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Laki
hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoami-

sesta annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kan-
sallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta annetun lain muuttamises-

ta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY ku-

moamisesta annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten
kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta annetun lain (185/2013)
1 §:n 1 momentti, 2 §:n 4 kohta ja 3 §, sellaisina kuin ne ovat laissa 1703/2015, sekä 

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1703/2015, uusi 5 ja 6 kohta seuraa-
vasti: 

1 §

Direktiivin täytäntöönpano

Hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta
annetun neuvoston direktiivin 2011/16/EU, jäljempänä virka-apudirektiivi, sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on
kyse pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla annetulla neuvoston
direktiivillä (EU) 2016/881, lainsäädännön alaan kuuluvat säännökset ovat lakina nouda-
tettavia, jollei tästä laista muuta johdu.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

2 §

Soveltamisala

Tämän lain ja virka-apudirektiivin mukaisesti: 
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

4) ilmoitetaan toisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle tiedot raportoitavista
tileistä;

5) ilmoitetaan muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja Euroopan ko-
missiolle tiedot annetuista, muutetuista tai uudistetuista rajatylittäviä tilanteita varten an-
nettavista ennakkopäätöksistä sekä ennakkohinnoittelusopimuksista;

6) ilmoitetaan asianomaiselle toiselle jäsenvaltiolle verotuksen maakohtaisen raportin
tiedot ja kaikille jäsenvaltioille tieto verotuksen maakohtaisen raportin antamista koske-
vasta kieltäytymisestä.
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3 § 

Yhteistyömuodot

Yhteistyö käsittää:
1) oma-aloitteisen tietojenvaihdon;
2) pyyntöön perustuvan tietojenvaihdon;
3) erityisiä tulo- ja pääomalajeja koskevan automaattisen tietojenvaihdon;
4) raportoitavia tilejä koskevien tietojen ilmoittamisen automaattisella tietojenvaihdol-

la;
5) annettuja, muutettuja tai uudistettuja rajatylittäviä tilanteita varten annettavia en-

nakkopäätöksiä sekä ennakkohinnoittelusopimuksia koskevien tietojen ilmoittamisen au-
tomaattisella tietojenvaihdolla; 

6) verotuksen maakohtaista raporttia koskevien tietojen ilmoittamisen automaattisella
tietojenvaihdolla;

7) toisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen valtuuttamien virkamiesten läsnä-
olon virastoissa ja osallistumisen hallinnollisiin tutkimuksiin toisessa jäsenvaltiossa, sa-
manaikaiset tarkastukset, tiedoksiannon ja palautteen lähettämisen.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. 
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