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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaisten vä-
liyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain muut-
tamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan ulkomaisten väliyh-
teisöjen osakkaiden verotuksesta annettua la-
kia muutettavaksi siten, että lain sovelta-
misalan ulkopuolelle jäävät pääasiallisesti 
sellaiset Euroopan talousalueelle tai veroso-
pimusvaltioihin sijoittautuneet yhteisöt, jotka 
ovat tosiasiallisesti asettautuneet asuinvalti-
oonsa ja harjoittavat siellä taloudellista toi-
mintaa. Tarkoituksena on muuttaa lakia siten, 
että se vastaa Euroopan yhteisöjen tuomiois-
tuimen käytäntöä. Väliyhteisön määritelmää 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että matalan 
verorasituksen valtioon sijoittautunut ulko-
maisen yhteisön kiinteä toimipaikka rinnaste-
taan tietyin edellytyksin ulkomaiseen väliyh-

teisöön. Valtiovarainministeriön asetuksella 
säädettäisiin niistä Euroopan talousalueen ul-
kopuolisista verosopimusvaltioista, joissa yh-
teisöverotuksen taso ei vastaa Suomen yhtei-
söverotusta. Lakiin ehdotetaan lisäksi tehtä-
väksi veronalaista tuloa, tappion vähentämis-
tä ja ulkomaisen veron hyvittämistä koskevia 
täsmennyksiä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuo-
den 2009 alussa. Lakia sovellettaisiin en-
simmäisen kerran vuodelta 2009 toimitetta-
vassa verotuksessa, 31.12.2007 olemassa ol-
leiden kiinteiden toimipaikkojen osalta kui-
tenkin vasta vuodelta 2015 toimitettavassa 
verotuksessa. 

————— 
 



 HE 74/2008 vp  
  

 

2 

 
 
 
 

SISÄLLYS 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ.............................................................................1 

SISÄLLYS..................................................................................................................................2 

PERUSTELUT ...........................................................................................................................3 

1 Nykytila ja ehdotetut muutokset .......................................................................................3 

2 Esityksen vaikutukset......................................................................................................10 

3 Asian valmistelu..............................................................................................................10 

4 Voimaantulo....................................................................................................................10 

LAKIEHDOTUS ......................................................................................................................11 

ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain muuttamisesta..11 

LIITE ........................................................................................................................................14 

RINNAKKAISTEKSTI............................................................................................................14 

ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain muuttamisesta..14 

LIITE ........................................................................................................................................18 

ASETUSLUONNOS ................................................................................................................18 

ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 2 §:n 
5 momentissa tarkoitetuista valtioista .....................................................................18 

 
 



 HE 74/2008 vp  
  

 

3

PERUSTELUT 

1  Nykyti la  ja  ehdotetut  muutokset  

Ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden ve-
rotuksesta annetulla lailla (1217/1994), jäl-
jempänä väliyhteisölaki, pyritään torjumaan 
Suomen verotuksen kiertämistä hyödyntä-
mällä matalan verorasituksen valtioihin pe-
rustettuja väliyhteisöjä. Väliyhteisölaissa tar-
koitettu veronkiertäminen voi tapahtua siten, 
että kotimainen yhteisö, luonnollinen henkilö 
tai kuolinpesä siirtää keinotekoisesti voitot 
Suomesta, jossa ne ovat toteutuneet, toiseen 
valtioon, jossa on alhainen verotuksen taso. 
Verovelvollinen voi esimerkiksi perustaa ky-
seiseen valtioon yhtiön ja tehdä liiketoimia, 
joiden pääasiallisena tavoitteena on voiton 
siirtäminen. Ulkomaisia väliyhteisöjä koske-
va verolainsäädäntö on merkittävä väline 
myös kamppailussa haitallista verokilpailua 
vastaan. Se on kansainvälisesti hyväksytty 
menettelytapa ja laajalti käytössä niin Euroo-
pan unionin jäsenvaltioissa kuin esimerkiksi 
taloudellisen yhteistyön järjestön OECD:n 
jäsenvaltioiden piirissä. Väliyhteisölainsää-
däntö on tärkeä ja toimiva väline valtioiden 
toimissa veropetoksia ja veronkiertoa vas-
taan, eikä sille toistaiseksi ole kyetty esittä-
mään varteenotettavaa vaihtoehtoa. Osoituk-
sena sekä kyseisen lainsäädännön välttämät-
tömyydestä että sen tarkoituksenmukaisuu-
desta on esimerkiksi se, että OECD:n haital-
lista verokilpailua koskevassa työssä niitä 
valtioita, joilla väliyhteisölainsäädäntöä ei 
vielä ole, on kehotettu ryhtymään toimiin täl-
laisen sääntelyn luomiseksi. Komissio on tie-
donannossaan KOM(2007) 785 lopullinen pi-
tänyt väliyhteisölainsäädäntöä siirtohinnoitte-
lu- ja asuinvaltiosäännösten hyödyllisenä li-
sänä, jolla voidaan puuttua keinotekoisiin ve-
rosuunnittelun muotoihin eli voittojen johta-
miseen väliyhteisöihin. 

Väliyhteisölain nojalla yhteisöjen Suomes-
sa asuvia osakkaita verotetaan heidän osuu-
destaan ulkomaisen yhteisön tuloon siitä 
riippumatta, jakaako yhteisö voittoa osak-
kailleen. Väliyhteisölain 2 §:n mukaan ulko-
mainen väliyhteisö on sellainen Suomessa 
yleisesti verovelvollisten määräämisvallassa 
oleva ulkomainen tytäryhteisö, jonka tulove-
rotuksen tosiasiallinen taso yhteisön asuin-

valtiossa on alhaisempi kuin 3/5 Suomen yh-
teisöverotuksen tasosta. Nykyisen 26 prosen-
tin mukaisen yhteisöverokannan mukaan se 
vastaa 15,6 prosentin tosiasiallista verotusta. 
Lakia ei kuitenkaan sovelleta yhteisöön, jon-
ka tulon on selvitetty pääasiallisesti kerty-
neen yhteisön asuinvaltiossaan harjoittamasta 
teollisesta tuotantotoiminnasta, siihen verrat-
tavasta muusta tuotantotoiminnasta tai lai-
vanvarustustoiminnasta taikka asuinvaltiossa 
harjoitetusta myynti- tai markkinointitoimin-
nasta, joka välittömästi palvelee edellä mai-
nittuja toimintoja ja joka suuntautuu pääasi-
allisesti yhteisön asuinvaltion alueelle. Lakia 
ei sovelleta tuloon, joka on kertynyt pääasial-
lisesti suorituksista, joiden maksaja on edellä 
mainitussa valtiossa asuva ja siellä teollista 
tuotantotoimintaa harjoittava samaan konser-
niin kuuluva yhteisö. Lakia ei sovelleta 
myöskään silloin, kun ulkomainen yhteisö on 
perustettu valtioon, jonka kanssa Suomella 
on voimassa kaksinkertaisen verotuksen vält-
tämistä koskeva sopimus, jos yhteisöä on so-
pimuksen mukaan pidettävä tuossa valtiossa 
asuvana ja sopimusta sovelletaan yhteisön 
saamaan tuloon. Tällöin kuitenkin edellyte-
tään, että yhteisöt ovat velvollisia suoritta-
maan tulostaan veroa määrän, joka ei olen-
naisesti eroa yhteisöjen Suomessa tulostaan 
suoritettavasta verosta eikä yhteisö ole saanut 
hyötyä tämän valtion erityisestä veron-
huojennuslainsäädännöstä. Erityiset veron-
huojennukset eivät ole yhtäläisin perustein 
kaikkien yhteisön asuinvaltion alueella toi-
mivien yritysten saatavilla. Erityisiä veron-
huojennuksia ovat alueelliset tiettyjä yrityk-
siä suosivat huojennukset, alakohtaiset huo-
jennukset tai harkinnanvaraiset hallinnolliset 
menettelyt.  

Väliyhteisölaissa ei ole säännöksiä kiinteän 
toimipaikan rinnastamisesta väliyhteisöön. 
Korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäy-
tännön mukaan väliyhteisölaki ei tällä hetkel-
lä aina sovellu konsernijärjestelyihin, joissa 
suomalaisen yhtiön ulkomainen tytäryhtiö on 
rekisteröitynyt sellaiseen valtioon, jonka 
kanssa Suomi on tehnyt verosopimuksen ja 
jonka verotus vastaa Suomen verotasoa, mut-
ta tytäryhtiöllä on kiinteä toimipaikka mata-
lan verotuksen valtiossa (KHO 2583/2000). 
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Tapauksessa osa kiinteän toimipaikan tulosta 
verotettiin yhteisön asuinvaltiossa. Sen sijaan 
vastaavan toiminnan harjoittaminen yhtiö-
muodossa voi samoissa olosuhteissa johtaa 
väliyhteisölainsäädännön soveltamiseen. Ty-
täryhtiön ja kiinteän toimipaikan sijaintival-
tioiden verosopimuksesta voi johtua, ettei 
kiinteän toimipaikan tuloa veroteta käytän-
nössä ollenkaan. Tämä voi kannustaa yrityk-
siä kanavoimaan tällaiseen kiinteään toimi-
paikkaan sellaisia voittoja, jotka muuten ve-
rotettaisiin Suomessa. Tarkoituksena on, että 
väliyhteisösäännösten soveltumista ulkomai-
sen yhteisön muulla kuin asuinvaltiossaan tai 
Suomessa sijaitsevaan kiinteään toimipaik-
kaan tarkasteltaisiin jatkossa erillisenä sil-
loin, kun kiinteän toimipaikan tuloa ei ole ve-
rotettu yhteisön asuinvaltiossa. Sääntely vas-
taisi rakenteeltaan pääosin Ruotsissa voimas-
sa olevaa säännöstöä.  

Lain 2 §:ään ehdotetaan lisättäväksi mo-
mentti, jonka mukaan ulkomaiseen väliyhtei-
söön rinnastettaisiin ulkomaisen yhteisön sel-
lainen ulkomailla sijaitseva kiinteä toimi-
paikka, joka sijaitsee eri valtiossa kuin ulko-
mainen yhteisö ja jonka tuloa ei veroteta ul-
komaisen yhteisön asuinvaltiossa. Lähtökoh-
tana on, että säännöstä sovelletaan silloin, 
kun yhteisön asuinvaltion ja kiinteän toimi-
paikan sijaintivaltion välillä sovelletaan kak-
sinkertaisen verotuksen poistamisessa vapau-
tusmenetelmää. Jos laissa mainitut edellytyk-
set täyttyvät, kiinteää toimipaikkaa käsiteltäi-
siin Suomessa kuten kiinteän toimipaikan si-
jaintivaltiossa asuvaa yhteisöä ja väliyhteisö-
lain soveltaminen ratkaistaisiin kiinteän toi-
mipaikan osalta itsenäisesti suhteessa yhtei-
sön toisessa valtiossa sijaitsevaan päätoimi-
paikkaan. Arvioitaessa lain soveltamisedelly-
tyksiä suhteessa kiinteään toimipaikkaan ote-
taan näin ollen huomioon muun muassa kiin-
teän toimipaikan harjoittaman toiminnan 
toimiala sekä 2 a §:n erityissäännökset. Suo-
messa sijaitsevia kiinteitä toimipaikkoja ei 
kuitenkaan ole perusteltua kohdella väliyh-
teisöinä, sillä Suomella on muun sisäisen 
lainsäädäntönsä ja verosopimustensa nojalla 
pääsääntöisesti oikeus verottaa tuloja, jotka 
voidaan lukea täällä sijaitsevaan kiinteään 
toimipaikkaan kuuluviksi. Kustannuksia ai-
heuttavien rakennemuutosten välttämiseksi 
säännökselle esitetään säädettäväksi siirty-

mäaika, jonka aikana jo olemassa olevat, 
säännöksen soveltamisedellytykset täyttävät 
kiinteät toimipaikat voitaisiin sopeuttaa lain 
vaatimuksiin. Kiinteitä toimipaikkoja koske-
vaa säännöstä sovellettaisiin sellaisiin ulko-
maisten yhteisöjen kiinteisiin toimipaikkoi-
hin, jotka ovat olleet olemassa jo 31 päivänä 
joulukuuta 2007, vasta 1 päivästä tammikuu-
ta 2015. 

Lain 2 §:n 2 momentin 1 kohdassa viita-
taan osakeyhtiölain (734/1978) 1 luvun 
3 §:ssä tarkoitettuun konsernin määritelmään. 
Säädöksen säätämisen jälkeen on tullut voi-
maan uusi osakeyhtiölaki (624/2006). Lain-
kohdan osakeyhtiölakiviittaus muutetaan 
viittaukseksi voimassa olevan osakeyhtiölain 
vastaavaan säännökseen. Lisäksi lain 2 §:n 
2 momentin 2 kohdan suomenkielistä sana-
muotoa selkeytetään. 

Vuonna 1998 lainmuutosta käsitellessään 
valtiovarainvaliokunta totesi mietinnössään 
(VaVM 51/1998 vp), että lain 2 §:n 4 mo-
menttia sovellettaessa huomattavasti Suomen 
yhteisöveroa alhaisempana pidettäisiin yhtei-
söveroa, joka suuruudeltaan asianomaisessa 
valtiossa keskimääräisesti alittaa 75 prosent-
tia Suomen yhteisöverosta. Suhdeluvun sisäl-
lyttäminen lakiin parantaisi oikeusvarmuutta. 
Sen johdosta esityksessä ehdotetaan, että ve-
rosopimusvaltion yhteisöverotuksen tason 
katsottaisiin olennaisesti eroavan yhteisöjen 
Suomessa suoritettavasta verosta, jos yhtei-
söjen tosiasiallisen veron määrä keskimääräi-
sesti on alhaisempi kuin 3/4 yhteisöjen Suo-
messa tulostaan tosiasiallisesti suoritettavan 
veron tasosta. Nykyisen 26 prosentin mukai-
sen yhteisöverokannan mukaan se vastaa 
19,5 prosentin keskimääräistä verorasitusta. 
Säännös ei muuttaisi nykyistä käytäntöä. 

Verohallituksen 23 päivänä huhtikuuta 
1999 antamassa ohjeessa (tiedote 3/1999) on 
listattu sellaiset verosopimusvaltiot, joiden 
yhteisöverotuksen taso eroaa olennaisesti yh-
teisöjen Suomessa suoritettavan veron tasos-
ta. Luettelo on tehty ohjeen antamishetkellä 
käytettävissä olevien tietojen perusteella, ei-
kä sitä ole päivitetty sen jälkeen. Luettelo on 
ohjeellinen, mikä voi heikentää verovelvolli-
sen oikeusvarmuutta lakia sovellettaessa. On 
tärkeää, että verovelvollinen tietää ennalta, 
miltä osin väliyhteisölain säännöksiä sovelle-
taan ulkomaiseen yhteisöön.  
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Verosopimusten tekemiseen voivat joskus 
vaikuttaa myös muut syyt kuin pelkkä kak-
sinkertaisen verotuksen välttäminen. Suomen 
verosopimuskumppaneiden joukossa on 
myös valtioita, joissa yleinen yhteisöverotuk-
sen taso ei vastaa Suomen yhteisöverotuksen 
tasoa. Näin ollen on välttämätöntä jakaa ve-
rosopimusvaltiot kahteen ryhmään sillä pe-
rusteella, voidaanko yhteisöverotusta pitää 
Suomen verotukseen verrattavana. Laissa 
mainittu sanonta ”kaksinkertaisen verotuksen 
välttämistä koskeva sopimus” tarkoittaa 
OECD:n malliverosopimuksen laajuista ve-
rosopimusta. Se ei kata verosopimuksia, jois-
sa sovitaan muista kuin väliyhteisölain sovel-
tamisen kannalta merkityksellisistä veroista 
tai vastuista. Euroopan unionin sisällä tehtä-
vä työ haitallisen verokilpailun estämiseksi ja 
esimerkiksi ECOFIN-neuvostossa 1 päivänä 
joulukuuta 1997 hyväksytyt yritysverotuksen 
käytännesäännöt voidaan katsoa olevan riit-
tävä osoitus jäsenvaltioiden yhteisestä pyr-
kimyksestä hillitä haitallista verokilpailua. 
Näin ollen on arvioitu tarkoituksenmukaisek-
si, että Euroopan unionin jäsenvaltioiden 
yleisiä yhteisöverojärjestelmiä ei katsota 
säännöksen tarkoituksessa haitallisiksi. Lakia 
voitaisiin kuitenkin soveltaa Euroopan unio-
nin jäsenvaltiossa asuvaan yhteisöön, jos sen 
katsotaan hyötyvän erityisistä veronhuojen-
nuksista eivätkä lakiehdotuksen 2 a §:n edel-
lytykset täyty.  

Ulkomaisia verojärjestelmiä koskevat tie-
donsaantikeinot ovat huomattavasti kehitty-
neet viimeisen kymmenen vuoden aikana, 
mikä mahdollistaa ulkomaisten lainsäädän-
tömuutosten tehokkaan seurannan. Veroso-
pimusvaltion verojärjestelmää arvioitaessa 
huomiota kiinnitetään yleisen yhtiöverokan-
nan lisäksi erityisesti veropohjaan. Valtiova-
rainministeriössä joudutaan tutustumaan uu-
sien verosopimusvaltioiden yhteisöverojär-
jestelmiin jo verosopimuksen valmisteluvai-
heessa. Sen vuoksi ehdotetaan, että jatkossa 
valtiovarainministeriön asetuksella säädettäi-
siin niistä verosopimusvaltioista, joissa veron 
katsotaan olennaisesti eroavan yhteisöjen 
Suomessa suoritettavasta verosta. Valtiova-
rainministeriössä on arvioitu, että nykyisistä 
verosopimusvaltioista asetukseen otettaisiin 
Arabiemiraattien liitto, Barbados, Bosnia-
Hertsegovina, Georgia, Makedonia, Malesia, 

Montenegro, Serbia, Singapore, Sveitsi ja 
Uzbekistan. Esityksen liitteenä on luonnos 
valtiovarainministeriön asetukseksi. Tarkoi-
tuksena on, että asetuksen uudistamisen yh-
teydessä sen voimaantulolle varataan riittävä 
siirtymäaika, jotta elinkeinoelämä voi sopeu-
tua mahdollisiin muutoksiin, joita ulkomais-
ten verolainsäädäntöjen muutokset voivat ai-
heuttaa. 

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on asias-
sa C-196/04 (Cadbury Schweppes) arvioinut 
Ison-Britannian väliyhteisölainsäädäntöä. 
Asiassa annetun ratkaisun mukaan sijoittau-
tumisvapauden vastaista on se, että jäsenval-
tio estää omaa kansalaistaan tai oman lain-
säädäntönsä mukaisesti perustettua yhtiötä si-
joittautumasta toiseen jäsenvaltioon. Euroo-
pan yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisun ta-
kia väliyhteisölainsäädäntöä ei voida soveltaa 
Euroopan talousalueella, jos väliyhteisön 
harjoittama toiminta täyttää aidon ja tosiasi-
allisen taloudellisen toiminnan tunnusmerkit. 
Isossa-Britanniassa väliyhteisölainsäädäntöä 
on uudistettu tuomion takia. Lisäksi Isossa-
Britanniassa on ollut kommentoitavana vä-
liyhteisösäännösten jatkouudistus. Euroopan 
yhteisöjen tuomioistuimen tuomion vuoksi 
on ilmeistä, että myös Suomen väliyhteisö-
lainsäädäntö joltain osin rajoittaa perustamis-
sopimuksen 43 ja 48 artiklan vastaisesti si-
joittautumisvapauden toteutumista jäsenval-
tioiden alueella. Perustamissopimuksen 43 ja 
48 artiklassa tarkoitettu sijoittautumisvapaus 
on ainoastaan Euroopan unionin ja Euroopan 
talousalueen kansalaisten ja alueella asuvien 
yritysten oikeus. Se ei näin ollen ulotu kol-
mansiin maihin perustettuihin yhteisöihin.  

Väliyhteisölain soveltaminen ainoastaan 
keinotekoisiin järjestelyihin ja veronkiertota-
pauksiin edellyttää, että lain soveltamisalan 
ulkopuolelle rajataan kaikki sellaiset Euroo-
pan talousalueelle sijoittautuneet ulkomaiset 
yhteisöt, jotka harjoittavat aitoa ja aktiivista 
liiketoimintaa Euroopan talousalueeseen 
kuuluvassa valtiossa sijaitsevasta toimipai-
kasta käsin. EY-tuomioistuimen osoittama 
linjaus on toistaiseksi pyritty varmistamaan 
väliyhteisölain soveltamista koskevalla Ve-
rohallituksen ohjeella (696/37/2007). Asian 
luonne huomioon ottaen siitä tulisi kuitenkin 
säätää laintasoisella säädöksellä. 
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Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuo-
mion johdosta Ison-Britannian ohella useissa 
muissakin Euroopan valtioissa on ryhdytty 
toimiin väliyhteisölainsäädännön saattami-
seksi yhteisöoikeuden mukaiseksi. Esimer-
kiksi Ruotsissa on vuoden 2008 alusta tullut 
voimaan uusi säännös, joka rajoittaa väliyh-
teisösäännösten soveltamisen Euroopan talo-
usalueella ainoastaan keinotekoisiin järjeste-
lyihin pankki-, rahoitus- ja vakuutustoimin-
nassa. Toiminnan keinotekoisuutta arvioi-
daan objektiivisten, laissa lueteltujen kritee-
reiden perusteella. Ruotsin uusi säännös ai-
don toiminnan määrittelystä vastaa pääosin 
tämän esityksen 2 a §:ssä ehdotettua säännös-
tä. Saksassa ongelma on ratkaistu toistaiseksi 
hallinnollisella ohjeella, jonka sisältö vastaa 
pääosin Ruotsissa hyväksyttyä aidon toimin-
nan määrittelyä. Väliyhteisölainsäädännön 
uudistaminen on Saksassa vireillä. 

Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat sopi-
neet jäsenvaltioiden toimivaltaisten viran-
omaisten keskinäisestä avusta välittömien ve-
rojen ja vakuutusmaksuista perittävien vero-
jen alalla neuvoston direktiivillä 
(77/799/ETY), niin sanotulla virka-apudirek-
tiivillä. Direktiivi sisältää viranomaisten vä-
listä avunantoa ja tietojenvaihtoa koskevia 
säännöksiä, joiden nojalla viranomaisten on 
mahdollista puuttua veronkiertoon yhteisön 
alueella väliyhteisölakia kevyemmin keinoin. 
Euroopan talousalueeseen kuuluvista valti-
oista virka-avusta ja tietojenvaihdosta vero-
asioissa Suomi on tehnyt sopimuksen Norjan 
ja Islannin kanssa. 

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen va-
kiintuneen oikeuskäytännön mukaan sijoit-
tautumisvapauden rajoitus voidaan hyväksyä, 
jos sitä voidaan pitää perusteltuna esimerkik-
si yleistä etua koskevista pakottavista syistä. 
Rajoituksella ei kuitenkaan saa ylittää sitä, 
mikä on tarpeen väliyhteisölainsäädännön ta-
voitteiden saavuttamiseksi. Nykyisen käy-
tännön mukaan väliyhteisölain mukainen ve-
rotus määrätään kategorisesti yrityksen toi-
minnan ja verorasituksen perusteella. Tätä 
voidaan pitää Euroopan talousalueella aina-
kin osittain ylimitoitettuna keinona suhteessa 
sinänsä hyväksyttävään tavoitteeseen estää 
veronkiertoa, joten se ei täytä yhteisöoikeu-
den suhteellisuusperiaatteen vaatimuksia.  

Euroopan talousalueen valtioista Liechten-
stein on tällä hetkellä ainoa, jonka kanssa 
Suomella ei ole sopimusta viranomaisten vä-
lisestä tietojenvaihdosta veroasioissa tai jo-
hon virka-apudirektiivi ei sovellu. Verovi-
ranomaisilla ei näin ollen ole keinoja selvit-
tää Liechtensteiniin sijoittautuneen yhteisön 
olosuhteita tai puuttua Liechtensteinin kautta 
tapahtuvaan veronkiertoon. Veroviranomai-
silla ei myöskään ole keinoja tarkastaa vero-
velvollisen antamia tietoja liechtensteiniläi-
sen yhteisön toiminnasta ja asettautumisesta. 
Tämä on Euroopan yhteisöjen tuomioistui-
men oikeuskäytännössä katsottu riittäväksi 
syyksi rajoittaa perustamissopimuksessa taat-
tua sijoittautumisvapautta yleistä etua koske-
vasta pakottavasta syystä, jollaisena pidetään 
veronkierron estämistä.  

Euroopan unionin jäsenvaltioilla on erityi-
siä suhteita eräisiin jäsenvaltioiden alueisiin 
sekä Euroopan ulkopuolisiin maihin ja aluei-
siin, joihin myös sovelletaan osittain perus-
tamissopimusta. Tällaiset maat ja alueet eivät 
ole virka-apudirektiivin osapuolina eivätkä 
tyypillisesti vaihda tietoja yhteisöveroasiois-
sa Suomen kanssa. Myöskään esimerkiksi 
Yhdistyneen Kuningaskunnan kruunun alus-
maat eivät Euroopan unionin liittymissopi-
muksen pöytäkirjan n:o 3 mukaan ole Euroo-
pan unionin jäseniä, vaikka ne ovatkin osa 
Euroopan unionin tulliyhteisöä. 

Suomi on tehnyt verosopimuksen useiden 
Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitse-
vien valtioiden kanssa, joissa verojärjestel-
mät vastaavat Suomen verojärjestelmää ja 
joissa tavoitteet haitallisen verokilpailun hil-
litsemiseksi on hyväksytty. Verosopimuksis-
sa on pääsääntöisesti sovittu verotusta kos-
kevien tietojen vaihtamisesta sopimusvaltioi-
den toimivaltaisten viranomaisten kesken. 
Ennen vuotta 2005 tehtyjen verosopimusten 
mallina käytetyssä OECD:n malliverosopi-
muksessa sopimusvaltion viranomaisille on 
kuitenkin annettu oikeus muun muassa kiel-
täytyä tietojen antamisesta, jos tietojen anta-
minen poikkeaa valtion sisäisestä lainsää-
dännöstä. Monissa anonymiteettisuojaa tuke-
vissa maissa sisäinen lainsäädäntö nimen-
omaisesti kieltää esimerkiksi ulkomaalais-
omisteisia yhtiöitä koskevien tietojen vaih-
tamisen verosopimuksesta riippumatta. Täl-
löin Suomen veroviranomaisilla ei tietojen-
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vaihtoartiklan olemassa olosta huolimatta ole 
tosiasiallisia mahdollisuuksia saada väliyh-
teisölain soveltamisen kannalta olennaisia 
tietoja väliyhteisön asuinvaltion veroviran-
omaisilta, eikä myöskään mahdollisuutta tar-
kistaa verovelvollisen sille antamia tietoja. 
Siltä osin kuin Suomen veroviranomaisilla 
on mahdollisuus saada valtiovarainministeri-
ön asetuksella annettavan listan ulkopuolisen 
verosopimusvaltion veroviranomaisilta vä-
liyhteisölain soveltamisen kannalta välttä-
mättömät tiedot väliyhteisöstä ja sen toimin-
nasta, katsotaan tarkoituksenmukaiseksi va-
pauttaa väliyhteisön soveltamisalasta yhtei-
söt, jotka ovat aidosti asettautuneet veroso-
pimusvaltioon ja tosiasiallisesti harjoittavat 
siellä taloudellista toimintaa. 

Väliyhteisölakiin ehdotetaan lisättäväksi 
uusi 2 a §, jonka mukaan lakia ei sovelleta 
ulkomaiseen yhteisöön, jonka kotipaikka on 
Euroopan talousalueeseen kuuluvassa tai lain 
2 §:n 3 momentin 2 kohdassa tarkoitetussa 
valtiossa edellyttäen, että virka-apudirektiivi 
soveltuu kyseiseen valtioon tai että asian-
omaisen valtion kanssa on sovittu viran-
omaisten välisestä tietojenvaihdosta veroasi-
oissa, joka yhdessä sopimusvaltioiden sisäi-
sen lainsäädännön kanssa mahdollistaa tämän 
lain soveltamisen kannalta riittävän tietojen-
vaihdon. Lisäksi edellytetään, että yhteisö on 
todellisuudessa asettautunut asuinvaltioonsa 
ja tosiasiallisesti harjoittaa siellä taloudellista 
toimintaa. Säännöstä sovellettaisiin tällä het-
kellä kaikkiin Euroopan talousalueen jäsen-
valtioihin Liechtensteinia lukuun ottamatta 
sekä lähtökohtaisesti kaikkiin verosopimus-
valtioihin lukuun ottamatta valtiovarainmi-
nisteriön asetuksessa mainittuja verosopi-
musvaltioita. Säännöstä voitaisiin soveltaa 
myös Liechtensteiniin sen jälkeen, kun 
Liechtenstein tekee Suomen kanssa sopimuk-
sen, joka mahdollistaa viranomaisten välisen 
tietojenvaihdon veroasioissa. 

Uuden 2 a §:n 2 momentissa määriteltäisiin 
ne objektiiviset, ulkopuolisten havaittavissa 
olevat kriteerit, joiden perusteella ulkomai-
sen yhteisön todellista asettautumista ja har-
joitettua toimintaa arvioidaan. Euroopan yh-
teisöjen tuomioistuin on asiassa C-196/04 
(Cadbury Schweppes) antamassaan tuomios-
sa arvioinut todellisen asettautumisen ja har-
joitetun toiminnan tosiasiallisuuden kriteere-

jä. Tuomioistuimen mukaan arvioinnissa on 
nojauduttava objektiivisiin ja ulkopuolisten 
tarkastettavissa oleviin tekijöihin, jotka liit-
tyvät erityisesti ulkomaisen väliyhteisön fyy-
sisen olemassaolon tasoon toimitilojen, hen-
kilöstön ja kaluston osalta.  

Ehdotuksen mukaan yhteisön harjoittaman 
taloudellisen toiminnan tosiasiallisuutta ja 
todellista asettautumista asuinvaltioon arvioi-
taisiin kokonaisuudessaan toiminnan objek-
tiivisesti havaittavien tunnusmerkkien perus-
teella, jolloin merkitystä annetaan toimialan 
erityispiirteille ja toiminnan luonteelle. Olo-
suhteiden arvioinnin tarkoituksena on selvit-
tää, onko yhteisön sijoittautuminen asuinval-
tioon Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 
tarkoittamalla tavalla puhtaasti keinotekoinen 
järjestely.  

Ulkopuolisen tarkastettavissa olevana teki-
jänä on pidettävä sitä, että toiseen jäsenvalti-
oon sijoittautuneella yrityksellä on asuinval-
tiossaan käytössään taloudellisen toiminnan 
kannalta tarpeelliset toimitilat ja kalusto. 
Toimitila voi olla esimerkiksi toimisto, 
kauppa, tehdas taikka muu rakennus tai sen 
osa, joka on väliyhteisön käytössä ja hallin-
nassa toiminnan harjoittamista varten. Esi-
merkiksi niin sanottu pöytälaatikkoyhtiö, jol-
la ei ole sijaintivaltiossaan muuta kuin posti-
lokero, ei voisi täyttää aidolle sijoittautumi-
selle asetettuja kriteerejä. Yhteisön harjoit-
taman toiminnan luonne määrittelee toimiti-
lojen riittävyydelle asetettavat vaatimukset.  

Aidosti sijoittautuneella yrityksellä tulisi 
olla sijaintivaltiossaan myös tarpeellinen ja 
ammattitaitoinen henkilöstö, joka myös tosi-
asiallisesti vastaa yrityksen toiminnan har-
joittamisesta. Henkilöstöllä on oltava riittävät 
valtuudet tehdä yrityksen päivittäistä toimin-
taa koskevia päätöksiä. Myös toiminnan har-
joittamisen kannalta riittävää henkilöstöä ar-
vioidaan toiminnan luonteen ja toimialan pe-
rusteella. Harjoitettu toiminta kuitenkin aina 
määrittelee ne tunnusmerkit, joita edellyte-
tään kyseisessä toiminnassa aidon taloudelli-
sen toiminnan harjoittamiselta. 

Jos näitä tekijöitä tutkimalla todetaan, että 
ulkomainen väliyhteisö on asettautunut si-
jaintivaltioonsa fiktiivisesti harjoittamatta to-
siasiallisesti taloudellista toimintaa alueella, 
yhteisön perustaminen on katsottava puhtaas-
ti keinotekoiseksi järjestelyksi. Täyttääkseen 



 HE 74/2008 vp  
  

 

8 

pykälän 2 momentin ehdot ulkomaisen yhtei-
sön on siis harjoitettava itsenäistä toimintaa 
sijaintivaltiossaan eikä vain toimittava tosi-
asiallisesti esimerkiksi emoyhtiön asuinvalti-
ossa harjoitetun toiminnan kuorena. 

Lain tarkoituksen vastaista olisi olettaa, et-
tä yhteisö hankkisi isompaa toimitilaa ja 
enempää henkilöstöä tai kalustoa kuin mitä 
yhtiön tehokas toiminta edellyttää. Esimer-
kiksi konsernin sisäinen rahoitusyhtiö, jonka 
toiminta-ajatuksena on ainoastaan tarjota lai-
noja keskitetysti konsernin muille yhtiöille, 
voi täyttää lain vaatimukset, vaikka konser-
nin lainojen hoitaminen ei edellyttäisi täysi-
päiväistä työskentelyä. Tämä kuitenkin edel-
lyttää, että yhtiöllä on toimitilat kalustoineen 
ja riittävän pätevä henkilökunta hoitamaan 
yhtiön asioita yhtiön kotipaikassa. Yhtiön te-
hokas toiminta voi myös edellyttää tehtävien 
ulkoistamista. Tärkeää kuitenkin on, että yh-
tiön päivittäisistä asioista päätetään yhtiön 
kotipaikassa.  

Holding-yhtiöiden perustamiselle voi olla 
liiketaloudellinen peruste. Väliyhteisölain 
tarkoituksena ei voi olla holding-yhtiöiden 
kategorinen luokittelu väliyhteisöiksi. Hol-
dingyhtiölle on myös ominaista hyvin vähäi-
nen toiminta, esimerkiksi osakkeiden hallinta 
ja kauppa.  Komissio toteaa tiedonannossaan 
KOM(2007) 785 lopullinen että ei ole täysin 
varmaa, miten konsernin sisäisten rahoitus-
yhtiöiden ja holdingyhtiöiden toiminnan ob-
jektiivisia tekijöitä pitäisi arvioida. Komissio 
toteaa lisäksi, että näiden yhtiöiden toiminta 
ei yleensä vaadi merkittävää fyysistä läsnä-
oloa. 

Väliyhteisölain 4 §:n mukaan osakas on ve-
rovelvollinen ulkomaisen yhteisön tulosta, 
jos osakas omistaa vähintään kymmenen pro-
senttia yhteisön pääomasta. On siis mahdol-
lista, että henkilöä verotetaan osuudestaan 
ulkomaisen yhteisön tuloon, vaikka omis-
tusosuus ei anna hänelle selvää vaikutusval-
taa yhtiön päätöksiin ja mahdollisuutta mää-
rätä yhtiön toiminnasta. Perustamissopimuk-
sen 56 artikla sisältää pääomien vapaata liik-
kuvuutta koskevat määräykset, jotka kieltä-
vät kaikki rajoitukset, jotka koskevat pää-
omanliikkeitä ja maksuja jäsenvaltioiden vä-
lillä taikka jäsenvaltioiden ja kolmansien 
maiden välillä.  

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on vii-
meksi 10 päivänä toukokuuta 2007 asiassa C-
492/04 (Lasertec) antamassaan määräyksessä 
arvioinut, että 25 prosentin omistus yhtiössä 
antaa pääsääntöisesti mahdollisuuden käyttää 
selvää vaikutusvaltaa yhtiön päätöksiin ja 
määrätä yhtiön toiminnasta. Vaikka 25 pro-
sentin osuutta pienempikin omistus yhtiössä 
voi yksittäistapauksissa antaa mahdollisuu-
den käyttää selvää vaikutusvaltaa yhtiössä, 
voisi nykyisen kymmenen prosentin alarajan 
säilyttäminen johtaa siihen, että väliyhteisö-
lakia sovellettaisiin myös tilanteisiin, joissa 
verovelvollinen ei käytä sijoittautumisoikeut-
taan, vaan sijoittaa ulkomaiseen yhteisöön 
vain passiivisen sijoituksen. Osakkeen- tai 
osuudenomistajaa, jonka omistusosuus yhti-
össä ei riitä antamaan selvää vaikutusvaltaa 
yhtiön päätöksiin tai määräämään sen toi-
minnasta, ei tulisi saattaa vastuuseen yhtiön 
sijoittautumista ja toimintaa koskevien pää-
tösten vaikutuksista. 

Koska väliyhteisölain ensisijaisena vaiku-
tuksena on, että Suomessa yleisesti verovel-
vollisen on vähemmän houkuttelevaa sijoit-
tautua toiseen maahan, lain vaikutukset koh-
distuvat pääasiallisesti sijoittautumisvapau-
teen. Jotta turvataan se, että lailla ei rajoitet-
taisi liikaa mahdollisuuksia sijoittaa pääomaa 
yhteisöön, ehdotetaan, että yksittäisen vero-
velvollisen omistus- ja tuotto-osuuden alaraja 
nostettaisiin 25 prosenttiin nykyisen kymme-
nen prosentin sijaan.  

Lain 4 §:ään ehdotetaan lisättäväksi uusi 
3 momentti, jonka mukaan verovelvollisen 
veronalaiseksi tuloksi katsottava osuus sää-
dettäisiin sen tulolähteen tuloksi, johon vä-
liyhteisön osakkeet kuuluvat. Väliyhteisön 
tulo laskettaisiin väliyhteisötasolla noudatta-
en soveltuvin osin joko elinkeinotulon verot-
tamisesta annetun lain (360/1968), tulovero-
lain (1535/1992) tai maatilatalouden tulove-
rolain (543/1967) säännöksiä riippuen siitä, 
mihin tulolähteeseen väliyhteisön osakkeet 
Suomessa yleisesti verovelvollisen omistajan 
kannalta kuuluvat. Verovelvollisen osuus tu-
losta on yleisten periaatteiden mukaan sen tu-
lolähteen tuloa, johon osakkeet kuuluvat. 
Esimerkiksi osuus väliyhteisötuloon on siten 
verovelvollisen elinkeinotuloa silloin, kun 
osakkeet kuuluvat elinkeinotoiminnan tulo-
lähteeseen. Veronalaisen tulon tulolaji mää-
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räytyisi tulon alkuperäisen luonteen perus-
teella. Näin väliyhteisöä ei olisi mahdollista 
hyödyntää esimerkiksi ansiotulojen muutta-
miseksi pääomatuloksi, vaan tulon luonne 
määräytyisi tulon alkuperän perusteella. 
Säännös vastaisi nykyistä oikeustilaa, mutta 
poistaisi oikeustilan epävarmuuden. Samalla 
yhdenmukaistettaisiin verotusmenettelyä. 
Korkein hallinto-oikeus on antanut päätöksen 
lain nykyisen sanamuodon tulkinnasta kuo-
linpesän osalta (KHO 2007/197). Päätöksestä 
huolimatta säännöksen tulkintaan liittyy epä-
varmuustekijöitä, joita esityksellä on tarkoi-
tus poistaa. 

Lain 5 §:n mukaan osakkaan osuus ulko-
maisen yhteisön tappiosta voidaan vähentää 
osakkaan verotettavasta osuudesta saman yh-
teisön tuloon tappiovuotta seuraavien viiden 
verovuoden aikana sitä mukaa kuin tuloa 
syntyy. Tuloverolain tappiontasausta koske-
vien säännösten mukaan kotimaisen yhteisön 
tappio voidaan vähentää toiminnan tuloksesta 
seuraavan kymmenen verovuoden aikana sitä 
mukaa kuin tuloa syntyy. Sen estämiseksi, et-
tä ulkomainen väliyhteisö asetettaisiin tältä 
osin kotimaista yhteisöä epäedullisempaan 
asemaan, ehdotetaan, että väliyhteisön tappi-
on vähennysoikeus pidennetään kymmeneen 
vuoteen nykyisen viiden vuoden asemesta. 

Kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 
ulkomaisen väliyhteisön osakkaalle on sää-
detty oikeus vähentää väliyhteisön maksamaa 
veroa omaa veroaan vastaan. Jos Suomen ja 
ulkomaisen yhteisön asuinvaltion välillä on 
tehty kaksinkertaisen verotuksen välttämistä 
koskeva sopimus, hyvitetään ne verot, jotka 
sopimuksen mukaan hyvitettäisiin verovel-
volliselle, jos tämä olisi ne itse maksanut. 
Hyvitettävä määrä ei voi ylittää samasta tu-
losta tosiasiallisesti suoritettavan veron mää-
rää. Laissa ei kuitenkaan ole säännöksiä siitä, 
voidaanko ulkomaisen väliyhteisön suoritta-
mia veroja vähentää myöhempinä vuosina, 
jos ulkomaisen väliyhteisön suorittamia vero-
ja ei kokonaan voida hyvittää Suomessa yh-
tenä vuonna esimerkiksi osakasyhteisön tap-
piollisuuden vuoksi. Korkein hallinto-oikeus 
on katsonut (KHO 2003/3127), että koska 
väliyhteisölaissa ei ole säädetty ajallista ra-
joitusta veron hyvittämiselle, on verojen hy-
vittäminen mahdollista myös seuraavana 
vuotena. Ratkaisusta huolimatta säännös on 

edelleen tulkinnanvarainen hyvitysoikeuden 
ajallisen ulottuvuuden osalta. Kansainvälisen 
kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta an-
netun lain (1552/1995) 5 §:n mukaan käyt-
tämätön ulkomaisen veron hyvitys vähenne-
tään verovelvollisen vaatimuksesta seuraa-
valta verovuodelta samasta valtiosta saadus-
ta, samaan tulolähteeseen ja samaan tulolajiin 
kuuluvasta tulosta määrättävistä veroista. On 
perusteltua, että väliyhteisölain säännökset 
ulkomaisen veron hyvittämisestä vastaisivat 
tältä osin kansainvälisen kaksinkertaisen ve-
rotuksen poistamisesta annetun lain säännök-
siä. 

Verotuskäytännön yhdenmukaistamiseksi 
lain 6 §:n 1 momenttia ehdotetaan muutetta-
vaksi siten, että ulkomaisen väliyhteisön suo-
rittamia veroja, joita ei kokonaan voida hy-
vittää Suomessa, voitaisiin vähentää verovel-
vollisen vaatimuksesta lain 4 §:n mukaan ve-
rotettavasta tulosta tappiovuotta seuraavalta 
verovuodelta. Käyttämättömän veron hyvi-
tyksen vähentämisessä sovellettaisiin sovel-
tuvilta osin kaksinkertaisen verotuksen pois-
tamisesta annetun lain (1552/1995) 5 §:n 
säännöksiä. Menettely yhdenmukaistaisi vä-
liyhteisöjen maksamia veroja koskevan hyvi-
tysajan ulkomaisten verojen yleisen hyvitys-
ajan kanssa. Myönnettävä hyvitys ei voi ylit-
tää Suomessa samasta tulosta suoritettavien 
verojen määrää. Myönnettävään hyvityksen 
määrään sovellettaisiin soveltuvilta osin 
myös kaksinkertaisen verotuksen poistami-
sesta annetun lain säännöksiä. 

Lain 7 §:n mukaan väliyhteisön osakkaan 
on liitettävä veroilmoitukseensa kaikki vä-
liyhteisölain soveltamisen kannalta tarpeelli-
set tiedot ja asiakirjat. Verotuksen toimitta-
misen kannalta on tärkeää, että yhteisöille 
voidaan antaa lain tasoisten säännösten ohel-
la tarkempia määräyksiä ilmoittamisvelvolli-
suuden täyttämiseksi. Väliyhteisölain 7 §:n 
mukaan ulkomaisen väliyhteisön tulee ve-
roilmoituksessaan ilmoittaa ja siihen liittää 
ulkomaista väliyhteisöä koskevat tiedot ja 
selvitykset sen mukaan kuin valtiovarainmi-
nisteriö määrää. Verotusmenettelystä annetun 
lain (1558/1995) nojalla Verohallituksen an-
tama ilmoittamisvelvollisuutta ja muistiin-
panoja koskeva päätös (1276/2007) sisältää 
myös ulkomaisia väliyhteisöjä koskevia mää-
räyksiä. Koska verotusmenettely liittyy lä-
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heisesti käytännön toimintaan ja verohallin-
non rakenneuudistuksen myötä Verohallitus 
ei enää ole erillinen viranomainen, ehdote-
taan, että jatkossa tarkempia määräyksiä il-
moittamisvelvollisuudesta antaisi ainoastaan 
Verohallinto.  

 
2  Esityksen vaikutukset  

Väliyhteisösäännösten ensisijaisena tarkoi-
tuksena on vaikuttaa verovelvollisten käyt-
täytymiseen ennakolta ja näin vähentää ul-
komaisten väliyhteisöjen käyttämistä veron-
välttämistarkoituksessa. Lainsäädännön luon-
ne ja sisältö huomioon ottaen taloudellisia 
vaikutuksia on vaikea arvioida. Esityksellä ei 
ole merkittäviä hallinnollisia vaikutuksia. 

 
3  Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeri-
össä. Esityksestä on pyydetty Verohallituk-
sen, Konserniverokeskuksen, Elinkeinoelä-

män Keskusliitto ry:n, Finanssialan Keskus-
liitto ry:n, Keskuskauppakamarin, Suomen 
Veroasiantuntijat ry:n, Suomen Yrittäjät ry:n, 
Taloushallintoliitto ry:n, professori Marjaana 
Helmisen ja professori Seppo Penttilän lau-
sunnot. Lausunnoissa esitettyjä näkökohtia 
on otettu huomioon lainvalmistelussa. 

 
4  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päi-
vänä tammikuuta 2009. Lakia sovellettaisiin 
ensimmäisen kerran vuodelta 2009 toimitet-
tavassa verotuksessa. Kiinteisiin toimipaik-
koihin, jotka ovat olleet olemassa 31 päivänä 
joulukuuta 2007, lain 2 §:n 2 momenttia so-
velletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 
2015. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 

Laki 

ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta 16 päivänä joulukuuta 1994 

annetun lain (1217/1994) 2 §:n 2 ja 4 momentti, 4 §:n 1 momentti, 5 §, 6 §:n 1 ja 3 momentti 
sekä 7 §, 

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 2 ja 4 momentti sekä 4 §:n 1 momentti laissa 1091/1998 ja 
7 § laissa 1572/1995, sekä 

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 1091/1998, uusi 2 momentti, 
jolloin muutetut 2 ja 4 momentti siirtyvät 3 ja 5 momentiksi sekä nykyinen 3 momentti siirtyy 
4 momentiksi ja 4 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 1091/1998, uusi 3 mo-
mentti seuraavasti: 
 

2 § 

Ulkomainen väliyhteisö 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ulkomaiseen väliyhteisöön rinnastetaan 

ulkomaisen yhteisön ulkomainen kiinteä toi-
mipaikka, joka täyttäisi tämän lain edellytyk-
set, jos se olisi itsenäinen yhteisö. Lisäksi 
edellytetään, että kiinteä toimipaikka sijaitsee 
eri valtiossa kuin ulkomainen yhteisö ja että 
siihen liittyvää tuloa ei ole verotettu yhteisön 
asuinvaltiossa. 

Ulkomaisena väliyhteisönä ei kuitenkaan 
pidetä: 

1) yhteisöä, jonka tulon on selvitetty pää-
asiallisesti kertyneen yhteisön asuinvaltios-
saan harjoittamasta teollisesta tuotantotoi-
minnasta, siihen verrattavasta muusta tuotan-
totoiminnasta tai laivanvarustustoiminnasta 
taikka siellä harjoitetusta myynti- tai markki-
nointitoiminnasta, joka välittömästi palvelee 
teollista tuotantotoimintaa, siihen verrattavaa 
muuta tuotantotoimintaa tai laivanvarustus-
toimintaa harjoittavaa yhteisöä ja joka suun-
tautuu pääasiallisesti yhteisön asuinvaltion 
alueelle, taikka suorituksista, joiden maksaja 
on siinä valtiossa asuva ja siellä mainitunlais-
ta toimintaa harjoittava, samaan osakeyhtiö-
lain (624/2006) 8 luvun 12 §:ssä tarkoitet-
tuun konserniin kuuluva yhteisö; eikä  

2) yhteisöä, jonka asuinvaltion kanssa 
Suomella on voimassa kaksinkertaisen vero-
tuksen välttämistä koskeva sopimus, jos yh-
teisöä on sopimuksen mukaan pidettävä ky-

seisessä valtiossa asuvana ja sopimusta so-
velletaan yhteisön saamaan tuloon, edellyttä-
en, että yhteisöt ovat kyseisessä valtiossa vel-
vollisia suorittamaan tulostaan veroa, joka ei 
olennaisesti eroa verosta, jota yhteisöjen on 
Suomessa tulostaan suoritettava, ja että yh-
teisö ei ole saanut hyötyä kyseisen valtion 
erityisestä veronhuojennuslainsäädännöstä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Veron, jota yhteisöjen on asuinvaltiossaan 
tulostaan suoritettava, katsotaan 3 momentin 
2 kohdassa tarkoitetulla tavalla olennaisesti 
eroavan verosta, jota yhteisöjen on Suomessa 
suoritettava, jos yhteisöt asuvat Euroopan 
unionin ulkopuolella ja ovat asuinvaltiossaan 
voimassa olevan verolainsäädännön mukaan 
siellä velvollisia suorittamaan valtiolle tai 
sen osalle tulostaan veroa, jonka tosiasialli-
nen yhteismäärä on keskimääräisesti pie-
nempi kuin 3/4 yhteisöjen Suomessa tulos-
taan tosiasiallisesti suorittaman veron mää-
rästä. Valtiovarainministeriön asetuksella 
säädetään niistä verosopimusvaltioista, joissa 
veron katsotaan olennaisesti eroavan verosta, 
jota yhteisöjen on Suomessa suoritettava. 

 
2 a § 

Euroopan talousalueella tai verosopimusval-
tiossa asuvia yhteisöjä koskevat tarkemmat 

määräykset 

Tätä lakia ei sovelleta ulkomaiseen yhtei-
söön, jonka kotipaikka on Euroopan talous-
alueeseen kuuluvassa tai 2 §:n 3 momentin 
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2 kohdassa tarkoitetussa valtiossa, edellyttä-
en, että jäsenvaltioiden toimivaltaisten viran-
omaisten keskinäisestä avusta välittömien ve-
rojen ja vakuutusmaksuista perittävien vero-
jen alalla annettu neuvoston direktiivi 
77/799/ETY koskee kyseistä valtiota tai että 
kyseisen valtion kanssa on sovittu viran-
omaisten välisestä tietojenvaihdosta veroasi-
oissa, joka yhdessä sopimusvaltioiden sisäi-
sen lainsäädännön kanssa mahdollistaa tämän 
lain soveltamisen kannalta riittävän tietojen-
vaihdon. Lisäksi edellytetään, että yhteisö on 
todellisuudessa asettautunut asuinvaltioonsa 
ja tosiasiallisesti harjoittaa siellä taloudellista 
toimintaa. 

Yhteisön katsotaan asettautuneen asuinval-
tioonsa ja harjoittavan siellä taloudellista 
toimintaa, kun yhteisön harjoittaman toimin-
nan luonne huomioon ottaen: 

1) yhteisöllä on käytettävinään asuinval-
tiossaan toimintansa harjoittamiseksi tarpeel-
liset toimitilat ja kalusto; 

2) yhteisöllä on käytettävänään asuinval-
tiossaan riittävä henkilökunta, joka on toimi-
valtainen itsenäisesti harjoittamaan yhteisön 
liiketoimintaa; ja 

3) yhteisön henkilökunta tekee itsenäisesti 
yhteisön päivittäistä toimintaa koskevat pää-
tökset. 
 
 

4 § 

Veronalainen tulo 

Veronalaista tuloa on verovelvollisen väli-
töntä ja ulkomaista välillistä omistusosuutta 
taikka edunsaaja-asemaa vastaava osa ulko-
maisen väliyhteisön tulosta, jos verovelvolli-
nen yksin tai yhdessä samaan etupiiriin kuu-
luvien kanssa omistaa vähintään 25 prosent-
tia yhteisön pääomasta tai on edunsaajana oi-
keutettu vähintään 25 prosentin osuuteen yh-
teisön varallisuuden tuotosta. Edellä 2 §:n 
4 momentissa tarkoitetulla tavalla huomioon 
otetusta voitosta jaettua osinkoa ei pidetä ve-
ronalaisena tulona. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Osuus väliyhteisön tuloon luetaan sen tulo-
lähteen tuloksi, johon väliyhteisön osakkeet 
kuuluvat. Veronalainen tulo säilyttää osak-

kaan verotuksessa myös alkuperäisen tulola-
jinsa. 

 
5 § 

Tappion vähentäminen  

Edellä 4 §:ssä tarkoitetun osakkaan osuus 
ulkomaisen yhteisön tappiosta vähennetään 
osakkaan tämän lain mukaan verotettavasta 
osuudesta saman yhteisön tuloon tappiovuot-
ta seuraavien kymmenen verovuoden aikana 
sitä mukaa kuin tuloa syntyy.  

 
6 § 

Ulkomaisen veron hyvittäminen  

Tämän lain nojalla verotettavasta tulosta 
maksettavasta verosta vähennetään se vie-
raalle valtiolle suoritettujen tuloverojen mää-
rä, jonka ulkomainen väliyhteisö on maksa-
nut samasta tulosta. Jos ulkomaisen väliyh-
teisön suorittamien verojen määrää ei koko-
naan voida hyvittää, hyvittämättä jäänyt mää-
rä vähennetään verovelvollisen vaatimukses-
ta tämän lain nojalla seuraavalta verovuodel-
ta verotettavasta tulosta maksettavasta veros-
ta. Käyttämättömään hyvitykseen sovelletaan 
kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen 
poistamisesta annetun lain (1552/1995) 5 §:n 
säännöksiä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu hyvi-
tys ei voi ylittää Suomessa samasta tulosta 
suoritettavien verojen määrää. Hyvityksen 
määrään sovelletaan soveltuvilta osin kan-
sainvälisen kaksinkertaisen verotuksen pois-
tamisesta annettua lakia.  

 
7 § 

Ilmoittamisvelvollisuus  

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

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 

20  . 
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Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran 
vuodelta 2009 toimitettavassa verotuksessa. 
Kiinteisiin toimipaikkoihin, jotka ovat olleet 

olemassa 31 päivänä joulukuuta 2007, lain 
2 §:n 2 momenttia sovelletaan kuitenkin 1 
päivästä tammikuuta 2015. 

————— 
 

Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2008 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

Laki 

ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta 16 päivänä joulukuuta 1994 

annetun lain (1217/1994) 2 §:n 2 ja 4 momentti, 4 §:n 1 momentti, 5 §, 6 §:n 1 ja 3 momentti 
sekä 7 §, 

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 2 ja 4 momentti sekä 4 §:n 1 momentti laissa 1091/1998 ja 
7 § laissa 1572/1995, sekä 

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 1091/1998, uusi 2 momentti, 
jolloin muutetut 2 ja 4 momentti siirtyvät 3 ja 5 momentiksi sekä nykyinen 3 momentti siirtyy 
4 momentiksi ja 4 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 1091/1998, uusi 3 mo-
mentti seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

2 § 

Ulkomainen väliyhteisö 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 
 
 
 
Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-

tään, ulkomaisena väliyhteisönä ei kuiten-
kaan pidetä: 

1) yhteisöä, jonka tulon on selvitetty pää-
asiallisesti kertyneen yhteisön asuinvaltios-
saan harjoittamasta teollisesta tuotantotoi-
minnasta, siihen verrattavasta muusta tuotan-
totoiminnasta tai laivanvarustustoiminnasta, 
taikka siellä harjoitetusta myynti- tai markki-
nointitoiminnasta, joka välittömästi palvelee 
teollista tuotantotoimintaa, siihen verrattavaa 
muuta tuotantotoimintaa tai laivanvarustus-
toimintaa harjoittavaa yhteisöä ja joka suun-
tautuu pääasiallisesti yhteisön asuinvaltion 
alueelle, taikka suorituksista, joiden maksaja 
on siinä valtiossa asuva ja siellä mainitunlais-
ta toimintaa harjoittava, samaan osakeyhtiö-
lain (734/1978) 1 luvun 3 §:ssä tarkoitettuun 
konserniin kuuluva yhteisö; eikä  

2 § 

Ulkomainen väliyhteisö 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ulkomaiseen väliyhteisöön rinnastetaan 

ulkomaisen yhteisön ulkomainen kiinteä toi-
mipaikka, joka täyttäisi tämän lain edellytyk-
set, jos se olisi itsenäinen yhteisö. Lisäksi 
edellytetään, että kiinteä toimipaikka sijait-
see eri valtiossa kuin ulkomainen yhteisö ja 
että siihen liittyvää tuloa ei ole verotettu yh-
teisön asuinvaltiossa. 

Ulkomaisena väliyhteisönä ei kuitenkaan 
pidetä: 

 
1) yhteisöä, jonka tulon on selvitetty pää-

asiallisesti kertyneen yhteisön asuinvaltios-
saan harjoittamasta teollisesta tuotantotoi-
minnasta, siihen verrattavasta muusta tuotan-
totoiminnasta tai laivanvarustustoiminnasta 
taikka siellä harjoitetusta myynti- tai markki-
nointitoiminnasta, joka välittömästi palvelee 
teollista tuotantotoimintaa, siihen verrattavaa 
muuta tuotantotoimintaa tai laivanvarustus-
toimintaa harjoittavaa yhteisöä ja joka suun-
tautuu pääasiallisesti yhteisön asuinvaltion 
alueelle, taikka suorituksista, joiden maksaja 
on siinä valtiossa asuva ja siellä mainitunlais-
ta toimintaa harjoittava, samaan osakeyhtiö-
lain (624/2006) 8 luvun 12 §:ssä tarkoitet-
tuun konserniin kuuluva yhteisö; eikä 
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2) yhteisöä, jonka asuinvaltion kanssa Suo-
mella on voimassa kaksinkertaisen verotuk-
sen välttämistä koskeva sopimus, jos yhteisöä 
on sopimuksen mukaan pidettävä tuossa val-
tiossa asuvana ja sopimusta sovelletaan yhtei-
sön saamaan tuloon, edellyttäen, että yhteisöt 
siinä valtiossa ovat velvollisia suorittamaan 
tulostaan veroa, joka ei olennaisesti eroa yh-
teisöjen Suomessa tulostaan suoritettavasta 
verosta, eikä yhteisö ole saanut hyötyä tämän 
valtion erityisestä veronhuojennuslainsäädän-
nöstä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Yhteisöjen asuinvaltiossaan tulostaan suori-
tettavan veron katsotaan 2 momentin 2 koh-
dassa tarkoitetussa mielessä olennaisesti 
eroavan yhteisöjen Suomessa suoritettavasta 
verosta, jos yhteisöt tässä valtiossa voimassa 
olevan verolainsäädännön mukaan ovat siellä 
velvollisia suorittamaan valtiolle tai sen osal-
le tulostaan veroa, jonka tosiasiallinen yh-
teismäärä keskimääräisesti on huomattavasti 
pienempi kuin yhteisöjen Suomessa tulostaan 
tosiasiallisesti suoritettava vero. 

2) yhteisöä, jonka asuinvaltion kanssa 
Suomella on voimassa kaksinkertaisen vero-
tuksen välttämistä koskeva sopimus, jos yh-
teisöä on sopimuksen mukaan pidettävä ky-
seisessä valtiossa asuvana ja sopimusta so-
velletaan yhteisön saamaan tuloon, edellyttä-
en, että yhteisöt ovat kyseisessä valtiossa vel-
vollisia suorittamaan tulostaan veroa, joka ei 
olennaisesti eroa verosta, jota yhteisöjen on 
Suomessa tulostaan suoritettava, ja että yh-
teisö ei ole saanut hyötyä kyseisen valtion 
erityisestä veronhuojennuslainsäädännöstä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Veron, jota yhteisöjen on asuinvaltiossaan 
tulostaan suoritettava, katsotaan 3 momentin 
2 kohdassa tarkoitetulla tavalla olennaisesti 
eroavan verosta, jota yhteisöjen on Suomessa 
suoritettava, jos yhteisöt asuvat Euroopan 
unionin ulkopuolella ja ovat asuinvaltiossaan 
voimassa olevan verolainsäädännön mukaan 
siellä velvollisia suorittamaan valtiolle tai sen 
osalle tulostaan veroa, jonka tosiasiallinen 
yhteismäärä on keskimääräisesti pienempi 
kuin 3/4 yhteisöjen Suomessa tulostaan tosi-
asiallisesti suorittaman veron määrästä. Val-
tiovarainministeriön asetuksella säädetään 
niistä verosopimusvaltioista, joissa veron 
katsotaan olennaisesti eroavan verosta, jota 
yhteisöjen on Suomessa suoritettava. 

 
 
 2 a §

Euroopan talousalueella tai verosopimus-
valtiossa asuvia yhteisöjä koskevat tarkem-

mat määräykset 

Tätä lakia ei sovelleta ulkomaiseen yhtei-
söön, jonka kotipaikka on Euroopan talous-
alueeseen kuuluvassa tai 2 §:n 3 momentin 
2 kohdassa tarkoitetussa valtiossa, edellyttä-
en, että jäsenvaltioiden toimivaltaisten vi-
ranomaisten keskinäisestä avusta välittömien 
verojen ja vakuutusmaksuista perittävien ve-
rojen alalla annettu neuvoston direktiivi 
77/799/ETY koskee kyseistä valtiota tai että 
kyseisen valtion kanssa on sovittu viran-
omaisten välisestä tietojenvaihdosta veroasi-
oissa, joka yhdessä sopimusvaltioiden sisäi-
sen lainsäädännön kanssa mahdollistaa tä-
män lain soveltamisen kannalta riittävän tie-
tojenvaihdon. Lisäksi edellytetään, että yhtei-
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sö on todellisuudessa asettautunut asuinval-
tioonsa ja tosiasiallisesti harjoittaa siellä ta-
loudellista toimintaa. 

Yhteisön katsotaan asettautuneen asuinval-
tioonsa ja harjoittavan siellä taloudellista 
toimintaa, kun yhteisön harjoittaman toimin-
nan luonne huomioon ottaen: 

1) yhteisöllä on käytettävinään asuinval-
tiossaan toimintansa harjoittamiseksi tar-
peelliset toimitilat ja kalusto; 

2) yhteisöllä on käytettävänään asuinval-
tiossaan riittävä henkilökunta, joka on toimi-
valtainen itsenäisesti harjoittamaan yhteisön 
liiketoimintaa; ja 

3) yhteisön henkilökunta tekee itsenäisesti 
yhteisön päivittäistä toimintaa koskevat pää-
tökset. 

 
4 § 

Veronalainen tulo 

Veronalaista tuloa on verovelvollisen väli-
töntä ja ulkomaista välillistä omistusosuutta 
taikka edunsaaja-asemaa vastaava osa ulko-
maisen väliyhteisön tulosta, jos verovelvolli-
nen yksin tai yhdessä samaan etupiiriin kuu-
luvien kanssa omistaa vähintään 10 prosenttia 
yhteisön pääomasta tai on edunsaajana oikeu-
tettu vähintään 10 prosentin osuuteen yhtei-
sön varallisuuden tuotosta. Edellä 2 §:n 3 mo-
mentissa tarkoitetulla tavalla huomioon ote-
tusta voitosta jaettua osinkoa ei pidetä ve-
ronalaisena tulona. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 § 

Veronalainen tulo 

Veronalaista tuloa on verovelvollisen väli-
töntä ja ulkomaista välillistä omistusosuutta 
taikka edunsaaja-asemaa vastaava osa ulko-
maisen väliyhteisön tulosta, jos verovelvolli-
nen yksin tai yhdessä samaan etupiiriin kuu-
luvien kanssa omistaa vähintään 25 prosent-
tia yhteisön pääomasta tai on edunsaajana oi-
keutettu vähintään 25 prosentin osuuteen yh-
teisön varallisuuden tuotosta. Edellä 2 §:n 
4 momentissa tarkoitetulla tavalla huomioon 
otetusta voitosta jaettua osinkoa ei pidetä ve-
ronalaisena tulona. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Osuus väliyhteisön tuloon luetaan sen tulo-
lähteen tuloksi, johon väliyhteisön osakkeet 
kuuluvat. Veronalainen tulo säilyttää osak-
kaan verotuksessa myös alkuperäisen tulola-
jinsa. 

 
5 § 

Tappion vähentäminen 

Edellä 4 §:ssä tarkoitetun osakkaan osuus 
ulkomaisen yhteisön tappiosta vähennetään 
osakkaan tämän lain mukaan verotettavasta 
osuudesta saman yhteisön tuloon tappiovuotta 
seuraavien viiden verovuoden aikana sitä 
mukaa kuin tuloa syntyy. 

5 § 

Tappion vähentäminen 

Edellä 4 §:ssä tarkoitetun osakkaan osuus 
ulkomaisen yhteisön tappiosta vähennetään 
osakkaan tämän lain mukaan verotettavasta 
osuudesta saman yhteisön tuloon tappiovuot-
ta seuraavien kymmenen verovuoden aikana 
sitä mukaa kuin tuloa syntyy. 
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6 § 

Ulkomaisen veron hyvittäminen 

Tämän lain nojalla verotettavasta tulosta 
maksettavasta verosta vähennetään ulkomai-
sen väliyhteisön samasta tulosta maksamien 
valtiollisten tuloverojen määrä. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu hyvitys 

ei voi ylittää Suomessa samasta tulosta suori-
tettavien verojen määrää. 
 

6 § 

Ulkomaisen veron hyvittäminen 

Tämän lain nojalla verotettavasta tulosta 
maksettavasta verosta vähennetään se vie-
raalle valtiolle suoritettujen tuloverojen 
määrä, jonka ulkomainen väliyhteisö on 
maksanut samasta tulosta. Jos ulkomaisen 
väliyhteisön suorittamien verojen määrää ei 
kokonaan voida hyvittää, hyvittämättä jäänyt 
määrä vähennetään verovelvollisen vaati-
muksesta tämän lain nojalla seuraavalta ve-
rovuodelta verotettavasta tulosta maksetta-
vasta verosta. Käyttämättömään hyvitykseen 
sovelletaan kansainvälisen kaksinkertaisen 
verotuksen poistamisesta annetun lain 
(1552/1995) 5 §:n säännöksiä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu hyvi-
tys ei voi ylittää Suomessa samasta tulosta 
suoritettavien verojen määrää. Hyvityksen 
määrään sovelletaan soveltuvilta osin kan-
sainvälisen kaksinkertaisen verotuksen pois-
tamisesta annettua lakia.  
 

 
7 § 

Ilmoittamisvelvollisuus 

Verovelvollisen tulee veroilmoituksessaan 
ilmoittaa ja siihen liittää ulkomaista väliyhtei-
söä koskevat tiedot ja selvitykset sen mukaan 
kuin valtiovarainministeriö määrää. 
 

7 § 

Ilmoittamisvelvollisuus 

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

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 

20  . 
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran 

vuodelta 2009 toimitettavassa verotuksessa. 
Kiinteisiin toimipaikkoihin, jotka ovat olleet 
olemassa 31 päivänä joulukuuta 2007, lain 
2 §:n 2 momenttia sovelletaan kuitenkin 1 
päivästä tammikuuta 2015. 

——— 
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Liite 
Asetusluonnos 

 
 

Valtiovarainministeriön asetus 

ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 2 §:n 5 momentissa tarkoi-
tetuista valtioista 

Valtiovarainministerin esittelystä säädetään ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuk-
sesta 16 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1217/1994) 2 §:n 5 momentin, sellaisena kuin 
se on laissa xxx/2008 nojalla: 
 

1 § 
Ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden ve-

rotuksesta annetun lain 2 §:n 5 momentissa 
tarkoitetut valtiot ovat: 

Arabiemiraattien liitto, Barbados, Bosnia-
Hertsegovina, Georgia, Makedonia, Malesia, 
Montenegro, Serbia, Singapore, Sveitsi ja 
Uzbekistan. 

2 § 
Tämä asetus tulee voimaan   päivänä     

kuuta 20  . Tätä asetusta sovelletaan ensim-
mäisen kerran vuodelta 20   toimitettavassa 
verotuksessa. 

 

————— 
 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


