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Lak i

N:o 472

Marokon kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja vastavuoroista suojaamista koskevan
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 2002

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Rabatissa 1 päivänä lokakuuta 2001 tehdyn
Suomen tasavallan hallituksen ja Marokon
kuningaskunnan hallituksen välisen sijoitus-
ten edistämistä ja vastavuoroista suojaamista
koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa
sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut.

2 §
Tarkempia säännöksiä tämän lain täytän-

töönpanosta voidaan antaa tasavallan presi-
dentin asetuksella.

3 §
Tämän lain voimaantulosta säädetään ta-

savallan presidentin asetuksella.

Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 2002

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ulkomaankauppaministeri Jari Vilén

HE 214/2001
UaVM 10/2002
EV 39/2002
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Lak i

N:o 473

Tunisian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 2002

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Tunisissa 4 päivänä lokakuuta 2001 tehdyn
Suomen tasavallan hallituksen ja Tunisian
tasavallan hallituksen välisen sijoitusten edis-
tämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset
ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on
niihin sitoutunut.

2 §
Tarkempia säännöksiä tämän lain täytän-

töönpanosta voidaan antaa tasavallan presi-
dentin asetuksella.

3 §
Tämän lain voimaantulosta säädetään ta-

savallan presidentin asetuksella.

Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 2002

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ulkomaankauppaministeri Jari Vilén

HE 215/2001
UaVM 11/2002
EV 40/2002
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Lak i

N:o 474

Qatarin kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 2002

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Dohassa 12 päivänä marraskuuta 2001
tehdyn Suomen tasavallan hallituksen ja
Qatarin valtion hallituksen välisen sijoitusten
edistämistä ja suojaamista koskevan sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvat mää-
räykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin
Suomi on niihin sitoutunut.

2 §
Tarkempia säännöksiä tämän lain täytän-

töönpanosta voidaan antaa tasavallan presi-
dentin asetuksella.

3 §
Tämän lain voimaantulosta säädetään ta-

savallan presidentin asetuksella.

Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 2002

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ulkomaankauppaministeri Jari Vilén

HE 230/2001
UaVM 12/2002
EV 41/2002
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Lak i

N:o 475

Kuuban kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 2002

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Havannassa 17 päivänä joulukuuta 2001
tehdyn Suomen tasavallan hallituksen ja
Kuuban tasavallan hallituksen välisen sijoi-
tusten edistämistä ja suojaamista koskevan
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat
määräykset ovat lakina voimassa sellaisina
kuin Suomi on niihin sitoutunut.

2 §
Tarkempia säännöksiä tämän lain täytän-

töönpanosta voidaan antaa tasavallan presi-
dentin asetuksella.

3 §
Tämän lain voimaantulosta säädetään ta-

savallan presidentin asetuksella.

Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 2002

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ulkomaankauppaministeri Jari Vilén

HE 244/2001
UaVM 13/2002
EV 42/2002
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Tonnistoverolaki

N:o 476

Annettu Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 2002

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Tonnistovero

Suomessa yleisesti verovelvollinen, kan-
sainvälistä meriliikennettä harjoittava osake-
yhtiö voi valita tonnistoverotettavan toimin-
nan tuottaman voiton verottamisen sijasta
alusten vetoisuuteen perustuvan tonnistove-
rotuksen tonnistoverokaudeksi siten kuin täs-
sä laissa säädetään.
Mitä tässä laissa säädetään Suomessa ylei-
sesti verovelvollisesta osakeyhtiöstä, koskee
soveltuvin osin myös kansainvälistä merilii-
kennettä harjoittavaa toisessa Euroopan unio-
nin jäsenvaltiossa asuvan yhteisön Suomessa
olevaa kiinteää toimipaikkaa.
Tonnistovero suoritetaan valtiolle.

2 §

Verovelvollisuus

Velvollinen suorittamaan tonnistoveroa on
yhtiö, joka on tämän lain mukaisesti hake-
muksesta hyväksytty tonnistoverovelvollisek-
si.

Tonnistoverovelvollisuus alkaa tonnistove-
rokauden alkaessa ja päättyy tonnistovero-
kauden päättyessä.
Tonnistoverotuksen voi valita yhtiö:
1) jota tosiasiallisesti johdetaan Suomesta;
2) joka harjoittaa tavaroiden tai matkusta-

jien kuljettamista 8 §:ssä tarkoitetulla aluk-
sella Suomesta ja on siitä Suomessa verovel-
vollinen; ja
3) jonka 8 §:n 1 momentin 1 kohdassa

tarkoitettujen alusten bruttovetoisuus on vä-
hintään 25 prosenttia ja mainitun momentin
3 kohdassa tarkoitettujen alusten bruttovetoi-
suus enintään 50 prosenttia kaikkien 8 §:ssä
tarkoitettujen alusten bruttovetoisuudesta.
Jos yhtiö on 3 §:ssä tarkoitetussa suhteessa

yhteen tai useampaan tämän pykälän 3 mo-
mentin 1 ja 2 kohdan mukaiset edellytykset
täyttävään yhtiöön, 3 momentin 3 kohdassa
tarkoitetut osuudet lasketaan kaikkien keske-
nään 3 §:ssä tarkoitetussa suhteessa olevien
yhtiöiden yhteenlasketun tonniston perusteel-
la.

3 §

Verovelvollisuus konsernissa

Osakeyhtiölain (734/1978) 1 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuun konserniin kuuluva yhtiö voi
olla tonnistoverovelvollinen vain, jos kaikki
samaan konserniin kuuluvat 1 §:ssä ja 2 §:n

HE 234/2001
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3 momentissa tarkoitetut edellytykset täyttä-
vät yhtiöt ovat tonnistoverovelvollisia ja
yhtiöillä on sama tilikausi.
Mitä 1 momentissa säädetään, koskee
vastaavasti yhtiöitä, joissa yhdellä tai useam-
malla luonnollisella henkilöllä, oikeushenki-
löllä tai näillä yhdessä on osakeyhtiölain 1
luvun 3 §:ssä tarkoitettua määräysvaltaa vas-
taava määräysvalta.

4 §

Tonnistoverovelvolliseksi hakeutuminen

Yhtiön on 3 momentissa mainituin poik-
keuksin haettava tonnistoverovelvolliseksi
hyväksymistä 12 kuukauden kuluessa lain
voimaantulosta tai, jos yhtiö on perustettu lain
voimaantulon jälkeen, 3 kuukauden kuluessa
yhtiön rekisteröinnistä.
Edellä 3 §:ssä tarkoitetussa suhteessa ole-
vien yhtiöiden on haettava hyväksymistä
samanaikaisesti.
Yhtiön, joka tulee 3 §:ssä tarkoitettuun
suhteeseen tonnistoverovelvolliseksi jo hy-
väksytyn yhtiön kanssa, on haettava hyväk-
symistä 3 kuukauden kuluessa siitä ajankoh-
dasta, jona 3 §:ssä tarkoitettu suhde on
muodostunut.

5 §

Tonnistoverokausi

Tonnistoverokausi alkaa hakemuksen teke-
mistä seuraavan verovuoden alusta tai, jos
yhtiö on perustettu lain voimaantulon jälkeen,
yhtiön ensimmäisen verovuoden alusta. Edel-
lä 4 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa tilan-
teissa tonnistoverokausi alkaa sitä seuraavan
verovuoden alusta lukien, jonka aikana
3 §:ssä tarkoitettu suhde on muodostunut.
Tonnistoverokausi päättyy 10 kalenteri-
vuoden kuluttua tonnistoverokauden alkami-
sesta tai, jos mainittu aika päättyy kesken
verovuotta, tuon verovuoden päättyessä.
Jos kahden tai useamman keskenään
3 §:ssä tarkoitetussa suhteessa olevan yhtiön
tonnistoverokausi on alkanut eri ajankohdista,
kaikkien yhtiöiden tonnistoverokausi päättyy
samana ajankohtana kuin se yhtiöiden ton-
nistoverokausista, joka päättyy viimeiseksi.

Yhtiöiden sulautuessa vastaanottavan yhtiön
tonnistoverokausi päättyy samana ajankohta-
na kuin se sulautuvien yhtiöiden tonnistove-
rokausista, joka päättyy viimeiseksi.
Jos yhtiön tonnistoverovelvolliseksi hyväk-

syminen peruutetaan, tonnistoverokausi päät-
tyy sen verovuoden lopussa, jonka aikana
peruuttamista koskeva päätös on tehty.
Jos yhtiö hakee tonnistoverovelvolliseksi

uudeksi tonnistoverokaudeksi, uusi tonnisto-
verokausi alkaa välittömästi edellisen tonnis-
toverokauden päättymisen jälkeen.

6 §

Tonnistoverotuksen suhde tuloverotukseen

Tonnistoverotettavasta toiminnasta saatu
tulo ei ole veronalaista tuloverotuksessa.
Tonnistoverovelvollisen muusta kuin tonnis-
toverotettavasta toiminnasta saadun tulon ve-
rotuksessa sovelletaan tuloverotusta koskevaa
lainsäädäntöä.
Ennen tonnistoverokauden alkua syntyneet

tappiot eivät ole verotuksessa vähennyskel-
poisia.
Tonnistoverotettavasta toiminnasta saadus-

ta tulosta vieraassa valtiossa suoritettua veroa
ei vähennetä Suomessa suoritettavasta veros-
ta.

2 luku

Tonnistoverotettavan toiminnan verotus

7 §

Tonnistoverotettavasta toiminnasta saadun
tulon verotus

Tonnistoverotettavasta toiminnasta saa-
duilla tuloilla tarkoitetaan tuloja, jotka saa-
daan:
1) tavaroiden ja matkustajien kuljettami-

sesta tonnistoverotettavalla aluksella;
2) aluksella tapahtuvasta tavaroiden ja

palvelujen myynnistä aluksella kulutettaviksi;
3) yhtiön edellä 1 kohdassa tarkoitetun

toiminnan harjoittamiselle välttämättömistä ja
siihen läheisesti liittyvistä toiminnoista, kuten
1 kohdassa tarkoitetun kuljetuspalvelun hin-
taan sisältyvästä lastin ja matkustajien kulje-
tuksesta satama-alueella alukselle ja aluksel-
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ta, aluksen lastauksesta ja purkamisesta sekä
tavaran lastauksen ja purkamisen edellyttä-
mästä väliaikaisesta varastoinnista;
4) tonnistoverotettavan aluksen antamises-
ta vuokralle miehistöineen edellyttäen, että
vuokralle ottaja käyttää alusta toiminnassa,
joka olisi vuokralle antajan harjoittamana
tonnistoverotettavaa;
5) tonnistoverotettavassa toiminnassa käy-
tettyjen alusten, koneiden, kaluston ja muun
niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden
luovuttamisesta.
Tonnistoverotettavasta toiminnasta saatuna
tulona pidetään myös kuljetuspalvelun hin-
taan sisältyvästä satama-alueen ulkopuolella
tapahtuvasta henkilökuljetuksesta saatua tu-
loa, jos tonnistoverovelvollinen on ostanut
henkilökuljetuksen toiselta yritykseltä.
Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen
tulojen hankkimisesta ja säilyttämisestä joh-
tuneet menot eivät ole verotuksessa vähen-
nyskelpoisia.

8 §

Tonnistoverotettava alus

Tonnistoveroa suoritetaan seuraavista pää-
asiassa kansainvälisessä meriliikenteessä ole-
vista, strategisesti ja kaupallisesti Suomesta
johdetuista, pääasiallisesti lastin tai matkus-
tajien kuljettamiseen tarkoitetuista ja käyte-
tyistä aluksista (tonnistoverotettava alus),
joiden bruttovetoisuus on vähintään 100:
1) yhtiön omistama, Suomen alusrekisteriin
merkitty matkustaja-alus ja ulkomaanliiken-
teen kauppa-alusluettelosta annetussa laissa
(1707/1991) tarkoitettuun kauppa-alusluette-
loon merkitty lastialus, jolla se liikennöi tai
jonka yhtiö on antanut miehistöineen vuok-
ralle;
2) Euroopan unionin jäsenvaltion alusre-
kisteriin merkitty, yhtiön ilman miehistöä
vuokralle ottama alus, jonka se varustaa ja
jolla se liikennöi; ja
3) Euroopan unionin jäsenvaltion alusre-
kisteriin merkitty, yhtiön miehistöineen vuok-
ralle ottama alus.
Aluksen katsotaan olevan kansainvälisessä
meriliikenteessä, kun se liikennöi suomalai-
sen ja ulkomaisen sataman välillä, ulkomais-
ten satamien välillä tai ulkomaisen sataman ja

avomeren välillä, ei kuitenkaan, jos alus
liikennöi yksinomaan kahden samassa valti-
ossa olevan sataman välillä.

9 §

Tonnistoveron määrä

Tonnistoveroa suoritetaan 8 §:ssä tarkoite-
tun aluksen nettovetoisuuden perusteella jo-
kaista 100 tonnia kohden 0,4 euroa päivältä
1 000 tonniin asti, 0,3 euroa 1 000 tonnin
ylittävältä osalta 10 000 tonniin asti, 0,2 euroa
10 000 tonnin ylittävältä osalta 25 000 tonniin
asti ja 0,1 euroa 25 000 tonnin ylittävältä
osalta.
Vero suoritetaan myös niiltä päiviltä, joina

alus ei ole ollut liikenteessä.

3 luku

Tonnistoverovelvollisen tuloverotus tonnis-
toverokauden aikana

10 §

Veronalaiset tulot

Tonnistoverovelvollisen muusta kuin ton-
nistoverotettavasta toiminnasta saamien tulo-
jen verottamiseen sovelletaan, mitä tulon
verottamisesta muussa lainsäädännössä sää-
detään.
Tuloverotettavia tuloja ovat muun ohessa:
1) muusta kuin 7 §:n 1 momentin 5

kohdassa tarkoitetusta irtaimesta käyttöomai-
suudesta saadut luovutushinnat ja muut tulot;
2) kiinteästä omaisuudesta, rakennuksesta,

osakkeista, osuuksista ja muusta niihin ver-
rattavasta omaisuudesta saadut luovutushin-
nat ja muut tulot; sekä
3) rahoitusomaisuudesta ja muista saami-

sista saadut korot ja muut tulot.
Edellä 2 momentin 2 ja 3 kohdassa

tarkoitetut tulot ovat veronalaisia silloinkin,
kun hyödykkeitä on käytetty osittain tai
kokonaan tonnistoverotettavassa toiminnassa
taikka rahoitusomaisuus tai muut saamiset
ovat kertyneet tonnistoverotettavasta toimin-
nasta.
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11 §

Vähennyskelpoiset menot

Tuloverotettavien tulojen hankkimisesta ja
säilyttämisestä johtuvat menot ja muut niihin
kohdistuvat vähennyskelpoiset erät vähenne-
tään siten kuin muualla lainsäädännössä sää-
detään, jäljempänä mainituin poikkeuksin.
Käyttöomaisuuden hankintamenon vähen-
tämisestä säädetään 12 §:ssä.
Korkomenoista ja kurssitappioista on vä-
hennyskelpoista se osa, joka vastaa muuhun
kuin tonnistoverotettavaan toimintaan liitty-
vien varojen osuutta kaikista yhtiön varoista.
Varat arvostetaan niiden kirjanpidollisiin ar-
voihin.

12 §

Käyttöomaisuuden hankintamenon vähentä-
minen

Tonnistoverotettavan toiminnan käyttö-
omaisuutta on käyttöomaisuus, jota käytetään
verovuonna yksinomaan tai osittain tonnisto-
verotettavassa toiminnassa. Tällaisen omai-
suuden hankintameno ei ole tuloverotuksessa
vähennyskelpoinen. Edellä 10 §:n 2 momen-
tin 2 kohdassa tarkoitettujen hyödykkeiden
luovutushinnasta vähennetään kuitenkin
14 §:n 2 momentin mukaan laskettu hankin-
tamenon poistamatta oleva määrä.
Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun käyt-
töomaisuuden hankintameno vähennetään si-
ten kuin muualla lainsäädännössä säädetään.
Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain
(360/1968) 30 §:ssä tarkoitetun käyttöomai-
suuden menojäännös lasketaan erikseen
1 momentissa tarkoitetun omaisuuden osalta
(tonnistoverotettavan toiminnan menojään-
nös) ja 2 momentissa tarkoitetun omaisuuden
osalta (tuloverotettavan toiminnan menojään-
nös). Tonnistoverotettavan toiminnan meno-
jäännökseen sovelletaan, mitä 14 §:n 1 mo-
mentissa säädetään. Tuloverotettavan toimin-
nan menojäännökseen sovelletaan, mitä elin-
keinotulon verottamisesta annetun lain
30 §:ssä säädetään.
Käyttöomaisuus siirretään yhtiön tonnisto-
verotettavasta toiminnasta tuloverotettavaan

toimintaan 14 §:ssä säädetyllä tavalla lasket-
tua poistamatta olevaa hankintamenon osaa
vastaavasta arvosta ja tuloverotettavasta toi-
minnasta tonnistoverotettavaan toimintaan tu-
loverotuksessa poistamatta olevasta arvosta.

13 §

Menojäännöksen jakaminen tonnistoverokau-
den alussa

Jos yhtiöllä on ennen tonnistoverokauden
alkua sekä tonnistoverotettavaan että tulove-
rotettavaan toimintaan kuuluvaa elinkeinotu-
lon verottamisesta annetun lain 30 §:ssä tar-
koitettua käyttöomaisuutta, menojäännös jae-
taan tonnistoverotukseen siirryttäessä tonnis-
toverotettavan toiminnan menojäännökseen ja
tuloverotettavan toiminnan menojäännök-
seen. Jako tehdään tonnistoverotettavaan toi-
mintaan ja tuloverotettavaan toimintaan kuu-
luvan käyttöomaisuuden kirjanpidossa pois-
tamatta olevien hankintamenojen suhteessa.

14 §

Tonnistoverotettavan toiminnan käyttöomai-
suuden seuranta tonnistoverokauden aikana

Tonnistoverotettavan toiminnan menojään-
nöstä laskettaessa noudatetaan, mitä elinkei-
notulon verottamisesta annetun lain 30 §:ssä
säädetään menojäännökseen tehtävistä lisäyk-
sistä ja vähennyksistä. Poistoina vähennetään
määrä, joka vastaa mainitussa lainkohdassa
säädetyn poiston enimmäismäärää.
Muusta kuin 1 momentissa tarkoitetusta

tonnistoverotettavan toiminnan käyttöomai-
suudesta tehdään vastaavasti verovuosittain
laskennallinen poisto, joka vastaa sitä määrää,
joka tuloverotuksessa olisi voitu enintään
vähentää.
Yhtiön tulee vuosittain antaa selvitys ve-

rovuoden aikana tapahtuneista tonnistovero-
tettavan käyttöomaisuuden verovuoden aika-
na tapahtuneista lisäyksistä ja vähennyksistä,
poistoista sekä poistamatta olevista hankin-
tamenoista ja menojäännöksestä tai meno-
jäännöksestä vähentämättä jäävästä määrästä
verovuoden päättyessä.
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15 §

Ennen tonnistoverotukseen siirtymistä synty-
nyt verovelka

Verovuoden veronalaiseksi tuloksi luetaan
se osa tonnistoverotettavaan toimintaan kuu-
luvasta käyttöomaisuudesta verovuoden aika-
na saaduista luovutushinnoista ja muista
vastikkeista, joka on jäänyt vähentämättä
tonnistoverotettavan toiminnan menojäännös-
tä laskettaessa.
Veronalaiseksi tuloksi luetaan kuitenkin
tonnistoverokauden aikana yhteensä enintään
määrä, jolla tonnistoverotettavan toiminnan
menojäännökseen kuuluvan käyttöomaisuu-
den todennäköinen luovutushinta ylittää ton-
nistoverotettavan toiminnan menojäännöksen
tonnistoveroon siirryttäessä. Tuloksi tällä pe-
rusteella lukematta jäänyt määrä vähennetään
tonnistoverotettavan toiminnan menojään-
nökseen luettavan käyttöomaisuuden hankin-
tamenoista seuraavina verovuosina sitä mu-
kaa kuin hankintamenoja syntyy.
Jos tonnistoverovelvollinen osoittaa sitovin
tilaussopimuksin tai muulla luotettavalla ta-
valla aikovansa hankkia kolmen luovutusta
seuraavan verovuoden aikana tonnistovero-
tettavan toiminnan menojäännökseen luetta-
vaa kuluvaa käyttöomaisuutta, 1 ja 2 momen-
tin nojalla veronalaiseksi tuloksi luettava
määrä vähennetään menojäännökseen luetta-
van kuluvan käyttöomaisuuden hankintame-
noista (tonnistoverotettavan toiminnan jäl-
leenhankintavaraus).
Jos tonnistoverotettavan toiminnan jälleen-
hankintavarausta ei ole kokonaan käytetty
3 momentissa tarkoitetulla tavalla, luetaan
käyttämättä jäänyt määrä 20 prosentilla ko-
rotettuna sen verovuoden veronalaiseksi tu-
loksi, jonka kuluessa vähentämisen olisi
viimeistään tullut tapahtua.

16 §

Markkinaehtoperiaate

Tonnistoverovelvollisen ja siihen 3 §:ssä
tarkoitetussa suhteessa olevan yrityksen vä-
lisissä liiketoimissa on noudatettava ehtoja,
joita toisistaan riippumattomien osapuolten
välillä olisi noudatettu. Jos tästä on poikettu,

verotusta toimitettaessa on osapuolten vero-
tuksessa meneteltävä siten kuin markkinaeh-
toisia arvoja olisi noudatettu. Sama koskee
tonnistoverovelvollisen ja muun yrityksen
välisiä liiketoimia, jos toinen osapuoli tai
siihen 3 §:ssä tarkoitetussa suhteessa oleva
yritys on toisen osapuolen tai siihen 3 §:ssä
tarkoitetussa suhteessa olevan yrityksen kir-
janpitolaissa (1336/1997) tarkoitettu omis-
tusyhteysyritys tai osakkuusyritys.
Tonnistoverovelvollisen on viipymättä il-

moitettava tonnistoverovelvolliseksi hyväk-
symisestä ja hyväksymisen voimaantuloajasta
siihen 1 momentissa tarkoitetussa suhteessa
oleville yrityksille.
Tonnistoverovelvollisen on laadittava kir-

jallinen ajan tasalla pidettävä selvitys 1 mo-
mentissa tarkoitetuissa liiketoimissa nouda-
tettavista hinnoitteluperiaatteista.

17 §

Tulojen ja menojen selvittäminen

Tonnistoverovelvollisen on selvitettävä
erikseen tonnistoverotettavasta toiminnasta
saadut tulot ja tuloverotettavat tulot sekä
niihin kohdistuvat menot ja muut vähennyk-
set samoin kuin mainittuihin toimintoihin
kohdistuvat varat ja velat. Yhtiön on lisäksi
säilytettävä kirjanpitolain 2 luvun 10 §:ssä
tarkoitettu kirjanpitoaineisto mainitussa lain-
kohdassa tarkoitetulla tavalla vähintään 15
vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana
tilikausi on päättynyt.
Tonnistoverovelvollisen on lisäksi laadit-

tava selvitys niistä laskentaperiaatteista, joita
yhtiö noudattaa yhtiön tulojen, niihin koh-
distuvien menojen ja toiminnan harjoittami-
seen liittyvien korkojen kohdentamisessa yh-
tiön tonnistoverotettavan ja muun toiminnan
välillä.

18 §

Laskennallisen koron tuloksi lukeminen

Jos tonnistoverovelvollisen taseen vieraan
pääoman määrä verovuoden päättyessä on
pienempi kuin puolet yhtiön taseen oman
pääoman määrästä, verovuoden veronalaisek-
si tuloksi luetaan määrä, joka saadaan vähen-
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tämällä oman pääoman puolesta määrästä
vieraan pääoman määrä ja kertomalla näin
saatu määrä korkoprosentilla, joka on eräistä
viitekoroista annetussa laissa (996/1998) tar-
koitettu peruskorko lisättynä yhdellä prosent-
tiyksiköllä.

19 §

Yhtiöveron hyvitysjärjestelmän soveltaminen
ja muu varojen jakoon kohdistuva verotus

Tonnistoverovelvollisen jakamaan ja saa-
maan osinkoon sovelletaan yhtiöveron hyvi-
tyksestä annettua lakia (1232/1988). Vertai-
luveroon ei lueta tonnistoveroa.
Jos tonnistoverovelvollinen jakaa varoja
osakkailleen muutoin kuin 1 momentissa sää-
detyllä tavalla, jaettuun määrään sovelletaan
yhtiön verotuksessa, mitä 1 momentissa sää-
detään osingonjaosta. Lisäksi sovelletaan,
mitä verotusmenettelystä annetun lain
(1558/1995) 29 §:ssä säädetään peitellystä
osingonjaosta.

20 §

Sulautuminen

Tonnistoverovelvollisen ei katsota purkau-
tuvan verotuksessa, jos se sulautuu toiseen
tonnistoverovelvolliseen yhtiöön tai kaksi
tonnistoverovelvollista yhtiötä sulautuu pe-
rustamalla uuden tonnistoverovelvolliseksi
hyväksyttävän yhtiön edellyttäen, että elin-
keinotulon verottamisesta annetun lain
52 a §:ssä sulautumiselle säädetyt edellytyk-
set täyttyvät. Sulautumisessa noudatetaan so-
veltuvin osin, mitä elinkeinotulon verottami-
sesta annetun lain 52 b ja 52 g §:ssä sääde-
tään.
Vastaanottavan yhtiön tonnistoverotettavan
toiminnan menojäännöksenä ja tuloverotetta-
van toiminnan menojäännöksenä pidetään
sulautuvien yhtiöiden vastaavien menojään-
nösten yhteismääriä.
Vastaanottavan yhtiön tuloon 15 §:n 2 mo-
mentin nojalla enintään luettava määrä on
sulautuvien yhtiöiden verotuksessa vahvistet-
tujen 15 §:n 2 momentissa tarkoitettujen
määrien yhteismäärä vähennettynä yhtiöiden
tuloon ennen sulautumista 15 §:n nojalla
luetuilla määrillä.

21 §

Jakautuminen

Tonnistoverovelvollisen ei katsota purkau-
tuvan verotuksessa, jos se jakautuu kahdeksi
tai useammaksi tonnistoverovelvolliseksi yh-
tiöksi, jos elinkeinotulon verottamisesta an-
netun lain 52 c §:n 1 momentissa säädetyt
edellytykset täyttyvät. Jakautumisessa nouda-
tetaan soveltuvin osin, mitä elinkeinotulon
verottamisesta annetun lain 52 c ja 52 g §:ssä
säädetään.
Jakautuvan yhtiön tonnistoverotettavan toi-

minnan menojäännös ja tuloverotettavan toi-
minnan menojäännös siirtyvät vastaanottavil-
le yhtiöille samassa suhteessa kuin vastaava
käyttöomaisuus, arvostettuna kirjanpidossa
poistamatta olevaan arvoon, siirtyy vastaan-
ottaville yhtiöille.
Vastaanottavien yhtiöiden tuloon 15 §:n

2 momentin nojalla enintään luettavina mää-
rinä pidetään määriä, jotka saadaan vähentä-
mällä jakautuvan yhtiön verotuksessa vahvis-
tetusta 15 §:n 2 momentissa tarkoitetusta
määrästä yhtiön tuloon ennen jakautumista
15 §:n nojalla luettu määrä ja jakamalla näin
saatu määrä vastaanottaville yhtiöille 2 mo-
mentin mukaisessa suhteessa.

22 §

Yhtiön purkaminen

Tonnistoverovelvollisen yhtiön purkautu-
essa sovelletaan, mitä 24 §:ssä säädetään.
Purkautuvan yhtiön verotuksessa sovelletaan
lisäksi, mitä elinkeinotulon verottamisesta
annetun lain 51 d §:ssä säädetään purkautuvan
yhtiön veronalaiseksi luovutushinnaksi luet-
tavista määristä.
Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan

myös muuhun kuin 20 §:ssä tarkoitettuun
sulautumiseen ja 21 §:ssä tarkoitettuun jakau-
tumiseen.

23 §

Konserniavustus

Tonnistoverovelvollisen antamaan tai saa-
maan suoritukseen ei sovelleta konserniavus-
tuksesta verotuksessa annettua lakia
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(825/1986) suorituksen antajan eikä saajan
verotuksessa.

4 luku

Tuloverotus tonnistoverovelvollisuuden
päättymisen jälkeen

24 §

Tonnistoverotettavan toiminnan tuloverotus
tonnistoverovelvollisuuden peruuttamisen

johdosta

Jos tonnistoverovelvolliseksi hyväksymi-
nen 29 §:n mukaisesti peruutetaan, yhtiölle
määrätään tulovero tonnistoverotettavan toi-
minnan tuottamasta tulosta tonnistoverokau-
delta noudattaen näiltä verovuosilta toimitet-
tavissa verotuksissa sovellettavia tulovero-
lainsäädännön säännöksiä ja kansainvälisten
sopimusten määräyksiä. Tuloveroa määrättä-
essä 21 §:ssä tarkoitetulla tavalla jakautuneen
yhtiön tonnistoverotettavan toiminnan tuotta-
ma tulo jaetaan vastaanottavien yhtiöiden
verotettavaksi samassa suhteessa kuin tonnis-
toverotettavan toiminnan menojäännös on
siirtynyt 21 §:n 2 momentin nojalla vastaan-
ottaville yhtiöille.
Jos yhtiön tonnistoverokausi 5 §:n 3 mo-
mentin johdosta päättyy myöhemmin kuin
5 §:n 2 momentissa tarkoitettuna ajankohtana
tonnistoverokauden alkamisesta, tulovero
määrätään enintään tonnistoverokauden päät-
tymistä edeltävien kymmenen kalenterivuo-
den aikana päättyneiltä verovuosilta.
Tämän pykälän nojalla toimitetuissa vero-
tuksissa yhtiön katsotaan tehneen enimmäis-
määräisinä kaikki ne vähennykset, jotka se
olisi voinut tehdä. Yhtiölle ennen tonnisto-
verokautta ja sen aikana syntyneet tappiot
vähennetään siten kuin tuloverolaissa
(1535/1992) säädetään.
Tämän pykälän mukaisen verotuksen toi-
mittamisesta ja veron korottamisesta sääde-
tään 32 §:ssä.

25 §

Yhtiön verotus tonnistoverokauden päättymi-
sen jälkeen

Tonnistoverokauden päättymistä seuraavan

verovuoden alusta yhtiön verotus toimitetaan
noudattaen tuloverotusta koskevia säännök-
siä. Tuloverotuksessa vähennyskelpoisia eivät
ole tonnistoverotettavasta toiminnasta johtu-
neet menot, korot eivätkä menetykset, jotka
yhtiön verotuksessa olisi voitu vähentää ton-
nistoverokauden aikana, jos yhtiötä olisi
tuolloin verotettu tuloverotusta koskevien
säännösten nojalla.
Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain

30 §:ssä säädettyä menojäännöstä laskettaessa
menojäännöksenä 1 momentissa tarkoitetun
verovuoden alussa pidetään tuloverotettavan
toiminnan menojäännöksen ja tonnistovero-
tettavan toiminnan menojäännöksen yhteis-
määrää tonnistoverokauden päättyessä. Me-
nojäännöksestä vähennetään 15 §:n 2 mo-
mentin nojalla vielä vähentämättä oleva mää-
rä ja 15 §:n 3 momentissa tarkoitetun jälleen-
hankintavarauksen määrä.
Muun kuin 2 momentissa tarkoitetun,

tonnistoverokauden päättyessä tonnistovero-
tettavaan toimintaan kuuluvan käyttöomai-
suushyödykkeen poistamattomana hankinta-
menona pidetään 14 §:n 2 momentissa tar-
koitetulla tavalla laskettua hankintamenoa.

5 luku

Tonnistoverovelvolliseksi hyväksyminen ja
hyväksymisen peruuttaminen

26 §

Tonnistoverovelvolliseksi hakeminen

Tonnistoverovelvolliseksi hyväksymistä
haetaan kirjallisella hakemuksella Konserni-
verokeskukselta tonnistoverokaudeksi.
Hakemus on tehtävä 4 §:ssä säädetyssä

määräajassa. Edellä 5 §:n 5 momentissa
tarkoitetuissa tilanteissa hyväksymistä on ha-
ettava ennen tonnistoverokauden päättymistä.
Hakemuksen tulee sisältää tarpeelliset tie-

dot ja asiakirjat yhtiön toiminnasta ja tonnis-
toverovelvolliseksi hyväksymisen edellytys-
ten arviointiin vaikuttavista seikoista. Kon-
serniverokeskuksen pyynnöstä hakijan on
toimitettava lisäksi muut asian ratkaisemisek-
si tarvittavat tiedot ja asiakirjat.

3077N:o 476



27 §

Tonnistoverovelvolliseksi hyväksyminen

Konserniverokeskus hyväksyy 2 ja 3 §:ssä
säädetyt edellytykset täyttävän yhtiön tonnis-
toverovelvolliseksi ja merkitsee sen pitä-
määnsä tonnistoverovelvollisten luetteloon.
Yhtiötä ei hyväksytä tonnistoverovelvolli-
seksi 4 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa tilan-
teissa, jos järjestelyyn on ryhdytty 4 §:n
1 momentin säännösten kiertämiseksi.

28 §

Tonnistoverovelvollisuuden voimassaolon
edellytykset

Tonnistoverovelvollisuuden voimassaolon
edellytyksenä on 2 ja 3 §:ssä säädettyjen
edellytysten täyttymisen lisäksi, että yhtiö:
1) ei ole osallisena liiketoimessa tai jär-
jestelyssä, jonka tarkoituksena on keinotekoi-
sesti pienentää tonnistoveron laskentaperus-
tetta tai johon on ryhdytty ilmeisesti siinä
tarkoituksessa, että suoritettavasta tuloverosta
tai tonnistoverosta vapauduttaisiin;
2) ei anna rahalainaa osakkailleen taikka
yhtiöön 3 §:ssä tarkoitetussa suhteessa ole-
ville yhteisöille tai niiden osakkaille eikä
poikkea muun mainituille tahoille myöntä-
mänsä rahoituksen suhteen ehdoista, joita se
noudattaa toisistaan riippumattomien osa-
puolten välillä;
3) noudattaa ilmoittamisvelvollisuutta kos-
kevia säännöksiä; ja
4) noudattaa, mitä 17 §:ssä säädetään.

29 §

Hyväksymisen peruuttaminen

Konserniverokeskuksen on peruutettava
tonnistoverovelvolliseksi hyväksymistä kos-
keva päätös, jos 2, 3 ja 28 §:ssä säädetyt
edellytykset eivät täyty.
Ennen peruuttamista tonnistoverovelvolli-
selle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi.
Tonnistoverovelvolliselle on lisäksi varattava
tilaisuus Konserniverokeskuksen asettamassa
kohtuullisessa määräajassa poistaa 1 momen-

tissa tarkoitettu puute. Määräaikaa ei aseteta,
jos on ilmeistä, että 1 momentissa tarkoitetut
edellytykset eivät tule täyttymään. Peruutta-
misesta on ilmoitettava myös yhtiön emoyh-
tiölle ja yhtiöön 3 §:ssä tarkoitetussa suhtees-
sa oleville tonnistoverovelvollisille.
Jos tonnistoverovelvollisen 28 §:n 1 koh-

dan vastainen menettely on suunnitelmallinen
tai sillä on tavoiteltu huomattavaa taloudel-
lista hyötyä, hyväksyminen on peruutettava
huolimatta siitä, että tonnistoverovelvollinen
tämän pykälän 2 momentin mukaisesti poistaa
puutteen.
Kun tonnistoverovelvolliseksi hyväksymi-

nen peruutetaan tai tonnistoverovelvollinen
yhtiö purkautuu, Konserniverokeskus poistaa
yhtiön tonnistoverovelvollisten luettelosta.
Jos yhtiön hyväksyminen tonnistoverovel-

volliseksi on peruutettu, yhtiötä ei voida
hyväksyä uudestaan tonnistoverovelvollisek-
si. Sama koskee yhtiön toimintaa jatkavaa,
siihen 3 §:ssä tarkoitetussa suhteessa olevaa
yhtiötä.

30 §

Hyväksymisen peruuttamatta jättäminen
eräissä tapauksissa

Konserniverokeskus voi jättää yhtiön ton-
nistoverovelvolliseksi hyväksymisen peruut-
tamatta, vaikka 3 §:ssä säädetyt edellytykset
eivät täyty, jos edellytysten täyttymättä jää-
minen johtuu siitä, että Konserniverokeskus
on peruuttanut jonkun tai joidenkin samaan
konserniin kuuluvien yhtiöiden tonnistovero-
velvolliseksi hyväksymisen.
Tonnistoverovelvolliseksi hyväksyminen

voidaan jättää peruuttamatta sen estämättä,
että yhtiön tai keskenään 3 §:n mukaisessa
suhteessa olevien yhtiöiden aika- tai matka-
perusteisesti vuokralle ottamien alusten osuus
yhtiöiden tonnistoverotettavasta tonnistosta
tonnistoverovelvolliseksi hyväksymisen jäl-
keen väliaikaisesti toiminnan laajentamisen
johdosta ylittää 50 prosenttia, jos 2 §:ssä
säädetyt edellytykset muutoin täyttyvät. Hy-
väksyminen on kuitenkin peruutettava, jos
edellytykset eivät täyty Konserniverokeskuk-
sen asettamassa kohtuullisessa määräajassa.
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6 luku

Verotuksen toimittaminen ja ilmoittamis-
velvollisuus

31 §

Verotuksen toimittaminen

Tonnistoverovelvollisen tonnistoverotuk-
sen toimittaa Konserniverokeskus.
Konserniverokeskus toimittaa tonnistove-
rovelvollisen tuloverotuksen tonnistovero-
kauteen kuuluvilta verovuosilta. Jos tonnis-
toverovelvolliseksi hyväksyminen peruute-
taan tai tonnistoverotettava yhtiö purkautuu,
Konserniverokeskus toimittaa yhtiön tulove-
rotuksen 32 §:ssä tarkoitetuilta verovuosilta.
Tonnistoverotus toimitetaan verotusmenet-
telystä annetun lain 3 §:ssä tarkoitetulta ve-
rovuodelta. Verotuksen toimittamisesta, ve-
rotuksen päättymisestä, verotarkastuksesta,
veronoikaisusta, jälkiverotuksesta, veronko-
rotuksesta, yhteisökorosta ja seurannaismuu-
toksesta on soveltuvin osin voimassa, mitä
verotusmenettelystä annetussa laissa sääde-
tään. Tonnistoveron kanto, perintä ja palaut-
taminen toimitetaan siten kuin veronkanto-
laissa (611/1978) tai sen nojalla säädetään.
Konserniverokeskus vahvistaa 13 §:ssä tar-
koitettujen menojäännösten määrän sekä
15 §:n 2 momentissa tarkoitetun veronalai-
seksi tuloksi enintään luettavan määrän ton-
nistoverokauden ensimmäiseltä verovuodelta
toimitettavan verotuksen yhteydessä.

32 §

Verotuksen toimittaminen hyväksymisen pe-
ruuttamisen ja yhtiön purkautumisen jälkeen

Edellä 24 §:ssä tarkoitettu verotus toimite-
taan poiketen siitä, mitä muualla tuloverotusta
koskevassa lainsäädännössä säädetään, kai-
kilta tonnistoverokauteen kuuluvilta vero-
vuosilta tonnistoverokauden päättymisen jäl-
keen. Verotus päättyy Verohallituksen mää-
räämänä aikana, kuitenkin viimeistään ton-
nistoverokauden päättymistä seuraavan ka-
lenterivuoden lokakuun loppuun mennessä.
Edellä 24 §:ssä tarkoitettu vero määrätään
10 prosentilla korotettuna tai, jos hyväksy-
minen on peruutettu yhtiön 28 §:n 1 kohdan

vastaisen menettelyn taikka mainitun pykälän
3 kohdassa tarkoitetun ilmoittamisvelvolli-
suuden olennaisen laiminlyönnin perusteella,
40 prosentilla korotettuna. Jos verovelvolli-
nen osoittaa, että tonnistoverovelvolliseksi
hyväksymisen peruuttaminen tai yhtiön pur-
kaminen on tapahtunut siitä riippumattomista
tai pakottavista syistä, Konserniverokeskus
voi alentaa korotusta tai jättää sen kokonaan
määräämättä. Korotusta voidaan alentaa tai se
voidaan jättää määräämättä myös silloin, kun
tonnistoverovelvolliseksi hyväksyminen pe-
ruutetaan sen johdosta, että yhtiö on lopet-
tanut tonnistoverotettavan toiminnan harjoit-
tamisen eikä toimintaa ole jatkettu toisessa
yhtiössä.
Maksettavalle verolle on suoritettava yh-

teisökorkoa siten kuin yhteisökorosta sääde-
tään. Yhteisökorko lasketaan kultakin vero-
vuodelta, jolta veroa määrätään, veroilmoi-
tuksen viimeistä antopäivää seuraavasta päi-
västä veron ensimmäiseen eräpäivään.
Suoritettua tonnistoveroa ei palauteta.

33 §

Tonnistoveron ennakonkanto

Tonnistovero suoritetaan ennakonkannossa
noudattaen soveltuvin osin ennakkoperintä-
lain (1118/1996) säännöksiä.

34 §

Tuloverotusta koskeva ilmoittamisvelvolli-
suus

Tonnistoverovelvollinen on velvollinen an-
tamaan veroilmoituksen erikseen tonnistove-
rotettavasta toiminnasta ja tuloverotettavasta
toiminnasta noudattaen soveltuvin osin, mitä
veronalaisen tulon ilmoittamisvelvollisuudes-
ta verotusmenettelystä annetussa laissa sää-
detään.
Yhtiön on lisäksi annettava muut tulove-

rotuksen toimittamista varten tarpeelliset tie-
dot ja selvityksen sen mukaan kuin valtio-
varainministeriön asetuksella säädetään.

35 §

Tonnistoverotusta varten annettavat tiedot

Tonnistoverovelvollisen on annettava ton-
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nistoveron määräämistä varten tarpeelliset
tiedot ja selvitykset sen mukaan kuin valtio-
varainministeriön asetuksella säädetään.
Tonnistoverovelvollisen on viipymättä il-
moitettava Konserniverokeskukselle 29 §:n 1
momentissa tarkoitettujen peruuttamisedelly-
tysten arvioinnin kannalta merkityksellisistä
muutoksista.

7 luku

Erinäiset säännökset

36 §

Veronhuojennuksen seuranta

Tämän lain mukaisen veronhuojennuksen
seurantaa varten Konserniverokeskus laskee
tonnistoverovelvollisen tonnistoverotettavan
toiminnan tuloksen noudattaen soveltuvin
osin tuloverotusta koskevaa lainsäädäntöä
sekä Suomea velvoittavia kansainvälisiä so-
pimuksia.
Laskelmaa laadittaessa tonnistoverovelvol-
lisen katsotaan tehneen kaikki ne vähennyk-
set, jotka se olisi enintään voinut vähentää.
Tonnistoverotettavan toiminnan käyttöomai-
suuden hankintamenot vähennetään tässä las-
kelmassa 14 §:ssä säädetyllä tavalla.
Tässä pykälässä tarkoitettuun laskelmaan ei
voi hakea muutosta. Toimittaessaan 25 tai
32 §:ssä tarkoitettua verotusta Konsernivero-
keskus voi sen estämättä, mitä verotusmenet-
telystä annetussa laissa tai muualla tulovero-
lainsäädännössä säädetään, poiketa tämän
pykälän mukaisesta laskelmasta.

37 §

Yhtiön osakkeiden verotusarvo

Yhtiön varallisuusverolain (1537/1992)
27 §:ssä tarkoitetun nettovarallisuuden mää-
rää laskettaessa ja nettovarallisuuteen kuulu-
via omaisuuseriä arvostettaessa katsotaan
omaisuuseristä tehtävät vähennykset tehdyik-
si tonnistoverotettavaan toimintaan kuuluvien
varojen osalta tämän lain 36 §:ssä säädetyn
määräisenä.

38 §

Ennakkoratkaisu

Konserniverokeskus voi verovelvollisen
kirjallisesta hakemuksesta antaa ennakkorat-
kaisun tämän lain soveltamisesta. Poiketen
siitä, mitä verotusmenettelystä annetun lain
84 §:ssä säädetään, keskusverolautakunta ei
anna ennakkoratkaisua tämän lain soveltami-
sesta tuloverotuksessa.
Hakemuksessa on ilmoitettava yksilöitynä

kysymys, johon ennakkoratkaisua haetaan, ja
esitettävä asian ratkaisemiseksi tarvittava sel-
vitys.
Lainvoiman saanutta ennakkoratkaisua on

hakijan vaatimuksesta sitovana noudatettava
siten kuin ennakkoratkaisussa määrätään.
Ennakkoratkaisua koskeva asia on käsitel-

tävä Konserniverokeskuksessa, hallinto-oi-
keudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudes-
sa kiireellisenä.
Verotusmenettelystä annetun lain 85 §:ssä

tarkoitettua ennakkotietoa ei anneta 1 mo-
mentissa tarkoitetussa asiassa.

39 §

Muutoksenhaku

Konserniverokeskuksen tämän lain nojalla
toimittamaan verotukseen haetaan muutosta
siten kuin verotusmenettelystä annetussa lais-
sa säädetään.
Päätökseen, joka koskee tonnistoverovel-

volliseksi hyväksymistä tai hyväksymisen
peruuttamista, haetaan muutosta valittamalla
Helsingin hallinto-oikeuteen siten kuin muu-
toksenhausta hallintolainkäyttölaissa
(586/1996) säädetään. Valitus on käsiteltävä
kiireellisenä.
Konserniverokeskuksen ennakkoratkaisus-

ta saa verovelvollinen tai muu muutoksenha-
kuun oikeutettu valittaa Helsingin hallinto-
oikeuteen. Muutoksenhausta on muutoin so-
veltuvin osin voimassa, mitä verotusmenet-
telystä annetussa laissa muutoksenhausta ve-
rotukseen säädetään. Valitusaika on 30 päivää
tiedoksisaannista. Päätökseen, jolla ennakko-
ratkaisu on jätetty antamatta, ei saa hakea
muutosta valittamalla.
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40 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan valtioneuvoston
asetuksella säädettävänä ajankohtana.
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran ka-
lenterivuonna 2002 alkavalta verovuodelta
toimitettavassa verotuksessa.

Tonnistoverokausi alkaa 5 §:n 1 momen-
tista poiketen sen vuonna 2002 alkavan
verovuoden alusta, jonka aikana laki on tullut
voimaan, jos yhtiö esittää sitä koskevan
vaatimuksen 4 §:n 1 momentissa säädetyssä
määräajassa tehdyssä hakemuksessa ja ton-
nistoverovelvolliseksi hyväksymisen edelly-
tykset ovat täyttyneet verovuoden alusta.

Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 2002

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri Sauli Niinistö
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Lak i

N:o 477

verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 2002

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta 30 päivänä joulukuuta 1999
annetun lain (1346/1999) 6 §:n 1 momentti seuraavasti:

6 §

Kiinteistöverotuksen julkiset tiedot ja eräät
muut julkiset verotustiedot

Julkisia ovat tiedot:
1) kiinteistön laskennallisesta kiinteistöve-
rosta sekä kiinteistöverovelvollisen nimestä;
2) verotuslain (482/1958) 67 §:n mukai-
sesti nähtäville asetetuista veroluokituksesta
laadituista asiakirjoista ajantasaistusmerkin-
töineen;
3) varallisuusverolain (1537/1992)
26—29 §:ssä tarkoitettujen osakkeiden,
osuuksien ja muiden arvopapereiden verotus-
arvoista;

4) eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen ve-
ronhuojennuksesta annetun lain (680/1976)
nojalla veronhuojennuksen saaneen yhteisön
nimestä sekä siitä, mitä verovuosia huojennus
koskee;
5) tonnistoverolain (476/2002) nojalla ton-

nistoverovelvolliseksi hyväksytyn yhtiön ni-
mestä, tonnistoverokauden alkamisesta sekä
hyväksymisen peruuttamisesta.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan valtioneuvoston
asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 2002

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri Sauli Niinistö
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