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hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta
annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta

täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta

Annettu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Direktiivin täytäntöönpano

Hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen
alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoami-
sesta annetun neuvoston direktiivin
2011/16/EU, jäljempänä virka-apudirektiivi,
lainsäädännön alaan kuuluvat säännökset
ovat lakina noudatettavia, jollei tästä laista
muuta johdu.

Virka-apudirektiivin täytäntöönpanosta
muutoin säädetään tarvittaessa valtioneuvos-
ton asetuksella.

2 §

Soveltamisala

Tämän lain ja virka-apudirektiivin mukai-
sesti:

1) pannaan Suomessa täytäntöön virka-
apudirektiivissä tarkoitettu toisen Euroopan
unionin jäsenvaltion toimivaltaisen viran-
omaisen Suomen toimivaltaiselle viranomai-
selle tekemä yhteistyöpyyntö;

2) lähetetään Suomen toimivaltaisen viran-
omaisen yhteistyöpyyntö pantavaksi täytän-
töön toisessa Euroopan unionin jäsenvalti-
ossa;

3) käsitellään kolmannesta maasta saatujen
tietojen edelleen luovuttamista ja kolmanteen
maahan luovutettavia tietoja koskevat asiat.

3 §

Yhteistyömuodot

Yhteistyö käsittää tietojenvaihdon, toisen
jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen val-
tuuttamien virkamiesten läsnäolon virastoissa
ja osallistumisen hallinnollisiin tutkimuksiin
toisessa jäsenvaltiossa, samanaikaiset tarkas-
tukset, tiedoksiannon ja palautteen lähettämi-
sen siten kuin virka-apudirektiivissä sääde-
tään.

4 §

Yhteistyön piiriin kuuluvat verot

Yhteistyön piiriin kuuluvat jäsenvaltion ja
sen alueellisten tai hallinnollisten osa-aluei-
den taikka paikallisviranomaisten kantamat
tai niiden puolesta kannetut verot edellyttäen,
että ne kannetaan alueella, johon perussopi-
muksia sovelletaan Euroopan unionista teh-
dyn sopimuksen 52 artiklan nojalla.
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Yhteistyön piiriin eivät kuulu:
1) arvonlisävero, tullit ja valmisteverot,

jotka kuuluvat jäsenvaltioiden välistä hallin-
nollista yhteistyötä koskevan unionin muun
lainsäädännön soveltamisalaan;

2) jäsenvaltiolle, jäsenvaltion osa-alueelle
tai julkisoikeudellisille sosiaaliturvalaitok-
sille maksettavat pakolliset sosiaaliturvamak-
sut.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuihin veroi-
hin eivät kuulu:

1) maksut, kuten maksut viranomaisten an-
tamista todistuksista ja muista asiakirjoista;
tai

2) sopimusluonteiset maksut, kuten vastike
julkisista palveluista.

5 §

Automaattisen tietojenvaihdon piiriin kuulu-
vat tulo- ja pääomalajit

Toimivaltaisen viranomaisen on automaat-
tista tietojenvaihtoa käyttäen ilmoitettava toi-
sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomai-
selle sellaiset saatavilla olevat tiedot, jotka
koskevat tässä jäsenvaltiossa asuvia henki-
löitä ja seuraavia tulo- ja pääomalajeja:

1) työtulo;
2) johtajanpalkkio;
3) henkivakuutustuotteet, joita muut tieto-

jenvaihtoa koskevat unionin oikeudelliset vä-
lineet ja muut vastaavat toimenpiteet eivät
kata;

4) eläkkeet;
5) kiinteän omaisuuden omistaminen ja

siitä saatava tulo.

6 §

Toimivaltaiset viranomaiset

Tässä laissa tarkoitettuja toimivaltaisia vi-
ranomaisia ovat Energiamarkkinavirasto, Lii-
kenteen turvallisuusvirasto, Lääkealan turval-
lisuus- ja kehittämiskeskus, Tulli, Verohal-
linto ja Ahvenanmaan valtionvirasto sekä nii-
den valtuuttamat viranomaiset sen mukaan
kuin näiden viranomaisten verotusta koske-
vasta toimivallasta muualla lainsäädännössä
säädetään.

Verohallinto vastaa yhteydenpidosta Eu-
roopan komissioon.

7 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 18 päivänä maa-
liskuuta 2013. Sitä sovelletaan jo 1 päivästä
tammikuuta 2013.

Lain 5 § tulee kuitenkin voimaan vasta
1 päivänä tammikuuta 2015 ja sitä sovelle-
taan samasta ajankohdasta alkaen.

Tällä lailla kumotaan keskinäisestä virka-
avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden
Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimival-
taisten viranomaisten välillä annettu laki
(1220/1994).
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