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Hallituksen esitys Eduskunnalle Pohjoismaiden välillä 
tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen vero-
tuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta 
tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan 
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaat-
tamisesta  

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hy-

väksyisi pöytäkirjan Pohjoismaiden välillä 
tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksin-
kertaisen verotuksen välttämiseksi vuonna 
1996 tehdyn sopimuksen muuttamisesta. 

Pöytäkirjalla muutetaan niitä sopimuksen 
määräyksiä, jotka koskevat osingon, luovu-
tusvoiton, eläkkeen ja ilmakuljetuksissa 
työskentelevien henkilöiden saaman tulon 
verottamista ja keskinäistä sopimusmenette-
lyä. 

Pöytäkirja tulee voimaan neljäntenätoista 
päivänä siitä päivästä, jona kaikki sopimus-
valtiot ovat ilmoittaneet Suomen ulkoasiain-
ministeriölle täyttäneensä valtiosäännössään 
pöytäkirjan voimaantulolle asetetut edelly-
tykset.  

Esitykseen sisältyy lakiehdotus pöytäkirjan 
eräiden lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta. Ehdotettu laki 
on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan 
presidentin asetuksella säädettävänä ajankoh-
tana samanaikaisesti pöytäkirjan kanssa. 

————— 
 



 HE 75/2008 vp  
  

 

2 

SISÄLLYS 

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

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

YLEISPERUSTELUT ................................................................................................................3 

1 NYKYTILA ......................................................................................................................3 

2 ASIAN VALMISTELU....................................................................................................3 

3 ESITYKSEN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET.......................................................3 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT..................................................................................3 

1 PÖYTÄKIRJAN SISÄLTÖ..............................................................................................3 

2 LAKIEHDOTUKSEN PERUSTELUT ............................................................................5 

3 VOIMAANTULO.............................................................................................................5 

4 EDUSKUNNAN SUOSTUMUKSEN TARPEELLISUUS JA SÄÄTÄMISJÄRJESTYS
...........................................................................................................................................6 

LAKIEHDOTUS ........................................................................................................................7 

Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen 
verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan 
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta...........................7 

LIITE ..........................................................................................................................................8 

Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen 
verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta ...................................8 

 

 



 HE 75/2008 vp  
  

 

3

YLEISPERUSTELUT 

 
1  Nykyti la  

Pohjoismaiden välillä on voimassa Helsin-
gissä 23 päivänä syyskuuta 1996 tehty sopi-
mus tulo- ja varallisuusveroja koskevan kak-
sinkertaisen verotuksen välttämiseksi (SopS 
26/1997). Sopimus tuli voimaan 11 päivänä 
toukokuuta 1997. Sen määräyksiä on sovel-
lettu ensimmäisen kerran lähdeveron osalta 
tuloon, joka saatiin 1 päivänä tammikuuta 
1998 tai sen jälkeen, ja muiden tuloverojen 
osalta veroihin, jotka määrättiin 1 päivänä 
tammikuuta 1998 tai sen jälkeen alkavilta ve-
rovuosilta. Sopimusta on muutettu Helsingis-
sä 6 päivänä lokakuuta 1997 tehdyllä pöytä-
kirjalla (SopS 95/1997). 
 
2  Asian valmistelu 

Pohjoismaiden valtiovarainhallintojen vä-
lillä käytyjen keskustelujen jälkeen päästiin 

yksimielisyyteen pöytäkirjaluonnoksesta. 
Pöytäkirja allekirjoitettiin Helsingissä 4 päi-
vänä huhtikuuta 2008.  
 
3  Esityksen taloudel l iset  vaikutuk-

set  

Sopimuksen tarkoituksesta johtuu, että so-
pimusvaltio ja muut sopimuksessa tarkoitet-
tujen verojen saajat eivät käytä verottamisoi-
keuttaan pöytäkirjassa määrätyissä tapauksis-
sa tai että ne pöytäkirjassa edellytetyllä taval-
la muutoin myöntävät huojennusta verosta. 
Pöytäkirjamääräysten soveltaminen merkit-
see Suomessa sitä, että valtio ja kunnat sekä 
evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen 
kirkkokunnan seurakunnat luopuvat vähäi-
sestä osasta verotulojaan, jotta kansainväli-
nen kaksinkertainen verotus vältettäisiin. 
Esityksellä ei ole merkittäviä taloudellisia 
vaikutuksia. 

 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1  Pöytäkirjan s i sältö  

I artikla. Tällä artiklalla on lisätty sopi-
muksen 10 artiklan 3 kappaleeseen uusi kol-
mas ja neljäs lause. 

Sopimuksen 10 artiklan (Osinko) 3 kappa-
leen mukaan osinko vapautetaan verosta sii-
nä valtiossa, josta se maksetaan (lähdevaltio), 
jos osinkoetuuden omistaja on yhtiö, joka vä-
littömästi omistaa vähintään 10 prosenttia 
osingon maksavan yhtiön pääomasta. Omis-
tajana ei voi olla henkilöyhteenliittymä tai 
kuolinpesä. 

Uuden kolmannen lauseen mukaan henki-
löyhtymän kautta tapahtuva omistus rinnaste-
taan suoraan omistukseen.  

Uuden neljännen lauseen mukaan osuuden, 
joka yhtiöllä on osingon jakavasta yhtiöstä 
tällaisen omistuksen perusteella, katsotaan 
vastaavan osuutta, jonka yhtiö omistaa osin-
gon jakavasta yhtiöstä yhtymän tai yhtymien 
kautta.  

Uudet määräykset selventävät sitä, miten 
henkilöyhteenliittymän kautta saatua osinkoa 
on verotuksessa kohdeltava. 

Henkilöyhteenliittymä on määritelty sopi-
muksen 3 artiklan 1 kappaleen d) kohdassa.  

II artikla. Tällä artiklalla on lisätty sopi-
muksen 10 artiklan 6 kappaleessa olevan 
osingon määritelmään uusi lause, jonka mu-
kaan sanonta osinko tarkoittaa myös tuloa 
järjestelystä, joka antaa oikeuden osaan voi-
tosta siltä osin kuin se on tällaista tuloa sen 
sopimusvaltion lainsäädännön mukaan, josta 
se kertyy. 

III artikla. Tällä artiklalla on sopimuksen 
13 artiklan 7 kappale kirjoitettu osittain uu-
delleen.  

Sopimuksen 13 artiklan (Myyntivoitto) 
7 kappale antaa sopimusvaltiolle (lähdeval-
tio) oikeuden verottaa siellä kotipaikan 
omaavan yhtiön tai henkilöyhteenliittymän 
osakkeen tai muun osuuden tai oikeuden luo-
vutuksesta syntyneestä myyntivoitosta, jonka 
tässä valtiossa asunut ja toisessa sopimusval-
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tiossa asuvaksi tullut luonnollinen henkilö 
saa, jos hän luovuttaa osakkeen, osuuden tai 
oikeuden viiden sellaisen vuoden aikana, jot-
ka välittömästi seuraavat vuotta, jona hän 
lakkasi asumasta ensiksi mainitussa valtiossa 
(lähdevaltio). Pääosin samanlaisen uuden 
määräyksen mukaan aikaraja on kymmenen 
vuotta ja vero saadaan kantaa enää vain siitä 
arvonlisästä, joka syntyi ennen kuin henki-
löstä tuli toisessa sopimusvaltiossa asuva. 
Yhtiön tai henkilöyhteenliittymän oikeudella 
tarkoitetaan oikeutta tai muuta varallisuus-
erää, jota ensiksi mainitun valtion (lähdeval-
tio) lainsäädännön mukaan käsitellään vero-
tuksessa samalla tavalla kuin yhtiön tai yh-
teenliittymän osuuden luovuttamisesta syn-
tyvää voittoa. 

Suomi ei käytä tällaista verottamisoikeutta. 
IV artikla. Tällä artiklalla poistetaan sopi-

muksen 15 artiklan 4 kappaleen a kohdasta 
sanat kansainvälisessä liikenteessä. Ilma-
aluksessa tehtävästä epäitsenäisestä työstä 
saadusta tulosta verotetaan näin kaikissa ta-
pauksissa vain tulon saajan asuinvaltiossa. 

V artikla. Tällä artiklalla muutetaan eläk-
keiden verotusta koskevan 18 artiklan 1 kap-
paletta. 

Eläkkeestä ja elinkorosta, joka maksetaan 
sopimusvaltiosta, ja suorituksesta, joka ta-
pahtuu sopimusvaltiosta sen sosiaalilainsää-
dännön mukaan, toisessa sopimusvaltiossa 
asuvalle henkilölle, verotetaan vain ensiksi 
mainitussa valtiossa (lähdevaltio). Sanat ve-
rotetaan vain korvataan sanoilla voidaan ve-
rottaa, joten näistä suorituksista voidaan nyt 
verottaa myös suorituksen saajan asuinvalti-
ossa. Asuinvaltion on hyvitettävä lähdevalti-
ossa maksettu vero samasta tulosta asuinval-
tiossa kannettavasta verosta. Pöytäkirjan X 
artiklassa on V artiklaa koskeva Suomessa 
sovellettava siirtymämääräys. 

Muutos ei Suomessa vaikuta Suomesta toi-
seen Pohjoismaahan maksettavan eläkkeen 
verotukseen. Muusta Pohjoismaasta Suo-
meen maksettavassa eläkkeessä Suomi alkaa 
soveltaa hyvitysjärjestelmää, jolloin toisessa 
Pohjoismaassa eläkkeestä, elinkorosta ja 
muusta suorituksesta maksettu vero vähenne-
tään Suomessa kannettavasta verosta. 

VI artikla. Tällä artiklalla kumotaan sopi-
muksen 26 artiklan 3 ja 4 kappaleen määrä-
ykset.  

Artiklan 26 2 kappale koskee toissijaista 
verotusoikeutta. Jos oikeus verottaa tulosta 
on sopimuksen mukaan annettu toiselle so-
pimusvaltiolle kuin tulon saajan asuinvaltiol-
le (lähdevaltiolle) ja tämä toinen valtio lain-
säädäntönsä vuoksi ei verotuksessa ota lu-
kuun tuloa kokonaisuudessaan tai ottaa tulon 
lukuun vain progressiossa tai muussa veron 
laskennassa, verotetaan tulosta, jollei artik-
lassa toisin määrätä, siltä osin kuin sitä ei 
oteta lukuun tämän toisen valtion verotukses-
sa, vain siinä sopimusvaltiossa, jossa henkilö 
asuu. Artiklan 3 kappaleen a) kohdan mu-
kaan 2 kappaleen määräystä ei sovelleta 
Suomen kansaneläkkeeseen, Suomen perhe-
eläkelain (38/1969) mukaiseen eläkkeeseen 
tai sellaiseen muuhun sosiaalietuuteen, joka 
Suomen tuloverolain (1535/1992) mukaan ei 
ole veronalaista tuloa. Kansaneläke ja perhe-
eläkelain mukainen perhe-eläke olivat rajoi-
tetusti verovelvollisen tulon verottamisesta 
annetun lain (627/1978) 5 §:n perusteella ve-
rovapaita vuoden 2005 loppuun asti, mutta 
muutettiin vuoden 2006 alusta alkaen ve-
ronalaisiksi 4 päivänä marraskuuta 2005 an-
netulla lailla rajoitetusti verovelvollisen tulon 
ja varallisuuden verottamisesta annetun lain 
muuttamisesta (856/2005), joten 3 kappaleen 
a) kohdan viittauksella ei ole enää merkitys-
tä.  

Sopimuksen 26 artiklan 4 kappaleessa 
määrätään, että jos sopimusvaltiossa asuva 
henkilö saa 18 artiklassa tarkoitettua eläkettä 
tai elinkorkoa, joka maksetaan toisesta sopi-
musvaltiosta (lähdevaltio), ja tällaisesta tu-
losta verotetaan asuinvaltiossa artiklan mää-
räysten mukaan, henkilölle on asuinvaltiossa 
myönnettävä vähennys, jonka vuotuinen 
määrä on 20 000 Ruotsin kruunua tai sen 
vasta-arvo muun Pohjoismaan rahana, jos 
henkilöllä olisi maksajavaltiossa ollut oikeus 
erityiseen ikä- tai invaliditeettiperusteiseen 
vähennykseen. Vähennyksen enimmäismäärä 
on toisesta sopimusvaltiosta saadun eläkkeen 
tai elinkoron määrä. Vähennystä alennetaan 
asuinvaltiossa myönnettävien erityisten ikä- 
ja invaliditeettiperusteisten vähennysten 
määrällä. Määräys on otettu sopimukseen sitä 
tapausta varten, että asuinvaltio on toissijai-
sen verotusoikeuden perusteella oikeutettu 
verottamaan eläkkeestä, kun lähdevaltio ei si-
tä verota. Tulos olisi kuitenkin voinut olla 
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kohtuuton, jos koko eläkkeestä voidaan ve-
rottaa, ja tämän vuoksi on määrätty, että vas-
ta 20 000 kruunua ylittävä määrä on ve-
ronalainen. Kun siirrytään sekä asuinvaltios-
sa että lähdevaltiossa tapahtuvaan verottami-
seen ja kaksinkertaisen verotuksen poistami-
seen hyvitysmenetelmällä, määräystä ei enää 
ole tarpeellinen.  

VII artikla. Tällä artiklalla asetetaan aikara-
ja sille, milloin keskinäinen sopimusmenette-
ly on viimeistään aloitettava. 

Sopimuksen 28 artiklassa määrätään jo 
syntyneen kaksinkertaisen verotuksen pois-
tamisessa käytettävästä keskinäisestä sopi-
musmenettelystä. Sen käynnistämiselle ei ole 
aikarajaa. Aikaraja olisi viisi vuotta laskettu-
na päivästä, jolloin henkilölle ensimmäisen 
kerran annettiin tieto toimenpiteestä, joka 
johti sopimuksen määräysten vastaiseen ve-
rotukseen. 

VIII artikla. Tällä artiklalla kumotaan vero-
sopimuksen pöytäkirjan III kohdan 2 kappa-
le, joka koskee SAS, Scanair ja SAS Com-
muter -yhtymiä, joissa Suomi ei ole mukana. 

IX artikla. Tällä artiklalla on osittain kirjoi-
tettu uudelleen verosopimuksen pöytäkirjan 
IV kohta. Uusi määräys koskee kaikkia so-
pimusvaltioita. Määräyksen mukaan sopi-
muksen 13 artiklan 6 ja 7 kappaleen määrä-
ykset eivät vaikuta sopimusvaltion oikeuteen 
oman lainsäädäntönsä perusteella verottaa 
realisoituneesta myyntivoitosta, jonka tästä 
valtiosta muuttavan henkilön katsotaan saa-
neen maastamuuton yhteydessä. 

Suomi ei verota tällaisen määräyksen pe-
rusteella. 

X artikla. Tällä artiklalla sopimuksen pöy-
täkirjaan lisätään uusi VII a kohta Suomea ja 
Ruotsia varten. Sen 1 kappaleen perusteella 
Suomi voi sopimuksen 18 artiklan 1 kappa-
leen määräysten estämättä soveltaa siirty-
mämääräyksiä, joiden mukaan Suomessa 
asuvalle henkilölle toisesta Pohjoismaasta 
maksettavasta eläkkeestä ja elinkorosta sekä 
kyseisen Pohjoismaan sosiaalilainsäädännön 
mukaisesta suorituksesta verotetaan vain täs-
sä toisessa Pohjoismaassa. Määräystä sovel-
letaan, jos henkilö asui Suomessa 4 päivänä 
huhtikuuta 2008 ja sai sinä ajankohtana täl-
laista tuloa. Määräyksiä sovelletaan vain niin 
kauan kuin henkilö vielä keskeytyksettä asuu 
Suomessa. 

Artiklan 2 kappaleessa on Ruotsia koskevat 
vastaavat määräykset. 

Pöytäkirjan voimaansaattamislakiin otetaan 
määräys edellä kuvatun siirtymäsäännöksen 
käyttöönotosta Suomessa. 

XI artikla. Tällä artiklalla muutetaan sopi-
muksen pöytäkirjan XI kohdan viittaus vas-
taamaan muutettua numerointia. 

XII artikla. Tällä artiklalla kumotaan sopi-
muksen pöytäkirjan XII kohdan 3 kappale, 
joka koskee vain Norjaa ja Ruotsia. 

XIII artikla. Pöytäkirjan voimaantuloa kos-
kevat määräykset sisältyvät tähän artiklaan. 
 
2  Lakiehdotuksen perustelut  

Perustuslain 95 §:n 1 momentissa edellyte-
tään, että kansainvälisen velvoitteen lainsää-
dännön alaan kuuluvat määräykset saatetaan 
valtionsisäisesti voimaan erityisellä voi-
maansaattamislailla. 

Esitys sisältää ehdotuksen laiksi Pohjois-
maiden välillä tulo- ja varallisuusveroja kos-
kevan kaksinkertaisen verotuksen välttämi-
seksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta teh-
dyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuulu-
vien määräysten voimaansaattamisesta. 

1 §. Lakiehdotuksen 1 §:llä saatetaan voi-
maan pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuu-
luvat määräykset. 

2 §. Lakiehdotuksen 2 §:llä säädetään pöy-
täkirjan X artiklassa olevan siirtymäsäännök-
sen käyttöönotosta. 

3 §. Tarkempia säännöksiä lain täytäntöön-
panosta voidaan antaa valtioneuvoston ase-
tuksella. 

4 §. Voimaantulosta säädetään tasavallan 
presidentin asetuksella. Laki on tarkoitus 
saattaa voimaan samanaikaisesti pöytäkirjan 
kanssa. 
 
3  Voimaantulo 

Pöytäkirja tulee voimaan neljäntenätoista 
päivänä siitä päivästä, jona kaikki sopimus-
valtiot ovat ilmoittaneet Suomen ulkoasiain-
ministeriölle pöytäkirjan hyväksymisestä. 
Voimaantulon jälkeen pöytäkirjan määräyk-
siä sovelletaan veroihin, jotka määrätään 
pöytäkirjan voimaantulovuotta välittömästi 
seuraavan kalenterivuoden tammikuun 1 päi-
vänä tai sen jälkeen alkavilta verovuosilta. 
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4  Eduskunnan suostumuksen tar-
peel l isuus ja  säätämisjärjestys   

Perustuslain 94 §:n 1 momentin mukaan 
eduskunta hyväksyy sellaiset valtiosopimuk-
set ja muut kansainväliset velvoitteet, jotka 
sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia mää-
räyksiä. Pöytäkirjan tulon verottamista kos-
kevat I–VI ja IX–X artiklat, joissa määrätään 
tulon verottamisoikeuden jaosta tai kansalli-
sen veron alentamisesta taikka siitä vapaut-
tamisesta, sisältävät lainsäädännön alaan 
kuuluvia määräyksiä. Tämän vuoksi pöytä-
kirja vaatii näiltä osin eduskunnan hyväksy-
misen.  

Pöytäkirjan VII artikla sisältää joko suo-
raan tai välillisesti verotukseen liittyviä mää-
räyksiä, jotka kuuluvat lainsäädännön alaan. 
Myös näiltä osin pöytäkirjan määräykset 
edellyttävät eduskunnan hyväksymistä.  

Pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvat 
määräykset eivät ole sellaisia, jotka edellyt-
täisivät perustuslain 94 §:n 2 momentissa 
tarkoitettua säätämisjärjestystä. Esitykseen 
sisältyvä lakiehdotus voidaan siten hyväksyä 
tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.  

Edellä olevan perusteella ja perustuslain 
94 §:n mukaisesti esitetään,  

 
että Eduskunta hyväksyisi Helsingis-

sä 4 päivänä huhtikuuta 2008 tehdyn 
pöytäkirjan Pohjoismaiden välillä tu-
lo- ja varallisuusveroja koskevan kak-
sinkertaisen verotuksen välttämiseksi 
tehdyn sopimuksen muuttamisesta.  

 
Koska pöytäkirja sisältää määräyksiä, jotka 

kuuluvat lainsäädännön alaan, annetaan sa-
malla Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava 
lakiehdotus: 
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       Lakiehdotus 
 

Laki 

Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen vält-
tämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuu-

luvien määräysten voimaansaattamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:  
 

1 §  
Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2008 

Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusve-
roja koskevan kaksinkertaisen verotuksen 
välttämiseksi tehdyn sopimuksen (SopS 
26/1997) muuttamista koskevan pöytäkirjan 
lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset 
ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi 
on niihin sitoutunut. 

 
2 § 

Edellä 1 §:ssä mainitun pöytäkirjan X ar-
tiklan 1 kappaleen nojalla ja sopimuksen 
18 artiklan 1 kappaleen estämättä Suomi so-
veltaa seuraavia määräyksiä:  

Eläkkeestä ja elinkorosta, joka maksetaan 
muusta sopimusvaltiosta kuin Suomesta, ja 
suorituksesta, joka tapahtuu muusta sopi-

musvaltiosta kuin Suomesta tämän valtion 
sosiaalilainsäädännön mukaan, Suomessa 
asuvalle henkilölle, verotetaan vain ensiksi 
mainitussa valtiossa. Tämä on voimassa, jos 
henkilö asui Suomessa 4 päivänä huhtikuuta 
2008 ja sai tänä ajankohtana tällaista tuloa. 
Määräyksiä sovelletaan vain niin kauan kuin 
henkilö vielä keskeytyksettä asuu Suomessa.  
 

3 § 
Tarkempia säännöksiä tämän lain täytän-

töönpanosta voidaan antaa valtioneuvoston 
asetuksella. 
 

4 § 
Tämän lain voimaantulosta säädetään tasa-

vallan presidentin asetuksella. 

————— 
 

Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2008 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen 
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                 Liite 
 

PÖYTÄKIRJA 
Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen vält-

tämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta 

Tanskan hallitus yhdessä Färsaarten maa-
kunnanhallituksen kanssa sekä Suomen, Is-
lannin, Norjan ja Ruotsin hallitukset, 

– jotka haluavat tehdä pöytäkirjan Poh-
joismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja 
koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttä-
miseksi 23 päivänä syyskuuta 1996 tehdyn 
sopimuksen (jäljempänä "sopimus") muutta-
misesta, 

– jotka toteavat, että Färsaarten osalta tä-
män sopimuksen piiriin kuuluvien asioiden 
hoitaminen myös suhteessa ulkomaihin kuu-
luu Färsaarten itsehallintoon sisältyvään toi-
mivaltaan, 

ovat sopineet seuraavasta: 
 

I artikla 
Sopimuksen 10 artiklan 3 kappaleeseen li-

sätään uudet kolmas ja neljäs lause: 
"Milloin sopimusvaltiossa asuva yhtiö 

omistaa osuuden toisessa sopimusvaltiossa 
olevasta osingon jakavasta yhtiöstä yhden tai 
useamman henkilöyhteenliittymän kautta, 
yhtiön katsotaan tätä kappaletta sovellettaes-
sa omistavan suoraan osuuden osingon jaka-
vasta yhtiöstä. Sen osuuden, joka yhtiöllä on 
osingon jakavasta yhtiöstä tämän omistuksen 
perusteella, katsotaan vastaavan sitä osuutta, 
jonka yhtiö omistaa osingon jakavasta yhti-
östä yhtymän tai yhtymien kautta." 
 

II artikla 
Sopimuksen 10 artiklan 6 kappaleeseen li-

sätään uusi toinen lause: 
"Sanonnalla 'osinko' tarkoitetaan myös tu-

loa järjestelystä, joka antaa oikeuden osaan 
voitosta siltä osin kuin se on tällaista tuloa 
sen sopimusvaltion lainsäädännön mukaan, 
josta se kertyy." 
 

III artikla 
Sopimuksen 13 artiklan 7 kappaleen mää-

räys poistetaan ja korvataan seuraavalla mää-
räyksellä: 

"7. Voitosta, jonka sopimusvaltiossa asunut 
ja toisessa sopimusvaltiossa asuvaksi tullut 

luonnollinen henkilö saa yhtiön tai henki-
löyhteenliittymän osakkeen tai muun osuu-
den tai oikeuden luovutuksesta, voidaan 
6 kappaleen määräysten estämättä verottaa 
ensiksi mainitussa sopimusvaltiossa, jos 
osakkeen, osuuden tai oikeuden luovutus ta-
pahtuu jonakin ajankohtana niiden kymme-
nen vuoden aikana, jotka välittömästi seuraa-
vat sitä vuotta, jona henkilö lakkasi asumasta 
ensiksi mainitussa valtiossa. Ensiksi mainittu 
valtio voi kuitenkin verottaa vain siitä arvon-
lisäyksestä, joka on syntynyt ennen kuin tästä 
luonnollisesta henkilöstä tuli toisessa sopi-
musvaltiossa asuva. Yhtiön tai henkilöyh-
teenliittymän oikeudella tarkoitetaan tätä 
kappaletta sovellettaessa oikeutta tai muuta 
varallisuuserää, jota ensiksi mainitun valtion 
lainsäädännön mukaan käsitellään verotuk-
sessa samalla tavalla kuin yhtiön tai yhteen-
liittymän osuuden luovuttamisesta syntyvää 
voittoa." 
 

IV artikla 
Sopimuksen 15 artiklan 4 kappaleen a koh-

dasta poistetaan sanat "kansainvälisessä lii-
kenteessä". 
 

V artikla 
Sopimuksen 18 artiklan 1 kappaleesta pois-

tetaan sanat "verotetaan vain" ja ne korvataan 
sanoilla "voidaan verottaa". 
 

VI artikla 
Sopimuksen 26 artiklan 3 ja 4 kappaleen 

määräykset kumotaan. 
Sopimuksen 26 artiklan 5 kappaleesta tulee 

26 artiklan 3 kappale. 
 

VII artikla 
Sopimuksen 28 artiklan 1 kappaleeseen li-

sätään uusi toinen lause: 
"Asia on saatettava käsiteltäväksi viiden 

vuoden kuluessa siitä päivästä, jolloin henki-
lölle on ensimmäisen kerran annettu tieto 
toimenpiteestä, joka johtaa sopimuksen mää-
räysten vastaiseen verotukseen." 
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VIII artikla 
Vuoden 1996 syyskuun 23 päivänä tehdys-

tä sopimuksen pöytäkirjasta poistetaan III 
pöytäkirjamerkinnän 2 kappaleen määräys ja 
III pöytäkirjamerkinnän 3 kappaletta, josta 
tulee III pöytäkirjamerkinnän 2 kappale, 
muutetaan poistamalla siitä sanat "1 ja 2 
kappaleen" ja korvaamalla ne sanoilla "1 
kappaleen". 
 

IX artikla 
Vuoden 1996 syyskuun 23 päivänä tehdys-

tä sopimuksen pöytäkirjasta poistetaan IV 
pöytäkirjamerkinnän määräys ja se korvataan 
seuraavalla määräyksellä: 

"Sopimuksen 13 artiklan 6 ja 7 kappaleen 
määräykset eivät vaikuta sopimusvaltion oi-
keuteen oman lainsäädäntönsä perusteella ve-
rottaa realisoituneesta myyntivoitosta, jonka 
tästä valtiosta muuttavan henkilön katsotaan 
saaneen maastamuuton yhteydessä." 
 

X artikla 
Vuoden 1996 syyskuun 23 päivänä tehtyyn 

sopimuksen pöytäkirjaan lisätään uusi VII a 
pöytäkirjamerkintä nykyisen VII pöytäkirja-
merkinnän jälkeen: 

"VII a. 18 artiklaan 
1. Sopimuksen 18 artiklan 1 kappaleen 

määräysten estämättä Suomi voi soveltaa 
seuraavia määräyksiä: 

Eläkkeestä ja elinkorosta, joka maksetaan 
muusta sopimusvaltiosta kuin Suomesta, ja 
suorituksesta, joka tapahtuu muusta sopi-
musvaltiosta kuin Suomesta tämän valtion 
sosiaalilainsäädännön mukaan, Suomessa 
asuvalle henkilölle, verotetaan vain ensiksi 
mainitussa valtiossa. Tämä on voimassa, jos 
henkilö asui Suomessa 4 päivänä huhtikuuta 
2008 ja sai tänä ajankohtana tällaista tuloa. 
Määräyksiä sovelletaan vain niin kauan kuin 
henkilö vielä keskeytyksettä asuu Suomessa. 

2. Sopimuksen 18 artiklan 1 kappaleen 
määräysten estämättä Ruotsi voi soveltaa 
seuraavia määräyksiä: 

Eläkkeestä ja elinkorosta, joka maksetaan 
muusta sopimusvaltiosta kuin Ruotsista, ja 
suorituksesta, joka tapahtuu muusta sopi-
musvaltiosta kuin Ruotsista tämän valtion 
sosiaalilainsäädännön mukaan, Ruotsissa 

asuvalle henkilölle, verotetaan vain ensiksi 
mainitussa valtiossa. Tämä on voimassa, jos 
henkilö asui Ruotsissa 4 päivänä huhtikuuta 
2008 ja sai tänä ajankohtana tällaista tuloa. 
Määräyksiä sovelletaan vain niin kauan kuin 
henkilö vielä keskeytyksettä asuu Ruotsissa." 
 

XI artikla 
Vuoden 1996 syyskuun 23 päivänä tehdys-

sä sopimuksen pöytäkirjassa XI pöytäkirja-
merkinnän viittaus "26 artiklan 5 kappaleen" 
korvataan viittauksella "26 artiklan 3 kappa-
leen". 
 

XII artikla 
Vuoden 1996 syyskuun 23 päivänä tehdys-

tä sopimuksen pöytäkirjasta poistetaan XII 
pöytäkirjamerkinnän 3 kappaleen määräys. 
 

XIII artikla 
1. Tämä pöytäkirja tulee voimaan neljän-

tenätoista päivänä siitä päivästä, jona kaikki 
sopimusvaltiot ovat ilmoittaneet Suomen ul-
koasiainministeriölle pöytäkirjan hyväksymi-
sestä. Suomen ulkoasiainministeriö ilmoittaa 
muille sopimusvaltioille näiden ilmoitusten 
vastaanottamisesta ja pöytäkirjan voimaantu-
loajankohdasta. 

2. Pöytäkirjan voimaantulon jälkeen sen 
määräyksiä sovelletaan veroihin, jotka mää-
rätään niiltä verovuosilta, jotka alkavat pöy-
täkirjan voimaantulovuotta välittömästi seu-
raavan kalenterivuoden tammikuun 1 päivänä 
tai sen jälkeen. 

3. Tämä pöytäkirja on voimassa niin kauan 
kuin sopimus on voimassa. 

Tämän pöytäkirjan alkuperäiskappale talle-
tetaan Suomen ulkoasiainministeriön huos-
taan, joka toimittaa siitä muille sopimusvalti-
oille oikeaksi todistetun jäljennöksen. 

Tämän vakuudeksi ovat asianmukaisesti 
valtuutetut edustajat allekirjoittaneet tämän 
pöytäkirjan. 

Tehty Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 
2008 yhtenä tanskan-, fäärin-, suomen-, is-
lannin-, norjan- ja ruotsinkielisenä kappalee-
na, jolloin ruotsinkielisiä tekstejä on kaksi, 
toinen Suomea ja toinen Ruotsia varten, 
kaikkien tekstien ollessa yhtä todistusvoimai-
set.

 


