
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

Muu asiaMnrovvvvPohjoismaiden Investointipankin, Pohjoismaiden projektivientirahaston, Pohjoismaiden kehitysrahaston ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön palveluksessa olevien henkilöiden verottamisesta annetun lain muuttamisestaJulkaistu Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2016

780/2016

Laki
Pohjoismaiden Investointipankin, Pohjoismaiden projektivientirahaston, Pohjois-
maiden kehitysrahaston ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön palveluksessa 

olevien henkilöiden verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan Pohjoismaiden Investointipankin, Pohjoismaiden projektivientirahaston,

Pohjoismaiden kehitysrahaston ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön palveluksessa
olevien henkilöiden verottamisesta annetun lain (562/1976) 11 §, sellaisena kuin se on
laissa 537/2010, ja
muutetaan 1 §:n 1 momentti, 2 ja 4—6 §, 7 §:n 1 momentti sekä 8, 10 ja 13 §,
sellaisina kuin niistä ovat 4 § laissa 1030/1978, 5 § osaksi laeissa 1030/1978 ja

537/2010, 6 § laissa 537/2010 sekä 10 § osaksi laissa 537/2010, ja 
lisätään lakiin uusi 1 a § seuraavasti:

1 §
Henkilö, joka tehdessään Pohjoismaiden Investointipankin kanssa vakinaista palvelusta

pankissa koskevan sopimuksen ei asunut Suomessa tuloverolaissa (1535/1992) tarkoite-
tulla tavalla, on velvollinen muualla laissa olevien säännösten mukaan tulon perusteella
suoritettavien verojen ja maksujen asemesta suorittamaan veroa palkkatulosta, jonka hän
on saanut sanotusta palveluksesta, vain sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

1 a § 
Tässä laissa tarkoitettuun veron perimiseen velvolliseen sovellettavasta verotusmenet-

telystä ja muutoksenhausta säädetään oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä anne-
tussa laissa (768/2016). 

Tässä laissa tarkoitetun veron veronkannosta säädetään veronkantolaissa (769/2016).

2 §
Edellä 1 §:ssä tarkoitettuna palkkatulona pidetään sellaista palkkaa, josta työnantaja on

velvollinen toimittamaan ennakonpidätyksen ennakkoperintälain (1118/1996) mukaan.
Palkkaan kuuluvat luontoisedut arvioidaan ennakkoperintälain säännösten mukaan.

4 §
Pohjoismaiden Investointipankki on velvollinen perimään lopullisen palkkaveron.

Vero on perittävä, kun palkkaveron alainen määrä maksetaan asianomaiselle tai merkitään
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tilille hänen hyväkseen. Vero peritään täysin euroin jättämällä ylimenevät sentit lukuun
ottamatta.

5 §
Lopullinen palkkavero kohdistetaan sille kalenterikuukaudelle, jonka aikana vero on

peritty. 
Perintämenettelyyn sovelletaan, mitä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta

annetussa laissa (627/1978) säädetään lähdeveron perimisestä. 

6 §
Jos lopullista palkkaveroa on peritty virheellisesti, eikä Pohjoismaiden Investointipank-

ki ole perintää oikaissut, Verohallinto palauttaa verovelvollisen hakemuksesta liikaa suo-
ritetun veron. Hakemus on tehtävä kolmen vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päätty-
misestä, jonka aikana vero on peritty. Hakemukseen annetun päätöksen oikaisuun sovel-
letaan verotusmenettelystä annetun lain 4 luvun säännöksiä verotuksen oikaisusta vero-
velvollisen hyväksi ja vahingoksi. Määräajat lasketaan sen kalenterivuoden päättymisestä,
jonka aikana vero on peritty.  

7 §
Poiketen siitä, mitä 3 §:ssä säädetään, verovelvollisen vaatimuksesta palkkatuloa vero-

tetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) mukaisessa järjestyksessä.
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

8 § 
Pohjoismaiden Investointipankin palveluksessa olevan henkilön on suoritettava veroa

muusta tulosta kuin 1 §:ssä tarkoitetusta palkkatulosta siitä voimassa olevien säännösten
mukaan. Toimitettaessa tällaisen muun tulon verotusta lasketaan kuitenkin tämä tulo ja
edellä tarkoitettu palkkatulo yhteen. Näin saadusta määrästä tehdään kaikki verotuksessa
yleisesti myönnettävät vähennykset. Sanotusta muusta tulosta meneväksi veroksi katso-
taan se osa näin saadulle verotettavalle tulolle lasketusta verosta, joka vastaa sanotun
muun tulon puhtaan määrän suhdetta verovelvollisen kokonaistuloon.

10 §
Verovelvollinen ja Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö saavat hakea muutosta tässä

laissa tarkoitettuun verovelvollista koskevaan päätökseen siten kuin verotusmenettelystä
annetussa laissa säädetään.

13 §
Mitä veronkantolaissa säädetään verosta vapauttamisesta, sovelletaan tässä laissa tar-

koitettuun veroon.
————

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen alkavan

verokauden ja verovuoden 2017 verotusmenettelyyn ja muutoksenhakuun.  
Ennen lain voimaantuloa päättyneen verokauden ja verovuoden verotusmenettelyyn ja

muutoksenhakuun sekä muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun muu-
hun Verohallinnon päätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tulleessa voimassa olleita
säännöksiä.
2



780/2016  
Muutoksenhaussa lain voimaantulon jälkeen annettuun ennen lain voimaantuloa päät-
tynyttä verokautta tai verovuotta koskevaan sekä tämän lain voimaantulon jälkeen annet-
tuun muuhun Verohallinnon päätökseen sovelletaan tämän lain säännöksiä.

Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2016

Tasavallan Presidentti
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