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N:o 1301

Laki
omaisuuden lunastuksesta puolustustarkoituksiin
Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1§
Soveltamisala
Kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksessa puolustustarkoituksiin on
noudatettava, mitä kiinteän omaisuuden ja
erityisten oikeuksien lunastuksesta annetussa
laissa (603/1977), jäljempänä lunastuslaki,
säädetään, jollei tästä laista muuta johdu.

2§
Lunastuksen tarkoitus
Omaisuuden lunastuksen katsotaan tapahtuvan puolustustarkoituksiin silloin, kun lunastus on tarpeen puolustusvoimille säädettyjen tehtävien toteuttamiseksi.

3§
Toimenpiteiden väliaikainen kieltäminen
Kun puolustusministeriö on ryhtynyt valmistelemaan tämän lain mukaista lunastusta,
se voi kieltää väliaikaisesti enintään yhdeksi
vuodeksi omaisuuden sellaisen käyttämisen,
joka saattaa vaarantaa lunastuksen tarkoituksen. Puolustusministeriön päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, jollei
valitusviranomainen toisin määrää. Jos lunastus myöhemmin raukeaa, on omistajalla
ja haltijalla oikeus saada korvaus siitä vahingosta ja haitasta, mitä hänelle kiellon johdosta on aiheutunut.
Lunastuslupaan voidaan sisällyttää kielto
käyttää omaisuutta tavalla, joka saattaa vaarantaa lunastuksen tarkoitusta. Kielto on voimassa siitä päivästä, jolloin päätös lunastus-
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luvasta on annettu tiedoksi omistajalle tai
haltijalle, siihen saakka, kunnes lunastus on
päättynyt tai rauennut. Jos lunastus raukeaa,
on kiellosta aiheutunut vahinko ja haitta korvattava siten kuin 1 momentissa säädetään.
Jollei tässä pykälässä tarkoitetusta korvauksesta sovita, siitä päätetään lunastustoimituksessa, johon sovelletaan, jollei toimitus muutoin ole vireillä, mitä lunastuslain
97 §:ssä säädetään.
4§
Lunastuskorvaus

5§
Asiantuntijat
Harkittaessa lunastuslain 12 §:n 2 momentissa tarkoitettujen asiantuntijoiden kutsumista on erityisesti otettava huomioon lunastuksen puolustustarkoitus.
6§
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

Lunastettavasta omaisuudesta on määrättävä omaisuuden korkeimman käyvän hinnan
mukainen täysi korvaus. Korvausten määräämisessä noudatetaan muuten lunastuslain
mukaisia korvausperusteita.
Jos lunastuslupaan sisältyy 3 §:n 2 momentin
mukainen toimenpidekielto, lunastuskorvaukselle on määrättävä maksettavaksi lunastuslain
95 §:n mukainen korko lunastusluvan tiedoksisaantipäivästä. Jos ennen lunastuslupaa on
annettu 3 §:n 1 momentin mukainen kielto,
korko on määrättävä maksettavaksi kieltopäätöksen tiedoksisaantipäivästä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997, ja sillä kumotaan pakkolunastuksesta puolustustarkoituksiin 13 päivänä lokakuuta 1944 annettu laki (787/1944) sekä
pakkolunastuksesta puolustustarkoituksiin annetun lain toimeenpanosta 13 päivänä lokakuuta 1944 annettu asetus (788/1944).
Lunastuksessa, johon on haettu lupaa ennen
tämän
lain
voimaantuloa,
noudatetaan
tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita
säännöksiä lukuun ottamatta kumotun lain
24 §:ää.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Puolustusministeri Anneli Taina
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Asetus
Korean tasavallan kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen voimaansaattamisesta
Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1996

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:
1§
Söulissä 12 päivänä marraskuuta 1996
Suomen tasavallan hallituksen ja Korean
tasavallan hallituksen välillä tehty lentoliikennesopimus, jonka tasavallan presidentti
on hyväksynyt 5 päivänä joulukuuta 1996 ja
jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaih-

dettu 12 päivänä joulukuuta 1996, on voimassa 1 päivästä helmikuuta 1997 niin kuin
siitä on sovittu.
2§
Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä tammikuuta 1997.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri Ole Norrback

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 96/1996)
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Asetus
puolustusvoimista annetun asetuksen muuttamisesta
Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Puolustusministerin esittelystä
kumotaan puolustusvoimista 20 päivänä heinäkuuta 1992 annetun asetuksen (667/1992) 40,
41 ja 43—46 § ja
muutetaan 35, 38, 39, 42, 47, 50, 54, 56 ja 63 § ,
sellaisina kuin niistä ovat 35 § osaksi asetuksissa 1032/1994, 1132/1995 ja 185/1996, 38 §
asetuksessa 185/1996, 47 § osaksi asetuksessa 1224/1995, 50 § osaksi mainituissa asetuksissa 1032/1994, 1224/1995 ja 185/1996, 54 § osaksi mainituissa asetuksissa 1132/1995,
1224/1995 ja 185/1996, 56 § osaksi mainitussa asetuksessa 1032/1994 ja 63 § mainitussa
asetuksessa 1032/1994, seuraavasti:
35 §
Puolustusvoimissa on:
1) upseerin virkoja, joita ovat puolustusvoimain komentajan, pääesikunnan päällikön,
kenraaliluutnantin, vara-amiraalin, kenraalimajurin, kontra-amiraalin, everstin, kommodorin, everstiluutnantin, komentajan, majurin, komentajakapteenin ja nuoremman upseerin virat sekä opistoupseerin virkoja, joita
ovat opistoupseerin perusvirka ja opistoupseerin ylempi virka sekä sotilasammattihenkilön virkoja;
2) erikoisupseerin virkoja, joita ovat puolustusvoimien pääinsinöörin, sotilasyli-insinöörin, puolustusvoimien ylilääkärin ja sotilasylilääkärin virat sekä erikoisupseerin virka;
3) sotilaspapin virkoja, joita ovat kenttäpiispan ja sotilaspapin virka; sekä
4) apteekinjohtajan, apulaislääkärin, asessorin, atk-päällikön, eläinlääkärin, erikoislääkärin, erikoistutkijan, hammaslääkärin, kiinteistöpäällikön, kirjastonhoitajan, kirjastonjohtajan, matemaatikon, museonjohtajan, osastonjohtajan, osastonlääkärin, osastopäällikön,

professorin, proviisorin, psykologin, puolustusvoimien ylieläinlääkärin, räjähdysainetarkastajan, sairaalakemistin, sota-arkiston hoitajan, sotilaslakimiehen, sotilassairaalan apulaisylilääkärin, sotilassairaalan ylilääkärin,
toimistopäällikön, tutkijan, tutkimusjohtajan,
vanhemman lehtorin, ylikielenkääntäjän ja
ylitarkastajan virkoja.
Puolustusvoimissa voi lisäksi olla muita
virkoja sekä määräaikaisessa virkasuhteessa
tai työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.
Sotilasvirkoja ovat 1 momentin 1—3 kohdissa tarkoitetut virat.
38 §
Kelpoisuusvaatimuksena opistoupseerin virkoihin on:
1) opistoupseerin perusvirkaan opistoupseerin tutkinto tai alempi toimiupseerin virkatutkinto; sekä
2) opistoupseerin ylempään virkaan opistoupseerin tutkinto tai ylempi toimiupseerin
virkatutkinto sekä virkaan vahvistettu jatkokoulutus.

N:o 1303
Ylempi toimiupseerin virkatutkinto voidaan korvata asianomaiseen tehtävään soveltuvalla muulla koulutuksella.
Puolustusministeriö vahvistaa pääesikunnan esityksestä, mitä on pidettävä tässä pykälässä tarkoitettuna korvaavana koulutuksena ja jatkokoulutuksena.
39 §
Kelpoisuusvaatimuksena erikoisupseerin virkoihin on:
1) puolustusvoimien pääinsinöörillä diplomiinsinöörin tutkinto ja insinöörieverstiluutnantin tai insinöörikomentajan taikka vastaava
upseerin sotilasarvo sekä riittävä kokemus
sotilasinsinöörin tehtävissä tai upseerina teknillisissä tehtävissä;
2) puolustusvoimien ylilääkärillä, että hän
on itsenäisesti ammattia harjoittamaan oikeutettu laillistettu lääkäri tai laillistettu yleislääkäri ja että hänellä on lääkintäeverstiluutnantin tai lääkintäkomentajan arvo taikka
vastaava upseerin sotilasarvo sekä riittävä
kokemus sotilasylilääkärin tai sotilaslääkärin
tehtävissä;
3) sotilasyli-insinöörillä diplomi-insinöörin
tutkinto ja insinöörimajurin tai insinöörikomentajakapteenin taikka vastaava upseerin
sotilasarvo sekä riittävä kokemus sotilasinsinöörin tehtävissä sekä muulla sotilasinsinöörin tehtävään määrättävällä erikoisupseerilla diplomi-insinöörin tai insinöörin tutkinto ja reservin upseerin koulutus;
4) sotilasylilääkärillä ja sotilaslääkärin tehtävään määrättävällä erikoisupseerilla, että hän
on itsenäisesti ammattia harjoittamaan oikeutettu laillistettu lääkäri, laillistettu yleislääkäri tai laillistettu hammaslääkäri sekä sotilasylilääkärillä lääkintämajurin tai lääkintäkomentajakapteenin taikka vastaava upseerin
sotilasarvo sekä riittävä kokemus sotilaslääkärin tai hammaslääkärin tehtävissä puolustusvoimissa ja muulla sotilaslääkärin tehtävään määrättävällä erikoisupseerilla reservin
upseerin koulutus;
5) sotilasteknikon tehtävään määrättävällä
erikoisupseerilla soveltuva teknikon tutkinto
ja reservin upseerin tai aliupseerin koulutus
tai ilmavoimien tarkastajan taikka puolustusvoimien aseteknikon koulutus; sekä
6) puolustusvoimien ylikapellimestarin ja
kapellimestarin tehtävään määrättävällä erikoisupseerilla reservin upseerin tai aliupseerin koulutus, sotilaskapellimestarin tutkinto
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tai orkesterin- ja kuoronjohdon koulutusohjelman mukaisesti suoritettu musiikin maisterin tutkinto sekä puolustusvoimien ylikapellimestarin tehtävään määrättävällä lisäksi
riittävä käytännön kokemus sotilassoittokunnan kapellimestarin tehtävissä.
42 §
Kelpoisuusvaatimuksena sotilaspapin virkoihin on:
1) kenttäpiispalla ylempi pastoraalitutkinto;
sekä
2) kenttärovastin tehtävään määrättävällä
sotilaspapilla kelpoisuus evankelis-luterilaisen kirkon kirkkoherran virkaan ja muulla
sotilaspapilla kelpoisuus evankelis-luterilaisen kirkon tai ortodoksisen kirkkokunnan
papin virkaan.
Sotilaspapilta vaaditaan lisäksi, että hän on
suorittanut varusmiespalveluksen tai naisten
vapaaehtoisen asepalveluksen.
47 §
Jollei muutoin säädetyistä ammatillisista
pätevyysvaatimuksista muuta johdu, puolustusvoimien muihin virkoihin on kelpoisuusvaatimuksena virkaan soveltuva koulutus
sekä sellainen taito, kyky ja puolustushallinnon
tuntemus,
jota
viran
menestyksellinen
hoitaminen edellyttää.
Lisäksi vaaditaan:
1) asessorilta oikeustieteen kandidaatin tutkinto, hyvä perehtyneisyys hallintotehtäviin
ja perehtyneisyyttä oikeudenhoitoon, oikeudellisen osaston toimistopäälliköltä oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja hyvä perehtyneisyys hallintotehtäviin sekä sotilaslakimieheltä oikeustieteen kandidaatin tutkinto;
2) tutkimusjohtajalta ja tutkimuskeskuksen
osastonjohtajalta virkaan soveltuva tohtorin
tutkinto sekä perehtyneisyys tutkimus- ja
kokeilutyöhön ja sen johtamiseen;
3) professorilta tieteellinen pätevyys, opetustaito ja käytännön perehtyneisyys tehtäväalaan;
4) sotilassairaalan ylilääkäriltä, apulaisylilääkäriltä, erikoislääkäriltä ja osastonlääkäriltä,
että hän on itsenäisesti ammattia harjoittamaan oikeutettu laillistettu lääkäri tai laillistettu yleislääkäri ja että hänellä on erikoislääkärin oikeudet sillä lääketieteen alalla,
jonka potilaita hän pääasiallisesti tulee hoitamaan, hammaslääkäriltä, että hän on itsenäisesti ammattia harjoittamaan oikeutettu lail-
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listettu
hammaslääkäri,
puolustusvoimien
ylieläinlääkäriltä, että hän on laillistettu
eläinlääkäri ja että hänellä on riittävä käytännön kokemus eläinlääkärin tehtävistä puolustusvoimissa, eläinlääkäriltä, että hän on
laillistettu eläinlääkäri sekä pääesikunnan
elintarvikehygieenikkona toimivalta eläinlääkäriltä lisäksi perehtyneisyys elintarvikehygieniaan;
5) sairaalakemistiltä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja sairaalakemistin
pätevyys;
6) sota-arkiston hoitajalta virkaan soveltuva
tohtorin tutkinto ja hyvä arkistoalan tuntemus taikka virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja ylempi arkistotutkinto sekä
hyvä arkistonhoidollinen kokemus ja arkistoalan tuntemus; sekä
7) muulta 35 §:n 1 momentin 4 kohdassa
mainitun viran haltijalta virkaan soveltuva
ylempi korkeakoulututkinto.
50 §
Puolustusvoimien virkoihin nimittää:
1) puolustusvoimain komentajan, pääesikunnan päällikön, kenraaliluutnantin, vara-amiraalin,
kenraalimajurin,
kontra-amiraalin,
puolustusvoimien pääinsinöörin, puolustusvoimien ylilääkärin, kenttäpiispan, asessorin
ja tutkimusjohtajan tasavallan presidentti
valtioneuvoston esityksestä;
2) muut kuin 1 kohdassa mainitut upseerit
tasavallan presidentti puolustusvoimain komentajan esittelystä;
3) professorin, osastonjohtajan ja sota-arkiston hoitajan puolustusministeriö;
4) sotilasyli-insinöörin, sotilasylilääkärin,
puolustusvoimien ylieläinlääkärin, erikoisupseerin, sotilaspapin ja opistoupseerin ylempään virkaan puolustusvoimain komentaja;
5) apteekinjohtajan, apulaislääkärin, atkpäällikön, eläinlääkärin, erikoistutkijan, farmaseutin, hammaslääkärin, insinöörin, kamreerin, kielenkääntäjän, kiinteistöpäällikön,
kirjastonhoitajan, kirjastonjohtajan, matemaatikon, meteorologin, muonitustarkastajan, museonjohtajan, osastopäällikön, osastosihteerin, proviisorin, psykologin, päävalmentajan,
rakennuspäällikön,
räjähdysainetarkastajan, sairaalakemistin, sosiaalipäällikön, sotilaslakimiehen, sotilassairaalan
ylilääkärin ja apulaisylilääkärin sekä erikoislääkärin ja osastonlääkärin, tarkastajan, tiedotussihteerin, toimistopäällikön, tutkijan,

valmennuspäällikön, vanhemman lehtorin,
ylihoitajan, ylikielenkääntäjän ja ylitarkastajan pääesikunta;
6) opistoupseerin perusvirkaan pääesikunta
taikka maanpuolustusalueen, merivoimien tai
ilmavoimien esikunta; sekä
7) muut virkamiehet oman hallintoyksikkönsä henkilöstön osalta pääesikunta taikka
maanpuolustusalueen, sotilasläänin, merivoimien tai ilmavoimien esikunta, maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, maanpuolustusopiston johtaja, puolustusvoimien materiaalilaitoksen esikunta, sotilaslaitoksen päällikkö tai
johtaja taikka joukko-osaston komentaja.
Työsopimussuhteisen henkilön ottaa työhön 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettu viranomainen tai tähän tehtävään työjärjestyksessä määrätty virkamies.
54 §
Virkamiehen määrää tehtävään nimittävä
viranomainen 50 §:n 1 momentissa tarkoitetusta esityksestä tai esittelystä, kuitenkin
siten, että
1) sellaiseen everstin tai kommodorin virkaa
vastaavaan tehtävään, johon määrättävä samalla esitetään ylennettäväksi prikaatikenraaliksi tai lippueamiraaliksi, määrää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä;
2) everstiluutnantin ja komentajan virkaa
vastaavaan tehtävään määrää puolustusvoimain komentaja;
3) erikoisupseerin virassa palvelevan sotilasinsinöörin, sotilaslääkärin ja kapellimestarin tehtävään määrää pääesikunta; sekä
4) majurin, komentajakapteenin, nuoremman
upseerin, opistoupseerin sekä yliteknikon tai
teknikon tehtävässä olevan erikoisupseerin ja
sotilasammattihenkilön virkaa vastaavaan
tehtävään määrää 50 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettu viranomainen.
Jos 1 momentin 4 kohdassa tai 50 §:n 1
momentin 7 kohdassa tarkoitettujen virkamiesten tehtävään määrääminen edellyttää
siirtymistä joukko-osastosta tai sitä vastaavasta hallintoyksiköstä toiseen maanpuolustusalueella, merivoimissa, ilmavoimissa tai
puolustusvoimien materiaalilaitoksessa, määrää tehtävään maanpuolustusalueen, merivoimien tai ilmavoimien komentaja taikka puolustusvoimien materiaalilaitoksen johtaja. Jos
tehtävään määrääminen edellyttää muuta
siirtymistä puolustusvoimissa, määrää tehtä-
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vään upseerin puolustusvoimain komentaja
ja muun virkamiehen pääesikunta.
Tasavallan presidentti määrää upseerin
sotilasasiamiehen ja apulaissotilasasiamiehen
sekä näitä vastaavaan tehtävään valtioneuvoston esityksestä sekä tasavallan presidentin adjutantin tehtävään puolustusvoimain
komentajan esittelystä.
Milloin tehtävien tarkoituksenmukainen
hoitaminen sitä edellyttää, voidaan virkamies
tilapäisesti määrätä muuhun kuin 4 ja 34
§:ssä tarkoitetun kokoonpanon mukaiseen
tehtävään.

koitetun todistuksen palvelussuhteen päättymisestä antaa:
1) puolustusministeriö, kun virkaan nimittää
tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä tai puolustusministeriö;
2) pääesikunta, kun virkaan nimittää tasavallan presidentti puolustusvoimain komentajan esittelystä tai puolustusvoimain komentaja
tai pääesikunta; sekä
3) edellä 50 §:n 1 momentin 7 kohdassa
tarkoitettu viranomainen muille kuin 1 ja 2
kohdassa tarkoitetuille virkamiehille.

56 §
Virkamiehen eroamisikä on 65 vuotta,
paitsi:
1) puolustusvoimain komentajan virassa 63
vuotta;
2) pääesikunnan päällikön, kenraaliluutnantin, vara-amiraalin, kenraalimajurin, kontraamiraalin, everstin, kommodorin, puolustusvoimien
pääinsinöörin,
puolustusvoimien
ylilääkärin, kenttäpiispan, sotilasyli-insinöörin ja sotilasylilääkärin virassa 60 vuotta;
3) muun upseerin, erikoisupseerin, sotilaspapin, opistoupseerin ja sotilasammattihenkilön
virassa 55 vuotta; sekä
4) lentäjän koulutusta edellyttävässä tehtävässä kenraaliluutnantin ja kenraalimajurin
virassa 55 vuotta, everstin virassa 52 vuotta,
everstiluutnantin virassa 50 vuotta ja muissa
viroissa 45 vuotta.
Puolustusvoimain komentaja määrää puolustusministeriön vahvistamien perusteiden
mukaisesti ne tehtävät, jotka edellyttävät
lentäjän koulutusta.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.
Poiketen siitä, mitä tämän asetuksen 56
§:n 1 momentin 3 kohdassa säädetään, sellaisen 31 päivänä joulukuuta 1996 puolustusvoimien palveluksessa olleen henkilön,
joka nimitetään erikoisupseerin tai sotilaspapin virkaan, eroamisikä on 60 vuotta.
Poiketen siitä, mitä tämän asetuksen 56
§:n 1 momentissa säädetään, sellaisen erikoisupseerina 31 päivänä joulukuuta 1996
palvelleen virkamiehen, jonka virka muutetaan siviiliviraksi ja jolla on vuoden 1996
loppuun mennessä erikoisupseerina eläkeajaksi luettavaa palvelusaikaa, eroamisikä
määräytyy seuraavasti:

63 §
Valtion virkamieslain 24 §:n mukaisen varoituksen antamisesta päättää 50 §:n 1 momentin
7 kohdassa tarkoitettu viranomainen.
Valtion virkamiesasetuksen 34 §:ssä tar-

Eläkeaikaa

Eroamisikä

vähintään 16 vuotta . . . . . . . . . . . . . . .
vähintään 13 vuotta . . . . . . . . . . . . . . .
vähintään 10 vuotta . . . . . . . . . . . . . . .
vähintään 7 vuotta . . . . . . . . . . . . . . . .
vähintään 3 vuotta . . . . . . . . . . . . . . . .
alle 3 vuotta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60
61
62
63
64
65

vuotta
vuotta
vuotta
vuotta
vuotta
vuotta

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin
toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Puolustusministeri Anneli Taina
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Asetus
maanpuolustuskorkeakoulusta annetun asetuksen muuttamisesta
Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Puolustusministerin esittelystä
muutetaan maanpuolustuskorkeakoulusta 20 päivänä heinäkuuta 1992 annetun asetuksen
(668/1992) 13 §:n 2 momentti ja
lisätään asetukseen uusi 29 b § seuraavasti:
13 §
— — — — — — — — — — — — —
Upseeriksi lentopalvelustehtäviin koulutettavalta vaaditaan lisäksi, mitä sotilasilmailuasetuksessa (387/1996) säädetään.
29 b §
Joka on tyytymätön 22 §:n 3 momentissa
tai 23 §:n 3 momentissa tarkoitettuun päätökseen tai 28 §:ssä tarkoitetun oikaisuvaati-

muksen johdosta annettuun päätökseen, saa
hakea siihen muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin
toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Puolustusministeri Anneli Taina
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Asetus
rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta
Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta 11 päivänä
elokuuta 1978 annetun lain (627/1978) 6 §:n 3 momentin, 9 §:n 3 momentin ja 24 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat, 6 §:n 3 momentti laissa 1550/1995, 9 §:n 3 momentti laissa
1022/1990 ja 24 § osittain muutettuna laissa 1563/1995:
1§

4§

Lähdeverolaki

Lähdeveron periminen ilman
lähdeverokorttia tai tarvittavia tietoja

Rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden
verottamisesta
annettua
lakia
(627/1978) kutsutaan tässä asetuksessa lähdeverolaiksi.
2§
Sovellettava ulkomaan rahan muuntokurssi
Lähdeveron alainen tulo, joka on sovittu
maksettavaksi ulkomaan rahan määräisenä,
muunnetaan lähdeveron määrän laskemista
varten Suomen rahaksi Suomen Pankin noteeraaman, maksuajankohtana voimassa olleen ulkomaan rahan keskikurssin mukaan.
3§
Lähdeverokortti
Lääninverovirasto antaa rajoitetusti verovelvolliselle lähdeveroa koskevien säännösten soveltamista varten hakemuksesta lähdeverokortin. Hakemus on tehtävä verohallituksen vahvistaman kaavan mukaisesti.
Jos hakemuksessa ei anneta vaadittavia
tietoja, lääninverovirasto voi jättää lähdeverokortin antamatta.
2

460301A/176

Jollei rajoitetusti verovelvollinen ennen
suorituksen maksamista esitä maksajalle lähdeverokorttia tai ilmoita tälle nimeään, syntymäaikaansa ja osoitettaan kotivaltiossa,
lähdevero on aina perittävä niiden prosenttimäärien mukaisesti, jotka lähdeverolain
7 §:ssä säädetään.
5§
Selvitys oikeudesta vähennykseen
Lähdeverolain 6 §:n 3 momentissa tarkoitettuna selvityksenä pidetään päätoimisen
opiskelijan osalta lähdeverokorttia. Harjoittelijan osalta selvitykseksi hyväksytään myös
lähdeverolain 6 §:n 1 momentissa tarkoitetun
viranomaisen antama todistus, josta käy ilmi
työn liittyminen verovelvollisen opiskeluun
tai harjoitteluun.
6§
Asumistodistus
Lähdeverolain 11 a §:ssä tarkoitettuna selvityksenä verovelvollisen on esitettävä lää-
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ninverovirastolle asuinvaltionsa veroviranomaisen antama asumistodistus verohallituksen vahvistamalla lomakkeella.
7§
Kirjanpito- ja muistiinpanovelvollisuus
Lähdeveron perimiseen velvollisen on pidettävä lähdeverolain mukaisista suorituksista kirjanpitoa tai tehtävä mainituista suorituksista muistiinpanot siten kuin ennakkoperintälaissa ja sen nojalla säädetään kirjanpidosta, muistiinpanovelvollisuudesta ja näiden
aineistojen säilyttämisestä.
Suorituksen maksajan tulee pitää kustakin
palkan tai eläkkeen saajasta kalenterivuosittain yhtenäistä luetteloa, josta käyvät selville
seuraavat tiedot:
1) suorituksen saajan täydellinen nimi,
ammatti tai toimi, henkilötunnus kotivaltiossa ja syntymäaika sekä osoite kotivaltiossa
ja Suomessa;
2) lähdeveroprosentti suorituslajeittain;
3) aika, jolta palkka tai eläke on maksettu;
4) rahana maksetun palkan tai eläkkeen
määrä;
5) luontoisedun raha-arvo;
6) palkasta lähdeverolain 6 §:n tai kansainvälisen sopimuksen määräyksen perusteella
ennen lähdeveron perimistä tehdyt vähennykset;
7) määrä, josta lähdevero on perittävä;
8) lähdeveron määrä;
9) työntekijältä perityn työeläkemaksun ja
työttömyysvakuutusmaksun määrä; sekä
10) päivärahat ja tositteiden perusteella
suoritettujen korvausten määrät.
Edellä 2 momentin 3—10 kohdassa tarkoitetut tiedot merkitään maksusuorituksittain.
Kalenterivuoden päätyttyä on luetteloon
merkittävä 2 momentin 4—10 kohdassa tarkoitettujen suoritusten tai määrien vuosittaiset yhteismäärät kustakin suorituksesta tai
määrästä erikseen. Tiedot on merkittävä
luetteloon silloinkin kun lähdeveroa ei ole
perittävä.
8§
Perityn määrän maksaminen
Perityn lähdeveron määrä maksetaan lääninverovirastolle viimeistään perintää seuraavan kalenterikuukauden 10 päivänä.

9§
Perittävän lähdeveron alaraja
Lähdeverolain 9 §:n 3 momentissa tarkoitettu lähdeveron määrä on 50 markkaa.
10 §
Valvontailmoituksen antaminen
Palkkaa, eläkettä ja niihin rinnastettavia
suorituksia koskeva valvontailmoitus annetaan viimeistään lähdeveron perintää seuraavan
kalenterikuukauden 15 päivänä.
11 §
Tulonsaajan tosite
Suorituksen maksaja antaa rajoitetusti verovelvolliselle tositteen tälle maksamastaan
suorituksesta ja siitä peritystä lähdeverosta.
Tosite annetaan viimeistään maksuvuotta
seuraavan tammikuun 15 päivänä. Suomessa
tehtävän työn päättyessä tosite annetaan välittömästi.
12 §
Ilmoitus oikaisupäätöksestä
Lääninveroviraston on ilmoitettava verohallitukselle lähdeverolain 11 §:n 2 momentissa tarkoitetun päätöksen sisältö verohallituksen määräämällä tavalla.
13 §
Erityinen verotus
Satunnaisen luovutuksen tuottaman voiton
tai muun kertatulon perusteella voidaan määrätä vero, verovelvollisen sitä vaatiessa, aikaisemmin kuin säännönmukainen verotus
muutoin toimitetaan. Verotusta on vaadittava
siltä lääninverovirastolta, jonka virka-alueeseen luovutetun omaisuuden sijaintikunta
kuuluu tai jonka virka-alueelta kertatulo on
saatu. Tällainen verotus voidaan toimittaa jo
verovuoden aikana. Lääninveroviraston on
kiireellisesti maksuunpantava tässä tarkoitettu vero. Vero on maksettava yhdellä kertaa
viimeistään sen kalenterikuukauden ensimmäisenä päivänä, joka alkaa kuukauden kuluttua verotuspäätöksen tekemisestä.
Rajoitetusti verovelvollisen, joka vaatii
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sovellettavaksi 1 momentin säännöksiä, on
annettava veroilmoitus.
Edellä 1 momentissa tarkoitetusta veron
määräämisestä ja maksuunpanosta sekä muutoksen hakemisesta samoin kuin veronkannosta on soveltuvin osin voimassa, mitä niistä on säännönmukaisen verotuksen osalta
verotusmenettelylaissa (1558/1995) tai veronkantolaissa (611/1978) säädetty tai niiden
nojalla määrätty.
14 §
Veroilmoituksen antaminen
Rajoitetusti verovelvollisen veroilmoituksen antamistavasta ja antamisajasta määrätään verohallituksen päätöksellä.
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15 §
Työlupatietojen luovutus

Ulkomaalaisviraston, paikallispoliisin, työvoimatoimiston ja Suomen ulkomaanedustuston on annettava myöntämistään työluvista
lääninverovirastolle tämän pyytämät tiedot.
16 §
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.
Tällä asetuksella kumotaan rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta 22 päivänä joulukuuta 1978 annettu
asetus (1047/1978) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri Arja Alho
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Asetus
ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 2 §:n 3 momentissa
tarkoitetuista valtioista
Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta 16 päivänä joulukuuta
1994 annetun lain (1217/1994) 2 §:n 3 momentin nojalla:
1§
Ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 2 §:n 3 momentissa
tarkoitetut valtiot ovat:
Alankomaat, Argentiina, Australia, Belgia,
Brasilia, Bulgaria, Egypti, Etelä-Afrikka, Filippiinit, Indonesia, Intia, Islanti, Israel, Italia, Itävalta, Japani, Kanada, Kiina, Korean
tasavalta, Kreikka, Kroatia, Latvia, Liettua,
Luxemburg, Marokko, Norja, Puola, Ranska,
Romania, Ruotsi, Saksa, Sambia, Slovakia,
Slovenia, Sri Lanka, Tansania, Tanska ja
Färsaaret, Thaimaa, Tšekki, Turkki, Ukraina,
Unkari, Uusi-Seelanti, Venäjä, Viro, Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat.

2§
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.
Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1997 toimitettavassa verotuksessa.
Tällä asetuksella kumotaan ulkomaisten
väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 2 §:n 3 momentissa tarkoitetuista
valtioista 29 päivänä joulukuuta 1995 annettu asetus (1739/1995).

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri Arja Alho
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Valtiovarainministeriön päätös
verohallituksen määräämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaisemaan eräitä verotusta
koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettuja asioita
Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Valtiovarainministeriö on verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain
(1558/1995) 89 §:n 5 momentin ja tämän päätöksen 2 §:ssä mainittujen sopimusmääräysten
nojalla määrännyt:
1§
Verohallitus ratkaisee 2 §:ssä tarkoitetuissa
sopimuksissa mainittuna toimivaltaisena viranomaisena sopimuksissa tarkoitetut asiat,
jotka koskevat:
1) tietojenvaihtoa ja muuta virka-apua;
2) keskinäiseen sopimusmenettelyyn kuuluvia yksittäistapauksia; ja
3)
verotusmenettelystä
annetun
lain
(1558/1995) 89 §:n 3 momentissa tarkoitettuja, 2 §:ssä mainitun sopimuksen soveltamiseen liittyviä hakemuksia, jos vapautettavaksi pyydetty määrä on enintään 300 000
markkaa.
Valtiovarainministeriö ratkaisee kuitenkin
1 momentissa tarkoitetun asian, jos asia on
periaatteellisesti tärkeä.
2§
Valtiovarainministeriön päätöksen perusteena olevat sopimusmääräykset:
1) Pohjoismaiden kanssa tehdyt sopimukset:
Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen
välttämiseksi 12 päivänä syyskuuta 1989
tehdyn sopimuksen (SopS 91/1989 ja
73/1990) 3 artiklan 1 g 3) kohta ja 10 artiklan 9 kappale,
Pohjoismaiden välillä virka-avusta veroasioissa 7 päivänä joulukuuta 1989 tehdyn
sopimuksen (SopS 37/1991) 3 artiklan 1 b
4) kohta,
Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja
Ruotsin välillä perintö- ja lahjaveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi
12 päivänä syyskuuta 1989 tehdyn sopimuksen (SopS 83/92 ja 103/93) 3 artiklan 1 e 2)
kohta.

2) Muiden maiden kanssa tehdyt sopimukset:
Suomen Tasavallan ja Alankomaiden Kuningaskunnan välillä tulon ja omaisuuden
kaksinkertaisen verotuksen ja veron kiertämisen estämiseksi 13 päivänä maaliskuuta
1970 tehdyn sopimuksen (SopS 18/1971) 3
artiklan 1 g 2) kohta,
Suomen tasavallan hallituksen ja Amerikan
yhdysvaltojen hallituksen välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen
estämiseksi 21 päivänä syyskuuta 1989 tehdyn sopimuksen (SopS 2/1991) 3 artiklan 1
h 1) kohta,
Suomen tasavallan ja Argentiinan tasavallan välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi
13 päivänä joulukuuta 1994 tehdyn sopimuksen (SopS 85/1996) 3 artiklan 1 g 1)
kohta,
Suomen ja Australian välillä tuloverojakoskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 12
päivänä syyskuuta 1984 tehdyn sopimuksen
(SopS 26/1986) 3 artiklan 1 j) kohta,
Suomen ja Barbadosin välillä tuloveroja
koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 15 päivänä kesäkuuta 1989 tehdyn
sopimuksen (SopS 79/1992) 3 artiklan 1 h
1) kohta,
Suomen Tasavallan ja Belgian Kuningaskunnan välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 18
päivänä toukokuuta 1976 tehdyn sopimuksen
(SopS 66/1978) 3 artiklan 1 h ii) kohta,
Suomen Tasavallan hallituksen ja Brasilian
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Liittotasavallan hallituksen välillä tulon kaksinkertaisen verotuksen sekä veron kiertämisen estämiseksi 16 päivänä helmikuuta 1972
tehdyn sopimuksen (SopS 2/1974) 3 artiklan
1 g II kohta,
Suomen tasavallan ja Bulgarian kansantasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 25 päivänä huhtikuuta 1985 tehdyn sopimuksen
(SopS 11/1986) 3 artiklan 1 d 1) kohta,
Suomen tasavallan ja Etelä-Afrikan tasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron
kiertämisen estämiseksi 26 päivänä toukokuuta 1995 tehdyn sopimuksen (SopS
78/1995 ja 4/1996) 3 artiklan 1 e 1) kohta,
Suomen Tasavallan ja Filippiinien Tasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron
kiertämisen estämiseksi 13 päivänä lokakuuta 1978 tehdyn sopimuksen (SopS 60/1981)
3 artiklan 1 j 1) kohta,
Suomen Tasavallan ja Helleenien Tasavallan välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi
21 päivänä tammikuuta 1980 tehdyn sopimuksen (SopS 58/1981) 3 artiklan 1 i 1)
kohta,
Suomen tasavallan ja Indonesian tasavallan
välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen
verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 15 päivänä lokakuuta 1987
tehdyn sopimuksen (SopS 4/1989) 3 artiklan
1 h 1) kohta,
Suomen tasavallan ja Intian tasavallan välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 10 päivänä kesäkuuta 1983 tehdyn sopimuksen
(SopS 59/1984) 3 artiklan 1 f 1) kohta,
Suomen tasavallan hallituksen ja Irlannin
hallituksen välillä tulo- ja myyntivoittoveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi
27 päivänä maaliskuuta 1992 tehdyn sopimuksen (SopS 88/1993) 3 artiklan 1 j 1)
kohta,
Suomen Tasavallan hallituksen ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan hallituksen välillä tulon ja
omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen sekä
veron kiertämisen estämiseksi 17 päivänä
heinäkuuta 1969 tehdyn sopimuksen (SopS
2/1970) 3 artiklan 1 j) kohta,
Suomen ja Italian välillä tulo- ja varalli-

suusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen
estämiseksi 12 päivänä kesäkuuta 1981 tehdyn sopimuksen (SopS 55/1983) 3 artiklan 1
i 1) kohta,
Suomen Tasavallan ja Japanin välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen
välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 29 päivänä helmikuuta 1972 tehdyn
sopimuksen (SopS 43/1972) 3 artiklan 1 i)
kohta,
Suomen tasavallan ja Jugoslavian sosialistisen liittotasavallan välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 8 päivänä toukokuuta
1986 tehdyn sopimuksen (SopS 60/1987),
jota sovelletaan toisaalta Suomen sekä toisaalta Kroatian ja Slovenian välisissä suhteissa, 3 artiklan 1 h 1) kohta,
Suomen ja Kanadan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 28
päivänä toukokuuta 1990 tehdyn sopimuksen
(SopS 81/1992) 3 artiklan 1 j 2) kohta,
Suomen tasavallan hallituksen ja Kiinan
kansantasavallan hallituksen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi
12 päivänä toukokuuta 1986 tehdyn sopimuksen (SopS 62/1987) 3 artiklan 1 i 1)
kohta,
Suomen Tasavallan ja Korean Tasavallan
välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen
verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 8 päivänä helmikuuta 1979
tehdyn sopimuksen (SopS 75/1981) 3 artiklan 1 i 2) kohta,
Suomen tasavallan ja Latvian tasavallan
välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan
kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja
veron kiertämisen estämiseksi 23 päivänä
maaliskuuta 1993 tehdyn sopimuksen (SopS
92/1993) 3 artiklan 1 h 1) kohta,
Suomen tasavallan ja Liettuan tasavallan
välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan
kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja
veron kiertämisen estämiseksi 30 päivänä
huhtikuuta 1993 tehdyn sopimuksen (SopS
94/1993) 3 artiklan 1 h 1) kohta,
Suomen ja Luxemburgin välillä tulo- ja
varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen
verotuksen välttämiseksi 1 päivänä maaliskuuta 1982 tehdyn sopimuksen (SopS
18/1983) 3 artiklan 1 h 1) kohta,
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Suomen hallituksen ja Malesian hallituksen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 28 päivänä maaliskuuta
1984 tehdyn sopimuksen (SopS 16/1986) 3
artiklan 1 j 1) kohta,
Suomen ja Maltan välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 24 päivänä maaliskuuta
1975 tehdyn sopimuksen (SopS 69/1976) 3
artiklan 1 i i) kohta,
Suomen Tasavallan hallituksen ja Marokon Kuningaskunnan hallituksen välillä tuloja omaisuusveroja koskevan kaksinkertaisen
verotuksen välttämiseksi 25 päivänä kesäkuuta 1973 tehdyn verosopimuksen (SopS
8/1980) 3 artiklan 1 j) kohta,
Suomen tasavallan ja Pakistanin islamilaisen tasavallan välillä tuloveroja koskevan
kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja
veron kiertämisen estämiseksi 30 päivänä
joulukuuta 1994 tehdyn sopimuksen (SopS
15/1996) 3 artiklan 1 i 1) kohta,
Suomen hallituksen ja Portugalin hallituksen välillä tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi 27 päivänä huhtikuuta 1970 tehdyn sopimuksen (SopS
27/1971) 3 artiklan 1 g 2) kohta,
Suomen tasavallan hallituksen ja Puolan
tasavallan hallituksen välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 26 päivänä lokakuuta
1977 tehdyn sopimuksen (SopS 26/1979) 3
artiklan 1 i) kohta,
Suomen Tasavallan Hallituksen ja Ranskan
Tasavallan Hallituksen välillä tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 11
päivänä syyskuuta 1970 tehdyn sopimuksen
(SopS 8/1972) 3 artiklan 1 f) kohta,
Suomen Tasavallan ja Romanian Sosialistisen Tasavallan välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen
välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 18 päivänä elokuuta 1977 tehdyn sopimuksen (SopS 68/1978) 3 artiklan 1 i i)
kohta,
Suomen Tasavallan ja Saksan Liittotasavallan välillä tulo- ja varallisuusveroja sekä
eräitä muita veroja koskevan kaksinkertaisen
verotuksen välttämiseksi 5 päivänä heinäkuuta 1979 tehdyn sopimuksen (SopS
18/1982) 3 artiklan 1 f i) kohta,
Suomen ja Sambian välillä tulo- ja varalli-
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suusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 3 päivänä marraskuuta 1978 tehdyn sopimuksen (SopS 28/1985) 3 artiklan 1
i 1) kohta,
Suomen Tasavallan ja Singaporen Tasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 23 päivänä lokakuuta 1981
tehdyn sopimuksen (SopS 48/1982) 3
artiklan 1 f 2) kohta,
Suomen tasavallan hallituksen ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton hallituksen
välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen
verotuksen välttämiseksi 6 päivänä lokakuuta 1987 tehdyn sopimuksen (SopS 28/1988),
jota sovelletaan Suomen ja Venäjän välisissä suhteissa, 3 artiklan 1 d 2) kohta,
Suomen Tasavallan Hallituksen ja Sri Lankan Demokraattisen Sosialistisen Tasavallan
hallituksen välillä tulo- ja varallisuusveroja
koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 18
päivänä toukokuuta 1982 tehdyn sopimuksen
(SopS 20/1984) 3 artiklan 1 i 2) kohta,
Suomen tasavallan ja Sveitsin valaliiton
välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan
kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 16
päivänä joulukuuta 1991 tehdyn sopimuksen
(SopS 90/1993) 3 artiklan 1 h 1) kohta,
Suomen ja Tansanian välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen
estämiseksi 12 päivänä toukokuuta 1976 tehdyn sopimuksen (SopS 70/1978) 3 artiklan 1
i ii)kohta,
Suomen tasavallan hallituksen ja Thaimaan
kuningaskunnan hallituksen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi
25 päivänä huhtikuuta 1985 tehdyn sopimuksen (SopS 28/1986) 3 artiklan 1 j 1)
kohta,
Suomen tasavallan ja Tšekin tasavallan
välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen
verotuksen välttämiseksi sekä veron kiertämisen estämiseksi 2 päivänä joulukuuta
1994 tehdyn sopimuksen (SopS 80/1995 ja
5/1996) 3 artiklan 1 h 1) kohta,
Suomen
Tasavallan
hallituksen
ja
Tšekkoslovakian
Sosialistisen
Tasavallan
hallituksen välillä tulo- ja varallisuusveroja
koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 31
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päivänä tammikuuta 1975 tehdyn sopimuksen (SopS 67/1976), jota sovelletaan Suomen ja Slovakian välisissä suhteissa, 3 artiklan 1 i i) kohta,
Suomen tasavallan ja Turkin tasavallan
välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen
verotuksen välttämiseksi 9 päivänä toukokuuta 1986 tehdyn sopimuksen (SopS
61/1988) 3 artiklan 1 k 2) kohta,
Suomen Tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen
välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 14 päivänä lokakuuta 1994 tehdyn sopimuksen (SopS 82/1995 ja 6/1996) 3 artiklan 1 i 1) kohta,
Suomen Tasavallan hallituksen ja Unkarin
Kansantasavallan hallituksen välillä tulo- ja
varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen
verotuksen välttämiseksi 25 päivänä lokakuuta 1978 tehdyn sopimuksen (SopS
51/1981) 3 artiklan 1 i 1) kohta,
Suomen hallituksen ja Uuden Seelannin
hallituksen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja ve-

ron kiertämisen estämiseksi 12 päivänä maaliskuuta 1982 tehdyn sopimuksen (SopS
49/1984) 3 artiklan 1 g 2) kohta,
Suomen tasavallan ja Viron tasavallan välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 23 päivänä maaliskuuta 1993 tehdyn sopimuksen (SopS
96/1993) 3 artiklan 1 h 1) kohta.
3) Yleissopimukset:
Veroasioissa
annettavasta
keskinäisestä
virka-avusta 25 päivänä tammikuuta 1988
tehdyn yleissopimuksen (SopS 21/1995) 3
artiklan 1 d) kohta.
3§
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.
Päätöksellä kumotaan verohallituksen määräämisestä
toimivaltaisena
viranomaisena
ratkaisemaan eräitä verotusta koskevissa
kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettuja
asioita 17 toukokuuta 1996 annettu valtiovarainministeriön päätös (345/1996).

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Ministeri Arja Alho

Finanssineuvos Hillel Skurnik
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