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1188/2020

Laki
tuloverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan tuloverolain (1535/1992) 9 §:n 1 momentti sekä
lisätään 9 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1549/1995 ja 292/2019, uusi 7–9 mo-

mentti sekä lakiin uusi 123 c § seuraavasti:

9 §

Yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus

Velvollinen suorittamaan veroa tulon perusteella on:
1) verovuonna Suomessa asunut henkilö, kotimainen yhteisö, ulkomailla perustettu tai

rekisteröity yhteisö, jonka tosiasiallinen johtopaikka sijaitsee Suomessa, yhteisetuus ja
kuolinpesä täältä ja muualta saamastaan tulosta (yleinen verovelvollisuus);

2) henkilö, joka verovuonna ei ole asunut Suomessa, sekä muu kuin 1 kohdassa tarkoi-
tettu ulkomainen yhteisö täältä saamastaan tulosta (rajoitettu verovelvollisuus).

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Edellä 1 momentissa tarkoitetulla kotimaisella yhteisöllä tarkoitetaan Suomen lainsää-

dännön mukaisesti perustettua tai rekisteröityä yhteisöä.
Edellä 1 momentissa tarkoitetun ulkomaisen yhteisön tosiasiallinen johtopaikka sijait-

see paikassa, jossa yhteisön hallitus tai muu päätöksentekoelin tekee yhteisön tärkeimmät
ylintä päivittäistä johtamista koskevat päätökset. Tosiasiallisen johtopaikan sijaintia arvi-
oitaessa otetaan kuitenkin huomioon myös muut yhteisön organisointiin ja liiketoimintaan
liittyvät olosuhteet. Yleisesti verovelvollista ulkomaista yhteisöä pidetään yleisesti vero-
velvollisena perustamis- tai rekisteröitymishetkestä tai tosiasiallisen johtopaikan muodos-
tumishetkestä.

Mitä muussa tuloverolainsäädännössä säädetään suomalaisista yhteisöistä tai kotimai-
sista yhteisöistä, sovelletaan 1 momentin 1 kohdassa ja 8 momentissa tarkoitettuihin ulko-
maisiin yhteisöihin.
HE 136/2020
VaVM 33/2020
EV 217/2020
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1188/2020  
V OSA

TAPPIONTASAUS

123 c §

Yleisesti verovelvollisen ulkomaisen yhteisön oikeus vähentää Suomessa sijainneelle 
kiinteälle toimipaikalle vahvistetut tappiot

Jos 9 §:n 1 momentin 1 kohdan ja 8 momentin nojalla yleisesti verovelvollisella ulko-
maisella yhteisöllä on ennen verovelvollisuuden alkua Suomessa sijainnut kiinteä toimi-
paikka, jolle on verotuksessa vahvistettu tämän osan säännösten mukaisia tappioita, vah-
vistetut tappiot vähennetään yleisesti verovelvollisen yhteisön verotuksessa. Oikeus tap-
pioiden vähentämiseen edellyttää ulkomaisen yhteisön esittävän selvityksen, että kiinteän
toimipaikan tappioita ei ole vähennetty ulkomaisen yhteisön aiemmassa verotuksellisessa
asuinvaltiossa toimitetussa verotuksessa.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2021 toimitettavassa verotuksessa.

Tästä poiketen 9 §:n 8 momenttia sovelletaan toisessa Euroopan talousalueeseen kuulu-
vassa valtiossa perustettuun tai rekisteröityyn, sijoitusrahastolain (213/2019) 1 luvun
2 §:n 1 momentin 17 kohdassa tarkoitettuun yhteissijoitusyritykseen sekä toisessa Euroo-
pan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa perustettuun tai rekisteröityyn, vaihtoehtorahas-
tojen hoitajista annetun lain (162/2014) 2 luvun 1 §:ssä tarkoitettuun vaihtoehtorahastoon
ensimmäisen kerran vasta vuodelta 2023 toimitettavassa verotuksessa.
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