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Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 16 §:n 9 momentti ja 17 §:n 1

momentti, sellaisina kuin ne ovat, 16 §:n 9 momentti laissa 1370/2010 ja 17 §:n 1 momentti
laissa 520/2010, seuraavasti:

16 §

Meno- ja vähennystietoja koskeva sivullisen
yleinen tiedonantovelvollisuus

— — — — — — — — — — — — —
Sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa

(922/2007) tarkoitetun sijoituspalveluyrityk-
sen, ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oi-
keudesta tarjota sijoituspalveluja Suomessa
annetussa laissa (580/1996) tarkoitetun ulko-
maisen sijoituspalveluyrityksen sivuliikkeen
ja edustuston, arvo-osuusjärjestelmästä anne-

tussa laissa (826/1991) tarkoitetun arvopape-
rikeskuksen ja tilinhoitajayhteisön ja sen
asiamiehen, luottolaitostoiminnasta annetussa
laissa (121/2007) tarkoitetun luottolaitoksen
ja ulkomaisen luottolaitoksen sivuliikkeen ja
edustuston, sijoitusrahastolaissa (48/1999)
tarkoitetun rahastoyhtiön, ulkomaisen rahas-
toyhtiön Suomessa olevan sivuliikkeen ja sel-
laisen ulkomaisen rahastoyhtiön, joka hallin-
noi Suomeen perustettua sijoitusrahastoa, on
toimitettava Verohallinnolle verotusta varten
tarpeelliset tiedot omaisuuden hoidosta tai
säilyttämisestä perimistään maksuista.
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— — — — — — — — — — — — —

17 §

Muita tietoja koskeva sivullisen yleinen tie-
donantovelvollisuus

Rahastoyhtiön, ulkomaisen rahastoyhtiön
Suomessa olevan sivuliikkeen ja sellaisen ul-
komaisen rahastoyhtiön, joka hallinnoi Suo-
meen perustettua sijoitusrahastoa, on toimi-
tettava Verohallinnolle verotusta varten tar-
peelliset tiedot verovelvollisen omistamista

sekä verovelvolliselta lunastetuista sijoitusra-
haston rahasto-osuuksista sekä yhteissijoitus-
yrityksen osuuksista. Lisäksi on annettava
tarvittavat tiedot lunastettujen rahasto-osuuk-
sien ja yhteissijoitusyritysten osuuksien han-
kintahinnasta ja hankinta-ajankohdasta sekä
merkinnän ja lunastuksen yhteydessä peri-
tyistä kuluista siltä osin kuin nämä tiedot ovat
tiedonantovelvollisella.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä joulu-
kuuta 2011.
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