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Alkusanat
Kirjan kirjoitusprosessin päättyminen on kirjoittajalle aina suuri
ihme ja helpotus. Tuntuu siltä kuin olisi päässyt pitkästä tunnelista
kirkkaaseen päivänvaloon. Näin siitä huolimatta, että tänään on pilvinen päivä. Maassa oleva lumi kuitenkin tuo valoa.
Tämän teoksen lähtökohtana on ollut professori Matti Myrskyn
ja professori Esko Linnakankaan vuonna 2009 kirjoittama toinen,
uudistettu painos teoksesta Kansainvälinen henkilö- ja yritysverotus.
Kiitän aikaisempia kirjoittajia heidän merkittävästä panoksestaan ja
siitä, että sain rakentaa tälle pohjalle kädessänne olevan teoksen.
Kirjan aihe, kansainvälinen henkilö- ja yritysverotus, on laaja ja
monisyinen. Toivottavasti kirjaa lukiessa välittyy yleiskuva tästä verolainsäädännön osa-alueesta ja osin myös tulkinnallisten tilanteiden
pohdinta. Vuoden 2009 jälkeen kansainvälisessä verotuksessa on jälleen kerran tapahtunut paljon muutoksia, jonka takia myös teoksen
rakenne on merkittävästi muuttunut. Teoksessa aihepiirin kehitystä
on pääosin seurattu lokakuun 2017 alkuun ja joidenkin yksittäisten
asioiden osalta vähän pidempään. Aikaisempien kirjoittajien panoksesta huolimatta vastuu tämän teoksen sisällöstä on yksin minulla.
Haluan kiittää teoksen valmistumista edesauttaneita henkilöitä,
joiden apu on ollut korvaamatonta. Voin tässä mainita vain muutamia heistä. Kiitän Esko Linnakangasta siitä, että hän jaksoi lukea ja
kommentoida eurooppavero-oikeutta käsittelevän luvun. Kiitokset
samaisen luvun kommentoinnista myös Taija Haapaniemelle. Kiitän
ystäviäni Senior Tax Manager Tarja Kettusta, asianajaja Kirsi Hiltusta ja hallinto-oikeustuomari Jaakko Sivosta aiheesta käydyistä keskusteluista ja kaikesta muusta tuesta. Kiitokset myös hallitusneuvos
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Antero Toivaiselle verosopimusneuvotteluja käsittelevän osan kommentoinnista ja finanssineuvos Elina Pylkkäselle avusta verotustietoihin liittyvissä asioissa. Kiitokset myös erityisasiantuntija Leena
Aineelle, erityisasiantuntija Anu Rajamäelle, neuvotteleva virkamies
Minna Ojalle ja yliopisto-opettaja Mika Nissiselle aiheeseen liittyvistä keskusteluista.
Suuri kiitos kuuluu kustannustoimittaja Katja Kolulalle tekstin
luettavuutta parantaneista tarkoista kommenteista ja joustavuudesta
sekä kustantajalleni Alma Talent Oy:lle lähdemateriaalin käytön järjestämisestä. Haluan myös erikseen kiittää Eduskunnan kirjastoa jälleen kerran hyvästä palvelusta ja avusta lähdemateriaalin kanssa.
Tarkoitus oli, että olisimme kirjoittaneet teoksen yhdessä Matti
Myrskyn kanssa. Näin ei kuitenkaan käynyt Matin poistuttua tästä
maailmasta vuonna 2016. Omistan tämän kirjan edesmenneelle isälleni, Papalle, ja hyvälle ystävälleni Matille.
Lopuksi kiitän vielä nelijalkaista ystävääni Maxia, jonka ulkoilulenkkejä kirjan kirjoittaminen on verottanut turhankin paljon. Häneltäkin on vaadittu paljon kärsivällisyyttä.
Lohjalla 1. päivänä marraskuuta 2017
Marianne Malmgrén
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