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Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiden Caymansaar-
ten kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten 
hyväksymisestä ja laiksi sopimusten lainsäädännön alaan 
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hy-
väksyisi eräät Caymansaarten kanssa huhti- 
ja kesäkuussa 2009 tehdyt tuloverotusta kos-
kevat sopimukset. Sopimukset koskevat ve-
roasioista annettavia tietoja, luonnollisten 
henkilöiden kaksinkertaisen verotuksen vält-
tämistä, laivoja tai ilma-aluksia kansainväli-
sessä liikenteessä käyttävien yritysten kak-
sinkertaisen verotuksen välttämistä ja keski-
näistä sopimusmenettelyä etuyhteydessä ole-
vien yritysten tulon oikaisemisen yhteydessä. 

Sopimukset rakentuvat eräin poikkeuksin 
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjes-
tön (OECD) laatimille malliverosopimuksel-
le ja tietojenvaihtoa koskevalle mallisopi-
mukselle. Sopimuksissa on määräyksiä vero-
asioita koskevien tietojen vaihtamisesta sekä 

määräyksiä, joilla toiselle sopimuspuolelle 
eräissä tapauksissa myönnetään oikeus verot-
taa eri tuloja tai varallisuutta, kun taas toisen 
on vastaavasti luovuttava käyttämästä vero-
lainsäädäntöönsä perustuvaa verottamisoi-
keuttaan tai muulla tavoin myönnettävä huo-
jennus verosta, jotta kansainvälinen kaksin-
kertainen verotus vältetään. 

Sopimukset liittyvät OECD:n hankkeeseen, 
jolla on tarkoitus taistella haitallista verokil-
pailua vastaan. 

Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimusten 
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten 
voimaansaattamisesta. Ehdotettu laki on tar-
koitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston 
asetuksella säädettävänä ajankohtana saman-
aikaisesti sopimusten kanssa. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1  Nykyti la  

Suomen ja Caymansaarten välillä ei ole 
voimassa kaksinkertaisen tuloverotuksen 
välttämistä tai verotustietojen vaihtamista 
koskevia sopimuksia.  

Suomi on muiden EU:n jäsenvaltioiden ta-
voin tehnyt Caymansaarten kanssa Euroopan 
unionin neuvoston säästöjen tuottamien kor-
kotulojen verotuksesta 3 päivänä kesäkuuta 
2003 antaman direktiivin (direktiivi 
2003/48/EY, säästödirektiivi) perusteella 
säästötulojen verottamista koskevan sopi-
muksen (SopS 79/2005). Sen perusteella 
Caymansaaret tilittää Suomelle 75 prosenttia 
näistä koroista kannetuista lähdeveroista. So-
pimus ei sisällä yleistä velvollisuutta antaa 
tietoja Caymansaarilta Suomeen maksettujen 
tulojen saajista. 
 
2  Kansal l inen ja  kansainväl inen 

kehi tys  

Taloudellisen yhteistyön- ja kehityksen jär-
jestö OECD käynnisti 1990-luvulla hankkeen 
haitallisen verokilpailun hillitsemiseksi. Sen 
tuloksena laadittiin tietojen vaihtamista vero-
asioissa koskeva mallisopimus ja listattiin n. 
50 aluetta, joilla katsottiin olevan haitallista, 
salassapitoon perustuvaa ulkomaisia sijoituk-
sia koskevaa verolainsäädäntöä. Useat 
OECD-maat käyvät tällä hetkellä neuvottelu-
ja näiden alueiden kanssa verotietojen vaih-
tamista koskevien sopimusten tekemiseksi. 
Neuvottelut ovat keskittyneet 33 alueeseen, 
jotka ovat antaneet OECD:lle sitoumuksen 
lainsäädäntönsä läpinäkyvyyden ja tietojen 
vaihdon parantamisesta veroasioissa. Tieto-
jenvaihtosopimusten tavoitteena on mahdol-
listaa jäsenmaiden veroviranomaisten tieto-
jensaanti jäsenmaissa verovelvollisen henki-
löiden sijoituksista ja tuloista näillä alueilla.  
 
3  Asian valmistelu 

Pohjoismaat päättivät kesäkuussa 2006 
aloittaa neuvottelut tietojenvaihtosopimuk-
sesta seuraavien alueiden kanssa: Alanko-
maiden Antillit, Aruba, Bermuda, Brittiläiset 
Neitsytsaaret, Caymansaaret, Gibraltar, 

Guernsey, Jersey ja Mansaari. Suomen Man-
saaren kanssa tekemät sopimukset (SopS 
74/2008) ovat jo voimassa ja sovellettavina. 
Guernseyn kanssa tehdyt sopimukset (SopS 
21/2009) ovat tulleet voimaan 5 päivänä huh-
tikuuta 2009, ja Jerseyn kanssa tehdyt sopi-
mukset on jo käsitelty Eduskunnassa (HE 
203/2008). Bermudan kanssa tehdyt sopi-
mukset allekirjoitettiin 16 päivänä huhtikuuta 
2009 ja Brittiläisten Neitsytsaarien kanssa 
tehdyt sopimukset 18 päivänä toukokuuta 
2009. 

Lisäksi eräiden lähinnä Karibian alueen ja 
Tyynenmeren saarivaltioiden kanssa käydään 
eräiden OECD:n jäsenvaltioiden johdolla 
neuvotteluja, joiden tuloksilla voi olla merki-
tystä myös Pohjoismaille. 

Pohjoismaiden neuvottelut on kytketty 
Pohjoismaiden ministerineuvoston ohjauk-
seen. Pohjoismaiden valtiovarainhallintojen 
edustajista koostuva ohjausryhmä koordinoi 
neuvotteluja, ja päivittäistä työtä johtaa pro-
jektinjohtaja. Neuvotteluvaltuuskunta koos-
tuu projektinvetäjästä ja korkeintaan kahdes-
ta eri Pohjoismaasta olevasta jäsenestä. Lo-
pulliset sopimukset tehdään valtiosääntöoi-
keudellisista syistä kahdenvälisesti. 

OECD-maat hyväksyivät yhteisessä julki-
lausumassaan sen, että alueille tarjotaan etuja 
vastineeksi tietojenvaihtosopimuksesta. Poh-
joismaiden tarjoamat edut ovat liittyneet ra-
joitettujen kaksinkertaisen verotuksen vält-
tämistä koskevien sopimusten tekemiseen. 

Caymansaarten kanssa tehtyjä sopimuksia 
koskevat neuvottelut käytiin Caymansaarilla 
huhtikuussa 2008 ja Kööpenhaminassa maa-
liskuussa 2009. Sopimusluonnokset on tämän 
jälkeen viimeistelty sähköpostitse. Englan-
ninkielinen sopimus veroasioita koskevista 
tiedoista allekirjoitettiin Tukholmassa 
1 päivänä huhtikuuta 2009 ja muut kolme 
myös englanninkielistä sopimusta Pariissa 17 
päivänä kesäkuuta 2009. 
 
4  Esityksen taloudel l iset  vaikutuk-

set  

Sopimusten tarkoituksesta johtuu, että so-
pimusten sopimuspuoli ja muut sopimuksissa 
tarkoitettujen verojen saajat eivät käytä ve-
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rottamisoikeuttaan sopimuksissa määrätyissä 
tapauksissa tai että ne sopimuksissa edellyte-
tyllä tavalla muutoin huojentavat veroa. So-
pimusmääräysten soveltaminen merkitsee 
Suomessa sitä, että valtio ja kunnat sekä 
evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen 
kirkkokunnan seurakunnat luopuvat vähäi-
sestä osasta verotulojaan, jotta kansainväli-
nen kaksinkertainen verotus vältetään.  

Sopimuksista aiheutuvat välittömät talou-
delliset vaikutukset voidaan arvioida vähäi-
siksi.  
 
5  Esityksen valmistelu  

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeri-
össä. 
 

 
YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Sopimusten s i sältö  

1.1 Sopimus veroja koskevista tiedoista 

Sopimus perustuu OECD:n laatiman malli-
verosopimuksen 26 artiklaan ja tietojenvaih-
toa koskevaan mallisopimukseen. 

1 artikla. Artikla velvoittaa sopimuspuolet 
antamaan toisilleen virka-apua tietoja vaih-
tamalla. Velvollisuus koskee tietoja, jotka 
ovat ennalta katsoen olennaisia sopimuksen 
piiriin kuuluvia veroja koskevien kansallisten 
lakien hallinnoinnissa ja toimeenpanossa. 
Näihin kuuluvat muun muassa tiedot, jotka 
ovat ennalta katsoen olennaisia verojen mää-
rittämisessä, määräämisessä ja kantamisessa, 
verosaamisten perimisessä ja täytäntöön-
panossa tai veroasioiden tutkinnassa tai syyt-
teeseenpanossa. Pyynnön vastaanottaneen 
sopimuspuolen lakien tai hallintokäytännön 
henkilöille takaamia oikeuksia ja suojatoimia 
sovelletaan edelleen, mutta niitä ei saa sovel-
taa tavalla, joka asiattomasti estää tai viivyt-
tää tehokasta tiedonvaihtoa.  

Artikla vastaa pääosin verotietojen vaihta-
mista koskevan mallisopimuksen 1 artiklaa. 

2 artikla. Artiklan mukaan pyynnön vas-
taanottanut sopimuspuoli ei ole velvollinen 
antamaan tietoja, jotka eivät ole sen viran-
omaisilla tai sen alueellisen toimivallan pii-
riin kuuluvien henkilöiden hallussa tai heidän 
kontrollinsa alaisia. 

Artikla vastaa verotietojen vaihtamista 
koskevan mallisopimuksen 2 artiklaa. 

3 artikla. Tässä artiklassa määritellään ja 
luetellaan sopimuksen soveltamisalaan kuu-
luvat Suomen verot. Ne ovat samat kuin 
Suomen verosopimuksissa luetellut tuloverot 
lisättynä ulkomailta tulevan palkansaajan 
lähdeverolla. Artikla ei koske lainkaan 

Caymansaarten veroja, joten niitä varten ei 
voida pyytää tietoja.  

Sopimusta sovelletaan myös sellaisiin sa-
manlaisiin tai pääasiallisesti samanlaisiin ve-
roihin, jotka määrätään sopimuksen allekir-
joittamisajankohdan jälkeen tällä hetkellä 
suoritettavien verojen ohella tai asemesta.  

Artikla vastaa pääosin verotietojen vaihta-
mista koskevan mallisopimuksen 3 artiklaa, 
mutta eroaa siitä yksipuolisuutensa osalta. 

4 artikla. Artiklassa määritellään eräät so-
pimuksessa useimmiten käytetyt sanonnat. 
Lisäksi artiklassa on sopimuksessa määritte-
lemättömien sanontojen tulkintaa koskeva 
määräys (2 kappale).  

Artikla vastaa pääosin verotietojen vaihta-
mista koskevan mallisopimuksen 4 artiklaa. 

5 artikla. Artikla koskee pyynnöstä tapah-
tuvaa tietojenvaihtoa. Tietojenvaihto ei edel-
lytä, että tutkittavana oleva menettely olisi 
rikos pyynnön vastaanottaneen sopimuspuo-
len lainsäädännön mukaan, jos menettely ta-
pahtuisi sen alueella (1 kappale). Pyynnön 
vastaanottaneen sopimuspuolen toimivaltai-
sen viranomaisen on käytettävä kaikki rele-
vantit tiedonhankintakeinot, jos sen hallussa 
olevat tiedot eivät riitä pyynnön täyttämiseen 
(2 kappale), vaikka se ei ehkä tarvitse tietoja 
omiin verotuksellisiin tarkoituksiinsa. Tiedot 
on annettava siinä muodossa kuin niitä on 
pyydetty (3 kappale), jos pyynnön vastaanot-
taneen sopimuspuolen lainsäädäntö sen mah-
dollistaa. Sopimuspuolten on varmistettava, 
että niillä on valta hankkia ja antaa tietoja, 
jotka ovat rahoituslaitosten tai edustuksen 
perusteella toimivien henkilöiden hallussa tai 
jotka koskevat erilaisten oikeudellisten yksi-
köiden omistusta (4 kappale). Suomessa ve-
rotusmenettelylain (1995/1558) 3 luvun 
säännökset antavat tällaisen toimivallan.  
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Julkisen kaupankäynnin kohteena olevien 
yhtiöiden tai julkisten kollektiivisten sijoitus- 
rahastojen tai -järjestelmien omistustiedot on 
hankittava ja annettava vain, jos ne voidaan 
hankkia ilman suhteettoman suuria vaikeuk-
sia.  

Tietopyynnön pitää sisältää 5 kappaleessa 
luetellut asiat. Niihin kuuluu muun muassa 
selvitys siitä, että jos pyydetyt tiedot kuului-
sivat tietoja pyytävän sopimuspuolen toimi-
vallan piiriin, se pystyisi hankkimaan tiedot 
lakiensa mukaan tai tavanomaisen hallinto-
menettelynsä puitteissa, ja että se on käyttä-
nyt kaikki alueellaan käytettävissä olevat 
keinot tietojen hankkimiseksi, pois lukien ne, 
jotka aiheuttaisivat suhteettoman suuria vai-
keuksia. 

Tietopyyntöön on vastattava 60 tai 90 päi-
vän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta 
(6 kappale). 

Artikla vastaa pääosin verotietojen vaihta-
mista koskevan mallisopimuksen 5 artiklaa. 

6 artikla. Artiklan mukaan toinen sopimus-
puoli voi tehdä verotarkastuksia toisen sopi-
muspuolen alueella tämän sopimuspuolen 
suostumuksella ja sen kansallisten lakien sal-
limassa laajuudessa. Tarkastus voi tarkoittaa 
luonnollisten henkilöiden haastattelua, asia-
kirjojen tutkimista kyseisten henkilöiden 
suostumuksin tai tietoja pyytävän sopimus-
puolen toimivaltaisen viranomaisen edustaji-
en läsnäoloa verotarkastuksessa. 

Artikla vastaa pääosin verotietojen vaihta-
mista koskevan mallisopimuksen 6 artiklaa. 

7 artikla. Tässä artiklassa luetellaan perus-
teet, joilla pyynnön vastaanottanut sopimus-
puoli voi kieltäytyä antamasta virka-apua. 
Sopimuspuolen ei tarvitse hankkia tai antaa 
tietoja, jos pyyntöä ei ole tehty sopimuksen 
mukaisesti, jos tietoja pyytävä toimivaltainen 
viranomainen ei voisi omien lakiensa mu-
kaan saada kyseisiä tietoja omien verolakien-
sa hallinnointia tai toimeenpanoa varten (1 
kappale) tai jos tietojen paljastaminen olisi 
vastoin pyynnön vastaanottaneen sopimus-
puolen yleistä etua (4 kappale). Velvollisuut-
ta ei myöskään ole jos tietoja koskee oikeu-
dellisen neuvonantajan ja hänen asiakkaansa 
välisen yhteydenpidon luottamuksellisuuden 
periaate (legal privilege) tai liikesalaisuus 
taikka teollinen, kaupallinen tai ammatillinen 
salaisuus tai elinkeinotoiminnassa käytettyä 

menettelytapaa koskeva salaisuus (2 ja 3 
kappale). Tietoja, jotka mainitaan sopimuk-
sen 5 artiklan 4 kappaleessa, ei käsitellä täl-
laisena salaisuutena tai menettelytapana pel-
kästään sillä perusteella, että ne täyttävät 4 
kappaleessa olevat kriteerit. Verosaamisen 
kiistäminen ei oikeuta torjumaan tietopyyn-
töä (5 kappale). Hylkäysperusteena voi olla 
se, että tietoja pyydetään verolainsäädännön 
sellaisen säännöksen tai siihen liittyvän vel-
voituksen hallinnoimiseksi tai toimeenpane-
miseksi, joka syrjii pyynnön vastaanottaneen 
sopimuspuolen kansalaista verrattuna tietoja 
pyytävän sopimuspuolen kansalaiseen sa-
moissa olosuhteissa (6 kappale). 

Artikla vastaa pääosin malliverosopimuk-
sen ja verotietojen vaihtamista koskevan 
mallisopimuksen määräyksiä. 

8 artikla. Artikla sisältää salassapitomäärä-
ykset. Ne vastaavat pääosin malliverosopi-
muksen ja verotietojen vaihtamista koskevan 
mallisopimuksen määräyksiä. 

9 artikla. Sopimuspuolten on sovittava vir-
ka-avun antamisessa syntyneiden kulujen ja-
kautumisesta. 

Artikla vastaa verotietojen vaihtamista 
koskevan mallisopimuksen 9 artiklaa. 

10 artikla. Artikla koskee keskinäistä so-
pimusmenettelyä, jota käytetään ratkaistaessa 
sopimuspuolten välisiä tulkinta- tai sovelta-
miskysymyksiä (1 kappale). 

Artikla vastaa verotietojen vaihtamista 
koskevan mallisopimuksen 13 artiklaa. 

11 artikla. Voimaantulomääräykset sisälty-
vät tähän artiklaan. 

12 artikla. Päättymismääräykset sisältyvät 
tähän artiklaan. Sopimuksen on määrä olla 
voimassa toistaiseksi. Salassapitoa koskevan 
8 artiklan määräykset jäävät erillisen määrä-
yksen mukaan edelleen sovellettaviksi sopi-
muksen päätyttyä.  
 
1.2 Luonnollisten henkilöiden kaksin-

kertaisen verotuksen välttämisestä 
tehty sopimus 

Sopimus perustuu malliverosopimuksen 
15–20 ja 23 artiklaan. 

1 artikla. Artiklassa määritellään henkilöt, 
joihin sopimusta sovelletaan. Sopimusta so-
velletaan vain luonnollisiin henkilöihin, jotka 



 HE 127/2009 vp  
  

 

6 

asuvat yhdessä sopimuspuolessa tai molem-
missa sopimuspuolissa. 

Artikla poikkeaa malliverosopimuksen vas-
taavasta artiklasta (1 artikla). 

2 artikla. Artiklassa määritellyt sopimuk-
sen soveltamisalaan kuuluvat verot ovat 
Suomen osalta ansiotulosta kannettava valti-
on tulovero, kunnallisvero, kirkollisvero ja 
rajoitetusti verovelvollisen lähdevero. Sopi-
musta sovelletaan myös kaikkiin samanlai-
siin tai pääasiallisesti samanluonteisiin ve-
roihin, joita allekirjoittamisajankohdan jäl-
keen määrätään nykyisten verojen sijasta tai 
niiden lisäksi.  

Artikla vastaa suurelta osin malliverosopi-
muksen 2 artiklan määräyksiä. 

3 artikla. Artiklassa määritellään sopimus-
puolet ja niiden maantieteelliset alueet, toi-
mivaltaiset viranomaiset, yritys ja kansainvä-
linen liikenne. Lisäksi artiklassa on sopimuk-
sessa määrittelemättömien sanontojen tulkin-
taa koskeva määräys (2 kappale). 

Artikla vastaa suurelta osin malliverosopi-
muksen 3 artiklan määräyksiä. 

4 artikla. Artiklassa määritellään sopimus-
puolessa asuva henkilö ja annetaan kriteerit 
sellaisen henkilön aseman määrittämiseksi, 
joka asuu kummassakin sopimuspuolessa.  

Artikla vastaa pääosin malliverosopimuk-
sen 4 artiklan määräyksiä. 

5 artikla. Työtuloa koskevan artiklan mää-
räykset vastaavat malliverosopimuksen 15 
artiklan määräyksiä sillä erotuksella, että 
mukaan on otettu vuokratyövoimaa koskeva 
3 kappale. 

6—7 artikla. Johtokunnan jäsenen palkkio-
ta ja taiteilijoita ja urheilijoita koskevat 6 ja 7 
artikla vastaavat malliverosopimuksen 16 ja 
17 artiklaa.  

8 artikla. Sopimuspuolen sosiaalivakuutus-
lainsäädännön tai sopimuspuolen järjestämän 
muun julkisen sosiaaliturvan perusteella 
maksettua eläkettä, esimerkiksi Suomesta 
kertyvää TEL-eläkettä ja valtioneläkettä, ja 
muuta etuutta sekä sopimuspuolesta kertyvää 
elinkorkoa voidaan verottaa siinä sopimus-
puolessa, josta se kertyy (1 kappale). 

Syntynyt kaksinkertainen verotus poiste-
taan Suomessa veronhyvityksellä 11 artiklan 
2 kappaleen a kohdan määräysten mukaisesti. 

Määräykset vastaavat malliverosopimuksen 
18 artiklan kommentaarin vaihtoehtoisia 
määräyksiä. 

9 artikla. Julkisesta palveluksesta saatua 
palkkaa ja muuta samanlaista hyvitystä vero-
tetaan 1 kappaleen a kohdassa olevan pää-
säännön mukaan vain siinä sopimuspuolessa, 
josta maksu tapahtuu. Artiklan 1 kappaleen b 
kohdassa tarkoitetussa tapauksessa tällaista 
tuloa verotetaan kuitenkin vain siinä sopi-
muspuolessa, jossa tulon saaja asuu. Artiklan 
2 kappaleessa mainituin edellytyksin verote-
taan julkisesta palveluksesta saatua palkkatu-
loa niiden määräysten mukaan, jotka koske-
vat yksityisestä palveluksesta saatua tuloa, 
johtokunnan palkkiota ja taiteilijoiden ja ur-
heilijoiden saamaa tuloa. 

Määräykset vastaavat malliverosopimuksen 
19 artiklan 1 ja 3 kappaleen määräyksiä. 

10 artikla. Artiklassa on määräyksiä opis-
kelijoiden ja harjoittelijoiden saamien tulojen 
verovapaudesta eräissä tapauksissa. 

Artikla vastaa malliverosopimuksen 20 ar-
tiklaa. 

11 artikla. Veronhyvitysmenetelmä on tä-
män artiklan mukaan Suomen päämenetelmä 
kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi. 
Artiklan 2 kappaleen a kohdan määräys ra-
kentuu periaatteelle, että Suomessa asuvaa 
tulon saajaa verotetaan Suomessa myös sel-
laisesta tulosta, josta sopimuksen mukaan 
voidaan verottaa (tulon lähteenä olevalla) 
Caymansaarilla. Verosta, joka maksetaan 
asuinvaltiossa Suomessa, vähennetään vero, 
joka sopimuksen mukaisesti on maksettu sa-
masta tulosta Caymansaarilla. Kaksinkertai-
sen verotuksen poistamisesta on lisäksi voi-
massa, mitä kansainvälisen kaksinkertaisen 
verotuksen poistamisesta annetussa laissa 
(1552/1995) säädetään.  

Caymansaarilla kaksinkertainen verotus 
vältetään Caymansaarten lainsäädännön mu-
kaan.  

12 artikla. Jos luonnollinen henkilö katsoo, 
että sopimuspuolen tai molempien sopimus-
puolten toimenpiteet johtavat hänen osaltaan 
sopimuksen määräysten vastaiseen verotuk-
seen, hän voi sisäisessä lainsäädännössä ole-
vista oikeusturvakeinoista riippumatta saattaa 
asiansa sen sopimuspuolen toimivaltaisen vi-
ranomaisen käsiteltäväksi, jossa hän asuu 
(1 kappale). Viranomaisten on pyrittävä rat-
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kaisemaan asia keskinäisessä sopimusmenet-
telyssä (2 kappale). Menettelyä käytetään 
myös ratkaistaessa muita sopimuspuolten vä-
lisiä tulkinta- tai soveltamiskysymyksiä 
(3 kappale). 

Artikla vastaa malliverosopimuksen 25 ar-
tiklaa. 

13 artikla. Voimaantulomääräykset sisälty-
vät tähän artiklaan. Sopimusta sovelletaan 
vain niin kauan kuin veroasioita koskevista 
tiedoista tehtyä sopimusta sovelletaan. 
14 artikla. Päättymismääräykset sisältyvät 
tähän artiklaan. Sopimuksen on määrä olla 
voimassa toistaiseksi. 
 
1.3 Laivoja tai ilma-aluksia kansainväli-

sessä liikenteessä käyttävien yritys-
ten kaksinkertaisen verotuksen vält-
tämisestä tehty sopimus 

Sopimus perustuu pääasiallisesti mallivero-
sopimuksen 8 ja 25 artiklaan. 

1 artikla. Artiklassa määritellään eräät so-
pimuksessa esiintyvät sanonnat, muun muas-
sa tulo, joka saadaan laivojen tai ilma-alusten 
käyttämisestä kansainvälisessä liikenteessä. 
Lisäksi artiklassa on sopimuksessa määritte-
lemättömien sanontojen tulkintaa koskeva 
määräys.  

2 artikla. Määräykset, joilla sopimuspuo-
lelle annetaan oikeus verottaa tiettyä tuloa, 
sisältyvät tähän artiklaan. Siitä tulosta, jonka 
sopimuspuolen yritys sopimuksessa tarkoite-
tusta toiminnasta saa, verotetaan vain tässä 
yrityksen kotipaikkana olevassa sopimuspuo-
lessa. Tätä sääntöä sovelletaan myös tällaisen 
omaisuuden tai sen käyttämiseen liittyvän ir-
taimen omaisuuden luovutuksen tuottamaan 
myyntivoittoon. 

3 artikla. Jos henkilö katsoo, että sopimus-
puolten tai molempien sopimuspuolten toi-
met johtavat hänen osaltaan sopimuksen 
määräysten vastaiseen verotukseen, henkilö 
voi sopimuspuolten sisäisessä lainsäädännös-
sä olevista oikeusturvakeinoista riippumatta 
saattaa asiansa sen sopimuspuolen toimival-
taisen viranomaisen käsiteltäväksi, jossa 
henkilön kotipaikka on (1 kappale). Viran-
omaisten on pyrittävä ratkaisemaan asia kes-
kinäisessä sopimusmenettelyssä (2 kappale). 
Menettelyä käytetään myös ratkaistaessa 

muita sopimuspuolten välisiä tulkinta- tai so-
veltamiskysymyksiä (3 kappale). 

4 artikla. Voimaantulomääräykset sisälty-
vät tähän artiklaan. Sopimusta sovelletaan 
vain niin kauan kuin veroasioita koskevista 
tiedoista tehtyä sopimusta sovelletaan. 

5 artikla. Päättymismääräykset sisältyvät 
tähän artiklaan. Sopimuksen on määrä olla 
voimassa toistaiseksi. 
  
1.4 Sopimus keskinäisestä sopimusme-

nettelystä etuyhteydessä keskenään 
olevien yritysten tulon oikaisemisen 
yhteydessä 

Sopimus perustuu pääasiallisesti mallivero-
sopimuksen 9 ja 25 artiklaan. 

1 artikla. Artiklan mukaan sopimusta so-
velletaan tulosta ja voitosta kannettaviin ve-
roihin. 

2 artikla. Artiklassa määritellään eräät so-
pimuksessa esiintyvät sanonnat. Lisäksi ar-
tiklassa on sopimuksessa määrittelemättömi-
en sanontojen tulkintaa koskeva määräys. 

3 artikla. Artikla sisältää etuyhteydessä 
keskenään olevien yritysten tulon oikaisemi-
sessa sovellettavat periaatteet. 

4 artikla. Jos yritys katsoo, että sopimuk-
sen piiriin kuuluvassa tapauksessa ei ole 
noudatettu 3 artiklan mukaisia periaatteita, se 
voi sisäisessä lainsäädännössä olevista oike-
usturvakeinoista riippumatta saattaa asiansa 
sen sopimuspuolen toimivaltaisen viranomai-
sen käsiteltäväksi, jossa sen kotipaikka on 
(1 kappale). Viranomaisten on pyrittävä rat-
kaisemaan asia keskinäisessä sopimusmenet-
telyssä (2 kappale). Menettelyä käytetään 
myös ratkaistaessa muita sopimuspuolten vä-
lisiä tulkinta- tai soveltamiskysymyksiä (3 
kappale). 

5 artikla. Voimaantulomääräykset sisälty-
vät tähän artiklaan. Sopimusta sovelletaan 
vain niin kauan kuin veroasioita koskevista 
tiedoista tehtyä sopimusta sovelletaan. 

6 artikla. Sopimuksen päättymistä koske-
vat määräykset sisältyvät tähän artiklaan. So-
pimuksen on määrä olla voimassa toistaisek-
si.  
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2  Lakiehdotuksen perustelut  

Perustuslain 95 §:n 1 momentti edellyttää, 
että kansainvälisen velvoitteen lainsäädännön 
alaan kuuluvat määräykset saatetaan valtion-
sisäisesti voimaan erityisellä voimaansaatta-
mislailla. 

Esitys sisältää ehdotuksen laiksi eräiden 
Caymansaarten kanssa tehtyjen tuloverotusta 
koskevien sopimusten lainsäädännön alaan 
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. 

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

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

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

Jokainen sopimus tulee voimaan kolman-
tenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, 
jona sopimuspuolten hallitukset ovat ilmoit-
taneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännös-
sään sopimuksen voimaantulolle asetetut 
edellytykset. Veroasioita koskevista tiedoista 
tehtyä sopimusta sovelletaan molemmissa 
sopimuspuolissa verorikosasioiden osalta so-
pimuksen voimaantulopäivästä alkaen, mutta 
verokausilta, jotka alkavat 1 päivänä tammi-
kuuta 2004 tai sen jälkeen, tai jos verokautta 
ei ole, kaikkiin veroihin, jotka määrätään 1 
päivänä tammikuuta 2004 tai sen jälkeen. 
Muiden asioiden tapauksessa sopimusta so-
velletaan niiden verokausien osalta, jotka al-
kavat voimaantuloajankohtaa lähinnä seuraa-
van vuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jäl-
keen, tai jos verokautta ei ole, kaikkiin ve-
roihin, jotka määrätään sopimuksen voi-
maantuloajankohtaa lähinnä seuraavan tam-
mikuun 1 päivänä tai sen jälkeen. Luonnol-
listen henkilöiden kaksinkertaisen verotuksen 
välttämiseksi tehtyä sopimusta sovelletaan 
Caymansaarilla voimaantuloajankohdasta al-
kaen ja Suomessa lähteellä pidätettävien ve-
rojen osalta tuloon, joka saadaan sopimuksen 
voimaantuloajankohtaa lähinnä seuraavan 
vuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen, 

ja muiden tuloverojen osalta veroihin, jotka 
määrätään voimaantuloajankohtaa lähinnä 
seuraavan vuoden tammikuun 1 päivänä tai 
sen jälkeen alkavilta verovuosilta. Laivoja tai 
ilma-aluksia kansainvälisessä liikenteessä 
käyttävien yritysten kaksinkertaisen verotuk-
sen välttämiseksi tehtyä sopimusta sovelle-
taan molemmissa sopimuspuolissa veroihin, 
jotka määrätään sopimuksen voimaantulo-
vuotta lähinnä seuraavan vuoden tammikuun 
1 päivänä tai sen jälkeen alkavilta vero-
vuosilta. Keskinäisestä sopimusmenettelystä 
etuyhteydessä keskenään olevien yritysten 
tulon oikaisemisen yhteydessä tehtyä sopi-
musta sovelletaan molemmissa sopimuspuo-
lissa lähdeverojen osalta tuloon, joka saadaan 
sopimuksen voimaantuloajankohtaa lähinnä 
seuraavan vuoden tammikuun 1 päivänä tai 
sen jälkeen, ja muiden tuloverojen osalta ve-
roihin, jotka määrätään voimaantuloajankoh-
taa lähinnä seuraavan vuoden tammikuun 1 
päivänä tai sen jälkeen alkavilta verovuosilta. 
Kolmea viimeksi mainittua sopimusta sovel-
letaan vain silloin, kun veroasioita koskevista 
tiedoista tehtyä sopimusta sovelletaan.  
 
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. 

Keskinäisestä sopimusmenettelystä etuyh-
teydessä keskenään olevien yritysten tulon 
oikaisemisen yhteydessä tehdyn sopimuksen 
3 artikla, laivoja tai ilma-aluksia kansainväli-
sessä liikenteessä käyttävien yritysten kak-
sinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn 
sopimuksen 2 artikla sekä luonnollisten hen-
kilöiden kaksinkertaisen verotuksen välttä-
miseksi tehdyn sopimuksen 5—10 artikla, 
joissa kaikissa määrätään tulon verottamisoi-
keuden jaosta tai kansallisen veron alentami-
sesta taikka siitä vapauttamisesta, sisältävät 
lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä. 
Tämän vuoksi sopimukset vaativat näiltä 
osin eduskunnan hyväksymisen. 

Veroasioita koskevista tiedoista tehdyn so-
pimuksen 5—10 artikla, keskinäisestä sopi-
musmenettelystä etuyhteydessä keskenään 



 HE 127/2009 vp  
  

 

9

olevien yritysten tulon oikaisemisen yhtey-
dessä tehdyn sopimuksen 4 artikla, laivoja tai 
ilma-aluksia kansainvälisessä liikenteessä 
käyttävien yritysten kaksinkertaisen verotuk-
sen välttämiseksi tehdyn sopimuksen 3 artik-
la ja luonnollisten henkilöiden kaksinkertai-
sen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopi-
muksen kaksinkertaisen verotuksen poista-
mista ja keskinäistä sopimusmenettelyä kos-
kevat 11—12 artikla sisältävät erityisiä mää-
räyksiä, jotka joko suoraan tai välillisesti liit-
tyvät verotukseen ja jotka kuuluvat lainsää-
dännön alaan. Myös näiltä osin sopimusten 
määräykset edellyttävät eduskunnan hyväk-
symistä. 

Sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvat 
määräykset eivät ole sellaisia, että ne 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 Tukholmassa 1 

päivänä huhtikuuta 2009 Suomen tasavallan 
ja Caymansaarten välillä veroasioita koske-
vista tiedoista tehdyn sopimuksen ja Pariisis-
sa 17 päivänä kesäkuuta 2009 Suomen tasa-
vallan ja Caymansaarten välillä luonnollis-
ten henkilöiden kaksinkertaisen verotuksen 
välttämiseksi tehdyn sopimuksen, laivoja tai 
ilma-aluksia kansainvälisessä liikenteessä 
käyttävien yritysten kaksinkertaisen verotuk-
sen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja kes-
kinäisestä sopimusmenettelystä etuyhteydes-
sä keskenään olevien yritysten tulon oikaise-
misen yhteydessä tehdyn sopimuksen. 

 
Koska sopimukset sisältävät määräyksiä, 

jotka kuuluvat lainsäädännön alaan, annetaan 
samalla Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraa-
va lakiehdotus: 
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Lakiehdotus 
 

Laki 

eräiden Caymansaarten kanssa tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan 
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 § 
Tukholmassa 1 päivänä huhtikuuta 2009 

Suomen tasavallan ja Caymansaarten välillä 
veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopi-
muksen ja Pariisissa 17 päivänä kesäkuuta 
2009 Suomen tasavallan ja Caymansaarten 
välillä luonnollisten henkilöiden kaksinker-
taisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopi-
muksen, laivoja tai ilma-aluksia kansainväli-
sessä liikenteessä käyttävien yritysten kak-
sinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn 
sopimuksen ja keskinäisestä sopimusmenet-
telystä etuyhteydessä keskenään olevien yri-

tysten tulon oikaisemisen yhteydessä tehdyn 
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat 
määräykset ovat lakina voimassa sellaisina 
kuin Suomi on niihin sitoutunut. 
 

2 § 
Tarkempia säännöksiä tämän lain täytän-

töönpanosta voidaan antaa valtioneuvoston 
asetuksella. 
 

3 § 
Tämän lain voimaantulosta säädetään tasa-

vallan presidentin asetuksella. 
————— 

 
Helsingissä 11 päivänä syyskuuta 2009 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen 
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Sopimustekstit 
 

SOPIMUS  
 
SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN 
JA CAYMANSAARTEN HALLITUKSEN 
VÄLILLÄ VEROASIOITA KOSKEVISTA 

TIEDOISTA 
 
 

Suomen tasavallan hallitus ja Caymansaar-
ten hallitus, jotka haluavat tehdä sopimuksen 
veroasioita koskevista tiedoista, ovat sopineet 
seuraavaa: 
 

AGREEMENT 
 
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE 

REPUBLIC OF FINLAND AND THE 
GOVERNMENT OF THE CAYMAN IS-

LANDS CONCERNING INFORMATION 
ON TAX MATTERS 

 
The Government of the Republic of Finland 

and the Government of the Cayman Islands, 
desiring to conclude an Agreement concern-
ing information on tax matters, have agreed as 
follows: 
 

 
1 artikla 

Sopimuksen kohde ja soveltamisala 

Sopimuspuolten toimivaltaisten viranomais-
ten on annettava toisilleen virka-apua vaihta-
malla sellaisia tietoja, jotka ovat ennalta kat-
soen olennaisia sopimuspuolten tämän sopi-
muksen piiriin kuuluvia veroja koskevien kan-
sallisten lakien hallinnoinnissa ja toimeenpa-
nossa. Näihin tietoihin kuuluvat tiedot, jotka 
ovat ennalta katsoen olennaisia näiden verojen 
määrittämisessä, määräämisessä tai kantami-
sessa, verosaamisten perimisessä ja täytän-
töönpanossa, tai veroasioiden tutkinnassa tai 
syytteeseenpanossa. Tietoja on vaihdettava 
tämän sopimuksen määräysten mukaisesti ja 
käsiteltävä salaisina 8 artiklassa määrätyllä ta-
valla. Pyynnön vastaanottaneen sopimuspuo-
len lakien tai hallintokäytännön henkilöille ta-
kaamat oikeudet ja suojatoimet pysyvät sovel-
lettavina siltä osin kuin ne eivät asiattomasti 
estä tai viivytä tehokasta tiedonvaihtoa. 
 

Article 1 

Object and scope of the agreement 

The competent authorities of the Contract-
ing Parties shall provide assistance through 
exchange of information that is foreseeably 
relevant to the administration and enforce-
ment of the domestic laws of the Contracting 
Parties concerning taxes covered by this 
Agreement. Such information shall include in-
formation that is foreseeably relevant to the 
determination, assessment and collection of 
such taxes, the recovery and enforcement of 
tax claims, or the investigation or prosecution 
of tax matters. Information shall be exchanged 
in accordance with the provisions of this 
Agreement and shall be treated as confidential 
in the manner provided in Article 8. The 
rights and safeguards secured to persons by 
the laws or administrative practice of the re-
quested Party remain applicable to the extent 
that they do not unduly prevent or delay effec-
tive exchange of information. 
 

 
2 artikla 

Toimivalta 

Pyynnön vastaanottanut sopimuspuoli ei ole 
velvollinen antamaan tietoja, jotka eivät ole 
sen viranomaisilla tai sen alueellisen toimival-
lan piiriin kuuluvien henkilöiden hallussa tai 
heidän kontrollinsa alaisia. 

Article 2 

Jurisdiction 

A Requested Party is not obligated to pro-
vide information which is neither held by its 
authorities nor in the possession or control of 
persons who are within its territorial jurisdic-
tion. 
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3 artikla 

Sopimuksen piiriin kuuluvat verot 

1. Tätä sopimusta sovelletaan seuraaviin 
Suomen kantamiin veroihin:  

1) valtion tuloverot;  
 

2) yhteisöjen tulovero;  
 

3) kunnallisvero; 
 

4) kirkollisvero; 
 

5) korkotulon lähdevero;  
 
 

6) rajoitetusti verovelvollisen lähdevero;  
 
 
 

7) ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeve-
ro.  
 

2. Tätä sopimusta sovelletaan myös kaikkiin 
samanlaisiin tai pääasiallisesti samanluontei-
siin veroihin, joita tämän sopimuksen allekir-
joittamisajankohdan jälkeen määrätään tällä 
hetkellä suoritettavien verojen ohella tai ase-
mesta. Sopimuspuolten toimivaltaisten viran-
omaisten on ilmoitettava toisilleen merkittä-
vistä muutoksista, jotka koskevat sopimuksen 
kattamia verotustoimenpiteitä ja niihin liitty-
viä tiedonhankintakeinoja. 
 

Article 3 

Taxes covered 

1. This Agreement shall apply to the follow-
ing taxes imposed by Finland:  

(i) valtion tuloverot; de statliga inkomstskat-
terna (the state income taxes); 

(ii) yhteisöjen tulovero; inkomstskatten för 
samfund (the corporate income tax); 

(iii) kunnallisvero; kommunalskatten (the 
communal tax); 

(iv) kirkollisvero; kyrkoskatten (the church 
tax); 

(v) korkotulon lähdevero; källskatten på 
ränteinkomst (the tax withheld at source from 
interest); 

(vi) rajoitetusti verovelvollisen lähdevero; 
källskatten för begränsat skattskyldig (the tax 
withheld at source from non-residents' inco-
me); 

(vii) ulkomailta tulevan palkansaajan lähde-
vero; källskatten för löntagare från utlandet 
(the withholding tax for foreign employees);  

2. This Agreement shall also apply to any 
identical or any substantially similar taxes 
imposed after the date of signature of the 
Agreement in addition to or in place of the ex-
isting taxes. The competent authorities of the 
Contracting Parties shall notify each other of 
any substantial changes to the taxation and re-
lated information gathering measures covered 
by the Agreement. 
 

 
4 artikla 

Määritelmät 

1. Tätä sopimusta sovellettaessa, jollei toisin 
ole määritelty: 

a) "sopimuspuoli" tarkoittaa Suomea tai 
Caymansaaria sen mukaan kuin asiayhteys 
edellyttää;  

b) "Caymansaaret" tarkoittaa Caymansaarten 
aluetta ja sisältää aluemeren, Caymansaarten 
merirajojen sisällä olevat alueet ja kaikki alu-
eet, joilla Caymansaaret kansainvälisen oikeu-
den mukaisesti saa käyttää oikeuksiaan me-

Article 4 

Definitions 

1. For the purposes of this Agreement, un-
less otherwise defined: 

a) the term "Contracting Party" means 
Finland or the Cayman Islands as the context 
requires;  

b) the term "the Cayman Islands" means the 
territory of the Cayman Islands and includes 
the territorial sea, areas within the maritime 
boundaries of the Cayman Islands and any 
area within which in accordance with interna-
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renpohjaan ja sen sisustaan ja niiden luonnon-
varoihin;  

 
c) "Suomi" tarkoittaa Suomen tasavaltaa ja, 

maantieteellisessä merkityksessä käytettynä, 
Suomen tasavallan aluetta ja Suomen tasaval-
lan aluevesiin rajoittuvia alueita, joilla Suomi 
lainsäädäntönsä mukaan ja kansainvälisen oi-
keuden mukaisesti saa käyttää oikeuksiaan 
merenpohjan ja sen sisustan sekä niiden ylä-
puolella olevien vesien luonnonvarojen tutki-
miseen ja hyväksikäyttöön; 

 
 
d) "toimivaltainen viranomainen" tarkoittaa: 
1) Caymansaarilla the Tax Information Aut-

hority tai sen nimeämä henkilö tai viranomai-
nen; 

2) Suomessa valtiovarainministeriötä, sen 
valtuuttamaa edustajaa tai sitä viranomaista, 
jonka valtiovarainministeriö määrää toimival-
taiseksi viranomaiseksi; 

e) "henkilö" käsittää luonnollisen henkilön, 
yhtiön ja muun henkilöiden yhteenliittymän; 

f) "yhtiö" tarkoittaa oikeushenkilöä tai muu-
ta, jota verotuksessa käsitellään oikeushenki-
lönä; 

g) ilmaisu "julkisen kaupankäynnin kohtee-
na oleva yhtiö" tarkoittaa yhtiötä, jonka pää-
osakeluokka noteerataan hyväksytyssä arvo-
paperipörssissä edellyttäen, että yleisö voi 
helposti ostaa tai myydä sen noteerattuja 
osakkeita. "Yleisö" voi ostaa tai myydä osak-
keita, jos osakkeiden ostamista tai myymistä ei 
ole epäsuorasti tai nimenomaisesti rajattu kos-
kemaan rajoitettua sijoittajaryhmää; 

h) ilmaisu "pääosakeluokka" tarkoittaa sitä 
osakeluokkaa tai niitä osakeluokkia, jotka 
edustavat yhtiön äänivallan ja arvon enemmis-
töä;  

i) ilmaisu "hyväksytty arvopaperipörssi" tar-
koittaa arvopaperipörssiä, josta sopimuspuol-
ten toimivaltaiset viranomaiset ovat sopineet; 

 
j) ilmaisu "kollektiivinen sijoitusrahasto tai -

järjestelmä" tarkoittaa yhdistettyä sijoittamis-
välinettä sen oikeudellisesta muodosta riippu-
matta. Ilmaisu "julkinen kollektiivinen sijoi-
tusrahasto tai -järjestelmä" tarkoittaa jokaista 
kollektiivista sijoitusrahastoa tai -järjestelmää 
edellyttäen, että yleisö voi helposti ostaa, 
myydä tai lunastaa rahaston tai järjestelmän 

tional law the rights of the Cayman Islands 
with respect to the seabed and sub-soil and 
their natural resources may be exercised;  

c) the term "Finland" means the Republic of 
Finland and, when used in a geographical 
sense, means the territory of the Republic of 
Finland, and any area adjacent to the territo-
rial waters of the Republic of Finland within 
which, under the laws of Finland and in ac-
cordance with international law, the rights of 
Finland with respect to the exploration for and 
exploitation of the natural resources of the sea 
bed and its sub soil and of the superjacent wa-
ters may be exercised; 

d) the term "competent authority" means: 
(i) in the Cayman Islands, the Tax Informa-

tion Authority or a person or authority desig-
nated by it; 

(ii) in Finland, the Ministry of Finance, its 
authorised representative or the authority 
which, by the Ministry of Finance, is desig-
nated as competent authority; 

e) the term "person" includes an individual, 
a company and any other body of persons; 

f) the term "company" means any body cor-
porate or any entity that is treated as a body 
corporate for tax purposes; 

g) the term "publicly traded company" 
means any company whose principal class of 
shares is listed on a recognised stock ex-
change provided its listed shares can be read-
ily purchased or sold by the public. Shares can 
be purchased or sold "by the public" if the 
purchase or sale of shares is not implicitly or 
explicitly restricted to a limited group of in-
vestors; 

h) the term "principal class of shares" means 
the class or classes of shares representing a 
majority of the voting power and value of the 
company;  

i) the term "recognised stock exchange" 
means any stock exchange agreed upon by the 
competent authorities of the Contracting Par-
ties; 

j) the term "collective investment fund or 
scheme" means any pooled investment vehi-
cle, irrespective of legal form. The term "pub-
lic collective investment fund or scheme" 
means any collective investment fund or 
scheme provided the units, shares or other in-
terests in the fund or scheme can be readily 
purchased, sold or redeemed by the public. 
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yksiköitä, osuuksia tai muita oikeuksia. "Ylei-
sö" voi helposti ostaa, myydä tai lunastaa ra-
haston tai järjestelmän yksiköitä, osuuksia tai 
muita oikeuksia, jos ostamista, myymistä tai 
lunastamista ei ole epäsuorasti tai nimenomai-
sesti rajoitettu koskemaan rajattua sijoittaja-
ryhmää; 

k) ilmaisu "vero" tarkoittaa kaikkia veroja, 
joihin sopimusta sovelletaan; 

l) ilmaisu "tietoja pyytävä sopimuspuoli" 
tarkoittaa sitä sopimuspuolta, joka tietoja pyy-
tää; 

m) ilmaisu "pyynnön vastaanottanut sopi-
muspuoli" tarkoittaa sitä sopimuspuolta, jota 
pyydetään antamaan tietoja; 

n) ilmaisu "tiedonhankintakeinot" tarkoittaa 
lakeja ja hallinnollisia tai lainkäytöllisiä me-
nettelyjä, jotka mahdollistavat sen, että sopi-
muspuoli voi hankkia ja antaa pyydetyt tiedot; 

 
o) ilmaisu "tiedot" tarkoittaa kaikkia tosiasi-

oita, merkintöjä tai asiakirjoja missä tahansa 
muodossa;  

p) ilmaisu "verorikosasiat" tarkoittaa vero-
asioita, joihin liittyy tahallinen menettely, jos-
ta tietoja pyytävän sopimuspuolen rikoslakien 
mukaan voidaan nostaa syyte; 

q) ilmaisu "rikoslait" tarkoittaa kaikkia niitä 
rikoslakeja, jotka on kansallisessa lainsäädän-
nössä sellaisiksi tarkoitettu, siitä riippumatta, 
sisältyvätkö ne verolakeihin, rikoslakiin tai 
muihin säädöksiin. 

2. Kun sopimuspuoli jonakin ajankohtana 
soveltaa sopimusta, katsotaan, jollei asiayh-
teydestä muuta johdu, jokaisella ilmaisulla, jo-
ta ei ole sopimuksessa määritelty, olevan se 
merkitys, joka sillä tänä ajankohtana on tämän 
sopimuspuolen lainsäädännön mukaan, ja tä-
män sopimuspuolen sovellettavan verolain-
säädännön mukaisella merkityksellä on etusija 
ilmaisulle tämän sopimuspuolen muussa lain-
säädännössä annettuun merkitykseen nähden. 
 

Units, shares or other interests in the fund or 
scheme can be readily purchased, sold or re-
deemed "by the public" if the purchase, sale 
or redemption is not implicitly or explicitly 
restricted to a limited group of investors; 

 
 
k) the term "tax" means any tax to which the 

Agreement applies; 
l) the term "applicant Party" means the Con-

tracting Party requesting information; 
 
m) the term "requested Party" means the 

Contracting Party requested to provide infor-
mation; 

n) the term "information gathering meas-
ures" means laws and administrative or judi-
cial procedures that enable a Contracting 
Party to obtain and provide the requested in-
formation; 

o) the term "information" means any fact, 
statement or record in any form whatever;  

 
p) the term "criminal tax matters" means tax 

matters involving intentional conduct which is 
liable to prosecution under the criminal laws 
of the applicant party; 

q) the term "criminal laws" means all crimi-
nal laws designated as such under domestic 
law irrespective of whether contained in the 
tax laws, the criminal code or other statutes. 

 
2. As regards the application of this Agree-

ment at any time by a Contracting Party, any 
term not defined therein shall, unless the con-
text otherwise requires, have the meaning that 
it has at that time under the law of that Party, 
any meaning under the applicable tax laws of 
that Party prevailing over a meaning given to 
the term under other laws of that Party. 
 

 
5 artikla 

Pyynnöstä tapahtuva tiedonvaihto 

1. Pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen 
toimivaltaisen viranomaisen on pyynnöstä an-
nettava tietoja 1 artiklassa mainittuihin tarkoi-
tuksiin. Tällaisia tietoja on vaihdettava siitä 

Article 5 

Exchange of Information Upon Request 

1. The competent authority of the requested 
Party shall provide upon request information 
for the purposes referred to in Article 1. Such 
information shall be exchanged without re-



 HE 127/2009 vp  
  

 

15

riipumatta, olisiko tutkittavana oleva menette-
ly rikos pyynnön vastaanottaneen sopimus-
puolen lakien mukaan, jos menettely tapahtui-
si pyynnön vastaanottaneessa sopimuspuoles-
sa. 

2. Jos pyynnön vastaanottaneen sopimus-
puolen toimivaltaisen viranomaisen hallussa 
olevat tiedot eivät riitä tietopyynnön täyttämi-
seen, sopimuspuolen on käytettävä kaikki re-
levantit tiedonhankintakeinot pyydettyjen tie-
tojen antamiseksi tietoja pyytävälle sopimus-
puolelle, sitä riippumatta, että pyynnön vas-
taanottanut sopimuspuoli ei ehkä tarvitse näitä 
tietoja omiin verotuksellisiin tarkoituksiinsa. 

3. Jos tietoja pyytävän sopimuspuolen toi-
mivaltainen sitä erityisesti pyytää, pyynnön 
vastaanottaneen sopimuspuolen toimivaltaisen 
viranomaisen on, siinä laajuudessa kuin se on 
mahdollista sen kansallisen lainsäädännön 
mukaan, annettava tämän artiklan mukaiset 
tiedot kirjallisten todistajanlausuntojen ja al-
kuperäisten pöytäkirjojen oikeaksi todistettu-
jen jäljennösten muodossa. 

4. Kummankin sopimuspuolen on varmistet-
tava, että sen toimivaltaisilla viranomaisilla on 
sopimuksen 1 artiklassa mainittuja tarkoituk-
sia varten valta hankkia ja pyynnöstä antaa: 

 
a) tietoja, jotka ovat pankkien, muiden ra-

hoituslaitosten ja edustukseen tai luottamuk-
seen perustuvassa ominaisuudessa toimivien 
henkilöiden, mukaan lukien nimellisedustajat 
ja trustinhoitajat (trustees), hallussa; 

b) tietoja, jotka koskevat yhtiöiden, yhtymi-
en, trustien, säätiöiden, "Anstalten" -
yksiköiden ja muiden henkilöiden omistusta, 
mukaan lukien, 2 artiklan rajoitusten puitteis-
sa, omistustiedot kaikista näistä henkilöistä 
omistusketjussa; trustien osalta tiedot trus-
tinasettajista, -hoitajista ja edunsaajista; sääti-
öiden osalta tiedot perustajista, säätiön halli-
tuksen jäsenistä ja edunsaajista. Lisäksi tämä 
sopimus ei velvoita sopimuspuolia hankki-
maan tai antamaan omistustietoja julkisen kau-
pankäynnin kohteena olevista yhtiöistä tai jul-
kisista kollektiivisista sijoitusrahastoista tai -
järjestelmistä, paitsi jos nämä tiedot voidaan 
hankkia ilman, että siitä aiheutuu suhteetto-
man suuria vaikeuksia. 

 
5. Tietoja pyytävän sopimuspuolen toimival-

taisen viranomaisen on sopimuksen mukaisen 

gard to whether the conduct being investi-
gated would constitute a crime under the laws 
of the requested Party if such conduct oc-
curred in the requested Party. 
 

2. If the information in the possession of the 
competent authority of the requested Party is 
not sufficient to enable it to comply with the 
request for information, that Party shall use all 
relevant information gathering measures to 
provide the applicant Party with the informa-
tion requested, notwithstanding that the re-
quested Party may not need such information 
for its own tax purposes. 

3. If specifically requested by the competent 
authority of an applicant Party, the competent 
authority of the requested Party shall provide 
information under this Article, to the extent 
allowable under its domestic laws, in the form 
of depositions of witnesses and authenticated 
copies of original records. 

 
 
4. Each Contracting Party shall ensure that 

its competent authorities for the purposes 
specified in Article 1 of the Agreement, have 
the authority to obtain and provide upon re-
quest: 

a) information held by banks, other financial 
institutions, and any person acting in an 
agency or fiduciary capacity including nomi-
nees and trustees; 

 
b) information regarding the ownership of 

companies, partnerships, trusts, foundations, 
"Anstalten" and other persons, including, 
within the constraints of Article 2, ownership 
information on all such persons in an owner-
ship chain; in the case of trusts, information 
on settlors, trustees and beneficiaries; and in 
the case of foundations, information on foun-
ders, members of the foundation council and 
beneficiaries. Further, this Agreement does 
not create an obligation on the Contracting 
Parties to obtain or provide ownership infor-
mation with respect to publicly traded compa-
nies or public collective investment funds or 
schemes unless such information can be ob-
tained without giving rise to disproportionate 
difficulties. 

5. The competent authority of the applicant 
Party shall provide the following information 
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tietopyynnön tehdessään annettava pyynnön 
vastaanottavan sopimuspuolen toimivaltaiselle 
viranomaiselle seuraavat tiedot sen osoittami-
seksi, että tiedot ovat pyynnön kannalta ennal-
ta katsoen olennaisia. 

a) tarkastuksen tai tutkinnan kohteena ole-
van henkilön henkilöllisyys; 

b) selvitys etsityistä tiedoista mukaan lukien 
niiden luonne ja se, missä muodossa tietoja 
pyytävä sopimuspuoli haluaa tiedot pyynnön 
vastaanottavalta sopimuspuolelta saada; 

c) se verotuksellinen tarkoitus, johon tietoja 
haetaan; 

d) syyt, jotka antavat aiheen uskoa, että pyy-
detyt tiedot ovat pyynnön vastaanottaneessa 
sopimuspuolessa tai pyynnön vastaanottaneen 
sopimuspuolen toimivallan piiriin kuuluvan 
henkilön hallussa tai hänen kontrollinsa alai-
sia; 

e) siltä osin kuin ne ovat tunnetut, jokaisen 
sellaisen henkilön nimi ja osoite, jolla usko-
taan olevan pyydetyt tiedot hallussaan; 

f) selvitys siitä, että pyyntö on tietoja pyytä-
vän sopimuspuolen lainsäädännön ja hallinto-
käytännön mukainen, että jos pyydetyt tiedot 
kuuluisivat tietoja pyytävän sopimuspuolen 
toimivallan piiriin, tietoja pyytävän sopimus-
puolen toimivaltainen viranomainen pystyisi 
hankkimaan tiedot tietoja pyytävän sopimus-
puolen lakien mukaan tai sen tavanomaisen 
hallintomenettelyn puitteissa ja että pyyntö on 
tämän sopimuksen mukainen; 

g) selvitys siitä, että tietoja pyytävä sopi-
muspuoli on käyttänyt kaikki omalla alueel-
laan käytettävissä olevat keinot tietojen hank-
kimiseksi, pois lukien keinot, jotka aiheuttai-
sivat suhteettoman suuria vaikeuksia. 

6. Pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen 
toimivaltaisen viranomaisen on lähetettävä 
pyydetyt tiedot tietoja pyytävälle sopimuspuo-
lelle mahdollisimman pian. Nopean vastauk-
sen varmistamiseksi pyynnön vastaanottaneen 
sopimuspuolen toimivaltaisen viranomaisen 
on: 

a) kirjallisesti vahvistettava pyynnön vas-
taanottaminen tietoja pyytävän sopimuspuolen 
toimivaltaiselle viranomaiselle ja ilmoitettava 
tietoja pyytävän sopimuspuolen toimivaltaisel-
le viranomaiselle pyynnön mahdollisista puut-
teista 60 päivän kuluessa pyynnön vastaanot-
tamisesta. 

b) jos pyynnön vastaanottaneen sopimus-

to the competent authority of the requested 
Party when making a request for information 
under the Agreement to demonstrate the fore-
seeable relevance of the information to the re-
quest: 

a) the identity of the person under examina-
tion or investigation; 

b) a statement of the information sought in-
cluding its nature and the form in which the 
applicant Party wishes to receive the informa-
tion from the requested Party; 

c) the tax purpose for which the information 
is sought; 

d) grounds for believing that the informa-
tion requested is held in the requested Party or 
is in the possession or control of a person 
within the jurisdiction of the requested Party; 

 
 
e) to the extent known, the name and ad-

dress of any person believed to be in posses-
sion of the requested information; 

f) a statement that the request is in confor-
mity with the law and administrative practices 
of the applicant Party, that if the requested in-
formation was within the jurisdiction of the 
applicant Party then the competent authority 
of the applicant Party would be able to obtain 
the information under the laws of the appli-
cant Party or in the normal course of adminis-
trative practice and that it is in conformity 
with this Agreement; 

g) a statement that the applicant Party has 
pursued all means available in its own terri-
tory to obtain the information, except those 
that would give rise to disproportionate diffi-
culties. 

6. The competent authority of the requested 
Party shall forward the requested information 
as promptly as possible to the applicant Party. 
To ensure a prompt response, the competent 
authority of the requested Party shall: 

 
 
a) Confirm receipt of a request in writing to 

the competent authority of the applicant Party 
and shall notify the competent authority of the 
applicant Party of deficiencies in the request, 
if any, within 60 days of the receipt of the re-
quest. 

 
b) If the competent authority of the re-
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puolen toimivaltainen viranomainen ei ole 
voinut hankkia ja antaa tietoja 90 päivän kulu-
essa pyynnön vastaanottamisesta mukaan lu-
kien se, että se kohtaa esteitä tietojen antami-
sessa tai kieltäytyy toimittamasta niitä, sen on 
välittömästi ilmoitettava asiasta tietoja pyytä-
välle sopimuspuolelle, selitettävä syy siihen, 
ettei se voi hankkia ja antaa tietoja, esteiden 
laatu tai kieltäytymisensä syyt. 
 

quested Party has been unable to obtain and 
provide the information within 90 days of re-
ceipt of the request, including if it encounters 
obstacles in furnishing the information or it 
refuses to furnish the information, it shall 
immediately inform the applicant Party, ex-
plaining the reason for its inability, the nature 
of the obstacles or the reasons for its refusal. 
 

 
6 artikla 

Verotarkastukset ulkomailla 

1. Sopimuspuoli voi sallia toisen sopimus-
puolen toimivaltaisen viranomaisen edustajien 
tulla ensiksi mainitun sopimuspuolen alueelle 
haastattelemaan luonnollisia henkilöitä ja tut-
kimaan asiakirjoja kyseisten henkilöiden kir-
jallisella suostumuksella. Viimeksi mainitun 
sopimuspuolen toimivaltaisen viranomaisen 
on ilmoitettava ensiksi mainitun sopimuspuo-
len toimivaltaiselle viranomaiselle kyseisten 
luonnollisten henkilöiden tapaamisaika ja -
paikka. 

2. Sopimuspuolen toimivaltaisen viranomai-
sen pyynnöstä toisen sopimuspuolen toimival-
tainen viranomainen voi sallia ensiksi maini-
tun sopimuspuolen toimivaltaisen viranomai-
sen edustajien olla läsnä verotarkastuksen so-
pivassa osassa jälkimmäisessä sopimuspuoles-
sa. 

3. Jos 2 kappaleessa tarkoitettuun pyyntöön 
suostutaan, tarkastuksen suorittavan sopimus-
puolen toimivaltaisen viranomaisen on mah-
dollisimman pian ilmoitettava toisen sopimus-
puolen toimivaltaiselle viranomaiselle tarkas-
tusaika ja -paikka, tarkastuksen suorittajaksi 
nimetty viranomainen tai virkamies ja ne me-
nettelytavat ja ehdot, joita ensiksi mainittu so-
pimuspuoli edellyttää tarkastuksen suorittami-
seksi. Kaikki verotarkastuksen suorittamista 
koskevat päätökset tekee tarkastuksen suorit-
tava sopimuspuoli. 
 

Article 6 

Tax Examinations Abroad 

1. A Contracting Party may allow represen-
tatives of the competent authority of the other 
Contracting Party to enter the territory of the 
first-mentioned Party to interview individuals 
and examine records with the written consent 
of the persons concerned. The competent au-
thority of the second-mentioned Party shall 
notify the competent authority of the first-
mentioned Party of the time and place of the 
meeting with the individuals concerned. 

 
2. At the request of the competent authority 

of one Contracting Party, the competent au-
thority of the other Contracting Party may al-
low representatives of the competent authority 
of the first-mentioned Party to be present at 
the appropriate part of a tax examination in 
the second-mentioned Party. 

3. If the request referred to in paragraph 2 is 
acceded to, the competent authority of the 
Contracting Party conducting the examination 
shall, as soon as possible, notify the compe-
tent authority of the other Party about the time 
and place of the examination, the authority or 
official designated to carry out the examina-
tion and the procedures and conditions re-
quired by the first-mentioned Party for the 
conduct of the examination. All decisions 
with respect to the conduct of the tax exami-
nation shall be made by the Party conducting 
the examination. 
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7 artikla 

Pyynnön hylkäämismahdollisuus 

1. Pyynnön vastaanottanut sopimuspuoli ei 
ole velvollinen hankkimaan tai antamaan tieto-
ja, joita tietoja pyytävä sopimuspuoli ei pys-
tyisi omien lakiensa mukaan hankkimaan omi-
en verolakiensa hallinnointia tai toimeenpanoa 
varten. Pyynnön vastaanottanen sopimuspuo-
len toimivaltainen viranomainen voi kieltäytyä 
antamasta virka-apua, jos pyyntöä ei ole tehty 
tämän sopimuksen mukaisesti. 

2. Tämän sopimuksen määräykset eivät vel-
voita sopimuspuolta hankkimaan tietoja, jotka 
paljastaisivat liikesalaisuuden taikka teollisen, 
kaupallisen tai ammatillisen salaisuuden tai 
elinkeinotoiminnassa käytetyn menettelytavan. 
Edellä olevan estämättä 5 artiklan 4 kappa-
leessa tarkoitettuja tietoja ei ole käsiteltävä täl-
laisena salaisuutena tai menettelytapana vain 
sen vuoksi, että ne täyttävät siinä kappaleessa 
olevat kriteerit. 

3. Tämän sopimuksen määräykset eivät vel-
voita sopimuspuolta hankkimaan tai antamaan 
tietoja, jotka paljastaisivat luottamuksellista 
yhteydenpitoa asiakkaan ja oikeudenkäyn-
tiasiamiehen tai muun hyväksytyn oikeusavus-
tajan välillä, jos tällainen yhteydenpito: 

 
a) tapahtuu oikeudellisten neuvojen hakemi-

seksi tai antamiseksi tai 
b) tapahtuu tietojen käyttämiseksi vireillä 

olevassa tai harkinnan alaisena olevassa oi-
keudenkäynnissä. 

4. Pyynnön vastaanottanut sopimuspuoli voi 
hylätä tietopyynnön, jos tietojen paljastaminen 
olisi vastoin yleistä etua (ordre public). 

 
5. Tietopyynnöstä ei saada kieltäytyä sillä 

perusteella, että pyynnön aiheuttava verosaa-
minen kiistetään. 

6. Pyynnön vastaanottanut sopimuspuoli voi 
hylätä tietopyynnön, jos tietoja pyytävä sopi-
muspuoli pyytää tietoja oman verolainsäädän-
tönsä sellaisen säännöksen tai siihen liittyvän 
vaatimuksen hallinnoimiseksi tai toimeenpa-
nemiseksi, joka syrjii pyynnön vastaanotta-
neen sopimuspuolen kansalaista verrattuna tie-
toja pyytävän sopimuspuolen kansalaiseen 
samoissa olosuhteissa. 
 

Article 7 

Possibility of Declining a Request 

1. The requested Party shall not be required 
to obtain or provide information that the ap-
plicant Party would not be able to obtain un-
der its own laws for purposes of the admini-
stration or enforcement of its own tax laws. 
The competent authority of the requested 
Party may decline to assist where the request 
is not made in conformity with this Agree-
ment. 

2. The provisions of this Agreement shall 
not impose on a Contracting Party the obliga-
tion to supply information which would dis-
close any trade, business, industrial, commer-
cial or professional secret or trade process. 
Notwithstanding the foregoing, information of 
the type referred to in Article 5, paragraph 4 
shall not be treated as such a secret or trade 
process merely because it meets the criteria in 
that paragraph. 

3. The provisions of this Agreement shall 
not impose on a Contracting Party the obliga-
tion to obtain or provide information, which 
would reveal confidential communications be-
tween a client and an attorney, solicitor or 
other admitted legal representative where such 
communications are: 

(a) produced for the purposes of seeking or 
providing legal advice or 

(b) produced for the purposes of use in ex-
isting or contemplated legal proceedings. 

 
4. The requested Party may decline a re-

quest for information if the disclosure of the 
information would be contrary to public pol-
icy (ordre public). 

5. A request for information shall not be re-
fused on the ground that the tax claim giving 
rise to the request is disputed. 

6. The requested Party may decline a re-
quest for information if the information is re-
quested by the applicant Party to administer or 
enforce a provision of the tax law of the ap-
plicant Party, or any requirement connected 
therewith, which discriminates against a na-
tional of the requested Party as compared with 
a national of the applicant Party in the same 
circumstances. 
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8 artikla 

Salassapito 

Sopimuspuolen tämän sopimuksen perus-
teella vastaanottamia tietoja on käsiteltävä sa-
laisina ja niitä saadaan ilmaista vain niille ky-
seisen sopimuspuolen toimivalta-alueeseen 
kuuluville henkilöille tai viranomaisille (mu-
kaan lukien tuomioistuimet ja hallintoelimet), 
jotka määräävät, kantavat tai perivät sopimus-
puolen kantamia veroja tai käsittelevät niitä 
koskevia syytteitä tai valituksia. Näiden henki-
löiden tai viranomaisten on käytettävä tietoja 
vain tällaisiin tarkoituksiin. Ne saavat ilmaista 
tietoja julkisessa oikeudenkäynnissä tai tuo-
mioistuimen ratkaisuissa. Tietoja ei saada il-
maista muulle henkilölle tai yksikölle tai vi-
ranomaiselle tai muulle toimivalta-alueelle il-
man pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen 
toimivaltaisen viranomaisen erityistä kirjallista 
suostumusta. 
 

Article 8 

Confidentiality 

Any information received by a Contracting 
Party under this Agreement shall be treated as 
confidential and may be disclosed only to per-
sons or authorities (including courts and ad-
ministrative bodies) in the jurisdiction of the 
Contracting Party concerned with the assess-
ment or collection of, the enforcement or 
prosecution in respect of, or the determination 
of appeals in relation to, the taxes imposed by 
a Contracting Party. Such persons or authori-
ties shall use such information only for such 
purposes. They may disclose the information 
in public court proceedings or in judicial deci-
sions. The information may not be disclosed 
to any other person or entity or authority or 
any other jurisdiction without the express 
written consent of the competent authority of 
the requested Party. 
 

 
9 artikla 

Kulut 

Sopimuspuolten on sovittava virka-avun an-
tamisessa syntyneiden kulujen jakautumisesta. 
 

Article 9 

Costs 

Incidence of costs incurred in providing as-
sistance shall be agreed by the Contracting 
Parties. 
 

 
10 artikla 

Keskinäinen sopimusmenettely 

1. Milloin sopimuspuolten välille syntyy 
vaikeuksia tai epävarmuutta tämän sopimuk-
sen soveltamisessa tai tulkinnassa, toimival-
taisten viranomaisten pitää pyrkiä ratkaise-
maan asia keskinäisellä sopimuksella. 

 
2. Edellä 1 kappaleessa tarkoitettujen sopi-

musten lisäksi sopimuspuolten toimivaltaiset 
viranomaiset voivat sopia 5 ja 6 artiklaa sovel-
lettaessa käytettävistä menettelytavoista. 

 
3. Sopimuspuolten toimivaltaiset viranomai-

set voivat olla suoraan yhteydessä toisiinsa 
tämän artiklan mukaisen sopimuksen aikaan-

Article 10 

Mutual agreement procedure 

1. Where difficulties or doubts arise be-
tween the Parties regarding the implementa-
tion or interpretation of this Agreement, the 
respective competent authorities shall en-
deavour to resolve the matter by mutual 
agreement. 

2. In addition to the agreements referred to 
in paragraph 1, the competent authorities of 
the Contracting Parties may mutually agree on 
the procedures to be used under Articles 5 and 
6. 

3. The competent authorities of the Con-
tracting Parties may communicate with each 
other directly for purposes of reaching agree-
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saamiseksi. 
 

ment under this Article. 
 

 
11 artikla 

Voimaantulo 

1. Kummankin sopimuspuolen on ilmoitet-
tava kirjallisesti toiselle sopimuspuolelle nii-
den toimien suorittamisesta, joita sen lainsää-
däntö tämän sopimuksen voimaantulemiseksi 
edellyttää. 

2. Sopimus tulee voimaan kolmantenakym-
menentenä päivänä sen jälkeen, kun myöhem-
pi näistä ilmoituksista vastaanotetaan ja sitä 
sovelletaan  

a) verorikosasioiden osalta voimaantulopäi-
västä alkaen, verokausilta, jotka alkavat 1 päi-
vänä tammikuuta 2004 tai sen jälkeen, tai jos 
verokautta ei ole, kaikkiin niihin veroihin, jot-
ka määrätään 1 päivänä tammikuuta 2004 tai 
sen jälkeen;  

b) kaikkien muiden 1 artiklan piiriin kuulu-
vien asioiden tapauksessa niiden verokausien 
osalta, jotka alkavat tämän sopimuksen voi-
maantuloajankohtaa lähinnä seuraavan vuoden 
tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen, tai jos 
verokautta ei ole, kaikkiin niihin veroihin, jot-
ka määrätään sopimuksen voimaantuloajan-
kohtaa lähinnä seuraavan tammikuun 1 päivä-
nä tai sen jälkeen. 
 

Article 11 

Entry into Force 

1. Each of the Parties shall notify the other 
in writing of the completion of the procedures 
required by its law for the entry into force of 
this Agreement. 

 
2. The Agreement shall enter into force on 

the thirtieth day after the receipt of the later of 
these notifications and shall thereupon have 
effect 

(a) for criminal tax matters, on the date of 
entry into force, for taxable periods beginning 
on or after 1 January 2004 or, where there is 
no taxable period, for all charges to tax arising 
on or after 1 January 2004; 

 
(b) for all other matters covered in Article 1, 

for taxable periods beginning on or after the 
first day of January of the year next following 
the date on which the Agreement enters into 
force, or where there is no taxable period, for 
all charges to tax arising on or after the first 
day of January of the year next following the 
date on which the Agreement enters into 
force. 
 

 
12 artikla 

Päättyminen 

1. Tämä sopimus on voimassa siihen asti 
kun jompikumpi sopimuspuoli irtisanoo sen. 
Kumpikin sopimuspuoli voi irtisanoa sopi-
muksen antamalla kirjallisen irtisanomisilmoi-
tuksen toiselle sopimuspuolelle. Siinä tapauk-
sessa sopimusta lakataan soveltamasta sen 
kuukauden ensimmäisenä päivänä, joka seuraa 
kuuden kuukauden kuluttua ajankohdasta, jona 
toinen sopimuspuoli on vastaanottanut irtisa-
nomisilmoituksen. 

2. Jos sopimus irtisanotaan, 8 artiklan mää-
räykset sitovat edelleen kumpaakin sopimus-
puolta tämän sopimuksen perusteella saatujen 
tietojen osalta. 
 

Article 12 

Termination 

1. This Agreement shall remain in force un-
til terminated by a Party. Either Party may 
terminate the Agreement by giving written 
notice of termination to the other Party. In 
such case, the Agreement shall cease to have 
effect on the first day of the month following 
the end of the period of six months after the 
date of receipt of notice of termination by the 
other Party.  

 
2. In the event of termination, both Parties 

shall remain bound by the provisions of Arti-
cle 8 with respect to any information obtained 
under the Agreement.  
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Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, asian-
mukaisesti siihen valtuutettuina, ovat allekir-
joittaneet tämän sopimuksen. 
 

Tehty Tukholmassa 1 päivänä huhtikuuta 
2009, kahtena englanninkielisenä kappaleena. 
 
 
SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN 

PUOLESTA: 
 
 

CAYMANSAARTEN HALLITUKSEN 
PUOLESTA: 

 

In witness whereof the undersigned being 
duly authorised thereto have signed the 
Agreement. 
 

Done at Stockholm this 1st day of April 
2009, in duplicate in the English language. 
 
 

FOR THE GOVERNMENT OF THE  
REPUBLIC OF FINLAND: 

 
 

FOR THE GOVERNMENT OF THE  
CAYMAN ISLANDS: 
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SOPIMUS 

 
SUOMEN TASAVALLAN JA CAYMAN-
SAARTEN VÄLILLÄ LUONNOLLISTEN 

HENKILÖIDEN KAKSINKERTAISEN 
VEROTUKSEN VÄLTTÄMISEKSI 

 

Suomen tasavallan hallitus ja Caymansaar-
ten hallitus, jotka haluavat tehdä sopimuksen 
luonnollisten henkilöiden tuloveroja koskevan 
kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi, ovat 
sopineet seuraavasta: 
 

AGREEMENT 
 

BETWEEN THE REPUBLIC OF FINLAND 
AND THE CAYMAN ISLANDS FOR THE 
AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION 

ON INDIVIDUALS 
 

The Government of the Republic of Finland 
and the Government of the Cayman Islands, 
desiring to conclude an Agreement for the 
avoidance of double taxation on individuals 
with respect to taxes on income, have agreed 
as follows:  
 

 
1 artikla 

Sopimuksen piiriin kuuluvat luonnolliset hen-
kilöt 

Tätä sopimusta sovelletaan luonnollisiin 
henkilöihin, jotka asuvat yhdessä sopimuspuo-
lessa tai molemmissa sopimuspuolissa. 
 

Article 1  

Individuals covered 

 
This Agreement shall apply to individuals 

who are residents of one or both of the Par-
ties. 
 

 
2 artikla 

Sopimuksen piiriin kuuluvat verot 

1. Tällä hetkellä suoritettavat verot, joihin 
sopimusta sovelletaan, ovat: 

a) Caymansaarten osalta: kaikki Cayman-
saarten määräämät verot, jotka ovat pääasialli-
sesti samanluonteisia kuin ne Suomen nykyi-
set verot, joihin tätä sopimusta sovelletaan 
(jäljempänä "Caymansaarten vero"); 

 
b) Suomen osalta: 
1) valtion tulovero (ansiotulo); 
2) kunnallisvero; 
3) kirkollisvero; 
4) rajoitetusti verovelvollisen lähdevero; 
 
(jäljempänä "Suomen vero"). 
2. Sopimusta sovelletaan myös kaikkiin sa-

manlaisiin tai pääasiallisesti samanluonteisiin 
veroihin, joita määrätään sopimuksen allekir-
joittamisajankohdan jälkeen tällä hetkellä suo-
ritettavien verojen ohella tai asemesta. Sopi-
muspuolten toimivaltaisten viranomaisten on 
ilmoitettava toisilleen luonnollisia henkilöitä 

Article 2  

Taxes covered  

1. The existing taxes to which the Agree-
ment shall apply are:  

(a) in the case of the Cayman Islands: any 
tax imposed by the Cayman Islands which is 
substantially similar to the existing taxes of 
Finland to which this Agreement applies 
(hereinafter referred to as "Cayman Islands 
tax");  

(b) in the case of Finland:  
(i) the state income tax (earned income);  
(ii) the communal tax;  
(iii) the church tax;  
(iv) the tax withheld at source from non-

residents' income;  
(hereinafter referred to as "Finnish tax").  
2. The Agreement shall apply also to any 

identical or substantially similar taxes that are 
imposed after the date of signature of the 
Agreement in addition to, or in place of, the 
existing taxes. The competent authorities of 
the Parties shall notify each other of any sig-
nificant changes that have been made in their 
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koskevaan verolainsäädäntöönsä tehdyistä 
merkittävistä muutoksista. 
 

taxation laws concerning individuals. 
 

 
3 artikla 

Yleiset määritelmät 

1. Jollei asiayhteydestä muuta johdu, tätä 
sopimusta sovellettaessa: 

a) "sopimuspuoli" tarkoittaa Caymansaaria 
tai Suomea sen mukaan kuin asiayhteys edel-
lyttää; "sopimuspuolet" tarkoittaa Caymansaa-
ria ja Suomea; 

b) "Caymansaaret" tarkoittaa Caymansaarten 
aluetta ja sisältää aluemeren, Caymansaarten 
merirajojen sisällä olevat alueet ja kaikki alu-
eet, joilla Caymansaaret kansainvälisen oikeu-
den mukaisesti saa käyttää oikeuksiaan me-
renpohjaan ja sen sisustaan ja niiden luonnon-
varoihin; 

 
c) "Suomi" tarkoittaa Suomen tasavaltaa ja, 

maantieteellisessä merkityksessä käytettynä, 
Suomen tasavallan aluetta ja Suomen tasaval-
lan aluevesiin rajoittuvia alueita, joilla Suomi 
lainsäädäntönsä mukaan ja kansainvälisen oi-
keuden mukaisesti saa käyttää oikeuksiaan 
merenpohjan ja sen sisustan sekä niiden ylä-
puolella olevien vesien luonnonvarojen tutki-
miseen ja hyväksikäyttöön; 

 
 
d) "toimivaltainen viranomainen" tarkoittaa: 
1) Caymansaarten osalta the Tax Informati-

on Authority tai sen nimeämä henkilö tai vi-
ranomainen; 

2) Suomen osalta valtiovarainministeriötä, 
sen valtuuttamaa edustajaa tai sitä viranomais-
ta, jonka valtiovarainministeriö määrää toimi-
valtaiseksi viranomaiseksi; 

e) ilmaisua "yritys" sovelletaan kaikkeen lii-
ketoiminnan harjoittamiseen;  

f) "kansainvälinen liikenne" tarkoittaa kulje-
tusta sellaisella laivalla tai ilma-aluksella, jota 
sopimuspuolen yritys käyttää, paitsi milloin 
laivaa tai ilma-alusta käytetään ainoastaan toi-
sessa sopimuspuolessa olevien paikkojen vä-
lillä. 

2. Kun sopimuspuoli jonakin ajankohtana 
soveltaa sopimusta, katsotaan, jollei asiayh-
teydestä muuta johdu, jokaisella ilmaisulla, jo-

Article 3  

General definitions 

1. For the purposes of this Agreement, un-
less the context otherwise requires:  

(a) the term "a Party" means the Cayman Is-
lands or Finland, as the context requires; the 
term "Parties" means the Cayman Islands and 
Finland; 

(b) the term "Cayman Islands" means the 
territory of the Cayman Islands and includes 
the territorial sea, areas within the maritime 
boundaries of the Cayman Islands and any 
area within which in accordance with interna-
tional law the rights of the Cayman Islands 
with respect to the seabed and sub-soil and 
their natural resources may be exercised; 

(c) the term "Finland" means the Republic 
of Finland and, when used in a geographical 
sense, means the territory of the Republic of 
Finland, and any area adjacent to the territo-
rial waters of the Republic of Finland within 
which, under the laws of Finland and in ac-
cordance with international law, the rights of 
Finland with respect to the exploration for and 
exploitation of the natural resources of the sea 
bed and its sub-soil and of the superjacent wa-
ters may be exercised; 

(d) the term "competent authority" means; 
(i) in the case of the Cayman Islands, the 

Tax Information Authority or a person or au-
thority designated by it; 

(ii) in the case of Finland, the Ministry of 
Finance, its authorised representative or the 
authority which, by the Ministry of Finance, is 
designated as competent authority; 

(e) the term "enterprise" applies to the car-
rying on of any business; 

(f) the term "international traffic" means any 
transport by a ship or aircraft operated by an 
enterprise of a Party, except when the ship or 
aircraft is operated solely between places in 
the other Party.  

 
2. As regards the application of the Agree-

ment at any time by a Party, any term not de-
fined therein shall, unless the context other-
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ta ei ole sopimuksessa määritelty, olevan se 
merkitys, joka sillä tänä ajankohtana on tämän 
sopimuspuolen lainsäädännön mukaan, ja tä-
män sopimuspuolen sovellettavan verolain-
säädännön mukaisella merkityksellä on etusija 
ilmaisulle tämän sopimuspuolen muussa lain-
säädännössä annettuun merkitykseen nähden. 
 

wise requires, have the meaning that it has at 
that time under the law of that Party, any 
meaning under the applicable tax laws of that 
Party prevailing over a meaning given to the 
term under other laws of that Party. 
 

 
4 artikla 

Sopimuspuolessa asuva henkilö 

1. Tätä sopimusta sovellettaessa ilmaisu "so-
pimuspuolessa asuva henkilö" tarkoittaa: 

a) Suomessa sellaista luonnollista henkilöä, 
joka on Suomen lainsäädännön mukaan siellä 
verovelvollinen domisiilin, asumisen tai muun 
luonteeltaan samanlaisen kriteerin perusteella. 
Tämä ilmaisu ei kuitenkaan käsitä luonnollista 
henkilöä, joka on Suomessa verovelvollinen 
vain Suomessa olevista lähteistä saadun tulon 
perusteella; 

b) Caymansaarilla sellaista luonnollista hen-
kilöä, joka sen lainsäädännön mukaan tunnis-
tetaan siellä asuvaksi hänen domisiilinsa, 
asumisensa tai muun luonteeltaan samanlaisen 
kriteerin perusteella. 

2. Milloin luonnollinen henkilö 1 kappaleen 
määräysten mukaan asuu kummassakin sopi-
muspuolessa, hänen asemansa määritetään 
seuraavasti: 

a) hänen katsotaan asuvan vain siinä sopi-
muspuolessa, jossa hänen käytettävänään on 
vakinainen asunto; jos hänen käytettävänään 
on vakinainen asunto molemmissa sopimus-
puolissa, hänen katsotaan asuvan vain siinä 
sopimuspuolessa, johon hänen henkilökohtai-
set ja taloudelliset suhteensa ovat kiinteämmät 
(elinetujen keskus); 

b) jos ei voida ratkaista, kummassa sopi-
muspuolessa hänen elinetujensa keskus on, tai 
jos hänen käytettävänään ei ole vakinaista 
asuntoa kummassakaan sopimuspuolessa, hä-
nen katsotaan asuvan vain siinä sopimuspuo-
lessa, jossa hän oleskelee pysyvästi; 

c) jos hän oleskelee pysyvästi molemmissa 
sopimuspuolissa tai ei oleskele pysyvästi 
kummassakaan niistä, sopimuspuolten toimi-
valtaisten viranomaisten on ratkaistava asia 
keskinäisin sopimuksin. 
 

Article 4  

Resident 

1. For the purposes of this Agreement, the 
term "resident of a Party" means: 

(a) in Finland, any individual who, under 
the laws of Finland, is liable to tax therein by 
reason of his domicile, residence or any other 
criterion of a similar nature. This term, how-
ever, does not include an individual who is li-
able to tax in Finland in respect only of in-
come from sources in Finland; 

 
(b) in the Cayman Islands, any individual, 

who under its laws, is recognised as a resident 
by reason of his domicile, residence or any 
other criterion of a similar nature.  

 
2. Where by reason of the provisions of 

paragraph 1 an individual is a resident in both 
Parties, then his status shall be determined as 
follows: 

(a) he shall be deemed to be a resident only 
of the Party in which he has a permanent 
home available to him; if he has a permanent 
home available to him in both Parties, he shall 
be deemed to be a resident only of the Party 
with which his personal and economic rela-
tions are closer (centre of vital interests); 

 
(b) if the Party in which he has his centre of 

vital interests cannot be determined, or if he 
has not a permanent home available to him in 
either Party, he shall be deemed to be a resi-
dent only of the Party in which he has an ha-
bitual abode; 

(c) if he has an habitual abode in both Par-
ties or in neither of them, the competent au-
thorities of the Parties shall settle the question 
by mutual agreement. 
 



 HE 127/2009 vp  
  

 

25

 
5 artikla 

Työtulo 

1. Jollei 6, 7, 8 ja 9 artiklan määräyksistä 
muuta johdu, verotetaan palkasta ja muusta 
samanlaisesta hyvityksestä, jonka sopimus-
puolessa asuva henkilö saa epäitsenäisestä 
työstä, vain tässä sopimuspuolessa, jollei työtä 
tehdä toisessa sopimuspuolessa. Jos työ teh-
dään tässä toisessa sopimuspuolessa, työstä 
saadusta hyvityksestä voidaan verottaa tässä 
toisessa sopimuspuolessa. 

2. Tämän artiklan 1 kappaleen määräysten 
estämättä verotetaan hyvityksestä, jonka so-
pimuspuolessa asuva henkilö saa toisessa so-
pimuspuolessa tekemästään epäitsenäisestä 
työstä, vain ensiksi mainitussa sopimuspuoles-
sa, jos: 

a) saaja oleskelee toisessa sopimuspuolessa 
yhdessä jaksossa, tai useassa jaksossa yhteen-
sä, enintään 183 päivää 12 kuukauden ajanjak-
sona, joka alkaa tai päättyy kyseisen verovuo-
den aikana; ja 

b) hyvityksen maksaa sellainen työnantaja 
tai se maksetaan sellaisen työnantajan puoles-
ta, joka ei ole toisessa sopimuspuolessa asuva; 
ja 

c) hyvityksellä ei rasiteta kiinteää liikepaik-
kaa, joka työnantajalla on toisessa sopimus-
puolessa ja josta liiketoimintaa kokonaan tai 
osittain harjoitetaan. 

3. Tämän artiklan 2 kappaletta ei sovelleta 
hyvitykseen, jonka sopimuspuolessa asuva 
henkilö saa toisessa sopimuspuolessa tekemäs-
tään epäitsenäisestä työstä ja jonka maksaa 
sellainen työnantaja tai joka maksetaan sellai-
sen työnantajan puolesta, joka ei asu tässä toi-
sessa sopimuspuolessa, jos: 

a) saaja suorittaa tämän työn aikana palvelu-
ja muulle henkilölle kuin työnantajalle ja tämä 
henkilö välittömästi tai välillisesti valvoo, oh-
jaa tai kontrolloi tapaa, jolla nämä palvelut 
suoritetaan, ja; 

 
b) nämä palvelut ovat olennainen osa tämän 

henkilön harjoittamaa liiketoimintaa. 
 
4. Edellä tässä artiklassa olevien määräysten 

estämättä voidaan hyvityksestä, joka saadaan 
sopimuspuolen yrityksen kansainväliseen lii-

Article 5  

Income from employment 

1. Subject to the provisions of Articles 6, 7, 
8 and 9, salaries, wages and other similar re-
muneration derived by a resident of a Party in 
respect of an employment shall be taxable 
only in that Party unless the employment is 
exercised in the other Party. If the employ-
ment is so exercised, such remuneration as is 
derived therefrom may be taxed in that other 
Party.  

2. Notwithstanding the provisions of para-
graph 1, remuneration derived by a resident of 
a Party in respect of an employment exercised 
in the other Party shall be taxable only in the 
first-mentioned Party if: 

 
(a) the recipient is present in the other Party 

for a period or periods not exceeding in the 
aggregate 183 days in any twelve month pe-
riod commencing or ending in the fiscal year 
concerned; and 

(b) the remuneration is paid by, or on behalf 
of, an employer who is not a resident of the 
other Party; and 

 
(c) the remuneration is not borne by a fixed 

place of business through which the business 
is wholly or partly carried on which the em-
ployer has in the other Party.  

3. Paragraph 2 of this Article shall not apply 
to remuneration derived by a resident of a 
Party in respect of an employment exercised 
in the other Party and paid by, or on behalf of, 
an employer who is not a resident of that other 
Party if: 

 
a) the recipient renders services in the 

course of that employment to a person other 
than the employer and that person, directly or 
indirectly, supervises, directs or controls the 
manner in which those services are per-
formed, and; 

b) those services constitute an integral part 
of the business activities carried on by that 
person.  

4. Notwithstanding the preceding provisions 
of this Article, remuneration derived in re-
spect of an employment exercised aboard a 
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kenteeseen käyttämässä laivassa tai ilma-
aluksessa tehdystä epäitsenäisestä työstä, ve-
rottaa tässä sopimuspuolessa. 
 

ship or aircraft operated in international traffic 
by an enterprise of a Party, may be taxed in 
that Party. 
 

 
6 artikla 

Johtokunnan jäsenen palkkio
 

Johtokunnan jäsenen palkkiosta ja muusta 
samanlaisesta suorituksesta, jonka sopimus-
puolessa asuva henkilö saa toisessa sopimus-
puolessa asuvan yhtiön hallituksen tai muun 
sellaisen toimielimen jäsenenä, voidaan verot-
taa tässä toisessa sopimuspuolessa. 
 

Article 6 

Directors' fees 

Directors' fees and other similar payments 
derived by a resident of a Party in his capacity 
as a member of the board of directors or any 
other similar organ of a company which is 
resident of the other Party may be taxed in 
that other Party. 
 

 
7 artikla 

Taiteilijat ja urheilijat
 

1. Tulosta, jonka sopimuspuolessa asuva 
henkilö saa viihdetaiteilijana, kuten teatteri- 
tai elokuvanäyttelijänä, radio- tai televisiotai-
teilijana, muusikkona tai urheilijana, toisessa 
sopimuspuolessa harjoittamastaan henkilökoh-
taisesta toiminnasta, voidaan verottaa tässä 
toisessa sopimuspuolessa. 

2. Milloin tulo, joka saadaan viihdetaiteilijan 
tai urheilijan tässä ominaisuudessaan harjoit-
tamasta henkilökohtaisesta toiminnasta, ei tule 
viihdetaiteilijalle tai urheilijalle itselleen, vaan 
toiselle luonnolliselle henkilölle tai oikeus-
henkilölle, voidaan tästä tulosta verottaa siinä 
sopimuspuolessa, jossa viihdetaiteilija tai ur-
heilija harjoittaa toimintaansa. 
 

Article 7 

Artistes and sportsmen 

1. Income derived by a resident of a Party as 
an entertainer, such as a theatre, motion pic-
ture, radio or television artiste, or a musician, 
or as a sportsman, from his personal activities 
as such exercised in the other Party, may be 
taxed in that other Party. 

 
2. Where income in respect of personal ac-

tivities exercised by an entertainer or a sports-
man in his capacity as such accrues not to the 
entertainer or sportsman himself but to an-
other individual or legal entity, that income 
may be taxed in the Party in which the activi-
ties of the entertainer or sportsman are exer-
cised. 
 

 
8 artikla 

Eläkkeet 

1. Eläkkeestä ja muusta etuudesta, joka tois-
tuvasti tai kertakorvauksena suoritetaan sopi-
muspuolen sosiaalivakuutuslainsäädännön tai 
sopimuspuolen järjestämän muun julkisen so-
siaaliturvan mukaan, tai elinkorosta, joka ker-
tyy sopimuspuolesta, voidaan verottaa tässä 
sopimuspuolessa. 

2. Ilmaisulla "elinkorko" tarkoitetaan tässä 
artiklassa vahvistettua rahamäärää, joka vah-
vistettuina ajankohtina joko elinkautena tai 

Article 8  

Pensions 

1. Pensions paid and other benefits, whether 
periodic or lump-sum compensation, awarded 
under the social security legislation of a Party 
or under any public scheme organized by a 
Party for social welfare purposes, or any an-
nuity arising in a Party, may be taxed in that 
Party.  

2. The term "annuity" as used in this Article 
means a stated sum payable periodically to an 
individual at stated times during his life, or 
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yksilöitynä taikka määritettävissä olevana ai-
kana toistuvasti maksetaan ja joka perustuu 
velvoitukseen toimeenpanna maksut täyden 
raha- tai rahanarvoisen suorituksen (muun 
kuin tehdyn työn) vastikkeeksi. 
 

during a specified or ascertainable period of 
time, under an obligation to make the pay-
ments in return for adequate and full consid-
eration in money or money's worth (other than 
services rendered). 
 

 
9 artikla 

Julkinen palvelus
 

1. a) Palkasta ja muusta samanlaisesta hyvi-
tyksestä (eläkettä lukuun ottamatta), jonka so-
pimuspuoli tai sen valtiollinen osa tai julkisyh-
teisö tai paikallisviranomainen maksaa luon-
nolliselle henkilölle työstä, joka tehdään tä-
män sopimuspuolen tai osan tai yhteisön tai 
viranomaisen palveluksessa, verotetaan vain 
tässä sopimuspuolessa. 

b) Tällaisesta palkasta ja muusta samanlai-
sesta hyvityksestä verotetaan kuitenkin vain 
toisessa sopimuspuolessa, jos työ tehdään täs-
sä sopimuspuolessa ja luonnollinen henkilö on 
tässä sopimuspuolessa asuva eikä hänestä tul-
lut tässä sopimuspuolessa asuvaa vain tämän 
työn tekemiseksi. 

2. Tämän sopimuksen 5, 6 ja 7 artiklan mää-
räyksiä sovelletaan palkkaan ja muuhun sa-
manlaiseen hyvitykseen, joka maksetaan so-
pimuspuolen tai sen valtiollisen osan tai jul-
kisyhteisön tai paikallisviranomaisen harjoit-
taman liiketoiminnan yhteydessä tehdystä 
työstä. 
 

Article 9 

Government service 

1. (a) Salaries, wages and other similar re-
muneration, other than a pension, paid by a 
Party or a political subdivision or a statutory 
body or a local authority thereof to an indi-
vidual in respect of services rendered to that 
Party or subdivision or body or authority shall 
be taxable only in that Party. 

 
(b) However, such salaries, wages and other 

similar remuneration shall be taxable only in 
the other Party if the services are rendered in 
that Party and the individual is a resident of 
that Party who did not become a resident of 
that Party solely for the purpose of rendering 
the services.  

2. The provisions of Articles 5, 6 and 7 shall 
apply to salaries, wages, and other similar re-
muneration in respect of services rendered in 
connection with a business carried on by a 
Party or a political subdivision or a statutory 
body or a local authority thereof. 
 

 
10 artikla 

Opiskelijat 

Rahamääristä, jotka opiskelija tai liikealan 
harjoittelija, joka asuu tai välittömästi ennen 
oleskeluaan sopimuspuolessa asui toisessa so-
pimuspuolessa ja joka oleskelee ensiksi maini-
tussa sopimuspuolessa yksinomaan koulutuk-
sensa tai harjoittelunsa vuoksi, saa elatustaan, 
koulutustaan tai harjoitteluaan varten, ei vero-
teta tässä sopimuspuolessa, edellyttäen, että 
rahamäärät kertyvät tämän sopimuspuolen ul-
kopuolella olevista lähteistä. 
 

Article 10  

Students 

Payments which a student or business ap-
prentice who is or was immediately before 
visiting a Party a resident of the other Party 
and who is present in the first-mentioned 
Party solely for the purpose of his education 
or training receives for the purpose of his 
maintenance, education or training shall not 
be taxed in that Party, provided that such 
payments arise from sources outside that 
Party. 
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11 artikla 

Kaksinkertaisen verotuksen poistaminen 

1. Caymansaarilla kaksinkertainen verotus 
vältetään Caymansaarten lainsäädännön mu-
kaisesti. 

2. Suomessa kaksinkertainen verotus välte-
tään seuraavasti: 

Jollei Suomen lainsäädännöstä, joka koskee 
kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen pois-
tamista, muuta johdu (sikäli kuin tämä lainsää-
däntö ei vaikuta tässä esitettyyn yleiseen peri-
aatteeseen);  

a) Milloin Suomessa asuva henkilö saa tuloa, 
josta tämän sopimuksen määräysten mukaan 
voidaan verottaa Caymansaarilla, Suomen on 
vähennettävä tämän henkilön Suomen verosta 
Caymansaarten lainsäädännön mukaan ja sopi-
muksen mukaisesti maksettua Caymansaarten 
veroa vastaava määrä, joka lasketaan saman tu-
lon perusteella kuin minkä perusteella Suomen 
vero lasketaan. 

 
b) Jos Suomessa asuvan henkilön tulo on so-

pimuksen määräyksen mukaan vapautettu ve-
rosta Suomessa, Suomi voi kuitenkin tämän 
henkilön muusta tulosta suoritettavan veron 
määrää laskiessaan ottaa lukuun sen tulon, joka 
on vapautettu verosta. 
 

Article 11 

Elimination of double taxation 

1. In the Cayman Islands double taxation 
shall be avoided in accordance with the laws 
of the Cayman Islands.  

2. In Finland double taxation shall be 
avoided as follows:  

Subject to the provisions of Finnish law re-
garding the elimination of international dou-
ble taxation (which shall not affect the general 
principle hereof);  

 
a) Where a resident of Finland derives in-

come which, in accordance with the provi-
sions of this Agreement, may be taxed in the 
Cayman Islands, Finland shall allow as a de-
duction from the Finnish tax of that person, an 
amount equal to the Cayman Islands tax paid 
under Cayman Islands law and in accordance 
with the Agreement, as computed by refer-
ence to the same income by reference to 
which the Finnish tax is computed.  

b) Where in accordance with any provision 
of the Agreement income derived by a resi-
dent of Finland is exempt from tax in Finland, 
Finland may nevertheless, in calculating the 
amount of tax on the remaining income of 
such person, take into account the exempted 
income. 
 

 
12 artikla 

Keskinäinen sopimusmenettely 

1. Jos luonnollinen henkilö katsoo, että so-
pimuspuolen tai molempien sopimuspuolten 
toimenpiteet johtavat tai tulevat johtamaan hä-
nen osaltaan verotukseen, joka on tämän so-
pimuksen määräysten vastainen, hän voi, näi-
den sopimuspuolten sisäisessä lainsäädännössä 
olevista oikeusturvakeinoista riippumatta, 
saattaa asiansa sen sopimuspuolen toimivaltai-
sen viranomaisen käsiteltäväksi, jossa hän 
asuu. Asia on saatettava käsiteltäväksi kolmen 
vuoden kuluessa siitä, kun henkilö sai ensim-
mäisen kerran tiedon toimenpiteestä, joka ai-
heuttaa sopimuksen määräysten vastaisen ve-
rotuksen. 

2. Jos toimivaltainen viranomainen havaitsee 

Article 12  

Mutual agreement procedure 

1. Where an individual considers that the 
actions of one or both of the Parties result or 
will result for him in taxation not in accor-
dance with the provisions of this Agreement, 
he may, irrespective of the remedies provided 
by the domestic law of those Parties, present 
his case to the competent authority of the 
Party of which he is a resident. The case must 
be presented within three years from the first 
notification of the action resulting in taxation 
not in accordance with the provisions of the 
Agreement.  

 
 
2. The competent authority shall endeavour, 
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huomautuksen perustelluksi, mutta ei itse voi 
saada aikaan tyydyttävää ratkaisua, viranomai-
sen on pyrittävä toisen sopimuspuolen toimi-
valtaisen viranomaisen kanssa keskinäisin so-
pimuksin ratkaisemaan asia sopimuksenvastai-
sen verotuksen välttämiseksi. Tehty sopimus 
pannaan täytäntöön sopimuspuolten sisäisessä 
lainsäädännössä olevista aikarajoista riippu-
matta. 

3. Sopimuspuolten toimivaltaisten viran-
omaisten on pyrittävä keskinäisin sopimuksin 
ratkaisemaan sopimuksen tulkinnassa tai so-
veltamisessa syntyvät vaikeudet tai epätietoi-
suutta aiheuttavat kysymykset. 

4. Sopimuspuolten toimivaltaiset viranomai-
set voivat olla suoraan yhteydessä toisiinsa 
edellisten kappaleiden mukaisen sopimuksen 
aikaansaamiseksi. 
 

if the objection appears to it to be justified and 
if it is not itself able to arrive at a satisfactory 
solution, to resolve the case by mutual agree-
ment with the competent authority of the other 
Party, with a view to the avoidance of taxation 
which is not in accordance with the Agree-
ment. Any agreement reached shall be imple-
mented notwithstanding any time limits in the 
domestic law of the Parties.  

3. The competent authorities of the Parties 
shall endeavour to resolve by mutual agree-
ment any difficulties or doubts arising as to 
the interpretation or application of the 
Agreement.  

4. The competent authorities of the Parties 
may communicate with each other directly for 
the purpose of reaching an agreement in the 
sense of the preceding paragraphs. 
 

 
13 artikla 

Voimaantulo 

1. Kummankin sopimuspuolen on ilmoitet-
tava kirjallisesti toiselle sopimuspuolelle nii-
den toimien suorittamisesta, joita sen lainsää-
däntö tämän sopimuksen voimaantulemiseksi 
edellyttää. 

2. Sopimus tulee voimaan kolmantenakym-
menentenä päivänä sen jälkeen, kun myöhem-
pi näistä ilmoituksista vastaanotetaan, ja sitä 
sovelletaan  

a) Caymansaarilla siitä päivästä alkaen; 
b) Suomessa: 
1) lähteellä pidätettävien verojen osalta tu-

loon, joka saadaan sopimuksen voimaantulo-
ajankohtaa lähinnä seuraavan vuoden tammi-
kuun 1 päivänä tai sen jälkeen; 

2) muiden tulosta kannettavien verojen osal-
ta veroihin, jotka määrätään sopimuksen voi-
maantuloajankohtaa lähinnä seuraavan vuoden 
tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen alkavilta 
verovuosilta. 

3. Tätä sopimusta sovelletaan edellyttäen, et-
tä Suomen tasavallan hallituksen ja Cayman-
saarten hallituksen välillä 1 päivänä huhtikuu-
ta 2009 veroasioita koskevista tiedoista tehtyä 
sopimusta sovelletaan. 
 

Article 13  

Entry into force 

1. Each of the Parties shall notify the other 
in writing of the completion of the procedures 
required by its law for the entry into force of 
this Agreement.  
 

2. The Agreement shall enter into force on 
the thirtieth day after the receipt of the later of 
these notifications and shall thereupon have 
effect 

(a) in the Cayman Islands, on that date;  
(b) in Finland: 
(i) in respect of taxes withheld at source, on 

income derived on or after the first day of 
January of the year next following the date on 
which the Agreement enters into force; 

(ii) in respect of other taxes on income, on 
taxes chargeable for any tax year beginning 
on or after the first day of January of the year 
next following the date on which the Agree-
ment enters into force.  

3. This Agreement shall have effect pro-
vided that the Agreement signed on 1st April 
2009 between the Government of the Repub-
lic of Finland and the Government of the 
Cayman Islands concerning information on 
tax matters has effect. 
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14 artikla 

Päättyminen 

Tämä sopimus on voimassa siihen asti kun 
jompikumpi sopimuspuoli irtisanoo sen. 
Kumpikin sopimuspuoli voi irtisanoa sopi-
muksen antamalla kirjallisen irtisanomisilmoi-
tuksen vähintään kuusi kuukautta ennen jonkin 
kalenterivuoden loppua. Tällaisessa tapauk-
sessa sopimusta lakataan soveltamasta  

1) lähteellä pidätettävien verojen osalta tu-
loon, joka saadaan kuuden kuukauden jakson 
loppua lähinnä seuraavan vuoden tammikuun 
1 päivänä tai sen jälkeen; 

2) muiden tulosta kannettavien verojen osal-
ta veroihin, jotka määrätään kuuden kuukau-
den jakson loppua lähinnä seuraavan vuoden 
tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen alkavilta 
verovuosilta. 
 

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, asian-
mukaisesti siihen valtuutettuina, ovat allekir-
joittaneet tämän sopimuksen. 
 

Tehty Pariisissa 17 päivänä kesäkuuta 2009, 
kahtena englanninkielisenä kappaleena. 
 
 

SUOMEN TASAVALLAN  
HALLITUKSEN PUOLESTA  

 
CAYMANSAARTEN HALLITUKSEN 

PUOLESTA  
 
 

Article 14  

Termination 

This Agreement shall remain in force until 
terminated by a Party. Either Party may ter-
minate the Agreement by giving written no-
tice of termination at least six months before 
the end of any calendar year. In such case, the 
Agreement shall cease to have effect 

 
(i) in respect of taxes withheld at source, on 

income derived on or after the first day of 
January of the year next following the end of 
the six month period; 

(ii) in respect of other taxes on income, on 
taxes chargeable for any tax year beginning 
on or after the first day of January of the year 
next following the end of the six month pe-
riod.  

 
In witness whereof the undersigned being 

duly authorised thereto have signed this 
Agreement.  

 
Done at Paris, this 17th day of June 2009, in 

duplicate in the English language. 
 
 

FOR THE GOVERNMENT OF  
THE REPUBLIC OF FINLAND: 

 
 

FOR THE GOVERNMENT OF  
THE CAYMAN ISLANDS: 
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SOPIMUS 

 
SUOMEN TASAVALLAN JA CAYMAN-

SAARTEN VÄLILLÄ LAIVOJA TAI ILMA-
ALUKSIA KANSAINVÄLISESSÄ LIIKEN-

TEESSÄ KÄYTTÄVIEN YRITYSTEN 
KAKSINKERTAISEN VEROTUKSEN 

VÄLTTÄMISEKSI 
 

Suomen tasavallan hallitus ja Caymansaar-
ten hallitus, jotka haluavat tehdä sopimuksen 
laivoja tai ilma-aluksia kansainvälisessä lii-
kenteessä käyttävien yritysten kaksinkertaisen 
verotuksen välttämiseksi, 

 
ovat sopineet seuraavasta: 

 

AGREEMENT 
 
BETWEEN THE REPUBLIC OF FINLAND 
AND THE CAYMAN ISLANDS FOR THE 
AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION 

WITH RESPECT TO ENTERPRISES OP-
ERATING SHIPS OR AIRCRAFT IN IN-

TERNATIONAL TRAFFIC  
 

The Government of the Republic of Finland 
and the Government of the Cayman Islands, 
desiring to conclude an agreement for the 
avoidance of double taxation with respect to 
enterprises operating ships or aircraft in inter-
national traffic,  
have agreed as follows: 
 

 
1 artikla 

Määritelmät 

1. Jollei asiayhteydestä muuta johdu, tätä 
sopimusta sovellettaessa: 

a) "sopimuspuoli" tarkoittaa Suomea tai 
Caymansaaria sen mukaan kuin asiayhteys 
edellyttää; "sopimuspuolet" tarkoittaa Suomea 
ja Caymansaaria; 

b) "Suomi" tarkoittaa Suomen tasavaltaa ja, 
maantieteellisessä merkityksessä käytettynä, 
Suomen tasavallan aluetta ja Suomen tasaval-
lan aluevesiin rajoittuvia alueita, joilla Suomi 
lainsäädäntönsä mukaan ja kansainvälisen oi-
keuden mukaisesti saa käyttää oikeuksiaan 
merenpohjan ja sen sisustan sekä niiden ylä-
puolella olevien vesien luonnonvarojen tutki-
miseen ja hyväksikäyttöön; 

 
 
c) "Caymansaaret" tarkoittaa Caymansaarten 

aluetta ja sisältää aluemeren, Caymansaarten 
merirajojen sisällä olevat alueet ja kaikki alu-
eet, joilla Caymansaaret kansainvälisen oikeu-
den mukaisesti saa käyttää oikeuksiaan me-
renpohjaan ja sen sisustaan ja niiden luonnon-
varoihin; 

 
d) "henkilö" käsittää luonnollisen henkilön, 

yhtiön ja muun henkilöiden yhteenliittymän;  
e) "yhtiö" tarkoittaa oikeushenkilöä tai muu-

ta, jota verotuksessa käsitellään oikeushenki-

Article 1 

Definitions 

For the purposes of this Agreement, unless 
the context otherwise requires:  

(a) the terms "a Party" means Finland or the 
Cayman Islands, as the context requires; the 
term "Parties" means Finland and the Cayman 
Islands;  

(b) the term "Finland" means the Republic 
of Finland and, when used in a geographical 
sense, means the territory of the Republic of 
Finland, and any area adjacent to the territo-
rial waters of the Republic of Finland within 
which, under the laws of Finland and in ac-
cordance with international law, the rights of 
Finland with respect to the exploration for and 
exploitation of the natural resources of the sea 
bed and its sub-soil and of the superjacent wa-
ters may be exercised;  

(c) the term "the Cayman Islands" means 
territory of the Cayman Islands and includes 
the territorial sea, areas within the maritime 
boundaries of the Cayman Islands and any 
area within which in accordance with interna-
tional law the rights of the Cayman Islands 
with respect to the seabed and sub-soil and 
their natural resources may be exercised;  

(d) the term "person" includes an individual, 
a company and any other body of persons; 

(e) the term "company" means any body 
corporate or any entity that is treated as a 
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lönä. 
f) "sopimuspuolessa asuva henkilö" tarkoit-

taa 
1) Suomessa henkilöä, joka on Suomen lain-

säädännön mukaan siellä verovelvollinen do-
misiilin, asumisen, johdon sijaintipaikan, re-
kisteröintipaikan tai muun luonteeltaan saman-
laisen kriteerin perusteella; ilmaisu ei kuiten-
kaan käsitä luonnollista henkilöä, joka on tässä 
sopimuspuolessa verovelvollinen vain tässä 
sopimuspuolessa olevista lähteistä saadun tu-
lon perusteella; 

2) Caymansaarilla henkilöä, joka sen lain-
säädännön mukaan tunnistetaan siellä asuvaksi 
domisiilin, asumisen, muodostamispaikan, to-
siasiallisen johdon sijaintipaikan tai muun 
luonteeltaan samanlaisen kriteerin perusteella; 
edellyttäen, että yksikköä ei ole katsottava 
Caymansaarilla asuvaksi, ellei sen tosiasiallis-
ta johtamista ja aktiivista liiketoimintaa harjoi-
teta Caymansaarilla; 

g) "sopimuspuolen yritys" tarkoittaa yritystä, 
jonka toimintaa sopimuspuolessa asuva henki-
lö harjoittaa;  

h) ilmaisua "yritys" sovelletaan kaikkeen lii-
ketoiminnan harjoittamiseen; 

i) "kansainvälinen liikenne" tarkoittaa kulje-
tusta sellaisella laivalla tai ilma-aluksella, jota 
sopimuspuolen yritys käyttää, paitsi milloin 
laivaa tai ilma-alusta käytetään ainoastaan toi-
sessa sopimuspuolessa olevien paikkojen vä-
lillä;  

j) "laivojen tai ilma-alusten kansainväliseen 
liikenteeseen käyttämisestä saatu tulo" tarkoit-
taa tuloja, bruttotuloja ja voittoja, jotka kerty-
vät: 

1) tällaisesta laivojen tai ilma-alusten käyt-
tämisestä matkustajien tai lastin kuljettami-
seen; 

2) laivojen tai ilma-alusten tilausperusteises-
ta (charter) vuokralle antamisesta, jos vuokral-
le antaminen on laivojen tai ilma-alusten kan-
sainväliseen liikenteeseen käyttämiseen näh-
den vähämerkityksistä; 

3) lippujen tai vastaavien asiakirjojen myyn-
nistä ja palvelujen suorittamisesta tällaisen 
käyttämisen yhteydessä joko yritystä itseään 
varten tai jotakin muuta yritystä varten, jos täl-
lainen lippujen tai vastaavien asiakirjojen 
myynti tai palvelujen suorittaminen välittö-
mästi liittyy laivojen tai ilma-alusten käyttä-
miseen kansainväliseen liikenteeseen tai on 

body corporate for tax purposes;  
(f) the term "resident of a Party" means  
 
(i) in Finland, any person who, under the 

law of Finland, is liable to tax therein by rea-
son of his domicile, residence, place of man-
agement, place of incorporation or any other 
criterion of a similar nature; this term, how-
ever, does not include an individual who is li-
able to tax in that Party in respect only of in-
come from sources in that Party;  

 
(ii) in the Cayman Islands, any person who, 

under its laws, is recognised as a resident by 
reason of his or its domicile, residence, place 
of incorporation, place of effective manage-
ment or other criterion of a similar nature; 
provided that an entity shall not be deemed to 
be resident in the Cayman Islands unless its 
effective management and active business is 
carried on in the Cayman Islands;  

(g) the term "enterprise of a Party" means an 
enterprise, carried on by a resident of a Party;  

(h) the term "enterprise" applies to the car-
rying on of any business;  

 
(i) the term "international traffic" means any 

transport by a ship or aircraft operated by an 
enterprise of a Party, except when the ship or 
aircraft is operated solely between places in 
the other Party;  

 
(j) the term "income derived from the opera-

tion of ships or aircraft in international traffic" 
means revenues, gross receipts and profits de-
rived from:  

(i) such operation of ships or aircraft for the 
transport of passengers or cargo;  

 
(ii) the rental on a charter basis of ships or 

aircraft where the rental is ancillary to the op-
eration of ships or aircraft in international 
traffic;  

 
(iii) the sale of tickets or similar documents 

and the provision of services connected with 
such operation, either for the enterprise itself 
or for any other enterprise, where such sale of 
tickets or similar documents or provision of 
services is directly connected with or ancillary 
to the operation of ships or aircraft in interna-
tional traffic;  
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laivojen tai ilma-alusten kansainväliseen lii-
kenteeseen käyttämiseen nähden vähämerki-
tyksistä; 

4) tavarankuljetukseen käytetyn kontin (sii-
hen luettuna perävaunu ja vastaavanlainen 
kontinkuljetuskalusto) käytöstä, kunnossapi-
dosta tai vuokralleannosta, jos käyttö, kunnos-
sapito tai vuokralleanto välittömästi liittyy lai-
vojen tai ilma-alusten käyttämiseen kansainvä-
liseen liikenteeseen tai on laivojen tai ilma-
alusten kansainväliseen liikenteeseen käyttä-
miseen nähden vähämerkityksistä; 

5) korosta varoille, jotka on talletettu välit-
tömästi laivojen tai ilma-alusten kansainväli-
seen liikenteeseen käyttämisen yhteydessä. 

k) "toimivaltainen viranomainen" tarkoittaa: 
1) Suomen osalta valtiovarainministeriötä, 

sen valtuuttamaa edustajaa tai sitä viranomais-
ta, jonka valtiovarainministeriö määrää toimi-
valtaiseksi viranomaiseksi; 

2) Caymansaarten osalta the Tax Informati-
on Authority tai sen nimeämä henkilö tai vi-
ranomainen; 

2. Kun sopimuspuoli jonakin ajankohtana 
soveltaa sopimusta, katsotaan, jollei asiayh-
teydestä muuta johdu, jokaisella ilmaisulla, jo-
ta ei ole sopimuksessa määritelty, olevan se 
merkitys, joka sillä tänä ajankohtana on tämän 
sopimuspuolen lainsäädännön mukaan, ja tä-
män sopimuspuolen sovellettavan verolain-
säädännön mukaisella merkityksellä on etusija 
ilmaisulle tämän sopimuspuolen muussa lain-
säädännössä annettuun merkitykseen nähden. 
 

 
 
 
(iv) the use, maintenance or rental of con-

tainers (including trailers and related equip-
ment for the transport of containers) used for 
the transport of goods or merchandise, where 
the use, maintenance or rental is directly con-
nected with or ancillary to the operation of 
ships or aircraft in international traffic;  

 
 
(v) interest on funds deposited directly in 

connection with the operation of ships or air-
craft in international traffic;  

(k) the term "competent authority" means: 
(i) in the case of Finland, the Ministry of 

Finance, its authorised representative or the 
authority which, by the Ministry of Finance, is 
designated as competent authority;  

(ii) in the case of the Cayman Islands, the 
Tax Information Authority or a person or au-
thority designated by it. 

2. As regards the application of the Agree-
ment at any time by a Party, any term not de-
fined therein shall, unless the context other-
wise requires, have the meaning that it has at 
that time under the law of that Party, any 
meaning under the applicable tax laws of that 
Party prevailing over a meaning given to the 
term under other laws of that Party. 
 

 
2 artikla 

Kaksinkertaisen verotuksen välttäminen 

1. Tulosta, jonka sopimuspuolen yritys saa 
laivan tai ilma-aluksen käyttämisestä kansain-
väliseen liikenteeseen, verotetaan vain tässä 
sopimuspuolessa. 

2. Voitosta, jonka sopimuspuolen yritys saa 
laivan tai ilma-aluksen tai laivan tai ilma-
aluksen kansainväliseen liikenteeseen käyttä-
miseen liittyvän irtaimen omaisuuden luovu-
tuksesta, verotetaan vain tässä sopimuspuoles-
sa. 

3. Tämän artiklan 1 ja 2 kappaleen määräyk-
siä sovelletaan myös tuloon ja luovutusvoit-
toon, jonka sopimuspuolen yritys saa osallis-

Article 2 

Avoidance of double taxation 

1. Income derived from the operation of 
ships or aircraft in international traffic by an 
enterprise of a Party shall be taxable only in 
that Party.  

2. Gains derived from the alienation of ships 
or aircraft or movable property pertaining to 
the operation of ships and aircraft in interna-
tional traffic by an enterprise of a Party shall 
be taxable only in that Party.  

 
3. The provisions of paragraphs 1 and 2 

shall also apply to income and gains derived 
by an enterprise of a Party from the participa-
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tumisesta pooliin, yhteiseen liiketoimintaan tai 
kansainväliseen kuljetusjärjestöön. 
 

tion in a pool, a joint business or an interna-
tional operating agency.  
 

 
3 artikla 

Keskinäinen sopimusmenettely 

1. Jos henkilö katsoo, että sopimuspuolen tai 
molempien sopimuspuolten toimenpiteet joh-
tavat tai tulevat johtamaan hänen osaltaan ve-
rotukseen, joka on tämän sopimuksen määrä-
ysten vastainen, hän voi, näiden sopimuspuol-
ten sisäisessä lainsäädännössä olevista oikeus-
turvakeinoista riippumatta, saattaa asiansa sen 
sopimuspuolen toimivaltaisen viranomaisen 
käsiteltäväksi, jossa hän asuu. Asia on saatet-
tava käsiteltäväksi kolmen vuoden kuluessa 
siitä, kun henkilö sai ensimmäisen kerran tie-
don toimenpiteestä, joka aiheuttaa sopimuksen 
määräysten vastaisen verotuksen. 

2. Jos toimivaltainen viranomainen havaitsee 
huomautuksen perustelluksi, mutta ei itse voi 
saada aikaan tyydyttävää ratkaisua, viranomai-
sen on pyrittävä toisen sopimuspuolen toimi-
valtaisen viranomaisen kanssa keskinäisin so-
pimuksin ratkaisemaan asia sopimuksenvastai-
sen verotuksen välttämiseksi. Tehty sopimus 
pannaan täytäntöön sopimuspuolten sisäisessä 
lainsäädännössä olevista aikarajoista riippu-
matta. 

3. Sopimuspuolten toimivaltaisten viran-
omaisten on pyrittävä keskinäisin sopimuksin 
ratkaisemaan sopimuksen tulkinnassa tai so-
veltamisessa syntyvät vaikeudet tai epätietoi-
suutta aiheuttavat kysymykset. 

4. Sopimuspuolten toimivaltaiset viranomai-
set voivat olla suoraan yhteydessä toisiinsa 
edellisten kappaleiden mukaisen sopimuksen 
aikaansaamiseksi. 
 

Article 3 

Mutual agreement procedure 

1. Where a person considers that the actions 
of one or both of the Parties result or will re-
sult for him in taxation not in accordance with 
the provisions of this Agreement, he may, ir-
respective of the remedies provided by the 
domestic law of those Parties, present his case 
to the competent authority of the Party of 
which he is a resident. The case must be pre-
sented within three years from the first notifi-
cation of the action resulting in taxation not in 
accordance with the provisions of the Agree-
ment. 

 
2. The competent authority shall endeavour, 

if the objection appears to it to be justified and 
if it is not itself able to arrive at a satisfactory 
solution, to resolve the case by mutual agree-
ment with the competent authority of the other 
Party, with a view to the avoidance of taxation 
which is not in accordance with the Agree-
ment. Any agreement reached shall be imple-
mented notwithstanding any time limits in the 
domestic law of the Parties. 

3 The competent authorities of the Parties 
shall endeavour to resolve by mutual agree-
ment any difficulties or doubts arising as to 
the interpretation or application of the 
Agreement.  

4. The competent authorities of the Parties 
may communicate with each other directly for 
the purpose of reaching an agreement in the 
sense of the preceding paragraphs. 
 
 

 
4 artikla 

Voimaantulo 

1. Tämä sopimus tulee voimaan kolman-
tenakymmenentenä päivänä sen myöhemmän 
päivän jälkeen, jona kumpikin sopimuspuoli 
on kirjallisesti ilmoittanut toiselle sopimus-
puolelle lainsäädäntönsä edellyttämien toimien 

Article 4  

Entry into force 

1. This Agreement shall enter into force on 
the thirtieth day after the later of the dates on 
which each of the Parties has notified the 
other in writing that the procedures required 
by its law have been complied with. The 
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loppuunsaattamisesta. Sopimusta sovelletaan 
veroihin, jotka määrätään tämän sopimuksen 
voimaantulovuotta lähinnä seuraavan vuoden 
tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen alkavilta 
verovuosilta. 

2. Tätä sopimusta sovelletaan edellyttäen, et-
tä Suomen tasavallan hallituksen ja Cayman-
saarten hallituksen välillä 1 päivänä huhtikuu-
ta 2009 veroasioita koskevista tiedoista tehtyä 
sopimusta sovelletaan. 
 

Agreement shall have effect on taxes charge-
able for any tax year beginning on or after the 
first day of January of the year next following 
that in which this Agreement enters into force.

 
2. The Agreement shall be applicable pro-

vided that the Agreement signed on 1st April 
2009 between the Government of the Repub-
lic of Finland and the Government of the Cay-
man Islands concerning information on tax 
matters has effect. 
 

 
5 artikla 

Päättyminen 

Tämä sopimus on voimassa siihen asti kun 
jompikumpi sopimuspuoli irtisanoo sen. 
Kumpikin sopimuspuoli voi irtisanoa sopi-
muksen antamalla kirjallisen irtisanomisilmoi-
tuksen vähintään kuusi kuukautta ennen jonkin 
kalenterivuoden loppua. Tällaisessa tapauk-
sessa sopimusta lakataan soveltamasta veroi-
hin, jotka määrätään verovuosilta, jotka alka-
vat kuuden kuukauden ajanjakson loppua lä-
hinnä seuraavan vuoden tammikuun 1 päivänä 
tai sen jälkeen. 
 

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, asian-
mukaisesti siihen valtuutettuina, ovat allekir-
joittaneet tämän sopimuksen. 
 

Tehty Pariisissa 17 päivänä kesäkuuta 2009, 
kahtena englanninkielisenä kappaleena. 
 

SUOMEN TASAVALLAN  
HALLITUKSEN PUOLESTA  

 
 

CAYMANSAARTEN HALLITUKSEN 
PUOLESTA  

 

Article 5 

Termination 

This Agreement shall remain in force until 
terminated by a Party. Either Party may ter-
minate the Agreement by giving written no-
tice of termination at least six months before 
the end of any calendar year. In such event, 
the Agreement shall cease to have effect on 
taxes chargeable for any tax year beginning 
on or after the first day of January of the year 
next following the end of the six months pe-
riod.  

 
 
In witness whereof the undersigned being 

duly authorised thereto have signed this 
Agreement.  

 
Done at Paris, this 17th day of June 2009, in 

duplicate in the English language.  
 

FOR THE GOVERNMENT OF  
THE REPUBLIC OF FINLAND: 

 
 

FOR THE GOVERNMENT OF THE CAY-
MAN ISLANDS:  
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SOPIMUS  

 
SUOMEN TASAVALLAN JA CAYMAN-
SAARTEN VÄLILLÄ KESKINÄISESTÄ 

SOPIMUSMENETTELYSTÄ ETUYHTEY-
DESSÄ KESKENÄÄN OLEVIEN YRITYS-

TEN TULON OIKAISEMISEN YHTEY-
DESSÄ 

 
Suomen tasavallan hallitus ja Caymansaar-

ten hallitus, jotka haluavat tehdä sopimuksen 
keskinäisestä sopimusmenettelystä etuyhtey-
dessä keskenään olevien yritysten tulon oikai-
semisen yhteydessä, ovat sopineet seuraavasta:
 

AGREEMENT 
 

BETWEEN THE REPUBLIC OF FINLAND 
AND THE CAYMAN ISLANDS ON THE 
ACCESS TO MUTUAL AGREEMENT 

PROCEDURES IN CONNECTION WITH 
THE ADJUSTMENT OF PROFITS OF AS-

SOCIATED ENTERPRISES  
 

The Government of the Republic of Finland 
and the Government of the Cayman Islands, 
desiring to conclude an agreement on the ac-
cess to mutual agreement procedures in con-
nection with the adjustment of profits of asso-
ciated enterprises, have agreed as follows: 

 
 

1 artikla 

Sopimuksen piiriin kuuluvat verot 

Verot, joihin tätä sopimusta sovelletaan, 
ovat: 

a) Caymansaarilla: 
1) kaikki Caymansaarten määräämät verot, 

jotka ovat pääasiallisesti samanluonteisia kuin 
ne Suomen nykyiset verot, joihin tätä sopi-
musta sovelletaan (jäljempänä "Caymansaar-
ten vero"); 

b) Suomessa: 
1) valtion tuloverot; 
2) yhteisöjen tulovero; ja 
3) kunnallisvero; 
(jäljempänä "Suomen vero"). 

 

Article 1 

Taxes covered 

The taxes to which this Agreement shall ap-
ply are:  

(a) in the Cayman Islands:  
(i) any tax imposed by the Cayman Islands 

which is substantially similar to the existing 
taxes of Finland to which this Agreement ap-
plies (hereinafter referred to as "Cayman Is-
lands tax"); 

(b) in Finland:  
(i) the state income taxes;  
(ii) the corporate income tax; and  
(iii) the communal tax;  
(hereinafter referred to as "Finnish tax"). 

 
 

2 artikla 

Määritelmät 

1. Jollei asiayhteydestä muuta johdu, tätä 
sopimusta sovellettaessa:  

a) "sopimuspuoli" tarkoittaa Caymansaaria 
tai Suomea sen mukaan kuin asiayhteys edel-
lyttää; "sopimuspuolet" tarkoittaa Caymansaa-
ria ja Suomea; 

b) "Suomi" tarkoittaa Suomen tasavaltaa ja, 
maantieteellisessä merkityksessä käytettynä, 
Suomen tasavallan aluetta ja Suomen tasaval-
lan aluevesiin rajoittuvia alueita, joilla Suomi 
lainsäädäntönsä mukaan ja kansainvälisen oi-

Article 2  

Definitions 

1. For the purposes of this Agreement, un-
less the context otherwise requires:  

(a) the term "Party" means the Cayman Is-
lands or Finland as the context requires; the 
term "Parties" means the Cayman Islands and 
Finland;  

(b) the term "Finland" means the Republic 
of Finland and, when used in a geographical 
sense, means the territory of the Republic of 
Finland, and any area adjacent to the territo-
rial waters of the Republic of Finland within 
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keuden mukaisesti saa käyttää oikeuksiaan 
merenpohjan ja sen sisustan sekä niiden ylä-
puolella olevien vesien luonnonvarojen tutki-
miseen ja hyväksikäyttöön; 

 
 
c) "Caymansaaret" tarkoittaa Caymansaarten 

aluetta ja sisältää aluemeren, Caymansaarten 
merirajojen sisällä olevat alueet ja kaikki alu-
eet, joilla Caymansaaret kansainvälisen oikeu-
den mukaisesti saa käyttää oikeuksiaan me-
renpohjaan ja sen sisustaan ja niiden luonnon-
varoihin; 

 
d) "sopimuspuolessa asuva henkilö" tarkoit-

taa 
1) Suomessa henkilöä, joka on Suomen lain-

säädännön mukaan siellä verovelvollinen do-
misiilin, asumisen, johdon sijaintipaikan, re-
kisteröintipaikan tai muun luonteeltaan saman-
laisen kriteerin perusteella; tämä ilmaisu ei 
kuitenkaan käsitä luonnollista henkilöä, joka 
on Suomessa verovelvollinen vain Suomessa 
olevista lähteistä saadun tulon perusteella; 

2) Caymansaarilla henkilöä, joka sen lain-
säädännön mukaan tunnistetaan siellä asuvaksi 
domisiilin, asumisen, muodostamispaikan, to-
siasiallisen johdon sijaintipaikan tai muun 
luonteeltaan samanlaisen kriteerin perusteella; 
edellyttäen, että yksikköä ei ole katsottava 
Caymansaarilla asuvaksi, ellei sen tosiasiallis-
ta johtamista ja aktiivista liiketoimintaa harjoi-
teta Caymansaarilla; 

e) ilmaisua "yritys" sovelletaan kaikkeen lii-
ketoiminnan harjoittamiseen; 

f) "sopimuspuolen yritys" tarkoittaa yritystä, 
jonka toimintaa sopimuspuolessa asuva henki-
lö harjoittaa; 

g) "toimivaltainen viranomainen" tarkoittaa 
1) Caymansaarten osalta the Tax Informati-

on Authority tai sen nimeämä henkilö tai vi-
ranomainen;  

2) Suomen osalta valtiovarainministeriötä, 
sen valtuuttamaa edustajaa tai sitä viranomais-
ta, jonka valtiovarainministeriö määrää toimi-
valtaiseksi viranomaiseksi. 

2. Kun sopimuspuoli jonakin ajankohtana 
soveltaa tätä sopimusta, katsotaan, jollei 
asiayhteydestä muuta johdu, jokaisella ilmai-
sulla, jota ei ole sopimuksessa määritelty, ole-
van se merkitys, joka sillä tänä ajankohtana on 
tämän sopimuspuolen lainsäädännön mukaan, 

which, under the laws of Finland and in ac-
cordance with international law, the rights of 
Finland with respect to the exploration for and 
exploitation of the natural resources of the sea 
bed and its sub-soil and of the superjacent wa-
ters may be exercised; 

(c) the term "the Cayman Islands" means 
the territory of the Cayman Islands and in-
cludes the territorial sea, areas within the 
maritime boundaries of the Cayman Islands 
and any area within which in accordance with 
international law the rights of the Cayman Is-
lands with respect to the seabed and sub-soil 
and their natural resources may be exercised; 

(d) the term "resident of a Party" means  
 
(i) in Finland, any person, who, under the 

laws of Finland, is liable to tax therein by rea-
son of his domicile, residence, place of man-
agement, place of incorporation or any other 
criterion of a similar nature; this term, how-
ever, does not include an individual who is li-
able to tax in Finland in respect only of in-
come from sources in Finland;  

(ii) in the Cayman Islands, any person who, 
under its laws, is recognised as a resident by 
reason of his or its domicile, residence, place 
of incorporation, place of effective manage-
ment or other criterion of a similar nature; 
provided that an entity shall not be deemed to 
be resident in the Cayman Islands unless its 
effective management and active business is 
carried on in the Cayman Islands;  

(e) the term "enterprise" applies to the car-
rying on of any business;  

(f) the term "enterprise of a Party" mean an 
enterprise carried on by a resident of a Party; 

 
(g) the term "competent authority" means 
(i) in the case of the Cayman Islands, the 

Tax Information Authority or a person or au-
thority designated by it;  

(ii) in the case of Finland, the Ministry of 
Finance, its authorised representative or the 
authority which, by the Ministry of Finance, is 
designated as competent authority.  

2. As regards the application of this Agree-
ment at any time by a Party, any term not de-
fined therein shall, unless the context other-
wise requires, have the meaning that it has at 
that time under the law of that Party any 
meaning under the applicable tax laws of that 



 HE 127/2009 vp  
  

 

38 

ja tämän sopimuspuolen sovellettavan vero-
lainsäädännön mukaisella merkityksellä on 
etusija ilmaisulle tämän sopimuspuolen muus-
sa lainsäädännössä annettuun merkitykseen 
nähden. 
 

Party prevailing over a meaning given to the 
term under other laws of that Party. 
 

 
3 artikla 

Etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tu-
lon oikaisemiseen sovellettavat periaatteet 

Milloin: 
a) sopimuspuolen yritys välittömästi tai vä-

lillisesti osallistuu toisen sopimuspuolen yri-
tyksen johtoon tai valvontaan tahi omistaa 
osan sen pääomasta, taikka 

b) samat henkilöt välittömästi tai välillisesti 
osallistuvat sekä sopimuspuolen yrityksen että 
toisen sopimuspuolen yrityksen johtoon tai 
valvontaan tahi omistavat osan niiden pää-
omasta,  

noudatetaan seuraavaa:  
Jos jommassakummassa tapauksessa yritys-

ten välillä kauppa- tai rahoitussuhteissa sovi-
taan ehdoista tai määrätään ehtoja, jotka poik-
keavat siitä, mistä riippumattomien yritysten 
välillä olisi sovittu, voidaan kaikki tulo, joka 
ilman näitä ehtoja olisi kertynyt toiselle näistä 
yrityksistä, mutta näiden ehtojen vuoksi ei ole 
kertynyt yritykselle, lukea tämän yrityksen tu-
loon ja verottaa siitä tämän mukaisesti. 
 

Article 3 

Principles applying to the adjustment of prof-
its of associated enterprises 

Where:  
(a) an enterprise of a Party participates di-

rectly or indirectly in the management, control 
or capital of an enterprise of the other Party, 
or 

(b) the same persons participate directly or 
indirectly in the management, control or capi-
tal of an enterprise of a Party and an enter-
prise of the other Party, and in either case 
conditions are made or imposed between the 
two enterprises in their commercial or finan-
cial relations which differ from those which 
would be made between independent enter-
prises, then any profits which would, but for 
those conditions, have accrued to one of the 
enterprises, but, by reason of those conditions, 
have not so accrued, may be included in the 
profits of that enterprise and taxed accord-
ingly. 
 

 
4 artikla 

Keskinäiset sopimusmenettelyt 

1. Jos yritys katsoo, että tapauksessa, johon 
tätä sopimusta sovelletaan, ei ole noudatettu 3 
artiklassa esitettyjä periaatteita, se voi, kysei-
sen sopimuspuolen sisäisessä lainsäädännössä 
olevista oikeusturvakeinoista riippumatta, 
saattaa asiansa sen sopimuspuolen toimivaltai-
sen viranomaisen käsiteltäväksi, jossa sen ko-
tipaikka on. Asia on saatettava käsiteltäväksi 
kolmen vuoden kuluessa siitä, kun se toimen-
pide ensimmäisen kerran annettiin tiedoksi, 
joka on tai todennäköisesti on 3 artiklassa esi-
tettyjen periaatteiden vastainen. Toimivaltai-
sen viranomaisen on sitten viipymättä ilmoi-
tettava asiasta toisen sopimuspuolen toimival-

Article 4 

Mutual agreement procedures 

1. Where an enterprise considers that, in any 
case to which this Agreement applies, the 
principles set out in Article 3 have not been 
observed, it may, irrespective of the remedies 
provided by the domestic law of the Party 
concerned, present its case to the competent 
authority of the Party of which it is a resident. 
The case must be presented within three years 
from the first notification of the action which 
is contrary or is likely to be contrary to the 
principles set out in Article 3. The competent 
authority shall then without delay notify the 
competent authority of the other Party.  
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taiselle viranomaiselle. 
2. Jos toimivaltainen viranomainen havaitsee 

huomautuksen perustelluksi, mutta ei itse voi 
saada aikaan tyydyttävää ratkaisua, viranomai-
sen on pyrittävä toisen sopimuspuolen toimi-
valtaisen viranomaisen kanssa keskinäisin so-
pimuksin ratkaisemaan asia sopimuksenvastai-
sen verotuksen välttämiseksi. Tehty sopimus 
pannaan täytäntöön sopimuspuolten sisäisessä 
lainsäädännössä olevista aikarajoista riippu-
matta. 

3. Sopimuspuolten toimivaltaisten viran-
omaisten on pyrittävä keskinäisin sopimuksin 
ratkaisemaan sopimuksen tulkinnassa tai so-
veltamisessa syntyvät vaikeudet tai epätietoi-
suutta aiheuttavat kysymykset. 

4. Sopimuspuolten toimivaltaiset viranomai-
set voivat olla suoraan yhteydessä toisiinsa 
edellisten kappaleiden mukaisen sopimuksen 
aikaansaamiseksi. 

 
2. The competent authority shall endeavour, 

if the objection appears to it to be justified and 
if it is not itself able to arrive at a satisfactory 
solution, to resolve the case by mutual agree-
ment with the competent authority of the other 
Party, with a view to the avoidance of taxation 
which is not in accordance with the Agree-
ment. Any agreement reached shall be imple-
mented notwithstanding any time limits in the 
domestic law of the Parties.  

3. The competent authorities of the Parties 
shall endeavour to resolve by mutual agree-
ment any difficulties or doubts arising as to 
the interpretation or application of the 
Agreement.  

4. The competent authorities of the Parties 
may communicate with each other directly for 
the purpose of reaching an agreement in the 
sense of the preceding paragraphs. 
 

 
5 artikla 

Voimaantulo 

1. Kummankin sopimuspuolen on ilmoitet-
tava kirjallisesti toiselle sopimuspuolelle nii-
den toimien suorittamisesta, joita sen lainsää-
däntö tämän sopimuksen voimaantulemiseksi 
edellyttää. 

2. Sopimus tulee voimaan kolmantenakym-
menentenä päivänä sen jälkeen, kun myöhem-
pi näistä ilmoituksista vastaanotetaan, ja sitä 
sovelletaan  

1) lähteellä pidätettävien verojen osalta tu-
loon, joka saadaan sopimuksen voimaantulo-
ajankohtaa lähinnä seuraavan vuoden tammi-
kuun 1 päivänä tai sen jälkeen; 

2) muiden tulosta kannettavien verojen osal-
ta veroihin, jotka määrätään sopimuksen voi-
maantuloajankohtaa lähinnä seuraavan vuoden 
tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen alkavilta 
verovuosilta. 

3. Tätä sopimusta sovelletaan edellyttäen, et-
tä Suomen tasavallan hallituksen ja Cayman-
saarten hallituksen välillä 1 päivänä huhtikuu-
ta 2009 veroasioita koskevista tiedoista tehtyä 
sopimusta sovelletaan. 
 

Article 5 

Entry into force 

1. Each of the Parties shall notify the other 
in writing of the completion of the procedures 
required by its law for the entry into force of 
this Agreement.  
 

2. The Agreement shall enter into force on 
the thirtieth day after the receipt of the later of 
these notifications and shall thereupon have 
effect  

(i) in respect of taxes withheld at source, on 
income derived on or after the first day of 
January of the year next following the date on 
which the Agreement enters into force;  

(ii) in respect of other taxes on income, on 
taxes chargeable for any tax year beginning 
on or after the first day of January of the year 
next following the date on which the Agree-
ment enters into force.  

3. This Agreement shall have effect pro-
vided that the Agreement signed on 1st April 
2009 between the Government of the Repub-
lic of Finland and the Government of the 
Cayman Islands concerning information on 
tax matters has effect. 
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6 artikla 

Päättyminen 

Tämä sopimus on voimassa siihen asti kun 
jompikumpi sopimuspuoli irtisanoo sen. 
Kumpikin sopimuspuoli voi irtisanoa sopi-
muksen antamalla kirjallisen irtisanomisilmoi-
tuksen vähintään kuusi kuukautta ennen jonkin 
kalenterivuoden loppua. Tällaisessa tapauk-
sessa sopimusta lakataan soveltamasta 

1) lähteellä pidätettävien verojen osalta tu-
loon, joka saadaan kuuden kuukauden jakson 
loppua lähinnä seuraavan vuoden tammikuun 
1 päivänä tai sen jälkeen; 

2) muiden tulosta kannettavien verojen osal-
ta veroihin, jotka määrätään kuuden kuukau-
den jakson loppua lähinnä seuraavan vuoden 
tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen alkavilta 
verovuosilta. 
 

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, asian-
mukaisesti siihen valtuutettuina, ovat allekir-
joittaneet tämän sopimuksen. 
 

Tehty Pariisissa 17 päivänä kesäkuuta 2009, 
kahtena englanninkielisenä kappaleena. 
 
 

SUOMEN TASAVALLAN  
HALLITUKSEN PUOLESTA  

 
 

CAYMANSAARTEN HALLITUKSEN 
PUOLESTA: 

 

Article 6 

Termination 

This Agreement shall remain in force until 
terminated by a Party. Either Party may ter-
minate the Agreement by giving written no-
tice of termination at least six months before 
the end of any calendar year. In such case, the 
Agreement shall cease to have effect 

 
(i) in respect of taxes withheld at source, on 

income derived on or after the first day of 
January of the year next following the end of 
the six month period;  

(ii) in respect of other taxes on income, on 
taxes chargeable for any tax year beginning 
on or after the first day of January of the year 
next following the end of the six month pe-
riod.  

 
In witness whereof the undersigned being 

duly authorised thereto have signed this 
Agreement.  

 
Done at Paris, this 17th day of June 2009, in 
duplicate in the English language.  
 
 

FOR THE GOVERNMENT OF THE  
REPUBLIC OF FINLAND:  

 
 

FOR THE GOVERNMENT OF  
THE CAYMAN ISLANDS:  
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