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Valtiovarainministeriön ilmoitus
Suomen tasavallan hallituksen ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välillä tulo- ja 
varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kier-
tämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen 25 artiklan mukaisesta sopimusvaltioiden 

toimivaltaisten viranomaisten välisen järjestelyn tekemisestä ja voimaantulosta

Valtiovarainministeriö ilmoittaa, että Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen toimivaltai-
set viranomaiset ovat 19 päivänä elokuuta 2021 ja 24 päivänä lokakuuta 2021 tehneet Suo-
men tasavallan hallituksen ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välillä tulo- ja varalli-
suusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estä-
miseksi tehdyn sopimuksen (SopS 1–2/1991 ja 2–3/2008) 25 artiklan nojalla toimivaltais-
ten viranomaisten välisen järjestelyn. Toimivaltaiset viranomaiset ovat sopineet, että so-
pimuksen 16 artiklan 2 kappaleen c) kohdan ja saman artiklan 7 kappaleen g) kohdan il-
maisun ”Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimus” katsotaan tarkoittavan Pohjois-Ameri-
kan vapaakauppasopimuksen korvannutta Amerikan yhdysvaltojen, Meksikon yhdysval-
tojen ja Kanadan sopimusta (”USMCA”) siitä alkaen, kun USMCA tulee voimaan. Toi-
mivaltaisten viranomaisten järjestelyssä mainittu USMCA on tullut voimaan 1 päivänä
heinäkuuta 2020. Toimivaltaisten viranomaisten välinen järjestely julkaistaan tämän il-
moituksen liitteenä.

Helsingissä 13.1.2022

Valtiovarainministeri Annika Saarikko

Hallitusneuvos Antero Toivainen
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TOIMIVALTAISTEN VIRANOMAISTEN VÄLINEN JÄRJESTELY 

 

Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen toimivaltaiset viranomaiset ovat tehneet seuraavan toimivaltaisten 

viranomaisten välisen järjestelyn, joka koskee tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen 

välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Suomen tasavallan hallituksen ja Amerikan yhdysvaltojen 

hallituksen välillä Helsingissä 21 päivänä syyskuuta 1989 tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna 

Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2006 tehdyllä pöytäkirjalla, ("sopimus") 16 artiklan (Etuuksien rajoitukset) 

2 kappaleen c kohdassa ja 7 kappaleen g kohdassa tarkoitetun termin "Pohjois-Amerikan vapaakauppa-

sopimus" tulkintaa. 

 

Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimuksen korvaamisesta Amerikan yhdysvaltojen, Meksikon yhdysvaltojen 

ja Kanadan välillä Buenos Airesissa 30 päivänä marraskuuta 2018 tehdyllä sopimuksella ("korvaava sopimus") 

tehdyn pöytäkirjan 1 kappaleen mukaisesti, korvaavan sopimuksen ollessa muutettuna sen muuttamisesta 

Mexico Cityssä 10 päivänä joulukuuta 2019 tehdyllä pöytäkirjalla ("muutospöytäkirja" ja yhdessä korvaavan 

sopimuksen kanssa "USMCA"), USMCA korvaa Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimuksen ("NAFTA"). 

USMCA:lla uudenaikaistetaan NAFTA, USMCA:n tekevät NAFTAn osapuolet, ja USMCA:lla säännellään 

jatkossa kauppaa ja investointeja koskevia vaatimuksia osapuolten kesken. 

 

Sopimuksen 25 artiklan (Keskinäinen sopimusmenettely) mukaisesti Suomen ja Yhdysvaltojen toimivaltaiset 

viranomaiset sopivat, että kun USMCA on tullut voimaan, sopimuksen 16 artiklan 2 kappaleen c kohdassa ja 

7 kappaleen g kohdassa olevat viittaukset NAFTAan katsotaan viittauksiksi USMCA:han. 

 

 

Tehty Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2021 

 

 

Suomen toimivaltaisen viranomaisen puolesta:  

 

 

Antero Toivainen  

Kansainvälisen verotuksen yksikön  

päällikkö,  

Valtiovarainministeriö  

 

Tehty Washingtonissa 24 päivänä lokakuuta 2021 

 

 

Amerikan yhdysvaltojen toimivaltaisen 

viranomaisen puolesta:  

 

Nikole C. Flax  

Commissioner, Large Business and International 

Division, Internal Revenue Service 
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