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Laki
verotusmenettelystä annetun lain 14 d §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 d §:n 6 ja 7 momentti, sel-

laisina kuin ne ovat laissa 1489/2016, seuraavasti:

14 d §

Verotuksen maakohtainen raportti

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Toissijainen selvitysvelvollinen on ainoastaan velvollinen antamaan sen saamat tai

hankkimat hallussa olevat tiedot, jos ulkomainen konsernin ylin emoyritys on kyseisen
selvitysvelvollisen pyynnöstä huolimatta kieltäytynyt antamasta 14 e §:n mukaisia tietoja
ja kieltäytymisestä on annettu ilmoitus.

Edellä 5 ja 6 momentissa esitettyä toissijaista maakohtaisen raportin tietojen antamis-
velvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos ulkomainen konsernin ylin emoyritys on osoittanut
konserniin kuuluvan osapuolen, jolla on verotuksellinen kotipaikka Euroopan unionissa,
antamaan 14 e §:ssä säädettyjen vaatimusten mukaisen maakohtaisen raportin. Jos kysei-
nen konserniin kuuluva osapuoli ei voi saada tai hankkia kaikkia maakohtaisen raportin
antamiseksi vaadittuja tietoja, tällaista osapuolta ei saa osoittaa raportoivaksi osapuoleksi.
Tämä ei kuitenkaan vaikuta velvollisuuteen antaa kieltäytymisestä ilmoitus. Edellä 5 ja 6
momentissa esitettyä tietojen antamisvelvollisuutta ei ole myöskään, jos ulkomainen kon-
sernin ylin emoyritys on nimennyt toisen konserniin kuuluvan osapuolen (nimetty selvi-
tysvelvollinen) toimittamaan maakohtaisen raportin tämän verotuksellisen kotipaikan ve-
roviranomaiselle, joka on Euroopan unionin ulkopuolella. Lisäksi edellytyksenä on, että:

1) nimetyn selvitysvelvollisen verotuksellisen kotipaikan lainkäyttöalue edellyttää
maakohtaisen raportin antamista;

2) Suomen sekä nimetyn selvitysvelvollisen verotuksellisen kotipaikan mukaisen lain-
käyttöalueen välillä on tietojenvaihtosopimus maakohtaisesta raportista maakohtaisen ra-
portin antamista koskevaan määräaikaan mennessä;

3) nimetyn selvitysvelvollisen verotuksellisen kotipaikan mukainen lainkäyttöalue ei
ole ilmoittanut Verohallinnolle järjestelmällisestä laiminlyönnistä;

4) nimetyn selvitysvelvollisen verotuksellisen kotipaikan mukaiselle lainkäyttöalueel-
le on tehty ilmoitus maakohtaisen raportin antajasta; ja

5) Verohallinnolle on tehty ilmoitus nimetystä selvitysvelvollisesta.
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

————
Tämä laki tulee voimaan 12 päivänä huhtikuuta 2018.
HE 191/2017
VaVM 1/2018
EV 8/2018
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Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen kerran 1 päivänä tammikuuta 2016 tai sen jälkeen
alkavalta tilikaudelta annettaviin tietoihin.

Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2018

Tasavallan Presidentti
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