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Valtioneuvoston asetus
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Belgian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämi-
seksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytä-
kirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Annettu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2014

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Belgian kanssa tulo- ja varallisuusveroja
koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn
sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta annetun lain (917/2009) 3 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa
335/2012:

1 §
Suomen Tasavallan ja Belgian Kuningas-
kunnan välillä Brysselissä 18 päivänä touko-
kuuta 1976 tehdyn ja Brysselissä 13 päivänä
maaliskuuta 1991 tehdyllä lisäsopimuksella
(SopS 60/1998) muutetun tulo- ja varalli-
suusveroja koskevan kaksinkertaisen vero-
tuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen es-
tämiseksi tehdyn sopimuksen (SopS 66/1978)
muuttamisesta Brysselissä 15 päivänä syys-
kuuta 2009 tehty pöytäkirja on voimassa 18
päivästä heinäkuuta 2013 niin kuin siitä on
sovittu.
Eduskunta on hyväksynyt pöytäkirjan
10 päivänä marraskuuta 2009 ja tasavallan
presidentti 20 päivänä marraskuuta 2009. Hy-
väksymistä koskevat nootit on vaihdettu 18
päivänä heinäkuuta 2013.

2 §
Pöytäkirjan muut kuin lainsäädännön alaan

kuuluvat määräykset ovat asetuksena voi-
massa.

3 §
Belgian kanssa tulo- ja varallisuusveroja

koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttä-
miseksi ja veron kiertämisen estämiseksi teh-
dyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytä-
kirjan lainsäädännön alaan kuuluvien mää-
räysten voimaansaattamisesta annettu laki
(917/2009), jonka voimaantulon maakun-
nassa Ahvenanmaan maakuntapäivät on hy-
väksynyt, tulee voimaan 7 päivänä helmi-
kuuta 2014.

4 §
Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä hel-

mikuuta 2014.
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Pöytäkirja 
 

PÖYTÄKIRJA 
SUOMEN TASAVALLAN JA BELGIAN 

KUNINGASKUNNAN 
VÄLILLÄ BRYSSELISSÄ 18 PÄIVÄNÄ 

TOUKOKUUTA 1976 TEHDYN JA 
BRYSSELISSÄ 13 PÄIVÄNÄ MAALIS-

KUUTA 1991 TEHDYLLÄ 
LISÄSOPIMUKSELLA MUUTETUN,  
TULO- JA VARALLISUUSVEROJA 
KOSKEVAN KAKSINKERTAISEN  

VEROTUKSEN VÄLTTÄMISEKSI JA 
VERON KIERTÄMISEN ESTÄMISEKSI 

TEHDYN SOPIMUKSEN  
MUUTTAMISESTA 

 
Suomen tasavallan hallitus ja Belgian ku-

ningaskunnan hallitus, 
 
 

jotka haluavat muuttaa Suomen tasavallan ja 
Belgian kuningaskunnan välillä Brysselissä 
18 päivänä toukokuuta 1976 tulo- ja varalli-
suusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuk-
sen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämi-
seksi allekirjoitettua sopimusta (jäljempänä 
"sopimus"), sellaisena kuin se on muutettuna 
Brysselissä 13 päivänä maaliskuuta 1991 alle-
kirjoitetulla lisäsopimuksella, 

 
ovat sopineet seuraavasta: 

 
I ARTIKLA 

Sopimuksen 27 artiklan teksti poistetaan ja 
korvataan seuraavalla: 

"1. Sopimusvaltioiden toimivaltaisten vi-
ranomaisten on vaihdettava keskenään sellai-
sia tietoja, jotka ovat ennalta katsoen olennai-
sia tämän sopimuksen määräysten soveltami-
seksi tai sopimusvaltioiden tai Suomen paikal-
lisviranomaisten määräämien tai sopimusval-
tioiden tai Suomen paikallisviranomaisten lu-
kuun määrättyjä kaikenlaatuisia veroja koske-
van sisäisen lainsäädännön hallinnoimiseksi 
tai toimeenpanemiseksi, mikäli tämän lain-
säädännön perusteella tapahtuva verotus ei ole 
sopimuksenvastainen. Sopimuksen 1 ja 2 ar-
tikla eivät rajoita tietojen vaihtamista. 

2. Sopimusvaltion 1 kappaleen perusteella 
vastaanottamia tietoja on käsiteltävä salaisina 
samalla tavalla kuin tämän valtion sisäisen 

PROTOCOL  
AMENDING THE CONVENTION  

BETWEEN THE REPUBLIC OF FINLAND 
AND THE KINGDOM OF BELGIUM FOR 

THE AVOIDANCE OF DOUBLE  
TAXATION AND THE PREVENTION OF 
FISCAL EVASION WITH RESPECT TO 

TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL, 
SIGNED AT BRUSSELS ON 18 MAY 1976, 

AS AMENDED BY THE  
SUPPLEMENTARY AGREEMENT 

SIGNED AT BRUSSELS ON  
13 MARCH 1991 

 
 

The Government of the Republic of Finland 
and the Government of the Kingdom of Bel-
gium, 
 

Desiring to amend the Convention between 
the Republic of Finland and the Kingdom of 
Belgium for the avoidance of double taxation 
and the prevention of fiscal evasion with re-
spect to taxes on income and on capital, 
signed at Brussels on 18 May 1976, as 
amended by the Supplementary agreement 
signed at Brussels on 13 March 1991 (herein-
after referred to as "the Convention"), 
 

Have agreed as follows: 
 

ARTICLE I 
The text of Article 27 of the Convention is 

deleted and replaced by the following:  
"1. The competent authorities of the Con-

tracting States shall exchange such informa-
tion as is foreseeably relevant for carrying out 
the provisions of this Convention or to the 
administration or enforcement of the domestic 
laws concerning taxes of every kind and de-
scription imposed by or on behalf of the Con-
tracting States, or the local authorities of 
Finland, insofar as the taxation thereunder is 
not contrary to the Convention. The exchange 
of information is not restricted by Articles 1 
and 2. 
 

2. Any information received under para-
graph 1 by a Contracting State shall be treated 
as secret in the same manner as information 
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lainsäädännön perusteella saatuja tietoja ja 
niitä saadaan ilmaista vain henkilöille tai vi-
ranomaisille (niihin luettuina tuomioistuimet 
ja hallintoelimet), jotka määräävät, kantavat 
tai perivät 1 kappaleessa mainittuja veroja tai 
käsittelevät näitä veroja koskevia syytteitä tai 
valituksia, taikka valvovat edellä mainittuja 
toimia. Näiden henkilöiden tai viranomaisten 
on käytettävä tietoja vain tällaisiin tarkoituk-
siin. He saavat ilmaista tietoja julkisessa oi-
keudenkäynnissä tai tuomioistuimen ratkai-
suissa. Edellä olevien määräysten estämättä 
sopimusvaltion vastaanottamia tietoja voidaan 
käyttää muihin tarkoituksiin, kun näitä tietoja 
voidaan käyttää näihin muihin tarkoituksiin 
kummankin valtion lainsäädännön mukaan ja 
tietoja antavan valtion toimivaltainen viran-
omainen antaa luvan tällaiseen käyttöön. 

3. Tämän artiklan 1 ja 2 kappaleiden määrä-
ysten ei katsota velvoittavan sopimusvaltiota: 
 

a) ryhtymään hallintotoimiin, jotka poik-
keavat tämän sopimusvaltion tai toisen sopi-
musvaltion lainsäädännöstä ja hallintokäytän-
nöstä; 

b) antamaan tietoja, joita tämän sopimusval-
tion tai toisen sopimusvaltion lainsäädännön 
mukaan tai säännönmukaisen hallintomenette-
lyn puitteissa ei voida hankkia; 

c) antamaan tietoja, jotka paljastaisivat lii-
kesalaisuuden taikka teollisen, kaupallisen tai 
ammatillisen salaisuuden tai elinkeinotoimin-
nassa käytetyn menettelytavan, taikka tietoja, 
joiden ilmaiseminen olisi vastoin yleistä jär-
jestystä (ordre public). 

4. Jos sopimusvaltio pyytää tietoja tämän ar-
tiklan määräysten mukaisesti, toisen sopimus-
valtion on käytettävä tiedonhankintakeinojaan 
pyydettyjen tietojen hankkimiseksi, vaikka 
tämä toinen valtio ei ehkä tarvitse näitä tietoja 
omiin verotuksellisiin tarkoituksiinsa. Edelli-
seen lauseeseen sisältyvän velvollisuuden 
osalta sovelletaan tämän artiklan 3 kappaleen 
rajoituksia, mutta näiden rajoitusten ei voida 
milloinkaan katsoa sallivan sitä, että sopimus-
valtio kieltäytyy antamasta tietoja vain sen 
vuoksi, että ne eivät sen osalta koske kansal-
lista etua. 

5. Tämän artiklan 3 kappaleen määräysten 
ei voida milloinkaan katsoa sallivan sitä, että 
sopimusvaltio kieltäytyy antamasta tietoja 
vain sen vuoksi, että tiedot ovat pankin, muun 
rahoituslaitoksen, trustin, säätiön, välittäjän 

obtained under the domestic laws of that State 
and shall be disclosed only to persons or au-
thorities (including courts and administrative 
bodies) concerned with the assessment or col-
lection of, the enforcement or prosecution in 
respect of, the determination of appeals in re-
lation to the taxes referred to in paragraph 1, 
or the oversight of the above. Such persons or 
authorities shall use the information only for 
such purposes. They may disclose the infor-
mation in public court proceedings or in judi-
cial decisions. Notwithstanding the foregoing, 
information received by a Contracting State 
may be used for other purposes when such in-
formation may be used for such other pur-
poses under the laws of both States and the 
competent authority of the supplying State 
authorises such use. 

3. In no case shall the provisions of para-
graphs 1 and 2 be construed so as to impose 
on a Contracting State the obligation: 

(a) to carry out administrative measures at 
variance with the laws and administrative 
practice of that or of the other Contracting 
State; 

(b) to supply information which is not ob-
tainable under the laws or in the normal 
course of the administration of that or of the 
other Contracting State; 

(c) to supply information which would dis-
close any trade, business, industrial, commer-
cial or professional secret or trade process, or 
information, the disclosure of which would be 
contrary to public policy (ordre public). 
 

4. If information is requested by a Contract-
ing State in accordance with the provisions of 
this Article, the other Contracting State shall 
use its information gathering measures to ob-
tain the requested information, even though 
that other State may not need such informa-
tion for its own tax purposes. The obligation 
contained in the preceding sentence is subject 
to the limitations of paragraph 3 of this Arti-
cle but in no case shall such limitations be 
construed to permit a Contracting State to de-
cline to supply information solely because it 
has no domestic interest in such information. 

5. In no case shall the provisions of para-
graph 3 of this Article be construed to permit 
a Contracting State to decline to supply in-
formation solely because the information is 
held by a bank, other financial institution, 



513/2014

JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ EDITA PRIMA OY / EDITA PUBLISHING OY ISSN 1457-0661 / 1238-2361 (painettu)

 
tai edustajan tai uskotun miehen hallussa tai 
ne koskevat omistusosuuksia henkilössä. Tie-
topyynnön vastaanottaneen sopimusvaltion 
verohallinnolla on tällaisten tietojen hankki-
miseksi valta pyytää tietojen ilmaisemista ja 
valta suorittaa tutkimuksia ja kuulemisia sen 
sisäisessä verolainsäädännössä olevista vas-
takkaisista säännöksistä riippumatta." 
 
 

II ARTIKLA 
Kumpikin sopimusvaltio ilmoittaa toiselle 

sopimusvaltiolle diplomaattista tietä täyttä-
neensä lainsäädännössään tämän pöytäkirjan 
voimaansaattamiselle asetetut edellytykset. 
Pöytäkirja tulee voimaan näistä ilmoituksista 
myöhemmän päivämääränä, ja sen määräyksiä 
sovelletaan: 
 

a) verorikosasioiden osalta verokausiin, jot-
ka alkavat tammikuun 1 päivänä 2006 tai sen 
jälkeen; 

b) kaikkien muiden veroasioiden osalta ve-
rokausiin, jotka alkavat tammikuun 1 päivänä 
2010 tai sen jälkeen.  
 

III ARTIKLA 
Tämä pöytäkirja, joka on olennainen osa 

sopimusta, on voimassa niin kauan kuin so-
pimus on voimassa, ja pöytäkirjaa sovelletaan 
niin kauan kuin itse sopimusta sovelletaan. 
 
 

Tämän vakuudeksi ovat allekirjoittaneet, 
asianmukaisesti siihen valtuutettuina, allekir-
joittaneet tämän pöytäkirjan. 

 
Tehty Brysselissä 15 päivänä syyskuuta 

2009, kahtena englanninkielisenä kappaleena. 
 
 
 

SUOMEN TASAVALLAN  
HALLITUKSEN PUOLESTA: 

 
 

BELGIAN KUNINGASKUNNAN 
HALLITUKSEN PUOLESTA: 

 

trust, foundation, nominee or person acting in 
an agency or a fiduciary capacity or because it 
relates to ownership interests in a person. In 
order to obtain such information the tax ad-
ministration of the requested Contracting 
State shall have the power to ask for the dis-
closure of information and to conduct investi-
gations and hearings notwithstanding any con-
trary provisions in its domestic tax laws." 
 

ARTICLE II 
Each of the Contracting States shall notify 

the other Contracting State, through diplo-
matic channels, of the completion of the pro-
cedures required by its law for the bringing 
into force of this Protocol. The Protocol shall 
enter into force on the date of the later of 
these notifications and its provisions shall 
have effect: 

a) with respect to criminal tax matters, for 
taxable periods beginning on or after January 
1, 2006; 

b) with respect to all other tax matters, for 
taxable periods beginning on or after January 
1, 2010.  
 

ARTICLE III 
This Protocol, which shall form an integral 

part of the Convention, shall remain in force 
as long as the Convention remains in force 
and shall apply as long as the Convention it-
self is applicable. 
 

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned 
duly authorized thereto by their respective 
governments, have signed this Protocol. 

 
DONE in duplicate at Brussels, on this 15th 

day of September 2009, in the English lan-
guage. 
 
 

FOR THE GOVERNMENT OF THE 
REPUBLIC OF FINLAND: 

 
 

FOR THE GOVERNMENT OF 
THE KINGDOM OF BELGIUM: 

 


