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Laki
rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain (627/1978)

16 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 902/2001, ja
muutetaan 3 f § ja 11 §:n 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 3 f § laissa 1282/2003 ja

11 §:n 4 momentti laissa 826/2014, seuraavasti:

3 f §
Edellä 3 b §:ssä tarkoitettu lähdevero tai lopullinen vero on palautettava vuoden kulues-

sa sen jälkeen, kun hakemus ja asiaa koskevat kohtuudella vaadittavissa olevat vahvistus-
tiedot on saatu. Jos veroa ei ole palautettu tämän ajan kuluessa, saajayhtiöllä tai kiinteällä
toimipaikalla on oikeus saada palautetulle verolle veronkantolain 32 §:ssä tarkoitetun pa-
lautukselle laskettavan koron suuruista korkoa.

11 §
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

Edellä 2 momentissa tarkoitetulle takaisin maksettavalle lähdeverolle (lähdeveron pa-
lautus) maksetaan korkoa. Korkoon sovelletaan veronkantolain 32 §:n säännöksiä palau-
tukselle laskettavasta korosta. Edellä 3 f §:ssä tarkoitetun palautuksen osalta korko on
maksettava verovuoden päättymistä seuraavan toisen kuukauden ensimmäisestä päivästä
tai päivästä, jolloin on kulunut vuosi 3 f §:ssä tarkoitetun lähdeverohakemuksen ja vahvis-
tustietojen saannista, riippuen siitä, kumpi näistä päivämääristä on ensimmäinen.

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

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2017.
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran yhteisön ja yhteisetuuden vuodelta 2017 palau-

tettaviin lähdeveroihin ja muun verovelvollisen vuodelta 2018 palautettaviin lähdeveroi-
hin. Aiemmilta vuosilta palautettaviin lähdeveroihin sovelletaan lain voimaan tullessa
voimassa olleita säännöksiä. 

Yhteisön ja yhteisetuuden, jonka verovuosi 2017 päättyy viimeistään 30 päivänä syys-
kuuta 2017, palautukselle lasketaan kuitenkin korkoa veroilmoituksen viimeistä antopäi-
vää tai päivää, jolloin yhteisön olisi yleisesti verovelvollisena tullut antaa veroilmoitus,
seuraavasta päivästä, kuitenkin viimeistään lain voimaantulopäivästä.

Lain 16 §:n 3 momenttia sovelletaan viimeisen kerran korosta, osingosta tai rojaltista
vuodelta 2016 perityn lähdeveron liikaa palautettuun määrään. Muilta osin säännöstä so-
velletaan viimeisen kerran yhteisölle ja yhteisetuudelle vuodelta 2016 määrättävään ve-
roon ja muulle verovelvolliselle vuodelta 2017 määrättävään veroon.
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