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Laki
elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 51 f §:ään, sellaisena

kuin se on laissa 1577/2019, uusi 2 momentti, sekä lakiin uusi 51 g § seuraavasti:

51 f §
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

Jos aiemmin muussa kuin Euroopan unionin jäsenvaltiossa verotuksellisesti asuneesta
ulkomaisesta yhteisöstä tulee tuloverolain 9 §:n 1 momentin 1 kohdan ja 8 momentin no-
jalla Suomessa yleisesti verovelvollinen, siirtyvien varojen hankintamenoksi katsotaan
niiden hankintamenon poistamatta oleva osa siinä valtiossa, josta varat katsotaan siirretyn.
Jos siinä valtiossa, josta varat katsotaan siirretyksi, tämän lain 51 e §:n 3 momentissa tar-
koitettua maastapoistumisarvoa vastaava arvo on luettu veronalaiseksi tuloksi, siirtynei-
den varojen hankintamenoksi katsotaan tämä arvo. Mitä tässä momentissa säädetään ei
kuitenkaan sovelleta varoihin, jotka kuuluvat ulkomaisen yhteisön tuloverolain 13 a §:ssä
tarkoitettuun, Suomessa ennen yleisen verovelvollisuuden alkua sijainneeseen kiinteään
toimipaikkaan.

51 g §
Tuloverolain 9 §:n 1 momentin 1 kohdassa ja 8 momentissa tarkoitettua ulkomaista yh-

teisöä ja sen ennen yleisen verovelvollisuuden alkua Suomessa sijainnutta tuloverolain
13 a §:ssä tarkoitettua kiinteää toimipaikkaa verotetaan yhtenä verovelvollisena ulkomai-
sen yhteisön yleisen verovelvollisuuden alkamishetkestä. Kiinteän toimipaikan tulos lue-
taan ulkomaisen yhteisön tämän lain 1 §:n 1 momentin mukaisesti laskettavaan tulokseen
yleisen verovelvollisuuden alkaessa. Mainitun yhteisön Suomessa sijainneen kiinteän toi-
mipaikan verotuksessa vähentämättä olevat hankintamenot ja muut menot vähennetään
ulkomaisen yhteisön verotuksessa samalla tavalla kuin ne olisi vähennetty kiinteän toimi-
paikan verotuksessa. Kiinteään toimipaikkaan kohdistuvat varaukset ja oikaisuerät lue-
taan ulkomaisen yhteisön veronalaiseksi tuloksi samalla tavalla kuin ne olisi luettu kiin-
teän toimipaikan veronalaiseksi tuloksi.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2021 toimitettavassa verotuksessa.
HE 136/2020
VaVM 33/2020
EV 217/2020
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