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verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 ja 20 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 18 §:n

1 momentin 7 kohta ja 20 §:n 6 kohta, sellaisina kuin ne ovat laissa 1500/2011, sekä
lisätään 18 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on laeissa 1108/2006, 504/2008, 525/2009

ja 1500/2011, uusi 8 kohta ja 20 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1500/2011, uusi
7 kohta seuraavasti:

18 §

Verohallinnon oikeus tietojen
oma-aloitteiseen antamiseen

Verohallinto voi salassapitovelvollisuuden
estämättä antaa omasta aloitteestaan verotus-
tietoja verovelvollista koskevine tunnistetie-
toineen:
— — — — — — — — — — — — —

7) Finanssivalvonnalle ulkomaisen rahas-
toyhtiön tiedonantovelvollisuuden täyttämi-
seen sekä verojen perimisvelvollisuuteen liit-
tyviä rahastoyhtiön ja verovelvollisen vero-
tustietoja, joilla saattaa olla merkitystä arvioi-
taessa, onko ulkomaisen rahastoyhtiön Suo-
meen perustamaa sijoitusrahastoa hallinnoita-
essa olennaisesti rikottu Suomessa yleisen
edun turvaamiseksi voimassa olevaa lainsää-
däntöä sijoitusrahastolain (48/1999)
18 j §:ssä tarkoitetulla tavalla;

8) Finanssivalvonnalle väliaikaisesta pank-
kiverosta annetun lain (986/2012) 26 §:n
3 momentissa tarkoitetun pankkiveron suorit-

tamisvelvollisuutta ja perusteita koskevan
lausunnon antamista varten tarpeelliset vero-
tustiedot.

20 §

Tietojen antaminen eräille viranomaisille

Verohallinto voi salassapitovelvollisuuden
estämättä antaa pyynnöstä:
— — — — — — — — — — — — —

6) Finanssivalvonnalle sijoitusrahastolain
18 j §:ssä tarkoitettua arviointia varten tar-
peellisia ulkomaisen rahastoyhtiön tiedonan-
tovelvollisuuteen ja verojen perimisvelvolli-
suuteen liittyviä rahastoyhtiön ja verovelvol-
lisen verotustietoja;

7) Finanssivalvonnalle väliaikaisesta pank-
kiverosta annetun lain 26 §:n 3 momentissa
tarkoitetun pankkiveron suorittamisvelvolli-
suutta ja perusteita koskevan lausunnon anta-
mista varten tarpeelliset verotustiedot.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2013.
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