
LIITE 2: Taulukko Suomesta ulkomaille maksettavien eläkkeiden verosopimusten 
mukaisesta verotusoikeudesta 

Huom! Taulukossa on esitetty yleiset periaatteet, yksittäiset tapaukset on tarkistettava verosopimuksesta. 
 
x = verosopimus sallii verottamisen Suomessa 
– = verosopimuksen mukaan verotetaan vain asuinvaltiossa 

Asuinvaltio 

Sosiaalilainsäädäntöön 
perustuvat eläkkeet 
mm. TyEL-, YEL-, 
MyEL-, merimieseläke, 
tapaturmaeläke, 
kansaneläke, perhe-
eläke 

Julkisyhteisön  
palveluksessa  
ansaittu eläke 
ja julkisyhteisön  
liiketoiminnassa 
ansaittu eläke  

Vakuutetun tai 
työnantajan 
ottamaan 
vapaaehtoiseen 
eläkevakuutuksee
n perustuva eläke 

Muu eläke, 
esimerkiksi 
liikennevakuutuseläk
e tai muu 
riskivakuutukseen 
perustuva eläke 

Alankomaat x11) x5) x9)11) - 

Australia x2) x2) - - 

Egypti - x1) x x 

Japani, 
Ranska10) - x1)4) - - 

Azerbaidzhan, 
Belgia, 
Georgia, 
Israel, 
Kirgistan12), 
Kypros, 
Makedonia12), 
Malta, 
Moldova, 
Romania, 
Slovakia, 
Tadžikistan, 
Tšekki, 
Ukraina, 
Singapore, 
Valko-Venäjä 
 

x x5) x - 
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Bosnia-
Hertsegovina, 
Irlanti, 
Itävalta, 
Korean 
tasavalta, 
Kreikka, 
Kroatia, 
Luxemburg, 
Serbia ja 
Montenegro, 
Sveitsi, 
Unkari, USA 

x x5) - - 

Malesia, 
Bulgaria, 
Saksa 
(31.12.2017 
asti), Sri 
Lanka 

x x - - 

Barbados, 
Etelä-Afrikka, 
Islanti, 
Kanada7), 
Norja, Ruotsi, 
Tanska 
 

x x x x 

Armenia12), 
Venäjä x x x - 

Arabiemiraatit
, Argentiina, 
Brasilia, Iso-
Britannia, 
Filippiinit, 
Indonesia, 
Intia, 
Kazakstan, 
Pakistan, 
Sambia, 
Thaimaa, 
Vietnam, 
Uruguay, Uusi 
Seelanti, 
Uzbekistan 

x x5) x x 

Espanja, 
Tansania - x1)3) - - 

Puola x x5) x - 

Kiina x x5) x x 

Latvia, 
Liettua, Viro x x5) x6) x 
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Meksiko x9) x5) x9) x 

Italia x2) x5) - - 

Marokko 

Saksa 
(1.1.2018 
alkaen) 

x x5) x x 

Portugali -16) x1) -15) -14) 

Turkki x3) x3) x x 

Slovenia x12) x5)13) x12) - 

muu valtio x x x x 

1) kuitenkin –, jos eläke maksetaan työstä julkisyhteisön liiketoiminnan yhteydessä 
2) kuitenkin –, jos saaja ei ole Suomen kansalainen 
3) kuitenkin –, jos saaja on asuinvaltion kansalainen 
4) kuitenkin –, jos kyseessä ei ole julkisluonteista tehtävää hoidettaessa ansaittu eläke 
5) kuitenkin –, jos saaja on asuinvaltion kansalainen eikä eläke ole ansaittu julkisyhteisön liiketoiminnassa 
6) kuitenkin –, jos saaja on asuinvaltion kansalainen olematta samalla Suomen kansalainen. Jos saaja on Suomen 
kansalainen, vero on 15 % 
7) vero eläkkeestä enintään 20 %, ostetusta työhön perustumattomasta eläkkeestä enintään15 % 
9) vero eläkkeestä enintään 20 % 
10) erillissopimus Suomen dipl. edustustossa Ranskassa paikalta palkattuina palvelleiden osalta 
11) kuitenkin –, jos eläkkeensaaja jo 20.12.1997 asui Alankomaissa ja oikeus eläkkeeseen alkoi ennen tätä 
ajankohtaa 
12) Vero enintään25 % 
13) Vero enintään 25 %, jos eläke on ansaittu julkisyhteisön elinkeinotoiminnassa.                                                      
14) kuitenkin x, jos eläkettä ei ole verotettu asuinvaltiossa                                                                                        
15) kuitenkin x, jos eläke perustuu itse otettuun vapaaehtoiseen yksilölliseen eläkevakuutukseen eikä eläkettä ole 
verotettu asuinvaltiossa                                                                                                                                                           
16) muut kuin aikaisempaan palvelukseen perustuvat eläkkeet x, jos eläkettä ei ole verotettu asuinvaltiossa 

 

 


