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Laki
raportoitavista järjestelyistä verotuksen alalla

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Lain soveltamisala

Tässä laissa säädetään raportoitavista järjestelyistä, joita koskevat tiedot on annettava
verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 f ja 17 e §:n mukaisesti.

Lakia sovelletaan sellaisiin järjestelyihin, joilla voi olla vaikutusta hallinnollisesta yh-
teistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston
direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja
direktiivin soveltamisesta annetun lain (185/2013) 4 §:n mukaisten verojen suuruuteen tai
määräytymiseen. Lisäksi edellytyksenä on, että järjestely koskee useampaa kuin yhtä Eu-
roopan unionin jäsenvaltiota tai yhtä Euroopan unionin jäsenvaltiota ja kolmatta valtiota
tai lainkäyttöaluetta ja järjestely täyttää ainakin yhden seuraavista edellytyksistä:

1) kaikkien järjestelyyn osallistuvien henkilöiden verotuksellinen kotipaikka ei ole sa-
massa valtiossa tai lainkäyttöalueella;

2) vähintään yhden järjestelyyn osallistuvan henkilön verotuksellinen kotipaikka on
samanaikaisesti useammassa kuin yhdessä valtiossa tai lainkäyttöalueella;

3) vähintään yksi järjestelyyn osallistuvista henkilöistä harjoittaa liiketoimintaa toises-
sa valtiossa tai lainkäyttöalueella siellä sijaitsevasta kiinteästä toimipaikasta ja järjestely
muodostaa vähintään osan kiinteän toimipaikan liiketoiminnasta;

4) vähintään yksi järjestelyyn osallistuvista henkilöistä harjoittaa toimintaa toisessa
valtiossa tai lainkäyttöalueella ilman, että sillä on verotuksellista kotipaikkaa tai kiinteää
toimipaikkaa siellä.

Lakia sovelletaan myös järjestelyihin, jotka voivat:
1) vaikuttaa verotusmenettelystä annetun lain 17 a–17 d §:n mukaisiin tai vastaaviin

toisen valtion tai lainkäyttöalueen velvoitteisiin; tai
2) vaikeuttaa tosiasiallisen edunsaajan tunnistamista.
HE 69/2019
PeVL 13/2019
VaVM 19/2019
EV 78/2019
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2 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) henkilöllä luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä ja oikeudellista järjestelyä;
2) tunnusmerkillä 3 luvussa tarkoitettua järjestelyn ominaispiirrettä tai osatekijää;
3) pääasiallista hyötyä mittaavalla testillä sen arvioimista, onko veroedun saaminen

kaikki asiaankuuluvat tosiseikat ja olosuhteet huomioon ottaen se pääasiallinen hyöty tai
yksi pääasiallisista hyödyistä, jonka henkilö voi odottaa järjestelystä saavansa;

4) palvelun tarjoajalla henkilöä, joka suunnittelee, markkinoi, organisoi tai tuo saata-
ville toteuttamista varten raportoitavan järjestelyn tai hallinnoi sen toteuttamista, tai joka
tietää tai jonka voidaan kohtuudella olettaa tietävän ryhtyneensä tarjoamaan suoraan tai
muiden henkilöiden välityksellä tukea, apua tai neuvoja, jotka koskevat raportoitavan jär-
jestelyn suunnittelua, markkinointia tai organisointia tai sen asettamista saataville toteut-
tamista varten, tai sen toteuttamisen hallinnointia; ja:

a) jonka verotuksellinen kotipaikka on jossakin Euroopan unionin jäsenvaltiossa;
b) jolla on jossakin Euroopan unionin jäsenvaltiossa kiinteä toimipaikka, josta järjeste-

lyyn liittyviä palveluja tarjotaan;
c) joka on muodostettu Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai henkilöön sovelletaan Eu-

roopan unionin jäsenvaltion lainsäädäntöä; tai
d) joka on rekisteröity oikeudellisiin, verotuksellisiin tai konsulttipalveluihin liittyvään

ammatilliseen järjestöön tai yhteenliittymään jossakin Euroopan unionin jäsenvaltiossa;
5) suomalaisella palvelun tarjoajalla palvelun tarjoajaa, jolla on 4 kohdassa tarkoitettu

yhteys Suomeen;
6) asianomaisella verovelvollisella henkilöä, jonka saataville raportoitava järjestely on

asetettu toteuttamista varten tai joka on valmis toteuttamaan raportoitavan järjestelyn tai
joka on toteuttanut tällaisen järjestelyn ensimmäisen vaiheen;

7) suomalaisella asianomaisella verovelvollisella asianomaista verovelvollista, joka
täyttää ainakin yhden seuraavista ehdoista:

a) sen verotuksellinen kotipaikka on Suomessa;
b) sillä on Suomessa kiinteä toimipaikka, joka hyödyntää järjestelyä, eikä sillä ole ve-

rotuksellista kotipaikkaa toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa;
c) se saa tuloja Suomesta eikä sillä ole verotuksellista kotipaikkaa eikä kiinteää toimi-

paikkaa toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa;
d) se harjoittaa liiketoimintaa Suomessa eikä sillä ole verotuksellista kotipaikkaa eikä

kiinteää toimipaikkaa toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa eikä tuloja toisesta Euroo-
pan unionin jäsenvaltiosta;

8) etuyhteydessä olevalla henkilöllä henkilöä:
a) joka osallistuu toisen henkilön johtamiseen olemalla asemassa, jossa voi käyttää

merkittävää vaikutusvaltaa tähän toiseen henkilöön;
b) jolla on yli 25 prosenttia toisen henkilön ääniosuuksista;
c) jolla on yli 25 prosentin suora tai välillinen omistus toisessa henkilössä; tai
d) jolla on oikeus vähintään 25 prosenttiin toisen henkilön voitoista;
9) markkinakelpoisella järjestelyllä sellaista tämän lain soveltamisalaan kuuluvaa jär-

jestelyä, joka on suunniteltu, jota on markkinoitu, joka on valmis toteutettavaksi tai joka
on asetettu saataville toteuttamista varten, ilman että sitä olisi merkittävästi muokattava;

10) viitenumerolla Verohallinnon tai muun Euroopan unionin jäsenvaltion toimivaltai-
sen viranomaisen raportoidulle järjestelylle antamaa yksilöivää tunnistetta.

Kaikki ne henkilöt, jotka ovat 1 momentin 8 kohdan a–d kohdassa tarkoitetussa suh-
teessa samaan henkilöön, katsotaan etuyhteydessä oleviksi henkilöiksi. Henkilö, joka on
mainittujen kohtien tarkoittamassa suhteessa useampaan henkilöön, katsotaan etuyhtey-
dessä olevaksi henkilöksi kaikkien näiden osalta. Jos henkilö toimii yhdessä toisen henki-
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lön kanssa jonkin yksikön ääniosuuksien tai pääomaomistuksen suhteen, katsotaan henki-
löllä olevan osuus kaikista toisen henkilön hallitsemista ääniosuuksista tai koko pää-
omaomistuksesta kyseisessä yksikössä. Henkilöllä, jolla on yli 50 prosentin ääniosuus, on
katsottava olevan 100 prosenttia ääniosuuksista. Luonnollinen henkilö, hänen puolisonsa
ja hänen suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa oleva sukulaisensa katsotaan yhdeksi
henkilöksi.

2 luku

Tietojen ilmoittaminen

3 §

Raportoitavat järjestelyt

Järjestely on raportoitava, jos se täyttää 3 luvussa säädetyt edellytykset jonkin mainitun
luvun pykälän osalta.

4 §

Ilmoitettavat tiedot

Raportoitavasta järjestelystä on annettava seuraavat tiedot:
1) palvelun tarjoajien, asianomaisten verovelvollisten ja asianomaisiin verovelvollisiin

etuyhteydessä olevien henkilöiden nimi, verotuksellinen kotipaikka ja verotunniste, luon-
nollisen henkilön syntymäaika ja -paikka sekä muut tunnistamiseen liittyvät tiedot;

2) yksityiskohtaiset tiedot tunnusmerkeistä, jotka tekevät järjestelystä raportoitavan;
3) tiivistelmä raportoitavan järjestelyn sisällöstä, mahdollinen nimike, jolla järjestely

yleisesti tunnetaan, ja yleinen kuvaus olennaisista liiketoimista tai järjestelyistä;
4) päivä, jona raportoitavan järjestelyn ensimmäinen vaihe on toteutettu tai toteute-

taan;
5) yksityiskohtaiset tiedot kansallisista säännöksistä, joihin raportoitava järjestely pe-

rustuu;
6) raportoitavan järjestelyn arvo;
7) tieto valtiosta, jossa asianomaisella verovelvollisella on verotuksellinen kotipaikka,

jos tämä valtio on Euroopan unionin jäsenvaltio, sekä yksilöintitieto muista Euroopan uni-
onin jäsenvaltioista, joita raportoitava järjestely todennäköisesti koskee;

8) niiden muiden henkilöiden tunnistamiseen liittyvät tiedot, joita raportoitava järjes-
tely todennäköisesti koskee, jos henkilöiden verotuksellinen kotipaikka on Euroopan uni-
onin jäsenvaltiossa, sekä tieto valtioista, joissa näiden henkilöiden verotukselliset kotipai-
kat sijaitsevat;

9) viitenumero, jos raportoitavaan järjestelyyn liittyy sellainen.

5 §

Palvelun tarjoajan tiedonantovelvollisuus

Suomalaisen palvelun tarjoajan on annettava 4 §:ssä säädetyt tiedot Verohallinnolle 30
päivän kuluessa siitä, kun jokin seuraavista toteutuu:

1) järjestely asetetaan saataville toteuttamista varten;
2) järjestely on valmis toteuttamista varten;
3) järjestelyn ensimmäinen vaihe on toteutettu.
Suomalaisen palvelun tarjoajan on kuitenkin annettava tiedot Verohallinnolle 30 päivän

kuluessa siitä, kun se on suoraan tai muiden henkilöiden välityksellä tarjonnut järjestelyyn
liittyvää tukea, apua tai neuvoja.
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Suomalaisen palvelun tarjoajan on ilmoitettava ilman aiheetonta viivästystä saman jär-
jestelyn muille palvelun tarjoajille sekä asianomaisille verovelvollisille Verohallinnon an-
tama viitenumero.

Lisäksi suomalaisen palvelun tarjoajan on kolmen kuukauden välein annettava Vero-
hallinnolle aiemmin ilmoittamastaan markkinakelpoisesta järjestelystä ne 4 §:n 1, 4, 7 ja
8 kohdassa tarkoitetut tiedot, jotka ovat tulleet saataville edellisen ilmoituksen antamisen
jälkeen.

6 §

Palvelun tarjoajan vapautus tiedonantovelvollisuudesta

Siltä osin kuin kyse on tiedoista, joita tarkoitetaan asianajajista annetun lain (496/1958)
5 c §:ssä tai oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 13 §:n 1 ja 3 momentissa, 4 ja 5 §:n säännök-
siä ei sovelleta suomalaiseen palvelun tarjoajaan, joka on:

1) asianajajista annetun lain mukainen asianajaja;
2) luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain (715/2011) mukainen luvan

saanut oikeudenkäyntiavustaja; tai
3) valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä annetun lain (477/2016) mukainen jul-

kinen oikeusavustaja.
Edellä 1 momentissa tarkoitetun palvelun tarjoajan on ilmoitettava ilman aiheetonta vii-

västystä saman järjestelyn toiselle palvelun tarjoajalle, tai jos toista palvelun tarjoajaa ei
ole, asianomaiselle verovelvolliselle tätä koskevasta verotusmenettelystä annetun lain
17 e §:n mukaisesta tiedonantovelvollisuudesta tai mainitun lain 14 f §:n mukaisesta il-
moitusvelvollisuudesta sekä Verohallinnon antama viitenumero.

7 §

Palvelun tarjoajan tiedonantovelvollisuus useassa Euroopan unionin jäsenvaltiossa

Poiketen siitä, mitä 4 ja 5 §:ssä säädetään, suomalainen palvelun tarjoaja ei ole velvol-
linen antamaan tietoja raportoitavasta järjestelystä Verohallinnolle, jos suomalainen pal-
velun tarjoaja on velvollinen antamaan ja on todistettavasti antanut tiedot jonkin toisen
Euroopan unionin jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ja tämä jäsenvaltio sijoit-
tuu seuraavassa luettelossa Suomen kanssa samaan kohtaan tai edelle:

1) jäsenvaltio, jossa palvelun tarjoajan verotuksellinen kotipaikka sijaitsee;
2) jäsenvaltio, jossa palvelun tarjoajalla on kiinteä toimipaikka, josta järjestelyyn liit-

tyviä palveluja on tarjottu tai tarjotaan;
3) jäsenvaltio, jossa palvelun tarjoaja on perustettu tai jonka lakeja palvelun tarjoajaan

sovelletaan;
4) jäsenvaltio, jossa palvelun tarjoaja kuuluu oikeudellisiin, verotuksellisiin tai kon-

sulttipalveluihin liittyvään ammatilliseen järjestöön tai yhteenliittymään.

8 §

Usean palvelun tarjoajan tiedonantovelvollisuus

Jos raportoitavassa järjestelyssä on useita palvelun tarjoajia, kaikilla suomalaisilla pal-
velun tarjoajilla on tiedonantovelvollisuus järjestelystä.

Suomalainen palvelun tarjoaja ei kuitenkaan ole velvollinen antamaan Verohallinnolle
raportoitavasta järjestelystä niitä tietoja, jotka toinen palvelun tarjoaja on todistettavasti
antanut Verohallinnolle tai jonkin toisen Euroopan unionin jäsenvaltion toimivaltaiselle
viranomaiselle.
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9 §

Asianomaisen verovelvollisen ilmoitusvelvollisuus

Suomalaisen asianomaisen verovelvollisen on ilmoitettava 4 §:n mukaiset tiedot Vero-
hallinnolle 30 päivän kuluessa siitä, kun jokin seuraavista toteutuu:

1) järjestely asetetaan asianomaisen verovelvollisen saataville toteuttamista varten;
2) järjestely on valmis asianomaisen verovelvollisen toteutettavaksi; tai
3) asianomaiseen verovelvolliseen liittyvä järjestelyn ensimmäinen vaihe on toteutet-

tu.
Poiketen siitä, mitä 4 §:ssä säädetään, suomalaisella asianomaisella verovelvollisella ei

ole kuitenkaan velvollisuutta ilmoittaa 4 §:n 9 kohdassa tarkoitettua viitenumeroa, jos
tämä on saanut sen palvelun tarjoajalta, johon sovelletaan 6 §:ssä tarkoitettua vapautusta.

10 §

Asianomaisen verovelvollisen ilmoitusvelvollisuus useassa Euroopan unionin 
jäsenvaltiossa

Poiketen siitä, mitä 4 ja 9 §:ssä säädetään, suomalainen asianomainen verovelvollinen
ei ole velvollinen antamaan tietoja raportoitavasta järjestelystä Verohallinnolle, jos se on
velvollinen antamaan ja se on todistettavasti antanut tiedot jonkin toisen Euroopan unio-
nin jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ja tämä jäsenvaltio sijoittuu seuraavassa
luettelossa Suomen edelle:

1) jäsenvaltio, jossa asianomaisen verovelvollisen verotuksellinen kotipaikka sijaitsee;
2) jäsenvaltio, jossa asianomaisella verovelvollisella on kiinteä toimipaikka, joka hyö-

tyy järjestelystä;
3) jäsenvaltio, jossa asianomainen verovelvollinen saa tuloja tai voittoja, vaikka

asianomaisella verovelvollisella ei ole verotuksellista kotipaikkaa eikä kiinteää toimipaik-
kaa missään jäsenvaltiossa;

4) jäsenvaltio, jossa asianomainen verovelvollinen harjoittaa toimintaa, vaikka
asianomaisella verovelvollisella ei ole verotuksellista kotipaikkaa eikä kiinteää toimipaik-
kaa missään jäsenvaltiossa.

11 §

Usean asianomaisen verovelvollisen ilmoitusvelvollisuus

Suomalainen asianomainen verovelvollinen on ilmoitusvelvollinen raportoitavasta jär-
jestelystä riippumatta siitä, onko järjestelyssä muita asianomaisia verovelvollisia.

Suomalainen asianomainen verovelvollinen ei kuitenkaan ole velvollinen antamaan
Verohallinnolle raportoitavasta järjestelystä niitä tietoja, jotka toinen asianomainen vero-
velvollinen on todistettavasti antanut Verohallinnolle tai jonkin toisen Euroopan unionin
jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ja tämä sijoittuu seuraavassa luettelossa suo-
malaisen asianomaisen verovelvollisen edelle:

1) asianomainen verovelvollinen, joka sopi raportoitavasta järjestelystä palvelun tarjo-
ajan kanssa;

2) asianomainen verovelvollinen, joka hallinnoi järjestelyn toteuttamista.
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3 luku

Järjestelyn tunnusmerkit

12 §

Luottamuksellisuusehto

Järjestely on raportoitava, jos:
1) asianomainen verovelvollinen tai järjestelyyn osallistuva henkilö sitoutuu noudatta-

maan luottamuksellisuusehtoa, joka voi edellyttää, että tämä ei paljasta muille palvelun
tarjoajille, Verohallinnolle tai muiden valtioiden tai lainkäyttöalueiden toimivaltaisille vi-
ranomaisille, kuinka järjestelyllä voi saavuttaa veroedun; ja

2) järjestely täyttää pääasiallista hyötyä mittaavan testin edellytykset.

13 §

Veroetuun kytketty palkkio

Järjestely on raportoitava, jos palvelun tarjoajan saama maksu, korko, korvaus rahoitus-
kuluista tai muista maksuista:

1) määräytyy järjestelystä saatavan veroedun määrän perusteella tai on riippuvainen
siitä, saadaanko järjestelyllä tosiasiallisesti veroetua; ja

2) järjestely täyttää pääasiallista hyötyä mittaavan testin edellytykset.

14 §

Vakiomuotoiset asiakirjat ja rakenteet

Järjestely on raportoitava, jos:
1) siihen liittyvät asiakirjat tai rakenteet ovat olennaisilta osiltaan vakiomuotoisia ja

järjestely on useamman asianomaisen verovelvollisen saatavilla ilman, että sitä on olen-
naisesti muokattava toteuttamista varten; ja

2) järjestely täyttää pääasiallista hyötyä mittaavan testin edellytykset.

15 §

Tappioiden käyttäminen

Järjestely on raportoitava, jos:
1) järjestelyyn osallistuva henkilö hankkii tappiollisen yhtiön, lopettaa sen pääasialli-

sen toiminnan ja käyttää sen tappioita pienentääkseen verotettavaa tuloaan, mukaan lukien
siirtämällä tappiot toiseen valtioon tai lainkäyttöalueelle tai nopeuttamalla kyseisten tap-
pioiden käyttöä; ja

2) järjestely täyttää pääasiasiallista hyötyä mittaavan testin edellytykset.

16 §

Tulon muuntaminen

Järjestely on raportoitava, jos:
1) järjestelyn avulla muunnetaan tuloa pääomaksi tai lahjaksi taikka tuloa muunnetaan

sellaiseksi tuloksi, jonka verotus on kevyempää tai joka on verovapaata; ja
2) järjestely täyttää pääasiallista hyötyä mittaavan testin edellytykset.
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17 §

Varojen kierrättäminen

Järjestely on raportoitava, jos järjestely:
1) sisältää varojen kierrättämiseen johtavia kehämäisiä liiketoimia, joissa on osallisina

yksiköitä, joilla ei ole muuta ensisijaista liiketoiminnallista tarkoitusta tai liiketoimia, jot-
ka mitätöivät tai peruuttavat toisensa, tai joilla on muita vastaavia piirteitä; ja

2) täyttää pääasiallista hyötyä mittaavan testin edellytykset.

18 §

Verokohtelun eroavuus

Järjestely on raportoitava, jos järjestelyyn liittyy vähennyskelpoinen rajat ylittävä suo-
ritus kahden tai useamman toisiinsa etuyhteydessä olevan henkilön välillä ja ainakin yksi
seuraavista ehdoista täyttyy:

1) suorituksensaajalla ei ole verotuksellista kotipaikkaa missään valtiossa tai lainkäyt-
töalueella;

2) suorituksensaajalla on verotuksellinen kotipaikka jossakin valtiossa tai lainkäyttö-
alueella, mutta:

a) kyseisessä valtiossa tai lainkäyttöalueella ei kanneta yhteisöveroa tai yhteisövero-
kanta on nolla tai lähes nolla; tai

b) kyseinen valtio tai lainkäyttöalue on Euroopan unionin neuvoston hyväksymissä
päätelmissä lueteltuna veroasioissa yhteistyöhaluttomaksi lainkäyttöalueeksi tai arvioitu
Taloudellisen kehityksen ja yhteistyön järjestössä yhteistyöhaluttomaksi;

3) suoritus on kokonaan verovapaa suorituksensaajan verotuksellisen kotipaikan val-
tiossa tai lainkäyttöalueella;

4) suorituksensaaja voi tämän suorituksen osalta hyötyä erityisestä veronhuojennuk-
sesta siinä valtiossa tai lainkäyttöalueella, jolla suorituksensaajan verotuksellinen koti-
paikka sijaitsee.

Järjestely on raportoitava 1 momentin 2 kohdan a alakohdan sekä 3 ja 4 kohdan tunnus-
merkkien perusteella kuitenkin vain, jos järjestely täyttää pääasiallista hyötyä mittaavan
testin edellytykset.

19 §

Vähennykset ja vapautus kaksinkertaisesta verotuksesta useammassa valtiossa tai 
lainkäyttöalueella

Järjestely on raportoitava, jos:
1) samoista varoista yritetään tehdä vähennyksiä useammassa valtiossa tai lainkäyttö-

alueella;
2) samalle tulolle tai pääomalle haetaan vapautusta kaksinkertaisesta verotuksesta use-

ammassa valtiossa tai lainkäyttöalueella; tai
3) järjestelyyn sisältyy varojen siirtoa ja jos kyseisissä valtioissa tai lainkäyttöalueilla

varoista vastikkeena maksettavissa summissa on olennaisia eroja.

20 §

Automaattiseen tietojenvaihtoon liittyvät tunnusmerkit

Järjestely on raportoitava, jos se johtaa tai sen voidaan olettaa johtavan verotusmenet-
telystä annetun lain 17 a–17 d §:n mukaisen tai sitä vastaavan toisen valtion tai lainkäyt-
töalueen lainsäädännön mukaisen, finanssilaitosten finanssitilejä koskevan tiedonantovel-
vollisuuden välttämiseen tai kiertämiseen tai jos sillä voidaan olettaa tavoiteltavan kysei-
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sen tiedonantovelvollisuuden välttämistä tai kiertämistä tai jos se hyödyntää tällaisen vel-
vollisuuden puutetta.

21 §

Tosiasiallinen edunsaaja

Järjestely on raportoitava, jos siihen sisältyy läpinäkymätön omistusketju ja siinä käy-
tetään henkilöitä tai rakenteita:

1) jotka eivät harjoita merkittävää taloudellista toimintaa ja joissa ei ole asianmukaista
henkilöstöä, laitteita, varoja ja tiloja;

2) joiden perustamis-, johtamis-, koti-, valvonta- tai sijoittautumispaikka on jokin muu
valtio tai lainkäyttöalue kuin yhden tai useamman tosiasiallisen edunsaajan kotivaltio tai
-lainkäyttöalue ja joiden hallussa ovat yhden tai useamman tosiasiallisen edunsaajan va-
rat; ja

3) joissa näiden tosiasialliset edunsaajat on tehty tunnistamattomiksi.

22 §

Siirtohinnoittelua koskevat tunnusmerkit

Järjestely on raportoitava, jos:
1) siinä käytetään valtio- tai lainkäyttöaluekohtaisia erityisiä yksipuolisia siirtohinnoit-

telusäännöksiä yleisten siirtohinnoittelusäännösten sijaan;
2) siinä siirretään toisiinsa etuyhteydessä olevien henkilöiden välillä vaikeasti arvos-

tettavia aineettomia hyödykkeitä tai niitä koskevia oikeuksia, joiden siirtämisajankohtana:
a) niille ei ole olemassa luotettavia vertailuarvoja; ja
b) toimenpiteen toteuttamisajankohtana aineettoman hyödykkeen siirtämisestä odotet-

tavissa olevia tulevia kassavirtoja tai tuloja koskevat ennusteet tai aineettoman hyödyk-
keen arvioinnissa käytetyt olettamukset ovat hyvin epävarmoja; tai

3) järjestelyyn liittyy konserninsisäinen toimintojen, riskien tai varojen rajat ylittävä
siirtäminen ja siirtäjän tai siirtäjien ennakoidut vuotuiset tulokset ennen korkoja ja veroja
ovat kolmen vuoden ajan siirron jälkeen alle 50 prosenttia siirtäjän tai siirtäjien niistä en-
nakoiduista vuotuisista tuloksista ennen korkoja ja veroja, jotka olisi saatu, jos siirtoa ei
olisi tehty.

4 luku

Voimaantulo

23 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.
Lakia sovelletaan järjestelyihin, jotka asetetaan saataville toteuttamista varten tai jotka

ovat valmiita toteuttamista varten 1 päivänä heinäkuuta 2020 tai sen jälkeen. Lisäksi lakia
sovelletaan järjestelyihin, joiden ensimmäinen vaihe on toteutettu tai toteutetaan 25 päi-
vänä kesäkuuta 2018 tai sen jälkeen.

24 §

Siirtymäsäännökset

Järjestelystä, jonka ensimmäinen vaihe on toteutettu tai toteutetaan aikaisintaan 25 päi-
vänä kesäkuuta 2018 ja viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2020, on suomalaisen palvelun
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tarjoajan ja asianomaisen verovelvollisen toimitettava 4 §:ssä tarkoitetut tiedot Verohal-
linnolle viimeistään 31 päivänä elokuuta 2020.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2019

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904
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