviin asioihin 
ja asiakirjoihin liittyvästä salassapitovelvolli
suudesta on voimassa, mitä ennakkoperintä
lain 61 §:ssä säädetään. 

Palkkatulon lähdeveron perimis- ja tilitys
velvollisuuden laiminlyömisestä Johtuvista 
seuraamuksista sekä rangaistusseuraamuksis
ta on voimassa, mitä ennakkoperintälain 
22-28 §:ssäja 61-63 §:ssä säädetään. 

Perimättä Jätetty palkkatulon lähdevero 
voidaan maksuunpanna verovelvolliselle. 
Tällöin noudatetaan soveltuvin osin, mitä 
verotuksen oikaisusta ja muutoksenhausta on 
säädetty. 

10 § 
Työnantajan sosiaaliturvamaksu 

Palkkatulon lähdeveron alaista palkkaa 
pidetään työnantajan sosiaaliturvamaksusta 
annetussa laissa tarkoitettuna palkkana, jon
ka perusteella työnantajan on suoritettava 
työnantajan sosiaaliturvamaksu. 

11§ 
Tarkemmat säännökset 

Tarkemmat säännökset palkkatulon lähde
veron suorittamisen valvonnasta sekä muut 
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tarkemmat säännökset tämän lain täytän
töönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella. 

12 § 
Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuu
ta 199 . 

4. 

Lakia sovelletaan palkkaan, joka saadaan 
lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen sel
laisen työskentelyn perusteella, joka alkaa 
lain voimaantulopäivän ja joulukuun 31 {>äi
vän 1997 välisenä aikana, mainitut päivät 
mukaan lukien. Muulta osalta lakia sovelle
taan ensimmäisen kerran vuodelta 1996 toi
mitettavassa verotuksessa. 

Laki 
kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen 

poistaminen 

Vieraasta valtiosta saadun tulon ja siellä 
olevan varallisuuden kansainvälisen kaksin
kertaisen verotuksen poistamisesta säädetään 
tässä laissa. 

Tätä lakia sovelletaan myös, kun tulon ja 
varallisuuden kaksinkertaisen verotuksen 
poistamisesta on määräys kansainvälisessä 
sopimuksessa, sikäli kmn sopimuksessa ei 
toisin määrätä. 

Tätä lakia sovelletaan valtion tuloveroihin, 
kunnallisveroon, kirkollisveroon, yhteisön 
tuloveroon ja varallisuusveroon. 

Mitä jäljempänä tässä laissa säädetään tu
losta, 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 (hyvitysmenetel
mä). 

3 § 
Ulkomaisen veron hyvitys 

Vieraasta valtiosta saadusta tulosta täällä 
suoritettavista veroista vähennetään vieraassa 

5 351166S 

valtiossa samasta tulosta vastaavalta ajalta 
suoritettujen verojen määrä (ulkomaisen ve
ron hyvitys). 

Verovelvolliselle hyvitetään vain vieraalle 
valtiolle suoritettujen verojen määrä, jollei 
kansainvälisen sopimuksen nojalla hyvitetä 
myös vieraassa valtiossa suontettujen mui
den verojen määrää. 

Vieraassa valtiossa suoritetuksi veroksi 
katsotaan myös määrä, jonka Suomen asian
omainen viranomainen on siirtänyt tai siirtää 
toisen valtion asianomaiselle viranomaiselle 
käytettäväksi verovelvollisen veron vähen
nykseksi. 

Vieraassa valtiossa suoritetut verot hyvite
tään Suomessa samasta tulosta suoritettavista 
veroista näiden suhteessa. 

4§ 
Hyvityksen enimmäismäärä 

Hyvitys ei voi ylittää vieraasta valtiosta 
saadusta tulosta Suomessa suoritettavien ve
rojen määrää. 

Hyvityksen enimmäismäärä lasketaan maa
kohtaisesti, tulolähteittäin ja, luonnollisen 
henkilön ja kuolinpesän verotuksessa, tulola
jeittain. Ulkomaisen veron hyvitys on enin
tään yhtä suuri osa tulolähteen ja tulolajin 
tulosta täällä suoritettavasta verosta kuin 
vieraasta valtiosta saatu tulo on tulolähteen 
ja tulolajin tulosta. Näitä suhdelukuja lasket
taessa katsotaan tuloiksi määrät, jotka saa
daan, kun tuloista vähennetään tulojen hank-
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kimisesta ja säilyttämisestä aiheutuneet me-
not ja korot. . 

Tässä pykälässä tarkoitetuissa laskelmissa 
luetaan vieraasta valtiosta saaduiksi vain 
Suomessa veronalaiset tulot, joista on vie
raassa valtiossa maksettava tämän lain mu
kaan hyvitettävää veroa. 

5 § 
Käyttämätön ulkomaisen veron hyvitys 

Jos vieraassa valtiossa suoritettujen vero
jen määrää ei kokonaan hyvitetä 4 §:ssä py
kälässä säädettyjen rajoitusten vuoksi, hyvit
tämättä jäänyt määrä (käyttämätön ulkomai
sen veron hyvitys) vähennetään verovelvolli
sen vaatimuksesta seuraavalta verovuodelta 
samasta valtiosta saadusta, samaan tuloläh
teeseen ja samaan tulolajiin kuuluvasta tu
losta määrättävistä veroista. Käyttämättömät 
ulkomaisen veron hyvitykset voidaan hyvit
tää seuraavana verovuonna 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 luonnolli
sen henkilön, yhtymän ja kuolinpesän ve
ronalaista tuloa. Verovelvollisen tulosta me
nevistä veroista vähennetään kuitenkin osa, 
joka vastaa 1 momentissa tarkoitetun tulon 
osuutta tulolähteen ja tulolajin tulosta (prog
ressioehtoinen vapautusmenetelmä). Vieraas
ta valtiosta saatua tuloa laskettaessa vähen
netään tulon hankkimisesta tai säilyttämises
tä johtuneet menot ja korot, jollei muualla 
toisin säädetä. Menot ja korot eivät kuiten
kaan ole vähennyskelpoisia siltä osin kuin 
ne ylittävät vieraasta valtiosta saadun tulon 
määrän silloinkaan, kun ne saataisiin vähen
tää tuloverolain (1535/92), elinkeinotulon 
verottamisesta annetun lain (360/68) tai 
maatilatalouden tuloverolain (543/67) mu
kaan. Vähennys tulosta menevistä veroista 
tehdään eri veroista näiden suhteessa. 

Tämän pykälän säännöksiä sovelletaan 
myös muuhun kuin 1 momentissa tarkoitet
tuun tuloon, jos tuloverolaissa tai muussa 
laissa niin säädetään. 

7 § 
Vapautusmenetelmä yhteisön verotuksessa 

Vieraasta valtiosta saatu tulo, johon Suomi 
on kansainvälisessä sopimuksessa luopunut 
käyttämästä verotusoikeuttaan, ei lueta yh
teisön veronalaiseen tuloon. 

Vieraasta valtiosta saadun verovapaan tu
lon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtu
neet menot ja korot eivät ole vähennyskel
poisia silloinkaan, kun ne saataisiin vähentää 
tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta 
annetun lain tai maatilatalouden tuloverolain 
mukaan. Yhteisö voi kuitenkin vähentää ve
rovapaaseen osinkotuloon kohdistuvat menot 
ja korot. 

8 § 
Menettely 

Verovelvollisen on vaadittava ulkomaisen 
veron hyvitystä kirjallisesti lääninveroviras
tolta. Verovelvollisen on esitettävä selvitys 
vieraan valtion veron määrästä ja maksupe
rusteesta sekä siitä, että vieraan valtion vero 
on lopullinen ja että se on maksettu, samoin 
kuin muista hyvityksen antamista varten tar
peellisista seikoista. Vieraskielisestä asiakir
Jasta on lisäksi annettava virallisen kääntäjän 
tekemä tai muu luotettava suomen- tai ruot
sinkielinen 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 mää
räisenä. 

Ulkomaisen veron hyvitystä on vaadittava 
ennen verotuksen J?äättymistä. Jollei vieraan 
valtion veroa ole siihen mennessä lopullises
ti maksettu tai jos vaatimusta ei muusta 
syystä ole voitu tehdä sanotussa ajassa, vero
velvollinen voi tämän jälkeenkin esittää 
hyvityksen oikaisemista koskevan vaatimuk
sen. Tähän vaatimukseen samoin kuin muu
ten tässä laissa tarkoitetun hyvityksen muut
tamiseen sovelletaan verotuksen oikaisua 
koskevia säännöksiä. 

9 § 
Ulkomaisen veron muuttuminen 

Jos ulkomaisen veron hyvityksen perustee
na ollutta vieraan valtion veroa on muutettu, 
verovelvollisen on ilmoitettava muutoksesta 
lääninverovirastolle. Jos tällaista muutosta ei 
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ole otettu hyvitystä annettaessa huomioon, 
lääninveroviraston on oikaistava maksuunpa
no. 

10 § 
Tarkemmat säännökset 

Tarkemmat säännökset tämän lain täytän
töönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella. 

5. 

11§ 
Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 
199. 

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran 
vuodelta 1996 toimitettavassa verotuksessa. 

Tällä lailla kumotaan veronhyvityslaki 
(341/81 ). 

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 sääde
tään, tämän lain säännöksiä sovelletaan ul
komailla tehdystä työstä maksettuun palk
kaan silloinkin, kun tulo otetaan verotukses
sa huomioon siten kuin kansainvälisen kak
sinkertaisen verotuksen poistamisesta anne-
tun lain ( 1 ) 6 §:ssä tarkoitetaan. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Lakia sovelletaan palkkaan, joka saadaan 
lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen sel
laisen ulkomaantyöskentelyn perusteella, 

joka alkaa lain voimaantulopäivänä tai sen 
jälkeen. Vuoden 1995 aikana voimassa ol
lutta lakia sovelletaan kuitenkin palkkaan, 
joka saadaan vuonna 1996 ja 1997, jos ul
komaantyöskentely 

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 nimen
omaisen määräyksen mukaan työskentelyval
tio ei saa verottaa palkasta, joka saadaan 
rakennus-, asennus- tai kokoonpanotoimin
taan liittyvästä työstä. 
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6. 

Laki 
verotuslain 60 §:n kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 2 § 
Täten kumotaan 12 päivänä joulukuuta 

1958 annetun verotuslam 60 §, sellaisena 
kuin se on 20 päivänä joulukuuta 1985 an
netussa laissa ( 1 040/85). 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuu
ta 199. 

Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 1995 

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran 
vuodelta 1996 toimitettavassa verotuksessa. 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Ministeri Arja Alho 
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Liite 

1. 

Laki 
tuloverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/92) 135 §:n 2-4 mo

mentti, 
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 kmn se on osittain 
muutettuna viimeksi mainitulla lailla ja 30 päivänä joulukuuta 1993 annetulla lailla 
(1502/93), uusi 9 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

9 § 
Tieinen ja rajoitettu verovelvollisuus 

Ulkomainen luottolaitos, jolla on Suomes
sa sivukonttori, on 2 momentin estämättä 
velvollinen suorittamaan veroa tulon perus
teella kaikesta tämän sivukonttorin saamasta 
tulosta. 

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

10 § 
Suomesta saatu tulo 

Suomesta saatua tuloa on muun ohessa: 

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 ur
heilijan Suomessa tai suomalaisessa alukses
sa harjoittamasta henkilökohtaisesta toimin
nasta; 
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Ehdotus 

13 a § 
Kiinteä toimipaikka 

Kiinteällä toimipaikalla 
tarkoitetaan paikkaa, jossa elinkeinon pysy
vää harjoittamista varten on erityinen liike
paikka tai jossa on ryhdytty erityisiin järjes
telyihin, kuten paikkaa, jossa sijaitsee liik
keen johto, sivuliike, toimisto, teollisuuslai
tos, tuotantolaitos, työpaja tai myymälä taik
ka muu pysyvä osto- tai myyntipaikka. Kiin
teäksi toimipaikaksi luetaan myös käytössä 
oleva kaivos tai muu löydös, kivilouhos, 
turvesuo, soranotto- tai muu siihen verratta
va paikka taikka palstoitettujen tai palstoi
tettaviksi tarkoitettujen kiinteistöjen elinkei
notoimintaan kuuluvassa myynnissä nämä 
kiinteistö! ja rakennusurakoinnissa paikka, 
jossa sellaista urakointia on huomattavassa 
määrässä harjoitettu, sekä linjaliikenteen 
harjoittamisessa myös liikkeen huoltopaikka 
tai muu erityinen, liikennettä palveleva pysy
vä liikepaikka. 

68 § 
Työnantajan maksamat vakuutusmaksut 

Sen estämättä, mitä 2 momentissa on sää
detty, veronalaiseksi ansiotuloksi katsotaan 
työnantajan maksamat ulkomaisesta vakuu
tuslaitoksesta otetun vapaaehtoisen eläkeva
kuutuksen maksut. Vakuutus katsotaan kui
tenkin Suomesta otetuksi, jos sen on myön
tänyt ulkomaisen vakuutuslaitoksen Suo
messa oleva kiinteä toimipaikka. Ulkomailta 
Suomeen muuttaneen henkilön, lukuun otta
matta henkilöä, joka on ollut Suomessa ylei
sesti verovelvollinen Suomeen muuttamista 
edeltäneiden viiden vuoden aikana, veron
alaista ansiotuloa ei ole muuttovuonna ja 
kolmena sitä seuraavana vuotena työntajan 
maksamat vapaaehtoisen eläkevakuutuksen 
maksut, jos maksut perustuvat vakuutukseen, 
joka on otettu vähintään yhtä vuotta ennen 
henkilön Suomeen muuttamista. 



HE 76/1995 vp 39 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

76 § 
Eräät ulkomailla työskentelyyn liittyvät 

verovapaat korvaukset 

Veronalaista tuloa ei ole: 

4) palkka tai palkkio, jonka Suomen valtio 
maksaa ulkomaanedustuksessa palvelevalle 
rajoitetusti verovelvolliselle, joka ei ole Suo
men kansalainen. 

77 § 
Ulkomaantyötulo 

Veronalaista tuloa ei ole verovelvollisen 
saman työnantajan palveluksessa ulkomailla 
tai samassa valtiossa ulkomailla suorittamas
ta työstä saama palkka (ulkomaantyötulo), 
jos tästä työstä aiheutuva oleskelu ulkomail
la (ulkomaantyöskentely) on kestänyt tai sen 
voidaan olettaa kestävän yhtäjaksoisesti 
vähintään kuusi kuukautta. Palkkatulo on 
kuitenkin veronalaista, jos se on saatu val
tiolta, kunnalta tai muulta suomalaiselta jul
kisoikeudelliselta yhteisöitä tai Suomen Ul
komaankauppaliitto r.y:ltä taikka jos se on 
saatu suomalaisessa vesi- tai ilma-aluksessa 
tehdystä työstä. 

4) palkka tai palkkio, jonka Suomen valtio 
maksaa ulkomaanedustuksessa palvelevalle 
rajoitetusti verovelvolliselle, joka ei ole Suo
men kansalainen, ja eläke, jonka Suomen 
valtio maksaa tällaisen palvelun perusteella 
rajoitetusti verovelvolliselle, joka ei ole Suo
men kansalainen; 

5) muusta kuin 1-3 kohdassa tarkoitetusta, 
ulkomailla tapahtuvasta työskentelystä johtu
vat, työnantajan maksamat verovelvollisen ja 
hänen perheenjäsenensä muutto- ja matka
kustannukset sekä ulkomailla työskentelyn 
aikana työnantajan siellä kustantama ta
vanomainen yksityinen palveluhenkilöstö ja 
lasten koulutus, sekä se osa asumisen tuot
tamasta edusta, joka ylittää edun koh
tuullisen arvon, sen mukaan kuin verohalli
tus 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 ve
rotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen 
mukaan. 

77§ 
Ulkomaantyötulo 

Ulkomailla tehdystä työstä saatu palkka 
(ulkomaantyötulo) otetaan verotuksessa huo
mioon siten kuin kansainvälisen kaksinker
taisen verotuksen poistamisesta annetun lain 
( 1 ) 6 §:ssä säädetään, jos tästä 
työstä johtuva oleskelu ulkomailla yhtäjak
soisesti kestää vähintään kuusi kuukautta 
( ulkomaantyöskentely ). Ulkomaantyötulona 
ei kuitenkaan pidetä palkkaa, jota työskente
lyvaltio Suomen ja tämän valtion välillä voi
massa olevan kaksinkertaisen verotuksen 
välttämiseksi tehdyn sopimuksen mukaan ei 
saa ensisijaisesti verottaa, eikä palkkaa, 
joka on saatu Suomen valtiolta, kunnalta tai 
muulta suomalaiselta julkisyhteisöltä tai 
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Suomen Ulkomaankauppaliitto ry:ltä taikka 
suomalaisessa vesi- tat ilma-aluksessa teh
dystä työstä. 

96 § 
Eläkevakuutusvähennys 

Ulkomaisesta vakuutuslaitoksesta otetun 
vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksut ei
vät ole vähennyskelpoisia. Vakuutus katso
taan kuitenkin Suomesta otetuksi, jos sen on 
myöntänyt ulkomaisen vakuutuslaitoksen 
Suomessa oleva kiinteä toimipaikka. Ulko
mailta Suomeen muuttaneen henkilön, lu
kuun ottamatta henkilöä, joka on ollut Suo
messa yleisesti verovelvollinen Suomeen 
muuttamista edeltäneiden viiden vuoden ai
kana, maksamat vapaaehtoisen eläkeva
kuutuksen maksut ovat vähennyskelpoisia 
hänen verotuksessaan muuttovuodelta ja 
kolmelta sitä seuraavalta vuodelta, jos mak
sut perustuvat vakuutukseen, joka on otettu 
vähintään yhtä vuotta ennen henkilön Suo
meen muuttamista. 

135§ 
Verosopimukset 

Jos kansainvälisen kaksinkertaisen vero- (kumotaan) 
tuksen välttämiseksi tehdyllä tai muulla kan-
sainvälisellä sopimuksella on rajoitettu Suo-
men verottamisoikeutta tai Suomi on koko-
naan luopunut verottamisoikeutensa käyttä-
misestä tietyn tulon osalta, sovelletaan, mi-
käli se sopimuksen mukaan on sallittua, ve-
rovelvollista täällä verotettaessa sitä vero-
kantaa, jota olisi ollut sovellettava, jos hä-
nen verotettava tulonsa olisi vahvistettu otta-
matta huomioon sopimuksen määräyksiä. 

Verovelvollinen ei saa vähentää 1 tai 2 
momentissa tarkoitetun sopimuksen mukaan 
Suomessa suoritettavasta verosta vapautetun 
tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtu
neita menoja silloinkaan, kun ne saataisiin 
muutoin vähentää elinkeinotulon verottami
sesta annetun lain, maatilatalouden tulove
rolain tai tämän lain nojalla. 

Jos 1 momentissa tarkoitetun sopimuksen 
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määräyksistä johtuu, että Suomessa määrät
tävästä verosta on vähennettävä ulkomainen 
vero, vähennetään täällä samasta tulosta 
suoritettavasta verosta määrä, joka näyte
tään vieraassa valtiossa suoritetuksi. Tällöin 
katsotaan suoritetuksi vieraassa valtiossa 
myös määrä, jonka Suomen asianomainen 
viranomainen on siirtänyt tai siirtää toisen 
valtion asianomaiselle viranomaiselle käytet
täväksi verovelvollisen veron lyhennykseksi. 
Vähennys ei kuitenkaan saa olla suurempi 
kuin määrä, joka vastaa yhtä suurta osaa 
täällä suoritettavasta verosta kuin vieraasta 
valtiosta saadun tulon määrä on verovelvol
lisen puhtaasta tulosta. 

6 351166S 

Ehdotus 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Lain 10 §:n 4 aja 4 b kohtaa sovelletaan 
suoritukseen, joka tapahtuu lain voimaantu
lopäivänä tai sen jälkeen. 

Lain 68 ja 96 s:ää sovelletaan maksuihin, 
jotka suoritetaan lain voimaantulopäivänä 
tai sen jälkeen. Vapaaehtoisen eläkevakuu
tuksen maksuihin, jotka perustuvat ennen 1 
päivänä syyskuuta 1995 otettuun vapaaehtoi
seen eläkevakuutukseen ja jotka ovat vero
vuonna määrältään enintään 15 000 mark
kaa, sovelletaan kuitenkin vuosilta 1996 ja 
1997 toimitettavissa verotuksissa vuonna 
1995 voimassa ollutta lakia. 

Lain 76 §:n 1 momentin 4 kohtaa sovelle
taan eläkkeeseen, joka maksetaan lain voi
maantulopäivänä tai sen jälkeen tehdyn elä
kepäätöksen perusteella. 

Lain 77 §:n 1 momenttia sovelletaan palk
kaan, joka saadaan lain voimaantulopäivänä 
tai sen jälkeen sellaisen ulkomaantyöskente
lyn perusteella, joka alkaa lain voimaantulo
päivänä tai sen jälkeen. Vuoden 1995 aika
na voimassa ollutta lakia sovelletaan kuiten
kin vuosilta 1996 ja 1997 toimitettavissa 
verotuksissa, jos ulkomaan työskentely 

a) on alkanut vuoden 1995 aikana tai sitä 
ennen; tai 

b) alkaa vuoden 1997 aikana tai sitä en
nen sekä Suomen ja työskentelyvaltion välil
lä voimassa olevan kaksinkertaisen verotuk
sen välttämiseksi tehdyn sopimuksen nimen
omaisen määräyksen mukaan työskentelyval-
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2. 

Ehdotus 

tio ei saa verottaa palkasta, joka saadaan 
rakennus-, asennus- tai kokoonpanotoimin
taan liittyvästä työstä. 

Muulta osalta lakia sovelletaan ensimmäi
sen kerran vuodelta 1996 toimiteltavassa 
verotuksessa. 

Laki 
rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain 

muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 11 päivänä elokuuta 1978 rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden ve

rottamisesta 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 laisa 
(1106/94), 5 ja 7 § 30 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa (1544/92) ja 6 §:n 1 mo
mentti 30 päivänä marraskuuta 1990 annetussa laissa (1022/90), ja 

lisätään 3 §:ään uusi 6 momentti ja 4 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

2 § 

Mikäli tässä laissa ei toisin säädetä, nou
datetaan vastaavasti, mitä muualla verolain
säädännössä on säädetty rajoitetusti verovel
vollisen tulojen ja varojen veronalaisuudesta 
sekä niistä tehtävistä vähennyksistä. Lähde
veroa perittäessä saadaan tulosta tehdä vain 
5 ja 6 §:ssä säädetyt vähennykset. 

3 § 

Lähdevero on suoritettava, jollei muualla 
toisin säädetä, osingosta, yhtiöveron hyvi
tyksestä, henkilöstörahaston maksamasta 
rahasto osuudesta ja henkilöstörahaston jä
senilleen jakamasta ylijäämästä, korosta ja 
rojaltista sekä palkasta, eläkkeestä ja muusta 
ennakkoperintälain 5 §:ssä tarkoitetusta suo
rituksesta. 

Ehdotus 

Mikäli tässä laissa ei toisin säädetä, nou
datetaan vastaavasti, mitä muualla verolain
säädännössä säädetään rajoitetusti verovel
vollisen tulojen ja varojen veronalaisuudesta 
sekä niistä tehtävistä vähennyksistä. Lähde
veroa perittäessä saadaan tulosta tehdä vain 
4 ja 6 §:ssä säädetyt vähennykset. 

3 § 

Lähdevero on suoritettava, jollei muualla 
toisin säädetä, osingosta, yhtiöveron hyvi
tyksestä, henkilörahaston maksamasta rahas
to-osuudesta ja henkilöstörahaston jäsenil
leen jakamasta ylijäämästä, korosta ja rojal
tista sekä palkasta, eläkkeestä ja muusta en
nakkoperintälain 5 §:ssä tarkoitetusta suori
tuksesta. Osinkana pidetään myös verotus-
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lain 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 kor
vausta pidettävä palkkana taikka maksetaan
ko se taiteilijalle tai urheilijalle itselleen tai 
jollekin toiselle. 

Jos taiteilijan tai urheilijan henkilökohtai
seen toimintaan perustuva korvaus makse
taan ulkomaiselle yhteisölle tai henkilölle, 
joka ei asu Suomessa, verovelvollisena pide
tään lähdeveroa perittäessä ainoastaan tätä 
yhteisöä tai henkilöä. Lähdeveroa ei ole 
suoritettava taiteilijan toimintaan perustu
vasta korvauksesta, joka maksetaan ulko
maiselle yhteisölle tai pysyvälle yhteenliitty
mälle, 
a) joka ei toiminnallaan tavoittele voittoa, 
ja 
b) jonka vakinaisessa palveluksessa taiteilija 
on, ja 
c) joka ei ole taiteilijan välittömässä tai vä
lillisessä valvonnassa. 

4 § 

5 § 

Lähdeveroa ei peritä kansaneläkelaitoksen 
maksamasta eläkkeestä tai muusta etuudesta. 

6 § 

Rajoitetusti verovelvollinen, joka työsken
telee Suomessa kalenterivuoden aikana enin-

Taiteilijan tai urheilijan henkilökohtaiseen 
toimintaan perustuvasta palkasta ja 3 §:n 1 
momentissa tarkoitetusta korvauksesta saa
daan vähentää tämän pykälän 2 momentin 1 
ja 2 kohdassa mainitut kustannukset, siltä 
osin kuin niitä ei ole erikseen korvattu. Näin 
lasketusta puhtaasta tulosta saadaan lisäksi 
vähentää muina tulon hankkimisesta tai säi
lyttämisestä johtuneina menoina 30 prosent
tia mainitun puhtaan tulon määrästä. 

5 § 

Lähdeveroa ei peritä kansaneläkkeestä. 

6 § 

Rajoitetusti verovelvollinen, joka työsken
telee Suomessa kalenterivuoden aikana enin-
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tään sadan päivän ajan, saa vähentää valtion 
viranomaisen välittämässä työpaikassa teh
dystä 

1) opiskeluunsa tai harjoitteluunsa välittö
mästi liittyvästä työstä tai 

2) lomatyön tm muun sellaisen työn vaih
toa koskevan pohjoismaisen ohjelman piiriin 
kuuluvasta työstä 

saamastaan palkasta määrän, jota on pidet
tävä välttämättömänä hänen elatustaan var
ten täällä. Saadakseen tässä pykälässä tar
koitetun vähennyksen verovelvollisen on 
esitettävä työnantajalle sellainen selvitys 
kuin asetuksella tarkemmin säädetään. 

Verohallituksen asiana on vahvistaa 1 mo
mentissa tarkoitetun vähennyksen määrä. 

7 § 

Lähdevero on 25 prosenttia osingosta, ko
rosta, rojaltista ja yhtiöveron hyvityksestä 
sekä 3 5 prosenttia palkasta, eläkkeestä, 
muusta ennakkoperintälain 5 §:ssä tarkoite
tusta suorituksesta samoin kuin henkilöstöra
haston maksamasta rahasto-osuudesta ja ja
kamasta ylijäämästä. Lähdevero menee ko
konaisuudessaan valtiolle. 

Ehdotus 

tään sadan päivän ajan, saa vähentää valtion 
viranomaisen välittämässä työpaikassa teh
dystä 

1) opiskeluunsa tai harjoitteluunsa välittö
mästi liittyvästä työstä tai 

2) lomatyön tai muun sellaisen työn vaih
toa koskevan pohjoismaisen ohjelman piiriin 
kuuluvasta työstä 

saamastaan palkasta 3 000 markkaa kuu
kaudessa tai palkan maksun tapahtuessa 
kuukautta lyhyemmältä ajanjaksolta 100 
markkaa päivältä. 

Saadakseen tässä pykälässä tarkoitetun 
vähennyksen verovelvollisen on esitettävä 
työnantajalle sellainen selvitys kuin asetuk
sella tarkemmin säädetään. 

7 § 

Lähdevero on 28 prosenttia osingosta, ko
rosta, rojaltista ja yhtiöveron hyvityksestä 
sekä 35 prosenttia palkasta, eläkkeestä, 
muusta ennakkoperintälain 5 §:ssä tarkoite
tusta suorituksesta sekä henkilöstörahaston 
maksamasta rahasto-osuudesta ja jakamasta 
ylijäämästä samoin kuin 3 §:n 1 momentissa 
tarkoitetusta taiteilijan tai urheilijan toimin
taan perustuvasta korvauksesta. Lähdevero 
menee kokonaisuudessaan valtiolle. 

16 § 

Milloin lähdevero muutoin kuin veron pe
rimiseen velvollisen laiminlyönnin johdosta 
tai muussa kuin 9 §:n 3 momentissa tarkoi
tetussa tapauksessa on jäänyt perimättä, so
velletaan vastaavasti, mitä 1 momentissa on 
säädetty, kuitenkin niin, että Helsingin vero
piirin verojohtaja vahvistaa viipymättä vero
velvollisen verotettavan tulon sekä maksuun
panee siitä menevän veron. 

17 § 

Vastuusta veron ja ennakon suorittamisesta 

Milloin lähdevero muutoin kuin veron pe
rimiseen velvollisen laiminlyönnin johdosta 
tai muussa kuin 9 §:n 3 momentissa tarkoi
tetussa tapauksessa on jäänyt perimättä, so
velletaan vastaavasti, mitä 1 momentissa 
säädetään, kuitenkin niin, että Uudenmaan 
lääninverovirasto vahvistaa viipymättä vero
velvollisen verotettavan tulon sekä maksuun
panee siitä menevän veron. 

17 § 

Vastuusta veron ja ennakon suorittamisesta 
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on vastaavasti voimassa, mitä siitä säädetään 
verotuslaissa ja ennakkoperintälaissa. Rajoi
tetusti verovelvollisen henkilön palkasta 
16 §:n 2 momentin mukaisesti määrätystä 
verosta on vastuussa hänen työnantajansa ja 
ulkomaisen työnantajan täällä oleva edustaja 
niin kuin omasta verostaan. 

5. 

Ehdotus 

on vastaavasti voimassa, mitä siitä säädetään 
verotuslaissa ja ennakkoperintälaissa. Rajoi
tetusti verovelvollisen henkilön palkasta 
16 §:n 2 momentin mukaisesti määrätystä 
verosta ovat vastuussa hänen työnantajansa 
ja ulkomaisen työnantajan täällä oleva edus
taja niin kuin omasta verostaan. Työnantaja 
ja mainittu edustaja eivät kuitenkaan ole 
vastuussa lähdeverosta, jos verovelvolliselle 
on myönnetty ennakkoperintälaissa tarkoitet
tu verokortti ja työnantaja tai edustaja on 
noudattanut verokorttiin merkittyä ennakon
pidätystä koskevaa määräystä eikä hän ole 
tiennyt eikä hänen olisi pitänyt tietää, että 
palkansaaja on rajoitetusti verovelvollinen. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

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

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: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

1 § 

Sen estämättä mitä 1 momentissa sääde
tään, tämän lain säännöksiä sovelletaan ul
komailla tehdystä työstä maksettuun palk
kaan silloinkin, kun tulo otetaan verotuk
sessa huomioon siten kuin kansainvälisen 
kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta 
annetun lain ( 1 ) 6 §:ssä tarkoite
taan. 
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30 § 

Työnantaja, joka maksaessaan ulkomailla (kumotaan) 
tehdystä työstä patkkaa Suomessa asuvalle 
henkilölle jättää ennakonpidätyksen toimitta-
matta Suomen sisäisen lainsäädännön tai 
kansainvälisen sopimuksen perusteella, on 
velvollinen antamaan Iääninverovirastolie 
sellaisen ilmoituksen kuin asetuksella tar-
kemmin säädetään. Asetuksella säädetään 
missä valtioissa tehtyyn työhön tätä sään-
nöstä sovelletaan. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199. 

Lakia sovelletaan palkkaan, joka saadaan 
lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen sel
laisen ulkomaantyöskentelyn perusteella, 
joka alkaa lain voimaantulopäivänä tai sen 
jälkeen. Vuoden 1995 aikana voimassa ol
lutta lakia sovelletaan kuitenkin palkkaan, 
joka saadaan vuonna 1996 ja 1997, jos ul
komaantyöskentely 

a) on alkanut vuoden 1995 aikana tai sitä 
ennen; tai 

b) alkaa vuoden 1997 aikana tai sitä en
nen sekä Suomen ja työskentelyvaltion välil
lä voimassa olevan kaksinkertaisen verotuk
sen välttämiseksi tehdyn sopimuksen nimen
omaisen määräyksen mukaan työskentelyval
tio ei saa verottaa palkasta, joka saadaan 
rakennus-, asennus- tai kokoonpanotoimin
taan liittyvästä työstä. 


