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Valtioneuvoston asetus

43/2016

Uzbekistanin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi
ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytä-
kirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien mää-

räysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Uzbekistanin kanssa tuloveroja kos-
kevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn
sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta annetun lain (386/2016) 2 §:n nojalla:

1 §
Suomen tasavallan ja Uzbekistanin tasavallan välillä Tashkentissa 9 päivänä huhtikuuta
1998 tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen
estämiseksi tehdyn sopimuksen (SopS 10/1999) muuttamisesta Helsingissä 8 päivänä maalis-
kuuta 2016 tehty pöytäkirja tulee voimaan 3 päivänä heinäkuuta 2016 niin kuin siitä on sovittu.
Eduskunta on hyväksynyt pöytäkirjan 10 päivänä toukokuuta 2016 ja tasavallan presi-
dentti 20 päivänä toukokuuta 2016. Hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 3 päivänä
kesäkuuta 2016.

2 §
Pöytäkirjan muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §
Uzbekistanin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja
veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (386/2016) tu-
lee voimaan 3 päivänä heinäkuuta 2016. Ahvenanmaan maakuntapäivät on hyväksynyt
lain voimaantulon maakunnassa.

4 §
Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä heinäkuuta 2016.

Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 2016

Valtiovarainministeri Alexander Stubb

Neuvotteleva virkamies Anders Colliander
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Pöytäkirjateksti 
 

PÖYTÄKIRJA 
SUOMEN TASAVALLAN JA UZBEKIS-

TANIN TASAVALLAN VÄLILLÄ TULO-
VEROJA KOSKEVAN KAKSINKERTAI-
SEN VEROTUKSEN VÄLTTÄMISEKSI 
JA VERON KIERTÄMISEN ESTÄMI-

SEKSI 9 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 1998 
TEHDYN SOPIMUKSEN MUUTTAMI-

SESTA 
 
Suomen tasavallan hallitus ja Uzbekistanin 

tasavallan hallitus, 
 
jotka haluavat muuttaa Suomen tasavallan 

ja Uzbekistanin tasavallan välillä tuloveroja 
koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttä-
miseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 9 
päivänä huhtikuuta 1998 tehtyä sopimusta 
(jäljempänä "sopimus"), 

 
ovat sopineet seuraavasta: 

 

PROTOCOL 
AMENDING THE AGREEMENT BE-

TWEEN THE REPUBLIC OF FINLAND 
AND THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN 

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

TAXES ON INCOME SIGNED ON 9 
APRIL 1998 

 
The Government of the Republic of 

Finland and the Government of the Republic 
of Uzbekistan, 

Desiring to amend the Agreement between 
the Republic of Finland and the Republic of 
Uzbekistan for the avoidance of double taxa-
tion and the prevention of fiscal evasion with 
respect to taxes on income, signed on 9 April 
1998 (hereinafter referred to as “the Agree-
ment”), 

Have agreed as follows: 

 
I ARTIKLA 

 
Sopimuksen 25 artiklan teksti poistetaan ja 

korvataan seuraavalla: 
 
"1. Sopimusvaltioiden toimivaltaisten vi-

ranomaisten on vaihdettava keskenään sellai-
sia tietoja, jotka ovat ennalta arvioiden olen-
naisia tämän sopimuksen määräysten sovel-
tamiseksi tai sopimusvaltioiden tai niiden 
paikallisviranomaisten lukuun määrättäviä 
kaikenlaatuisia veroja koskevan sisäisen lain-
säädännön hallinnoimiseksi tai toimeenpa-
nemiseksi, mikäli tämän lainsäädännön pe-
rusteella tapahtuva verotus ei ole tämän so-
pimuksen vastainen. Sopimuksen 1 ja 2 artik-
la eivät rajoita tietojen vaihtamista. 

2. Sopimusvaltion 1 kappaleen perusteella 
vastaanottamia tietoja on käsiteltävä salaisina 
samalla tavalla kuin tämän valtion sisäisen 
lainsäädännön perusteella saatuja tietoja ja 
niitä saadaan ilmaista vain henkilöille tai vi-
ranomaisille (niihin luettuina tuomioistuimet 
ja hallintoelimet), jotka määräävät tai perivät 
1 kappaleessa mainittuja veroja tai käsittele-

ARTICLE I 
 

The text of Article 25 of the Agreement 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 Agreement or to the 
administration or enforcement of the domes-
tic laws concerning taxes of every kind and 
description imposed on behalf of the Con-
tracting States or their local authorities, inso-
far as the taxation thereunder is not contrary 
to the Agreement. The exchange of informa-
tion 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 in-
formation obtained under the domestic laws 
of that State and shall be disclosed only to 
persons or authorities (including courts and 
administrative bodies) concerned with the as-
sessment or collection of, the enforcement or 
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vät näitä veroja koskevia syytteitä tai valituk-
sia, taikka valvovat edellä mainittuja toimia. 
Näiden henkilöiden tai viranomaisten on käy-
tettävä tietoja vain näihin tarkoituksiin. Ne 
saavat ilmaista tietoja julkisessa oikeuden-
käynnissä tai tuomioistuimen ratkaisuissa. 
Edellä olevien määräysten estämättä sopi-
musvaltion 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 kappaleen määrä-
ysten ei missään tapauksessa katsota velvoit-
tavan sopimusvaltiota: 

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

b) antamaan tietoja, joita tämän sopimus-
valtion tai toisen sopimusvaltion lainsäädän-
nön mukaan tai säännönmukaisen hallinto-
menettelyn puitteissa ei voida hankkia; 

c) antamaan tietoja, jotka paljastaisivat lii-
kesalaisuuden taikka teollisen, kaupallisen tai 
ammatillisen salaisuuden tai elinkeinotoi-
minnassa käytetyn menettelytavan, taikka tie-
toja, joiden paljastaminen olisi vastoin yleistä 
järjestystä (ordre public). 

4. Jos sopimusvaltio pyytää tietoja tämän 
artiklan mukaisesti, toisen sopimusvaltion on 
käytettävä tietojenhankintakeinojaan pyydet-
tyjen tietojen hankkimiseksi, vaikka tämä 
toinen valtio ei ehkä tarvitsekaan näitä tietoja 
omiin verotuksellisiin tarkoituksiinsa. Edelli-
seen lauseeseen sisältyvän velvollisuuden 
osalta sovelletaan 3 kappaleen rajoituksia, 
mutta näiden rajoitusten ei voida milloinkaan 
katsoa sallivan sitä, että sopimusvaltio kiel-
täytyy antamasta tietoja vain sen vuoksi, että 
ne eivät sen osalta koske kansallista 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, välittäjän tai edusta-
jan tai uskotun miehen hallussa tai ne koske-
vat omistusosuuksia henkilössä." 
 

prosecution in respect of, the determination 
of appeals in relation to the taxes referred to 
in paragraph 1, or the oversight of the above. 
Such persons or authorities shall use the in-
formation only for such purposes. They may 
disclose the information in public court pro-
ceedings or in judicial decisions. Notwith-
standing the foregoing, information received 
by a Contracting State may be used for other 
purposes when such information may be used 
for such other purposes 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, com-
mercial or professional secret or trade proc-
ess, or information, the disclosure of which 
would be contrary to public policy (ordre 
public). 

4. If information is requested by a Con-
tracting State in accordance with this Article, 
the other Contracting State shall use its in-
formation gathering measures to obtain the 
requested information, even though that other 
State may not need such information for its 
own tax purposes. The obligation contained 
in the preceding sentence is subject to the 
limitations of paragraph 3 but in no case shall 
such limitations be construed to permit a 
Contracting State to decline to supply infor-
mation solely because it has no domestic in-
terest in such information. 

5. In no case shall the provisions of para-
graph 3 be construed to permit a Contracting 
State to decline to supply information solely 
because the information is held by a bank, 
other financial institution, nominee or person 
acting in an agency or a fiduciary capacity or 
because it relates to ownership interests in a 
person.” 
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II ARTIKLA 
 
Uusi 25A artikla lisätään 25 artiklan jäl-

keen seuraavasti: 
 

"25A artikla 

Virka-apu perinnässä 

1. Sopimusvaltioiden on annettava toisil-
leen virka-apua verosaamisten perimisessä. 
Sopimuksen 1 ja 2 artikla eivät rajoita tätä 
virka-apua. Sopimusvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset voivat keskinäisellä sopimuk-
sella sopia tämän artiklan soveltamistavasta. 

 
2. Ilmaisulla "verosaaminen" tarkoitetaan 

tässä artiklassa sopimusvaltioiden tai niiden 
paikallisviranomaisten puolesta määrättyjen 
kaikenlaatuisten verojen velkana olevaa mää-
rää, mikäli niitä koskeva verotus ei ole vas-
toin tätä sopimusta tai muuta asiakirjaa, jon-
ka osapuolia sopimusvaltiot ovat, samoin 
kuin tähän määrään liittyvää korkoa, hallin-
nollisia rangaistuksia ja perimis- tai turvaa-
miskuluja. 

3. Kun sopimusvaltion verosaaminen on 
tämän valtion lakien mukaan täytäntöön-
panokelpoinen ja velallinen on henkilö, joka 
ei sinä ajankohtana voi tämän valtion lakien 
mukaan estää sen perimistä, toisen sopimus-
valtion toimivaltaisen viranomaisen on tämän 
valtion toimivaltaisen viranomaisen pyynnös-
tä hyväksyttävä tämä verosaaminen perittä-
väksi. Tämän toisen valtion on perittävä tämä 
verosaaminen omien verojensa täytäntöön-
panossa ja perimisessä sovellettavien lakien-
sa säännösten mukaisesti ikään kuin ve-
rosaaminen olisi tämän toisen valtion ve-
rosaaminen. 

4. Kun sopimusvaltion verosaaminen on 
sellainen saaminen, jonka osalta tämä valtio 
voi lainsäädäntönsä mukaan ryhtyä turvaa-
mistoimiin sen perimisen turvaamiseksi, toi-
sen sopimusvaltion toimivaltaisen viranomai-
sen on tämän valtion toimivaltaisen viran-
omaisen pyynnöstä hyväksyttävä tämä ve-
rosaaminen turvaamistoimien suorittamista 
varten. Tämän toisen valtion on suoritettava 
tätä verosaamista koskevat turvaamistoimet 
lakiensa säännösten mukaisesti ikään kuin 
verosaaminen olisi tämän toisen valtion ve-

ARTICLE II 
 

A new Article 25A shall be inserted after 
the Article 25 as follows: 
 

“Article 25A 

Assistance in the collection of taxes 

1. The Contracting States shall lend assis-
tance to each other in the collection of reve-
nue claims. This assistance is not restricted 
by Articles 1 and 2. The competent authori-
ties of the Contracting States may by mutual 
agreement settle the mode of application of 
this Article. 

2. The term “revenue claim” as used in this 
Article means an amount owed in respect of 
taxes of every kind and description imposed 
on behalf of the Contracting States or their 
local authorities, insofar as the taxation 
thereunder is not contrary to this Agreement 
or any other instrument to which the Con-
tracting States are parties, as well as interest, 
administrative penalties and costs of collec-
tion or conservancy related to such amount. 

3. When a revenue claim of a Contracting 
State is enforceable under the laws of that 
State and is owed by a person who, at that 
time, cannot, under the laws of that State, 
prevent its collection, that revenue claim 
shall, at the request of the competent author-
ity of that State, be accepted for purposes of 
collection by the competent authority of the 
other Contracting State. That revenue claim 
shall be collected by that other State in ac-
cordance with the provisions of its laws ap-
plicable to the enforcement and collection of 
its own taxes as if the revenue claim were a 
revenue claim of that other State. 

4. When a revenue claim of a Contracting 
State is a claim in respect of which that State 
may, under its law, take measures of conser-
vancy with a view to ensure its collection, 
that revenue claim shall, at the request of the 
competent authority of that State, be accepted 
for purposes of taking measures of conser-
vancy by the competent authority of the other 
Contracting State. That other State shall take 
measures of conservancy in respect of that 
revenue claim in accordance with the provi-
sions of its laws as if the revenue claim were 
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rosaaminen, vaikka verosaaminen ei ole täy-
täntöönpanokelpoinen ensiksi mainitussa val-
tiossa tällaisten toimien suorittamisajankoh-
tana tai velallinen on henkilö, jolla on oikeus 
estää sen periminen. 

5. Tämän artiklan 3 ja 4 kappaleen määrä-
ysten estämättä sopimusvaltion 3 tai 
4 kappaleen määräysten soveltamista varten 
hyväksymää verosaamista eivät tässä valtios-
sa koske ne määräajat, eikä niille myönnetä 
sitä etuoikeutta, joita sovelletaan tämän val-
tion lakien perusteella verosaamiseen sellai-
senaan sen luonteen vuoksi. Sopimusvaltion 
3 tai 4 kappaleen soveltamista varten hyväk-
symällä verosaamisella ei ole tässä valtiossa 
myöskään toisen sopimusvaltion lakeihin pe-
rustuvaa tähän verosaamiseen sovellettavaa 
etuoikeutta. 

6. Sopimusvaltion verosaamisen olemassa-
olosta, pätevyydestä tai määrästä ei voida 
käydä oikeutta toisen sopimusvaltion tuomio-
istuimissa tai hallintoelimissä. 

 
7. Milloin jonakin ajankohtana sen jälkeen 

kun sopimusvaltio on tehnyt 3 tai 
4 kappaleen mukaisen pyynnön ja ennen kuin 
toinen sopimusvaltio on perinyt ja siirtänyt 
kyseisen verosaamisen ensiksi mainitulle val-
tiolle, tämä verosaaminen lakkaa olemasta 

a) kun kyseessä on 3 kappaleeseen perus-
tuva pyyntö, sellainen ensiksi mainitun valti-
on verosaaminen, joka on tämän valtion laki-
en mukaan täytäntöönpanokelpoinen ja jonka 
velallinen on henkilö, joka sinä ajankohtana 
ei voi tämän valtion lakien mukaan estää sen 
perimistä, tai 

b) kun kyseessä on 4 kappaleeseen perus-
tuva pyyntö, ensiksi mainitun valtion sellai-
nen verosaaminen, jonka osalta tämä valtio 
voi lakiensa mukaan suorittaa turvaamistoi-
mia sen perimisen turvaamiseksi,  

ensiksi mainitun valtion toimivaltaisen vi-
ranomaisen on viipymättä ilmoitettava tästä 
toisen sopimusvaltion toimivaltaiselle viran-
omaiselle ja ensiksi mainitun valtion on, toi-
sen valtion valinnan mukaan, lykättävä pyyn-
töään tai peruutettava se. 

8. Tämän artiklan määräysten ei milloin-
kaan katsota velvoittavan sopimusvaltiota: 

 
a) ryhtymään hallintotoimiin, jotka poik-

keavat tämän sopimusvaltion tai toisen sopi-

a revenue claim of that other State even if, at 
the time when such measures are applied, the 
revenue claim is not enforceable in the 
firstmentioned State or is owed by a person 
who has a right to prevent its collection. 

5. Notwithstanding the provisions of para-
graphs 3 and 4, a revenue claim accepted by 
a Contracting State for purposes of paragraph 
3 or 4 shall not, in that State, be subject to the 
time limits or accorded any priority applica-
ble to a revenue claim under the laws of that 
State by reason of its nature as such. In addi-
tion, a revenue claim accepted by a Contract-
ing State for the purposes of paragraph 3 or 
4 shall not, in that State, have any priority 
applicable to that revenue claim under the 
laws of the other Contracting State. 

 
6. Proceedings with respect to the exis-

tence, validity or the amount of a revenue 
claim of a Contracting State shall not be 
brought before the courts or administrative 
bodies of the other Contracting State. 

7. Where, at any time after a request has 
been made by a Contracting State under 
paragraph 3 or 4 and before the other Con-
tracting State has collected and remitted the 
relevant revenue claim to the first-mentioned 
State, the relevant revenue claim ceases to be 

a) in the case of a request under paragraph 
3, a revenue claim of the firstmentioned State 
that is enforceable under the laws of that 
State and is owed by a person who, at that 
time, cannot, under the laws of that State, 
prevent its collection, or 

 
b) in the case of a request under paragraph 

4, a revenue claim of the firstmentioned State 
in respect of which that State may, under its 
laws, take measures of conservancy with a 
view to ensure its collection  

the competent authority of the first-
mentioned State shall promptly notify the 
competent authority of the other State of that 
fact and, at the option of the other State, the 
first-mentioned State shall either suspend or 
withdraw its request. 

8. In no case shall the provisions of this Ar-
ticle be construed so as to impose on a Con-
tracting State the obligation: 

a) to carry out administrative measures at 
variance with the laws and administrative 
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musvaltion lainsäädännöstä ja hallintokäy-
tännöstä; 

b) suorittamaan toimia, jotka olisivat vas-
toin yleistä järjestystä (ordre public); 

c) antamaan virka-apua, jos toinen sopi-
musvaltio ei ole käyttänyt kaikkia kohtuulli-
sia perimis- tai turvaamistoimia, jotka ovat 
käytettävissä sen lainsäädännön tai hallinto-
käytännön mukaan; 

d) antamaan virka-apua tapauksissa, joissa 
hallinnollinen rasitus tällä valtiolle on selväs-
ti suhteettoman suuri verrattuna siihen etuun, 
jonka toinen sopimusvaltio voi saada." 
 

practice of that or of the other Contracting 
State; 

b) to carry out measures which would be 
contrary to public policy (ordre public); 

c) to provide assistance if the other Con-
tracting State has not pursued all reasonable 
measures of collection or conservancy, as the 
case may be, available under its laws or ad-
ministrative practice; 

d) to provide assistance in those cases 
where the administrative burden for that 
State is clearly disproportionate to the benefit 
to be derived by the other Contracting State.” 

 
III ARTIKLA 

 
1. Sopimusvaltioiden hallitusten on ilmoi-

tettava toisilleen diplomaattista tietä, että tä-
män pöytäkirjan voimaantulolle asetetut pe-
rustuslailliset edellytykset on täytetty. 

 
2. Tämä pöytäkirja, joka on sopimuksen 

olennainen osa, tulee voimaan kolmekym-
mentä päivää myöhemmän 1 kappaleessa 
tarkoitetun ilmoituksen päivämäärän jälkeen, 
ja sen määräyksiä sovelletaan molemmissa 
valtioissa 

a) jollei c) kohdasta muuta johdu, lähteellä 
pidätettävien verojen osalta, tuloon, joka saa-
daan pöytäkirjan voimaantulovuotta lähinnä 
seuraavan kalenterivuoden tammikuun 1 päi-
vänä tai sen jälkeen; 

b) jollei c) kohdasta muuta johdu, muiden 
tulosta suoritettavien verojen osalta, veroihin, 
jotka määrätään pöytäkirjan voimaantulo-
vuotta lähinnä seuraavan kalenterivuoden 
tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen alkavil-
ta verovuosilta; 

c) sopimuksen 25 artiklan mukaisten tie-
donvaihtopyyntöjen osalta tämän pöytäkirjan 
voimaantulopäivänä. Tämän pöytäkirjan 
määräyksiä sovelletaan ehtojensa osalta 
myös tietoihin, jotka ovat tämän pöytäkirjan 
voimaantuloa edeltävältä ajalta. 

 
 
 
Tämän vakuudeksi ovat allekirjoittaneet, 

asianmukaisesti siihen valtuutettuina, allekir-
joittaneet tämän pöytäkirjan. 

 

ARTICLE III 
 

1. The Governments of the Contracting 
States shall notify each other through diplo-
matic channels that the constitutional re-
quirements for the entry into force of this 
Protocol have been complied with. 

2. This Protocol, which shall form an inte-
gral part of the Agreement, shall enter into 
force thirty days after the date of the latter of 
the notifications referred to in paragraph 
1 and its provisions shall have effect in both 
States  

a) subject to sub-paragraph c), in respect of 
taxes withheld at source, on income derived 
on or after 1 January in the calendar year 
next following the year in which the Protocol 
enters into force; 

b) subject to sub-paragraph c), in respect of 
other taxes on income for taxes chargeable 
for any tax year beginning on or after 1 Janu-
ary in the calendar year next following the 
year in which the Protocol enters into force; 

 
c) in respect of requests for exchange of in-

formation according to Article 25 of the 
Agreement on the date of the entry into force 
of this Protocol. The provisions of this Proto-
col shall also apply in their terms to informa-
tion predating the coming into force of this 
Protocol. 

 
 
IN WITNESS WHEREOF, the under-

signed, duly authorised thereto, have signed 
this Protocol. 
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JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ ISSN 1457-0661

 
Tehty Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 

2016 kahtena suomen-, uzbekin- ja englan-
ninkielisenä kappaleena kaikkien kolmen 
tekstin ollessa yhtä todistusvoimaiset. Tämän 
pöytäkirjan tulkintaa koskevien erimielisyyk-
sien sattuessa englanninkielinen teksti on rat-
kaiseva. 

 
 
 
 

Suomen tasavallan hallituksen puolesta 
 
 
 
 

Uzbekistanin tasavallan hallituksen puolesta 
 

DONE in duplicate at Helsinki on this 
8 day of March 2016 in the Finnish, Uzbek 
and English languages, all three texts being 
equally authentic. In the case of divergence 
of interpretation of this Protocol the English 
text shall prevail. 

 
 
 
 
 

For the Government of 
the Republic of Finland 

 
 
 

For the Government of 
the Republic of Uzbekistan 

 
 
 


