
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
Julkaistu Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2013

Valtioneuvoston asetus

146/2013

Sveitsin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämi-
sestä tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjojen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaan-
saattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-

misesta annetun lain voimaantulosta

Annettu Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 2013

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Sveitsin kanssa tulo- ja varallisuusveroja
koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämisestä tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjojen muut-
tamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
annetun lain (897/2012) 2 §:n nojalla:

1 §
Suomen tasavallan ja Sveitsin valaliiton

välillä Helsingissä 18 päivänä syyskuuta
2012 tehty pöytäkirja, jolla muutetaan tulo- ja
varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen
verotuksen välttämiseksi Helsingissä 16 päi-
vänä joulukuuta 1991 tehtyä sopimusta ja
pöytäkirjaa (SopS 90/1993), sellaisina kuin
ne ovat muutettuna Helsingissä 19 päivänä
huhtikuuta 2006 ja 22 päivänä syyskuuta
2009 tehdyillä pöytäkirjoilla (SopS 92/2006
ja 122/2010), on voimassa 3 päivästä helmi-
kuuta 2013 niin kuin siitä on sovittu.
Eduskunta on hyväksynyt pöytäkirjan

20 päivänä marraskuuta 2012 ja tasavallan

presidentti 21 päivänä joulukuuta 2012. Hy-
väksymistä koskevat nootit on vaihdettu 3
päivänä tammikuuta 2013.

2 §
Pöytäkirjan muut kuin lainsäädännön alaan

kuuluvat määräykset ovat asetuksena voi-
massa.

3 §
Sveitsin kanssa tulo- ja varallisuusveroja

koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttä-
misestä tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjojen
muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaan-

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 14/2013)



saattamisesta annettu laki (897/2012) tulee
voimaan 15 päivänä helmikuuta 2013. Ahve-
nanmaan maakuntapäivät on hyväksynyt lain
voimaantulon maakunnassa.

4 §
Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä hel-

mikuuta 2013.

Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 2013

Valtionvarainministeri Jutta Urpilainen

Neuvotteleva virkamies Anders Colliander
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