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ALLEKIRJOITUSVALTUUDET, ERÄIDEN GUERNSEYN KANSSA TEHTYJEN
VEROALAN SOPIMUSTEN MUUTOSPÖYTÄKIRJAT
Suomella on voimassa ja sovellettavina neljä Guernseyn kanssa 28.10.2008 tehtyä
veroalan sopimusta (SopS 21 ja 84/2009). Ne koskevat verotustietojen vaihtamista,
keskinäistä sopimusmenettelyä etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulon
oikaisun yhteydessä, laivoja tai ilma-aluksia kansainvälisessä liikenteessä käyttävien
yritysten sekä luonnollisten henkilöiden kaksinkertaisen verotuksen välttämistä.
Tietojenvaihtosopimus on ollut voimassa 5.4.2009 lukien, muut 11.11.2009 lukien ja
sovellettavina pääosin 1.1.2010 alkaen.
Suomi on neuvotellut sopimuksiin pöytäkirjat, jotka sisältävät OECD:n veronkierron
vastaisia toimia koskevan BEPS-projektin (Base Erosion and Profit Shifting) eräät
toimenpidesuositukset minimisisältöisinä. Pöytäkirjojen mukaan 1) sopimuksen johdanto
korostaisi, että sopimuksen tarkoitus on poistaa kaksinkertainen verotus, ei luoda
tilaisuuksia verottamatta jäämiseen tai matalaan verotukseen, 2) sopimusetuutta ei pidä
myöntää, jos faktat ja olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista päätellä etuuden
hankkimisen olleen yksi sellaisen järjestelyn päätarkoituksista, joka suoraan tai
välillisesti johti etuuteen, paitsi jos osoitetaan etuuden myöntämisen ko. olosuhteissa
vastaavan sopimuksen kyseisten määräysten tarkoitusta, ts. veronkierron vastainen
määräys ja 3) verovelvollinen voisi käynnistää kaksinkertaisen verotuksen
poistamisessa käytetyn sopimuspuolten välisen keskinäisen sopimusmenettelyn
kummassa tahansa sopimuspuolessa, ei ainoastaan asuinpaikkansa mukaisessa
sopimuspuolessa, ts. tekninen helpotus verovelvollisille.
Lisäksi on muutettu Guernseyn maantieteellistä määritelmää ja sitä, kuka mainitaan
Guernseyn toimivaltaisena veroviranomaisena, minkä seurauksena on muutettu myös
tietojenvaihtosopimusta, jossa on määritelmät näistä asioista muiden sopimusten tavoin.
Neuvottelut käytiin sähköpostitse vuonna 2019.
Pöytäkirjat allekirjoitettaisiin englanniksi. Pöytäkirjat allekirjoittaisi Suomen puolelta
valtiovarainministeri Katri Kulmuni. On sovittu, että sopimuspuolet allekirjoittavat
omat pöytäkirjaversionsa ja lähettävät ne toisilleen allekirjoitettaviksi ja sitten palauttavat ne, joten tarkkaa allekirjoitusajankohtaa ei ole mahdollista ilmoittaa. Guernseyllä
on ilmoituksensa mukaan jo allekirjoittamisvaltuudet.
Pöytäkirjat edellyttävät eduskunnan hyväksymistä ja voimaansaattamislakia.
Tarkoituksena on, että tasavallan presidentti valtuuttaisi valtiovarainministeri Katri Kulmunin Suomen puolesta allekirjoittamaan Suomen tasavallan ja Guernseyn alueen välillä
tietojen vaihtamisesta veroasioissa, keskinäisestä sopimusmenettelystä etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulon oikaisemisen yhteydessä, laivoja tai ilma-aluksia kansainvälisessä liikenteessä käyttävien yritysten kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja
luonnollisten henkilöiden kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehtyjen sopimusten
muutospöytäkirjat.
Pöytäkirjat eivät muuta verottamisoikeuden jakautumista sopijapuolten välillä, joten niillä
ei ole välittömiä taloudellisia vaikutuksia.

