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Hallituksen esitys Eduskunnalle yritys- ja pääomave-
rouudistukseksi  

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan yritys- ja pääoma-
verouudistukseen liittyen muutettavaksi osin-
kotulojen verotusta koskevia säännöksiä. Li-
säksi yhteisöille osakkeiden luovutuksesta 
kertyneiden voittojen ja aiheutuneiden tappi-
oiden verokohtelua muutettaisiin vapautta-
malla pääsääntöisesti luovutusvoitot verosta 
ja säätämällä luovutustappiot vastaavasti vä-
hennyskelvottomiksi. Yhteisö- ja pääomave-
rokantoja esitetään myös alennettaviksi. 
Muutoksia ehdotetaan tuloverolakiin, elin-
keinotulon verottamisesta annettuun lakiin, 
maatilatalouden tuloverolakiin, rajoitetusti 
verovelvollisen tulon ja varallisuuden verot-
tamisesta annettuun lakiin, varallisuusverola-
kiin, verotusmenettelystä annettuun lakiin, 
korkotulon lähdeverosta annettuun lakiin, 
tonnistoverolakiin ja verontilityslakiin. Yh-
tiöveron hyvityksestä annettu laki ehdotetaan 
kumottavaksi. 

Esityksessä ehdotetaan, että yhteisövero-
kanta alennettaisiin 29 prosentista 26 pro-
senttiin ja pääomatulojen verokanta 29 pro-
sentista 28 prosenttiin. Korkotulojen lähde-
veron verokanta alenisi vastaavasti prosent-
tiyksiköllä. Osingoista rajoitetusti verovel-
vollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta 
annetun lain nojalla kannettava lähdevero 
alenisi myös 29 prosentista 28 prosenttiin. 
Yhteisöveron alennus korvattaisiin kunnille 
siten, että niiden jako-osuus yhteisöveron 
tuotosta kohoaisi 19,75 prosentista 22,03 
prosenttiin ja valtion jako-osuus alenisi 78,45 
prosentista 76,17 prosenttiin seurakuntien ja-
ko-osuuden säilyessä ennallaan 1,80 prosent-
tina yhteisöverosta.    

Osinkoverotus uudistettaisiin luopumalla 
yhtiöveron hyvitysjärjestelmästä. Ehdotetta-
vassa osinkoverojärjestelmässä ei enää edel-
lytettäisi, että yhtiö on suorittanut osinkona 
jaettavan voiton perusteella veron. Luonnol-
lisen henkilön saamien osinkojen verotus 
riippuisi siitä, onko osingot saatu julkisesti 

noteeratusta vai muusta yhtiöstä. Julkisesti 
noteerattuina pidettäisiin kaikkia julkisen 
kaupankäynnin kohteena olevia yhtiöitä. Täl-
laiselta yhtiöltä saadusta osingosta 70 pro-
senttia olisi veronalaista pääomatuloa ja 30 
prosenttia verovapaata tuloa.  

Muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä 
saadut osingot olisivat luonnolliselle henki-
lölle verovapaata tuloa siihen määrään saak-
ka, joka vastaa osakkeiden varallisuusvero-
laissa tarkoitetulle matemaattiselle arvolle 
laskettua yhdeksän prosentin vuotuista tuot-
toa. Siltä osin kuin verovelvollisen saamien 
tällaisten osinkojen määrä ylittää 90 000 eu-
roa, osingoista 70 prosenttia olisi pääomatu-
loa ja 30 prosenttia verovapaata tuloa. Tuot-
torajan ylittävältä osalta osingoista 70 pro-
senttia olisi ansiotuloa ja 30 prosenttia vero-
vapaata tuloa. 

Verovelvollisella olisi oikeus vähentää pää-
omatulona verotettavien yli 90 000 euron 
osinkojen perusteella määrätty tulovero va-
rallisuusverostaan. 

Osuuskunnalta saatu osuuspääoman korko 
ja eräät muut vastaavat suoritukset olisivat 
luonnolliselle henkilölle 70 prosenttisesti ve-
ronalaista pääomatuloa kuitenkin niin, että 
luonnollisen henkilön saamat tällaiset suori-
tukset olisivat veronalaisia vain 1 500 euron 
ylittävältä osalta. Yhteisöille tämän kaltaiset 
nykyisin yhtiöveron hyvityksen piirissä ole-
vat suoritukset olisivat verovapaita. 

Yhteisön saama osinko ei olisi yleensä ve-
ronalaista tuloa. Osingosta olisi kuitenkin ve-
ronalaista tuloa 75 prosenttia ja verovapaata 
tuloa 25 prosenttia, jos osinkoa jakava yhtei-
sö on julkisesti noteerattu yhtiö ja osingon-
saaja on muu kuin julkisesti noteerattu yhtiö, 
joka ei omista osinkoa jaettaessa välittömästi 
vähintään kymmentä prosenttia osinkoa ja-
kavan yhtiön pääomasta. 

Osinko olisi kokonaan veronalaista tuloa, 
jos se on saatu sijoitusomaisuuteen kuuluvis-
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ta osakkeista taikka jos osingon jakava yhtei-
sö ei ole kotimainen tai Euroopan unionin jä-
senvaltiossa asuva yhteisö. Verosopimukset 
lieventäisivät kuitenkin näissä tapauksissa 
verotusta. 

Peitelty osinko olisi kokonaan veronalaista 
tuloa. Luonnollisilla henkilöillä se verotettai-
siin ansiotulona.  

Osakeyhtiön, osuuskunnan, säästöpankin ja 
keskinäisen vakuutusyhtiön saamat käyttö-
omaisuuteen kuuluvien osakkeiden luovutus-
hinnat ehdotetaan säädettäväksi lähtökohtai-
sesti verovapaiksi. Kun verovelvollinen on 
omistanut välittömästi ennen luovutusta yhtä-
jaksoisesti vuoden ajan vähintään kymmenen 
prosentin osuuden luovutettavan yhtiön osa-
kepääomasta ja luovutettavat osakkeet kuu-
luvat näin omistettuihin osakkeisiin, osakkeet 
olisivat verovapaasti luovutettavia. Verova-
paus ei kuitenkaan koskisi kiinteistö- tai 
asunto-osakeyhtiöiden osakkeita eikä eräitä 
ulkomaisten yhtiöiden osakkeita.  

Verovapaasti luovutettavien osakkeiden 
luovutustappio olisi vastaavasti vähennys-
kelvoton. Jos osakkeet eivät ole verovapaasti 
luovutettavia omistusajan tai omistusosuuden 
vuoksi, luovutustappiot olisivat vähennys-
kelpoisia osakkeiden luovutusvoitoista vero-
vuonna ja viitenä seuraavana verovuonna. 
Niiden ulkomaisten osakkeiden, joita vero-
vapaus ei koske, luovutustappio ei olisi vä-
hennyskelpoinen.  

Mahdollisuudesta tehdä käyttöomaisuus-
osakkeiden hankintamenosta poisto osakkei-
den arvonalentumisen perusteella luovuttai-
siin kaikissa yritysmuodoissa.  

Luovutusvoiton verovapauden piiriin kuu-
luvien yhteisöjen oikeus vähentää käyttö-
omaisuusosakkeiden niin sanottu purkutap-
pio rajoitettaisiin koskemaan tilanteita, joissa 
yhteisö on omistanut purkautuvasta yhtiöstä 
alle 10 prosenttia ja omistus on kestänyt vä-
hintään vuoden.  

Luovutustappion vähennyskelvottomuutta 
vastaavasti olisivat vähennyskelvottomia 
myös sellaiselta yhtiöltä, josta verovelvolli-
nen tai konserniyhtiöt omistavat yksin tai yh-
dessä vähintään kymmenen prosenttia osake-

pääomasta, olevien muiden saamisten kuin 
myyntisaamisten menetykset ja arvonalene-
miset, tällaiselle yhtiölle annettu konsernituki 
sekä muut vastaavat osakeyhtiön taloudelli-
sen aseman parantamiseksi ilman vastasuori-
tusta suoritetut menot.  

Esityksessä ehdotetaan lisäksi verotuksen 
kattosääntöä muutettavaksi siten, että vero-
velvolliselle maksuunpantavien verojen 
enimmäismäärä alennettaisiin 70 prosentista 
60 prosenttiin verovelvollisen verotettavan 
ansio- ja pääomatulon määrästä. Enimmäis-
määrää laskettaessa otettaisiin myös huomi-
oon ehdotettujen säännösten mukaan verova-
paat osinkotulot. 

Se osuus elinkeinotoiminnan tuloksesta, 
joka luonnollisen henkilön jaettavan yritystu-
lon ja yhtymän tulo-osuuden tulon verotuk-
sessa katsotaan pääomatuloksi, muutettaisiin 
vastaamaan nettovarallisuudesta laskettavaa 
20 prosentin vuotuista tuottoa, kun raja ny-
kyisin on 18 prosenttia. 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 
mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on 
hyväksytty ja vahvistettu. Pääasiassa sään-
nöksiä sovellettaisiin ensimmäisen kerran 
vuodelta 2005 toimitettavassa verotuksessa. 
Joiltakin osin säännöksiä kuitenkin sovellet-
taisiin jo vuodelta 2004 toimitettavassa vero-
tuksessa. 

Alennettuja verokantoja sovellettaisiin en-
simmäisen kerran vuodelta 2005 toimitetta-
vassa verotuksessa. Osinkoverotusta koske-
via muutoksia sovellettaisiin vuonna 2004 ja 
sitä ennen tapahtuneeseen osingonjakoon. 
Vuodelta 2005 toimitettavassa verotuksessa 
luonnollisten henkilöiden osinkotulojen ve-
ronalainen osuus olisi 70 prosentin sijasta 57 
prosenttia.  

Yhteisön saamien luovutusvoittojen vero-
vapautta ja luovutustappioiden ja vastaavien 
erien vähennyskelvottomuutta koskevia sään-
nöksiä sovellettaisiin ensimmäisen kerran jo 
vuodelta 2004 toimitettavassa verotuksessa 
sikäli kuin osakkeiden luovutus on tapahtu-
nut tai yhtiön purkautumisesta on tehty il-
moitus rekisteriviranomaiselle 19 päivänä 
toukokuuta 2004 tai sen jälkeen. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1.  Johdanto 

Yritys- ja pääomaverotuksessa siirryttiin 
nykyiseen järjestelmään vuonna 1993. Tuol-
loisessa uudistuksessa omaksuttiin henkilö-
verotuksessa niin sanottu eriytetty tulovero-
järjestelmä. Ansiotuloja verotetaan valtionve-
rotuksessa progressiivisen asteikon mukaan, 
ja lisäksi niistä maksetaan kunnallisveroa, 
kirkollisveroa ja sairausvakuutusmaksua. 
Pääomatulosta maksetaan veroa vain valtiolle 
kiinteällä verokannalla. Pörssissä listatusta 
yhtiöstä saatu osinko on aina pääomatuloa. 
Muusta kuin listatusta yhtiöstä saatu osinko-
tulo jaetaan ansio- ja pääomatuloksi yhtiön 
nettovarallisuuden perusteella. Yhteisöt mak-
savat kiinteällä verokannalla yhteisöveroa, 
jonka tuotto jaetaan eri veronsaajille. Yhtei-
sön ja osingonsaajan yhdenkertainen osinko-
verotus toteutetaan yhtiöveron hyvitysjärjes-
telmällä, joka on ollut voimassa vuodesta 
1990. 

Eriytettyyn tuloverojärjestelmään siirtymi-
sen keskeiset tavoitteet olivat pääomatulojen 
verotuksen yhtenäistäminen ja verojärjestel-
män kansainvälisen kilpailukyvyn turvaami-
nen. Kun sijoitusten verotus on mahdolli-
simman yhdenmukaista, se ei vaikuta sijoi-
tuspäätöksiin ja pääomat kohdentuvat talou-
dellisesti tehokkaimmalla tavalla. Pääomave-
rotuksen uudistaminen liittyi pääomamarkki-
noiden vapauttamiseen ja siitä seuranneeseen 
pääomaverokilpailun kiristymiseen. Suomen 
asema verokilpailussa katsottiin voitavan 
turvata riittävän alhaisella yhteisö- ja pää-
omaverokannalla. Verokantojen alentamisen 
vastapainona yritys- ja pääomaverotuksen 
veropohjaa laajennettiin merkittävästi. 

Yritystoiminnan kansainvälisessä toimin-
taympäristössä on tapahtunut kymmenessä 
vuodessa merkittäviä muutoksia. Suomi on 
liittynyt Euroopan unioniin (EU) vuoden 
1995 alusta. Yhteisön oikeus on tullut osaksi 
Suomen voimassa olevaa oikeutta. Perusta-
missopimuksen määräykset muun muassa 
vapaasta sijoittautumisoikeudesta, palvelujen 
vapaasta tarjonnasta ja pääomien vapaasta 
liikkuvuudesta ja niiden tulkintaa koskeva 

EY-tuomioistuimen käytäntö on otettava 
huomioon verolainsäädännössä. Jäsenyyden 
ja yhteisvaluuttaan siirtymisen myötä pää-
omien liikkuvuus on entisestään kasvanut. 
Lainsäädännön esteiden poistumisen lisäksi 
pääomien liikkuvuutta on lisännyt tietotek-
niikan kehitys. Portfoliosijoitukset Suomesta 
ulkomaille ovat monikymmenkertaistuneet 
vuodesta 1995. 

Helposti liikkuvana kohteena pääomaan ja 
yleensäkin yrityksiin kohdistuva verokilpailu 
on kasvanut. Se on pakottanut valtiot keven-
tämään näiden kohteiden verotusta. Yhteisö-
jen verokannat ovat useimmissa vanhoissa 
EU:n jäsenvaltioissa alentuneet huomattavas-
ti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kym-
menen uuden jäsenvaltion liittyminen unio-
nin jäseneksi 1 päivänä toukokuuta 2004 li-
sää entisestään verokilpailun aiheuttamia 
paineita, koska useimpien uusien jäsenvalti-
oiden verotuksen taso on huomattavasti Suo-
mea alempi. 

Yritys- ja pääomaverouudistuksen lähtö-
kohtana on, että kiristyvän verokilpailun 
oloissa julkiselle vallalle voidaan turvata riit-
tävät verotulot. Muuttumaton järjestelmä joh-
taisi kilpailuasemien menetyksen myötä pi-
temmällä aikavälillä verotulojen menetyk-
siin. Hyvinvointivaltio voidaan turvata vain 
taloudellisen kasvun avulla. Myös verojärjes-
telmän on tuettava kasvua. Nykymaailmassa 
tämän katsotaan edellyttävän yritys- ja pää-
omaverokannan alentamista. Vaikka sellaise-
naan staattisesti tarkastellen verokantojen 
alentaminen vähentäisi verotuottoja, pidem-
mällä aikavälillä yritysten säilyminen Suo-
messa ja taloudellinen kasvu kompensoivat 
verotulojen menetykset ja tuovat lisää vero-
tuloja. Osinkoverotusta koskevissa muutok-
sissa on kysymys siitä, että nykyinen yhtiö-
veron hyvitysjärjestelmä on ongelmallinen 
sisämarkkinoiden kehityksen ja EY:n perus-
tamissopimuksen määräysten kannalta. 

Hallitusohjelman mukaan yritysverotusta 
kevennetään Suomen verojärjestelmän kan-
sainvälisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi. 
Osinkoverotusta uudistetaan luopumalla yh-
tiöveron hyvitysjärjestelmästä ja saattamalla 
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osingot osittain kahdenkertaisen verotuksen 
piiriin pienten ja keskisuurten yritysten ja 
niiden maksamien osinkojen verotusta kui-
tenkaan kiristämättä. Yritys- ja pääomavero-
tuksen tarkistukset tehdään siten, että veron-
saajien asema ratkaisussa turvataan ja tarkis-
tusehdotuksissa otetaan huomioon pääomaan 
ja yrittämiseen kohdistuvan verotuksen ko-
konaisuus. Hallitus on kannanotossaan 13 
päivänä marraskuuta 2003 tarkentanut tule-
van verouudistuksen sisältöä. Tällä esityksel-
lä ehdotetaan toteutettavaksi hallituksen kan-
nanoton mukaiset yritys- ja pääomaverotuk-
sen muutokset. 

Hallituksen kannanoton mukaisesti yhtei-
söjen saamien osinkotulojen verotus ehdote-
taan toteutettavaksi niin, että suorasijoi-
tusosinkojen osalta ei synny useampikertaista 
verotusta. Osinkojen verotukseen liittyy ky-
symys yhteisöjen omistamien osakkeiden 
luovutusvoittojen verotuksesta. Suomessa 
luovutusvoitot ovat nykyään täysimääräisesti 
veronalaisia ja luovutustappiot vähennyskel-
poisia. Myös osakkeiden realisoitumattomat 
olennaiset arvonalentumiset ovat vähennys-
kelpoisia. 

Kiristynyt verokilpailu on osinkoverotuk-
sen ohella johtanut eri maissa muutoksiin 
myös luovutusvoittojen verotuksessa. Suu-
ressa osassa EU:n jäsenvaltioita on siirrytty 
järjestelmään, jossa suorasijoituksiin liittyvät 
luovutusvoitot ovat verovapaita ja vastaavasti 
luovutustappiot vähennyskelvottomia. Pää-
omien vapaan liikkuvuuden oloissa muutos-
ten on arveltu houkuttavan yrityksiä sijoitta-
maan erityisesti tytäryhtiöitä omistavia hol-
dingyhtiöitä edullisen verokohtelun maihin, 
mutta verovapaus voi vaikuttaa myös pää-
konttorivaltion sijaintiin. Eri valtioiden poik-
keavan verokohtelun seurauksena kansainvä-
liset yritykset voivat myös kohdentaa luovu-
tusvoitot ja –tappiot sinne, missä niiden ve-
rokohtelu on edullinen. Luovutusvoittoja ve-
rottava maa kärsii tällöin verotulomenetyk-
sistä ja tappioiden vähennyskelpoisuuden 
merkitys voi muodostua fiskaalisesti suu-
remmaksi kuin luovutusvoittojen veronalai-
suuden.  

Tähän esitykseen sisältyy hallitusohjelman 
mukaisia päätöksiä täydentävänä ehdotus sii-
tä, että yhteisöjen omistamien suorasijoi-
tusosakkeiden luovutusvoitot säädetään ve-

rovapaiksi ja vastaavasti luovutustappiot ja 
arvonalentumispoistot vähennyskelvottomik-
si. Esitys liittyy käytännössä olennaisesti yh-
teisön saamien osinkotulojen verotusratkai-
suun, koska osinkojen ja luovutusvoittojen 
voidaan katsoa muodostavan suorasijoi-
tusosakkeiden kohdalla yhtenäisesti tarkas-
teltavan kokonaisuuden.  

 
 

2.  Nykyt i la  

2.1. Lainsäädäntö ja käytäntö 

2.1.1. Yhteisö- ja pääomaverokanta sekä 
veronsaajien osuudet yhteisöveron 
tuotosta 

Yhteisöjen verotuksessa sovelletaan suh-
teellista verokantaa. Yhteisöveron tuotto jae-
taan eri veronsaajille verontilityslain 
(532/1998) 12 §:n mukaan siten, että valtion 
jako-osuus on 78,45 prosenttia, kuntien jako-
osuus 19,75 prosenttia ja seurakuntien jako-
osuus 1,80 prosenttia yhteisöveron tuotosta. 
Yhteisöverokanta on ollut tuloverolain 
124 §:n mukaan verovuodesta 2000 alkaen 
29 prosenttia. Pelkästään kunnalle ja seura-
kunnalle veroa suorittavien yhteisöjen vero-
prosentti on 6,2495 ja pelkästään kunnalle 
veroa suorittavien veroprosentti on 5,7275. 

Luonnolliset henkilöt ja kuolinpesät suorit-
tavat pääomatuloista veroa valtiolle suhteelli-
sella verokannalla. Verotettavasta ansiotulos-
ta suoritetaan veroa valtiolle progressiivisen 
tuloveroasteikon perusteella ja lisäksi kun-
nallisveroa ja kirkollisveroa tuloveroprosen-
tin mukaan sekä sairausvakuutusmaksua. 
Pääomatuloja ovat muun muassa osinkotulot, 
korkotulot, vuokratulot ja myyntivoitot. Pää-
omatulojen tuloveroprosentti on tuloverolain 
124 §:n 2 momentin mukaan 29 prosenttia, ja 
vero suoritetaan valtiolle.  
 

 
2.1.2. Osinkojen verotus 

Osinkojen verotus kotimaisissa suhteissa 

Osakeyhtiön ja osakkaan yhdenkertainen 
verotus toteutetaan yhtiöveron hyvitysjärjes-
telmällä, josta säädetään yhtiöveron hyvityk-
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sestä annetussa laissa (1232/1988). Kun yhti-
ön verokanta on 29 prosenttia, osingonsaajal-
la on oikeus yhtiöltä verovuonna saamansa 
osingon perusteella yhtiöveron hyvitykseen, 
jonka suuruus on 29/71 osingon määrästä. 
Hyvitys luetaan osingonsaajan tuloksi. Hyvi-
tys luetaan myös osingonsaajan hyväksi. Jos 
osingonsaaja on yhteisö, hyvitystä ei kuiten-
kaan lueta hyväksi yhteisölle verovuodelta 
määrättyjen tuloverojen määrää suurempana. 
Hyvitystä ei siten makseta yhteisölle rahana. 

Yhdenkertainen verotus turvataan osinkoa 
jakavan yhtiön tasolla siten, että yhtiölle on 
asetettu osingonjaon osalta vähimmäisvero-
vaatimus. Teknisesti tämän on toteutettu niin, 
että yhtiön on suoritettava tuloveroa vähin-
tään 29/71 verovuodelta jaettavaksi päätetyn 
osingon määrästä. Tätä tuloveron vähim-
mäismäärää verrataan yhtiön tulon perusteel-
la määräytyvää veroon, eli vertailuveroon. 
Jos verovuoden vertailuvero on tuloveron 
vähimmäismäärää suurempi, erotus vahviste-
taan verovuoden veroylijäämäksi. Jos vero-
vuoden vertailuvero on tuloveron vähim-
mäismäärää pienempi, erotus voidaan kattaa 
kymmenen edellisen vuoden aikana vahviste-
tuista veroylijäämistä. Jos vertailuvero ja 
huomioon otettavat veroylijäämät yhteensä 
eivät nouse tuloveron vähimmäismäärään, 
yhtiölle määrätään täydennysvero.  

Osinkojen verotuksen taso riippuu osak-
kaana olevalla luonnollisella henkilöllä siitä, 
pidetäänkö osinkoa pääomatulona vai ansio-
tulona. Pörssiyhtiöstä saatu osinko ja siihen 
liittyvä yhtiöveron hyvitys on tuloverolain 
32 §:n mukaan aina kokonaan pääomatuloa. 
Tuloverolain 42 §:n mukaan muusta yhtiöstä 
kuin pörssiyhtiöstä saatu osinko ja siihen liit-
tyvä yhtiöveron hyvitys katsotaan pääomatu-
loksi siihen määrään saakka, joka vastaa 13,5 
prosentin vuotuista tuottoa osakkeen varalli-
suusverolain mukaan lasketulle matemaatti-
selle arvolle. Tähän arvoon tehdään erinäisiä 
lainkohdasta ilmeneviä oikaisuita. Muu osa 
osingosta on tuloverolain 62 §:n nojalla an-
siotuloa.  

Osinkotulon jakaminen kahteen tulolajiin 
aiheuttaa hyvitysjärjestelmässä sen, että pää-
omatulona verotettavasta osingosta ei todelli-
suudessa mene veroa, koska 29 prosentin 
suuruinen hyvitys vastaa pääomatulon vero-
kantaa. Jos pääomatuloon kohdistuu vähen-

nyksiä, saa verovelvollinen veroa takaisin. 
Ansiotulosta suoritetaan veroa valtiolle vuo-
den 2004 veroasteikkolain (1005/2003) mu-
kaan asteikon ensimmäisellä portaalla 11 
prosenttia siltä osin kun verotettava tulo ylit-
tää 11 700 euroa. Ansiotulon marginaalivero 
on siten tähän rajaan asti enintään kunnallis-
veroprosentin ja sairausvakuutusmaksun suu-
ruinen eli noin 20 prosenttia. Rajan ylittäväl-
tä osalta ansiotulosta menee veroa yli 29 pro-
senttia. Mikäli luonnollisen henkilön vero 
osingosta on alle 29 prosenttia, hän saa hyvi-
tysjärjestelmässä yhtiön veroa takaisin, ja jos 
veroa menee yli 29 prosenttia, hänen on suo-
ritettava osingosta yhtiöveron lisäksi veroa. 
Hyvitysjärjestelmässä osinkotulo verottami-
nen ansiotulona on siten veroasteikon en-
simmäisen portaan alarajaan asti edullisem-
paa kuin pääomatulona verottaminen. 

Osingon verottaminen yhteisöjen muodos-
tamassa omistusketjussa kunkin yhteisön tu-
lona johtaisi kertautuvaan osinkoverotuk-
seen, niin sanottuun ketjuverotukseen. Yh-
tiöveron hyvitysjärjestelmä poistaa ketjuve-
rotuksen. Osinko ja siihen liittyvä hyvitys 
ovat yhteisölle täysimääräisesti veronalaista 
tuloa. Kun hyvitys kuitenkin luetaan osin-
gonsaajan verona hänen hyväkseen, ei yhtei-
söltä tosiasiassa mene osingosta veroa, koska 
hyvitys on yhteisöverokannan suuruinen. 

 
 

Ulkomaille maksettavien osinkojen verotus 

Suomalaisen yhtiön ulkomailla asuvalle 
osakkaalle maksama osinko on Suomesta 
saatua tuloa ja tuloverolain 9 §:n nojalla tääl-
lä veronalaista. Osakkaan verotus toimitetaan 
lähdeverotuksena rajoitetusti verovelvollisen 
tulon ja varallisuuden verottamisesta annettu 
lain (627/1978), jäljempänä lähdeverolaki, 
3 §:n nojalla. Osingoista on suoritettava lain 
7 §:n nojalla lähdeveroa 29 prosenttia. Tästä 
on kuitenkin yleensä sovittu poikkeavasti tu-
lon ja varallisuuden kaksinkertaisen verotuk-
sen välttämiseksi solmituissa kansainvälisis-
sä verosopimuksissa. 

EU:n jäsenvaltioihin maksettavia osinkoja 
koskien on lisäksi voimassa neuvoston direk-
tiivi eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja ty-
täryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä vero-
järjestelmästä (90/435/ETY), jäljempänä 
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emo-tytäryhtiödirektiivi, joka kieltää lähde-
veron perimisen direktiivin soveltamispiiriin 
kuuluvista osingoista. Direktiivi koskee niin 
sanottuja suorasijoitusosinkoja. Suorasijoi-
tukset ovat yhteisöjen omistuksia, jotka ylit-
tävät tietyn prosenttiosuuden sijoituksen koh-
teena olevan yhteisön pääomasta tai äänival-
lasta. Muut sijoitukset ovat tämän kansainvä-
lisessä verotuksessa käytettävän rajanvedon 
mukaan niin sanottuja portfoliosijoituksia. 
Luonnollisen henkilön sijoitukset ovat tässä 
yhteydessä aina portfoliosijoituksia. Direktii-
vi velvoittaa nyt voimassa olevassa muodos-
saan poistamaan osinkoa jakavan ja osinkoa 
saavan yhteisön niin sanotun ketjuverotuk-
sen, jos osingonsaaja hallitsee vähintään 25 
prosenttia toisessa jäsenvaltiossa asuvan 
osinkoa jakavan yhteisön pääomasta. Direk-
tiiviä on muutettu neuvoston direktiivillä 
2003/123/EY niin, että prosenttiraja alenee 
ensin 20 prosenttiin vuoden 2005 alusta, 15 
prosenttiin vuonna 2007 ja 10 prosenttiin 
vuonna 2009.  

Alkuperäiset direktiivin määräykset on 
pantu Suomessa täytäntöön säätämällä läh-
deverolain 3 §:n 5 momentissa poikkeuksesta 
osinkotulojen lähdeverovelvollisuuteen. Läh-
deveroa ei ole suoritettava osingosta, joka 
maksetaan EU:n jäsenvaltiossa asuvalle yh-
teisölle, jolla ei ole oikeutta yhtiöveron hyvi-
tykseen ja joka välittömästi omistaa vähin-
tään 25 prosenttia osinkoa maksavan yhtiön 
pääomasta.  

Suomella on tällä hetkellä voimassa tulove-
rosopimus 62 valtion kanssa. Uudemmissa 
sopimuksissa Suomi on pyrkinyt siihen, ettei 
suorasijoitusosingoista peritä lähdeveroa. Ve-
rovapaudesta onkin sovittu muun muassa 
kaikkien EU:n jäsenvaltioiden ja useimpien 
muidenkin Euroopan maiden kanssa. Yhdys-
valtojen kanssa solmitussa sopimuksessa 
lähdevero on OECD:n mallisopimuksen mu-
kainen viisi prosenttia. Kanadan, Japanin ja 
Korean kanssa on sovittu 10 prosentin lähde-
verosta.  

Verosopimuksissa suorasijoitusosingon 
omistusrajaksi on yleensä sovittu OECD:n 
mallisopimuksen mukainen 25 prosenttia tai 
10 prosenttia. Ensin mainitusta on sovittu 
useimpien Euroopan maiden, kuten myös 
EU:n jäsenvaltioiden kanssa. Jäsenvaltioista 
10 prosentin rajaa sovelletaan Irlannin, Ruot-

sin ja Tanskan kanssa. Lisäksi alempaa rajaa 
sovelletaan muun muassa Viron, Latvian, 
Liettuan ja Norjan kanssa. Euroopan ulko-
puolelta tehdyissä suorasijoituksissa sovelle-
taan Yhdysvaltojen ja Kanadan kanssa 10 
prosentin rajaa ja Japanin kanssa 25 prosen-
tin rajaa. 

Portfolio-osinkoja verosopimusvaltioon 
maksettaessa sovelletaan asianomaisen maan 
kanssa solmitun verosopimuksen määräyksiä. 
Verosopimukset antavat OECD:n mallivero-
sopimuksen mukaisesti asuinvaltiolle oikeu-
den verottaa osingosta. Sopimuksissa on 
yleensä kuitenkin määräys, että myös lähde-
valtio voi verottaa osingosta tiettyyn prosent-
timäärään saakka. Tavallisimmin lähdevaltio 
voi tällöin periä veroa enintään 15 prosenttia. 
Alemmat lähdeveroprosentit ovat harvinaisia. 

Moniin yhtiöveron hyvitysjärjestelmän 
käyttöönoton jälkeen neuvoteltuihin Suomen 
solmimiin verosopimuksiin sisältyy lisäksi 
määräys, jossa  lähdeverotus on sidottu hyvi-
tysjärjestelmän voimassaoloon Suomessa. 
Niin kauan kuin Suomessa asuvalla henkilöl-
lä on oikeus veronhyvitykseen Suomessa 
asuvan yhtiön maksaman osingon osalta, ve-
rotetaan osingosta, jonka Suomessa asuva 
yhtiö maksaa toisessa sopimusvaltiossa asu-
valle henkilölle, vain tässä toisessa sopimus-
valtiossa. Määräys koskee kaikkia osinkoja, 
olipa saajana yksityishenkilö tai yhtiö ja oli-
pa kysymys portfoliosijoituksesta tai suorasi-
joituksesta. Sopimukset sisältävät yleensä 
ensisijaisen määräyksen, jonka mukaan port-
folio-osingoista peritään lähdeveroa 15 pro-
senttia. Jos Suomen lainsäädäntö muuttuu ja 
hyvitysjärjestelmästä luovutaan, verosopi-
mukseen perustuva verovapaus poistuu il-
man, että sopimuksia on muutettava. 

 
 

Ulkomailta Suomeen maksettavien osinkojen 
verotus 

Suomessa asuva on verovelvollinen Suo-
mesta ja muualta saamastaan tulosta. Luon-
nollisen henkilön ulkomailta saama osinkotu-
lo jaetaan pääomatuloksi ja ansiotuloksi sa-
mojen periaatteiden mukaan kuin kotimaasta 
saatu osinkotulo. Muusta kuin pörssiyhtiöstä 
saatu osinko on tuloverolain 42 §:n 1 mo-
mentin nojalla pääomatuloa määrään, joka 
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vastaa 13,5 prosentin vuotuista tuottoa osak-
keen käyvästä arvosta osingon jakovuotta 
edeltäneen vuoden lopussa. Osingon perus-
teella ei myönnetä yhtiöveron hyvitystä.  

Suomessa asuvan yhteisön ulkomailta saa-
mat portfolio-osingot luetaan yhtiön ve-
ronalaiseksi tuloksi, ja niitä verotetaan 29 
prosentin yhteisöverokannalla. Osingon pe-
rusteella ei myönnetä yhtiöveron hyvitystä. 
Yhteisön saamia suorasijoitusosinkoja vero-
tetaan, ellei osinkoja saada verosopimusval-
tiosta tai EU:n jäsenvaltiosta, samalla tavoin 
kuin portfolio-osinkoja. Käytännössä suoma-
laisten yhtiöiden saamat suorasijoitusosingot 
ovat kuitenkin useimmiten verovapaat. Ve-
rovapaudesta on yleensä sovittu Suomen 
solmimissa verosopimuksissa. 

Ennen vuoden 1993 verouudistusta solmi-
tuissa verosopimuksissa oli Suomen sisäiseen 
lainsäädäntöön viittaavia ehtoja, jotka eivät 
enää soveltuneet muuttuneeseen yhtiöveron 
hyvitysjärjestelmään. Koska kaikkien sopi-
musten muuttaminen nopeasti ei ollut mah-
dollista, verosopimukseen perustuva verova-
paus muutettiin lakiin perustuvaksi. Elinkei-
notulon verottamisesta annetun lain 
(360/1968, jäljempänä elinkeinoverolaki) 
6 §:n 2 momenttiin sisällytettiin vuoden 1995 
alussa voimaan tullut säännös, jonka mukaan 
yhtiön ulkomaiselta yhtiöltä saama osinko ei 
ole veronalaista tuloa, jos osingon maksavan 
yhtiön asuinvaltion ja Suomen välillä on 
voimassa kaksinkertaisen verotuksen välttä-
mistä koskeva sopimus, joka on ollut voi-
massa myös 1 päivästä tammikuuta 1995. Li-
säksi edellytetään, että osingonsaajan omis-
tamat osakkeet tai osuudet tuottavat vähin-
tään 10 prosentin osuuden osinkoa jakavan 
yhteisön äänimäärästä tai että osingonsaaja 
omistaa välittömästi vähintään 25 prosenttia 
osinkoa jakavan yhteisön pääomasta.  

Vuonna 1995 ja sen jälkeen solmittuihin 
verosopimuksiin on sisällytetty vastaava 10 
prosentin osuuteen äänimäärästä viittaava 
määräys. Näin ollen kaikista verosopimus-
valtioista saadut edellä mainitulla tavalla 
määritellyt suorasijoitusosingot ovat verova-
paita. Suomella on verosopimus kaikkien 
EU:n jäsenvaltioiden kanssa lukuun ottamat-
ta Kyprosta. Koska emo-tytäryhtiödirektiivin 
mukaisena suorasijoitusosinkojen omistusra-
jana on tällä hetkellä 25 prosenttia yhtiön 

pääomasta, mainittu säännös, joka tuli voi-
maan Suomen liittyessä EU:n jäseneksi, yh-
dessä myöhempien verosopimusten kanssa 
täyttää direktiivin vaatimukset. Direktiiviä ei 
ole siten pantu täytäntöön muulla tavoin. 
Puuttuvan verosopimuksen vuoksi Kyprok-
sen osalta direktiivin määräykset eivät kui-
tenkaan täyty.  

Kansainvälisen verotuksen yleisten periaat-
teiden mukaan Suomessa toimitettavassa ve-
rotuksessa otetaan huomioon osingosta läh-
devaltiossa maksettu vero. Jos osinko saa-
daan maasta, jonka kanssa Suomella ei ole 
verosopimusta, ulkomainen vero otetaan 
huomioon lain kansainvälisen kaksinkertai-
sen verotuksen poistamisesta säännösten mu-
kaisesti vähentämällä vieraassa valtiossa suo-
ritettu vero Suomessa samasta tulosta suori-
tettavasta verosta. Mikäli osinko on saatu ve-
rosopimusvaltiosta, noudatetaan lähdeveron 
poistamisessa sopimuksen määräyksiä. Pois-
taminen tapahtuu yleensä hyvitysmenetel-
mällä. Suomen verosta hyvitetään maksuun-
panovaiheessa sellainen toisen valtion lähde-
vero, joka osoitetaan maksetuksi ja joka ei 
ylitä verosopimuksen enimmäismäärää. Ylei-
simmin lähdevaltiossa peritty lähdevero port-
folio-osingoista on 15 prosenttia.  

 
 

2.1.3. Yhteisöjen saamien luovutusvoitto-
jen verotus 

Elinkeinotulolähteeseen kuuluvien arvopa-
pereiden luovutushinnat ovat kokonaan ve-
ronalaisia ja arvopapereiden luovutustappiot 
rajoituksetta vähennyskelpoisia. Tämän sisäl-
töiset säännökset ovat olleet voimassa vuo-
desta 1993. Vuosikymmenien ajan käyttö-
omaisuuteen kuuluvien arvopapereiden luo-
vutusvoitot olivat viiden vuoden omistusajan 
jälkeen verovapaat. Asiaa koskeva elinkei-
noverolain 6 §:n 1 momentin 1 kohdan sään-
nös oli voimassa vuoden 1986 alkuun. Vuo-
desta 1986 vuoteen 1992 verovapaus oli 
säännöksen nojalla osittainen. 

Lakiteknisesti luovutusvoittojen ja -tappi-
oiden verokohtelua koskeva sääntely on to-
teutettu siten, että elinkeinoverolain 5 §:n 
1 kohdassa säädetään luovutushinnan ve-
ronalaisuudesta ja 8 §:n 1 ja 2 kohdassa han-
kintamenon vähennyskelpoisuudesta. Tulou-
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tus- ja vähennysajankohdasta säädetään käyt-
töomaisuuden osalta elinkeinoverolain 42 §:n 
2 momentissa, vaihto-omaisuuden osalta 
28 §:n 1 momentissa ja sijoitusomaisuuden 
osalta 29 §:n 1 momentissa. 

Arvopapereiden arvonmuutosten verotuk-
seen vaikuttaa se, että kansainvälisesti ver-
taillen poikkeuksellisesti myös käyttöomai-
suusosakkeiden realisoitumattomat arvon-
alentumiset ovat vähennyskelpoisia. Elinkei-
noverolain 42 §:n 1 momentin mukaan voi-
daan arvopapereiden hankintamenosta tehdä 
sellainen poisto, joka alentaa poistamatta 
olevan hankintamenon osan käyvän arvon 
suuruiseksi, jos verovelvollinen osoittaa, että 
arvopapereiden käypä arvo on verovuoden 
päättyessä sen hankintamenoa tai aikaisem-
min tehdyillä poistoilla vähennettyä hankin-
tamenoa olennaisesti alempi. 

Käyttöomaisuusosakkeiden realisoitumat-
tomat arvonnousut eivät ole kuitenkaan vas-
taavalla tavalla veronalaista tuloa. Sen sijaan 
elinkeinoverolain 5 a §:n 4 kohdan nojalla 
käyttöomaisuuden hankintamenosta 42 §:n 
1 momentin nojalla tehtyä poistoa vastaava 
määrä on veronalaista tuloa, siltä osin kuin 
omaisuuden käypä arvo verovuoden päätty-
essä on sen poistamatta olevaa hankintame-
noa olennaisesti suurempi. Käyttöomai-
suusosakkeiden verokohtelun kannalta mer-
kityksellinen on myös purkutappion vähen-
tämistä koskeva käytäntö. Laissa ei ole eri-
tyissäännöksiä purkautuvan yhtiön osakkaan 
verokohtelusta.  

Sijoitusomaisuuteen kuuluvien arvopape-
reiden arvonmuutoksista on lakiin sisällytetty 
omat säännöksensä. Luovutusvoiton ve-
ronalaisuudesta säädetään elinkeinoverolain 
5 §:n 1 momentin 1 kohdassa ja 8 §:n 1 mo-
mentin 2 kohdassa.  Sijoitusomaisuuden osal-
ta myös kirjanpidossa esitetyt realisoitumat-
tomat arvonnousut ovat veronalaisia. Ve-
ronalaista tuloa ovat lain 5 §:n 6 kohdan mu-
kaan vakuutusyhtiöiden, vakuutusyhdistys-
ten, vakuutuskassojen ja muiden niihin rin-
nastettavien vakuutuslaitosten sekä eläkesää-
tiöiden kirjanpidossaan tekemä sijoitusomai-
suuden arvonkorotus ja 6 a kohdan mukaan 
luottolaitostoiminnasta annetun lain 
(1607/1993) 36 §:n 1 momentin 2 kohdassa 
tarkoitetuista eristä kirjanpitoon mainitun 
pykälän 3 momentin tai vastaavan ulkomai-

sen lainsäädännön nojalla tuotoiksi kirjatut 
arvopaperien arvonnousut. 

Vähennys sijoitusomaisuuden arvonalen-
tumisen perusteella tehdään elinkeinovero-
lain 29 §:n 1 momentin mukaisesti. Säännös 
ei edellytä arvonalentumisen olennaisuutta, 
vaan sijoitusomaisuuden hankintamenosta ja 
edellä mainitusta arvonkorotuksesta on vero-
vuoden kulua se osa, joka ylittää vastaavan 
sijoitusomaisuuden hankintaan verovuoden 
päättyessä todennäköisesti tarvittavan han-
kintamenon tai siitä samana ajankohtana to-
dennäköisesti saatavan luovutushinnan. Lain 
5 a §:n 3 kohdan mukaan tätä vähennystä 
vastaava määrä luetaan myöhemmin tuloksi 
siltä osin kuin hyödykkeen todennäköinen 
hankintameno tai luovutushinta verovuoden 
päättyessä ylittää sen jäljellä olevan hankin-
tamenon.  

Lain vaihto-omaisuutta koskevat säännök-
set tulevat sovellettavaksi vaihto-omaisuus-
luonteisiin osakkeisiin. Vaihto-omaisuuden 
luovutuksen veronalaisuutta koskevat sään-
nökset ovat saman sisältöiset kuin sijoitus-
omaisuutta koskevat. Myös realisoitumatonta 
arvonalentumista koskeva säännös lain 
28 §:n 1 momentissa on 29 §:n 1 momenttia 
vastaava. Vaihto-omaisuuden realisoituma-
ton arvonnousu ei kuitenkaan ole veronalais-
ta tuloa. 

Säännöksiä sovelletaan kaikkiin Suomessa 
verovelvollisiin elinkeinonharjoittajiin eli 
sellaisiin verovelvollisiin, joilla on kotipaik-
ka Suomessa tai joiden täällä olevaan kiinte-
ään toimipaikkaan osakkeet kuuluvat. Yhtei-
söjä koskien ei ole erityissäännöksiä. Ve-
ronalaisuuteen ei vaikuta se, onko omistetta-
va yhtiö ulkomaalainen. Kansainvälisessä ve-
rotuksessa noudatettavien periaatteiden mu-
kaan yrityksen liikeosakkeiden luovutusvoit-
to voidaan verottaa siinä valtiossa, missä yri-
tys harjoittaa liiketoimintaa. Omistettavan 
yhtiön kotivaltio ei yleensä verota luovutus-
voitosta. Tämän mukaisesti ulkomaisen ve-
rovelvollisen, jolla ei ole Suomessa kiinteää 
toimipaikkaa, suomalaisen yhtiön osakkeista 
saama luovutusvoitto ei ole Suomesta saatua 
tuloa, ellei kysymys ole tuloverolain 
(1535/1992) 10 §:n 10 kohdassa tarkoitetusta 
kiinteistöyhtiöstä. 

 
 



 HE 92/2004 vp  
  

 

12

2.2. Kansainvälinen kehitys 

2.2.1. Yhtiöverotuksen taso 

Yritysverotuksessa on viime vuosien kan-
sainvälisenä kehityssuuntauksena ollut vero-
kantojen merkittävä alentaminen. Kehityksen 
taustalla on yleisesti katsottu olevan kansain-
välisen verokilpailun voimistuminen. OECD-
maiden nimellisten yhteisöverokantojen kes-
kiarvo on laskenut 38 prosentista 30 prosent-
tiin vuodesta 1996 vuoteen 2004. Vuonna 
1984 OECD–maiden nimellisten yhteisöve-
rokantojen keskiarvo oli vielä lähes 50 pro-
senttia. Vanhoissa EU:n jäsenvaltioissa vas-
taava keskiarvo on laskenut 39 prosentista 31 
prosenttiin vuodesta 1996 vuoteen 2004.  

Viime vuosina OECD-maat eivät ole juuri-
kaan nostaneet verokantojaan. Sen sijaan ve-
rokantoja on alennettu lähes 20 maassa. Suu-
ri verokannan alennus on toteutettu Saksassa, 
jossa vuoden 2001 alussa yhtiön jakamatto-
maan voittoon kohdistuva verokanta aleni 
noin 53 prosentista noin 38 prosenttiin. Mer-
kittäviä verokannan alennuksia on toteutettu 
myös muun muassa Belgiassa, Luxemburgis-
sa ja Irlannissa. Luxemburg alensi yhteisöve-
rokannan vuoden 2002 alussa 37 prosentista 
30 prosenttiin. Irlannissa on toteutettu ve-
ronalennusohjelmaa, jonka mukaisesti yleistä 
yhtiöverokantaa on alennettu vuonna 1999 
voimassa olleesta 32 prosentista vuosittain 
siten, että vuoden 2003 alusta verokanta on 
ainoastaan 12,5 prosenttia. Belgiassa yhtiö-
verotuksen tasoa on alennettu vuoden 2003 
alusta yli kuudella prosenttiyksiköllä noin 34 
prosenttiin.  

Verokantojen muutosta kuvaavat tiedot yh-
teisöjen jakamattoman voiton perusverokan-
noista eräissä maissa 1995 ja 2004:  

 
 1995 2004 

Japani 37,5 42,00 
Italia 52,2 37,25 
Belgia 39,0 33,99 
Yhdysvallat 39,0 40,00 
Kanada 42,84 36,10 
Saksa 45/30 38,29 
Espanja 35,04 35,00 
Kreikka 40/35 35,00(/25) 
Alankomaat 35,00 34,50 
Ranska 33,33 34,33 
Itävalta 34,00 34,00 
Portugali 39,6 27,50 
Australia 33,00 30,00 
Iso-Britannia 33,00 30,00 
Tanska 34,00 30,00 
Suomi 25,00 29,00 
Ruotsi 28,00 28,00 
Norja 28,00 28,00 
Sveitsi 39,80 24,10 
Venäjä  24,00 
Islanti 33,00 18,00 
Irlanti 40,00 12,50 
 

Lukujen perusteena on vuodelta 1995 
OECD Tax Database ja vuodelta 2004 
KPMG Tax Rate Survey. Luvuissa on huo-
mioitu keskimääräiset keskus- ja aluehallin-
non verot. Eräissä maissa on käytössä ylei-
sestä yhteisöverokannasta poikkeavia alem-
pia verokantoja, joita sovelletaan esimerkiksi 
pieniin yritystuloihin tai erityistoimialoihin. 
Kreikassa eri yhtiötyypeillä on eri verokanta. 
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EU:n uusissa jäsenvaltioissa yhteisövero-
tuksen taso on yleensä selvästi vanhojen jä-
senvaltoiden tasoa alempi. Verokanta on esi-
merkiksi Latviassa ja Liettuassa 15 prosent-
tia, Unkarissa 16 prosenttia, Puolassa ja Slo-
vakiassa 19 prosenttia, ja Sloveniassa 25 pro-
senttia. Tshekissä verokantaa on päätetty as-
teittain alentaa siten, että se on vuoden 2004 
alusta 28 prosenttia ja vuoden 2006 alusta 24 
prosenttia.  

Uusien jäsenmaiden verotuksen taso on 
osaltaan vaikuttanut siihen, että Itävallassa 
on päätetty alentaa yhteisöverokanta vuoden 
2005 alusta kerralla 34 prosentista 25 pro-
senttiin. 

Ruotsissa yhteisöverokanta on ollut vuo-
desta 1994 lähtien 28 prosenttia. Sitä ennen 
verokanta oli 30 prosenttia. Verokannan 
alentaminen on ollut viime vuosina esillä hal-
lituksen toimesta yhtenä keinona parantaa 
yritysten kilpailukykyä, mutta esitystä asiasta 
ei ole annettu. 

Viron yhteisöverotusta uudistettiin vuoden 
2000 alusta. Aikaisemmin yhtiöt maksoivat 
veroa tulostaan 26 prosenttia, mutta uudis-
tuksen jälkeen yhtiöiden jakamattomasta voi-
tosta ei kanneta lainkaan veroa. Yhtiöitä ve-
rotetaan vain jaettavasta voitosta. Osingon li-
säksi tämä verotus kohdistuu myös esimer-
kiksi luontoisetuihin ja lahjoituksiin sekä yri-
tystoimintaan kuulumattomiin menoihin. Ve-
ro on 26/74 jaettavan voiton määrästä, eli 
laskettuna yhtiön tulosta ennen veroja ja voi-
tonjakoa vero on 26 prosenttia. Vero luetaan 
osakkaan hyväksi osingosta menevänä vero-
na, joten osinkoa ei veroteta erikseen.  

Pelkästään nimellisiä verokantoja tarkaste-
lemalla ei saada täysin oikeaa kuvaa yritys-
verotuksen tosiasiallisesta, efektiivisestä ta-
sosta. Tosiasialliseen verotuksen tasoon vai-
kuttaa verokannan lisäksi myös veropohja eli 
se, miten yritysten veronalainen tulo määrite-
tään. Jos järjestelmään liittyy verovapaita tu-
loja, laajoja vähennysmahdollisuuksia ja 
edullisia jaksottamissäännöksiä, verotuksen 
tosiasiallinen taso voi olla korkeasta vero-
kannasta  huolimatta alhainen. Tosiasiallisen 
veroasteen yksiselitteinen mittaaminen ja 
kansainvälisten vertailujen tekeminen on kui-
tenkin hankalaa. 

Komissio julkisti lokakuussa 2001 tutki-
muksen (KOM(2001) 582) EU:n jäsenvalti-

oiden efektiivisestä yritysverotuksesta. Tut-
kimuksessa selvitettiin teollisuuden hypoteet-
tisten tulevaisuuden investointihankkeiden 
tosiasiallista verorasitusta. Laskelmia tehtiin 
erilaisilla investoinnin luonnetta, rahoitus-
muotoa ja korkotasoa koskevilla olettamilla. 
Tutkimuksen mukaan investoinnin efektiivi-
nen verorasitus vaihtelee huomattavasti eri 
jäsenvaltioissa. Keskimääräinen efektiivinen 
veroaste kotimaiselle investoinnille eri jäsen-
valtioissa oli tutkimuksen mukaan vuonna 
2001 (suluissa tuolloinen nimellinen yhteisö-
verokanta): 

 
 %  

Saksa 34,9 (39,35) 
Ranska 34,7 (36,43) 
Belgia 34,5 (40,17) 
Luxemburg 32,2 (37,45) 
Espanja 31,0 (35,00) 
Alankomaat 31,0 (35,00) 
Portugali 30,7 (35,20) 
Iso-Britannia 28,3 (30,00) 
Kreikka 28,0 (37,50) 
Itävalta 27,9 (34,00) 
Italia 27,6 (40,25) 
Tanska 27,3 (30,00) 
Suomi 26,6 (29,00) 
Ruotsi 22,9 (28,00) 
Irlanti 10,5 (10,00) 
 

Tutkimuksessa ei ole otettu huomioon esi-
merkiksi erilaisten yritysjärjestelytilanteiden 
verokohtelua eikä myöskään voitonjaon ko-
konaisverokohtelua. Monet tutkimuksessa 
poisrajatut verojärjestelmän piirteet vaikutta-
vat käytännössä yritysten verorasitukseen, ja 
niillä voidaan olettaa olevan erityisen paljon 
vaikutusta verokilpailun kannalta tärkeiden 
konsernien emoyhtiöiden sijoittautumisrat-
kaisuihin. 

 
2.2.2. Osinkotulojen ja yhteisön saaman 

luovutusvoiton verotus 

Luonnollisten henkilöiden osinkotulojen ve-
rotus 

Viime vuosina yhtiöveron hyvitysjärjes-
telmästä on luovuttu useissa Euroopan valti-
oissa, muun muassa vuonna 1999 Irlannissa, 
vuonna 2002 Portugalissa ja Saksassa sekä 
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vuonna 2004 Italiassa. Ranskassa ja Norjassa 
on päätetty luopua järjestelmästä vuonna 
2005. Isossa Britanniassa hyvitystä on supis-
tettu merkittävästi. Järjestelmä on voimassa 
enää Espanjassa. 

Lähes kaikissa EU:n jäsenvaltioissa luon-
nollista henkilöä verotetaan osinkotulosta, 
mutta verotus tapahtuu yleensä muuhun tu-
loon verrattuna alemmalla verokannalla. Ai-
noastaan Kreikassa osinkotulot ovat koko-
naan verovapaita.  

Ruotsissa luonnollisten henkilöiden osin-
kotulot ovat pääomatuloa, jota verotetaan 
eriytetyssä tuloverojärjestelmässä yleisellä 
30 prosentin verokannalla. Osinkotulojen ve-
rotus on täysimääräistä, jos osingonjakaja on 
pörssiyhtiö tai yhtiö, joka on omistanut suo-
raan tai epäsuorasti pörssiyhtiön osakkeita 
niin, että sen osuus pörssiyhtiön äänivallasta 
on vuonna, jolta osinko jaetaan, tai jonakin 
edeltäneenä neljänä vuotena vähintään 25 
prosenttia. Myös holdingyhtiöltä (förvalt-
ningsbolag) saatu osinko on kokonaan ve-
ronalaista tuloa.  Muilta yhtiöiltä saadut osin-
got on osittain vapautettu verosta.  

Verovapaus on toteutettu siten, että osin-
koverohuojennukseen oikeutettua verovel-
vollista (lättnadskvalificerad andelsägare) ei 
veroteta säännösten soveltamispiiriin kuulu-
vien osakkeiden (lättnadskvalificerad andel) 
osingosta siltä osin kuin osinko alittaa tietyllä 
tavalla lasketun rajan (lättnadsbelopp).  Raja 
lasketaan kertomalla huojennuksen perus-
määrä (lättnadsunderlag) korkokannalla. Ve-
rovapaan määrän laskennan perusteena on 
osakkeen hankintameno. Siihen tehdään oi-
kaisuita muun muassa yrityksen maksamien 
palkkojen perusteella. Verovapaan osingon 
määrä saadaan laskemalla 70 prosenttia pe-
rusmäärän mukaan lasketusta valtionvelan 
koron mukaisesta tuotosta. Jos tämä korko on 
7 prosenttia ja osakkeen hankintahinta on 
100 kruunua, verovapaa osuus on 70 prosent-
tia 7 kruunusta eli 4,90 kruunua. Jos osinko 
on 10 kruunua, veronalainen osa on 5,10 
kruunua. Jos osinko ei nouse verovapaan 
osingon enimmäismäärään tai osinkoa ei jae-
ta ollenkaan, säästynyt huojennusvara siirre-
tään seuraavalle vuodelle.  

Veronalaisesta osinkotulosta osa saatetaan 
verottaa kuitenkin ansiotulona, jos osinkoa 
jakava yhtiö on  harvainyhtiö (fåmansföre-

tag). Se on yhtiö, jonka äänivallan enemmis-
tön tuottavat osakkeet omistaa neljä tai sitä 
harvempi osakas. Osakkaalla tarkoitetaan 
luonnollista henkilöä, joka suoraan tai epä-
suorasti omistaa osakkeita yhtiössä. Yhtenä 
osakkaana pidetään kuitenkin henkilöä ja hä-
nen läheisiään. Jos useat osakkaat tai heidän 
läheisensä ovat verovuonna tai viitenä edelli-
senä verovuonna työskennelleet yhtiössä, pi-
detään heitä kaikkia yhtenä henkilönä edellä 
mainitussa laskennassa. Harvainyhtiön piirin 
ulkopuolelle jääminen edellyttää siten käy-
tännössä, että yhtiön osake-enemmistöä ei 
omista pienempi ryhmä kuin neljä yhtiössä 
työskentelemätöntä henkilöä, jotka eivät ole 
toistensa läheisiä. 

Osittaisen ansiotuloverotuksen piiriin ku-
luvat harvainyhtiön osakas, jotka itse tai hä-
nen läheisensä on verovuoden tai jonkun lä-
hinnä edeltävän viiden verovuoden aikana 
toiminut merkittävässä määrin yhtiössä. 
Osakkaan katsotaan toimivan yhtiössä mer-
kittävässä määrin, jos hänen työpanoksellaan 
on suuri merkitys voitonmuodostukselle yh-
tiössä. Näin on johdon ja muiden johtavassa 
asemassa olevien osalta. Tällaisten osakkai-
den normaalin pääomatuoton ylittävä voiton-
jako verotetaan ansiotulona. Normaalina 
pääomatuottona pidetään voitonjakoa tiet-
tyyn rajamäärään (gränsbelopp) asti. Raja-
määrä lasketaan samalla tavoin kuin verova-
paan osingon raja käyttäen perusteena osak-
keen hankintahinnalle laskettua valtionvelan 
korkoa lisättynä viidellä prosentilla. Käyttä-
mättömän verovapausvaran tavoin myös 
edellisten vuosien käyttämätön osingonjako-
vara otetaan huomioon seuraavien vuosien 
pääomatulo-osuutta laskettaessa.  

Norjassa sovelletaan tällä hetkellä yhtiöve-
ron hyvitysjärjestelmää, jossa yhtiön verosta 
myönnetään täysi hyvitys. Luonnollisten 
henkilöiden verotuksessa sovelletaan eriytet-
tyä tuloverojärjestelmää, jossa tulot jaetaan 
kahteen tulolajiin. Pääomatulon verokanta 28 
prosenttia on sama kuin yhteisöverokanta, jo-
ten pääomatulona verotettavasta osingosta ei 
hyvitysjärjestelmän puitteissa tosiasiassa 
mene veroa. Ansiotulon ylin marginaalivero 
nousee noin 55,5 prosenttiin. 

Pörssiyhtiöiden, muiden kuin harvainyhti-
öiden ja harvainyhtiöiden vähemmistöosak-
keiden osingot verotetaan pääomatulona. 
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Harvainyhtiö on yhtiö, johon aktiivisesti 
osallistuvat osakkaat tai heidän läheisensä 
omistavat yli 2/3 yhtiön osakekannasta tai 
heillä on oikeus vähintään 2/3 yhtiön tuotos-
ta.  

Harvainyhtiön verotus on sikäli poikkeuk-
sellista, että osakeyhtiön tulon ansiotulo-
osuus jaetaan henkilöyhtiöiden tulon tapaan 
suoraan osakkaiden tulona verotettavaksi.  

Norjan hallitus on tehnyt periaatepäätöksen 
yhtiöveron hyvitysjärjestelmästä luopumises-
ta. Uudistuksen yksityiskohdista ei ole vielä 
päätetty. Uudistus tulee teknisistä syistä voi-
maan vuonna 2006. Osinkoverotus tulee pe-
riaatepäätöksen mukaan muistuttamaan 
Ruotsissa käytössä olevaa mallia sikäli, että 
osingot olisivat verovapaat tiettyyn prosent-
tiin osakkeiden hankintamenosta. Veronalais-
ta osaa verotettaisiin 28 prosentin verokan-
nalla pääomatulona. Tällöin osingon margi-
naalivero olisi yhteisöverokannan säilyessä 
28 prosenttina 48,16 prosenttia. Hallituksen 
tarkoituksena on alentaa ansiotulon ylin mar-
ginaalivero seuraavan kahden vuoden aikana 
samalle tasolle.  

Tanskassa osinkotuloja käsitellään eriyte-
tyssä tuloverojärjestelmässä omana tulolajina 
yhdessä osakkeiden luovutusvoittojen kans-
sa. Näitä osaketuloja verotetaan 28 prosentin 
verokannalla 41 100 Tanskan kruunun mää-
rään asti ja sen ylittävältä osalta 43 prosentin 
verokannalla. Osinkoverotukseen ei liity ve-
rovapaata osaa, eikä osinkoja myöskään ve-
roteta ansiotulona. Tämä perustuu siihen, että 
yhteisön 30 prosentin tuloveron ja osingon 
veron perusteella laskettu voitonjaon ylin 
marginaalivero noin 60 prosenttia on lähellä 
ansiotulojen ylintä marginaaliveroa. 

Virossa yhtiöt eivät maksa nettotulostaan 
veroa, vaan yhtiöön jätetyt voittovarat ovat 
verovapaita. Osinkoa jakavalle yhtiölle mää-
rätään tulovero jaetun osingon perusteella. 
Veroa määrätään yhtiölle 26/74 jaetun osin-
gon määrästä. Yksityishenkilöiden verokanta 
on 26 prosenttia, mutta osingot ovat verova-
paita, koska yhtiön katsotaan maksaneen nii-
hin kohdistuvan veron. Ulkomaisilta osak-
kailta peritään kuitenkin yhtiön veron lisäksi 
lähdevero.  

Saksassa osinkotuloista puolet luetaan ve-
rotettavaksi tuloksi. Pääomatuloista, joihin 
osingot kuuluvat, myönnetään 1550 euron 

perusvähennys. Tämän ylittävältä osalta 
osinkotulo luetaan veronalaiseksi tuloksi 
progressiivisen veroasteikon mukaan. As-
teikon mukaisia verokantoja on verovuodesta 
2004 alennettu niin, että verokanta on 15 
prosentista 42 prosenttiin. Tämän lisäksi on 
suoritettava solidaarisuusveroa ja sosiaalitur-
vamaksuja.  

Isossa Britanniassa luonnollisen henkilön 
saamien osinkotulojen verokanta on joko 10 
prosenttia tai 32,5 prosenttia. Verokanta riip-
puu siitä, mikä on verovelvollisen kokonais-
tulojen taso. Ylempi verokanta tulee kysy-
mykseen, kun verovelvollisen kokonaistulot 
ylittävät 29 900 puntaa. Osinkotuloihin liit-
tyy kuitenkin osittainen yhtiöveron hyvitys 
1/9 osingon määrästä. Osinkotulo ja hyvitys 
luetaan veronalaiseksi tuloksi, mistä seuraa, 
että 10 prosentin verokannalla osingosta ei 
mene veroa ja 32,5 prosentin verokannalla 
osingosta menee veroa 25 prosenttia. 

Ranskan osinkoverotuksessa sovelletaan 
tällä hetkellä yhtiöveron hyvitysjärjestelmää. 
Osinkoja verotetaan normaalisti progressiivi-
sen asteikon mukaisesti. Ylin marginaalivero 
voi tällöin olla asteikon mukaan noin 58 pro-
senttia. Verorasitusta pienentää 1 220 euron 
perusvähennys ja se, että erilaiset tulosta teh-
tävät vähennykset kohdistuvat myös osinko-
tuloon. Osingonsaajalle myönnetään 50 pro-
sentin suuruinen yhtiöveron hyvitys, minkä 
seurauksena todellinen ylin marginaalivero 
osingon osalta on noin 37 prosenttia. Rans-
kassa on päätetty luopua yhtiöveron hyvitys-
järjestelmästä verovuodesta 2005 alkaen. 
Luonnollisia henkilöitä verotettaisiin uudessa 
järjestelmässä osinkotulon puolesta määrästä 
progressiivisen asteikon mukaan. Perusvä-
hennys säilyisi nykyisen suuruisena. 

Alankomaissa luonnollisen henkilön tulot 
verotetaan kolmessa ryhmässä. Ryhmässä 1 
verotetaan ansiotulo progressiivisen asteikon 
mukaan. Jos verovelvollisella on viiden pro-
sentin omistusosuus yhtiössä, osinkoja vero-
tetaan ryhmässä 2, jossa veroa suoritetaan 
kiinteällä 25 prosentin verokannalla. Kun yh-
teisöverokanta on 34,5 prosenttia, voitonja-
koon kohdistuu kokonaisuutenaan noin 51 
prosentin verotus. Osingot yhtiöistä, joissa 
omistusosuus on alle viisi prosenttia, verote-
taan ryhmässä 3 kaavamaisen laskentasään-
nön eikä todellisen tulon mukaan. Tulon 
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määräksi vahvistetaan neljä prosenttia osak-
keiden arvon vuoden alun ja lopun keskiar-
vosta. Tuloa verotetaan kiinteällä 30 prosen-
tin verokannalla, joten veroa menee 1,2 pro-
senttia. Tähän ryhmään kuuluvien tulojen 
osalta myönnetään kuitenkin 18 800 euron 
perusvähennys tulosta ennen veron laskemis-
ta. 

Belgiassa vero osingosta kannetaan luon-
nollisilta henkilöiltä yleensä lähdeverona. 
Lähdeverokanta on 25 prosenttia. Verovel-
vollinen voi ilmoittaa tulon verotettavaksi 
lopullisessa progressiivisessa verotuksessa, 
jolloin lähdevero hyvitetään. Tämä on edul-
lista vain alhaisella tulotasolla. Lähdevero-
kanta on alempi 15 prosenttia eräissä erityis-
tapauksissa, kuten eräiden yleisölle merkittä-
väksi tarjottujen osakkeiden osalta.  

Italiassa on luovuttu yhtiöveron hyvitysjär-
jestelmästä verovuodesta 2004 alkaen. Osin-
kojen verotus riippuu uudessa järjestelmässä 
siitä, onko osakkaalla yhtiöstä merkittävä 
omistusosuus. Tällainen edellyttää 25 pro-
sentin osuutta pääomasta tai 20 prosentin 
osuutta äänivallasta. Listatuista yhtiöistä 
edellytyksen täyttää kuitenkin vastaavasti 
viiden tai kahden prosentin osuus. Merkittä-
vän omistusosuuden perusteella saaduista 
osinkotuloista 40 prosenttia luetaan ve-
ronalaiseksi tuloksi henkilökohtaisella tulo-
verokannalla. Muista osingoista peritään 12,5 
prosentin suuruinen lähdevero. 

 
 

Yhteisön saamien osinkojen ja osakkeiden 
luovutusvoittojen verotus 

Yhteisön saamien osinkojen osalta ketjuve-
rotus on eri maissa yleensä poistettu siten, et-
tä osinkotulot ovat verovapaat. Vapautus ra-
joittuu useimmiten suorasijoitusosinkoihin. 
Verovapaus saattaa myös edellyttää tiettyä 
vähimmäisomistusaikaa, yleisimmin yhtä 
vuotta. Nämä edempänä tarkemmin maakoh-
taisesti kuvattavat edellytykset koskevat sel-
laisia liiketoimintaan liittyviä osakkeita, joita 
Suomessa voidaan luonnehtia lähinnä käyt-
töomaisuusosakkeiksi. Joissakin maissa vaih-
to-omaisuusosakkeiden ja erityistyyppisten 
yhtiöiden saamien osinkojen osalta on voi-
massa poikkeusäännöksiä.  

Yhteisön saamien osakkeiden luovutusvoi-

ton verovapaus on omaksuttu viime vuosina 
useissa EU:n jäsenvaltioissa, edempänä se-
lostettavien maiden lisäksi muun muassa Itä-
vallassa ja Luxemburgissa. Malli on otettu 
käyttöön lähinaapureista Ruotsissa ja Tans-
kassa ja viimeksi asiasta on tehty päätös Nor-
jassa 26 päivänä maaliskuuta 2004.  

Ruotsissa osakeyhtiöiden osinko- ja luovu-
tusverotuksen uudistus on tullut voimaan 
heinäkuun 1 päivänä 2003. Elinkeinotoimin-
taan liittyvien (näringsbetingade) osakkeiden 
luovutusvoitto ja tällaisesta yhtiöstä saatu 
osinko ovat uudistuksen jälkeen verovapaita. 
Samalla elinkeinotoimintaan liittyvän osak-
keen käsitettä on laajennettu. Noteeraamat-
toman yhtiön osakkeet ovat aina elinkeino-
toimintaan liittyviä osakkeita. Noteerattu 
osake katsotaan elinkeinotoimintaan liitty-
väksi, jos osakkeen omistava oikeushenkilö 
omistaa vähintään kymmenen prosentin ää-
nivaltaa vastaavan osuuden yhtiöstä. Alhai-
sempikin omistus voi täyttää edellytyksen, 
jos osakkeiden omistus liittyy omistajan tai 
sitä lähellä olevan yhtiön liiketoimintaan. Jos 
noteeratut osakkeet on omistettu lyhyemmän 
ajan kuin yhden vuoden, on osinko ja osak-
keiden luovutusvoitto kuitenkin veronalaista. 
Osingon osalta otetaan huomioon myös osin-
gonjaon jälkeinen omistusaika. Noteeraamat-
tomien osakkeiden verovapauteen ei liity 
omistusaikarajoituksia.  

Noteeraamattomien ja elinkeinotoimintaan 
liittyvien yli vuoden omistettujen noteerattu-
jen osakkeiden luovutustappiot eivät ole vä-
hennyskelpoisia. Alle yhden vuoden omistet-
tujen tällaisten osakkeiden luovutustappiot 
saadaan vähentää elinkeinotoimintaan liitty-
vien osakkeiden luovutusvoitoista. Alle 10 
prosenttisesti omistettujen elinkeinotoimin-
taan liittymättömien noteerattujen osakkei-
den luovutustappiot ovat vähennyskelpoisia. 
Elinkeinotoimintaan liittyvien osakkeiden in-
tressiyhteydessä olevien välisten luovutusten 
luovutustappio on vähennyskelpoinen vasta 
kun osakkeet luovutetaan intressipiirin ulko-
puolelle. Luovutustappion vähennyskelvot-
tomuutta koskevia säännöksiä on täydennetty 
säännöksillä menetysten vähennyskelvotto-
muudesta. Vähennyskelpoisia eivät muun 
muassa ole luovuttavaan yhtiöön intressiyh-
teydessä olevien yhtiöiden saatavien mene-
tykset.  
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Norjassa osinkotulojen ketjuverotus poiste-
taan nykyisin yhtiöveron hyvitysjärjestelmäl-
lä. Luovutusvoitot ovat periaatteessa ve-
ronalaisia. Nykyisessä  järjestelmässä yhtiös-
sä pidätetty voitto otetaan kuitenkin huomi-
oon niin sanotun RISK-mallin mukaan voit-
toa pienentävänä eränä. Norjan hallitus on 
tehnyt periaatepäätöksen siitä, että vuodesta 
2005 ketjuverotus poistetaan yhtiötasolla va-
pauttamalla yhtiötulot verosta. Käsite pitää 
sisällään sekä osingot että osakkeiden luovu-
tusvoitot. Hallituksen päätöksestä ei ilmene, 
tullaanko verovapaudelle asettamaan omis-
tusaikaan tai omistusosuuteen liittyviä rajoi-
tuksia. Ulkomailta saatujen osinkojen osalta 
pyritään kuitenkin estämään alhaisen vero-
tuksen piiriin kuuluvien yhtiöiden hyödyn-
täminen. Uudistuksessa osakkeisiin liittyvät 
tappiot tulevat vähennyskelvottomiksi. Käy-
tännön syistä tähän liittyvä rajoitus tuli voi-
maan jo hallituksen päätöksestä alkaen.  

Tanskassa osinkojen verovapaus koskee ti-
lanteita, joissa osingonsaaja omistaa osingon-
jakajan pääomasta 20 prosenttia ja tällainen 
omistussuhde on kestänyt vähintään vuoden 
tai kestää vuoden osingonjaon jälkeen. Muu-
toin osingoista 66 prosenttia on veronalaista 
tuloa. Ulkomailta saatuihin osinkoihin sovel-
letaan samoja säännöksiä. Eräät alhaisen ve-
rotuksen piirissä olevista ulkomaisista rahoi-
tusyhtiöistä saadut osingot ovat kuitenkin 
kokonaan veronalaisia. Sama koskee yhtiöitä, 
jotka harjoittavat arvopaperikauppaa.  

Osakkeiden luovutusvoitot ovat verovapai-
ta, jos osakkeet on omistettu yli kolme vuot-
ta. Verovapauteen ei liity omistusosuusrajaa. 
Vähemmän aikaa omistettujen osakkeiden 
luovutusvoitot ovat kokonaan veronalaisia. 
Tällaisten osakkeiden luovutustappiot ovat 
vähennyskelpoisia vain samanlaisen omai-
suuden luovutusvoitoista. Tämäkään verova-
paus ei koske arvopaperikaupan vaihto-
omaisuutta ja alhaisen verotuksen piirissä 
olevia ulkomaisia kohdeyhtiöitä.  

Virossa osinkojen ketjuverotus on osittain 
poistettu. Tytäryhtiön on suoritettava myös 
toiselle yhtiölle maksaman osingon perus-
teella veroa 26/74 osingon määrästä. Osingon 
saava yhtiö voi vähentää tämän veron määrän 
omasta osingosta menevästä verosta, jos se 
omistaa osingon maksaneesta yhtiöstä vähin-
tään 20 prosenttia. Vastaavasti voi vähentää 

ulkomailta saadusta osingosta perityn lähde-
veron. Koska Virossa osakeyhtiöt eivät mak-
sa veroa nettotulostaan, vaan vain jaetusta 
osingosta, osakkeiden luovutusvoitosta ei 
suoraan aiheudu veroseuraamuksia.  

Saksa luopui yhtiöveron hyvitysjärjestel-
mästä vuoden 2002 alusta. Samalla yhteisö-
jen saamat osakkeiden luovutusvoitot vapau-
tettiin verosta. Muutoksen voidaan katsoa 
merkittävästi vaikuttaneen kehitykseen muis-
sakin jäsenmaissa. 

Yhteisöt maksavat Saksassa erikseen veroa 
valtiolle, paikallisveroa (Gewerbesteuer), jo-
ka keskimäärin on 16 prosenttia, sekä soli-
daarisuusmaksua. Yhteisön saamat osingot 
ovat periaatteessa nykyisessä järjestelmässä 
verovapaita. Vuoden 2004 alusta osingoista 
viisi prosenttia on kuitenkin veronalaista tu-
loa. Tämän osuuden oletetaan vastaavan ty-
täryhtiöosakkeisiin liittyviä kustannuksia, 
jotka vastaavasti ovat kokonaan vähennys-
kelpoisia. Veronalaisuus koskee omistusket-
jun kaikkia vaiheita, joten tältä osin verotus 
kertaantuu. Ulkomailta saatu osinko verote-
taan periaatteessa samojen säännösten mu-
kaan. Paikallisveron osalta verovapauteen 
liittyy lisärajoituksia, kuten vaatimus 10 pro-
sentin omistusosuudesta.  

Yhteisön saama osakkeiden luovutusvoitto 
on osingon tavoin verovapaa. Siitäkin viisi 
prosenttia on veronalaista arvioituna osuute-
na verovapaaseen tuloon kohdistuvista kus-
tannuksista. Verovapauteen ei liity omis-
tusosuutta tai omistusaikaa koskevia rajoi-
tuksia.  

Isossa Britanniassa ketjuverotus osinkojen 
osalta on poistettu vapauttamalla kotimaisten 
yhtiöiden toiselle yhtiölle maksamat osingot 
verosta. Ulkomailta saatuja osinkoja ei ole 
vapautettu verosta, mutta yli 10 prosentin 
omistuksen perusteella saatujen osinkojen 
verosta hyvitetään osinkoa jakaneen yhtiön 
tästä voitosta maksamaa veroa vastaava 
osuus, mikä täyttää emo-tytäryhtiödirektiivin 
4 artiklan edellytykset. 

Osakkeiden luovutusvoitot on vapautettu 
verosta rajoitetusti. Vapautus koskee liike-
toimintaa harjoittavia yhtiöitä (trading com-
panies) luovuttajina ja luovutuksen kohteina. 
Edellytyksenä on lisäksi, että kysymys on yli 
10 prosentin omistuksesta, joka on kestänyt 
yli 12 kuukautta. Vapautus koskee myös ul-
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komaisten yhtiöiden luovutuksia. Jos edelly-
tykset eivät täyty, luovutusvoittoa verotetaan 
normaalilla yhtiöverokannalla.  

Ranskassa siirrytään yhtiöveron hyvityk-
sestä luopumisen jälkeen yhteisöjen saamien 
osinkotulojen verotuksessa järjestelmään, 
jossa verotus riippuu siitä, omistaako osingon 
saanut yhteisö jakajayhtiön osakkeista yli 
viisi prosenttia. Rajan ylittävän omistuksen 
kohdalla osingosta luetaan tuloksi viisi pro-
senttia siihen kohdistuvien kustannusten ar-
vioituna osuutena. Pienempien omistusten 
perusteella saatu osinko on kokonaan ve-
ronalaista tuloa, mikä merkitsee kiristymistä 
aikaisempaan hyvitysjärjestelmään verrattu-
na. 

Uudistus ei koske osakkeiden luovutusvoit-
toja. Osakkeet jaetaan luovutusvoittoverotuk-
sen kannalta kahteen ryhmään. Suorasijoitus-
tyyppisiä ovat osakkeet, jotka ovat olleet 
omistuksessa yli kaksi vuotta. Osakkeiden 
edellytetään olevan yhtiön toiminnan kannal-
ta tarpeellisia ja pitemmäksi ajaksi hankittu-
ja. Yli kymmenen prosentin omistusosuuden 
perusteella saatujen osinkojen oletetaan kuu-
luvan tähän ryhmään. Tähän ryhmään kuulu-
vien osakkeiden luovutusvoittoa verotetaan 
alennetulla 19 prosentin verokannalla. Mui-
den osakkeiden luovutusvoittoa verotetaan 
yleisellä 34,33 prosentin verokannalla. 

Alankomaissa suorasijoitusosinkoja ei ket-
juveroteta. Suorasijoituksina pidetään sijoi-
tuksia tytäryhtiöön, kun osuus yhtiön makse-
tusta osakepääomasta on vähintään viisi pro-
senttia. Vaihto-omaisuusosakkeita verovapa-
us ei koske. Tällaisiksi on määritelty myytä-
väksi tarkoitetut osakkeet ja sellaisen tytär-
yhtiön osakkeet, jolla on vain likvidejä varo-
ja. Alle viiden prosentin omistuksen perus-
teellakin vapautus voi tulla kysymykseen, jos 
osakkeet palvelevat osakkaan omaa liiketoi-
mintaa. Omistusaikarajaa ei ole säädetty, 
mutta lyhyt omistusaika saattaa viitata siihen, 
että kysymys on vaihto-omaisuusosakkeista.  

Myös ulkomaisiin tytäryhtiöihin tehdyistä 
suorasijoituksista saadut osingot ovat lähtö-
kohtaisesti verovapaita. Kriteerit ovat samat 
kuin kotimaisten yhtiöiden osalta. Verovapa-
us ei kuitenkaan koske portfoliosijoituksia. 
Osingonjakajalta edellytetään myös sitä, että 
se on asuinvaltiossa valtiolle voitoistaan ve-
rovelvollinen. Mitään tiettyä verotuksen ta-

soa ei kuitenkaan edellytetä. Portfoliosijoi-
tuksia koskevaa rajoitusta ei sovelleta EU:n 
jäsenvaltiossa asuviin tytäryhtiöihin emo-
tytäryhtiödirektiivin mukaisesti. Verovapaus 
edellyttää tällöin, että tytäryhtiö ei ole voitos-
taan verovapaa tai erityisten veronhuojennus-
ten piirissä, ja ettei osingonsaajaa tai tytäryh-
tiöitä pidetä verosopimuksen nojalla muualla 
kuin EU:n jäsenvaltiossa asuvana. 

Ketjuverotuksen poistaminen on ulotettu 
myös tytäryhtiöosakkeiden luovutusvoittoi-
hin. Verovapauden rajaus on sama kuin osin-
kojen osalta. Jos verovapaus soveltuu, luovu-
tustappiot eivät ole vähennyskelpoisia. Päin-
vastaisessa tapauksessa luovutusvoitot ovat 
kokonaan veronalaisia ja luovutustappiot vä-
hennyskelpoisia. Verovapauden piiriin kuu-
luvista osakkeista ei voi tehdä arvonalentu-
mispoistoja. Sen sijaan osakkeista, joita ve-
rovapaus ei koske, voidaan tehdä realisoitu-
mattoman arvonalentumisen perusteella vä-
hennys. Portfoliosijoitusten osalta vähennys 
voidaan kuitenkin tehdä vain tytäryhtiöstä 
saadusta tulosta. 

Belgiassa yhteisön saamista suorasijoi-
tusosingoista käytännössä 95 prosenttia on 
verovapaata tuloa. Teknisesti vapautus on to-
teutettu niin, että osinkotulosta vähennetään 
95 prosenttia. Vähennyksen osalta ei vahvis-
teta tappiota eikä vähennystä voi tehdä myö-
hemmin. Verovapauden edellytyksenä on, et-
tä emoyhtiö omistaa osingonjakohetkellä yli 
kymmenen prosenttia tytäryhtiön osakepää-
omasta tai  että osakkeiden hankintameno on 
yli 1 200 000 euroa. Lisäksi edellytetään, että 
osakkeet kuuluvat käyttöomaisuuteen ja että 
ne on omistettu yhtäjaksoisesti joko ennen 
osingonjakoa tai sen jälkeen yhden vuoden. 

Periaatteessa samat säännökset koskevat 
ulkomailta saatuja osinkoja. Vapautuksen ul-
kopuolelle jäävät kuitenkin osingot yhtiöstä, 
joka on sellaisessa valtiossa asuva, jonka 
yleinen verojärjestelmä on merkittävästi Bel-
giaa edullisempi. Maat ja niiden yhtiötyypit 
on lueteltu asetuksessa. Lähtökohtaisesti 
merkittävästi edullisemmasta verojärjestel-
mästä on kysymys, jos joko maan todellinen 
tai efektiivinen verokanta on alle 15 prosent-
tia. EU:n jäsenvaltioiden verosäännöksiä ei 
kuitenkaan pidetä merkittävästi edullisempi-
na. Vapautuksen ulkopuolelle on jätetty eräi-
tä muitakin osinkoja, joihin liittyy lähdeval-



 HE 92/2004 vp  
  

 

19

tiossa jakavan yhtiön alhainen verotus. Nämä 
yksityiskohtaiset säännökset koskevat muun 
muassa erityisistä veronhuojennuksista naut-
tivia rahoitus- ja sijoitusyhtiöitä. 

Belgiassa osinkojen ja luovutusvoittojen 
verovapaus liittyvät toisiinsa. Niiden tytäryh-
tiöiden osakkeiden luovutusvoitot ovat vero-
vapaita, joiden jakamat osingot edellä maini-
tulla tavalla ovat verovapaita. Kuitenkaan ve-
rovapauden kohdalla ei edellytetä 10 prosen-
tin osakeomistusta, vuoden omistusaikaa eikä 
osakkeiden käsittelyä käyttöomaisuutena.  

Italiassa on yhtiöveron hyvitysjärjestel-
mästä luopumiseen liittyen muutettu yhteisön 
saamien osinkojen ja osakkeiden luovutus-
voittojen verotusta. Uusia säännöksiä sovel-
letaan vuodesta 2004. Kotimaisen yhteisön 
toiselle kotimaiselle yhteisölle maksamat 
osingot ovat 95 prosenttisesti  verovapaata 
tuloa. Verovapauteen ei liity mitään omistus-
aikaa tai vähimmäisomistusosuutta koskevia 
edellytyksiä. Samat säännökset koskevat 
myös ulkomailta muusta kuin verokeidasval-
tiosta saatuja osinkoja. Tällaisesta valtiosta 
saadut osingot ovat kokonaan veronalaisia. 
Ulkomaille maksettavista osingoista peritään 
27 prosentin lähdevero tai verosopimuksen 
mukainen alempi määrä. Emo-tytäryhtiödi-
rektiivin soveltuessa osingosta ei pidätetä 
lähdeveroa. 

Uudistuksessa yhteisöjen saamat osakkei-
den luovutusvoitot on säädetty täysin vero-
vapaiksi. Edellytyksenä on, että yhteisö on 
omistanut osakkeet vähintään 12 kuukautta, 
osakkeet on kirjattu taseeseen pitkäaikaisiksi 
sijoituksiksi hankintavuonna ja että luovutet-
tava yhtiö harjoittaa elinkeinotoimintaa eikä 
ole verokeidasvaltiossa asuva. Elinkeinotoi-
mintana ei pidetä esimerkiksi kiinteistöjen 
omistusta. Säännöksen soveltamispiiriin kuu-
luvien osakkeiden luovutustappiot ovat vas-
taavasti vähennyskelvottomia. Käyttöomai-
suuteen kuuluvien osakkeiden, jotka eivät 
täytä mainittuja edellytyksiä, luovutusvoitot 
ovat veronalaisia ja luovutustappiot ovat vä-
hennyskelpoisia. Realisoitumattomat ar-
vonalentumiset eivät ole Italiassa vähennys-
kelpoisia. 

 

2.2.3. Osinkoverotusta koskeva Euroopan 
yhteisön oikeus  

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 
56 artiklan mukaan kiellettyjä ovat muun 
muassa kaikki rajoitukset, jotka koskevat 
pääomanliikkeitä jäsenvaltioiden välillä. Ar-
tiklaan 58 sisältyy verotuksen osalta poikke-
uksia. Artiklan 1 kohdan a-alakohdan mu-
kaan 56 artiklan määräykset eivät rajoita jä-
senvaltioiden oikeutta soveltaa niitä verolain-
säädäntönsä säännöksiä, joiden mukaan ve-
rovelvollisia kohdellaan eri tavoin heidän 
asuinpaikkansa tai heidän pääomansa sijoi-
tuspaikan perusteella. 58 artiklan 3 kohdan 
nojalla kansalliset verosäännökset eivät kui-
tenkaan saa olla keino mielivaltaiseen syrjin-
tään eikä kyseessä saa olla pääomien vapaan 
liikkuvuuden peitelty rajoittaminen. 

Osinkojen verotusta ei ole EU:ssa harmo-
nisoitu lukuun ottamatta edellä selostetun 
emo-tytäryhtiödirektiivin määräyksiä. Perus-
tamissopimuksen pääomien vapaata liikku-
vuutta koskevat artiklat rajaavat kuitenkin jä-
senvaltioiden kansallista liikkumatilaa. EY:n 
tuomioistuin on lukuisissa viime vuosina an-
tamissaan ratkaisuissa katsonut, että toisesta 
jäsenvaltioista saatavien tulojen erilainen 
kohtelu on perustamissopimuksen tarkoitta-
mien vapauksien kiellettyä rajoittamista. 

EY:n tuomioistuin ei ole antanut nimen-
omaisesti ratkaisua yhtiöveron hyvitysjärjes-
telmän yhteisöoikeuden mukaisuudesta. 
Merkittävin oikeustapaus osinkojen verotuk-
sesta on tuomioistuimen vuonna 2000 anta-
ma ratkaisu asiassa Verkoojien (C-35/98). 
Asiassa oli kyse Alankomaiden osinkovero-
tusjärjestelmän yhteensopivuudesta yhteisö-
oikeuden kanssa. Alankomaissa osingot oli-
vat osingonsaajalle tiettyyn rajaan asti vero-
vapaata tuloa, mutta ainoastaan silloin, kun 
osingon maksajana oli Alankomaissa koti-
paikan omaava yhtiö. Tuomioistuin katsoi 
ratkaisussaan, että Alankomaiden järjestelmä 
oli vastoin pääomien vapaan liikkuvuuden 
periaatetta.  
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Euroopan yhteisöjen komissio on julkaissut 
19 päivänä joulukuuta 2003 yksityishenkilöi-
den osinkoverotuksesta sisämarkkinoilla 
koskevan tiedonannon (KOM (2003) 810). 
Komissio selostaa siinä EY-tuomioistuimen 
rajat ylittävien osinkojen verotusta koskevaa 
tulkintakäytäntöä. Komissio arvioi Verkooji-
en-tapauksen perusteella yhtiöveron hyvitys-
järjestelmää ja toteaa, että johdonmukaisuut-
ta koskevaa perustelua ei voida käyttää me-
nestyksellisesti puolustettaessa sitä, miksei 
yhtiöveron hyvitystä sovelleta ulkomailta 
saataviin osinkoihin. Syynä on se, että myös 
tässä erityistilanteessa kysymys on yhtiöltä 
kannettavasta yhtiöverosta ja yksityiseltä 
osakkeenomistajalta kannettavasta tuloveros-
ta, eli kysymys on kahdesta erillisestä, eri ve-
rovelvollisilta kannettavasta verosta, joilla ei 
ole suoraa yhteyttä. 

Komissio katsoo, että ulkomaille maksettu-
jen osinkojen verotus, joka on korkeampi 
kuin kotimaisten osinkojen verotus, on pää-
omien vapaata liikkuvuutta koskeva rajoitus. 
Komissio katsoo, että Schumacker-tuomion 
(asia C-279/93) mukaan ulkomaalainen yksi-
tyinen portfoliosijoittaja on kotimaiseen si-
joittajaan verrattuna yhdenvertaisessa ase-
massa, kun hänen tulonsa muodostuvat ko-
konaan tai lähes yksinomaan yhdestä jäsen-
valtiosta peräisin olevista osingoista ja kun 
hän ei asuinjäsenvaltiossaan saa riittävästi tu-
loja, jotta niitä verotettaisiin siellä siten, että 
hänen henkilökohtaiset ja perheolosuhteet 
voitaisiin ottaa huomioon hänen asuinjäsen-
valtionsa toimesta. Näissä tapauksissa tulisi 
ulkomaalaista sijoittajaa kohdella verotuk-
sessa yhdenvertaisesti kotimaisen sijoittajan 
kanssa. 

Korkein hallinto-oikeus on tehnyt 10 päi-
vänä syyskuuta 2002 ennakkoratkaisupyyn-
nön (KHO 2002:56) EY:n tuomioistuimelle 
Suomen yhtiöveron hyvitysjärjestelmän yh-
teensopivuudesta perustamissopimuksen 
kanssa. Asiassa verovelvollinen, joka oli 
Suomessa yleisesti verovelvollinen, omisti 
200 kappaletta ruotsalaisen Tukholman pörs-
sin A-listalla noteeratun pörssiyhtiön osak-
keita. Yhtiön maksamia osinkoja verotettiin 
pääomatulona Suomessa, mutta niihin ei liit-
tynyt yhtiöveron hyvitystä. Näin ollen Suo-
messa osingoista jouduttiin maksamaan ve-
roa 29 prosenttia, mistä veroista vähennettiin 

verosopimuksen nojalla Ruotsiin maksettu 
lähdevero 15 prosenttia. Kotimaiselta pörssi-
noteeratulta yhtiöltä saatuun osinkoon olisi 
liittynyt yhtiöveron hyvitys, minkä vuoksi 
Ruotsista saadut osingot olivat verotuksessa 
vastaavia Suomesta saatuja osinkoja huo-
nommassa asemassa. 

Suomi on katsonut asian kirjallisessa vai-
heessa ja yhteisöjen tuomioistuimessa 17 
päivänä helmikuuta 2004 järjestetyssä suulli-
sessa käsittelyssä, että Suomen yhtiöveron 
hyvitysjärjestelmä on yhteisön oikeuden mu-
kainen. Kotimaisten ja ulkomaisten osinko-
jen erilainen kohtelu on oikeutettua verojär-
jestelmän johdonmukaisuuden säilyttämisek-
si. 

EY:n tuomioistuimen julkisasiamies on an-
tanut ratkaisuehdotuksensa asiassa 18 päivä-
nä maaliskuuta 2004. Julkisasiamiehen rat-
kaisuehdotus on julkisasiamiehen itsenäinen 
kannanotto yhteisön oikeuden tulkinnasta ei-
kä se sido tuomioistuinta, joka ei vielä tätä 
esitystä annettaessa ole antanut tuomiotaan. 
Julkisasiamies ehdottaa KHO:n esittämiin 
ennakkoratkaisukysymyksiin vastattavaksi, 
että perustamissopimuksen 56 artiklan 1 koh-
ta ja 58 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 
3 kohta ovat esteenä sellaisille jäsenvaltion 
säännöksille, joiden mukaan silloin, kun täs-
sä jäsenvaltiossa yleisesti verovelvollinen 
luonnollinen henkilö on saanut osinkoa osa-
keyhtiöltä, jonka kotipaikka on tässä jäsen-
valtiossa, tämän yhtiön maksama yhtiövero 
hyvitetään osingon verotuksessa, kun taas oi-
keutta vastaavaan yhtiöveron hyvitykseen ei 
ole silloin, kun osingon on jakanut yhtiö, 
jonka kotipaikka on ulkomailla.  

 
3.  Nykyt i lan arvio int i  ja  keskeiset  

ehdotukset  

3.1. Yhteisö- ja pääomaverokanta 

3.1.1. Yhteisöverokanta 

Yritysverotuksen taso on edellä kuvatulla 
tavalla alentunut useissa maissa. Vanhojen 
EU:n jäsenvaltioiden yhteisöverokannat ovat 
laskeneet, mutta veropohjaan on puututtu 
myös esimerkiksi vapauttamalla yhteisöjen 
saamat luovutusvoitot verosta. Euroopan 
Unioniin toukokuun alussa 2004 liittyvien 



 HE 92/2004 vp  
  

 

21

maiden yritysverotuksen taso on merkittäväs-
ti Suomea alempi. Erityisesti Viron alhai-
sempi yritysverotus saattaa jatkossa vaikuttaa 
myös Suomessa toimivien yritysten käyttäy-
tymiseen. 

Verotuksen tasolla on merkitystä esimer-
kiksi konsernien emoyhtiön sijaintipaikkaa 
ratkaistaessa. Koska EU:ssa yrityksen koti-
markkina-alueena on koko yhteisön alue eikä 
yksittäinen jäsenvaltio, myös entistä pienem-
pien, perinteisesti kansallisten yhtiöiden toi-
minnot voivat suuntautua yli rajojen. Tällöin 
ne ottavat ratkaisuissaan huomioon yritysve-
rotuksen tason.  

Verotuksen tasoon voidaan vaikuttaa vero-
kantaa ja veropohjaa koskevilla ratkaisuilla. 
Vuonna 1993 voimaan tulleessa verojärjes-
telmässä verokilpailuun vastattiin matalalla 
yhteisöverokannalla, kun taas veropohja py-
rittiin pitämään mahdollisimman laajana. Ve-
rokannalla on edelleen keskeinen merkitys 
kansainvälisessä verokilpailussa. Sijoittau-
tumiseen liittyvissä ratkaisuissa verokannalla 
on selkeytensä vuoksi usein huomattava pai-
noarvo. 

EU:ssa ja OECD:ssä on laadittu hyväksyt-
tävän verokilpailun sääntöjä. Sääntöjen mu-
kaan veroetujen tarjoaminen ainoastaan ul-
komaisille yrittäjille tai sijoittajille on haital-
lista verokilpailua. Yleisesti kaikkiin valtios-
sa asuviin yhtiöihin sovellettavan verokannan 
alhaisuutta ei sen sijaan pidetä haitallisena 
verokilpailuna.  

Esityksessä on lähdetty siitä, että Suomen 
vetovoimaan sijaintikohteena voidaan parhai-
ten nopeasti muuttuvassa maailmassa vaikut-
taa verokantaratkaisuilla. Esityksessä ehdote-
taan yhteisöverokantaa alennettavaksi 29 
prosentista 26 prosenttiin. Tämän suuruista 
alennusta voidaan pitää yritysten toiminta-
edellytysten kannalta merkityksellisenä ja ti-
lanteeseen nähden optimaalisena, koska 
alennuksen mitoituksessa on toisaalta otetta-
va huomioon myös sen välittömät vaikutuk-
set verotuottoihin. Yhden prosenttiyksikön 
alennus verokantaan vastaa verotuloissa 
staattisesti laskien  185 miljoonaa euroa.  

 
3.1.2. Pääomaverokanta 

Pääomatulojen verokanta on koko eriytetyn 
tuloverojärjestelmän ajan ollut sama kuin yh-

teisöverokanta. Tämä on liittynyt muun mu-
assa siihen, että yhtiöveron hyvitysjärjestel-
mässä pääomatulona verotettavasta osingosta 
menevä vero on tällöin ollut sama kuin hyvi-
tettävä yhtiövero. Verokantojen ei kuiten-
kaan välttämättä tarvitse olla samansuuruisia. 
Pääomatulojen verotuksen tasoon vaikuttavat 
eri näkökohdat kuin yhtiöveron tasoon.  

Pääomaverotusta voidaan nimellistä vero-
kantaa tarkastelemalla pitää ansiotulovero-
tukseen verrattuna edullisena. On kuitenkin 
otettava huomioon, että yksityishenkilöiden 
korko- ja vuokratulojen sekä luovutusvoitto-
jen veropohja on Suomessa kansainvälisesti 
laaja. Useimmissa EU-jäsenvaltioissa näihin 
tuloihin kohdistuu huojennuksia ja verovapa-
uksia. Erityisesti luovutusvoitot voivat olla 
laajasti verovapaat tietyn omistusajan jäl-
keen, mutta verotus on usein progressiivista. 
Tämä puoltaa Suomessa vastaavasti alempaa 
verokantaa. Pääomatulojen ansiotuloja alem-
paa verokantaa voidaan puoltaa myös sillä, 
että tuloissa on osaksi kysymys inflaation 
korvaamisesta. Toisaalta pääoma- ja ansiotu-
lojen verokantaero ei saisi kasvaa. Pääoma-
verokantaan vaikuttaa merkittävästi myös 
korkojen vähennysoikeus. Verokannan alen-
taminen merkitsee korkovähennyksen piene-
nemistä vastaavasti. 

Pääomaverokanta ei ole yhtä herkkä vero-
kilpailulle kuin yhteisöverokanta, koska Suo-
messa asuvaa verotetaan joka tapauksessa 
sekä täältä että muualta saamastaan pääoma-
tulosta ja pääomatuloja voidaan verosopi-
musten nojalla yleensä verottaa asuinvaltios-
sa. Pääoma- ja yhteisöverokannan eriyttämi-
nen mahdollistaa tässä yhteydessä pitemmäl-
le menevän yhteisöverokannan alennuksen. 
Esityksessä ehdotetaan, että pääomaverokan-
ta alennettaisiin 29 prosentista 28 prosenttiin. 
Myös korkotulon lähdeverosta annetun lain 6 
§:ssä säädetty lähdeveroprosentti alenisi tätä 
vastaavasti. 

Tuloverolain 58 §:n nojalla vähennyskel-
poiset korkomenot - kuten asuntolainan korot 
- vähennetään ensisijaisesti pääomatulosta ja, 
jos pääomatuloja ei ole, alijäämähyvityksenä 
ansiotulojen verosta. Alijäämähyvitys on tu-
loverolain 131 §:n mukaan pääomatulon tu-
loveroprosentin mukainen osuus koroista. 
Korkovähennyksen vaikutus pienenee siten 
muutoksen myötä yhden prosenttiyksikön 
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korkojen määrästä.  
 

3.1.3. Veronsaajien jako-osuudet yhteisö-
verosta 

Valtiontalouden kehyspäätöksessä vuosille 
2005—2008 todetaan, että yritys- ja pääoma-
tuloverotuksen uudistukseen liittyvä yhteisö-
verokannan alentamisen vaikutus kuntien ve-
rotuloihin , arviolta 100 miljoonaa euroa, 
kompensoidaan täysimääräisesti korottamalla 
kuntien yhteisövero-osuutta vuodesta 2005 
lukien. Tämän vuoksi kuntien yhteisöveron 
jako-osuutta ehdotetaan korotettavaksi 2,28 
prosenttiyksikköä 19,75 prosentista 22,03 
prosenttiin yhteisöveron tuotosta. Valtion ja-
ko-osuutta alennettaisiin vastaavasti 78,45 
prosentista 76,17 prosenttiin.  

Yhteisöverokannan alentamisesta ja veron-
saajaryhmien jako-osuusmuutoksista aiheu-
tuvat tarkistukset ehdotetaan tehtäväksi myös 
tuloverolain 124 §:ään sekä verontilityslain 
12 §:n 2 momenttiin. Tuloverolain 21 §:n 
1 momentissa tarkoitetun osittain verovapaan 
yhteisön ja tiekunnan sekä yleishyödyllisen 
yhteisön kiinteistöstä saadun tulon tulovero-
prosenttia alennettaisiin 6,2495 prosentista 
6,1958 prosenttiin ja tuloverolain 21 §:n 
2 momentissa tarkoitetun yhteisön tulovero-
prosenttia alennettaisiin 5,7575 prosentista 
5,7278 prosenttiin. Verontilityslain 12 §:n 
2 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että kunnille ja seurakunnille tuleviin yhtei-
söveroihin lisättäisiin tuloverolain 21 ja 
22 §:ssä tarkoitettujen yhteisöjen verot siten, 
että kuntien osuutta korotettaisiin 91,6473 
prosentista 92,4465 prosenttiin ja seurakunti-
en osuutta alennettaisiin 8,3527 prosentista 
7,5535 prosenttiin. 

 
3.2. Osinkoverotuksen uudistaminen 

3.2.1. Yhtiöveron hyvitysjärjestelmästä 
luopuminen 

Yhtiöveron hyvitysjärjestelmä on osoittau-
tunut ongelmalliseksi lähinnä rajat ylittävien 
osinkojen vuoksi. Hyvitysjärjestelmän arvel-
tiin alunperin voivan toimia sellaisena osin-
koverojärjestelmänä, joka parhaiten toteuttaa 
sisämarkkinoiden perusajatusta rajat ylittävi-
en osinkojen neutraalista kohtelusta. Näille 

osingoille myönnettävästä hyvityksestä ar-
veltiin voitavan sopia koko yhteisön laajui-
sesti tai ainakin jäsenvaltioiden kahdenkeski-
sin sopimuksin. Tämä tavoite ei kuitenkaan 
toteutunut. Syynä oli jäsenmaiden verojärjes-
telmien erilaisuus, mikä olisi tehnyt rajat ylit-
tävästä hyvitysjärjestelmästä monimutkaisen. 
Kun mahdollisuudesta rajat ylittäviin hyvi-
tyksiin luovuttiin, järjestelmä muodostui ta-
loudellisesti syrjiväksi, eikä se vastaa perus-
teiltaan sisämarkkinoiden tavoitteita. Rajat 
ylittävien osinkojen merkitys on kasvanut 
myös Suomessa, koska kansainväliset osin-
kovirrat ovat moninkertaistuneet hyvitysjär-
jestelmän käyttöönoton jälkeen.  

Toinen syy, minkä vuoksi useimmat järjes-
telmän aikoinaan omaksuneet EU:n jäsenval-
tiot ovat luopuneet hyvitysjärjestelmästä, on 
siihen liittyvä oikeudellinen epävarmuus. 
EY-tuomioistuimen käytännössä ei ole edellä 
selostetulla tavalla hyväksytty verojärjestel-
män johdonmukaisuuden säilyttämistä erilai-
sen kohtelun oikeuttavana perusteena yhdes-
säkään tapauksessa, jossa kysymys on ollut 
kahden eri verovelvollisen verotusten väli-
sestä johdonmukaisuudesta.  

Yhtiöveron hyvitysjärjestelmä olisi syrji-
mätön vain, jos Suomi myöntäisi yhtiöveron 
hyvityksen myös ulkomailta saaduista osin-
goista. Tämä merkitsisi sitä, että henkilölle, 
joka ilmoittaa saaneensa jostakin jäsenvalti-
osta osinkoa, olisi maksettava veronpalau-
tuksena rahaa, jos verokanta osinkotulosta on 
alle yhtiöverokannan. Palautus olisi suoritet-
tava, vaikka yhtiövero ei ole kertynyt Suo-
meen eikä sitä ole välttämättä maksettu 
Suomen tasoisena yhtiön kotivaltiossa. Täl-
lainen järjestelmä ei ole valtion verotukselli-
sen suvereniteetin ja verotulojen turvaa-
misintressin vuoksi mahdollinen. Siihen ei 
ole katsottu voitavan mennä muissakaan jä-
senvaltiossa, vaan niissä on yleisesti luovuttu 
hyvitysjärjestelmästä.  

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi osin-
koverotuksen perusrakennetta siten, että yh-
tiöveron hyvitysjärjestelmästä luovuttaisiin. 
Yhtiöveron hyvityksestä annettu laki esite-
tään tämän vuoksi kumottavaksi. Lakia so-
vellettaisiin viimeisen kerran verovuodelta 
2004 toimitettavassa osingonsaajan verotuk-
sessa. Osinko on henkilöverotuksessa sen ve-
rovuoden tuloa, jona se on nostettavissa. 



 HE 92/2004 vp  
  

 

23

Osinkoihin, jotka ovat nostettavissa vuonna 
2005 ei siten enää sovellettaisi hyvitysjärjes-
telmää riippumatta siitä, miltä tilikaudelta ne 
on jaettu. Toisaalta osinkoihin, jotka ovat ol-
leet nostettavissa vuonna 2004, sovellettai-
siin pääsääntöisesti hyvitysjärjestelmää riip-
pumatta siitä, miltä tilikaudelta ne on jaettu.  

Hyvitysjärjestelmästä luopumisesta seuraa, 
ettei osinkoa jakavalle yhtiölle ole enää en-
tisenlaista perustetta määrätä osingon perus-
teella yhtiöveron hyvityksestä annetun lain 9 
§:ssä säädettyä täydennysveroa. Täydennys-
veroa vastaavan järjestelmän säilyttäminen 
tosin turvaisi sen, että osinkoihin uudessakin 
järjestelmässä kohdistuisi aina yhdenkertai-
nen voiton verotus yhtiötasolla. Täydennys-
veron määrääminen EU:n jäsenvaltioihin 
maksettujen suorasijoitusosinkojen perusteel-
la on sallittu emo-tytäryhtiödirektiivin 7 ar-
tiklan 1 kappaleessa, kun täydennysverojär-
jestelmä liittyy hyvitysjärjestelmään. Muussa 
tapauksessa täydennysveroa saatetaan pitää 
direktiivissä kiellettynä osingosta menevänä 
verona, jolloin sen määrääminen EU:n jäsen-
valtioihin jaetun osingon osalta ei olisi mah-
dollista. Täydennysverojärjestelmän säilyt-
täminen vain kotimaahan ja yhteisön ulko-
puolisiin maihin maksettavia osinkoja koske-
vana ei taas olisi rakenteellisesti perusteltua. 
Esityksessä ehdotettavassa osinkoverotusjär-
jestelmässä ei enää edellytetä, että yhtiö on 
suorittanut osinkona jaettavan voiton perus-
teella veron.  

Nykyjärjestelmässä yhtiölle vahvistetaan 
verovuoden veroylijäämä siltä osin kuin yh-
tiön tulostaan maksama vero ylittää veron, 
jota osingonjako edellyttää. Veroylijäämä 
otetaan huomioon täydennysverotarvetta vä-
hentävänä myöhempien vuosien osingonjois-
sa. Veroylijäämällä turvataan hyvitysjärjes-
telmässä yhdenkertaisesti verotetun voiton 
jakaminen ilman yhtiön maksaman veron 
kertaantumista. Kun täydennysveroa ei uu-
dessa järjestelmässä määrätä, ei veroylijää-
millä ole merkitystä, koska yhtiön maksama 
vero ei enää vaikuta osinkotulon verotuk-
seen. Siltä osin kuin osinkoja jatkossa verote-
taan, ei ole perusteltua eikä teknisesti mah-
dollistakaan, että tästä kertyvästä verosta 
myönnettäisiin veroylijäämien perusteella 
veron hyvitystä. Veroylijäämät vaikuttavat 
siten viimeisen kerran vuodelta 2004 toimi-

tettavaan osinkoverotukseen. 
Jos yhtiöveron hyvitystä ei ole osinkoa saa-

neen yhteisön tappiollisuuden vuoksi voitu 
hyvittää verosta, hyvitystä ei ole maksettu 
yhteisölle rahana. Tältä osin on kertynyt yh-
tiöveron hyvityksestä annetun lain 3 §:ssä 
tarkoitettuja käyttämättömiä hyvityksiä, jotka 
voidaan voimassa olevien säännösten mu-
kaan lukea seuraavan kymmenen vuoden ai-
kana määrättävien verojen hyvitykseksi. Näi-
tä hyvityksiä voidaan pitää luonteeltaan ve-
rosaataviin verrattavina. Onkin perusteltua, 
että ne voidaan hyvitysjärjestelmästä luopu-
misesta huolimatta hyödyntää nykyisessä 10 
vuoden määräajassa.  

Verontilityslakiin sisältyy maksettavan ve-
ron käsite. Verontilityslain 3 a §:n mukaan 
maksettavalla verolla tarkoitetaan maksuun-
pantua veroa vähennettynä osingonsaajien 
hyväksi luetuilla yhtiöveron hyvityksillä. Li-
säksi verontilityslaissa on säännöksiä yhtiö-
veron hyvityksen käsittelystä verontilityksis-
sä. Verontilityslakiin ehdotetaan tehtäväksi 
yhtiöveron hyvitysjärjestelmästä luopumises-
ta johtuvat tekniset tarkistukset siten, että 
maksettava vero korvattaisiin maksuunpan-
nulla verolla ja säännökset, joissa viitataan 
yhtiöveron hyvitykseen, kumottaisiin. 
 
3.2.2. Yksityishenkilöiden osinkoverotus 

Listatusta osakeyhtiöstä saatu osinko 

Useimmissa hyvitysjärjestelmää sovelta-
neissa maissa hyvitys ei ole ollut täydellinen, 
joten osinkoverotus on niissä ollut osittain 
kahdenkertaista. Järjestelmä on korvattu 
muilla osittaisen kahdenkertaisen osinkotulo-
jen verotuksen malleilla. Osingonsaajien ve-
rotusta on huojennettu eri maissa eri keinoin, 
kuten osittaisella verovapaudella tai alhai-
semmalla verokannalla. Osingon vaihtoehto-
na osakkaan määräysvallassa olevassa yhti-
össä on palkan nostaminen. Sen vuoksi osin-
koverotus on yleensä asettunut tasolle, jossa 
yhtiölle ja osakkaalle voitonjaosta yhteensä 
määrätty vero on ylimpien marginaaliverojen 
tasolla.  

Suomessa osinkoverotuksen taso on kan-
sainvälisesti vertaillen matala. Toisaalta 
muissa valtioissa veropohja yhtiösektorilla ei 
ole yleensä yhtä kattava. Yhtiöveron hyvitys-
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järjestelmästä luovuttaessa yhtiöverotusta on 
perusteltua täydentää verottamalla osaksi 
myös osinkoja. 

Osinkotuloja saavat luonnolliset henkilöt 
voidaan karkeasti jakaa kahteen ryhmään. 
Yrittäjät harjoittavat yritystoimintaa yksityis-
liike- ja henkilöyhtiömuodon lisäksi enene-
vässä määrin osakeyhtiömuodossa. Osake-
kanta on tällöin yleensä yhden tai muutaman 
henkilön ja mahdollisesti heidän perheen-
jäsentensä omistuksessa. Yrittäjät työskente-
levät yleensä itse yrityksessä ja nostavat an-
sionsa yhtiöstä voitonjakona ja palkkana. 
Osakeyhtiön tulovero ja osingosta menevä 
vero nähdään yhtenä kokonaisuutena, joka 
kuvaa yritystuloon kohdistuvaa verorasitusta. 
Toisen ryhmän muodostavat sijoittajat, jotka 
yleensä sijoittavat listattuihin yhtiöihin. Heil-
le osakesijoitus rinnastuu muihin sijoituksiin, 
eikä listatun yhtiön maksamaa veroa mielletä 
osakkaan veroksi. Tyypilliset osakkeenomis-
tajat tuskin ovat edes tietoisia jakajayhtiön 
verotuksen tasosta. 

Esityksen lähtökohtana on, että sijoittajien 
osinkoverotusta kiristetään saattamalla osin-
got osittaisen kahdenkertaisen verotuksen 
piiriin. Samalla kuitenkin on pyrittävä tur-
vaamaan yrittäjien toimintaedellytykset ja 
kannustamaan yksityishenkilöitä yrittämi-
seen, millä voidaan luoda uusia työpaikkoja. 
Yrittäjien verotusta ei sen vuoksi ole perus-
teltua kiristää. Tästä seuraa, että yrittäjien 
saamia osinkoja tulisi verottaa eri tavoin kuin 
passiivisten sijoittajien osinkoja. Osingonsaa-
jat on tässä mielessä jaettava kahteen ryh-
mään. 

Käytännöllisimpänä kriteerinä eroteltaessa 
aktiiviyrittäjiä ja sijoittajia voidaan käyttää 
sitä, onko osingon jakava yhtiö julkisesti no-
teerattu. Tällaisen yhtiön osingonjaossa on 
yleensä kysymys yhtiöön tehdyn passiivisen 
sijoituksen tuotosta, vaikkakin listautuneena 
on myös perheyrityksiä. Listautumisen käyt-
töä rajanvedon perusteena puoltaa se, että 
pörssinoteeraus vaikuttaa nykyisinkin osin-
koverotukseen ja nykyjärjestelmän rakenteet 
ovat siten käytettävissä. Listautuneiden yhti-
öiden osinkojen ankarampi verotus voi jos-
sain määrin hillitä uusia listautumisia. Osin-
gonjaon verokohtelu ei kuitenkaan ole listau-
tumispäätöksiä tehtäessä ratkaiseva tekijä. 
Mikäli yhtiöllä on huomattavia osinkoja saa-

via pääosakkaita, heidän listaamattomista yh-
tiöistä nostettujen osinkojensa verokohteluun 
vaikuttaa edempänä selostettava euromääräi-
nen raja. Tämä alentaa heidän osaltaan osin-
koverotuksen aiheuttamaa listautumiskyn-
nystä. Esityksessä ehdotetaan, että luonnol-
listen henkilöiden osinkotulojen verotuksessa 
tehtäisiin ero sen perusteella, onko osinko 
saatu julkisesti noteeratusta yhtiöstä.  

Julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkeil-
la tarkoitettaisiin tässä yhteydessä arvopape-
rimarkkinalain (495/1989) 3 §:ssä tarkoitettu-
ja arvopapereita, joilla käydään julkisesti 
kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla tai 
muussa ostajien ja myyjien yhteen saattami-
seksi ammattimaisesti järjestetyssä kaupan-
käynnissä, jolle on lain mukaisesti vahvistet-
tu säännöt. Säännös soveltuisi pörssin päälis-
tan lisäksi myös muilla listoilla noteerattui-
hin yhtiöihin. Tällainen rajaus palvelee rajat 
ylittävien osinkojen neutraalia verotusta. Ul-
komaalaisten yhtiöiden osalta ei ole mahdol-
lista soveltaa jakoa päälistaan ja muihin lis-
toihin.  

Osingot ovat edellä kuvatulla tavalla 
useimmissa maissa osittain veronalaisia. 
Myöskään Suomessa ei ole aiheellista toteut-
taa täydellistä kahdenkertaista verotusta. 
Voitonjaon kokonaisverorasitusta voidaan pi-
tää kohtuullisena noin 70 prosenttisen osin-
koverotuksen tasolla ottaen huomioon Suo-
men kansainvälisesti vertaillen matalat yhtei-
sö- ja pääomaverokannat. Jos osinko verote-
taan pääomatulona, osakeyhtiön verokanta 
on 26 prosenttia ja pääomaverokanta 28 pro-
senttia, osingonjakoon kohdistuva kokonais-
verorasitus on 40,50 prosenttia. 

Listatusta yhtiöstä saatua osinkoa pidetään 
nykyisin yhtiön nettovarallisuudesta riippu-
matta pääomatulona. Tähän menettelyyn ei 
ole aihetta tehdä muutosta. Esityksessä ehdo-
tetaan, että listatusta yhtiöstä saadusta osin-
gosta luetaan 70 prosenttia yksityishenkilön 
pääomatuloksi. 
 
Muusta osakeyhtiöstä saatu pääomatuloksi 
katsottava osinko 

Yhtiöön jätetty nettovarallisuus kerryttää 
nykyisin pääomatulo-osinkoa. Tätä kannus-
tetta yritysten pääomarakenteen vahvistami-
seen on pidetty nykyisen osinkoveromallin 
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myönteisenä piirteenä. Tasetta vahvistava pe-
rusrakenne on syytä edelleen säilyttää. Esi-
tyksessä ehdotetaan sen vuoksi, että muusta 
kuin listatusta yhtiöstä saatu osinko jaettai-
siin nykyiseen tapaan verotettavaksi pääoma-
tulona ja ansiotulona yhtiön osakekohtaisen 
matemaattiseen arvoon perustuvan nettova-
rallisuuden perusteella. 

Nettovarallisuuden laskentaa ehdotetaan 
muutettavaksi edempänä esitettävistä syistä 
niin, että elinkeinotoimintaa harjoittavan osa-
keyhtiön yrittäjäasemassa olevan osakkaan 
osakkeiden hankintaan käytettyä korollista 
velkaa ei enää vähennettäisi hänen osak-
keidensa arvosta osingon pääomatulo-osuutta 
laskettaessa, eikä velan korkoa yhtiöstä saa-
dun osingon määrästä ennen osingon pää-
omatulo-osuuden laskemista. Muilta osin 
laskentaa ei ehdoteta muutettavaksi. 

Hyvityksen kanssa yhteenlasketun brutto-
määräisen pääomatulo-osingon raja on ny-
kyisin 13,5 prosenttia matemaattisesta arvos-
ta. Raja on pelkän netto-osingon mukaan las-
kettuna 9,585 prosenttia. Pääomatulon osuus 
nettovarallisuudesta määriteltiin alun perin 
ajankohtana, jolloin korkotaso oli huomatta-
vasti korkeampi kuin nykyisin. Vaikka korot 
lähtisivätkin tämän hetkiseltä alhaiselta tasol-
ta nousuun, korkotason ei voida kuitenkaan 
olettaa nousevan merkittävästi. Nykyoloissa 
osingon pääomatulo-osuus on perusteltua 
vahvistaa alhaisemman tuottotason perusteel-
la. Esityksessä ehdotetaan täksi tasoksi yh-
deksää prosenttia. 

Pääomatulona verotettavasta osingosta ei 
käytännössä nykyisin mene veroa, koska yh-
tiöveron hyvitys vastaa osinkotulosta mene-
vää veroa. Pääomaosingon osalta nykyjärjes-
telmää vastaa siten lähinnä malli, jossa osin-
ko on verovapaata tuloa. Verovapaus ei kui-
tenkaan johda taloudellisesti täysin samaan 
tulokseen kuin nykyjärjestelmä. Nykyisin 
osinko ja hyvitys luetaan yhteensä brutto-
määrältään verotettavaksi pääomatuloksi, 
mutta hyvitys luetaan toisaalta osakkaan hy-
väksi maksettuna verona. Jos osakkaalle ei 
pääomatuloon kohdistuvien vähennysten, ku-
ten korkojen, jälkeen jää verotettavaa pää-
omatuloa, osakas saa hyvityksen eli yhtiön 
maksaman veron takaisin. Tämä ei ole uu-
dessa järjestelmässä mahdollista.  

Kuten osinkotulojen verotus yleensä, myös 

suurten osinkojen verotus on kansainvälises-
tikin vertaillen Suomessa hyvin edullista. 
Osinkotuotot ovat viime vuosina nousseet 
voimakkaasti. Niistä puolet kertyy alle 
10 000 henkilölle. Kun uudistuksessa siirry-
tään osinkotulojen osittaiseen kahdenkertai-
seen verotukseen, on luontevaa, ettei edellä 
esitetty pääomatulo-osinkojen verovapaus 
ole rajaton. Järjestelmässä, jossa listattujen 
yhtiöiden maksamia osinkoja yleisesti vero-
tettaisiin, suurten osinkojen verotuksen lie-
vyys erityisesti korostuisi. Onkin perusteltua, 
että osinkojen nettovarallisuuden mukaan 
laskettavalle verovapaalle määrälle säädetään 
raja. Suurten osinkojen verotuksen taso lä-
henisi tällöin kansainvälistä käytäntöä.  

Kun otetaan huomioon keskimääräisen per-
heyrittäjän tulotaso, verovapaiden pääoma-
osinkojen rajaksi ehdotetaan 90 000 euroa. 
Rajan ylittävältä osalta osinkotulo olisi 70 
prosenttisesti veronalaista. Tällöin esimer-
kiksi 200 000 euron osingoista menisi veroa 
21 560 euroa eli hieman yli 10 prosenttia. 
Yhtiön vero ja osinkovero yhteenlaskettuina 
verorasitus olisi noin 34 prosenttia eli noin 
viisi prosenttiyksikköä enemmän kuin yhtiö-
vero tällä hetkellä.  

Verovapaan osingon rajan on oltava henki-
lökohtainen, koska muutoin sitä olisi helppo 
kiertää nostamalla osinkoa useasta yhtiöstä. 
Henkilökohtaisena määrättävää rajaa sovel-
lettaisiin vastaavasti kunkin yhtiön osakkaan 
osalta erikseen, joten esimerkiksi puolisot 
voisivat saada osinkoja verovapaasti yhteen-
sä 180 000 euroa.  

 
Osinkotulosta menevän veron vähentäminen 
varallisuusverosta  

Edempänä ehdotetaan, että listatun yhtiön 
toiselle yhtiölle jakama osinko verotettaisiin 
osingon ensi vaiheessa saaneen listaamatto-
man yhteisön tulona. Tämä on ainoa keino 
johdonmukaisella ja hallinnollisesti yksinker-
taisella tavalla toteuttaa listattujen yhtiöiden 
osinkoon kohdistuvaksi tarkoitettu verotus. 
Jos listaamattoman yhtiön osakkaana olevaa 
yksityishenkilöä vielä verotetaan listaamat-
tomalta yhtiöltä saadusta osingosta, osingon-
jakoon liittyvä vero kertaantuu ja osinkoon 
kohdistuvan vero ylittää 40,5 prosentin tason. 
Ongelma koskee osaa niistä noin 2 000 hen-
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kilöstä, joiden listaamattomista yhtiöistä 
saama osinkotulo ylittää 90 000 euroa vuo-
dessa. Suurin osa saanee osinkoja yhtiöistä, 
joilla on suhteellisen vähän omistuksia lista-
tuissa yhtiöissä. Taloudellisesti merkittävä 
vaikutus asialla on enintään muutamalle sa-
dalle osakkaalle. 

Tällaisen veroseuraamuksen poistaminen 
olisi teknisesti hankalaa. Verohallinnon olisi 
seurattava periaatteessa kaikkien listatulta 
yhtiöltä osinkoa saaneiden osakeyhtiöiden 
osinkovirtoja. Olisi silti vaikea täsmällisesti 
määritellä, mitkä osingot otetaan laskennassa 
huomioon, jos osinkoja jaetaan edelleen vas-
ta seuraavina vuosina. Järjestelmä muistuttai-
si yhtiöveron hyvittämistä osakkaalle, mistä 
uudistuksessa on päätetty luopua. Esityksessä 
on päädytty siihen, ettei näin raskaaseen ko-
ko osakeyhtiö- ja omistajakenttää koskevaan 
järjestelmään ole syytä mennä hyvin pienen 
omistajajoukon verotuksen toteuttamiseksi. 

Yli 90 000 euroa pääomatulona verotetta-
vaa osinkoa saavat maksavat usein myös 
omistamiensa osakkeiden perusteella varalli-
suusveroa. Osinkoa joudutaan nostamaan yh-
tiöstä varallisuusveron maksamiseksi. Kun 
osinkoonkin kohdistuu verotus, verotuksen 
voidaan katsoa kertaantuvan. Useampikertai-
sen verotuksen  lieventämiseksi ehdotetaan, 
että varallisuusveroa huojennettaisiin niissä 
tapauksissa, joissa verovelvollinen on mak-
sanut veroa yli 90 000 euron suuruisista lis-
taamattomista yhtiöistä saaduista pääomatu-
lona verotettavista osingoista. Huojennus 
tehtäisiin siten, että varallisuusverosta vä-
hennettäisiin yli 90 000 euron osingosta las-
kettu pääomatulovero, enintään kuitenkin ve-
rovelvolliselle pääomatulosta maksuunpan-
nun veron määrä. 

 
Ansiotuloksi katsottava osinko 

Nettovarallisuudelle lasketun tuoton ylittä-
vältä osalta osinko verotetaan nykyisin ansio-
tulona. Kun ansiotulon marginaalivero jää al-
le 29 prosentin, verotus on nykyisin pääoma-
osingon verotusta kevyempää ja verovelvol-
linen ei pelkästään saa osinkoa verovapaasti 
vaan saa hyvityksenä yhtiön veroa takaisin. 
Ehdotettavassa järjestelmässä yhtiön veroa ei 
enää hyvitetä. Voiton ja osingon kokonaisve-
rorasitus on aina vähintään yhteisöverokan-

nan suuruinen.  
Esityksen mukaan osinkotulosta 70 pro-

senttia olisi veronalaista tuloa edellä maini-
tuin pääomatulo-osinkoa koskevin poikkeuk-
sin. Tämä koskisi myös ansiotulona verotet-
tavaa osinkoa. Yrittäjän nostaman voiton ja 
muun ansiotulon verotuksen tason ei tulisi 
merkittävästi poiketa toisistaan. Progressiivi-
sen veroasteikon ylimmillä tasoilla ansiotulo-
osingon verotus olisi uudistuksen jälkeen 
suunnilleen saman tasoista kuin nykyisinkin 
ja siten samantasoista kuin muunkin ansiotu-
lon verotus. Tätä voidaan pitää tavoitteena, 
jotta osakeyhtiömuodossa toimiminen ei 
muodostuisi edullisemmaksi hankittaessa an-
siotuloja ilman sanottavaa nettovarallisuutta. 

Keskituloisilla ja pienten ansiotulo-osin-
kojen kohdalla osinkona nostetun voiton ve-
rotus kiristyisi nykyiseen verrattuna hyvi-
tysmahdollisuuden puuttumisen vuoksi. Tä-
mä vaikutus voidaan kuitenkin kokonaan 
välttää sillä, että yhtiö maksaa yhtiössä työs-
kentelevälle osakkaalle palkkaa. Joissakin 
yhtiöissä ansiotulo-osinkoja saavina osakkai-
na saattaa olla henkilöitä, jotka eivät voi nos-
taa yhtiöstä palkkaa sen vuoksi, etteivät 
työskentele yhtiössä. Kysymys on useimmi-
ten passiivisista osakkaista, kuten lapsista ja 
muista perheenjäsenistä, joille osakeomistus 
on hajautettu. Osinkoverotuksen lievennys-
perusteet eivät varsinaisesti sovellukaan tä-
hän ryhmään.  

Tämänkin ryhmän osalta ansiotulo-osin-
kojen verotusta on kuitenkin perusteltua jos-
sain määrin lieventää siitä, mihin perusrat-
kaisu johtaisi. Ansiotulo-osinkojen perusteel-
la ei nykyisin myönnetä tuloverolain 
105 a §:ssä tarkoitettua kunnallisverotuksen 
ansiotulovähennystä, vaikka vähennys myön-
netään palkkatulojen lisäksi myös jaettavan 
yritystulon ansiotulo-osuuden ja yhtymän 
osakkaan ansiotulo-osuuden perusteella. Esi-
tyksessä ehdotetaan, että vähennys myönnet-
täisiin jatkossa myös ansiotulona verotetta-
van osinkotulon perusteella.  

 
Muusta yhteisöstä kuin osakeyhtiöstä saatu 
voitonjako 

Yhtiöveron hyvityksestä annetun lain sään-
nöksiä sovelletaan nykyisin osuuspääomalle 
ja sijoitusosuudelle korkoa maksavaan koti-
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maiseen osuuskuntaan samoin kuin kantara-
hasto-osuudelle voitto-osuutta ja lisärahasto-
sijoitukselle korkoa maksavaan kotimaiseen 
säästöpankkiin. Nämä suoritukset ovat osin-
koon verrattavaa voitonjakoa, ja niitä on pe-
rusteltua verottaa osingon tavoin myös ehdo-
tettavassa järjestelmässä. 

Mainittujen yhteisöjen voitonjakoa käsitel-
lään nykyisin listattujen yhtiöiden tapaan ko-
konaan pääomatulona. Uudessakaan järjes-
telmässä ei ole käytännön syistä perusteltua 
jakaa näiden yhteisöjen voittoa ansio- ja pää-
omatuloksi, eikä voittoa voida pitää sellaise-
na yrittäjätulona, jota 90 000 euron verova-
paa osa koskisi. Näiden yhteisöjen jakamaa 
voittoa käsiteltäisiin siten kokonaan pääoma-
tulona, joka olisi yksityishenkilölle 70 pro-
senttisesti veronalaista. 

Kulutusosuuskuntien jäseninä on kuitenkin 
satoja tuhansia yksityishenkilöitä, joiden 
saamat osuuspääoman korot ovat tyypillisesti 
enintään muutamia kymmeniä euroja. Nykyi-
sin näistä tuloista ei hyvitysjärjestelmässä ole 
tosiasiassa mennyt veroa, koska hyvitys on 
kattanut veron määrän. Uudessa järjestelmäs-
sä näiden tulojen veronalaisuuteen liittyvä 
ilmoitusvelvollisuuden täyttäminen ja tulojen 
selvittämisestä aiheutuva hallinnollinen työ 
muodostuvat suuriksi veron tuottoon verrat-
tuna. Tämän vuoksi on perusteltua, ettei täl-
laisista  voitto-osuuksista mene veroa.  

Erityisesti maatalouden harjoittajat ovat 
tuottajaosuuskuntien jäseniä. Nämä osuus-
kunnat saattavat maksaa kulutusosuuskuntia 
suurempia osuuspääoman korkoja, jotka 
enimmillään voivat olla tuhansia euroja. 
Osuuspankkien lisäosuuksien perusteella 
maksetaan myös korkoja, jotka voivat mää-
rältään olla satoja euroja. Kun näihin tuloihin 
sovelletaan nyt hyvitysjärjestelmää, on nii-
den verotus ollut yhdenkertaista. Siirtymisel-
le osittain kahdenkertaiseen verotukseen ei 
näiltä osin ole samoja perusteita kuin lista-
tuista yhtiöistä saatujen osinkojen osalta. 
Tämän vuoksi on perusteltua, että verotus 
säilyy tällaisten tavanomaisten osuuspää-
oman korkojen osalta olennaiselta osin yh-
denkertaisena. Vapautus esitetään toteutetta-
vaksi niin, että tuloverolain mukaan verotet-
tavat edellä mainitut tulot olisivat veronalai-
sia vain 1 500 euron ylittävältä osalta. Halli-
tus seuraa säännöksen tarkoituksenmukai-

suutta verrattuna osakeyhtiömuotoa koske-
viin ratkaisuihin säännöksestä saatavien käy-
tännön kokemusten perusteella. 

Raja olisi verovelvolliskohtainen ja koskisi 
kaikkia eri yhteisöiltä saatuja kysymyksessä 
olevia tuloja yhteensä. Kulutusosuuskunnilta 
saadut korot verotetaan henkilökohtaisena tu-
lona, kun taas tuottajaosuuskuntien maksa-
mat korot ovat usein maatalouden tuloa. Ko-
rot ovat harvemmin elinkeinotoiminnan tu-
loa. Raja koskisi verovelvollisen kaikista tu-
lolähteistä yhteensä saamia kysymyksessä 
olevia tuloja. Koska sillä, mihin tulolähtee-
seen verovapaus kohdistuu, on vaikutusta ve-
rotuksen lopputulokseen, asiasta säädettäisiin 
tuloverolain 33 d §:ssä.  

 
Yksityishenkilön elinkeinon tai maatalouden 
tulolähteeseen kuuluvan osingon verotus 

Jos luonnollisen henkilön osakkeet kuulu-
vat henkilön yritystoiminnan tulolähteeseen, 
saadut osingot ovat nykyjärjestelmässä yh-
tiöveron hyvityksineen kokonaan veronalais-
ta elinkeinotoiminnan tai maatalouden tuloa. 
Osakkeet luetaan yritystoiminnan nettovaral-
lisuuteen ja ne osaltaan korottavat pääomatu-
lona verotettavan yritystulon määrää. Osin-
kotulon tulolaji määräytyy yritystulon tulola-
jin eikä osinkoa jakavan yhtiön nettovaralli-
suuden mukaan. Julkisesti noteeratusta yhti-
östä saatu osinko saattaa olla yrityksen netto-
varallisuudesta riippuen myös ansiotuloa. 

Ehdotettavassa järjestelmässä osinkotulot 
olisivat yksityishenkilölle 70 prosenttisesti 
veronalaisia. Poikkeuksena listaamattomista 
yhtiöistä saadut pääomatulo-osingot olisivat 
90 000 euroon asti verovapaita. Verotuksen 
perusteena olisi osinkoa jakavan yhtiön lis-
tautuminen ja nettovarallisuus. Jos yritystoi-
minnan tulolähteeseen kuuluvia osinkoja ve-
rotettaisiin täysin samoilla perusteilla, osin-
got olisi erotettava yritystulolähteen tulon 
laskennasta, jotta esimerkiksi 90 000 euron 
enimmäisraja voitaisiin ottaa huomioon. Toi-
saalta jos osingot eivät kerryttäisi nettovaral-
lisuuden perusteella jaettavaa yritystuloa, ei 
osakkeita olisi myöskään perusteltua sisällyt-
tää yrityksen nettovarallisuuteen. Osinkojen 
erottaminen yritystulosta ja osakkeiden erot-
taminen nettovarallisuudesta olisi monessa 
tapauksessa verovelvollisille epäedullisem-
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paa ja hallinnollisesti vaikeasti toteutettavis-
sa.  

Osingot olisivat 70 prosenttisesti veron-
alaista elinkeinotoiminnan tai maatalouden 
tuloa riippumatta siitä, mistä yhtiöstä ne on 
saatu. Osakkeet luettaisiin nettovarallisuu-
teen, ja yritystulo, johon osingoista sisältyy 
70 prosenttia, jaettaisiin ansio- ja pääomatu-
loksi.  

Listatuista yhtiöistä saatujen osinkojen ve-
rotus muodostuu ehdotetussa mallissa edulli-
semmaksi kuin jos osakkeet ja osingot erotet-
taisiin yrityksen varoista ja tuloista, koska 
suurempi nettovarallisuus kasvattaa pääoma-
tuloa yleensä enemmän kuin osinkojen mää-
rän. Muusta kuin listatusta yhtiöstä saatujen 
osinkojen osalta osinkoverotus on ankaram-
paa. On kuitenkin varsin harvinaista, että yk-
sityisyritysten käyttöomaisuuteen kuuluu lis-
taamattomien yhtiöiden osakkeita, joille 
maksetaan merkittävää osinkoa.  

 
 

3.3. Yhteisön saaman osakkeiden luovu-
tusvoiton verotus  

Perinteisesti ketjuverotusta on tarkasteltu 
osinkoverotukseen liittyvänä ilmiönä. Erityi-
sesti kansainvälisten yritysten toiminta on 
organisoitu konserneiksi, joissa saattaa olla 
omistusketjussa useita yhtiöitä. Ketjuverotus-
ta aiheutuu osinkojen siirtyessä yhtiösektorin 
sisällä, jos yhteisön tulona kertaalleen vero-
tettuun voittoon kohdistuu verotus myös sitä 
yhteisömuotoiselle osakkaalle jaettaessa. 
Nykyisessä osinkoverotuksessa ketjuverotus 
on poistettu hyvitysjärjestelmällä. Osinko ja 
siihen liittyvä hyvitys ovat elinkeinoverolain 
5 §:n 1 momentin 3 kohdan nojalla yhteisön 
veronalaista tuloa. Kun hyvitys vastaa osin-
gosta menevää veroa, ei osinkoon tosiasiassa 
kohdistu verorasitusta riippumatta siitä, mi-
hin omaisuusryhmään osakkeet kuuluvat.  

Hyvitysjärjestelmästä luovuttaessa on rat-
kaistava, miten osinkoihin kohdistuva ketju-
verotus poistetaan. Ketjuverotusta ei nykyi-
sin kuitenkaan tarkastella pelkästään osinko-
verotukseen liittyvänä kysymyksenä. Yhtei-
sön omistamien osakkeiden tuottaman osin-
gon ja osakkeiden luovutusvoiton verotus 
liittyvät toisiinsa. Osinko ja luovutushinta 
voidaan rinnastaa erinä, joilla tytäryhtiön 

voitto nostetaan emoyhtiölle. Arvonnousu ja 
osinko muodostavat tuottokokonaisuuden. 
Kun  osingonjaosta pidättäydytään, tuotto 
painottuu arvonnousuun. Toisaalta osingon-
jako johtaa lyhyellä aikavälillä tarkasteltuna 
osakkeiden arvon alentumiseen osingon mää-
rällä.  

Koska tytäryhtiö on erillinen verovelvolli-
nen, sen saama tulo verotetaan erikseen ty-
täryhtiön tulona. Tytäryhtiön osakkeiden ar-
vonnousun voidaan katsoa perustuvan tytär-
yhtiöön jo kertyneisiin ja sen odotettavissa 
oleviin tuloihin. Tytäryhtiön arvonnousun 
verottaminen emoyhtiön verotuksessa johtaa 
näin ajatellen kahdenkertaiseen verotukseen. 
Useissa maissa onkin päädytty ketjuverotuk-
sen poistamista koskevissa ratkaisuissa rin-
nastamaan suorasijoitusten osalta osakkeiden 
luovutusvoitot ja osingot. Ketjuverotusta 
koskevat ratkaisut edellyttävät Suomessakin 
kannanottoa siihen, miten suhtaudutaan 
osakkeiden luovutusvoittojen verotukseen.  

 
 

3.3.1. Luovutusvoittojen verovapauden 
arviointi 

Yhteisön saaman luovutusvoiton verova-
pautta ja siihen välttämättä liittyvää luovu-
tustappioiden ja menetysten vähennyskelvot-
tomuutta voidaan perustella edellä mainituil-
la rakenteellisilla syillä. Tärkeä tosiasiallinen 
peruste osakkeiden luovutusvoittojen vero-
vapaudelle on kuitenkin vastaaminen kan-
sainväliseen verokilpailuun. Viime vuosina 
useat EU:n jäsenvaltiot ovat edellä kuvatulla 
tavalla siirtyneet luovutusvoittojen verova-
pausjärjestelmään. Viimeksi näin on tapahtu-
nut Ruotsissa 1 päivästä heinäkuuta 2003. 
Norjan hallitus on lisäksi 26 päivänä maalis-
kuuta 2004 päättänyt vapauttaa luovutusvoi-
tot verosta sanotusta päivästä lukien.  

Yhtiöiden luovutusvoittojen verokohtelulla 
saattaa olla vaikutusta lähinnä konsernien 
emoyhtiöiden kotipaikan valintaan sekä kon-
sernien erilaisten hallinto-, palvelu- ja hol-
dingyhtiöiden sijoittautumiseen. Tällaisten 
toimintojen, joilla ei luonnostaan ole välitön-
tä fyysistä liityntää mihinkään nimenomai-
seen paikkaan, katsotaan olevan herkkäliik-
keistä veropohjaa. Konserniyhtiöitä voidaan 
perustaa ja niiden sijaintipaikkaa vaihtaa suh-
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teellisin vähäisin välittömin kustannuksin. 
Yhteisön alueella on myös poistettu veroes-
teitä tällaisilta rajat ylittäviltä järjestelyiltä.   

Verojärjestelmän kansainväliseen kilpailu-
kykyyn liittyvät kysymykset koskettavat en-
sisijaisesti suuria kansainvälisiä yhtiöitä. 
Luovutusvoittojen verokohtelu eri maissa 
vaikuttaa tällä hetkellä Suomeen liittyen ra-
kenne- ja sijoittautumisratkaisuihin lähinnä 
sellaisten yhtiöiden kohdalla, joiden toiminta 
on hyvin kansainvälistä. Toisaalta yritystoi-
minnan jatkuva kansainvälistyminen ja uusi-
en EU:n jäsenvaltioiden mukanaan tuoma ki-
ristyvä verokilpailu voivat tehdä verokilpai-
lunäkökohdista merkityksellisiä pienemmil-
lekin yrityksille.  

Yritysten verovapaudella houkutteleminen 
ei välittömästi tuo verotuloja. Emoyhtiöiden 
ja hallinto-, palvelu- ja holdingyhtiöiden yh-
tiöiden sijaintipaikalla ei myöskään periaat-
teessa pitäisi olla verotuottojen kannalta 
suurta merkitystä. Yleensä oleellisempaa on, 
että maassa harjoitetaan mahdollisimman 
paljon kannattavaa työllistävää yritystoimin-
taa. Holdingtyyppisillä yhtiöillä ei yleensä 
ole suurta työllistämisvaikutusta. 

Konsernien emoyhtiöistä ja myös erilaisista 
hallintoyhtiöistä katsotaan kuitenkin yleisesti 
olevan sekä välittömiä että välillisiä hyötyjä 
sijaintivaltiolleen. Konsernin voitot on pää-
sääntöisesti kotiutettava emoyhtiöön, jotta ne 
voidaan jakaa osinkoina omistajille. Kan-
sainvälisten rahoitusmarkkinoiden tehostu-
misen myötä osingonjaon merkitys on lisään-
tynyt. Osinkoja emoyhtiön omistajille jaetta-
essa emoyhtiön sijaintivaltio perii yleensä 
osingoista lähdeveron. Emoyhtiöiden sijain-
tivaltiot voivat myös jossain määrin hyötyä 
voittojen ohjaamisesta konsernin sisällä. 
Konsernissa on usein tarve näyttää voitto 
mahdollisimman nopeasti suoraan emoyhti-
össä.  

Osakkeiden luovutusvoittojen vapautuksen 
merkittävimpänä etuna pidetään sitä, että se 
mahdollistaa yritysten omistusrakenteiden 
joustavat muutokset. Tällöin rakennejärjeste-
lyjen yhteydessä ei realisoidu veronalaista 
arvonnousua eikä verotus siten aiheuta estei-
tä kansainvälisen liiketoiminnan edellyttä-
mille rakennemuutoksille. Vapautus myös 
mahdollistaa konserniyhtiöissä syntyneiden 
voittojen verovapaan kuljettamisen konsernin 

sisällä myös luovutusvoittoina ja verovapaan 
kotiuttamisen emoyhtiöön, josta ne voidaan 
jakaa osinkoina omistajille tai sijoittaa uudel-
leen tytäryhtiöihin. 

Asiaa voidaan tarkastella verokilpailun 
pohjalta myös välittömämpien verotuottovai-
kutusten näkökulmasta. Kun Suomessa luo-
vutusvoittoja verotetaan, mutta tappiot ovat 
myös vähennyskelpoiset, tietynlaisen veroar-
bitraasin mahdollisuus on suuri useiden mui-
den valtioiden soveltaessa päinvastaista jär-
jestelmää. Konsernin omistusrakenne voi-
daan muokata EU:n yritysjärjestelydirektii-
vin määräysten mukaisella osakevaihdolla 
esimerkiksi niin, että suomalaisen emoyhtiön 
omistama tytäryhtiö, jonka luovutus tuottaisi 
voittoa, luovutetaan osakevaihdolla sellaises-
sa maassa olevalle tytäryhtiölle, jossa luovu-
tusvoitot ovat verovapaita. Järjestelyssä luo-
vutetut osakkeet korvautuvat emoyhtiön ve-
rotuksessa ulkomaisen tytäryhtiön osakkeilla 
hankintamenon säilyessä samana. Kun ulko-
mainen tytäryhtiö on myynyt vaihdossa saa-
mansa osakkeet verovapaasti, voitto sisältyy 
sen osakkeiden arvoon. Jos se voi jakaa voi-
ton emoyhtiölle osinkona verovapaasti, luo-
vutusvoitto palautuu tosiasiassa verovapaasti 
emoyhtiölle.  

Esimerkiksi Konserniverokeskuksessa, jos-
sa verotetaan 250:een Suomen suurimpaan 
konserniin kuuluvat yritykset, on käyttö-
omaisuusosakkeisiin liittyvien vähennysten 
määrän voitu todeta jatkuvasti kasvaneen ja 
verovuonna 2002 jopa ylittäneen vastaavien 
osakkeiden myyntivoittojen määrän. 

Tilastollisesti ei ole kuitenkaan selvitettä-
vissä, missä määrin kehitykseen vaikuttaa 
edellä mainittu mahdollisuus käyttää hyväksi 
valtioita, jotka soveltavat verovapausjärjes-
telmää. Ruotsissa verovapausjärjestelmään 
siirtymistä perusteltiin nimenomaan mahdol-
lisuudella vähentää tappiot Ruotsissa ja saada 
voitot verovapaana ulkomailla. Ruotsin val-
tiovarainministeriölle jätetyssä mietinnössä 
(SOU 2001:11) luovutusvoittovapautuksen 
valtiontaloudelliseksi nettovaikutukseksi ve-
rotulojen menetyksenä arvioitiin 200 miljoo-
naa kruunua. Kansainvälinen kehitys ja kiih-
tyvä verosuunnittelu huomioon ottaen on il-
meistä, että luovutusvoittojen vapauttaminen 
verosta ei kansainvälisten yritysten osalta 
vähentäisi verotuloja. Suomen laaja arvon-
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alentumispoistojen vähennyskäytäntö huo-
mioon ottaen vaikutus voisi olla päinvastai-
nen.  

Yritystoimintaa harjoitetaan yhä yleisem-
min useasta yhtiöstä koostuvassa konsernis-
sa. Suomessa voimassa olevat verotusperiaat-
teet edellyttävät, että konsernin sisäisiin yhti-
öiden välisiin liiketoimiin sovelletaan hin-
noittelussa käyvän arvon periaatetta. Konser-
nin sisäisten osakeluovutusten on nykyisin 
tapahduttava käyvällä hinnalla, mikä vaikeut-
taa yritysjärjestelyjä. Ongelman ratkaisemista 
on pidetty tärkeänä. Yhtenä keinona on ollut 
esillä mahdollisuus vapauttaa konsernin si-
säiset luovutukset verosta. Tämä voisi tapah-
tua hyväksymällä alihintaiset luovutukset, 
jolloin realisoitumaton arvonnousu siirtyy 
osakkeet vastaanottaneen yhtiön tuloksi, tai 
lykkäämällä luovuttajaan kohdistuvat vero-
seuraamukset, kunnes osakkeet ovat siirty-
neet konsernin ulkopuolelle.  

Pelkästään konsernin sisäisiin luovutuksiin 
liittyvä verovapaus on kuitenkin ongelmalli-
nen sen vuoksi, että verovapaa luovutus olisi 
ilmeisesti voitava tehdä yhteisöoikeudellisis-
ta syistä myös EU:n jäsenvaltiosta olevalle 
tytäryhtiölle, jolloin arvonnousu jäisi lopulli-
sesti Suomessa verottamatta. Tämä ei olisi 
perusteltua järjestelmässä, jossa tappioiden 
vähentämisoikeutta ei ole rajoitettu. Konser-
nin sisäisten luovutusten verovapauteen so-
veltuisi muutenkin huonosti mahdollisuus sil-
ti vähentää realisoitumattomat arvonalentu-
miset. Tappioiden vähennyskelvottomuus ei 
puolestaan ole mahdollinen vain sen vuoksi, 
että luovutusvoitto voi jäädä lopullisesti ve-
rottamatta rajat ylittävissä tilanteissa. Toi-
saalta Tuloverotuksen kehittämistyöryhmän 
ehdottamaa mallia, jossa voiton maksuunpa-
noa lykätään kunnes osakkeet ovat siirtyneet 
konsernin ulkopuolelle, voidaan pitää hallin-
nollisesti vaikeasti toteutettavana ja järjes-
telmä olisi vaikeasti valvottavissa. 

Konsernin sisäisten yritysjärjestelyiden 
helpottaminen osakeluovutusten osalta ei 
mainitusta syystä ole toteutettavissa muutoin 
kuin yleisen luovutusvoiton verovapausjär-
jestelmän kautta, koska vain tällöin voidaan 
saavuttaa vastaavuus tappiovähennyksen 
osalta.  

Luovutusvoittojen verovapauteen siirtymi-
seen liittyisi verojärjestelmän kannalta eräitä 

ongelmallisia tekijöitä. Edellä selostettu tar-
kastelutapa on käytännössä pulmallinen sen 
vuoksi, että suuret luovutusvoitot muodostu-
vat yleensä siitä osuudesta, minkä ostaja 
maksaa kohdeyrityksen tulonodotuksista. 
Luovutusvoittoa ei tällöin vastaa kohdeyhti-
össä maksettu vero. Periaatteessa kohdeyhtiö 
maksaa veron tuloistaan tulonodotusten to-
teutuessa ostajan omistusaikana. Ostaja voi 
nostaa näin verotetun voiton verovapaasti 
osinkona. Kun maksettu luovutushinta ei toi-
saalta ole ostajalle vähennyskelpoinen, yh-
denkertainen verotus toteutuu. Jos maksettua 
kauppahintaa vastaavia tuloja ei kerrykään, 
lopputulos kuitenkin muodostuu ostajalle ve-
rotuksellisesti ankaraksi. Usein kohdeyhtiö 
hankitaan siinä tarkoituksessa, että sen liike-
toiminta voitaisiin kaupan jälkeen yhdistää 
ostajan toimintaan purkamalla kohdeyhtiö. 
Osakkeiden hankintamenon vähennyskelvot-
tomuus vaikeuttaa tällaista järjestelyä.  

Rajat ylittävissä omistuksissa johdonmu-
kaisuus ei esitetystä syystä välttämättä toteu-
du sen vuoksi, että luovutusvoittoa ja -tap-
piota verotetaan eri maissa eri tavalla. Toi-
saalta kysymys on kahdenkertaisen verotuk-
sen estämisestä vain, jos kohdeyhtiö maksaa 
normaalin yhtiöverokannan mukaisen veron. 
Jos sen voittoon kohdistuu vain alhainen ve-
rotus tai sitä ei veroteta lainkaan, vapautuk-
selle ei pitäisi olla perusteita.  

Verovapausmalli on ongelmallinen siksi, 
että verokohtelu tulee yleensä mukauttaa yri-
tyksen todelliseen taloudelliseen tilanteeseen 
ja veronmaksukykyyn. Realisoitunut luovu-
tusvoitto lisää verovelvollisen veronmaksu-
kykyä. Luovutustappio vastaavasti vähentää 
veronmaksukykyä ja sen tulisi olla muusta 
tulosta vähennyskelpoinen meno. Vähennys-
kelvottomuutta voidaan arvostella sellaisten 
yhtiöiden näkökulmasta, joiden osakeomis-
tusten arvot ovat alentuneet. Tappioiden vä-
hennyskelvottomuus saattaa lisätä jossain 
määrin riski-investointien kustannuksia.  

Luovutusvoittojen verovapauteen perustu-
va järjestelmä on hallinnollisesti raskaampi 
ja verosuunnittelun merkityksen kasvaessa 
myös verovelvollisille arvaamattomampi. 
Järjestelmään liittyy todennäköisesti myös 
valvontaongelmia. 
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3.3.2. Luovutusvoittojen verotusta koske-
va ehdotus 

EU:n jäsenvaltioista niin moni on omaksu-
nut luovutusvoittojen verovapauden, että 
suorasijoitusosakkeisiin kohdistuvaa luovu-
tusvoittovapautusta voidaan pitää Euroopassa 
päämallina. On mahdollista, että Suomen kil-
pailuasemat kansainvälisten yritysten sijoit-
tautumispaikkana heikkenevät, jos Suomen 
luovutusvoittoverojärjestelmä poikkeaa ra-
kenteellisesti kilpailijamaista. Mahdollisuu-
den konsernin sisäisiin osakeluovutuksiin il-
man verokustannuksia tulisi myös vastata 
kansainvälistä käytäntöä.  

Myös julkistaloudelliset näkökohdat näyt-
tävät puoltavan verovapausmallin käyttöön-
ottoa, vaikka muutoksen fiskaalisiin vaiku-
tuksiin liittyy suurta epävarmuutta. Suurim-
pien yritysten kohdalla nykyinen mahdolli-
suus veroarbitraasiin ja arvonalentumispois-
tojen vähentämismahdollisuudet voivat aihe-
uttaa huomattavia verotulojen menetyksiä. 

Muutoksen verotuloja alentavat vaikutuk-
set liittyvät lähinnä pienempien kansallisissa 
puitteissa toimivien yritysten kasvaviin vero-
suunnittelumahdollisuuksiin. Voidaan toi-
saalta pitää verovelvollisten välisen neutrali-
teetin kannalta oikeudenmukaisena, että 
myös pelkästään Suomessa toimivat yritykset 
voivat hyötyä luovutusvoittojen verovapau-
desta. 

Verojärjestelmän symmetrisyys edellyttää 
kansainvälisen käytännön mukaisesti luovu-
tustappioiden ja niihin rinnastettavien erien 
säätämistä verotuksessa vähennyskelvotto-
miksi. Verovapausjärjestelmässä symmetri-
syyden turvaaminen on käytännössä vaikeaa, 
mutta toisaalta välttämätöntä. Verovelvolli-
silla on kannustin realisoida tuloja mahdolli-
simman paljon verovapaan luovutusvoiton 
muodossa. Vastaavasti luovutustappioiden 
vähennyskelvottomuus kannustaa järjestelyi-
hin saada tappiot jossain muodossa hyödyn-
netyksi. Näitä verosuunnittelumahdollisuuk-
sia on välttämätöntä pyrkiä torjumaan erilai-
silla sulkusäännöksillä. 

Esityksessä ehdotetaan, että yhteisöjen 
saamat osakkeiden luovutusvoitot säädettäi-
siin edempänä esitetyin rajoituksin verova-
paiksi. Verovapaussäännöksiä sovellettaisiin 
osakeyhtiöiden, osuuskuntien, säästöpankki-

en ja keskinäisten vakuutusyhtiöiden vero-
tuksessa. Vastaavien osakkeiden luovutustap-
pioita ei saisi vähentää. Samalla olisi luovut-
tava mahdollisuudesta tehdä osakkeiden rea-
lisoitumattoman arvonalentumisen perusteel-
la verovähennyksiä.  

Esityksessä ehdotetaan lisäksi eräitä tyypil-
lisimpiä verosuunnittelumahdollisuuksia tor-
juttavaksi erityissäännöksillä. Lisäksi voitto-
jen verovapauden ja tappioiden vähennyskel-
vottomuuden edellyttämä symmetria voidaan 
turvata soveltamalla keinotekoisiin järjeste-
lyihin verotusmenettelystä annetun lain 
(1558/1995) 28 §:n veron kiertämistä koske-
vaa säännöstä. Tämän säännöksen tarkoitus 
on turvata lain tarkoituksen mukainen loppu-
tulos ja torjua esimeriksi keinotekoisilla vai-
heittaisilla toimilla ja hinnoittelupoikkeamil-
la tavoitellut veroedut. Säännöksen merkitys 
tulee korostumaan ehdotettavien luovutus-
voittosäännösten tulkinnassa luovutusvoiton 
ja -tappion verokohtelun vastaavuuteen liit-
tyvien rakenteellisten seikkojen vuoksi.  

Erityisesti luovutusvoittojen laaja verova-
paus lisää verosuunnittelumahdollisuuksia, 
joita ei kaikkia voida ennakoida. Hallitus tu-
lee tarvittaessa myöhemmin esittämään vero-
vapausäännösten sisältöön liittyviä täsmen-
nyksiä. 

 
3.3.3. Luovutusvoiton verovapauden so-

veltamisala 

Verovapauden rajoittuminen käyttöomai-
suusosakkeisiin 

Luovutusvoiton verovapaus on tarkoituk-
senmukaista rajata tilanteisiin, joissa kysy-
mys on pitkäaikaisista, omistajayhtiön liike-
toimintaan liittyvistä osakeomistuksista. Ly-
hytaikaisista sijoituksista saadut voitot on sen 
sijaan syytä rajata verovapauden ulkopuolel-
le. Luovutusvoittojen verotusta ei ole harmo-
nisoitu yhteisön lainsäädännössä, eivätkä ve-
rosopimusten määräykset yleensä rajoita luo-
vutusvoiton saajaan kohdistuvaa verotusoi-
keutta kohdeyhtiön asuinvaltion hyväksi. 
Kansainvälinen verotus ei siten vaikuta vero-
vapauden rajaukseen toisin kuin osinkojen 
kohdalla. EY:n perustamissopimus kuitenkin 
edellyttää, ettei jäsenvaltioissa asuvia kohde-
yhtiöitä saa asettaa perusteettomasti kotimai-
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sia huonompaan asemaan.  
Elinkeinoverolain omaisuuslajijaottelussa 

osakkeet voivat kuulua käyttö-, sijoitus-, 
vaihto- tai rahoitusomaisuuteen. Näiden li-
säksi yhteisöllä voi olla liiketoimintaan kuu-
lumattomia osakkeita, jotka eivät kuulu elin-
keinotoiminnan tulonlähteeseen, vaan muo-
dostavat niin sanotun henkilökohtaisen tulon-
lähteen. Elinkeinoverolaissa säädetään erik-
seen kunkin omaisuusryhmän osalta luovu-
tushinnan tuloutuksesta, hankintamenon ja 
arvonalentumisen vähennyskelpoisuudesta, 
sijoitusomaisuuden arvonnousujen tuloutu-
misesta sekä näiden vähennysten ja tuloutu-
misten peruuttamisesta. Tämän vuoksi on 
luonnollista, että luovutusvoittojen verova-
pautta sekä siihen liittyvää luovutustappioi-
den ja arvonalentumisten vähennyskelpoi-
suutta tarkastellaan omaisuusryhmäkohtai-
sesti.  

Kuten edellä on todettu, luovutusvoittojen 
verovapaus tulisi rajata yhtiön liiketoimin-
taan liittyviin osakeomistuksiin. Elinkeinove-
rolain omaisuuslajijaottelussa edellä mainittu 
tarkoittaisi verovapauden rajoittamista yhtiön 
käyttöomaisuusosakkeisiin.  

Käyttöomaisuutta ovat elinkeinoverolain 
12 §:n mukaan elinkeinossa pysyvään käyt-
töön tarkoitetut hyödykkeet, kuten esimer-
kiksi maa-alueet, arvopaperit, rakennukset, 
koneet ja kalusto. Käyttöomaisuuden kritee-
riksi on asetettu, että hyödykkeen tulee pal-
vella käyttöarvollaan verovelvollisen elin-
keinotoimintaa. Osakkeet kuuluvat käyttö-
omaisuuteen esimerkiksi silloin, kun niiden 
omistamisen tarkoituksena on lisätä tai muu-
ten edistää yrityksen suoritteiden menekkiä 
taikka turvata tai helpottaa liikkeen tarvitse-
mien tuotannontekijöiden hankkimista. Tyy-
pillisiä käyttöomaisuusosakkeita ovat esi-
merkiksi tytäryhtiöosakkeet ja omistusyhte-
ysyritysten osakkeet. Käyttöomaisuutena voi-
daan pitää myös niin sanottuja strategisia 
osakeomistuksia. Tällaisia voivat olla esi-
merkiksi samalla alalla tai lähialalla toimivan 
yhtiön osakkeet. Käyttöomaisuusosakkeille 
on tyypillistä, että ne on hankittu pitkäaikai-
seen omistukseen ja niiden omistamisella ta-
voitellaan ensisijaisesti muita tarkoitusperiä 
kuin osinkotuottoja tai lyhyen aikavälin ar-
vonnousuja. 

Muuhun kuin käyttöomaisuuteen kuuluvien 

osakkeiden luovutusvoitot olisivat edelleen 
veronalaisia. Vastaavasti niihin liittyvät luo-
vutustappiot ja arvonalenemiset olisivat vä-
hennyskelpoisia elinkeinoverolain voimassa 
olevien säännösten mukaisesti. Veronalaisia 
olisivat siten sijoitus-, vaihto- ja rahoitus-
omaisuuteen kuuluvien osakkeiden luovutus-
voitot. Vaihto-omaisuuden kohdalla rajaus 
on tarpeen siksi, että muutoin kysymys olisi 
tietyn toimialan verovapaudesta. Rahoitus-
omaisuuteen kuuluvien osakkeiden jääminen 
verovapauden ulkopuolelle on perusteltua ly-
hytaikaisen omistuksen vuoksi.  

Sijoitusomaisuutta ovat elinkeinoverolain 
11 §:n mukaan raha-, vakuutus- ja eläkelai-
tosten varojen sijoittamiseksi tai sijoitusten 
turvaamiseksi hankkimat arvopaperit, kiin-
teistöt ja muu sellainen omaisuus. Vastaavan-
lainen sijoitusomaisuuden määritelmä on va-
kuutusyhtiölaissa (1062/1979). Luottolaitos-
toiminnasta annetussa laissa ei sen sijaan ole 
sijoitusomaisuuden käsitettä. Elinkeinovero-
lain mukaan kirjanpidossa tehdyt vakuutus-
yhtiöiden sijoitusomaisuuden arvonkorotuk-
set sekä luottolaitosten niin sanottuun kau-
pankäyntivarastoon kuuluvien arvopaperien 
arvonnousut ovat veronalaista tuloa ja ar-
vonalenemiset vähennyskelpoista menoa. 
Luottolaitosten kaupankäyntivarastolla tar-
koitetaan eriä, jotka ovat kirjanpidossa vaih-
tuviin vastaaviin kuuluvia, kaupankäyntitar-
koituksessa pidettäviä arvopapereita. Luovu-
tusvoiton verovapauden ei ole tarkoituksen-
mukaista ulottua tällaiseen sijoitus- tai kau-
pankäyntitarkoituksessa pidettävään omai-
suuteen. 

Verovapaus koskisi erikseen lueteltuja yh-
teisöjä tulonsaajana. Kohteina voisivat olla 
vain osakeyhtiöiden osakkeet. Osuuskuntien 
osuuksissa ei periaatteessa ole kysymys sel-
laisista suorasijoituksista, joita säännös on 
tarkoitettu koskemaan, joten niistä saadut 
luovutushinnat olisivat edelleen veronalaisia. 
Verovapaus ei koskisi elinkeinotoimintaa 
harjoittavia elinkeinoyhtymiä tai yksityisiä 
elinkeinonharjoittajia.  

Jos yhteisön omistamat osakkeet eivät kuu-
lu elinkeinotoiminnan tulonlähteeseen, luo-
vutukseen ei sovellettaisi verovapaussään-
nöstä. Elinkeinotoimintaa harjoittavalla yhti-
öllä tällaiset tilanteet olisivat suhteellisen 
harvinaisia. Liiketoimintaan liittymättömät 
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sijoitukset jäisivät yleensä soveltamispiirin 
ulkopuolelle jo ehdotettavan omistusosuusra-
jan perusteella.  

 
Käyttöomaisuusosakkeiden omistusosuus ja 
-aika 

Yleensä ketjuverotus on eri maissa poistet-
tu siten, että vapautus koskee suorasijoi-
tusosinkoja, jotka on rajattu omistusosuuden 
mukaan. Varsinkin rajat ylittävien osinkojen 
osalta on harvinaista ulottaa verovapautta 
pieniin omistuksiin eli niin sanottuihin port-
foliosijoituksiin. Useissa maissa prosenttiraja 
on luovutusvoiton ja osinkojen verotuksen 
kohdalla sama, mitä voidaan pitää johdon-
mukaisena ja hallinnollista työtä helpottava-
na ratkaisuna. 

Suorasijoitusosinkojen määrittelyssä rajana 
käytetään yleisesti kymmentä prosenttia. Sitä 
sovelletaan muutetussa emo-tytäryhtiödirek-
tiivissä siirtymäkauden jälkeen. Myös tilas-
toinnissa suorasijoitusten ja portfoliosijoitus-
ten rajana pidetään kymmentä prosenttia. 
Osakeyhtiölaissa vähemmistösuoja, johon 
liittyy muun muassa oikeus osinkoon osake-
yhtiölain (734/1978) 12 luvun 4 §:n mukai-
sesti, perustuu myös kymmenesosan omis-
tukseen. Tämä raja on myös käytössä tulove-
rolain 48 §:n 1 momentin 3 kohdassa suku-
polvenvaihdoshuojennuksen ja varallisuusve-
rolain 26 §:n 3 momentissa yritysvarallisuu-
den varallisuusverohuojennuksen kohdalla. 
On perusteltua, että luovutusvoiton veron-
alaisuuden perusteena käytettäisiin tätä suo-
rasijoituksen rajaa eli kymmenen prosentin 
omistusta osingon jakavassa yhtiössä. Vero-
vapauden rajoittaminen yli kymmenen pro-
sentin omistuksiin ulottaisi sen vain aitoihin 
suorasijoituksiin.  

Emo-tytäryhtiödirektiivin mukaan omistus-
rajan perusteena on osuus omistettavan yhti-
ön osakepääomasta. Vaikkakin jäsenvaltiot 
voivat kahdenvälisin sopimuksin korvata 
pääomaosuutta koskevan edellytyksen ääni-
oikeuksien hallintaa koskevalla edellytyksel-
lä, tämä on ollut käytännössä harvinaista. 
Myös edellä mainituissa tuloverolain ja va-
rallisuusverolain säännöksissä raja määräy-
tyy omistusosuuden perusteella. Esityksessä 
ehdotetaan, että ratkaisevaa olisi kymmenen 
prosentin omistusosuus yhtiön osakepää-

omasta, joten verovapauteen ei oikeuttaisi ra-
jan ylittävä äänivaltaosuus.  

Omistusosuusrajan tulisi olla verovelvol-
liskohtainen eikä konsernikohtainen. Omis-
tusosuuksia ei suorasijoituksia määriteltäessä 
yleensäkään tarkastella konsernikohtaisesti. 
Rajoituksen konsernikohtainen soveltaminen 
olisi myös teknisesti hankalaa ja edellyttäisi 
sitä, että konsernin sisäisiin osakeluovutuk-
siin sovellettaisiin erilaisia säännöksiä kuin 
luovutuksiin konsernin ulkopuolelle. Vaikka 
osakeomistuksen hajauttamiselle konsernissa 
voi joissain tapauksissa olla liiketaloudellisia 
syitä, veroseuraamukset voidaan käytännössä 
ottaa huomioon omistusjärjestelyissä.  

Pelkkä omistusosuusraja johtaisi siihen, et-
tä lyhytaikainen omistuskin oikeuttaisi vero-
vapauteen. Omistusosuuden heilahdukset 
prosenttirajan eri puolille muuttaisivat osak-
keiden verokohtelun päinvastaiseksi, mikä 
voisi johtaa perusteettomaan verosuunnitte-
luun. Tämän vuoksi on tarpeen rajata vero-
vapauden piiriin kuuluva osakeomistus sel-
laisiin osakkeisiin, jotka ovat olleet verovel-
vollisen omistuksessa tietyn määräajan. 
Omistusaikaa koskeva raja on käytössä muun 
muassa Tanskassa kolmen vuoden pituisena 
ja Isossa Britanniassa, Ruotsissa, Belgiassa ja 
Italiassa yhden vuoden pituisena. Tällainen 
raja myös osaltaan turvaa sen, että vapautus 
kohdistuu vain pysyväisluonteisiin suorasi-
joituksiin.  

Esityksessä ehdotetaan, että käyttöomai-
suusosakkeet ovat verovapaasti luovutettavia, 
jos verovelvollinen on omistanut välittömästi 
ennen luovutusta yhtäjaksoisesti yhden vuo-
den ajan vähintään kymmenen prosentin 
osuuden luovutuksen kohteena olevan osake-
yhtiön osakepääomasta ja luovutettavat 
osakkeet ovat sisältyneet näihin yli kymme-
nen prosenttisesti omistettuihin osakkeisiin 
kyseisen yhden vuoden ajan. 

Ehdotettu rajaus johtuu siitä, ettei ole pe-
rusteltua edellyttää luovutettavan osakeko-
konaisuuden edustavan aina vähintään kym-
mentä prosenttia osakepääomasta. Omistuk-
sen säilyessä yli kymmenen prosentin voi-
daan osakkeita myydä useammassa erässä. 
Verovapaus kuitenkin edellyttää, että juuri 
kysymyksessä olevat osakkeet on omistettu 
yli vuoden. Aikarajan laskentaan vaikuttaa 
arvo-osuuksien osalta elinkeinoverolain 
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14 §:n 3 momentti. Jos omistusosuus luovu-
tuksen johdosta laskee alle kymmenen pro-
sentin, jäljelle jääneet osakkeet olisivat vero-
vapaasti luovutettavissa vuoden ajan siitä, 
kun omistusosuus on laskenut alle mainitun 
rajan. 

Vaatimus yhden vuoden omistusajasta en-
nen luovutusta on suhteellisen lyhyt erityi-
sesti ajatellen eräitä yritysjärjestelytilanteita. 
Esimerkiksi silloin, kun luovutusta on edel-
tänyt liiketoimintasiirto, tulee huomiota kiin-
nittää tehtyihin järjestelyihin kokonaisuutena. 
Jos järjestelyille ei ole osoitettavissa liiketa-
loudellisia perusteita vaan niiden tarkoituk-
sena on lähinnä verosta vapautuminen, tilan-
netta voidaan verotuksessa arvioida veron-
kiertosäännös huomioon ottaen myös silloin, 
kun yhden vuoden omistusaika luovutushet-
kellä täyttyy. 

 
Kohdeyhtiön toiminnan luonne 

Eräissä maissa verovapauden piiriä on ra-
jattu kohdeyhtiön toiminnan laadun perus-
teella. Verovapaus saattaa koskea vain elin-
keinotoimintaa harjoittavia yhtiöitä tai vero-
vapautta on muuten rajoitettu tietyllä alalla 
toimivien yhtiöiden kohdalla. Jos kohdeyhtiö 
ei harjoita sellaista toimintaa, että yhtiön 
osakkeita olisi pidettävä omistajan käyttö-
omaisuutena, tämä estäisi ehdotetussa mallis-
sa kuitenkin verovapauden. Tähän nähden ei 
ole tarpeen erikseen säätää rajoituksista koh-
deyhtiön toimialan osalta edempänä käsitel-
täviä tilanteita lukuun ottamatta. 

Verovapauden voidaan ajatella houkuttele-
van järjestelyyn, jossa luovutettavaksi tarkoi-
tettu liikeomaisuus, kuten arvokas käyttö-
omaisuushyödyke, sijoitetaan yhtiöön ja lii-
keomaisuuden sijasta myydään yhtiön osak-
keet. Liiketoimintasiirtoa lukuun ottamatta ei 
osakeyhtiön liiketoimintaan kuuluvan omai-
suuden siirto toiseen yhtiöön ole kirjanpito-
arvosta mahdollinen. Tämä toimii osaltaan 
esteenä menettelylle. Tällainen liikeomaisuu-
den pakkaaminen ei tuota kokonaisuutenaan 
veroetua senkään vuoksi, että osakkeiden os-
taja ei yleensä voi ehdotuksen mukaan vä-
hentää hankittujen osakkeiden kauppahintaa, 
vaan vähennysoikeus rajoittuisi tällöin lähin-
nä kohdeyhtiön purkamisen tai sulauttamisen 
kautta liikeomaisuuden hankintamenoon. 

Mainitulla menettelyllä on kuitenkin vero-
järjestelmän rakenteen kannalta olennaista 
merkitystä kiinteistöjen osalta. Keskinäisen 
kiinteistö- ja asuntoyhtiön osakkeet ovat ver-
rattavissa suoraan kiinteistöomistukseen, 
koska yhtiöt ovat kiinteistön tuottamien tulo-
jen osalta yhdenkertaisen verotuksen piirissä. 
Jos verovapaus koskisi tällaisia osakkeita, se 
käytännössä johtaisi kiinteistöluovutusten 
yleiseen verovapauteen. Toisaalta niin sanot-
tujen tavallisten kiinteistöyhtiöiden osakkei-
den luovutusten erilainen verokohtelu keski-
näisiin yhtiöihin verrattuna johtaisi siihen, et-
tä yhtiömuotoa kannattaisi muuttaa verova-
pauden saavuttamiseksi. Tavallisen yhtiön 
osakkeet ostanut voisi vähentää verovapaan 
kauppahinnan muutettuaan yhtiön keskinäi-
seksi.  

Luovutusvoiton verovapauden ei mainituis-
ta syistä tulisi koskea kiinteistöyhtiöitä. Kes-
kinäisten asunto- ja kiinteistöyhtiöiden lisäk-
si ulkopuolelle olisi rajattava myös muut 
kiinteistöyhtiöt. Toisaalta liiketoimintaa har-
joittavillakin yhtiöillä on käyttöomaisuus-
kiinteistöjä, eikä niiden omistuksen tulisi pe-
riaatteessa estää verovapautta, joten pelkkä 
kiinteistön omistus ei voisi olla verovapau-
den este. Verovapauden piiriin kuuluvat yh-
tiöt voitaisiin määritellä yhtiön varojen suh-
teellisen jakautumisen perusteella kuten tulo-
verolain 10 §:n 10 kohdassa. Tähän liittyvien 
sattumanvaraisuuksien vuoksi esityksessä 
kuitenkin ehdotetaan ratkaisun tekemistä toi-
mintaa koskevan kokonaisarvioinnin perus-
teella. Verovapaus soveltuisi, jos luovutuk-
sen kohteena oleva yhtiö ei ole keskinäinen 
kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiö tai osakeyh-
tiö, jonka toiminta tosiasiallisesti käsittää 
pääasiallisesti kiinteistöjen omistamista ja 
hallintaa. 

Pääomasijoitustoiminnalla tarkoitetaan va-
rojen sijoittamista kehitysmahdollisuuksia 
omaaviin kohdeyrityksiin. Tällainen sijoitus 
tehdään tyypillisesti oman pääoman ehtoisina 
osakesijoituksina. Pääomasijoittaja ei ole py-
syvä omistaja, vaan irtautuu kohdeyrityksestä 
tietyn määräajan kuluessa. Toiminnan tarkoi-
tuksena on kasvattaa ostettujen yritysten ar-
voa ja saada toiminnalleen tuotto myytävän 
yrityksen arvonnousun muodossa. Pääomasi-
joitustoimintaa harjoitetaan useimmiten kom-
mandiittiyhtiöinä, mutta sijoittajat voivat toi-
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mia myös osakeyhtiömuodossa. 
Ennen irtautumistaan kohdeyhtiöstä pää-

omasijoittaja ei yleensä saa tuottoa, vaan yh-
tiön liiketoiminnan tuotto muodostuu kohde-
yhtiön osakkeiden myynnistä. Käyttöomai-
suusosakkeiden verovapaussäännöksen tar-
koituksena ei ole vapauttaa verosta tietyn 
toimialan yritystoiminnan tuloa, vaan ensi si-
jassa helpottaa yritysrakenteiden muutoksia. 
Tämän vuoksi ja kun lisäksi otetaan huomi-
oon eri yritysmuotojen neutraali verokohtelu, 
ei yhteisöjen käyttöomaisuusosakkeiden luo-
vutusvoittojen verovapautta ehdoteta sovel-
lettavaksi pääomasijoitusyhtiöiden saamaan 
tuloon.  

 
3.3.4. Osakkeiden luovutustappion vä-

hennyskelpoisuus 

Osakkeiden luovutusvoiton verovapauteen 
liittyy väistämättä se, että verovapaasti luo-
vutettavien osakkeiden luovutustappiot eivät 
ole vähennyskelpoisia. Tämä on yleinen käy-
täntö kaikissa verovapausmalliin siirtyneissä 
maissa. EU:n jäsenvaltioissa epäsymmetristä 
järjestelmää, jossa luovutustappioita voidaan 
vähentää, vaikka luovutusvoitot ovat verova-
paita, voidaan myös pitää verotuksen käytän-
nesääntöjen vastaisena haitallisena verokil-
pailuna. Verojärjestelmän rakenteen kannalta 
ja verotuottojen turvaamiseksi on myös erit-
täin tärkeää, että verojärjestelmä on tässä 
suhteessa johdonmukainen.  

Lakiteknisesti tämä toteutettaisiin säätä-
mällä elinkeinoverolaissa, että verovapaasti 
luovutettavien osakkeiden hankintameno ei 
ole vähennyskelpoinen.  

Järjestelmän tulisi toisaalta olla symmetri-
nen siten, että muiden kuin verovapaasti luo-
vutettavien osakkeiden luovutustappiot ovat 
vähennyskelpoisia. Rakenteellisesti periaate 
on ongelmallinen, koska konsernin sisällä 
voitaisiin pyrkiä hajauttamaan omistusta niin, 
että jotkut yhtiöt omistavat konserniyhtiöstä 
yli ja toiset alle kymmenen prosenttia. Kon-
sernissa voi myös olla yli ja alle yhden vuo-
den omistuksia. Tätä tilannetta voitaisiin 
käyttää verosuunnitteluun. Houkutuksena voi 
esimerkiksi olla siirtää varoja erilaisen vero-
tuksen piiriin kuuluvien yhtiöiden välillä 
konserniavustuksella. Tällaiseen menettelyyn 
voidaan kuitenkin puuttua veron kiertämistä 

koskevan säännöksen perusteella. 
Järjestelmän rakenteellisen vakauden vuok-

si olisi kuitenkin perusteltua rajoittaa luovu-
tustappioiden vähennyskelpoisuutta niin, että 
tappiot voidaan vähentää vain veronalaisista 
osakkeiden luovutusvoitoista. Vähentämisel-
le on perusteltua varata viiden vuoden mää-
räaika. Rajoitus ei koskisi rahoitus-, vaihto- 
ja sijoitusomaisuutta, johon kuuluvien osak-
keiden luovutustappiot olisivat nykyiseen ta-
paan vähennyskelpoisia. Esityksessä ehdote-
taan, että käyttöomaisuuteen kuuluvien mui-
den kuin verovapaasti luovutettavien osak-
keiden luovutuksesta syntynyt tappio on vä-
hennyskelpoinen vain osakkeiden luovutuk-
sesta saaduista veronalaisista voitoista vero-
vuonna ja viitenä sitä seuraavana vuonna. 

Silloin kun käyttöomaisuusosakkeet on 
omistettu yhtäjaksoisesti vähemmän kuin 
vuoden ajan, olisi luovutustappio pääsääntöi-
sesti vähennyskelpoinen. Ennen luovutusta 
toteutetulla osingonjaolla luovutettavan yhti-
ön varallisuutta voidaan pienentää siten, että 
vähennyskelpoisen luovutustappion määrä 
muodostuu vastaavasti suuremmaksi. Vas-
taava vaikutus on osakkeet omistavalle yhti-
ölle annetulla konserniavustuksella. Osingon-
jako toiselle osakeyhtiölle olisi esityksen 
mukaan useimmissa tapauksissa verovapaa. 
Konserniavustus luetaan saajan veronalaisek-
si tuloksi, mutta samalla se on antajan vä-
hennyskelpoista menoa. Konserniavustuslain 
perusajatus avustuksen symmetrisestä käsit-
telystä ei toteudu, jos konserniavustuksen 
saajan verotuksessa tulo kumoutuu saman-
suuruisella vähennyskelpoisen luovutustap-
pion kasvulla. Vähennyskelpoisen tappion 
kasvattamista osingonjaon, konserniavustuk-
sen tai muun vastaavan erän avulla ei voida 
pitää järjestelmän kannalta perusteltuna. Sil-
loin, kun luovutustappio olisi vähennyskel-
poinen alle kymmenen prosentin omis-
tusosuuden perusteella, ei vastaavanlaista jär-
jestelymahdollisuutta yleensä olisi, koska 
osakkaalla ei ole määräysvaltaa yhtiössä. 
Säännöksen 4 momentissa ehdotetaan sen 
vuoksi, että laskettaessa vähennyskelpoisen 
luovutustappion määrää niissä tapauksissa, 
joissa osakkeet on omistettu alle yhden vuo-
den ajan, luovutustappion määrää pienennet-
täisiin verovelvollisen luovutetulta yhtiöltä 
saaman osingon, konserniavustuksesta vero-
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tuksessa annetussa laissa (825/1986) tarkoite-
tun konserniavustuksen tai muun niihin ver-
rattavan, yhtiön varallisuutta pienentävän 
erän määrällä. 

Verojärjestelmä sellaisissa valtioissa, joi-
den kanssa Suomella ei ole verosopimusta, 
poikkeaa yleensä huomattavasti Suomen jär-
jestelmästä. Viranomaisilla ei myöskään ole 
mahdollisuutta saada kattavasti tietoja näissä 
valtioissa yhtiöihin sovelletuista kirjanpito- 
ja verotusperiaatteista. Usein tällaiset yhtiöt 
ovat ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden 
verotuksesta annetussa laissa (1217/1994) 
tarkoitettuja väliyhteisöjä. Jos luovutustappi-
ot voitaisiin muuttaa vähennyskelpoisiksi si-
joittamalla holdingyhtiö valtioon, jonka 
kanssa Suomella ei ole verosopimusta, ja 
luovuttamalla tällaisen yhtiön osakkeet, 
muodostuisi luovutusvoittoja koskeviin sään-
nöksiin järjestelmän kannalta merkittävä 
aukko. Tämän vuoksi osakkeiden luovutus-
tappion ei tulisi olla lainkaan vähennyskel-
poinen, jos kysymyksessä on sellaisen ulko-
maisen yhtiön osakkeiden luovutus, joka ei 
ole emo-tytäryhtiödirektiivissä tarkoitettu ja 
jonka asuinvaltion kanssa Suomella ei ole ve-
rosopimusta tai verosopimusta ei sovelleta 
kyseisen yhtiön jakamaan osinkoon. 

 
 

3.3.5. Käyttöomaisuusosakkeiden ar-
vonalentumispoiston vähennyskel-
poisuus 

Jos verovelvollinen osoittaa, että arvopape-
reiden tai muun kulumattoman käyttöomai-
suuden kuin maa-alueen käypä arvo on vero-
vuoden päättyessä sen hankintamenoa tai ai-
kaisemmin tehdyillä poistoilla vähennettyä 
hankintamenoa olennaisesti alempi, elinkei-
noverolain 42 §:n 1 momentin mukaan saa-
daan hankintamenosta tehdä sellainen poisto, 
joka alentaa poistamatta olevan hankintame-
non osan käyvän arvon suuruiseksi.  

Kansainvälisesti vertaillen on erittäin poik-
keuksellista, että osakkeiden realisoitumat-
tomien arvonmuutosten perusteella voidaan 
tehdä arvonalentumispoisto silloinkaan, kun 
luovutustappiot ovat vähennyskelpoisia. 
Koska vastaavat realisoitumattomat arvon-
nousut eivät ole veronalaisia, säännös johtaa 
epäsymmetriseen tulokseen. Tytäryhtiöosak-

keiden  arvonmuutoksen yksiselitteinen sel-
vittäminen on vaikeaa. Käyttöomaisuusosak-
keiden arvoa osakkeet omistavan yhtiön kan-
nalta ei voi määritellä yksinomaan julkisen 
noteerauksen tai muun todennäköisen luovu-
tushinnan perusteella, koska käyttöomai-
suusosakkeita ei ole hankittu myyntitarkoi-
tukseen. Tytäryhtiön osakkeiden hankinta-
hinta kohdistuu usein osaksi aineettomaan 
liikearvoon. Yhtiön arvoon voidaan myös 
vaikuttaa konsernin sisäisillä toimenpiteillä. 

Verovapaasti luovutettavien osakkeiden 
osalta ei uudessa järjestelmässä olisi mahdol-
lista tehdä elinkeinoverolain 42 § 1 momen-
tissa tarkoitettua arvonalentumispoistoa, kos-
ka osakkeisiin liittyvä luovutustappio ja lo-
pullinen menetyskin olisivat vähennyskelvot-
tomia. Kun muiden kuin verovapaasti luovu-
tettavien osakkeiden luovutustappio olisi vä-
hennyskelpoinen vain vastaavasta voitosta, ei 
ole perusteltua, että arvonalentumispoisto 
olisi tässä tapauksessa nykyisin perustein 
edelleen vähennyskelpoinen. Ottaen huomi-
oon nykyisen arvonalentumispoistomahdolli-
suuden poikkeuksellisuus esityksessä ehdote-
taan, että oikeudesta tehdä tällainen poisto 
osakkeiden osalta luovutaan kaikissa yritys-
muodoissa. 

Elinkeinoverolain 42 § tulee sovellettavak-
si myös, kun osakkeiden menetys on lopulli-
nen esimerkiksi konkurssin johdosta, jolloin 
osakkeiden luovutusta ei tapahdu. Tällaisen 
lopullisen menetyksen tulisi olla vähennys-
kelpoinen luovutustappiota koskevien sään-
nösten mukaisesti, jos osakkeet eivät ole ve-
rovapaasti luovutettavia. Menetys vähennet-
täisiin yhteisöillä luovutusvoitoista vero-
vuonna ja viitenä seuraavana vuonna. Muilla 
verovelvollisilla menetys olisi muistakin 
elinkeinotuloista vähennettävissä.  

Elinkeinoverolain 5 a §:n 4 kohdassa sää-
detään arvonalentumispoiston palautumisesta 
tuloon siltä osin kuin omaisuuden käypä arvo 
on verovuoden päättyessä sen poistamatonta 
hankintamenoa olennaisesti suurempi. Tähän 
säännökseen ei liity aikarajaa. Lähtökohtai-
sesti vanhatkin arvonalentumiset on siten 
voitava tulouttaa verotuksessa, kun käypä 
hinta on olennaisesti kohonnut. Elinkeinove-
rolain 5 a §:n 4 kohtaa sovellettaisiin muu-
toksen jälkeenkin entiseen tapaan aikaisem-
min tehtyihin arvonalennuksiin. 



 HE 92/2004 vp  
  

 

37

Käytännössä osakkeiden arvon muutosten 
jatkuva seuraaminen ei ole aina mahdollista 
ja arvonnousujen havaitseminen on monesti 
vaikeaa. Tämän vuoksi arvonalennuksen 
kohteena olleiden osakkeiden poistamaton 
hankintameno verotuksessa saattaa jäädä nii-
den käypää arvoa alemmaksi. Palautettava 
arvonalennuspoisto tuloutuu kuitenkin vii-
meistään osakkeiden luovutuksen yhteydes-
sä. Ehdotettujen muutosten tarkoituksena on 
käsitellä edellytykset täyttävien osakkeiden 
arvonmuutoksia verotukseen vaikuttamatto-
masti. Jos osakkeita lain voimaantulon jäl-
keen luovutettaessa ilmenee, että osakkeiden 
käypä arvo on ennen lain voimaantuloa teh-
dyn arvonalentumispoiston osalta poistama-
tonta hankintamenoa korkeampi, ei ole asian-
mukaista, että poisto, johon olisi tullut sovel-
taa 5 a §:n 4 kohtaa, jäisi tuloutumatta, koska 
tältä osin kysymys ei ole todellisesta osak-
keiden arvonnousuun perustuvasta voitosta, 
vaan aikaisemman poiston oikaisusta. 

Esityksessä ehdotetaan, että verovapaasti 
luovutettavien osakkeiden luovutushinta on 
veronalaista tuloa siltä osin kuin luovutus-
hinnan ja poistamatta olevan hankintamenon 
erotus johtuu elinkeinoverolain 42 §:n 1 mo-
mentin nojalla hankintamenosta tehdystä 
poistosta.  

Osakkeiden hankintamenoa on voinut poik-
keuksellisesti pienentää varaus, kuten jäl-
leenhankintavaraus tai investointivaraus. 
Myös elinkeinoverolain 8 §:n 1 momentin 
2 kohdassa tarkoitettu avustus ei tuloudu suo-
raan vaan alhaisemman hankintamenon myö-
tä osakkeita luovutettaessa. Nämä erät tulisi 
tulouttaa, vaikka luovutus muuten on vero-
vapaa. Tilanteet ovat käytännössä hyvin har-
vinaisia, mutta periaatetta kuvaavan sään-
nöksen sisällyttäminen lakiin on kuitenkin 
tarpeen. 

Arvonalentumispoisto on käytännössä voi-
tu toteuttaa realisoimalla tappio konsernin si-
säisellä kaupalla. Olisi epäjohdonmukaista, 
jos näin syntynyt vähennys olisi poistoon 
verrattuna eri asemassa. Tällainenkin arvon-
alentumisvähennys tulisi lukea veronalaisek-
si tuloksi, jos se on vähennetty verotuksessa 
Suomessa. Tämä ehdotetaan toteutettavaksi 
siten, että luovutushinta on veronalaista tuloa 
siihen määrään asti, joka vastaa aikaisemmin 
konserniyhtiöiden välillä tapahtuneesta ky-

seisten osakkeiden luovutuksesta toiselle 
konserniyhtiölle syntynyttä vähennyskelpois-
ta luovutustappiota. 

 
 

3.3.6. Purkutappion vähennyskelpoisuus 

Purkautuvan yhteisön osakkaan verotuk-
sesta ei ole säännöstä elinkeinoverolaissa. 
Lain 51 d §:ssä säädetään sen sijaan purkau-
tuvan yhteisön verotuksesta. Siinä vaihto-, si-
joitus- ja käyttöomaisuuden sekä muun omai-
suuden luovutushinnaksi katsotaan omaisuu-
den todennäköistä luovutushintaa vastaava 
määrä. Osakkaan verotuksessa purkamiseen 
sovelletaan periaatteessa luovutusvoiton ve-
rottamista koskevia säännöksiä. Niin sanottu 
purkutappio muodostuu siitä, että purkautu-
van yhtiön osakkeiden hankintameno on suu-
rempi kuin osakkeiden luovutushinnaksi luet-
tavan osakkaalle purkautumisessa siirtyvän 
varallisuuden arvo. Siirtyvään varallisuuteen 
luetaan 51 d §:ssä tarkoitettu varallisuus lain-
kohdan mukaisen luovutushinnan eli toden-
näköisen luovutushinnan määräisenä. Siirty-
vään varallisuuteen ei ole luettu purkautuvan 
yhteisön taseesta näkymättömän liikearvon 
osuutta. 

Silloin kun mainittu purkutappioksi kutsut-
tu erotus johtuu tytäryhtiön osakkeiden kaup-
pahintaan sisältyvästä liikearvon osuudesta, 
eikä todellisesta osakkeiden arvonalentumi-
sesta, erotusta ei vähennetä verotuksessa ker-
tamenona, vaan se jaksotetaan vähennettä-
väksi elinkeinoverolain 24 §:ssä tarkoitettuna 
pitkävaikutteisena menona.  

Koska verovapaasti luovutettavien osak-
keiden arvosta tehdyt arvonalennukset eivät 
olisi mahdollisia, ei purkutappiotakaan voida 
niiden osalta vähentää. Tähän päädytään jo 
ehdotetun uuden elinkeinoverolain 6 b §:n 
säännösten perusteella, mutta esityksessä eh-
dotetaan asiasta säädettäväksi erikseen myös 
elinkeinoverolain 51 d §:ssä. Purkautuvan 
yhtiön osakkeiden hankintameno ei olisi 
säännöksen mukaan yhteisölle purkautuvan 
yhtiön osakkaana vähennyskelpoinen meno 
eikä purkautuvasta yhtiöstä saatu jako-osa 
luovutushintana veronalaista tuloa, jos osak-
keet ovat verovapaasti luovutettavia.  

Konsernin rakennetta muutettaessa yhtei-
sön purkautuminen on usein taloudelliselta 



 HE 92/2004 vp  
  

 

38

sisällöltään samanlainen toimenpide kuin su-
lautuminen. Purkautuminen liittyy käytän-
nössä varsin usein yrityskauppaan, jossa yh-
tiö ostaa omistukseensa esimerkiksi toisen 
saman alan yrityksen tai laajentaa toimin-
taansa kaupan avulla uudelle toimialalle. Täl-
löin ostetun yhtiön toiminta siirretään pur-
kautumisessa jako-osana vastaanottavalle yh-
tiölle, joka jatkaa sitä osana omaa toimin-
taansa. Vähennyskelpoinen purkutappio 
muodostuu silloin tavallisesti osakekauppaan 
liittyvästä liikearvosta. Sen jälkeen kun fuu-
siotappiota koskevat verosäännökset muut-
tuivat niin, ettei fuusiotappio ole enää vähen-
nyskelpoinen, on purkumenettelyä yleisesti 
ryhdytty käyttämään järjestelyissä, jotka ai-
kaisemmin on toteutettu sulautumisen kautta. 
Verotuksen neutraalisuuden toteutumisen 
kannalta vaihtoehtoiset, mutta taloudelliselta 
sisällöltään samanlaiset menettelytavat eivät 
saisi johtaa toisistaan olennaisesti poikkea-
viin veroseuraamuksiin. Koska mainittu me-
nettely tapahtuu tyypillisesti välittömästi 
osakekauppojen jälkeen, on perusteltua ra-
joittaa purkutilanteissa tappioiden vähennys-
kelpoisuutta myös alle vuoden kestäneiden 
omistusten osalta. Esityksen mukaan elinkei-
noverolain 51 d §:ssä säädettäisiin, että pur-
kutappio eli jako-osana saadun varallisuuden 
käyvän arvon ylittävä osa purkautuvan yhti-
ön osakkeiden hankintamenosta ei, toisin 
kuin luovutustappio, ole yhteisön verotukses-
sa vähennyskelpoinen silloinkaan, kun pur-
kautuvan yhtiön osakkeet on omistettu ennen 
purkautumista alle yhden vuoden ajan. 

Purkutappio olisi siis vähennyskelpoinen, 
jos osakkeet on omistettu vähintään yhden 
vuoden ajan ja ne edustavat alle kymmentä 
prosenttia purkautuvan yhtiön osakepää-
omasta. Tällöin kysymys olisi yleensä todel-
lisesta menetyksestä, koska alle kymmenen 
prosentin omistajalle ei yleensä voine siirtyä 
purkautuvan yhteisön liikearvoa.  

Purkutappion vähennyskelpoisuus ei voi 
johdonmukaisuussyistä olla yhteisön vähen-
nysoikeutta laajempi, jos yhteisö on elinkei-
noyhtymän osakkaana, koska tappio tulisi 
tällöin yhtiöosuutta vastaavasti vähennetyksi 
yhteisön tulosta. Käytännön syistä vähennys-
oikeutta ehdotetaan rajoitettavaksi kaikkien 
tällaisten yhtymien osalta, vaikka niiden 
osakkaina olisi myös yksityishenkilöitä. 

Säännös tulisi sovellettavaksi muissa kuin 
verosuunnitteluun liittyvissä tilanteissa hyvin 
harvoin.  

Purkutappio olisi edelleen vähennyskelpoi-
nen luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien 
sekä sellaisten yhtymien verotuksessa, joissa 
ei ole osakkaana yhteisöjä.  

 
3.3.7. Sijoitusten, luottojen ja vastaavien 

erien vähennyskelvottomuus  

Verovapaasti luovutettavien osakkeiden 
osalta vähennyskelvottomuus koskisi edellä 
esitetyllä tavalla osakkeiden hankintamenoa. 
Verojärjestelmän johdonmukaisuus kuitenkin 
edellyttää, etteivät muutkaan kuin omana 
pääomana tehdyt sijoitukset kohdeyhtiöön 
olisi vähennyskelpoisia. Myöskään kohdeyh-
tiön arvoa korottavien suoritusten ei tulisi ol-
la vähennyskelpoisia.  

Tavallisesti lainkohdassa tarkoitettu tuki 
annetaan toiselle konserniyhtiölle. Konserni-
yhtiölle annettu rahoitus-, hinnoittelu- ja muu 
tuki on oikeuskäytännössä katsottu tietyin 
edellytyksin vähennyskelpoiseksi menoksi. 
Yleisenä edellytyksenä vähennyskelpoisuu-
delle on muun muassa se, että tuen saavalla 
yhtiöllä on tappiollisuuden tai muun sellaisen 
syyn johdosta ilmeinen tuen tarve. Tällöin 
tukea ei lueta saajayhtiön verotuksessa ve-
ronalaiseksi tuloksi. Tuki annetaan usein ti-
lanteessa, jossa tuen saavan yhtiön oma pää-
oma on tappiollisuuden vuoksi siinä määrin 
heikentynyt, että yhtiötä uhkaa selvitystila. 

Omistetun yhtiön selvitystilauhkaan vai-
kuttaa olennaisesti se, onko sijoitettu pää-
omapanos ollut alunperin riittävä. Monesti 
konsernituen tarve olisi voitu välttää yhtiöön 
sijoitetulla riittävällä omalla pääomalla tai li-
säpääoman sijoituksella. Näissä vaihtoeh-
doissa ehdotetut osakkeiden hankintamenon 
vähennyskelpoisuuden rajoitukset estäisivät 
vähentämisen osakasyhtiön verotuksessa. 
Jotta ehdotettua osakkeiden hankintamenon 
vähennyskelvottomuutta koskevaa säännöstä 
ei voisi kiertää maksamalla konsernitukea 
pääomasijoituksen asemasta, ehdotetaan elin-
keinoverolain 16 §:ään lisättäväksi säännös, 
jonka mukaan konsernituen luonteiset, toisen 
yhtiön taloudellisen aseman parantamiseksi 
suoritetut erät eivät olisi vähennyskelpoisia. 

Periaatteessa vähennyskelvottomuuden tu-
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lisi konsernituen osalta rajautua niin, että 
suoritukset, joita verotetaan saajan tulona, 
olisivat vähennettävissä. Koska konsernituki 
ei usein ole saajan veronalaista tuloa ja se li-
säksi saatetaan suorittaa ulkomaiselle yhtiöl-
le, jolloin tuki ei tule verotetuksi Suomessa, 
järjestelmän johdonmukaisuus kuitenkin 
edellyttää, ettei tällaista tukea voi vähentää. 
Tuen muodolla ei olisi merkitystä vähennys-
kelvottomuuden kannalta. Säännös koskisi 
esimerkiksi lainan anteeksiantoa ja menetystä 
tai erilaisten kustannusten kattamiseksi suori-
tettua suoraa tukea. Viimeksi mainittua voi-
daan suorittaa esimerkiksi markkinointituke-
na toimintaansa aloittavalle tytäryhtiöille. 

Vähennyskelvoton tuki on useimmiten 
emoyhtiöltä tytäryhtiölle annettua, mutta voi-
si suuntautua myös esimerkiksi emoyhtiöltä 
jollekin konsernin alakonsernin tytäryhtiölle. 
Konserneissa vieraan pääoman rahoituksesta 
saattaa huolehtia muu kuin omistajayhtiö. 
Konsernituen vähentämisrajoitus koskee 
myös muita konserniyhtiöitä kuin omistajaa. 
Konserniyhtiöt, joita rajoitus koskee, määri-
teltäisiin erikseen elinkeinoverolain uudessa 
6 b §:ssä. 

Konsernituen lisäksi vähennyskelvotto-
muus koskisi yleensäkin taloudellisen ase-
man parantamiseksi ilman vastasuoritusta 
suoritettuja menoja. Vähennyskelvottomia 
olisivat myös vieraan pääoman sijoitusten 
menetykset lukuun ottamatta tavanomaisia 
myyntisaatavia. 

Rajoitus ei koskisi menetyksiä, kun kon-
serniyhtiöt yhdessäkään eivät omista kohde-
yhtiöstä kymmentä prosenttia. Käytännössä 
olisi varsin harvinaista, että tällaisiin omis-
tuksiin liittyisi tässä tarkoitettuja menetyksiä. 

Esityksessä ehdotetaan, että yhteisön sel-
laiseen osakeyhtiöön, josta verovelvollinen 
tai konserniyhtiöt omistavat yksin tai yhdessä 
vähintään kymmentä prosenttia osakepää-
omasta vastaavan osuuden, tekemien  muuna 
kuin osakkeiden hankintamenona pidettävien 
sijoitusten menetykset eivät olisi vähennys-
kelpoisia. Vähennyskelvottomia olisivat 
myös tällaiselle yhtiölle annettujen luottojen 
menetykset, annettu konsernituki sekä muut 
vastaavat yhtiön taloudellisen aseman paran-
tamiseksi ilman vastasuoritusta suoritetut 
menot. 

 

3.3.8. Yhteisön osuuteen henkilöyhtiöstä 
sisältyvät luovutusvoitot ja -tappiot  

Luovutusvoiton verovapaus koskisi vain 
yhteisöjä. Yhteisöt voivat kuitenkin olla 
osakkaina elinkeinoyhtymissä, jolloin osuus 
yhtymien tulosta jaetaan osakasyhteisölle. 
Jos yhteisöjen ja elinkeinoyhtymien saamiin 
luovutusvoittoihin sovelletaan eri periaattei-
ta, epätasapaino kahden verotusmallin välillä 
saattaa houkutella verosuunnitteluun. Koska 
elinkeinoyhtymälle vahvistettu tappio ei ole 
vähennyskelpoinen osakkaiden tulosta, vaan 
vain yhtymän seuraavien vuosien tulosta, 
luovutustappioiden vähennyskelpoisuudesta 
voidaan hyötyä vain rajoitetusti kohdistamal-
la vähennys muuhun liiketuloon. Esityksessä 
ei ehdoteta elinkeinoyhtymien luovutustap-
pioiden vähennysoikeutta rajoitettavaksi. Ve-
rotusta toimitettaessa on kuitenkin veron 
kiertämistä koskevan säännöksen nojalla pe-
rusteltua puuttua järjestelyihin, joissa yhtei-
sön omistaman henkilöyhtiön tulo-osuudesta 
on keinotekoisesti pyritty vähentämään luo-
vutustappiota. Tämä voi ilmetä esimerkiksi 
vaiheittaisina omistusjärjestelyinä, joihin 
saattaa liittyä hinnoittelupoikkeamia.  

Elinkeinoyhtymän tulo jaettaisiin siis vero-
tettavaksi normaalisti osakkaiden tulona ja 
verotuksessa noudatettaisiin yhtymää koske-
via säännöksiä. Tällä on erityisesti merkitystä 
pääomasijoitustoimintaa harjoittavien yhtiöi-
den kuten niin sanottujen venture capital-
rahastojen kohdalla. Ne ovat yleensä kom-
mandiittiyhtiömuotoisia ja saavat tulonsa 
pääosin kasvuyritysten arvonnoususta. Ra-
hasto myy osakkeet muutaman vuoden omis-
tuksen jälkeen. Rahastot voivat omistaa yhti-
öistä yli 10 prosenttia. Rahastoa verotetaan 
tässä tapauksessa luovutusvoitosta. Käytän-
nössä yksittäisen äänettömänä yhtiömiehenä 
olevan sijoittajayhteisön omistus ei yleensä 
olisi kasvuyrityksestä yli 10 prosenttia, joten 
sen kannalta asiaa tarkasteltaessa päädyttäi-
siin joka tapauksessa veronalaisuuteen. 

Jos elinkeinoyhtymälle syntyy vähennys-
kelpoinen luovutustappio, se voi vaikuttaa 
osakkaan verotukseen, kun yhtymä puretaan 
tai osakas luovuttaa yhtymäosuutensa. Tästä 
aiheutunut luovutustappio on periaatteessa 
osakkaan verotuksessa vähennyskelpoinen 
(KHO 2000:71). Ratkaisussa katsottiin, että 
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henkilöyhtiön purkaminen oli vaihtoon rin-
nastettava toimenpide, jossa osuus yhtymässä 
vaihdettiin purussa saatavaan jako-osuuteen. 
Koska periaatteen johdosta henkilöyhtiössä 
syntynyt luovutustappio siirtyisi osakkaana 
olevan yhteisön tulosta vähennyskelpoiseksi, 
yhteisöille osakkaana syntyvien yhtymä-
osuuksien luovutustappioiden vähennysoike-
utta ehdotetaan rajoitettavaksi. Lain 6 §:n 
1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulle yhtei-
sölle elinkeinoyhtymän osuuden luovutuk-
sesta tai yhtymän purkautumisesta aiheutuva 
tappio olisi vähennyskelpoinen vain yhteisö-
jen saamista veronalaisista luovutusvoitoista 
verovuonna ja viitenä seuraavana vuonna. 
Näitä tappioita käsiteltäisiin siten samoin 
kuin osakkeiden vähennyskelpoisia luovutus-
tappioita. 

 
3.4. Yhteisöjen saamien osinkojen verotus 

3.4.1. Eri omaisuuslajeihin kuuluvien 
osinkojen verotus  

Nykyjärjestelmässä ketjuverotus, joka ai-
heutuu osinkojen siirtymisestä yhtiösektorin 
sisällä, on poistettu hyvitysjärjestelmällä. 
Osinko ja siihen liittyvä hyvitys ovat elinkei-
noverolain 5 §:n 1 momentin 3 kohdan nojal-
la yhteisön veronalaista tuloa. Kun hyvitys 
vastaa osingosta menevää veroa, ei osinkoon 
tosiasiassa kohdistu verorasitusta riippumatta 
siitä, mihin omaisuusryhmään osakkeet kuu-
luvat.  

Osakkeiden ja saatujen osinkotulojen vero-
kohtelu perustui ennen yhtiöveron hyvitysjär-
jestelmää elinkeinoverolaissa olevaan omai-
suuslajien jaotteluun. Ketjuverotus poistettiin 
siten, että kotimaisen osakeyhtiön toiselta ko-
timaiselta osakeyhtiöltä saamat osingot olivat 
verovapaat. Raha-, vakuutus- ja eläkelaitok-
sen sekä arvopaperikauppiaan veronalaista 
tuloa olivat kuitenkin muista kuin käyttö-
omaisuuteen kuuluvista osakkeista saadut 
osingot. Lisäksi laissa oli erityissäännöksiä 
niin sanottujen holdingyhtiöiden saamien 
osinkojen veronalaisuudesta.  

Perusteet, joiden vuoksi raha- ja vakuutus-
laitosten muu kuin käyttöomaisuus on aikai-
semmin rajattu osinkojen verovapauden ul-
kopuolelle, ovat edelleen olemassa. Vakuu-
tus- ja eläkelaitokset sijoittavat vakuutus-

maksutulonsa mahdollisimman turvaavasti ja 
tuottavasti niin, että sijoitettavat varat ovat 
vakuutusteknisen vastuuvelan katteena. 
Myös sijoitusten tuotolla katetaan vastuuvel-
kaa. Sijoitussidonnaisten vakuutusten osalta 
sijoituksilla ja vastuuvelalla on välitön yhte-
ys. Jos osaltaan sijoitettujen varojen tuottoon 
perustuva vakuutusmaksuvastuun lisäys on 
verotuksessa vähennyskelpoinen, mutta vas-
taava sijoitusten tuotto verovapaa, ei lopputu-
los anna oikeaa kuvaa elinkeinotoiminnan tu-
loksesta.  

Rahalaitosten sijoitustoiminnan tuotot ovat 
niiden tavanomaista elinkeinotoiminnan tuot-
toa. Osinkotuottoja on perusteltua verottaa 
samalla tavoin kuin muitakin sijoitustoimin-
nan tuottoja.  

Esityksessä ehdotetaan, että sijoitusomai-
suudesta saadut osingot olisivat kokonaan 
veronalaista tuloa. Tältä osin osinkojen vero-
tus perustuisi siten omaisuuslajijaotteluun. 
Mikäli sijoitusomaisuuden tuottamia osinko-
ja ei verotettaisi, olisi välttämätöntä rajoittaa 
vakuutusmaksuvastuun muutoksen vähen-
nyskelpoisuutta verovapaita tuloja vastaaval-
ta osalta. 

Jos osakkeet ovat yhteisölle lähinnä sijoi-
tuksia, joille tavoitellaan arvonnousua, olisi 
perusteita verottaa osinkoa arvonnousujen 
tapaan. Osingon irtoaminen alentaa lyhyellä 
tähtäimellä osakkeen arvoa ja pienentää ar-
vonnousua. Osingonjakohetkeen liittyvissä 
lyhytaikaisissa omistuksissa nykyinen osin-
koverojärjestelmä johtaa siihen, että osingos-
ta ei mene veroa, mutta osingonjaosta johtu-
va arvonalentuminen pienentää osakkeesta 
saatua luovutusvoittoa. Tämä puoltaisi arvo-
paperikaupan vaihto-omaisuuteen kuuluvien 
osakkeiden osinkojen veronalaisuutta. Ra-
janveto arvopaperikaupan vaihto-omaisuuden 
ja ylimääräisten rahoitusomaisuustyyppisten 
varojen sijoittamisesta kertyneen tuoton vä-
lillä on kuitenkin epäselvä. Arvopaperikau-
pan kohteena ovat lähes aina alle kymmenen 
prosentin omistukset listatuista yhtiöistä, jol-
loin osingot olisivat edempänä esitetyllä ta-
valla muutenkin veronalaisia. Esityksessä ei 
tämän vuoksi ehdotetakaan arvopaperikau-
pan vaihto-omaisuuden kerryttämiä osinkoja 
asetettavaksi omaisuuslain perusteella muhin 
osinkoihin nähden eri asemaan. Tällä turva-
taan myös se, ettei yhteisömuotoista arvopa-
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perikauppatoimintaa siirretä verokohtelun 
vuoksi sellaiseen maahan, jossa osinkotuloja 
verotetaan lievemmin.  

Esityksessä ehdotetaan mainituista syistä 
poikettavaksi lähtökohtana olevasta yhteisö-
jen saamien osinkojen verovapaudesta sijoi-
tusomaisuuteen kuuluvien osakkeiden osin-
kojen osalta. Nämä osingot olisivat kokonaan 
veronalaista tuloa. Verokohtelu ei riippuisi 
siitä, onko osingon maksaja tai saaja listattu 
tai listaamaton yhtiö. Myös ulkomailta saadut 
sijoitusomaisuusosingot olisivat kokonaan 
veronalaista tuloa. Koska Suomen solmimien 
verosopimusten mukaan osinkoverotus ei ole 
riippuvainen osakkeen omaisuuslajista, vero-
sopimusten mukaiset rajoitukset tulisivat kui-
tenkin sovellettavaksi. Niiden perusteella si-
joitusomaisuudeksi katsottavien suorasijoi-
tusten osingot olisivat yleensä verovapaita. 
Suorasijoitusten verovapautta edellyttää 
myös emo-tytäryhtiödirektiivi. Tähän perus-
tuva veronalaisuuden rajoitus ehdotetaan si-
sällytettäväksi lakiin. 

 
3.4.2. Listatusta yhtiöstä saadun osingon 

verotus 

Tässä ja seuraavissa kappaleissa tarkastel-
laan muuhun kuin sijoitusomaisuuteen kuu-
luvien osakkeiden osinkojen verotusta. Ehdo-
tetussa mallissa luonnollisten henkilöiden 
osinkoja listatuista yhtiöistä verotetaan 70 
prosenttisesti. Verosta ei tulisi vapautua pel-
kästään sillä, että osinko maksetaan yksityis-
henkilön hallitsemalle yhtiölle, jolta saatuna 
osinko muuntuu verovapaaksi. Tämän vuoksi 
osinko listatusta yhtiöstä on perusteltua ve-
rottaa jossain ketjun vaiheessa. Luontevim-
min tämä tapahtuu siten, että yhteisön lista-
tulta yhtiöltä saamat osingot ovat osaksi ve-
ronalaista tuloa. Tällöin ei seurattaisi osinko-
jen kulkua ketjussa edelleen yksityishenkilöl-
le. Tällaisen ketjun seuraaminen olisi hallin-
nollisesti monimutkaista.  

Listatusta yhtiöstä saatuihin osinkoihin on 
sen sijaan perusteltua kohdistaa vain sen ta-
soinen verorasitus, joka vastaa yksityishenki-
lön osinkoverotuksen tasoa eli 19,6 prosent-
tia. Kun yhteisöverokanta on 26 prosenttia, 
tätä tasoa vastaa osinkojen verottaminen 75 
prosenttisesti. 

Jos EU:n jäsenvaltiossa asuva osakeyhtiö 

omistaa listatusta suomalaisesta yhtiöstä yli 
25 prosenttia, emo-tytäryhtiödirektiivi estää 
perimästä yhtiön maksamasta osingosta Suo-
messa lähdeveroa. Direktiiviin tehtyjen edel-
lä mainittujen muutosten seurauksena omis-
tusraja alenee vuoteen 2007 mennessä 10 
prosenttiin. Verosopimusten nojalla tämän 
rajan ylittävät osingot ovat myös eräisiin 
maihin maksettuina lähdevaltiossa verova-
paita. Listattujen yhtiöiden suorasijoi-
tusomistusten osalta verovapauteen päästäi-
siin siten kierrättämällä osingot yhteisön alu-
eella olevan yhtiön kautta. Ei ole perusteltua 
estää verosäännöksillä sitä, että suorasijoi-
tuksia listatusta voidaan hallita suomalaisesta 
holdingyhtiöstä. Tämän vuoksi listatusta yh-
tiöstä saatujen osinkojen veronalaisuuttakaan 
ei ehdoteta ulotettavaksi tilanteisiin, joissa 
yhteisön omistus osinkoa jakavasta yhtiöstä 
on vähintään mainittu 10 prosenttia. 

Prosenttiraja olisi sama, jota sovellettaisiin 
luovutusvoittoverotuksessa. Rajaa pidetään 
yleisesti suorasijoituksen rajana. Se on käy-
tössä osakeyhtiölaissa, tuloverotuksessa su-
kupolvenvaihdoshuojennusten kohdalla ja 
varallisuusverotuksen yritysvarallisuushuo-
jennuksen rajana. Prosenttiosuus laskettaisiin 
verovelvolliskohtaisesti. Verovapauteen ei si-
ten vaikuttaisi muiden konserniyhtiöiden tai 
samassa määräysvallassa olevien yhtiöiden 
omistus. Luovutusvoittoverotuksen osalta 
ehdotetun mukaisesti raja määräytyisi omis-
tetun osakepääoman eikä äänivallan perus-
teella. 

Rajoitus saattaa yli kymmenen prosentin 
omistukset pienomistuksia edullisempaan 
asemaan, mitä voidaan pitää rakenteellisena 
ongelmana. On kuitenkin otettava huomioon, 
että holdingyhtiöstä nostettu osinko on vero-
vapaata vain nettovarallisuusrajan puitteissa 
ja osakaskohtaisesti enintään 90 000 euroon 
asti. Merkittävät listattujen yhtiöiden omis-
tukset tuottavat yleensä osinkoa siinä määrin, 
että osinko on holdingyhtiön kautta saatuna-
kin pääosin veronalaista.  

Ketjuverotusta syntyisi, jos listatulta yhti-
öltä saatu osinko verotettaisiin toisen listatun 
yhtiön ollessa osingonsaajana. Listatut yhtiöt 
saattavat esimerkiksi viedä rahoituksellisista 
syistä tai myöhempiä yritysjärjestelyitä sil-
mälläpitäen pörssiin tietyllä toimialalla toi-
mivan tytäryhtiönsä. Listatun yhtiön toiselta 
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listatulta saamien osinkojen verovapaus ei 
kuitenkaan olisi ongelmaton. Osinkojen ve-
rovapaus suosisi jossain määrin listattuja yh-
tiöitä listaamattomiin verrattuna. Koska lis-
tattu yhtiö ei yleensä jakaisi kaikkia saami-
aan osinkoja edelleen, osakkaiden ankarampi 
osinkoverotus ei välttämättä kompensoisi 
eroa. Tavoitteena olevaa useampikertaisen 
osinkoverotuksen poistamista on kuitenkin 
vaikea toteuttaa muulla tavoin kuin vapaut-
tamalla listatun yhtiön toiselta listatulta saa-
mat osingot yhtiötasolla. Esityksessä ehdote-
taan sen vuoksi, ettei myöskään tällainen 
osinko  ole veronalaista tuloa. Tämä voi käy-
tännön syistä koskea vain listattua yhtiötä it-
seään, mutta ei samaan konserniin kuuluvia 
muita yhtiöitä.  

 
 

3.4.3. Listaamattomasta yhtiöstä saadun 
osingon verotus 

Kansainvälisesti on tavallista, että yhteisön 
saamien osinkojen verovapaus on rajoitettu 
vain niin sanottuihin suorasijoitusosinkoihin, 
jolloin tietyn prosenttiosuuden alittavaan 
omistukseen perustuvat osingot ovat ve-
ronalaisia. Kuitenkin esimerkiksi Ruotsissa 
listaamattomien yhtiöiden osakkeet katsotaan 
omistusosuudesta riippumatta liiketoimintaan 
liittyviksi ja osinko verovapaaksi.  

Tarkasteltaessa sitä, olisiko myös listaa-
mattomasta yhtiöstä saadut osingot säädettä-
vä veronalaisiksi esimerkiksi alle kymmenen 
prosentin omistusten osalta, on otettava 
huomioon lähtökohta, että ketjuverotus pois-
tetaan mahdollisimman laajasti. Listaamat-
tomissa yrityksissäkin saattaa olla yhteisöjä 
vähemmistöosakkaina. Kysymys voi olla ul-
kopuolisesta pääomansijoittajasta tai omis-
tuksen hajautumisesta niin pieniin osiin, ettei 
kymmenen prosentin raja täyty. Listaamat-
tomien yhtiöiden pienosakkaiden suhde yhti-
öön ei yleensä ole samanlainen kuin listattu-
jen yhtiöiden portfoliosijoittajien. Ketjuvero-
tukselle ei niiden osalta ole samaa perustetta. 
Esityksessä ehdotetaan tämän vuoksi, että 
yhteisön listaamattomista yhtiöistä saamat 
osingot ovat omistusosuudesta riippumatta 
verovapaita. 

 

3.4.4. Muiden yhteisöjen asema voitonja-
kajana 

Osakeyhtiön jakamaan osinkoon on yhtiö-
veron hyvitysjärjestelmässä rinnastettu 
osuuskunnan osuuspääomalle ja sijoitus-
osuudelle maksama korko, säästöpankin kan-
tarahasto-osuudelle maksama voitto-osuus ja 
lisärahastosijoitukselle maksama korko, kes-
kinäisen vakuutusyhtiön ja vakuutusyhdis-
tyksen maksama takuupääoman korko ja elä-
kesäätiön ja eläkekassan maksama palautus. 

Eläkesäätiölain (1774/1995) 45 §:ssä tar-
koitettu eläkesäätiön maksama ylikatteen pa-
lautus ja vakuutuskassalain (1777/1995) 
83 §:ssä tarkoitettu eläkekassan maksama pa-
lautus saatettiin yhtiöveron hyvitysjärjestel-
män piiriin lailla 925/1996. Järjestelyn tar-
koituksena oli poistaa palautustilanteeseen 
liittyvä kahdenkertainen verotus. Sääntely to-
teutettiin siten, että ylikatteen palautukseen 
sovelletaan yhtiöveron hyvityslain osinkoa 
koskevia säännöksiä, jolloin eläkesäätiötä tai 
eläkekassaa verotetaan sen saamista tuloista, 
mutta jaettaviin varoihin kohdistuva vero hy-
vitetään työnantajan verotuksessa. Palautuk-
sen maksajan verotuksessa yhdenkertaisen 
verotuksen toteutuminen turvataan täyden-
nysverolla. 

Yhtiöveron hyvitysjärjestelmästä luovutta-
essa edellä tarkoitettu ylikatteen palautuk-
seen liittyvä verotus ei enää ole mahdollinen. 
Tästä syystä ehdotetaan palautukseen kohdis-
tuva kahdenkertainen verotus poistettavaksi 
siten, että palautettava määrä olisi eläkesääti-
ön tai eläkekassan verotuksessa vähennys-
kelpoista menoa. Tämä toteutettaisiin lisää-
mällä kyseisen erän vähennyskelpoisuutta 
koskeva säännös elinkeinoverolain 18 §:ään. 
Yrityksen verotuksessa palautusta ei enää 
rinnastettaisi osinkoon, vaan se olisi ve-
ronalaista tuloa elinkeinoverolain 4 §:n yleis-
säännöksen nojalla. 

Jos muuhun edellä mainittujen yhteisöjen 
jakamaan voittoon sovellettaisiin listattuja 
osakeyhtiötä koskevia säännöksiä, verotuk-
sessa ratkaisevaa olisi, oikeuttavatko maini-
tut sijoitukset yli 10 prosentin osuuteen yh-
teisöjen pääomasta. Tämä kriteeri ei yleensä 
sovellu näihin yhteisöihin, koska niiden 
osuuksia ei voida yhteisöjen luonteen vuoksi 
tarkastella suorasijoituksia ja portfoliosijoi-
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tuksia koskevan jaottelun pohjalta. Tilantees-
sa, jossa esimerkiksi paikallisosuuskuntia on 
valtakunnallisen keskusosuuskunnan jäsene-
nä, ei ole perusteltua kohdistaa ketjuverotusta 
mahdolliseen osuuspääoman korkoon. Esi-
tyksessä ehdotetaan, että mainittujen yhteisö-
jen toiselle yhteisölle jakama mainittu voitto 
olisi verovapaata tuloa.  

 
3.4.5. Elinkeinoyhtymän saamien osinko-

jen verotus 

Tuloverolain 16 §:n mukaan elinkeinoyh-
tymä ei ole erillinen verovelvollinen. Yhty-
mälle vahvistetaan kuitenkin elinkeinotoi-
minnan tulos, joka jaetaan aikaisempien ve-
rovuosien tappioiden vähentämisen jälkeen 
verotettavaksi osakkaiden tulona niiden 
osuuksien mukaan, jotka heillä on yhtymän 
tuloon. Pykälän 3 momentin mukaan elinkei-
noyhtymän tuloa laskettaessa ei oteta huomi-
oon yhtymän kotimaasta saamaa sellaista 
osinkoa ja muuta vastaavaa suoritusta, joihin 
liittyy oikeus yhtiöveron hyvitykseen, eikä 
näihin liittyvää yhtiöveron hyvitystä. Tällai-
nen osinko ja yhtiöveron hyvitys jaetaan ve-
rotettavaksi osakkaiden tulona niiden osuuk-
sien mukaan, jotka heillä on yhtymän tuloon, 
sekä peitelty osinko ja siihen liittyvä hyvitys 
niiden osuuksien mukaan, jotka heillä on pei-
teltyyn osinkoon.  

Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän 
osuus elinkeinoyhtymän elinkeinotoiminnan 
tuloksesta jaetaan tuloverolain 40 §:n nojalla 
yhtymäosuuden nettovarallisuuden perusteel-
la ansio- ja pääomatuloksi. Pääomatulo-
osuutta laskettaessa otetaan myös huomioon 
16 §:n 3 momentissa säädetyllä tavalla yhty-
män osakkaan tuloksi jaettu osinko ja yhtiö-
veron hyvitys. Menettely liittyy yhtiöveron 
hyvitysjärjestelmään. Osinkoihin liittyvä hy-
vitys on ohjattava suoraan osakkaalle, jonka 
tulona myös osuus yhtymän tulosta verote-
taan. 

Yhtymän saamien osinkotulojen verotuk-
sen tulisi tapahtua uudessa järjestelmässä yk-
sityisyritystä vastaavalla tavalla. Osingot oli-
sivat elinkeinoyhtymän elinkeinotuloa ja 
osakkeet luettaisiin nykyiseen tapaan ansio- 
ja pääomatuloa jaettaessa nettovarallisuuteen. 
Elinkeinoyhtymien osakkaana on kuitenkin 
luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien li-

säksi myös yhteisöjä. Yhteisöjä verotettaisiin 
osinkotulosta eri perustein kuin yksityishen-
kilöitä. Koska elinkeinoyhtymän osinkojen 
verotuksen tulisi vastata osakkaan verotuspe-
riaatteita, ei osinkojen verotusta voida toimit-
taa täysin yhtymätasolla.  

Esityksessä ehdotetaan elinkeinoyhtymän 
saamien osinkojen verotus järjestettäväksi 
niin, että yhtymän elinkeinotuloa ja maata-
louden tuloa laskettaessa yhtymän saamat 
osingot sisällytettäisiin kokonaan tähän tu-
lokseen. Tulo jaettaisiin täysimääräisenä ve-
rotettavaksi osakkaiden tulona. Jaetuista tulo-
osuuksista vähennettäisiin se osa osuuksiin 
sisältyvästä osinkotulosta, joka osakkaan ve-
rotusta koskevien säännösten mukaan on ve-
rovapaata tuloa. Luonnollisilla henkilöillä ja 
kuolinpesillä vähennys olisi 30 prosenttia 
osingon määrästä ja osakkaana olevalla yh-
teisöllä joko 100 prosenttia tai 25 prosenttia. 
Jos yhtymäosuus olisi sijoitusomaisuutta, ei 
vähennystä tehtäisi lainkaan. Siltä osin kuin 
tulo-osuus ei riittäisi vähennyksen tekemi-
seen, vähennys tehtäisiin verovelvollisen sa-
man elinkeinoyhtymän saman tulolähteen tu-
lo-osuudesta kymmenenä seuraavana vero-
vuotena sitä mukaan kuin tuloa kertyy. Me-
nettelystä seuraa, että yhtymän osinkojen ve-
rotus johtaa mahdollisimman pitkälle samaan 
tulokseen kuin osakkaiden suorassa omistuk-
sessa. 

Jos elinkeinoyhtymä on saanut henkilökoh-
taiseen tulolähteeseen kuuluvia osinkoja, nii-
den verotus tapahtuisi nykyiseen tapaan. 
Osinko jaettaisiin suoraan verotettavaksi 
osakkaiden tulona niiden osuuksien mukaan, 
jotka heillä on yhtymän tuloon. Osinko luet-
taisiin osakkaan tuloksi osakasta koskevien 
tuloverolain säännösten mukaisesti. 

 
3.4.6. Rajat ylittävien osinkojen verotus 

Ulkomailta Suomeen maksettavien osinkojen 
verotus 

Tärkeänä syynä yhtiöveron hyvityksestä 
luopumiselle on se, ettei nykyinen järjestel-
mä kohtele neutraalisti Suomessa asuvan ul-
komailta saamia ja toisaalta kotimaisia osin-
koja. Vaikka neutraalisuusvaatimuksen oi-
keudellinen merkitys onkin vielä  epäselvä, 
erilaista kohtelua voidaan pitää joka tapauk-



 HE 92/2004 vp  
  

 

44

sessa EY:n perustamissopimuksen määräys-
ten kannalta ongelmallisena. Esityksessä eh-
dotetaan tämän vuoksi, että Suomessa asuvan 
yksityishenkilön kotimaasta ja EU:n jäsen-
valtiossa asuvalta yhteisöltä saamat osingot 
asetettaisiin samaan asemaan. Luonnollisen 
henkilön verotuksessa toteutettava listattujen 
ja listaamattomien yhtiöiden erilainen vero-
kohtelu koskisi siten myös EU:n jäsenvalti-
ossa asuvien yhtiöiden osinkoja. Myöskään 
sellaisesta maasta, jonka kanssa Suomi on 
solminut verosopimuksen, saatua osinkoa ei 
ole henkilöverotuksessa perusteltua asettaa 
kotimaisesta osingosta poikkeavaan asemaan, 
vaikkakaan erilainen kohtelu ei olisi suora-
naisesti verosopimuksiin sisältyvän syrjintä-
kiellon vastaista. Ehdotetut tuloverolain uu-
det 33 a ja 33 b § tulisivat siten sovelletta-
vaksi yleisesti luonnollisten henkilöiden ve-
rosopimusvaltioista saamiin osinkoihin.  

Luonnollisen henkilön saama osinko yhtei-
söltä, jonka asuinvaltion ja Suomen välillä ei 
ole verovuonna voimassa kaksinkertaisen ve-
rotuksen välttämistä koskevaa sopimusta, 
olisi kokonaan  veronalaista  ansiotuloa. Täl-
lainen verokohtelun määräytyminen veroso-
pimusvaltioaseman perusteella vastaa yleistä 
kansainvälistä käytäntöä. Osingon osittainen 
verottaminen perustuu siihen, että osingon 
jakavaa yhtiötä on erikseen verotettu tulos-
taan. Tästä ei ole varmuutta verokeidastyyp-
pisistä valtioista saatujen osinkojen osalta. 
Niistä saatujen osinkotulojen osittaiselle ve-
rovapaudelle ei ole perusteita. Verokeidas-
maasta saatuja osinkoja ei ole myöskään pe-
rusteltua jakaa ansio- ja pääomatulona vero-
tettavaksi nettovarallisuuden perusteella. Eh-
dotettavan uuden tuloverolain 33 c §:n mu-
kaan osinko ulkomaalaiselta yhteisöltä, joka 
ei ole EU:n jäsenvaltiossa asuva tai jonka 
asuinvaltion ja Suomen välillä ei ole vero-
vuonna voimassa kaksinkertaisen verotuksen 
välttämistä koskevaa sopimusta, olisi koko-
naan veronalaista  ansiotuloa. 

Verokeidasvaltioista saatuun osinkoon on 
perusteltua rinnastaa myös EU:n jäsenvalti-
osta ja verosopimusvaltiosta saatu osinko sel-
laisista yhtiöistä, joille ei ole myönnetty 
emo-tytäryhtiödirektiivissä tai verosopimuk-
sessa tarkoitettua kohtelua. Kysymys saattaa 
olla asuinvaltiossaan verovapaista yhteisöis-
tä, joita voi olla esimerkiksi Man-saarilla tai 

Kanaalisaarilla. Esityksessä ehdotetaan, että 
yksityishenkilön osingon osittainen verova-
paus koskisi vain osinkoa sellaiselta ulko-
maiselta yhteisöltä, jota  tarkoitetaan Euroo-
pan yhteisöjen neuvoston eri jäsenvaltioista 
olevien emo-tytäryhtiödirektiivin 2 artiklas-
sa, tai jonka asuinvaltion ja Suomen välillä 
on verovuonna voimassa kaksinkertaisen ve-
rotuksen välttämistä koskeva sopimus, jota 
sovelletaan yhteisön jakamaan osinkoon. 
Myös yhteisön saaman osingon osalta sisäl-
lytettäisiin elinkeinoverolain 6 a §:ään tällai-
nen direktiiviin 2 artiklaan perustuva rajaus. 

Yhteisön ulkomailta saamat osingot ovat 
nykyisin veronalaisia, mutta suorasijoitus-
osinkojen osalta poikkeuksesta on säädetty 
elinkeinoverolain 6 §:n 2 momentissa. Sään-
nös liittyy siihen, että EU:n jäsenvaltioista 
saadut suorasijoitusosingot on vapautettava 
verosta emo-tytäryhtiödirektiivin nojalla. 
Tänne maksetut suorasijoitusosingot on toi-
saalta yleensä vapautettu verosta Suomen 
solmimissa verosopimuksissa, mutta sään-
nönmukaisesti näin on tehty vasta 1 päivänä 
tammikuuta 1995 jälkeen solmituissa sopi-
muksissa. Suorasijoitusosinkojen verovapaus 
perustuu lakiteknisesti maiden osalta, joiden 
kanssa sopimus on solmittu ennen vuoden 
1995 alkua, elinkeinoverolain 6 §:n 2 mo-
menttiin, ja muiden verosopimusvaltioiden 
osalta verosopimukseen. Tämä on täyttänyt 
myös direktiivin edellytykset. Koska Suo-
mella ei ole voimassa olevaa verosopimusta 
Kyproksen kanssa, säännös ei ole Kyproksen 
liityttyä Euroopan Unioniin 1 päivänä touko-
kuuta 2004 sen osalta direktiivin mukainen. 
Lain 6 §:n 2 momentin säännöstä, joka muu-
tenkin on rakenteeltaan poikkeuksellinen, 
olisi ainakin tältä osalta muutettava.  

Esityksessä ehdotetaan, että elinkeinovero-
lain uudessa 6 a §:ssä säädettäisiin yhteisön 
ulkomailta saamien osinkojen verotuksesta 
nykyisestä poikkeavalla tavalla. Nykyinen 
6 §:n 2 momentti kumottaisiin. Yhteisön ko-
timaasta ja EU:n jäsenvaltiossa asuvalta yh-
teisöltä saamia osinkoja verotettaisiin lain 
säännöksen nojalla samalla tavoin. Myös jä-
senvaltiosta saadut portfolio-osingot listaa-
mattomista yhtiöistä olisivat verovapaita. 
Tältä osin verovapaus muodostuisi laajem-
maksi kuin mitä se olisi jäsenvaltioiden kans-
sa solmittujen verosopimusten tai emo-
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tytäryhtiödirektiivin nojalla. 
Ehdotetun 6 a §:n mukaan yhteisön muista 

kuin EU:n jäsenvaltioista saadut osingot oli-
sivat veronalaista tuloa. Koska myös muiden 
kuin EU:n jäsenvaltioiden kanssa solmituissa 
verosopimuksissa Suomi on säännönmukai-
sesti vapauttanut suorasijoitusosingot asuin-
valtion verosta, Suomi ei voisi sisäisestä 
lainsäädännöstä huolimatta yleensä verottaa 
suorasijoitusosinkoja. Näin ollen tosiasialli-
nen verotus muodostuisi 6 a §:ssä säädettyä 
lievemmäksi. Ei ole kuitenkaan tarkoituk-
senmukaista, että osingot nykyiseen tapaan 
vapautettaisiin näissä tilanteissa verosta suo-
raan lain säännöksellä.  

Portfolio-osinkojen osalta asuinvaltion ve-
rotusvaltaa ei ole rajoitettu EY-oikeudessa 
eikä verosopimuksissa. Yhteisön saamat täl-
laiset osingot olisivat muista kuin EU:n jä-
senvaltioista saatuina sisäisen lainsäädännön 
nojalla kokonaan veronalaisia siitäkin huoli-
matta, että kotimaasta saatujen osinkojen 
osalta 10 prosentin omistusrajaa sovelletaan 
vain listattuihin osinkoihin. Yhteisön muusta 
kuin verosopimusvaltiosta saamat osingot 
olisivat myös kokonaan veronalaisia. Näissä 
tapauksissa ei siis sovellettaisi kotimaisia 
osinkoja koskevaa alhaisempaa 75 prosentin 
veronalaisuutta, koska tämä on tarkoitettu ra-
joittamaan vain kotimaisesta tai EU:n jäsen-
valtiosta olevan listatun yhtiön osingon kah-
denkertainen verotus yksityishenkilön osin-
koverotuksen tasolle. 

 
Suomesta ulkomaille maksettavien osinkojen 
verotus 

Eri maiden verojärjestelmissä maassa asu-
via ja ulkomaalaisia verotetaan yleensä eri 
tavoin. Asuinvaltiossa verotus toimitetaan 
kaikkien verovelvollisen tulojen perusteella 
yleisesti verovelvollisena. Ulkomaille mak-
settavien suoritusten verotus on väistämättä 
kaavamaista, koska verovelvollisen asemasta 
ja tulotasosta ei ole tietoa. Yleisesti verovel-
volliset ja ulkomailla asuvat rajoitetusti ve-
rovelvolliset eivät tässä mielessä ole lähtö-
kohtaisesti samanlaisessa asemassa. 

Edellä kohdassa 2.2.3. mainitussa komissi-
on tiedonannossa on kiinnitetty huomiota sii-
hen, että perustamissopimuksen 56 artikla 
kieltää myöntämästä kotimaisille osakkeen-

omistajille edullisempaa kohtelua kuin ulko-
maisille osakkeenomistajille. Ulkomaisia tu-
lonsaajia, jotka ovat kotimaisiin nähden toi-
siinsa verrattavassa tilanteessa, olisi kohdel-
tava yhteisön alueella yhdenmukaisesti. Tie-
donannon mukaan verovelvollinen on yh-
denvertaisessa tilanteessa, kun hänen tulonsa 
muodostuvat kokonaan tai lähes yksinomaan 
yhdestä lähdevaltiosta peräisin olevista osin-
goista ja kun hän ei asuinjäsenvaltiossaan saa 
riittävästi tuloja, jotta niitä verotettaisiin si-
ten, että hänen henkilökohtaiset ja perhe-
olosuhteensa otettaisiin huomioon. Tällaises-
ta tilanteesta on hyvin harvoin kysymys 
Suomesta rajoitetusti verovelvollisena osin-
koa saavien kohdalla. 

EU:n jäsenvaltioissa oleville yhteisöille 
maksettavien osinkojen verotuksessa lähtö-
kohtana ovat emo-tytäryhtiödirektiivin mää-
räykset. Direktiivin mukaan suorasijoitus-
osingot on vapautettava lähdeverosta. Yhtei-
sössä ei ole harmonisoitu portfoliosijoitusten 
lähdeverotusta, mikä onkin luonnollista, kos-
ka kysymys on erilaisista ja eri asemassa 
olevista henkilöistä. Eri jäsenvaltioissa ul-
komaille maksettavien osinkojen lähdevero-
tus poikkeaa verraten yleisesti kotimaisten 
portfolio-osinkojen verotuksesta. Esimerkiksi 
Ruotsissa ulkomaisille maksettavista portfo-
lio-osingoista peritään kaavamainen 30 pro-
sentin lähdevero, ellei verosopimuksessa ole 
määräyksiä alemmasta verosta.  

Esityksessä ehdotetaan, että ulkomaille 
maksettavia osinkoja verotettaisiin nykyiseen 
tapaan. Emo-tytäryhtiödirektiivin määräykset 
on pantu Suomessa täytäntöön lähdeverolain 
3 §:n 5 momentin säännöksellä. Sitä ei ole 
tarpeen tässä yhteydessä muuttaa. Lähdeve-
rolain säännöksistä seuraa, että muissa tapa-
uksissa ulkomaille maksettavista osingoista 
peritään sisäisen lainsäädännön nojalla läh-
devero. Lähdeverolain 7 §:ää muutettaisiin 
siten, että lähdevero osingosta ja muista lain-
kohdassa mainituista pääomatuloista olisi 28 
prosenttia. Verosopimusten nojalla suorasi-
joitusosingot on vapautettu lähdeverosta 
useiden muidenkin kuin EU:n jäsenvaltioiden 
kanssa. Verosopimusvaltioihin maksettavista 
portfolio-osingoista maksetaan yleisimmin 
lähdeveroa 15 prosenttia. Uudessakin järjes-
telmässä lähdeverotuksen taso määräytyisi 
verosopimusten nojalla. Maihin, joiden kans-
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sa Suomella ei ole verosopimusta, maksetta-
vista osingoista perittäisiin lähdeveroa 28 
prosenttia. 

Edellä esitetyllä tavalla moniin yhtiöveron 
hyvitysjärjestelmän käyttöönoton jälkeen 
neuvoteltuihin Suomen solmimiin verosopi-
muksiin sisältyy määräys, jonka mukaan niin 
kauan kuin Suomessa asuvilla henkilöillä on 
oikeus yhtiöveron hyvitykseen, ei osingosta, 
jonka Suomessa asuva yhtiö maksaa toisessa 
sopimusvaltiossa asuvalle henkilölle, kanneta 
lähdeveroa Suomessa. Sopimukset sisältävät 
yleensä ensisijaisen määräyksen, jonka mu-
kaan portfolio-osingoista peritään lähdeveroa 
15 prosenttia. Kun yhtiöveron hyvitysjärjes-
telmästä luovutaan, sopimusten mukainen 
lähdeverotus muuttuu.  

 
3.5. Muita kysymyksiä 

3.5.1. Peitellyn osingon verotus 

Verotusmenettelystä annetun lain 29 §:n 
mukaan peitellyllä osingolla tarkoitetaan ra-
hanarvoista etuutta, jonka osakeyhtiö antaa 
osakkaansa tai tämän omaisen hyväksi osak-
kuusaseman perusteella tavallisesta olennai-
sesti poikkeavan hinnoittelun johdosta tai 
vastikkeetta. Peitellyllä osingolla tarkoitetaan 
myös omia osakkeita hankkimalla tai lunas-
tamalla taikka osakepääomaa, vararahastoa 
tai ylikurssirahastoa alentamalla osingosta 
menevän veron välttämiseksi jaettuja varoja. 
Jos on ilmeistä, että yhtiö on jakanut peitel-
tyä osinkoa, on yhtiön verotuksessa menetel-
tävä niin kuin olisi käytetty käypää hintaa ja 
osakkaan veronalaiseksi tuloksi katsottava 
käyvän hinnan ja käytetyn hinnan erotus. 
Lain 31 §:ssä säädetään lisäksi kansainväli-
sestä peitellystä voitonsiirrosta, jota voidaan 
pitää peitellyn osingonjaon kaltaisena eri-
tyisilmiönä. 

Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän vero-
tuksessa peitelty osinko on tuloverolain 
62 §:n 2 momentin nojalla ansiotuloa. Yhtiö-
veron hyvityksestä annetun lain 6 §:n 2 mo-
mentin mukaan lain säännöksiä jaettavasta 
osingosta sovelletaan myös peiteltyyn osin-
koon sekä kansainväliseen peiteltyyn voiton-
siirtoon. Näiden suoritusten perusteella mää-
rätään siten yhtiölle täydennysvero, ja osak-
kaalla on niiden perusteella oikeus yhtiöve-

ron hyvitykseen. 
Hyvitysjärjestelmän ulottamista myös pei-

teltyyn osinkoon perusteltiin asiaa koskevas-
sa hallituksen esityksessä (HE 26/1998 vp) 
sillä, että hyvitysjärjestelmässä yhtiöverotuk-
seen tuli lähtökohdaksi yhdenkertaisen vero-
tuksen periaate. Tuolloisissa oloissa peitellyn 
osingon verotusta koskevien säännösten teh-
täväksi oli nähtävä kahdenkertaisen verotuk-
sen turvaamisen sijasta ennen kaikkea täy-
dennysveron ja osingon ansiotulosta mene-
vän veron välttämisen estäminen.  

Hyvitysjärjestelmästä luovuttaessa yksi-
tyishenkilöiden saamien osinkojen verotus 
muuttuisi eräissä tapauksissa kahdenkertai-
seksi. Näin tapahtuu varsinkin ansiotulona 
verotettavien osinkojen ja suurten osinkotu-
lojen osalta. Täydennysveron määräämisestä 
osingon perustella myös luovutaan. Muutos-
ten myötä peitellyn osingon verotuksen läh-
tökohdat ovat muuttuneet. Peitellyn osingon 
ei tule missään tapauksessa johtaa avointa 
osinkoa lievempään verotukseen. Periaattees-
sa säännöksen alkuperäisen tarkoituksen mu-
kaisena voidaan pitää sitä, että verotus peitel-
lyn osingon tilanteissa muodostuu kahden-
kertaiseksi.  

Esityksessä lähdetään siitä, että yksityis-
henkilön saamaa peiteltyä osinkoa on perus-
teltua verottaa jatkossakin ansiotulona. Ehdo-
tettavassa järjestelmässä osinkojen verotus 
70 prosenttisesti perustuu siihen, että yhtiö 
on yleensä erikseen maksanut jaettavasta voi-
tosta veron. Peitelty osinko ei rajoitu jako-
kelpoisiin varoihin, eikä siihen enää liity täy-
dennysverovelvollisuutta. Suoritus on verrat-
tavissa mihin tahansa rahanarvoiseen etuu-
teen, jonka osakas saa yhtiöltä. Lähtökohtai-
sesti rahanarvoisena etuutena saadut tulot 
ovat saajalleen  täysimääräisesti veronalaisia. 
Peiteltyä osinkoa ei ole perusteltua asettaa 
edullisempaan asemaan. Näin ollen peitellyn 
osingon tulisi olla yksityishenkilölle koko-
naan veronalaista ansiotuloa. Tuloverolain 
uudessa 33 d §:ssä säädettäisiin, että peitelty 
osinko on kokonaan veronalaista ansiotuloa. 

Erityisesti yhteisön saaman peitellyn osin-
gon kahdenkertainen verotus voi joissain ta-
pauksissa johtaa ankaraan tulokseen. Toisaal-
ta yhteisön saama peitelty osinko ei voi olla 
kaikissa tapauksissa verovapaata tuloa eikä 
varojen jaon verokohtelu voi olla avoimeen 



 HE 92/2004 vp  
  

 

47

osinkoon rinnastettava, koska kysymys ei ole 
avoimen osingon tavoin voittovarojen jaosta. 

Yhteisöjä verotetaan nykyisin suhteellisen 
harvoin peitellystä osingosta. Uudessakin 
osinkoverojärjestelmässä on perusteltua ottaa 
huomioon säännöksen tarkoitus torjua sitä, 
ettei osingosta menevää veroa kierretä. Elin-
keinoverolain uudessa 6 a §:ssä säädettäisiin, 
että peitelty osinko on kokonaan veronalaista 
tuloa. 

 
3.5.2. Sijaisosingon verotus 

Sijaisosingolla tarkoitetaan korvausta, joka 
suoritetaan osingon sijaan osakkeita koske-
van takaisinostosopimuksen, lainaussopi-
muksen tai muun sellaisen sopimusjärjeste-
lyn perusteella, jolla oikeus osingon saami-
seen on väliaikaisesti siirtynyt toiselle vero-
velvolliselle. 

Tuloverolakiin, yhtiöveron hyvityksestä 
annettuun lakiin, elinkeinoverolakiin ja läh-
deverolakiin sisältyvien sijaisosingon vero-
tusta koskevien säännösten tarkoituksena on 
turvata se, että osinko tulee verotetuksi var-
sinaisen omistajan tulona osingon verotusta 
koskevien normien mukaisesti silloinkin, kun 
omistaja on arvopaperin lainaussopimusta tai 
muuta väliaikaiseksi tarkoitettua sopimusjär-
jestelyä käyttäen siirtänyt oikeuden osingon 
saamiseen toiselle verovelvolliselle, joka 
maksaa osingosta korvauksen. 

Saadun osingon perusteella on sillä, jolle 
sopimusjärjestelyin on väliaikaisesti siirretty 
osakkeiden omistusoikeus, myös oikeus yh-
tiöveron hyvitykseen. Kun hyvitysjärjestel-
mässä kotimaisten yhtiöiden jakamat sijoi-
tusosingot ovat käytännössä verovapaita, 
korvaus, jonka osingon saaja maksaa osak-
keiden varsinaiselle omistajalle korvauksena 
saamatta jääneestä osinkotulosta, ei ole vä-
hennyskelpoinen. Muussa tapauksessa sijais-
osingon maksajalle tulisi sijaisosingon vä-
hennyskelpoisuudesta perusteeton verohyöty. 
Varsinaisella omistajalla on toisaalta saa-
mansa sijaisosingon perusteella oikeus yhtiö-
veron hyvitykseen. Taloudelliselta kannalta 
lopputulos on sama kuin siinä tapauksessa, 
että varsinainen omistaja olisi saanut osingon 
suoraan osinkoa jakavalta yhtiöltä. 

Sijaisosinkosääntely otettiin käyttöön yh-
tiöveron hyvitysjärjestelmässä sen jälkeen, 

kun järjestäytynyt arvopaperien lainaustoi-
minta Suomessa käynnistyi ja lainaussopi-
muksia havaittiin käytetyn verosuunnittelu-
tarkoituksissa.  

Hyvitysjärjestelmästä luopumisen johdosta 
sijaisosinkosääntelyä tarkistettaisiin. Sijais-
osinkosääntely on tarpeen myös uudessa jär-
jestelmässä, jossa nykyjärjestelmän tapaan 
voidaan saavuttaa perusteettomia etuja osin-
gonjakoajankohtaan ajoitetuilla väliaikaisilla 
sopimusjärjestelyillä. 

Hyvitysjärjestelmässä maksettua sijaisosin-
koa ei voi vähentää lainkaan, koska osingon 
saaja ei lähtökohtaisesti maksa saamastaan 
osingosta veroa hyvityksen johdosta. Osin-
koverotukseen ehdotettujen muutosten joh-
dosta sijaisosinkoa koskevia säännöksiä tar-
kistettaisiin siten, että maksettu sijaisosinko 
olisi vähennyskelpoinen siltä osin, kuin se 
osinko, jonka sijaan sijaisosinko on makset-
tu, on sijaisosingon maksajalle veronalaista. 
Vastaavasti saatu sijaisosinko on saajalleen 
veronalaista siltä osin kuin sen maksamisen 
perusteena oleva osinko olisi ollut hänelle 
veronalaista, jos hän olisi sen saanut. 

 
3.5.3. Osakeyhtiön osakkeiden hankin-

taan otetun velan erityiskäsittely 

Tuloverolain 42 §:n 3 momenttiin sisältyy 
nykyisin säännös, jonka mukaan elinkeino-
toimintaa harjoittavan osakeyhtiön sellaisen 
osakkaan, jota ei työntekijäin eläkelain 
(315/1961) nykyisen 1 d §:n mukaan pidetä 
mainittuun yhtiöön työsuhteessa olevana, 
osakkeiden hankintaan käytetty korollinen 
velka vähennetään hänen osakkeidensa ar-
vosta yhtiöstä saadun osingon pääomatulo-
osuutta laskettaessa. Tuloverolain 58 §:n no-
jalla tällaisten osakkeiden hankintaan käyte-
tyn velan korko vähennetään hänen kyseises-
tä yhtiöstä saamansa osingon ja yhtiöveron 
hyvityksen yhteismäärästä ennen osingon 
pääomatulo-osuuden laskemista 42 §:ssä sää-
detyllä tavalla. Muilla osakkailla, joihin 
säännöstä ei sovelleta, velka ei vaikuta osak-
keiden arvoon, ja korot vähennetään pääoma-
tuloista. 

Säännös on sisällytetty lakiin lähinnä sen 
vuoksi, että osakeyhtiön pääosakkaan velan 
käsittely olisi yhdenmukainen henkilöyhtiön 
vastuunalaisen yhtiömiehen yhtiöosuuden 
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hankkimiseksi otetun velan käsittelyn kanssa. 
Tämä on perusteltua hyvitysjärjestelmässä, 
jossa verotus on osingon verotuksen tasoise-
na yhdenkertaista. Säännös ei sellaisenaan 
sovellu ehdotettuun osinkoverojärjestelmään. 
Koron vähentäminen nettovarallisuudesta 
johtaisi uudessa järjestelmässä erilaiseen tu-
lokseen riippuen siitä, onko osinko pääoma- 
vai ansiotuloa. Pääomatuloon kohdistuvana 
korko jäisi useimmiten tosiasiassa vähentä-
mättä, koska pääomatulona verotettava osin-
ko on pitkälti verovapaata. Ansiotuloon koh-
distuvanakin vähennyksen verovaikutus olisi 
useimmiten pääomatulon verokantaa alempi, 
koska ansiotulo-osinkoa verotetaan 70 pro-
senttisesti. Osakkaat, joihin säännöstä ei so-
velleta, voisivat sen sijaan vähentää koron 
pääomatuloistaan tai olisivat oikeutettuja ali-
jäämähyvitykseen.  

Säännös on nykyjärjestelmässä vain har-
voissa tilanteissa verovelvolliselle edullinen. 
Koska korkotaso on tällä hetkellä selvästi al-
le pääomatulo-osuuden laskennassa nykyisin 
käytettävän 13,5 prosentin ja myös käytettä-
väksi ehdotetun yhdeksän prosentin, osak-
kaan pääomatulo-osuus pienenee verrattuna 
siihen, ettei säännöstä sovellettaisi. Nykyjär-
jestelmässä tämä on edullista lähinnä pienien 
ansiotulo-osinkojen kohdalla. Etua voi syn-
tyä myös silloin, kun osinko on kokonaan an-
siotuloa ansiotulon marginaaliveron ylittäes-
sä pääomatuloverokannan. 

Näistä syistä ja ottaen myös huomioon, että 
säännöksestä aiheutuu tarpeetonta hallinnol-
lista työtä, esityksessä ehdotetaan, että tulo-
verolain 42 §:n 3 momentissa ja 58 §:ssä tar-
koitetusta menettelystä yrittäjäosakkaiden 
nettovarallisuuden laskennassa luovuttaisiin. 

Korkovähennyksen vaikutus muuttuu hyvi-
tysjärjestelmästä luovuttaessa. Osinkotulon 
ollessa laajasti verovapaata korot saattavat 
jäädä entistä suuremmalta osalta vähentämät-
tä. Verotus voisi kiristyä erityisesti niillä 
omistajayrittäjillä, joilla on huomattava mää-
rä osakkeiden hankintaan liittyviä velkojen 
korkoja. Uuteen järjestelmään siirtymisen 
helpottamiseksi esityksessä ehdotetaan, että 
alijäämähyvityksen euromääräistä enimmäis-
määrää ei verovuosina 2005—2009 sovellet-
taisi siltä osin kuin alijäämähyvitys johtuu 
yrittäjäosakkaan osakkeiden hankintaan käy-
tetyn velan koroista. Yrittäjäosakkaalla tar-

koitettaisiin osakasta, jota ei työntekijän elä-
kelain 1 d §:n mukaan pidetä mainittuun yh-
tiöön työsuhteessa olevana.  

 
3.5.4. Verotuksen kattosääntö 

Tuloverolain 135 §:n mukaan, jos vero-
vuonna Suomessa asuneen luonnollisen hen-
kilön tai kotimaisen kuolinpesän verovuoden 
verotettavasta pääoma- ja ansiotulosta sekä 
varallisuudesta menevän valtionveron sekä 
ansiotulon perusteella määrätyn kunnallisve-
ron, kirkollisveron ja sairausvakuutusmaksun 
yhteismäärä on suurempi kuin 70 prosenttia 
verovelvollisen valtionverotuksessa vahviste-
tun verotettavan pääoma- ja ansiotulon yh-
teismäärästä, verovelvollisen maksettavaksi 
ei panna tämän määrän yli menevää valtion-
veron osaa. 

Kattosäännöllä alennetaan varallisuusveron 
määrää niissä tapauksissa, joissa verovelvol-
lisella ei ole verotettavia tuloja, jotta vero 
olisi kohtuullisessa suhteessa tulojen mää-
rään. Kattosäännön 70 prosentin raja on ollut 
voimassa verovuodesta 1989 asti. Rajan aset-
tamisessa on periaatteessa otettava huomioon 
tuloverotuksen yleinen taso. Kun tuloverotus 
kevenee, kannettavan varallisuusveron määrä 
vastaavasti kasvaa, jos kattosäännön rajaa ei 
alenneta.  

Tuloveroasteikon ylin marginaalivero oli 
vuonna 1989 44 prosenttia ja vuonna 1988 
vielä 51 prosenttia. Nyt se on vuodelta 2004 
34,5 prosenttia. Kunnallisverotus on aikajak-
solla kiristynyt, mutta kansaneläke- ja saira-
usvakuutusmaksut alentuneet niin, että ylin 
marginaalivero on kokonaisuutenaan alentu-
nut noin 10 prosenttia. Kattosäännön lasken-
taperusteeseen luettava pääomatulo, kuten 
osinkotulo, verotetaan yhtiöveron hyvitysjär-
jestelmään ja eriytettyyn tuloverojärjestel-
mään siirtymisen myötä eri tavoin kuin en-
nen vuotta 1989. Pääomatulojen ylin margi-
naalivero aleni vuonna 1993 yli 35 prosent-
tia. 

Ehdotettu osinkoverotuksen uudistus muut-
taisi kattosäännön soveltamisen vaikutuksia, 
jos säännöstä ei tarkisteta. Jos verovapaita 
osinkotuloja ei otettaisi huomioon kattosään-
nön laskentaperusteessa, pelkästään verova-
paata osinkotuloa saavalle ei voitaisi määrätä 
lainkaan varallisuusveroa. Toisaalta esimer-
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kiksi pörssiosinkojen osalta veronhyvitystä ei 
enää luettaisi veroksi, mutta ei myöskään 
kattosäännön perusteena olevaksi tuloksi. 
Tältä osin muutos on kattosäännön piiriin 
kuuluville edullinen. 

Esityksessä ehdotetaan tuloverolain 
136 §:ää muutettavaksi niin, että säännöksen 
mukainen katto laskettaisiin perusteesta, jo-
hon sisältyy myös tuloverolain 33 a—
33 c §:n nojalla verovapaa osinkotulo. Sa-
malla esitetään verojen yläraja alennettavaksi 
70 prosentista 60 prosenttiin.  

 
3.5.5. Jaettavan yritystulon ja yhtymän 

osakkaan tulo-osuuden pääomatu-
lo-osuus 

Tuloverolain 38 §:n mukaan jaettava yri-
tystulo katsotaan pääomatuloksi siihen mää-
rään saakka, joka vastaa elinkeinotoimintaan 
tai maatalouteen verovuotta edeltäneen vero-
vuoden päättyessä kuuluneelle nettovaralli-
suudelle laskettua 18 prosentin vuotuista 
tuottoa. Verovelvollisen tai yrittäjäpuolisoi-
den ennen verovuodelta toimitettavan vero-
tuksen päättymistä tekemästä vaatimuksesta 
jaettavan yritystulon pääomatulo-osuudeksi 
katsotaan kuitenkin 10 prosentin vuotuista 
tuottoa vastaava määrä. Lain 39 §:n mukaan 
verotusyhtymän ja 40 §:n mukaan luonnolli-
sen henkilön ja kuolinpesän osuus elinkei-
noyhtymän tuloksesta katsotaan vastaavasti 
pääomatuloksi siihen määrään asti, joka vas-
taa nettovarallisuudesta laskettavaa 18 pro-
sentin vuotuista tuottoa. Yhtymäosuuden 
osalta ei ole mahdollisuutta soveltaa vaati-
muksesta alempaa prosenttirajaa. 

Esityksessä ehdotetut muutokset koskevat 
lähinnä osakeyhtiömuodossa harjoitettavaa 
yritystoimintaa. Uudistus keventää useim-
missa tapauksissa tämän muotoisen toimi-
naan verotusta erityisesti sen vuoksi, että yh-
teisöverokantaa ehdotetaan alennettavaksi 
kolmella prosenttiyksiköllä. Ehdotetut muu-
tokset keventävät yksityisyrittäjän ja yhty-
män osakkaan verotusta pääomaverokannan 
yhden prosentin alennuksen kautta. Näissä 
yritysmuodoissa tulosta noin 80 prosenttia 
verotetaan ansiotulona, jolloin suurempi 
merkitys on toteutetuilla ansiotulon verotuk-
sen alennuksilla. 

Yksityisyrittäjien ja yhtymämuodossa har-

joitetun yritystoiminnan suhteellisen aseman 
yhteisömuotoiseen verrattuna ei tulisi heiken-
tyä. Esityksessä ehdotetaan tämän vuoksi tu-
loverolain 38, 39 ja 40 §:ssä tarkoitettu net-
tovarallisuudelle lasketun vuotuisen tuoton 
raja korotettavaksi 18 prosentista 20 prosen-
tiksi. Rajan korotus keventää erityisesti nii-
den yrittäjien verotusta, joilla on yritystoi-
minnassa nettovarallisuutta ja joiden yritystu-
lo ylittää tason, jolla ansiotulon marginaali-
vero on pääomatuloverokantaa alempi. Toi-
saalta tuloverolain 38 §:ssä säädetty valinta-
oikeus ja mahdollisuus nostaa yhtymästä 
työskentelyn perusteella palkkaa turvaavat 
sen, ettei rajan korottaminen kiristäisi nii-
denkään yrittäjien verotusta, joiden tulotason 
vuoksi ansiotulo on pääomatuloa edullisem-
min verotettavaa. 

 
4.  Esityksen vaikutukset  

4.1. Vaikutukset julkiseen talouteen 

Yhteisö- ja pääomaverokannan muutokset 

Yhteisöveron tuotoksi vuonna 2004 on ar-
vioitu noin 5 350 miljoonaa euroa. Yhden 
prosenttiyksikön muutos yhteisöverokannas-
sa vaikuttaa tällöin laskennallisesti verotuloi-
hin noin 185 miljoonaa euroa. Ehdotettu ve-
rokannan kolmen prosenttiyksikön alennus 
pienentäisi verotuottoja noin 555 miljoonaa 
euroa. Prosenttiyksikön muutos pääomavero-
kantaan vaikuttaa tuloverotuksen tuottoa 
alentavasti noin 24 miljoonaa euroa. Lukuun 
ovat vaikuttamassa toisaalta pääomatulojen 
verotuksen keveneminen ja toiseen suuntaan 
esimerkiksi asunto- ja opintolainakorkojen 
vähennyshyödyn mitoittuminen alemman 
pääomaverokannan mukaisesti nykyistä pie-
nemmäksi. Lisäksi verokannan alennus pie-
nentää lähdeverollisten talletusten korkojen 
verotuottoa 6 miljoonaa euroa. Ehdotetut ve-
rokannan muutokset vaikuttavat siten staatti-
sesti tarkasteltuna noin 585 miljoonaa euroa 
verotuloja vähentävästi. 

Verokannan muutoksen vaikutuksia ei voi-
da kuitenkaan arvioida pelkästään alennuk-
sen suhteellisena osuutena uudistusta edeltä-
vistä veron tuotoista. Yhteisöveron alennuk-
sella pyritään osaltaan turvaamaan yritysten 
toimintaedellytyksiä Suomessa. Veronalen-
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nus vaikuttaa jonkin verran yritysten kustan-
nustasoon, mutta uudistuksen oleellisin mer-
kitys ei ole hintakilpailukyvyn parantumises-
sa, vaan siinä, että verokohtelu vaikuttaa 
merkittävästi kansainvälisten yritysten sijoit-
tautumisratkaisuihin. Yritysten sijoittumisen 
taloudellisia vaikutuksia ei voida kuvata eu-
romääräisesti. Yritysten ja työpaikkojen säi-
lyminen Suomessa joka tapauksessa lisää ve-
rotuottoja. Yhteisöverokannan alennuksessa 
säästyviä varoja tullaan myös osaksi käyttä-
mään verotuottoja kerryttäviin investointei-
hin. 

 
Veronsaajien jako-osuudet yhteisöverosta 

Yhteisöveronkannan alentamisen vaikutus, 
noin 100 miljoonaa euroa, kuntien verotuloi-
hin ehdotetaan kompensoitavaksi korottamal-
la kuntien yhteisövero-osuutta vuodesta 2005 
lukien. Kuntien osuutta korotettaisiin 19,75 
prosentista 22,03 prosenttiin yhteisöveron 
tuotosta. Valtion osuutta alennettaisiin vas-
taavasti. Tämän muutoksen johdosta yhteisö-
verokannan alentaminen ei pienennä kuntien 
yhteisöverotuottoja. 

 
Osinkoverotuksen muutokset  

Osinkoja on kansantalouden tilinpidon mu-
kaan maksettu Suomessa vuonna 2003 noin 
13,9 miljardia euroa. Osingoista saivat yri-
tykset ja rahoituslaitokset noin 6,2 miljardia 
euroa, julkisyhteisöt noin 1,2 miljardia euroa, 
voittoa tavoittelemattomat yhteisöt noin 0,5 
miljardia euroa ja kotitaloudet noin 2,9 mil-
jardia euroa. Ulkomaille maksettiin osinkoja 
noin 3,1 miljardia euroa. 

Maksetut osingot ovat kasvaneet huomat-
tavasti muutaman viimeisen vuoden aikana. 
Vuonna 1997 osinkoja maksettiin noin 4 mil-
jardia euroa, vuonna 1999 noin 8 miljardia 
euroa ja vuonna 2000 noin 13,8 miljardia eu-
roa. 

Verohallituksen verovuotta 2002 koskevan 
maksuunpanotilaston mukaan luonnollisten 
henkilöiden osinkotulot olivat vuonna 2002 
noin 2 522 miljoonaa euroa, josta pääomatu-
lona verotettuja osinkoja oli noin 2 058 mil-
joonaa euroa ja ansiotulo-osinkoja noin 463 
miljoonaa euroa. Pääomatulo-osingoista oli 
osinkoja pörssiyhtiöistä 521 miljoonaa euroa 

ja muista yhtiöistä 1 537 miljoonaa euroa. 
Osinkotuloja tai osuuspääoman korkoja sai 
vuonna 2002 yhteensä 1 222 648 henkilöä. 
Osinkoja pörssiyhtiöistä sai 366 444 henkilöä 
ja ansiotulona verotettua osinkoa 62 949 
henkilöä. Keskimääräinen osinkotulo saajaa 
kohti oli 2 064 euroa. 

Osakeyhtiöt saivat vuonna 2002 osinkoja 
6 084 miljoonaa euroa, yhdistykset ja säätiöt 
385 miljoonaa euroa ja osuuskunnat 169 mil-
joonaa euroa. Näistä rahoitus- ja vakuutus-
toimintaa harjoittavat yhteisöt saivat osinkoja 
1 133 miljoonaa euroa.  

Yhtiöveron hyvitysjärjestelmässä luonnol-
lisilta henkilöiltä ei käytännössä mene veroa 
pääomatulo-osingoista. Myöskään yhteisöiltä 
ei mene kotimaisista osingoista veroa. Osin-
goista on kertynyt verotuottoja lähinnä ansio-
tulo-osinkoa saavilta siltä osin kuin heidän 
osinkotulonsa veroprosentti on progressiivi-
sen asteikon mukaisessa verotuksessa yli 29. 

Osinkoverouudistuksen vaikutuksia voi-
daan rahamääräisesti arvioida lähinnä sellais-
ten staattisten laskelmien perusteella, joissa 
verovelvollisen käyttäytymismuutoksia ei ole 
otettu huomioon. Yksityishenkilöiden saami-
en pörssiosinkojen määrän perusteella niiden 
verottaminen 70 prosenttisesti lisäisi vero-
tuottoja noin 100 miljoonaa euroa. Osuus-
pääoman korkojen 70 prosenttinen verotus li-
säisi verotuottoja 11,5 miljoonaa euroa. Eh-
dotetun 1 500 euron verovapaan osan vuoksi 
tuotto alenee noin 10 miljoonalla eurolla. 

Listaamattomista yhtiöistä saatujen osinko-
jen verotuksen muutokset kasvattaisivat hen-
kilöosakkaiden maksaman valtion tuloveron 
tuottoa 33 miljoonaa euroa, kunnallisveron 
tuottoa 12 miljoonaa euroa sekä sairausva-
kuutusmaksun ja kirkollisveron tuottoa kum-
paakin noin miljoona euroa eli yhteensä 47 
miljoonaa euroa. Osinkoa jakavien yhtiöiden 
verokannan alentamisesta johtuen osingonja-
koon liittyvät verot alenisivat samalla 21 mil-
joonalla eurolla ja kokonaisverorasituksen 
kasvuksi muodostuisi siten 26 miljoonaa eu-
roa. Lukuun sisältyy kunnallisveron ansiotu-
lovähennyksen soveltamisalan laajennuksen 
vaikutus. Kun listaamattomista yhtiöistä saa-
dut ansiotulo-osingot saatetaan vähennyksen 
piiriin, tämä vähentää verotuottoja 2,5 mil-
joonaa euroa. Laskelma perustuu yhtiöstä 
nostetun voiton kokonaisverorasitukseen. 
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Tällöin osakkaan oletetaan nostavan yhteisö-
verokannan alennuksen verran enemmän 
osinkoa. 

Edellä mainittua 26 miljoonan euron koko-
naisverorasituksen kasvua pienentää ehdotus, 
jonka mukaan varallisuusverosta vähennet-
täisiin muusta yhtiöstä kuin listatusta yhtiöstä 
saadusta yli 90 000 euron pääomatulo-
osingosta samana vuonna menevä vero. Tä-
mä huojennus pienentäisi varallisuusveron 
tuottoa 21 miljoonalla eurolla, joka vastaa 
noin kolmasosaa kyseessä olevista yli 90 000 
euron osingoista menevästä verosta. Samalla 
se on runsaat 80 prosenttia näistä osingoista 
veroa maksaville määrätystä varallisuusve-
rosta. Kun otetaan vielä huomioon hallituk-
sen tämän uudistuskokonaisuuden yhteydes-
sä antama erillinen esitys varallisuusverotuk-
sen yleiseksi keventämiseksi varallisuusve-
roasteikkoa lieventämällä ja siitä listaamat-
tomien yhtiöiden osinkoja saaneille kohdis-
tunut osuus, noin 12 miljoonaa euroa, muo-
dostuu heidän edellä kuvattu yhtiöstä noste-
tun voiton kokonaisverorasitus seitsemän 
miljoonaa euroa nykyjärjestelmää kevyem-
mäksi. 

Tällainen arvio osinkoverotuksen muutok-
sen tuottovaikutuksista on suuntaa-antava. 
Käyttäytymismuutokset saattavat vaikuttaa 
erityisesti muista kuin listatuista yhtiöistä 
saatujen osinkojen verotukseen. Harvojen 
omistuksessa olevat yhtiöt pidättäytyvät to-
dennäköisesti voimaantulon jälkeisinä en-
simmäisinä vuosina aikaisemman suuruisista 
90 000 euron ylittävistä osingoista. Tosin eh-
dotettu vähennys varallisuusverosta pienen-
täisi tätä vaikutusta. Osingonjako todennä-
köisesti myös mitoitetaan vastaamaan uutta 
pääomatulo-osinkojen nettovarallisuusrajaa. 
Koska vuonna 2004 osinkoja jaettaneen ta-
vallista enemmän, siirtymävaiheessa vuonna 
2005 osinkojen määrää saattaa vastaavasti 
pienentyä. Muutokset olisivat siten omiaan 
pienentämään verotuottoja uudessa järjestel-
mässä edellä esitetystä. Sen sijaan listattujen 
yhtiöiden osingoissa ei ilmeisesti tapahdu 
vastaavia muutoksia. Suurimpien osingonja-
kajien omistus on paljolti muiden kuin kotita-
louksien käsissä, joten henkilöverotus ei vai-
kuta osingonjakopolitiikkaan. Pörssiosinko-
jen määrän voisi odottaa kasvavan viimeisen 
tilastovuoden eli vuoden 2002 tasosta vuo-

teen 2005, jolloin verotuotto nousisi vastaa-
vasti. 

Hyvitysjärjestelmästä luopumisen jälkeen 
osingonjakoon ei enää liity täydennysvero-
velvollisuutta. Täydennysveroa on määrätty 
vuosittain noin 20 miljoonaa euroa. Tämän 
perusteella muutos ei sanottavasti vaikuttaisi 
verotuottoihin. Kun osinkoa jatkossa voidaan 
jakaa myös voitosta, jota ei yhtiössä ole vero-
tettu, verosuunnittelu tällaisen menettelyn 
mahdollistamiseksi saattaa lisääntyä. Mah-
dollisuutta helpottaa se, että yhteisöjen ul-
komailta saamat osingot tulevat nykyistä laa-
jemmin verovapaiksi ja ehdotettu luovutus-
voittojen vapauttaminen verosta. Varsinkaan 
listattujen yhtiöiden osalta muutoksella ei 
kuitenkaan yleisemmin ole vaikutusta vero-
tuottoihin sen vuoksi, että ne jakavat osinko-
na vain osan voitostaan ja nykyjärjestelmässä 
ne voisivat vastaavasti käyttää veroylijäämi-
ään. 

Yhteisöjen saamat osingot säilyisivät uu-
distuksessa pääosin verovapaina. Yhteisöjen 
noteeratuista yhtiöistä saamiin osinkoihin 
kohdistuisi kuitenkin 19,5 prosentin verorasi-
tus. Kotimaiset verovelvolliset yhteisöt ovat 
saaneet listatuista yhtiöistä osinkoja jonkin 
verran vähemmän kuin kotitaloudet. Osaksi 
kysymys on myös kahden listatun yhtiön vä-
lisistä osingoista. Merkittävä osa osingoista 
kertyy vakuutus- ja eläkelaitoksille. Osingon-
jaon säilyessä muuttumattomana yhteisöjen 
saamien muuhun kuin sijoitusomaisuuteen 
kuuluvien osinkojen verotuksen tuotto voi-
daan arvioida enintään noin 50 miljoonaksi 
euroksi.  

Rahoitus- ja vakuutuslaitosten osinkotulot 
ovat olleet viime vuosina noin miljardi euroa. 
Suuri osa osingoista on kertynyt sijoitus-
omaisuudesta. Jos sijoitusomaisuusosingot 
muodostaisivat osingoista 80 prosenttia, ve-
rotuotot 26 prosentin yhteisöverokannan mu-
kaan laskettuina olisivat yli 200 miljoonaa 
euroa. Vakuutus- ja eläkelaitosten kirjanpito-
periaatteista johtuen kokonaisvaikutus jäänee 
kuitenkin huomattavasti pienemmäksi, enin-
tään muutamaan kymmeneen miljoonaan eu-
roon.  

Edellä esitetyt arviot koskevat ehdotettuja 
pysyviä muutoksia. Siirtymävaiheessa vero-
vuonna 2005 yksityishenkilöiden saamien 
osinkotulojen veronalainen määrä olisi 57 
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prosenttia. Tämä alennus pienentää verotuot-
toja listaamattomista yhtiöistä noin 52 mil-
joonaa euroa, josta 13 miljoonaa euroa aiheu-
tuu pääomatulo-osuuden prosentin alentami-
sesta ja 39 miljoonaa euroa ansiotulo-
osuuden prosentin alentamisesta. Lisäksi ve-
rotuotot listatuista yhtiöistä ovat siirtymävai-
heessa 18 miljoonaa euroa pienemmät kuin 
myöhempinä vuosina. Toisaalta verovuonna 
2005 osinko maksetaan voitosta, jota on ve-
rotettu 29 prosentin verokannalla.  

 
Yhteisöjen omistamien osakkeiden luovutus-
ten verokohtelun muutos 

Yhteisöjen saamia veronalaisia osakkeiden 
luovutusvoittoja ja osakkeiden hankinta-
menoon kohdistuvia vähennyksiä ei ole ve-
rohallinnossa tilastoitu. Konserniverokeskuk-
sessa on kuitenkin kerätty tietoja näistä eris-
tä. Konserniverokeskuksessa verotetaan noin 
3 300 yritystä, joista suurin osa kuuluu Suo-
men 250 suurimpaan konserniin. Verovuo-
delta 2002 maksuunpannun yhteisöveron 
määrästä Konserniverokeskuksessa verotet-
tavien yritysten osuus oli noin 60 prosenttia. 
Konserniverokeskuksen verovuotta 2001 
koskevien tietojen perusteella näiden yritys-
ten kirjanpitoon oli merkitty käyttöomai-
suusosakkeiden myyntivoittoja yhteensä noin 
1 650 miljoonaa euroa. Myyntitappioita oli 
käyttöomaisuusosakkeista kirjattu noin 250 
miljoonaa euroa ja purkutappioita 180 mil-
joonaa euroa. Arvonalennuksia oli vaadittu 
verotuksessa vähennettäväksi yhteensä 950 
miljoonaa euroa. Verovuonna 2002 myynti-
voittoja oli kirjattu noin 455 miljoonaa euroa, 
myyntitappioita noin 2 390 miljoonaa euroa 
ja purkutappioita 770 miljoonaa euroa. Käyt-
töomaisuusosakkeiden verotuksessa vaadittu-
jen arvonalennuspoistojen määrä oli tällöin 
3 740 miljoonaa euroa. Verotuksessa hyväk-
sytyt määrät ovat olleet jonkin verran vaadit-
tuja määriä alemmat.  

Verovuoden 2003 määriä voidaan arvioida 
tätä vuotta koskevien ennakkotietojen avulla. 
Ennakkotietohakemuksien perusteella voi-
daan myyntitappioiden, arvonalennusten ja 
purkutappioiden määrän arvioida kasvavan 
edelleen. Käyttöomaisuusosakkeisiin liittyvi-
en vähennysten määrä on viime vuosina jat-
kuvasti kasvanut Konserniverokeskuksessa 

verotettavissa yhtiöissä ja ylittää nykyisel-
lään käyttöomaisuusosakkeiden myyntivoit-
tojen määrän.  

Ehdotettavat osakeluovutusten verokohte-
lun muutokset näyttävät esitettyjen lukujen 
valossa lisäävän huomattavasti verotuottoja. 
Luvuista ei kuitenkaan voida laskea verotuot-
tovaikutusta suoraan. Purkutappiot jaksote-
taan yleensä vähennettäväksi kymmenelle 
vuodelle. Arvonalentumispoistoissa ja luovu-
tustappioissa on monessa tapauksessa kysy-
mys niin suurista eristä, että ne johtavat tulo-
lähteen tappion vahvistamiseen vähentämis-
vuonna. Tämän tappion verovelvolliset voi-
vat vähentää tulostaan seuraavan kymmenen 
vuoden kuluessa. Näin ollen suurin osa vä-
hennyksistä vaikuttaa verotukseen usean ve-
rovuoden aikana. Suuret tappiot saattavat 
myös liittyä siihen, ettei omistajayrityksen 
oman toiminnan jatkamiselle ole enää tap-
piollisuuden vuoksi edellytyksiä. Myyntitap-
pioista ja arvonalentumisista osa jääkin 
yleensä lopullisesti vähentämättä.  

Luovutusvoittoverotuksen muutosten vai-
kutuksiin liittyy huomattavasti epävarmuutta. 
Verovapaiksi ehdotetut luovutusvoitot ovat 
satunnaisia tuloeriä. Niissä, kuten edellä 
mainituissa vähennyksissäkin, voi olla ky-
symys suurista yksittäisistä määristä, mah-
dollisesti jopa sadoista miljoonista euroista. 
Määrien kohdistuminen eri vuosille voi olla 
sattumanvaraista. Vaikka edellä esitettyjen 
lukujen perusteella muutos ei näytä kokonai-
suutenaan pienentävän verotuloja, on mah-
dollista, että yhteisöveron tuotot tulevat suu-
remmille heilahteluille alttiiksi. Toisaalta ar-
vonnousujen ja -laskujen verovaikutuksen 
poistuminen osaltaan vähentää yhteisövero-
tuksen tuoton suhdanneluonteisia heilahtelui-
ta.  

 
4.2. Vaikutukset verovelvollisten kannalta 

Yhteisö- ja pääomaverokannan muutokset 

Yhteisöverokannan alentaminen alentaa 
yhteisömuotoisen yrityksen tuloveron määrää 
yli kymmenellä prosentilla. Pääomaverokan-
nan alennus keventää osaltaan kaikkien pää-
omatulojen verorasitusta. Pääomaverokannan 
alentaminen vaikuttaa toisaalta niiden yksi-
tyishenkilöiden, joilla on vähennyskelpoisia 
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velkojen korkoja, verotukseen. Pääomavero-
kannan mukaan tehtävä korkovähennys ale-
nee yhdellä prosentilla koron määrästä. Jos 
verovelvollisella on lainaa 100 000 euroa ja 
korko on kolme prosenttia, korkovähennyk-
sen pienennys vaikuttaa veron määrään 30 
euroa vuodessa. 

 
Osinkoverotuksen muutokset 

Niillä yksityishenkilöillä, jotka saavat 
osinkoja listatuista yhtiöistä, verotus kiristyi-
si. Osingoista ei hyvitysjärjestelmässä ole 
mennyt veroa, minkä lisäksi yhtiön veroa on 
voinut saada pääomatuloon kohdistuvien vä-
hennysten perusteella takaisin. Osingosta 
menisi muutetussa järjestelmässä veroa 19,6 
prosenttia. 

Ehdotettujen muutosten kokonaisvaikutusta 
listaamattoman yhtiön osinkojen verotukseen 
on perusteltua tarkastella siten, että verrataan 
osingonjaon kokonaisverorasitusta nykyjär-
jestelmässä ja ehdotetussa uudessa järjestel-
mässä ottamalla huomioon sekä voitosta yh-
tiötasolla menevä vero että veron jälkeiseen 
jaettuun voittoon osakastasolla kohdistuva 
vero. Vertailussa ovat merkityksellisiä teki-
jöitä osinkojen verotukseen osittain ansiotu-
lona johtava yhdeksän prosentin osuus netto-
varallisuudesta ja pääomatulo-osinkojen 
90 000 euron raja.  

Osinkoverotus kevenee kaikissa tapauksis-
sa, kun osinko on nettovarallisuusrajan puit-
teissa pääomatuloa ja euromääräinen raja ei 
ylity. Verokantamuutosten vuoksi verotus 
kokonaisuutenaan ei kiristy heti osingon ylit-
täessä 90 000 euroa, vaan vasta noin 113 500 
euron tasolla. Kiristyminen koskisi arviolta 
noin 2000 henkilöä riippuen isoja osinkoja 
jakaneiden yhtiöiden käyttäytymisestä uu-
dessa järjestelmässä. Kiristymää lieventäisi 
merkittävästi ehdotettu yli 90 000 euron 
osingoista menevän veron vähentäminen va-
rallisuusverosta. Kiristymien lukumäärä jäisi 
useita satoja edellä esitettyä pienemmäksi. 

Yhtiöveron hyvitysjärjestelmästä luopumi-
sesta seuraa, että osinkoverotus kiristyy ra-
kenteellisista muutoksista johtuen väistämät-
tä alhaisella tulotasolla niiden kohdalla, joi-
den nostama osinko on ansiotuloa. Hyvitys-
järjestelmässä ansiotulo-osingon perusteella 
on saanut tuloveroasteikon ensimmäisen por-

taan alarajalle asti (11 700 euroa vuodelta 
2004), jolla marginaalivero ylittää 29 pro-
senttia, yhtiöveroa hyvityksenä takaisin. An-
siotulosta on mennyt todellisuudessa veroa 
vasta tämän rajan ylittävältä osalta. Uudessa 
järjestelmässä pienestäkin ansiotulo-osingos-
ta menee kunnallisveroa. 

Näissä tapauksissa kokonaisverorasitus säi-
lyy uudessa järjestelmässä kuitenkin aikai-
semmalla tasolla, jos osakas nostaa ansiotu-
loa yrityksestään osingon sijasta palkkana. 
Palkan verorasitusta lisäävät vertailussa sii-
hen kohdistuvat työnantajamaksut, mutta ve-
rokantojen alennuksen päinvastainen vaiku-
tus on saman suuruinen. Ansiotulo-osingon 
verotus 70 prosenttisesti on toisaalta keski-
määräisellä ansiotasolla hyvin lähellä ansio-
osinkojen verotuksen nykytasoa.  

Osinkoverotus kiristyy siten lähinnä vain 
niillä ansiotulo-osinkoa saavilla, jotka saavat 
suhteellisen pieniä osinkotuloja ja joilla ei 
ole mahdollisuutta nostaa palkkaa sen vuok-
si, etteivät he työskentele osinkoa jakavassa 
yhtiössä. Verotustiedot viittaavat siihen, että 
ansiotulo-osinkoa saavista suhteellisen pie-
nellä ryhmällä nämä osingot ovat pääasialli-
nen tulonlähde ja verotus kiristyisi enintään 
muutamalla tuhannella verovelvollisella, 
joista merkittävä osa on alaikäisiä. 

Yhtiöveron hyvitysjärjestelmästä luopumi-
nen vaikuttaa myös, jos verovelvollisella on 
nykyjärjestelmässä osinkotulosta vähennys-
kelpoisia korkoja. Nykyjärjestelmässä korko-
jen pienentäessä pääomatuloa verovelvolli-
nen saa yhtiön veroa hyvityksenä takaisin. 
Uudessa järjestelmässä yhtiön veroa ei voi 
enää saada vähennyksen kautta palautetuksi. 
Kun osingot ovat verovapaita, korot voidaan 
vähentää vain muista veronalaisista pääoma-
tuloista ja sikäli kuin muut pääomatulot eivät 
riitä vähennykseen, alijäämähyvityksen puit-
teissa ansiotulosta. Esityksessä ehdotetaan 
oikeutta alijäämähyvitykseen laajennettavak-
si, jotta yrittäjäosakkeiden hankintaan otetun 
velan korot voitaisiin edelleen vähentää. Ny-
kyjärjestelmässä korkovähennykset ovat kui-
tenkin eräillä verovelvollisilla ansiotuloon 
verrattuna huomattavan suuria. Tällöin jär-
jestelmän muutos johtaa väistämättä verotuk-
sen kiristymiseen. 

Yhteisöjen saamat osingot olisivat verova-
paita lukuun ottamatta listatuilta yhtiöiltä 
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saatuja osinkoja ja sijoitusomaisuuteen kuu-
luvia osinkoja. Hyvitysjärjestelmässä osingot 
ovat olleet tosiasiassa verovapaita, joten niil-
lä verovelvollisilla, joiden osinkotuloja vero-
tettaisiin, verotus jonkin verran kiristyisi. Si-
joitusomaisuudesta osinkoa saavien tuloksen-
järjestelymahdollisuudet huomioon ottaen 
verotuksella ei olisi yritysten toimintaan sa-
nottavaa merkitystä. Verotus kiristyisi siten 
lähinnä holdingtyyppisillä yhtiöillä, joilla on 
alle kymmenen prosentin omistuksia pörssis-
sä noteeratuissa yhtiöissä. Tämä kiristyminen 
on kuitenkin tarkoitettu vastaamaan noteera-
tun yhtiön suoraan omistavan yksityishenki-
lön verotuksen muutosta. 

 
Yhteisöjen omistamien osakkeiden luovutus-
ten verokohtelun muutos 

Ehdotettu luovutusvoittojen verovapaus 
keventää erityisesti sellaisen yrityksen vero-
tusta, joka on järjestäytynyt konserniksi ja 
jossa konserniin kuuluvaan yhtiöön on muo-
dostunut arvonnousua yhtiössä vielä verot-
tamattomasta liikearvosta ja muista aineet-
tomista oikeuksista. Tällainen arvonnousu 
voidaan saada verovapaana tulona. Toisaalta 
ostaja maksaa kauppahinnan yhtiön tu-
lonodotuksista, mutta ostajalla ei ole uudessa 
järjestelmässä mahdollisuutta vähentää kaup-
pahintaa. Tulot kertyvät ostettuun yhtiöön ja 
ne on mahdollisuus nostaa siitä osinkona. 
Kauppahinnan verovapaus ja vähennyskel-
vottomuus tultaneen ottamaan huomioon 
myytävien osakkeiden hinnoittelussa.  

Ehdotettu luovutustappioiden vähennys-
kelvottomuus kiristää toimivan osakeyhtiön 
ostajan verotusta, jos maksettua kauppahin-
taa vastaavia tuloja ei kerrykään. Tytäryhtiön 
muodossa toteutettuun investointiin liittyvien 
menojen vähennyskelvottomuus tappiotilan-
teessa saattaa vaikuttaa halukkuuteen tehdä 
riskisijoituksia. Usein kohdeyhtiö hankitaan 
siinä tarkoituksessa, että sen liiketoiminta 
voitaisiin kaupan jälkeen yhdistää ostajan 
toimintaan purkamalla kohdeyhtiö. Osakkei-
den hankintamenon vähennyskelvottomuus 
lisää tällaisen järjestelyn verokustannuksia 
nykyiseen verrattuna, koska verokohtelu tu-
lee vastaamaan sulautumisessa nykyisin nou-
datettavaa menettelyä. 

Ehdotetussa järjestelmässä verosuunnitte-

lun merkitys kasvaa ja siihen liittyy kannuste 
yhtiöittämiseen. Järjestelmään sisältyy tul-
kinnanvaraisia rajanvetoja, jotka tekevät ve-
rokohtelusta vaikeammin ennakoitavan. Luo-
vutusvoittoverotus on siten verovelvollisten 
kannalta hallinnollisesti raskaampaa. Tämän 
voidaan katsoa kohdistuvan erityisesti pie-
nempiin yrityksiin. Toisaalta uudistuksen 
voidaan katsoa myös parantavan sellaisten 
pienempien kotimaassa toimivien yritysten 
suhteellista asemaa, joilla ei ole mahdolli-
suutta käyttää hyväksi kansainvälistä vero-
suunnittelua. Nykyjärjestelmässä kansainvä-
liset konsernit ovat voineet päästä luovutus-
voittojen verovapauteen käyttämällä hyväksi 
ulkomaisia apuyhtiöitä. Ehdotetut muutokset 
mahdollistavat saman ilman ulkomaisten yh-
tiöiden käyttöä. 

 
5.  Asian valmiste lu 

Syksyllä 2001 asetettiin kaksi työryhmä 
selvittämään muuttuneen toimintaympäristön 
vaikutuksia verotukseen. Valtiovarainminis-
teriön asettama vero-oikeuden asiantuntijois-
ta koostuva työryhmä (Tuloverotuksen kehit-
tämistyöryhmä, 12/2002) arvioi toimeksian-
tonsa mukaisesti yritys- ja pääomaverotuksen 
kehittämistarpeita kansainvälisen kehityksen 
ja voimistuvan verokilpailun valossa. Valtio-
neuvoston kanslian talousneuvoston esityk-
sestä asettama työryhmä sai tehtäväkseen 
selvittää, mitä muutospaineita Suomen vero-
järjestelmään tulee kansainvälisen verojärjes-
telmän ja kansainvälisen talouden sekä koti-
maisten tekijöiden taholta. 

Työryhmät jättivät raporttinsa syksyllä 
2002. Tuloverotuksen kehittämistyöryhmä 
katsoi, että eriytetty tuloverojärjestelmä on 
perusteltua säilyttää. Työryhmä ehdotti muun 
muassa yhteisö- ja pääomaverokantoja alen-
nettavaksi ja luovuttavaksi yhtiöveron hyvi-
tysjärjestelmästä. Työryhmän mielestä osin-
koverotuksessa tuli siirtyä niin sanottuun 
klassiseen osinkoveromalliin, jossa osinkoja 
verotettaisiin pääomaverokannalla. Ehdotus 
edellytti kuitenkin, että pääoma- ja yhteisö-
verokanta alennettaisiin 25 prosenttiin. Työ-
ryhmä tarkasteli myös yhteisöjen saamien 
osakkeiden luovutusvoittojen vapauttamista 
verosta, mutta ei tehnyt tällaista ehdotusta. 

Talousneuvoston työryhmä tarkasteli toi-
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meksiantonsa mukaisesti eri verolajeja laa-
jemmin. Se piti ansiotuloverotuksen keven-
nyksiä tärkeänä, mutta katsoi, että myös yri-
tysverotuksessa saattoi olla lähivuosina tar-
vetta lieviin alennuksiin. Työryhmä ei tehnyt 
konkreettisia ehdotuksia verojärjestelmän 
kehittämiseksi. 

Tuloverotuksen kehittämistyöryhmän 
muistiosta antoi lausuntonsa 39 viranomaista 
ja järjestöä. Lausunnoissa suhtauduttiin kiel-
teisesti lähinnä työryhmän ehdottamaan kah-
denkertaisen osinkoverotuksen malliin. 
Enemmistö lausunnonantajista katsoi, että 
nykyinen luonnollisten henkilöiden yhden-
kertainen osinkoverotus tuli säilyttää.  

Erityisesti tuloverotuksen kehittämistyö-
ryhmän selvitykset ja niistä saadut lausunnot 

ovat olleet pohjana yritys- ja pääomaverouu-
distuksen jatkovalmistelulle. Esitys on val-
misteltu valtiovarainministeriössä virkatyö-
nä. Siitä ei ole eräiden ehdotettavien muutos-
ten laatu huomioon pyydetty kattavia lausun-
toja ennen esityksen antamista. 

 
6.  Riippuvuus muista es i tyks istä  

Yritysverotusuudistukseen liittyen saman-
aikaisesti tämän esityksen kanssa eduskun-
nan käsiteltäväksi on annettu hallituksen esi-
tys vuoden 2005 varallisuusveroasteikkolaik-
si. Lisäksi hallituksen esitys laeiksi tulovero-
lain sekä perintö- ja lahjaverolain muuttami-
sesta sisältää ehdotuksia, jotka osaltaan liit-
tyvät samaan uudistukseen. 

 
YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1.  Lakiehdotusten perustelut  

1.1. Tuloverolaki 

2 §. Tuloverotusta koskevat muut säännök-
set. Pykälän 2 momentista poistettaisiin viit-
taus yhtiöveron hyvitykseen. 

10 §. Suomesta saatu tulo. Pykälän 6 koh-
dasta poistettaisiin viittaus yhtiöveron hyvi-
tykseen. 

16 §. Elinkeinoyhtymän ja sen osakkaan 
verotus. Pykälän 3 momentissa säädetään 
osinkojen ja siihen rinnastettavien erien kä-
sittelystä elinkeinoyhtymän verotuksessa. 
Hyvitysjärjestelmästä luopumisen vuoksi 
säännös uudistettaisiin kokonaan. Elinkei-
noyhtymän elinkeinotuloa ja maatalouden tu-
losta laskettaessa yhtymän saamat osingot si-
sältyisivät kokonaan yhtymän tulokseen. 
Tästä tuloksesta vähennettäisiin pykälän 1 
momentin mukaisesti mahdolliset edellisten 
vuosien tappiot ja tulo jaettaisiin sen jälkeen 
verotettavaksi osakkaiden tulona. Osinkotu-
lojen osittainen tai täysi verovapaus toteutet-
taisiin osakastasolla siten, että verotettavaksi 
jaetusta tulo-osuudesta vähennettäisiin se osa 
osuuteen sisältyvästä osinkotulosta, joka 
osakkaan verotusta koskevien säännösten 
mukaan on verovapaata tuloa.  

Luonnollisen henkilön elinkeinotulona tai 
maatalouden tulona verotettava osinko olisi 
70 prosenttisesti veronalaista, joten tulo-

osuudesta vähennettäisiin 30 prosenttia sii-
hen sisältyvän osingon määrästä. Yhteisön 
tulo-osuuteen sisältyvän osingon verotus 
riippuisi 6 a §:n mukaan siitä, mihin omai-
suuslajiin osakkeet yhteisön kannalta kuulu-
vat, onko osinkoa jakava yhtiö listattu ja 
myönteisessä tapauksessa, mikä on osingon-
saajan omistusosuus osinkoa jakaneesta yhti-
östä. Asiaa tarkasteltaisiin osakkaan, eikä 
elinkeinoyhtymän kannalta. Ratkaisevaa oli-
si, onko henkilöyhtiön osuus yhteisölle sijoi-
tusomaisuutta ja onko yhteisön oma suhteel-
linen omistus osakepääomasta vähintään 
kymmenen prosenttia. Tulo-osuuteen sisälty-
vä osinko olisi yhteisölle yleensä kokonaan 
tai 25 prosenttisesti verovapaata tuloa, jolloin 
tulo-osuudesta vähennettäisiin osingon koko 
määrä tai 25 prosenttia. Jos kysymys olisi si-
joitusomaisuudesta, ei vähennystä tehtäisi. 

Jos tulo-osuuteen sisältyvä osinko olisi 
suurempi kuin tulo-osuuden määrä, ei vähen-
nystä voitaisi tehdä verovuonna kokonaan tu-
lo-osuudesta. Vähennystä ei voitaisi myös-
kään siirtää yhtymätasolla vahvistettavaksi 
tappioksi, koska vähennys olisi yhteisöillä ja 
luonnollisilla henkilöillä erilainen. Käyttämä-
tön vähennys voitaisiin tehdä tässä tapauk-
sessa verovelvollisen saman elinkeinoyhty-
män saman tulolähteen tulo-osuudesta kym-
menenä seuraavana verovuotena sitä mukaan 
kuin tuloa kertyy. Määräaika olisi sama kuin 
tappiontasauksessa, jota menettely muistut-
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taa.  
Osingon verovapaa osa vähennettäisiin tu-

lo-osuudesta ennen luonnollisen henkilön ja 
kuolinpesän yhtymäosuuden pääomatulo-
osuuden laskemista. Tällöin verovapaa osa 
pienentäisi ansiotulo-osuutta. Tästä menette-
lystä säädettäisiin lain muutetussa 40 §:n 
3 momentissa. 

Elinkeinoyhtymällä saattaa olla myös hen-
kilökohtaiseen tulolähteeseen kuuluvia osin-
koja, joihin sovelletaan saajan verotuksessa 
tuloverolakia. Tällaista osinkoa ei nykyisin 
oteta huomioon yhtymän muuta tuloa lasket-
taessa, vaan osinko jaetaan suoraan verotet-
tavaksi osakkaiden tulona niiden osuuksien 
mukaan, jotka heillä on yhtymän tuloon. 
Osingon verokohtelu määräytyy tällöin jaka-
jayhtiön aseman mukaan. Tätä menettelyä ei 
ehdoteta muutettavaksi. Asiasta säädettäisiin 
uudessa pykälän 4 momentissa. Osingon ve-
ronalaisuus määräytyisi luonnollisen henki-
lön verotuksessa lain 33 a—33 c §:n mukaan 
ja yhteisön verotuksessa 33 d §:n 4 momen-
tin perusteella.  

31 §. Luonnollisia vähennyksiä koskevat 
erityiset säännökset. Pykälän 4 momentissa 
säädettäisiin, että osinkotulon hankkimisesta 
johtuneet menot ovat luonnolliselle henkilöl-
le ja kuolinpesälle vähennyskelpoisia sen es-
tämättä, että osinkotulo on osittain verova-
paata tuloa. Säännös olisi lähinnä asiaa sel-
ventävä. Korkomenojen osalta vastaava sään-
nös sisällytettäisiin lain 58 §:ään.  

Pykälän 5 momenttia, jonka mukaan sijais-
osinko ei ole vähennyskelpoinen meno, muu-
tettaisiin osinkoverotuksen muutosten joh-
dosta siten, että maksettu sijaisosinko olisi 
vähennyskelvotonta menoa vain siltä osin, 
kuin se osinko, jonka sijaan verovelvollinen 
on maksanut sijaisosingon, on hänelle vero-
vapaata tuloa. 

32 §. Pääomatulo. Pykälässä luetellaan 
pääomatulona verotettavia tuloja. Säännök-
seen ehdotetaan tehtäväksi lakitekninen muu-
tos, jolla se saatetaan vastaamaan uudessa 
osinkoverojärjestelmässä ansio- ja pääomatu-
lon jaossa käytettäviä käsitteitä.  

Osinkotulot. Lakiin lisättävän uuden otsi-
kon alle koottaisiin osinkotulon verottamista 
koskevat säännökset. Säännökset koskevat 
luonnollisen henkilön ja kuolinpesän verotus-
ta. Uuden 33 d §:n 5 momentissa säädettäi-

siin kuitenkin erikseen yhteisön saaman tulo-
verolain mukaan verotettavan osingon vero-
kohtelusta. 

33 a §. Julkisesti noteeratusta yhtiöstä saa-
tu osinko. Uudessa 33 a §:ssä säädettäisiin 
julkisesti noteeratusta yhtiöstä saadusta osin-
gosta. Pykälän 1 momentista ilmenisi, miten 
tällainen osinko verotetaan ja 2 momentissa 
säädettäisiin siitä, mitä julkisesti noteeratulla 
yhtiöllä tarkoitetaan. 

Pykälän 2 momentti sisältäisi julkisesti no-
teeratusta yhtiöstä saadun osingon määritel-
män. Määrittely nojautuu Suomessa noteerat-
tujen yhtiöiden osalta arvopaperimarkkina-
lain julkisen kaupankäynnin käsitteeseen. 
Arvopaperimarkkinalain 1 luvun 3 §:n mu-
kaan arvopapereilla voidaan käydä julkisesti 
kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla tai 
muussa ostajien ja myyjien yhteensaattami-
seksi ammattimaisesti järjestetyssä kaupan-
käynnissä, jolle on arvopaperimarkkinalain 
mukaisesti vahvistettu säännöt. Tällaista jul-
kista kauppaa käydään Helsingin pörssin yl-
läpitämällä Päälistalla, joka on arvopaperi-
markkinalain tarkoittama pörssilista, ja sa-
man yhtiön ylläpitämillä I-, NM- ja Prelis-
toilla, joilla käydään arvopaperimarkkinalain 
3 luvun 12 §:ssä tarkoitettua muuta julkista 
kaupankäyntiä. Pörssin ulkopuolella ei tällä 
hetkellä Suomessa järjestetä julkista kaupan-
käyntiä. 

Arvopaperimarkkinalaki sääntelee Suo-
messa tapahtuvaa kaupankäyntiä eikä sen 
määritelmiin voida tukeutua ulkomailla no-
teerattujen yhtiöiden osalta. Niiden osalta 
määrittely nojautuu säännellyn markkinan 
-käsitteeseen. Käsite on määritelty neuvoston 
direktiivin sijoituspalveluista arvopaperi-
markkinoilla (93/22/ETY, sijoituspalveludi-
rektiivi) 1 artiklan 13 kohdassa. Säännellyillä 
markkinoilla tarkoitetaan sellaisia direktiivin 
liitteessä lueteltujen rahoitusvälineiden 
markkinoita, joita koskevat tiedot markkinan 
kotivaltio on ilmoittanut komissiolle ja jotka 
toimivat säännöllisesti ja jonka toimivaltais-
ten viranomaisten hyväksymissä säännöksis-
sä määritellään markkinoiden toiminnan 
edellytykset, markkinoille pääsyn edellytyk-
set sekä neuvoston direktiivin arvopaperien 
viralliselle pörssilistalle ottamista koskevien 
vaatimusten yhteensovittamisesta 
(79/279/ETY, listalleottodirektiivi) mukaiset 
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arvopaperien listalle ottamisen edellytykset 
tai vastaavat muut edellytykset. Komissio 
julkaisee jäsenvaltioiden antamista ilmoituk-
sista koostuvan listan Euroopan talousalueel-
la toimivista säännellyistä markkinoista vuo-
sittain Euroopan Yhteisöjen virallisessa leh-
dessä. Tästä listasta voidaan tunnistaa Eu-
roopan Unionin alueella toimivat säännellyt 
markkinat. 

Euroopan Unionin ulkopuolisissa valtioissa 
toimivilla säännellyllä ja viranomaisen val-
vonnassa olevalla markkinalla tarkoitettaisiin 
sitä, että markkinapaikka, siellä kaupankäyn-
nin kohteena olevat arvopaperit ja siellä toi-
mivat markkinaosapuolet ovat ainakin vas-
taavan, mutta ei välttämättä samansisältöisen, 
sääntelyn ja valvonnan kohteena kuin suoma-
lainen tai EU-alueen markkinapaikka ja että 
markkinapaikka on sijaintipaikkansa toimi-
valtaisen viranomaisen valvonnassa. Säänte-
lyyn liittyy säännönmukaisesti menettely lis-
talle ottamisesta, jonka kautta säännellyllä 
markkinalla kaupankäynnin kohteena olevat 
arvopaperit voidaan tunnistaa. Ehdotetun 
33 c §:n 1 momentin mukaan listautuminen 
vaikuttaisi vain verosopimusvaltioista saatu-
jen osinkojen verotukseen. 

33 b §. Muusta kuin julkisesti noteeratusta 
yhtiöstä saatu osinko. Uudessa 33 b §:ssä 
säädettäisiin muusta kuin julkisesti noteera-
tusta yhtiöstä saadun osingon verotuksesta. 
Osingon verokohtelun määräisi nykyiseen 
tapaan osingon maksavan yhtiön osakkeiden 
varallisuusverolaissa tarkoitettu matemaatti-
nen arvo. Tästä säädettäisiin 1 momentissa. 
Osinko olisi lähtökohtaisesti verovapaata tu-
loa yhdeksän prosentin vuotuista tuottoa vas-
taavaan määrään asti, kun vastaava raja nyt 
on 13,5 prosenttia. Muutos johtuu pääosin 
siitä, että osinkotuloon ei uudessa järjestel-
mässä enää sisälly yhtiöveron hyvitystä. 

Verovelvollisen eri yhtiöistä saamat vuo-
tuisen tuoton puitteissa jaetut osingot lasket-
taisiin yhteen. Siltä osin kuin laskennassa 
huomioon otettavat osingot jäävät alle 90 000 
euron, osingot eivät olisi veronalaista tuloa. 
Rajan ylittävältä osalta osingoista 70 prosent-
tia olisi veronalaista pääomatuloa ja 30 pro-
senttia verovapaata tuloa. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin siitä, 
että vuotuisen tuoton ylittävältä osalta osin-
gosta 70 prosenttia olisi ansiotuloa ja 30 pro-

senttia verovapaata tuloa.  
Osingon jakamista pääoma- ja ansiotuloksi 

koskevat säännökset sisältyvät nykyisin 
42 §:ään. Koska vastaavia perusteita sovellet-
taisiin edelleen jaettaessa osinkoa 1 ja 2 mo-
mentin mukaan verotettaviin osinkoihin, ja-
kamista koskevat säännökset ehdotetaan siir-
rettäväksi pääasiassa sellaisenaan 33 b §:ään. 
Nykyinen 42 §:n 2 ja 4 momentti siirtyisivät 
33 b §:n 3 ja 4 momenteiksi. Samalla 3 mo-
menttiin tehtäisiin lakitekninen muutos, kos-
ka lainkohdassa tarkoitettu työntekijäin elä-
kelain 2 §:n 7 momentin säännös on nykyisin 
työntekijäin eläkelain 1 d §:ssä. Kaikkia va-
rallisuusverolain 26 §:n 1 momentissa tarkoi-
tettuja yhtiöitä kohdeltaisiin uudessa järjes-
telmässä julkisesti noteerattuina, joten 42 §:n 
1 momentin viittaus näihin yhtiöihin ei olisi 
enää tarpeellinen. 

Lain 42 §:n 3 momenttiin sisältyy nykyisin 
säännös, jonka mukaan elinkeinotoimintaa 
harjoittavan osakeyhtiön sellaisen osakkaan, 
jota ei työntekijäin eläkelain nykyisen 1 d §:n 
mukaan pidetä mainittuun yhtiöön työsuh-
teessa olevana, osakkeiden hankintaan käy-
tetty korollinen velka vähennetään hänen 
osakkeidensa arvosta yhtiöstä saadun osin-
gon pääomatulo-osuutta laskettaessa. Lain 
58 §:n nojalla tällaisten osakkeiden hankin-
taan käytetyn velan korko vähennetään hänen 
kyseisestä yhtiöstä saamansa osingon ja yh-
tiöveron hyvityksen yhteismäärästä ennen 
osingon pääomatulo-osuuden laskemista 
42 §:ssä säädetyllä tavalla. Yleisperusteluissa 
esitetyistä syistä säännöksissä tarkoitetusta 
menettelystä luovuttaisiin. Lain 42 §:n 3 mo-
menttia vastaava säännöstä ei sen vuoksi esi-
tetä sisällytettäväksi 33 b §:ään.  

Ehdotettua osinkoverotusta koskeva esi-
merkki: Nettovarallisuus on 1 500 000 euroa 
ja osinkoa jaetaan 200 000 euroa. Osinko 
nettovarallisuudesta laskettuun yhdeksän 
prosentin rajaan eli 135 000 euroon asti olisi 
pääomatulo-osinkoa ja loput eli 65 000 euroa 
ansiotulo-osinkoa. Pääomatulo-osinkoa ei 
90 000 euroon asti verotettaisi. Yli menevältä 
osalta eli tässä tapauksessa 45 000 eurosta 
olisi 70 prosenttia eli 31 500 euroa veron-
alaista pääomatuloa. Ansiotulo-osingosta 70 
prosenttia eli 45 500 euroa olisi veronalaista 
ansiotuloa. Osingosta olisi siis 31 500 euroa 
pääomatuloa ja 45 500 euroa ansiotuloa. Lo-
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put eli 123 000 euroa ei olisi veronalaista tu-
loa. Tämä muodostuisi 90 000 euron verova-
paasta osasta, sen ylittävän pääomaosingon 
verovapaasta osasta 13 500 eurosta ja ansio-
tulo-osingon verovapaasta osasta 19 500 eu-
rosta.  

Osinkotulon osittaisessa verovapaudessa 
on kysymys osinkotulon verotuksen tasoa 
koskevasta ratkaisusta, joka vaihtoehtoisesti 
voitaisiin toteuttaa myöntämällä osingon 
määrän perusteella vähennys tai säätämällä 
osinkotuloille muuta pääomatuloa alempi ve-
rokanta. Ehdotettu toteuttamistapa on laki-
teknisesti näitä yksinkertaisempi. Osinkotulo 
olisi siis verojärjestelmän kannalta lähtökoh-
taisesti veronalaista tuloa ja verovapaan 
osinkotulon määrä voidaan laskea vain osin-
kotulon ilmoitetun kokonaismäärän perus-
teella. 

Verovapauden luonteella on merkitystä 
muun muassa ulkomailta saatujen osinkojen 
lähdeveron hyvittämisessä. Kun osingosta 70 
prosenttia olisi veronalaista tuloa, osinkoa 
verotettaisiin tosiasiallisesti 19,6 prosentin 
verokannalla. Osingosta peritty 15 prosentin 
lähdevero hyvitettäisiin koko osinkotulon pe-
rusteella, eikä niin, että 30 prosenttia lähde-
verosta jäisi hyvittämättä verovapaaseen tu-
loon kohdistuvana. Hallitus tulee antamaan 
erikseen myöhemmin esityksen kansainväli-
sen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta 
annettuun lakiin osinkoverouudistuksen joh-
dosta tarvittavista muutoksista.  

33 c §. Ulkomaiselta yhteisöltä saatu osin-
ko. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin luon-
nollisen henkilön ja kuolinpesän ulkomaalai-
selta yhteisöltä saaman osingon verotuksesta. 
Verotus tapahtuisi samoin kuin kotimaasta 
saatujen osinkojen verotus, jos osingon jaka-
va yhteisö täyttää toisen 1 momentissa sääde-
tyistä edellytyksistä. Yhteisön tulisi siten olla 
joko EU:n jäsenvaltiossa tai verosopimusval-
tiossa asuva. 

Momentin 1 kohdassa tarkoitetun yhteisön 
tulee olla emo-tytäryhtiödirektiivin 2 artik-
lassa tarkoitettu yhtiö. Yhtiöltä edellytetään 
tässä artiklassa, että sillä on jokin direktiivin 
liitteessä luetelluista yhtiömuodoista ja että 
yhtiö on ilman valintamahdollisuutta ja va-
pautusta velvollinen maksamaan jotakin ar-
tiklassa luetelluista veroista. Lisäksi edellyte-
tään, että yhtiöllä katsotaan jonkin jäsenval-

tion verolainsäädännön mukaan olevan tässä 
jäsenvaltiossa verotuksellinen kotipaikka ja 
yhtiöllä kolmannen valtion kanssa kaksinker-
taisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopi-
muksen mukaan ei katsota olevan verotuksel-
lista kotipaikkaa yhteisön ulkopuolella. Ve-
rovapauden ulkopuolelle jäävät tällä perus-
teella esimerkiksi Man-saarille ja Kanaalin 
saarille rekisteröidyt yhtiöt, jotka eivät maksa 
Britannian yhtiöveroa.  

Momentin 2 kohdassa tarkoitetun yhteisön 
osalta edellytetään, että yhteisön asuinvaltion 
ja Suomen välillä on verovuonna voimassa 
kaksinkertaisen verotuksen välttämistä kos-
keva sopimus, jota sovelletaan yhteisön ja-
kamaan osinkoon. Eräiden maiden kanssa 
solmittujen verosopimusten ulkopuolelle on 
jätetty muun muassa offshore-yhtiöitä ja 
muita erityisiä yhtiötyyppejä.  

Muulta ulkomaiselta yhtiöltä saatu osinko 
olisi kokonaan veronalaista ansiotuloa, mistä 
säädettäisiin 2 momentissa. Tämä koskisi 
myös mainittuja direktiivin tai verosopimuk-
sen ulkopuolella olevia yhtiöitä.  

Nykyisin 42 §:n 1 momenttiin sisältyvä 
säännös ulkomaisen yhtiön osakkeille makse-
tun osingon pääomatulo-osuudesta siirtyisi 
pykälän 3 momentiksi. 

33 d §. Muita osinkotuloa koskevia sään-
nöksiä. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, 
että luonnollisen henkilön ja kuolinpesän 
saamaa peiteltyä osinkoa verotetaan ansiotu-
lona.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin muulta 
yhteisöltä kuin osakeyhtiöltä saadun voiton-
jaon verotuksesta luonnollisen henkilön ja 
kuolinpesän henkilökohtaisen tulon tuloläh-
teessä. Momentissa mainittaisiin nykyisin 
yhtiöveron hyvitykseen oikeuttavat voitonja-
koerät. Luetteloon lisättäisiin yhtiöveron hy-
vityslakiin verrattuna osuuskunnan maksama 
lisäosuuden korko. Näitä tuloja verotettaisiin 
julkisesti noteeratusta yhtiöstä saadun osin-
gon tavoin 70 prosenttisesti. Tulot olisivat 
kuitenkin veronalaisia vain 1 500 euron ylit-
tävältä osalta. Rajaa sovellettaessa verovel-
vollisen kaikki momentissa tarkoitetut tulot 
eri osuuskunnista ja säästöpankeista lasket-
taisiin yhteen.  

Yksityishenkilöllä osuuskuntien osuudet 
voivat kuulua henkilökohtaisen tulolähteen 
lisäksi myös maatalouden tulolähteeseen ja 
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elinkeinotulolähteeseen. Verovapaan tulon 
raja olisi näille eri tulolähteen tuloille yhtei-
nen. Verovapaata osuutta käytettäisiin siten, 
että verovapaus kohdistuisi ensin henkilö-
kohtaiseen tuloon, sitten maatalouden tuloon 
ja kolmanneksi elinkeinotuloon. Tässä mo-
mentissa tarkoitettua tuloa voi sisältyä myös 
16 §:ssä tarkoitettuun elinkeinoyhtymän tu-
loon. Momentin nojalla verovapaa osa vä-
hennettäisiin tällöin 16 §:n 3 momentin mu-
kaisesti verovapaan osingon tavoin tulo-
osuudesta. Yhtymäosuuteen sisältyvät osuus-
pääoman korot olisivat myös säädetyn vero-
velvolliskohtaisen enimmäismäärän piirissä. 

Sijaisosinkoa koskeva lain 42 §:n 4 mo-
mentin säännös ehdotetaan sisällytettäväksi 
uuden 33 d §:n 3 momentiksi. Säännöksen 
ilmaisema periaate koskisi myös elinkeinove-
rolain mukaista verotusta. Samalla moment-
tia lakiteknisesti muutettaisiin hyvitysjärjes-
telmästä luopumisen johdosta. 

Pykälän 4 momentin mukaan osakeyhtiön, 
osuuskunnan, säästöpankin ja keskinäisen 
vakuutusyhtiön saama tuloverolain mukaan 
verotettava osinko olisi veronalaista tuloa 
elinkeinoverolain 6 a §:n mukaisesti. Osinko 
olisi siten verovapaata tuloa ellei 6 a §:n 
1 momentin 2 ja 3 kohdan ehto ole verova-
pauden esteenä. Jos kysymys on listatusta 
yhtiöstä saadusta osingosta, johon verova-
pausperuste ei sovellu, osinko olisi 75 pro-
senttisesti veronalaista tuloa.  

Pykälän rajauksesta seuraisi, että muille 
yhteisöille, kuten yhdistyksille ja säätiöille 
henkilökohtaisen tulona verotettava osinko 
olisi kokonaan veronalaista tuloa, jos yhteisö 
ei ole yleishyödyllinen.   

38 §. Jaettavan yritystulon pääomatulo-
osuus. Pykälän 1 momentissa säädetään siitä, 
että jaettava yritystulo katsotaan pääomatu-
loksi siihen määrään saakka, joka vastaa 
elinkeinotoiminnan tai maatalouden nettova-
rallisuudelle laskettua 18 prosentin vuotuista 
tuottoa. Pääomatuloa kerryttävän nettovaral-
lisuuden raja korotettaisiin 20 prosenttiin. 

39 §. Verotusyhtymän osakkaan tulo-osuu-
den pääomatulo-osuus. Pykälän 1 momentis-
sa säädetään siitä, että verotusyhtymän maa-
talouden puhdas tulo katsotaan pääomatulok-
si siihen määrään saakka, joka vastaa osak-
kaan yhtymävarallisuudelle laskettua 18 pro-
sentin vuotuista tuottoa. Pääomatuloa kerryt-

tävän varallisuuden raja korotettaisiin 20 
prosenttiin. 

40 §. Elinkeinoyhtymän osakkaan tulo-
osuuden pääomatulo-osuus. Pykälän 1 mo-
mentissa säädetään siitä, että elinkeinoyhty-
män elinkeinotoiminnan tulos katsotaan pää-
omatuloksi siihen määrään saakka, joka vas-
taa osakkaan osuudelle nettovarallisuudesta 
laskettua 18 prosentin vuotuista tuottoa. Pää-
omatuloa kerryttävän nettovarallisuuden raja 
korotettaisiin 20 prosenttiin. 

Pykälän 3 momentin säännös liittyy 16 §:n 
3 momentin mukaiseen menettelyyn verottaa 
yhtiöveron hyvitysjärjestelmästä johtuen 
elinkeinoyhtymän saamat osingot suoraan 
osakkaan tulona. Muutetussa 16 §:n 3 mo-
mentissa säädettyä menettelyä vastaavasti ve-
rovapaa osinko vähennettäisiin tulo-osuudes-
ta ennen luonnollisen henkilön ja kuolinpe-
sän yhtymäosuuden pääomatulo-osuuden las-
kemista. Verovapaa osuus pienentäisi tällöin 
osingon ansiotulo-osuutta. 

42 §. Muusta yhtiöstä kuin pörssiyhtiöstä 
saadun osingon pääomatulo-osuus. Osinko-
tulon verottamista koskevat säännökset koot-
taisiin 33 a—33 d §:ään edellä esitetyllä ta-
valla. Nykyisin 42 §:ään sisältyvät säännök-
set säilyisivät edellä mainituin poikkeuksin 
33 b ja 33 c §:ään sisältyvinä, ja 42 § kumot-
taisiin. 

53 §. Eräät verovapaat pääomatulot. Pykä-
län 7 kohdan säännös yhteisön ulkomaiselta 
yhteisöltä saaman osingon verotuksesta on 
liittynyt hyvitysjärjestelmään, jossa ulko-
mailta saaduille osingoille ei myönnetä yh-
tiöveron hyvitystä, mutta suorasijoitusosin-
koja käsitellään verovapaina. Vastaava sään-
nös ei ole uudessa järjestelmässä tarpeen. 
Yhteisön saamien osinkojen verotuksesta 
säädettäisiin uudessa 33 d §:n 4 momentissa, 
joka koskee kaikkia tuloverolain mukaan ve-
rotettavia osinkoja. Pykälän 7 kohta ehdote-
taan sen vuoksi kumottavaksi. 

58 §. Korkomenot. Pykälän 1 momentin 
3 kohdassa säädetään siitä, että verovelvolli-
sella on oikeus vähentää velkojensa korot, 
jotka kohdistuvat tulon hankkimiseen. Lain-
kohtaan lisättäisiin selvennys, ettei osinkojen 
osittainen verovapaus 33 a—33 d §:n perus-
teella ole esteenä osinkotuloon kohdistuvien 
korkojen vähentämiselle.  

Pykälän 6 momentin mukaan yrittäjäase-
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massa olevan osakeyhtiön osakkaan osakkei-
den hankintaan käytetyn velan korko vähen-
netään hänen kyseisestä yhtiöstä saamansa 
osingon ja yhtiöveron hyvityksen yhteismää-
rästä ennen osingon pääomatulo-osuuden 
laskemista. Pykälä liittyy 42 §:n 3 momentin 
säännökseen, jonka mukaan vastaava velka 
vähennetään nettovarallisuudesta. Yleispe-
rusteluissa esitetyistä syistä säännöksissä tar-
koitetusta menettelystä luovuttaisiin. Pykälän 
6 momenttiin ehdotetaan tehtäväksi tästä joh-
tuva muutos. 

62 §. Yritystulon ja osingon ansiotulo-
osuus. Tässä ansiotulon veronalaisuutta kos-
kevaan lukuun sisältyvässä pykälässä sääde-
tään siitä, että yritystulosta ja osingosta se 
osa, jota ei ole säädetty pääomatuloksi, on 
ansiotuloa. Vaikka se, mitä osinkoa verote-
taan ansiotulona, ilmenee ehdotetuista 33 b ja 
33 d §:stä, 1 momentissa ehdotetaan edelleen 
viitattavaksi myös osinkoon. Samalla siihen 
tehtäisiin lakiteknisiä muutoksia. Peitellyn 
osingon tulolajia koskeva säännös sisältyisi 
33 d §:n 1 momenttiin, joten pykälän 2 mo-
mentti ei olisi tarpeen.  

105 a §. Kunnallisveron ansiotulovähen-
nys. Vähennys myönnettäisiin myös ansiotu-
lona verotettavan osingon perusteella. Vä-
hennyksen perusteena olisi osingosta ve-
ronalainen 70 prosentin osa. Vähennystä ei 
myönnettäisi peitellyn osingon perusteella. 

124 §. Veron määräytyminen. Pykälän 
2 momentissa säädetään pääomatulon vero-
kannasta ja yhteisöverokannasta. Pääomave-
rokanta ehdotetaan alennettavaksi 28 pro-
senttiin ja yhteisöverokanta 26 prosenttiin. 

Pykälän 3 momentissa säädetään osittain 
verovapaiden yhteisöjen tuloveroprosentista. 
Lain 21 §:n 1 momentissa mainitut yhteisöt 
suorittavat veroa kunnalle ja seurakunnalle ja 
2 momentissa mainitut yhteisöt kunnalle. 
Kuntien ja valtion yhteisöveron jako-osuus-
muutoksen sekä yhteisöverokannan alenta-
misen johdosta kunnalle ja seurakunnalle ve-
roa suorittavien yhteisöjen tuloveroprosenttia 
ehdotetaan alennettavaksi 6,2495 prosentista 
6,1958 prosenttiin ja kunnalle veroa suoritta-
vien yhteisöjen tuloveroprosenttia 5,7575 
prosentista 5,7278 prosenttiin. 

131 §. Alijäämähyvityksen määrä. Pykä-
lään lisättävässä uudessa 6 momentissa ehdo-
tetaan, että alijäämähyvityksen enimmäis-

määrää ei sovelleta siltä osin kuin alijäämä-
hyvitys johtuu yrittäjäosakkaan osakkeiden 
hankintaan käytetyn velan koroista. Sään-
nöksessä määriteltäisiin yrittäjäosakas. Yrit-
täjäosakkaana pidettäisiin osakasta, jota ei 
työntekijän eläkelain 1 d §:n mukaan pidetä 
mainittuun yhtiöön työsuhteessa olevana. 
Osakkeiden hankintaan käytetty velan korko 
vähennetään 60 §:n 2 momentissa tarkoitettu-
jen tulonhankkimiskulujen, tappioiden ja 
muiden  korkojen jälkeen. Jos esimerkiksi 
verovelvollisella olisi asuntovelkojen korko-
jen perusteella alijäämähyvitystä 800 euroa, 
voisi hän vähentää niiden lisäksi yrittäjä-
osakkaan osakkeiden hankintaan liittyviä 
velkojen korkoja alijäämähyvityksenä rajoi-
tuksetta. 

Säännös kohdistuisi niihin osakkeisiin, joi-
den perusteella verovelvollinen on yrittäjä-
osakkaan asemassa. Rajoitukseton vähentä-
minen ei koskisi siten esimerkiksi pörs-
siosakkeiden hankintaan kohdistuvia korkoja. 
Säännös ei vaikuttaisi enimmäismäärän ja 
vähentämisjärjestyksen lisäksi muutoin ali-
jäämähyvitykseen. Esimerkiksi 131 §:n 
2 momentissa tarkoitettuna alijäämähyvityk-
sen korotuksena voitaisiin toiselle puolisolle 
siirtää vain se määrä, joka puolison alijäämä-
hyvityksen enimmäismäärästä jää jäljelle, 
kun myös yrittäjäosakkaan osakkeiden han-
kintaan käytettyjen korkojen perusteella 
muodostuva alijäämä on otettu huomioon. Si-
ten jos puolison alijäämähyvityksen enim-
mäismäärä olisi normaali 1 400 euroa ja hä-
nellä olisi yrittäjäosakkaan osakkeiden han-
kintaan käytettyjen korkojen perusteella 
muodostuvaa alijäämähyvitystä 1 500 euroa, 
ei toisen puolison alijäämähyvitystä voitaisi 
131 §:n 2 momentin perusteella korottaa. Jos 
taas yrittäjäosakkaan korkojen perusteella 
muodostuva alijäämä olisi 1 200 euroa toisen 
puolison alijäämähyvitystä voitaisiin korottaa 
200 eurolla, jos 131 §:n 2 momentissa sääde-
tyt edellytykset toisen puolison alijäämähyvi-
tyksen korottamiselle muutoin täyttyvät. 

136 §. Verotuksen kattosääntö. Pykälää 
muutettaisiin yleisperusteluissa mainituista 
syistä niin, että kattosääntöä sovellettaessa 
otettaisiin tuloina huomioon myös verova-
paat osinkotulot. Verojen enimmäismäärä 
alennettaisiin 70 prosentista 60 prosenttiin.  
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1.2. Laki elinkeinotulon verottamisesta  

5 §. Pykälän 1 kohtaan lisättäisiin viittaus 
uuteen 6 §:n 1 momentin 1 kohtaan, jossa 
säädettäisiin poikkeuksesta käyttöomai-
suusosakkeiden luovutusvoittojen veronalai-
suuteen. 

Pykälän 3 kohdasta poistettaisiin viittaus 
yhtiöveron hyvitykseen. Kohdassa viitattai-
siin osinkoja koskien uuteen 6 a §:ään, jossa 
säädettäisiin elinkeinoon kuuluvan omaisuu-
den tuottamien osinkojen verotuksesta. 

6 §. Ehdotetusta yhteisön saamien käyttö-
omaisuusosakkeiden luovutusvoiton verova-
paudesta säädettäisiin lain rakenteesta johtu-
en siten, että 6 §:n 1 momentin 1 kohtaan si-
sällytettäisiin säännös, jonka mukaan käyttö-
omaisuuteen kuuluvien osakkeiden luovutus-
hinnat eivät 4 §:n pääsäännöstä poiketen tie-
tyissä tapauksissa ole veronalaista tuloa. Vas-
taavasti 8 §:n 1 momentin 2 kohdassa säädet-
täisiin siitä, että käyttöomaisuuden hankin-
tameno ei ole verovapaustilanteissa vähen-
nyskelpoinen meno. Lainkohdassa viitattai-
siin uuteen 6 b §:ään, jossa säädettäisiin yksi-
tyiskohtaisemmin luovutusvoiton verovapau-
den soveltamisalasta ja siihen liittyvistä vä-
hennysoikeuden rajoituksista.  

Säännöksessä määriteltäisiin ne verovelvol-
liset, joiden verotuksessa käyttöomai-
suusosakkeiden luovutus voisi 6 b §:n nojalla 
olla verovapaa. Näitä olisivat osakeyhtiöt, 
osuuskunnat, säästöpankit sekä keskinäiset 
vakuutusyhtiöt. Osuuskuntia ovat myös 
osuuspankit. Verovapaus koskisi myös vas-
taavia ulkomaisia yhteisöjä, jos luovutettavat 
osakkeet liittyvät yhteisön täällä olevaan 
kiinteään toimipaikkaan. Verovapaussään-
nöksiä ei sovellettaisi pääomasijoitustoimin-
taa harjoittaviin yhteisöihin.  

Pykälän 2 momentti ehdotetaan kumotta-
vaksi. Elinkeinoon kuuluvan omaisuuden 
tuottamien osinkojen verotusta koskevat 
säännökset koottaisiin lakiteknisistä syistä 
uuteen 6 a §:ään.  

6 a §. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin 
yhteisön elinkeino-omaisuuteen kuuluvien 
osakkeiden osinkojen verotuksesta. Yhteisön  
saamat osingot eivät lähtökohtaisesti olisi ve-
ronalaista tuloa. Osingon verovapaudelle oli-
si kolme 1 momentissa lueteltua poikkeusta. 
Jokainen momentin kolmesta kohdasta olisi 

yksinään verovapauden esteenä. Ensinnäkin 
verovapaus ei koskisi yhteisön sijoitusomai-
suuteen kuuluvia osakkeita. Sijoitusomai-
suutta ovat raha-, vakuutus- ja eläkelaitosten 
varojen sijoittamiseksi ja sijoitusten turvaa-
miseksi hankkimat osakkeet. Kotimaasta 
saadut sijoitusomaisuusosingot olisivat poik-
keuksetta veronalaisia. EU:n jäsenvaltioista 
saatujen osinkojen osalta veronalaisuus ei 
kuitenkaan koskisi niitä osinkoja, jotka emo-
tytäryhtiödirektiivi edellyttää vapautettavaksi 
verosta.  

Verovapaus ei tulisi säännöksen 2 kohdan 
nojalla kysymykseen, jos osinko on saatu 
muulta kuin kotimaiselta tai EU:n jäsenvalti-
ossa asuvalta yhteisöltä. Kohdassa säädettäi-
siin EU-alueelta saatujen ja kotimaisten 
osinkojen yhdenvertaisesta kohtelusta. Perus-
tamissopimuksen määräysten voidaan katsoa 
edellyttävän tätä sellaisten osinkojen osalta, 
jotka on saatu normaalin verotuksen tasoisel-
ta yhtiöltä. Verovapauden ei ole sen sijaan 
perusteltua koskea sellaisista yhtiöistä saatuja 
osinkoja, jotka ovat EU:n jäsenvaltioissa eri-
tyiskohtelun piirissä. Rajaus esitetään tehtä-
väksi sillä perusteella, tuleeko emo-
tytäryhtiödirektiivi osingon osalta sovelletta-
vaksi. Jos direktiivi ei sovellu, tällainen osin-
ko olisi kokonaan veronalaista tuloa.  

Yhteisön muusta kuin EU:n jäsenvaltiosta 
saama osinko olisi 6 a §:n 1 momentin 
2 kohdan sisäisen lain säännöksen nojalla 
kokonaan veronalaista tuloa. Laissa siis luo-
vuttaisiin nykyisestä 6 §:n 2 momenttiin si-
sältyvästä säädöstekniikasta, jossa verova-
paudesta on nimenomaisesti säädetty vain 
niiden maiden osalta, joiden kanssa veroso-
pimus on ollut voimassa 1 päivänä tammi-
kuuta 1995. Muusta verosopimusvaltiosta 
kuin EU:n jäsenvaltiosta saatuja osinkoja 
koskevat säännökset muuttuisivat sisäisen 
lainsäädännön tasolla niiden maiden osalta, 
joista saadut osingot on nyt 6 §:n 2 momen-
tissa säädetty verovapaiksi. Yleensä Suomi 
on verosopimuksessa luopunut näistä maista 
tulevien suorasijoitusosinkojen osalta vero-
tusoikeudestaan tai verosopimukseen sisältyy 
ehto, että osinkoa on verotettava samalla ta-
voin kuin Suomesta saatua osinkoa. Koska 
verosopimukset tulevat sisäisen lainsäädän-
nön sijasta lievempään verotukseen johtavina 
sovellettavaksi, verotus ei näissä tapauksissa 
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muuttuisi. Uudesta säännöksestä seuraisi  
käytännössä, että verosopimusvaltioista, jot-
ka eivät ole EU:n jäsenvaltioita, Suomeen 
maksettujen osinkojen verotus määräytyisi 
verosopimuksen perusteella.  

Pykälän 1 momentin 3 kohdassa säädettäi-
siin listattujen yhtiöiden maksamiin osinkoi-
hin liittyvästä poikkeuksesta. Tällaiset osin-
got olisivat muulle kuin listatulle yhtiölle 
maksettuina veronalaista tuloa. Tämä ei kui-
tenkaan koskisi tilannetta, jossa osingonsaaja 
omistaa listatun yhtiön osakepääomasta vä-
hintään kymmenen prosenttia. Listatun yhti-
ön toiselta listatulta yhtiöltä saamat osingot 
olisivat verovapaita. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin ve-
ronalaisten osinkojen verotuksen tasosta. Py-
kälän 1 momentin 1 kohdan ja 2 kohdan no-
jalla veronalaiset osingot olisivat koko mää-
rältään veronalaista tuloa. Tämä koskisi siis 
sijoitusomaisuusosinkoja ja ulkomailta saatu-
ja veronalaisia osinkoja. Jos osinko ei ole 
näillä perusteilla veronalainen, mutta se on 
saatu listatusta yhtiöstä 3 kohdassa säädetyllä 
tavalla, osingosta olisi veronalaista tuloa 75 
prosenttia.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin niiden 
yhteisön saamien voitonjaon luonteisten eri-
en verotuksesta, joihin nykyjärjestelmässä 
liittyy yhtiöveron hyvitys.  Tarkoituksena ei 
ole, että näihin suorituksiin kohdistuisi ketju-
verotusta. Suoritukset olisivat sen vuoksi yh-
teisöille verovapaita.  

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin luon-
nollisen henkilön ja kuolinpesän elinkeino-
toiminnan käyttöomaisuuteen kuuluvien 
osakkeiden tuottamien osinkojen verotukses-
ta. Kysymys on osakkeista, jotka kuuluvat 
elinkeinotoiminnan nettovarallisuuteen. 
Osakkeiden tuottama osinko olisi kaikissa 
tapauksissa 70 prosenttisesti veronalaista tu-
loa. Sama koskisi tuloverolain 33 d §:n 2 mo-
mentissa tarkoitettuja suorituksia, joista yksi-
tyishenkilön elinkeinotoiminnassa käytän-
nössä voisi kertyä vain osuuspääoman korko-
ja. Nämä tulot olisivat 1500 euroon asti ve-
rovapaita siten kuin tuloverolain 33 d §:n 
2 momentissa säädetään. Verovapaa 30 pro-
sentin osa pienentäisi tuloverolain 30 §:ssä 
tarkoitettua  elinkeinotoiminnan tulosta ja ja-
ettavaa yritystuloa, joka jaetaan ansio- ja 
pääomatuloksi. 

Pykälän 5 momentin mukaan peitelty osin-
ko olisi kokonaan veronalaista tuloa. Säännös 
koskisi käytännössä lähinnä yhteisön saamaa 
peiteltyä osinkoa. 

6 b §. Uudessa 6 b §:ssä säädettäisiin 6 §:n 
1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun yhteisön 
omistamien käyttöomaisuusosakkeiden luo-
vutusvoiton ja -tappion verokohtelusta. Pykä-
lä sisältäisi säännökset siitä, mitä osakkeita 
verovapaus koskisi ja missä laajuudessa luo-
vutustappiot olisivat eri tilanteissa vähennys-
kelpoisia. 

Pykälän 1 momentti sisältäisi perussään-
nöksen siitä, että 6 §:n 1 momentin 1 kohdas-
sa tarkoitetun yhteisön saama käyttöomaisuu-
teen kuuluvien osakkeiden luovutushinta ei 
olisi veronalaista tuloa eikä osakkeiden han-
kintameno vähennyskelpoinen meno, jos 
osakkeet ovat verovapaasti luovutettavia. 

Verovapaus koskisi vain elinkeinotuloläh-
teeseen kuuluvia käyttöomaisuusosakkeita, 
mikä ilmenee myös ehdotettavasta 6 §:n 
1 momentin 1 kohdasta. Käyttöomaisuus-
osakkeiden käsitettä on käsitelty edellä yleis-
perusteluissa kohdassa 3.3.3. Tyypillisiä 
käyttöomaisuusosakkeita ovat esimerkiksi ty-
täryhtiö- ja omistusyhtiöosakkeet.  

Verovapaan luovutuksen kohteena olisivat 
osakkeet. Säännöstä sovellettaisiin myös ul-
komaisten osakeyhtiötä vastaavien yhtiöiden 
osakkeisiin. Osakkeiden luovutuksena pide-
tään myös osaketalletustodistuksen luovutuk-
sen kautta tapahtuvaa luovutusta.  

Pykälän 2 momentissa määriteltäisiin, mil-
loin osakkeet olisivat verovapaasti luovutet-
tavia. Verovapaus edellyttäisi, että verovel-
vollinen on omistanut yhtäjaksoisesti vähin-
tään vuoden ajan vähintään 10 prosentin 
osuuden luovutettavan yhtiön osakepääomas-
ta. Säännös ei edellyttäisi kymmenen prosen-
tin osuuden luovuttamista kerralla, vaan 
omistus olisi mahdollista myydä verovapaasti 
useammassa, pienemmässäkin erässä. Jos 
omistusosuus luovutuksen johdosta laskee al-
le kymmenen prosentin, jäljelle jääneet osak-
keet olisivat verovapaasti luovutettavissa 
vuoden ajan siitä, kun omistusosuus on las-
kenut alle mainitun rajan. 

Kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiön osakkei-
ta ei ehdotuksen mukaan voitaisi luovuttaa 
verovapaasti. Rajoitus koskisi sekä tavallisen 
että niin sanotun keskinäisen kiinteistöyhtiön 
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osakkeita. Myöskään sellaisen yhtiön osak-
keet, jonka toiminta tosiasiallisesti käsittää 
pääasiassa kiinteistöjen omistamista tai hal-
lintaa, eivät voisi olla verovapaan luovutuk-
sen kohteena. Viimeksi mainittuna yhtiönä 
pidettäisiin esimerkiksi konsernin kiinteistö-
jen hallintaan keskittynyttä yhtiötä. Se, mil-
loin yhtiön tosiasiallinen toiminta olisi lain-
kohdassa tarkoitettua, olisi ratkaistava toi-
minnan kokonaisarvioinnin perusteella. 
Huomioon voitaisiin tällöin ottaa esimerkiksi 
kiinteistöomaisuuden ja muun omaisuuden 
arvojen keskinäinen suhde. Merkitystä voi-
taisiin antaa myös esimerkiksi kiinteistöistä 
saatavien tulojen osuudelle yhtiön liikevaih-
dosta tai yhtiön työntekijöiden määrälle. 

Pykälän 2 momentin 3 kohdan mukaan ve-
rovapaasti luovutettaville osakkeille asetet-
taisiin edellytykseksi, että luovutettava yhtiö 
on kotimainen tai sellainen EU:n jäsenvalti-
ossa asuva yhtiö, jota tarkoitetaan emo-
tytäryhtiödirektiivin 2 artiklassa, taikka yh-
teisön asuinvaltion ja Suomen välillä on voi-
massa verosopimus, jota sovelletaan yhteisön 
jakamaan osinkoon. Rajoittamalla verovapa-
us niihin tapauksiin, joissa luovutuksen koh-
teena on emo-tytäryhtiödirektiivissä tarkoi-
tettu  tai verosopimusvaltiossa asuva yhtiö 
turvattaisiin se, että luovutusvoitto olisi ve-
rovapaata vain niissä tilanteissa, joissa luovu-
tettavan yhtiön tuloon on sen asuinvaltiossa 
kohdistunut hyväksyttävän tasoinen verotus. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin luovu-
tushinnan veronalaisuudesta silloin, kun luo-
vutettavien osakkeiden hankintamenoa on 
pienennetty arvonalennuspoistolla, varauk-
sella tai saadulla avustuksella. Se osa luovu-
tusvoitosta, joka johtuu mainituista, hankin-
tamenoa alentavista eristä, olisi veronalaista 
tuloa myös silloin, kun luovutettavat osak-
keet olisivat verovapaasti luovutettavia. Eh-
dotetulla säännöksellä varmistettaisiin se, et-
tä arvonalennuspoisto, jota ei ole osakkeiden 
arvonnousun myötä palautettu tuloon elin-
keinoverolain 5a §:n 1 momentin 4 kohdan 
säännöksen nojalla, sekä epäsuorasti tuloutu-
vaksi tarkoitetut hankintamenosta vähennetyt 
varaukset ja avustukset, luetaan tuloksi vii-
meistään osakkeita luovutettaessa. 

Jos osakkeet on aikaisemmin luovutettu 
konsernin sisällä ja tästä luovutuksesta on ai-
heutunut vähennyskelpoinen luovutustappio, 

tuloutuisi 3 momentin mukaan verovapaan 
luovutusvoiton määrään saakka myös tällai-
nen aikaisemmin vähennetty, konserniyhtiöi-
den välisistä toimista aiheutunut tappio.  

Pykälän 4 momentilla muutettaisiin nykyis-
tä käyttöomaisuuteen kuuluvien osakkeiden 
luovutustappioiden vähennyskelpoisuutta 
koskevaa säännöstä siten, että muiden kuin 
verovapaasti luovutettavien osakkeiden luo-
vutuksesta syntynyt tappio olisi vähennys-
kelpoinen vain osakkeista saaduista ve-
ronalaisista voitoista. Vähennyskelpoisuudel-
le asetettaisiin takaraja: tappio tulisi vähentää 
verovuoden tai viiden sitä seuraavan vero-
vuoden aikana. Muutos ei koskisi 2 momen-
tin 2 kohdassa tarkoitettuja kiinteistöjä omis-
tavien ja hallinnoivien yhtiöiden osakkeita, 
vaan niistä aiheutuvat luovutustappiot olisi-
vat rajoituksetta vähennyskelpoisia. Vaihto-, 
sijoitus- tai rahoitusomaisuuteen kuuluvien 
osakkeiden luovutustappiot olisivat myös 
edelleen rajoituksetta vähennyskelpoisia. 

Silloin kun käyttöomaisuusosakkeet on 
omistettu yhtäjaksoisesti vähemmän kuin 
vuoden ajan, olisi luovutustappio pääsääntöi-
sesti vähennyskelpoinen. Ennen luovutusta 
toteutetulla osingonjaolla voidaan luovutet-
tavan yhtiön varallisuutta pienentää siten, et-
tä vähennyskelpoisen luovutustappion määrä 
muodostuu vastaavasti suuremmaksi. Osin-
gonjako toiselle osakeyhtiölle olisi esityksen 
mukaan useimmissa tapauksissa verovapaa. 
Säännöksen 5 momentissa ehdotetaan sen 
vuoksi, että laskettaessa vähennyskelpoisen 
luovutustappion määrää niissä tapauksissa, 
joissa osakkeet on omistettu alle yhden vuo-
den ajan, luovutustappion määrää pienennet-
täisiin verovelvollisen luovutetulta yhtiöltä 
saaman osingon, konserniavustuksesta vero-
tuksessa annetussa laissa (825/1986) tarkoite-
tun konserniavustuksen tai muun niihin ver-
rattavan, yhtiön varallisuutta pienentävän 
erän määrällä. 

Ehdotetun säännöksen 6 momentin mukaan 
osakkeiden luovutustappio olisi kokonaan 
vähennyskelvoton silloin, kun yhteisö luo-
vuttaa sellaisen ulkomaisen yhtiön osakkeita, 
joka ei ole emo-tytäryhtiödirektiivin 2 artik-
lassa tarkoitettu yhtiö eikä Suomen ja kysei-
sen yhtiön asuinvaltion välillä ei ole voimas-
sa kaksinkertaisen verotuksen välttämistä 
koskevaa, yhteisön jakamaan osinkoon so-
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vellettavaa verosopimusta. Usein tällaiset yh-
tiöt ovat ulkomaisten väliyhteisöjen osakkai-
den verotuksesta annetussa laissa 
(1217/1994) tarkoitettuja väliyhteisöjä.  

Lainkohdan 7 momentissa määriteltäisiin 
ne yhtiöt, joita tässä pykälässä tarkoitetaan 
konserniyhtiöillä. Näitä olisivat sellaiset yh-
tiöt, jotka kuuluvat osakeyhtiölain 1 luvun 3 
§:ssä tarkoitettuun konserniin. Myös sellaiset 
yhtiöt, joissa yhdellä tai useammalla luonnol-
lisella henkilöllä, oikeushenkilöllä tai näillä 
yhdessä on mainitussa osakeyhtiölain sään-
nöksessä tarkoitettua määräysvaltaa vastaava 
määräysvalta, kuuluisivat tässä pykälässä 
tarkoitettuihin konserniyhtiöihin. 

8 §. Ehdotettuun yhteisön saamien käyttö-
omaisuusosakkeiden luovutusvoiton verova-
pauteen liittyen 8 §:n 1 momentin 2 kohdassa 
säädettäisiin siitä, että käyttöomaisuuden 
hankintameno ei ole verovapaustilanteissa 
vähennyskelpoinen meno. Lainkohdassa vii-
tattaisiin uuteen 6 b §:ään, jossa säädettäisiin 
yksityiskohtaisemmin luovutusvoiton vero-
vapauden soveltamisalasta ja siihen liittyvistä 
vähennysoikeuden rajoituksista. 

Pykälän uudessa 4 momentissa esitetään 
säädettäväksi luovutusvoittoverotuksen muu-
tokseen liittyvästä rajoituksesta yhteisön oi-
keuteen vähentää elinkeinoyhtymän osuuden 
luovutuksesta tai yhtymän purkamisesta ai-
heutunut tappio. Tällainen tappio olisi vähen-
nyskelpoinen vain yhteisön saamista osak-
keiden luovutusvoitoista ja elinkeinoyhtymän 
yhtymäosuuden luovutusvoitoista verovuon-
na ja viitenä seuraavana vuonna. Vähennys-
oikeus olisi siten samalla tavoin rajoitettu 
kuin yhteisölle suoraan aiheutuvien osakkei-
den luovutustappioiden vähennyskelpoisuus 
6 b §:n nojalla. 

16 §. Pykälän 6 kohtaa, jonka mukaan si-
jaisosinko ei ole tulon hankkimisesta tai säi-
lyttämisestä johtuva vähennyskelpoinen me-
no, muutettaisiin yhdenmukaisesti tulovero-
lain 31 §:n 5 momenttiin ehdotetun muutok-
sen kanssa siten, että suoritettu sijaisosinko 
on vähennyskelvotonta vain siltä osin kuin se 
osinko, jonka sijaan sijaisosinko on makset-
tu, on sijaisosingon suorittajalle verovapaata 
tuloa. 

17 §. Rahoitusomaisuuden arvonalentumis-
ten vähennyskelpoisuutta ehdotetaan luovu-
tusvoiton verovapauteen liittyen rajoitetta-

vaksi yli kymmenen prosenttisesti omistetul-
ta yhtiöltä olevien satavien osalta lain 
16 §:ssä. Pykälän 1 momentin 2 kohtaan si-
sällytettäisiin selventävä viittaus tähän sään-
nökseen. 

18 §. Eläkesäätiön maksama eläkesäätiö-
lain 45 §:ssä tarkoitettu palautus ja eläkekas-
san maksama vakuutuskassalain 83 a §:ssä 
tarkoitettu palautus ovat nyt yhtiöveron hyvi-
tyksen piirissä. Suoritusten osalta yhdenker-
tainen verotus ehdotetaan toteutettavaksi 
niin, että ne olisivat eläkesäätiölle ja eläke-
kassalle vähennyskelpoisia ja saajalle veron-
alaista tuloa. Vähennyskelpoisuudesta sää-
dettäisiin pykälään lisättävässä uudessa 
1 momentin 5 kohdassa. 

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 
7 kohta, jonka mukaan, että yhteisön sellai-
selle osakeyhtiölle antama tuki, josta yhteisö 
tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvat 
yhtiöt omistavat yksin tai yhdessä vähintään 
10 prosenttia osakepääomasta, ei olisi vähen-
nyskelpoista.  

Tavallisesti lainkohdassa tarkoitettu tuki 
annetaan toiselle konserniyhtiölle. Vähen-
nyskelvoton tuki on useimmiten emoyhtiöltä 
tytäryhtiölle annettua, mutta voisi suuntautua 
myös esimerkiksi emoyhtiöltä jollekin kon-
sernin alakonsernin tytäryhtiölle. Tuen muo-
dolla ei olisi merkitystä vähennyskelvotto-
muuden kannalta. Säännös koskisi esimer-
kiksi lainan anteeksiantoa ja menetystä tai 
erilaisten kustannusten kattamiseksi suoritet-
tua suoraa tukea. Viimeksi mainittua voidaan 
suorittaa esimerkiksi markkinointitukena toi-
mintaansa aloittavalle tytäryhtiöille. 

Ehdotetussa säännöksessä tarkoitettujen 
yhtiöiden välillä on usein myös tavanomaisia 
keskinäisiä liiketoimia. Tällaisista toimista 
johtuvien saatavien menetysten tai arvon-
alennusten vähennyskelpoisuutta ei ole tar-
koitus rajoittaa, joten normaalien myynti-
saamisten menetykset ja arvonalennukset oli-
sivat edelleen vähennyskelpoisia. 

42 §. Pykälän 1 momentissa säädetään ku-
lumattoman käyttöomaisuuden hankinta-
menosta tehtävästä arvonalentumispoistosta. 
Poistomahdollisuutta ehdotetaan rajoitetta-
vaksi niin, ettei se enää koskisi osakkeita. 
Osakkeen käsite on tässä tarkoitettu samaksi 
kuin lain 6 b §:ssä. Muutos koskee kaikkia 
yritysmuotoja eli myös elinkeinoyhtymiä ja 
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luonnollisia henkilöitä. 
Pykälän 2 momentissa säädetään ajankoh-

dasta, jona kulumattoman käyttöomaisuuden 
luovutushinnat tuloutetaan ja hankintameno 
tai sen vähennyskelpoinen osa poistetaan. 
Momenttiin ehdotetaan lisättäväksi viittaus 
6 b §:ään. Momenttiin lisättäisiin myös sään-
nös siitä, milloin 6 §:n 1 momentin 1 kohdas-
sa tarkoitetun yhteisön omistamien osakkei-
den hankintameno on vähennyskelpoinen, 
kun osakkeet menetetään niitä luovuttamatta. 
Osakkeiden menetyksen verokohtelun tulisi 
vastata tappiollisen luovutuksen verokohte-
lua. Menetys olisi siten periaatteessa vähen-
nyskelpoinen, jos osakkeet on omistettu alle 
vuoden tai omistusosuus ei ole kymmentä 
prosenttia. Ensimmäisessä tapauksessa mene-
tys voisi käytännössä kuitenkin tulla harvoin 
vähennetyksi. Menetyksen lopullisuus on 
osakkeiden osalta todettavissa tavallisesti 
konkurssin yhteydessä. Muiden kuin 6 §:n 1 
momentin 1 kohdassa tarkoitettujen verovel-
vollisten osalta pykälän 2 momenttia sovel-
lettaisiin kuten nykyisin. 

51 d §. Yhteisön purkautumiseen sovelle-
taan osakkaan verotuksessa luovutusvoiton 
verotusta koskevia periaatteita. Koska osak-
keiden myyntivoitto ja -myyntitappio ehdote-
taan säädettäviksi tietyissä tilanteissa vero-
tukseen vaikuttamattomaksi, ehdotetaan pur-
kutappion käsittelyyn vastaavia muutoksia. 
Elinkeinoverolain lain 51 d §:ään ehdotetaan 
lisättäväksi uusi 2 momentti, jonka mukaan 
6 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun yh-
teisön purkautuvan yhtiön osakkaana saama 
jako-osuus ei ole veronalaista tuloa eikä pur-
kautuvan yhtiön osakkeiden hankintameno 
vähennyskelpoista menoa silloin, kun osak-
keet voitaisiin luovuttaa lain 6 b §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetulla tavalla verovapaasti. 

Konsernin rakennetta muutettaessa yhtei-
sön purkautuminen on usein taloudelliselta 
sisällöltään samanlainen toimenpide kuin su-
lautuminen. Koska tällainen purkautuminen 
tapahtuu tyypillisesti välittömästi osake-
kauppojen jälkeen, on perusteltua rajoittaa 
purkutilanteissa tappioiden vähennyskelpoi-
suutta myös alle vuoden kestäneiden omis-
tusten osalta. Esityksen mukaan 2 momentis-
sa säädettäisiin, että purkutappio eli jako-
osana saadun varallisuuden käyvän arvon 
ylittävä osa purkautuvan yhtiön osakkeiden 

hankintamenosta ei, toisin kuin luovutustap-
pio, ole yhteisön verotuksessa vähennyskel-
poinen, jos purkautuvan yhtiön osakkeet on 
omistettu ennen purkautumista vähemmän 
kuin yhden vuoden ajan. 

 
1.3. Maatilatalouden tuloverolaki 

5 §. Pykälän 1 momentin 14 kohtaan teh-
täisiin hyvitysjärjestelmästä luopumisesta 
johtuva tekninen muutos. Maatalouden tulo-
lähteeseen kuuluvat osingot olisivat elinkei-
notulolähteen osinkojen tapaan 70 prosentti-
sesti veronalaisia. Myös osuuspääoman korot 
ja muut uudessa tuloverolain 33 d §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetut  voitonjakoerät olisivat 
lähtökohtaisesti 70 prosenttisesti veronalai-
sia. Verovapaa 30 prosentin osa pienentäisi 
tuloverolain 30 §:ssä tarkoitettua  maatalou-
den tulosta ja jaettavaa yritystuloa, joka jae-
taan ansio- ja pääomatuloksi. 

Tuloverolain 33 d §:n 2 momentissa tarkoi-
tetut suoritukset olisivat veronalaisia vain 
1 500 euron rajan ylittävältä osalta. Tällä pe-
rusteella verovapaat suoritukset vähennettäi-
siin maatalouden tulosta laskettaessa verova-
paan 30 prosentin osan tavoin. Verovapaa 
osa olisi yhteinen henkilökohtaisen tuloläh-
teen ja elinkeinotulolähteen kanssa. Verova-
pauden kohdistamisjärjestyksestä säädettäi-
siin 33 d §:n 2 momentissa.  

Yhteisön saamien maatalouden tulolähtee-
seen kuuluvien osinkojen osalta noudatettai-
siin elinkeinoverolain lain 6 a §:n säännök-
siä. 

 
1.4. Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon 

ja varallisuuden verottamisesta 

3 §. Pykälän 1 ja 5 momentista poistettai-
siin viittaus yhtiöveron hyvitykseen. Pykälän 
5 momenttiin sisältyvää verovapaaseen osin-
koon oikeutettujen piirin rajausta täsmennet-
täisiin siten, että verovapauden ulkopuolelle 
jäävät emo-tytäryhtiödirektiivin 2 artiklassa 
tarkoitetut yhtiöt. Rajaus muodostuu tällöin 
samaksi kuin tuloverolain 33 c §:n 3 momen-
tissa ja elinkeinoverolain 6 a §:ssä.  

Pykälän 5 momentissa on säädetty emo-
tytäryhtiödirektiivin mukaisesta Suomesta 
maksettavien suorasijoitusosinkojen verova-
paudesta. Direktiivin vuonna 2005 voimaan 
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tulevan muutoksen mukaisesti verovapauteen 
oikeuttava omistusraja pienennettäisiin 20 
prosenttiin. 

7 §. Osingosta menevä lähdevero alennet-
taisiin pääomaverokannan muutosta vastaa-
vasti 29 prosentista 28 prosentiksi. Lähdeve-
ro perittäisiin tämän suuruisena, vaikka saa-
jana on yhteisö. 

11 a §. Yhtiöveron hyvitysjärjestelmästä 
luopumisen vuoksi säännös kumottaisiin tar-
peettomana.  

 
1.5. Varallisuusverolaki 

39 §. Veron määrä ja maksuunpano. Pykä-
lään lisättävän uuden 4 momentin mukaan 
varallisuusverosta vähennettäisiin muista yh-
tiöistä kuin listatuista yhtiöistä saadusta yli 
90 000 euron pääomatuloina pidettävistä 
osingoista samana vuonna menevä vero. Vä-
hennystä ei tehtäisi verovelvollisen pörs-
siosinkojen perusteella määrättävästä verosta. 
Pääomatulosta voidaan verotuksessa vähen-
tää muun muassa korkovähennys, elinkeino-
toiminnan tappio sekä pääomatuloon kohdis-
tuvat luonnolliset vähennykset. Pääomatulos-
ta menevästä verosta voidaan vähentää koti-
talousvähennys ja kansainvälisen kaksinker-
taisen verotuksen poistamisesta annetun lain 
(1552/1995) mukaan vieraassa valtiossa sa-
masta tulosta suoritettu veron määrä. Esityk-
sessä ehdotetaan, että vähennystä laskettaes-
sa  näitä vähennyksiä ei tehtäisi osinkotulos-
ta, jolloin vähennys on suurempi. Näin ollen 
varallisuusveron vähennyksenä olisi lasken-
nallinen muusta yhtiöstä kuin listatusta yhti-
östä saadusta osingosta määrätty vero. Varal-
lisuusverosta tehtävä vähennys olisi kuiten-
kin enintään pääomatulosta maksuunpannun 
veron määrä. 

 
1.6. Laki verotusmenettelystä 

29 §. Peitelty osinko. Pykälän 6 momenttiin 
tehtäisiin yhtiöveron hyvityksestä annetun 
lain kumoamisesta johtuva lakitekninen muu-
tos. 

 
1.7. Laki korkotulon lähdeverosta  

6 §. Veron määrä ja vastuu verosta. Kor-
kotulon lähdeveron verokanta ehdotetaan 

muutettavaksi 1 momentissa pääomavero-
kannan alennusta vastaavasti 28 prosentiksi. 

 
 

1.8. Tonnistoverolaki 

19 §. Tonnistoverolain (476/2002) 19 §:n 
1 momentissa säädetään nykyisin yhtiöveron 
hyvityksestä annetun lain soveltamisesta ton-
nistoverovelvolliseen. Lain kumoamisen jäl-
keen ei tonnistoverovelvolliselle enää mää-
rättäisi täydennysveroa jaetun osingon perus-
teella. Tonnistoverojärjestelmän lähtökohta-
na on, että verotuki kohdistuu yhtiön tonnis-
toverotettavan toiminnan tuottamaan voit-
toon niin kauan kuin varoja ei jaeta ulos yh-
tiöstä. Kun yhtiö jakaa voittoa osakkaille, yh-
tiön jakamaan voittoon tulee kohdistua aina-
kin yhdenkertainen vero. Tämä turvattiin yh-
tiöveron hyvitysjärjestelmässä täydennysve-
romenettelyllä. Uudessa järjestelmässä sa-
maan tulokseen päästään sillä, että tonnisto-
verovelvollisen jakama osinko on saajalleen 
kokonaan veronalaista tuloa. Verotus poik-
keaisi siten siitä, mitä ehdotettavissa elinkei-
noverolain 6 a §:ssä ja tuloverolain 33 c §:ssä 
säädetään. Luonnollisen henkilön ja kuolin-
pesän julkisesti noteeratusta tonnistoverovel-
vollisesta yhtiöstä saama osinko olisi pää-
omatuloa. Muusta kuin julkisesti noteeratusta 
tonnistoverovelvollisesta yhtiöstä saatu osin-
ko, joka muulta yhtiöltä saatuna olisi verova-
paata, olisi pääomatuloa tai ansiotuloa riip-
puen siitä, alittaako vai ylittääkö osinko 
33 b §:ssä säädetyn osakkeiden matemaatti-
selle arvolle lasketun yhdeksän prosentin 
vuotuisen tuoton. 

Pykälän 1 momentissa säädetään nykyisin 
myös tonnistoverovelvollisen saamien osin-
kojen verotuksesta. Näitä koskisi muutoksen 
jälkeen pelkästään lain 10 §:n säännös, jonka 
mukaan muun muassa osingot ovat tonnisto-
verovelvollisen verotettavia tuloja. Niiden 
verotus määräytyisi elinkeinoverolain 6 a §:n 
perusteella. 

 
 

1.9. Verontilityslaki 

3 a §. Laskennallinen vero. Pykälän 1 mo-
mentissa määritelty maksettavan veron käsite 
ehdotetaan poistettavaksi, koska yhtiöveron 
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hyvitysjärjestelmästä ehdotetaan luovutta-
vaksi. Samassa yhteydessä pykälän otsikosta 
ehdotetaan poistettavaksi maksettavan veron 
käsite.  

Pykälän 2 momentissa määritellään lasken-
nallisen veron laskentamenettely. Maksettava 
vero ehdotetaan korvattavaksi maksuunpan-
tavalla verolla, jolla tarkoitetaan verovuodel-
ta määrättyä veroa. 

Pykälän 3 momentti ehdotetaan poistetta-
vaksi, koska maksettavan veron käsite poiste-
taan. 

10 §. Yhtiöveron hyvityksen huomioon ot-
taminen. Pykälä ehdotetaan kumottavaksi, 
koska yhtiöveron hyvitysjärjestelmästä luo-
vutaan. 

11 §. Tilitettävä yhteisövero. Tilitettävien 
yhteisöverojen määrittelystä ehdotetaan pois-
tettavaksi täydennysvero, joka liittyy yhtiö-
veron hyvitykseen. 

12 §. Veronsaajaryhmien jako-osuudet. 
Yhteisöverokannan alentaminen ehdotetaan 
korvattavaksi kunnille kuntien yhteisöveron 
jako-osuutta korottamalla. Pykälän ensim-
mäisessä momentissa säädettyjä veronsaaja-
ryhmien jako-osuuksia ehdotetaan muutetta-
vaksi siten, että kuntien osuutta korotetaan 
19,75 prosentista 22,03 prosenttiin ja valtion 
osuutta alennetaan vastaavasti 78,45 prosen-
tista 76,17 prosenttiin. 

Pykälän 2 momentissa säädetään kunnille 
ja seurakunnille veroa suorittavien yhteisöjen 
verojen jakautumisesta kuntien ja seurakunti-
en kesken. Osuuksiin ehdotetaan tehtäväksi 
jako-osuusmuutoksista johtuvat tarkistukset 
siten, että kuntien osuus olisi 92,4465 pro-
senttia ja seurakuntien osuus 7,5535 prosent-
tia. 

13 §. Yksittäisten kuntien ja seurakuntien 
jako-osuudet. Pykälässä olevat maksettavan 
veron käsitteet ehdotetaan korvattavaksi 
maksuunpannun veron käsitteellä. 

 
1.10. Laki yhtiöveron hyvityksestä 

Yhtiöveron hyvityksestä annettu laki ehdo-
tetaan kumottavaksi. Perusteita lain kumoa-
miselle on tarkemmin selostettu yleisperuste-
luissa. 

 

1.11. Laki elinkeinotulon verottamisesta 
annetun lain väliaikaisesta muutta-
misesta 

6 §. Lain 6 §:n 2 momenttia ehdotetaan 
muutettavaksi väliaikaisesti toukokuun alusta 
vuoden 2004 loppuun. Emo-tytäryhtiödirek-
tiivin edellyttämä ketjuverotuksen poistami-
nen on Suomessa toteutettu joko verosopi-
muksessa olevalla määräyksellä tai elinkei-
noverolain 6 §:n 2 momentin nojalla. Suo-
mella on kaikkien muiden EU:n jäsenvaltioi-
den paitsi Kyproksen kanssa voimassa vero-
sopimus, joka sellaisenaan tai mainitun lain-
kohdan nojalla täyttää direktiivin vaatimuk-
set. Kypros on tullut EU:n jäseneksi 1 päi-
västä toukokuuta 2004, joten myös sieltä 
maksettavat suorien sijoitusten osingot on 
vapautettava Suomen verosta. 

Tähän esitykseen liittyy ehdotus laiksi elin-
keinotulon verottamisesta annetun lain muut-
tamisesta, jonka mukaan 6 §:n 2 momentti 
kumottaisiin 1 päivästä tammikuuta 2005. 
Samalla lakiin lisättäisiin uusi 6 a §, joka 
turvaa sen, että 1 päivästä tammikuuta 2005 
alkaen osingon verotus Suomessa edelleen 
vastaa mainitun direktiivin vaatimuksia. Jotta 
direktiivin vaatimukset täytettäisiin touko-
kuun alusta vuoden 2004 loppuun, elinkeino-
verolain 6 §:n 2 momenttia ehdotetaan muu-
tettavaksi väliaikaisesti siten, että lainkohdan 
nykyistä soveltamisalaa laajennetaan myös 
osinkoon, joka saadaan Kyprokselta 1 päi-
västä toukokuuta 31 päivään joulukuuta 
2004, mainitut päivät mukaan lukien. 
 
2.  Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdol-
lisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväk-
sytty ja vahvistettu. Lakien soveltamiseen 
liittyviä erityissäännöksiä selostetaan jäljem-
pänä. 

 
2.1. Yhtiöveron hyvitysjärjestelmästä 

luopuminen  

Uudistus ehdotetaan saatettavaksi voimaan 
siten, että yhtiöveron hyvityksestä annetun 
lain 3 luvun osingon jakavaa yhtiötä koske-
via säännöksiä sovelletaan viimeisen kerran 
kalenterivuonna 2004 jaettuun osinkoon. 
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Täydennysveroa määrätään siis vuoden 2004 
tuloksi luettavista osingoista, mutta ei enää 
vuoden 2005 tuloksi luettavista osingoista 
riippumatta tilikaudesta, jolta osinko on jaet-
tu. 

Tilanteessa, jossa osingonsaajana on kalen-
terivuonna 2004 yhteisö, jonka tilikausi päät-
tyy vasta vuonna 2005, osinkoon sovelletaan 
jakajan osalta 3 luvun säännöksiä, vaikka 
osingonsaaja ei ole oikeutettu hyvitykseen. 
Käytännössä tähän ei kuitenkaan liity ongel-
mia, koska täydennysvero on seuraamuksena 
suhteellisen harvinainen. Osingonjakaja ei 
toisaalta myöskään voi tietää, milloin osin-
gonsaajan tilikausi päättyy. 

Voimaantulosäännöksen 2 §:n 3 momentin 
säännöksen mukaan ratkaisevaa on, onko 
osinko jaettu ennen kuin lain kumoaminen 
tulee voimaan. Ennakko-osinkoa käsitellään 
verotuksessa sinä verovuonna jaettuna osin-
kona, jonka aikana ennakollinen päätös on 
tehty, vaikka osinko vahvistetaan lopullisesti 
verovuodelta vasta seuraavan verovuoden ai-
kana. Säännöksessä tarkoitettaisiin osingon 
jakohetkellä sitä ajankohtaa, jolloin ennakko-
osinkoa koskeva ennakkopäätös on tehty 
niin, että osinko voidaan lukea saajan tuloksi. 

Eräissä verovuoden alussa tapahtuvissa ja-
kautumisissa menetellään siten, että uusi ja-
kautumisessa syntynyt yhtiö jakaa osinkoa. 
Jaon katsotaan verotuskäytännössä hyvitys-
järjestelmää sovellettaessa tapahtuneen uu-
den yhtiön ensimmäiseltä kulumassa olevalta 
verovuodelta, koska edellisenä verovuotena 
ollut jakautunut yhtiö on jo purkautunut. Jos 
tällaisella jakautumisessa syntyneellä yhtiöllä 
on kalenterivuodesta poikkeava tilikausi, 
saattaa syntyä tilanne, jossa osinko jaetaan 
saajan verovuoden 2004 aikana osingonjaka-
jan tilikaudelta 2005. Tällaiseen osinkoon 
sovellettaisiin hyvitysjärjestelmää, koska 
osinko on jaettu ennen lain voimaantuloa. 
Täydennysvero määrättäisiin kumotun 3 lu-
vun mukaisesti, vaikka verokanta vuodelta 
2005 onkin alempi kuin 29 prosenttia.  

 
2.2. Yhteisöjen saamien luovutusvoittojen 

verotusta koskevat muutokset 

Ehdotus merkitsisi olennaista muutosta yh-
teisön saamien osakkeiden luovutusvoittojen 
ja osakkeisiin liittyvien tappioiden ja mene-

tysten veroseuraamuksiin. Muutoksista ai-
heutuu niin merkittäviä käyttäytymisvaiku-
tuksia, että uusia säännöksiä on sovellettava 
niihin luovutuksiin, jotka tapahtuvat esityk-
sen antamispäivänä tai sen jälkeen. 

Uusia säännöksiä ehdotetaan siten sovellet-
tavaksi vuodelta 2004 toimitettavassa vero-
tuksessa, jos osakkeet on luovutettu hallituk-
sen esityksen antamispäivänä tai sen jälkeen. 

Purkutappion vähennyskelpoisuutta koske-
via vanhoja säännöksiä sovellettaisiin sellai-
siin purkautumisiin, joissa osakeyhtiölain 
13 luvun 9 §:ssä tarkoitettu ilmoitus rekiste-
riviranomaiselle on tehty viimeistään halli-
tuksen esityksen antamispäivää edeltävänä 
päivänä, tai joissa rekisteriviranomainen tai 
tuomioistuin on määrännyt yhtiön ennen sa-
nottua päivää selvitystilaan 13 luvun 4 tai 
4 a §:n perusteella.  

Arvonalentumispoiston ja ehdotetun elin-
keinoverolain 16 §:n 1 momentin 7 kohdassa 
tarkoitettujen menetysten vähennyskelpoi-
suuden rajoituksia sovellettaisiin ensimmäi-
sen kerran siltä verovuodelta toimitettavassa 
verotuksessa, joka on päättynyt hallituksen 
esityksen antamispäivänä tai sen jälkeen. 

Verovelvollisilla voi olla huomattava talou-
dellinen intressi saada erät, joiden vähen-
nysoikeutta rajoitetaan, vähennetyiksi vanho-
jen säännösten soveltamisaikana. Toisaalta 
ennen uusien säännösten sovellettavaksi tu-
loa saatuja veronalaisia luovutusvoittoja voi-
daan pyrkiä saamaan oikeustoimia muutta-
malla verovapaiksi. Esitykseen ei ehdoteta 
sisällytettäväksi tämän vuoksi yksityiskohtai-
sia tilanteita koskevia kiertosäännöksiä, eikä 
erillistä veron kiertämistä koskevaa säännös-
tä. Voimassa olevalla verotusmenettelystä 
annetun lain 28 §:ään sisältyvällä veron kier-
tämistä koskevalla säännöksellä on sen sijaan 
voimaantuloon liittyviä järjestelyitä tulkitta-
essa huomattava merkitys. Säännöksen pe-
rusteella verotuksessa voidaan puuttua tilan-
teisiin, joissa veroetuja on tavoiteltu esimer-
kiksi taannehtivasti päivätyillä oikeustoimil-
la.  

Verotusmenettelystä annetun lain 8 §:n 
mukaan verohallitus määrää, milloin veroil-
moitus on annettava. Verohallituksen ve-
roilmoituksesta antaman päätöksen 
(1305/2003) 4 §:n 4 momentin mukaan yh-
teisön on annettava veroilmoituksensa neljän 
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kuukauden kuluessa tilikauden päättymis-
kuukauden lopusta lukien. Uusia säännöksiä 
sovellettaisiin esityksen mukaan vuodelta 
2004 verovelvollisiin, joiden tilikausi on 
päättynyt toukokuussa tai sen jälkeen. Vero-
velvolliset saattaisivat siten joutua antamaan 
veroilmoituksen verovuodelta 2004 ennen 
kuin sen vuoden verotusta koskevat esityk-
seen sisältyvät muutosehdotukset ovat tulleet 
voimaan. Uusien säännösten mukaista ve-
roilmoitusta voidaan edellyttää vasta, kun 
lain voimaantulosta on kulunut riittävästi ai-
kaa. Veroilmoituksen antamisaikaa olisi ly-
kättävä näissä tilanteissa noin kahden täyden 
kalenterikuukauden päähän lain voimaantu-
losta. Koska Verohallitus on valtuutettu päät-
tämään veroilmoituksen antamisajankohdas-
ta, asiasta ei esitetä sisällytettäväksi lakiin 
säännöstä, vaan tarvittava lykkäys toteutet-
taisiin Verohallituksen päätöksellä. 

 
2.3. Osinkoverotuksen tasoa koskeva siir-

tymävaiheen huojennus 

Yksityishenkilöiden osinkoverotuksen eh-
dotettava 70 prosentin taso perustuu osaksi 
siihen,  että  yhteisöjä  verotetaan osinkona 

jaettavasta voitosta 26 prosentin verokannal-
la. Uuden järjestelmän ensimmäisenä sovel-
tamisvuonna 2005 osinko jaetaan pääsääntöi-
sesti yhteisön vuoden 2004 tai aikaisemman 
vuoden tulona verotettavista voittovaroista. 
Näitä tuloja on verotettu pääosin 29 prosentin 
verokannalla. Tämä puoltaa sitä, että uuden 
järjestelmän käyttöönottovaiheessa osinkoi-
hin kohdistetaan jonkin verran 70 prosenttia 
lievempi verotus. 

Esityksessä ehdotetaan, siirtymäsäännöstä, 
jonka mukaan ensimmäisenä vuonna, jolloin 
uusia säännöksiä sovelletaan, yksityishenki-
lön saamia osinkoja verotettaisiin 70 prosen-
tin sijasta 57 prosentin tasoisesti. Tällöin 
osingonjaon kokonaisverorasitus 29 prosen-
tin yhteisöverokannalla laskettuna vastaisi 
pysyvän lain mukaista 26 prosentin yhteisö-
verokannan mukaan laskettua noin 40,5 pro-
sentin verorasitusta. Yhteisöjen veronalainen 
osuus osingoista olisi vastaavasti verovuonna 
2005 75 prosentin sijasta 60 prosenttia. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 
 
 
 
 

1. 

Laki 

tuloverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 42 § ja 53 §:n 

7 kohta, sellaisena kuin ne ovat, 42 § laissa 475/1998 ja 53 §:n 7 kohta laissa 1170/1998, 
muutetaan 2 §:n 2 momentti, 10 §:n 6 kohta, 16 §:n 3 momentti, 31 §:n 4 ja 5 momentti, 

32 §, 38 §:n 1 momentti, 39 §:n 1 momentti, 40 §:n 1 ja 3 momentti, 58 §:n 1 momentin 
3 kohta ja 6 momentti, 62 §, 105 a §, 124 §:n 2 ja 3 momentti sekä 136 §:n 1 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 16 §:n 3 momentti laissa 471/1998, 31 §:n 5 momentti, 40 §:n 
1 momentti, 58 §:n 1 momentin 3 kohta ja 105 a § laissa 1126/1996, 40 §:n 3 momentti laissa 
1383/1997, 38 §:n 1 momentti ja 39 §:n 1 momentti laissa 576/2001, 58 §:n 6 momentti mai-
nitussa laissa 475/1998, 62 § osittain laissa 1565/1995, 124 §:n 2 momentti laissa 1164/2002 
ja 3 momentti laissa 1004/2003 sekä 136 §:n 1 momentti laissa 996/1996, sekä 

lisätään 16 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 471/1998, uusi 4 momentti, 
lakiin uusi 33 a—33 d § ja 131 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 1222/1999 ja 896/2001, uu-
si 6 momentti seuraavasti: 
 

2 § 

Tuloverotusta koskevat muut säännökset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rajoitetusti verovelvollisen saaman tulon 

verottamiseen sovelletaan tämän lain lisäksi 
sitä koskevia erityisiä säännöksiä. 
 

10 § 

Suomesta saatu tulo 

Suomesta saatua tuloa on muun ohessa: 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) osinko, osuuspääoman korko ja muu nii-
hin rinnastettava tulo, joka on saatu suoma-
laiselta osakeyhtiöltä, osuuskunnalta tai 
muulta yhteisöltä, sekä osuus suomalaisen 
yhtymän tuloon; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

16 § 

Elinkeinoyhtymän ja sen osakkaan verotus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Elinkeinoyhtymän elinkeinotuloa ja maata-

louden tuloa laskettaessa sisältyvät yhtymän 
saamat osingot kokonaan tähän tuloon. Yh-
tymän osakkaiden tulona verotettavaksi jae-
tuista osuuksista vähennetään se osa osuuk-
siin sisältyvästä osinkotulosta, joka osakkaan 
verotusta koskevien elinkeinotulon verotta-
misesta annetun lain (360/1968) 6 a §:n tai 
maatilatalouden tuloverolain (543/1967) 
5 §:n 14 kohdan säännösten mukaan on vero-
vapaata tuloa. Jos tulo-osuus ei riitä vähen-
nyksen tekemiseen, tehdään vähennys vero-
velvollisen saman elinkeinoyhtymän saman 
tulolähteen tulo-osuudesta kymmenenä seu-
raavana verovuotena sitä mukaa kuin tuloa 
kertyy.  



 HE 92/2004 vp  
  

 

71

Elinkeinoyhtymän muuta tuloa laskettaessa 
ei oteta huomioon yhtymän saamaa osinkoa. 
Osinko jaetaan verotettavaksi osakkaiden tu-
lona niiden osuuksien mukaan, jotka heillä 
on yhtymän tuloon. Osinko luetaan osakkaan 
tuloksi osakasta koskevien tuloverolain sään-
nösten mukaisesti. 
 

31 § 

Luonnollisia vähennyksiä koskevat erityiset 
säännökset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Puhdasta tuloa laskettaessa vähennyskel-

poisia menoja eivät ole verovapaan tulon 
hankkimisesta johtuneet menot eivätkä vero-
velvollisen elantomenot, joina pidetään muun 
muassa asunnon vuokraa sekä lasten ja kodin 
hoidosta aiheutuneita menoja. Osinkotulon 
hankkimisesta johtuneet menot ovat kuiten-
kin vähennyskelpoisia sen estämättä, että 
osinkotulo on 33 a—33 d §:n nojalla verova-
paata  tuloa.  

Osingon määrää vastaava korvaus, jonka 
verovelvollinen on suorittanut osingon sijaan 
osakkeita koskevan takaisinostosopimuksen, 
lainaussopimuksen tai muun sellaisen sopi-
muksen taikka kahden tai useamman toisiin-
sa liittyvän sopimuksen muodostaman sopi-
muskokonaisuuden perusteella, jolla vero-
velvolliselle on määräajaksi tai toistaiseksi 
siirtynyt oikeus osingon saamiseen (sijais-
osinko), ei ole vähennyskelpoista menoa siltä 
osin kuin osinko, jonka sijaan verovelvolli-
nen on suorittanut sijaisosingon, on verovel-
volliselle verovapaata tuloa. Sijaisosinko kat-
sotaan suoritetuksi, vaikka sen suorittamises-
ta ei ole erikseen sovittu. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

32 § 

Pääomatulo 

Veronalaista pääomatuloa on, siten kuin 
siitä jäljempänä tarkemmin säädetään, omai-
suuden tuotto, omaisuuden luovutuksesta 
saatu voitto ja muu sellainen tulo, jota varal-
lisuuden voidaan katsoa kerryttäneen. Pää-
omatuloa on muun ohessa korkotulo, osinko-
tulo siten kuin 33 a—33 d §:ssä säädetään, 

vuokratulo, voitto-osuus, henkivakuutuksen 
tuotto, metsätalouden pääomatulo, maa-ai-
neksista saadut tulot ja luovutusvoitto. Pää-
omatuloa on myös jaettavan yritystulon, yh-
tymän osakkaan tulo-osuuden sekä porota-
louden tulon pääomatulo-osuus.  
 

Osinkotulot 

33 a § 

Julkisesti noteeratusta yhtiöstä saatu osinko 

Julkisesti noteeratusta yhtiöstä saadusta 
osingosta 70 prosenttia on pääomatuloa ja 30 
prosenttia verovapaata tuloa. 

Julkisesti noteeratusta yhtiöstä saadulla 
osingolla tarkoitetaan sellaisesta yhtiöstä saa-
tua osinkoa, jonka osakkeet ovat osingonja-
osta päätettäessä arvopaperimarkkinalain 
(495/1989) 1 luvun 3 §:ssä tarkoitetun julki-
sen kaupankäynnin kohteena tai muulla sään-
nellyllä ja viranomaisen valvonnassa olevalla 
markkinalla kaupankäynnin kohteena Suo-
messa tai ulkomailla. 
 

33 b § 

Muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä 
saatu osinko 

Muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä 
saatu osinko on verovapaata tuloa siihen 
määrään saakka, joka vastaa osakkeiden va-
rallisuusverolaissa (1537/1992) tarkoitetulle 
matemaattiselle arvolle laskettua yhdeksän 
prosentin vuotuista tuottoa. Siltä osin kuin 
verovelvollisen saamien tällaisten osinkojen 
määrä ylittää 90 000 euroa, osingoista 70 
prosenttia on pääomatuloa ja 30 prosenttia 
verovapaata tuloa.  

Edellä 1 momentissa tarkoitetun vuotuisen 
tuoton ylittävältä osalta osingosta 70 prosent-
tia on ansiotuloa ja 30 prosenttia verovapaata 
tuloa. 

Jos osakas, jota ei työntekijäin eläkelain 
(395/1961) 1 d §:n mukaan pidetä mainittuun 
yhtiöön työsuhteessa olevana, on verovuonna 
käyttänyt omana tai perheensä asuntona yhti-
ön varoihin kuuluvaa asuntoa, asunnon arvo 
vähennetään hänen osakkeidensa arvosta 
1 momentissa tarkoitettua vuotuista tuottoa 
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laskettaessa.  
Elinkeinotoimintaa harjoittavan osakeyhti-

ön osakkaan ja hänen perheenjäsenensä ot-
tama, yhtiön varoihin kuuluva rahalaina vä-
hennetään hänen osakkeidensa arvosta 1 mo-
mentissa tarkoitettua vuotuista tuottoa lasket-
taessa, jos osakas yksin tai yhdessä perheen-
jäsentensä kanssa omistaa vähintään 10 pro-
senttia yhtiön osakkeista tai heillä on vastaa-
va osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuotta-
masta äänimäärästä. Laina vähennetään ensi-
sijaisesti lainanottajan omien osakkeiden ar-
vosta ja sen ylittävältä osalta perheenjäsenten 
osakkeiden arvosta osakeomistuksen suh-
teessa. 
 
 

33 c § 

Ulkomaiselta yhteisöltä saatu osinko  

Ulkomaiselta yhteisöltä saatu osinko on ve-
ronalaista tuloa siten kuin 33 a ja 33 b §:ssä 
säädetään, jos  

1) yhteisö on Euroopan yhteisöjen neuvos-
ton eri jäsenvaltioista olevien emo- ja tytär-
yhtiöiden yhteisestä verotusjärjestelmästä an-
taman direktiivin (90/435/ETY) 2 artiklassa 
tarkoitettu yhtiö, tai 

2) yhteisön asuinvaltion ja Suomen välillä 
on verovuonna voimassa kaksinkertaisen ve-
rotuksen välttämistä koskeva sopimus, jota 
sovelletaan yhteisön jakamaan osinkoon. 

Muulta kuin 1 momentissa tarkoitetulta ul-
komaiselta yhteisöltä saatu osinko on koko-
naan veronalaista ansiotuloa. 

Ulkomaisen yhtiön osakkeiden 33 a §:n 
1 momentissa tarkoitettu vuotuinen tuotto 
lasketaan varallisuusverolaissa tarkoitetulla 
tavalla lasketusta osakkeiden käyvästä arvos-
ta osingon jakovuotta edeltäneen verovuoden 
päättyessä. 
 
 

33 d § 

Muita osinkotuloa koskevia säännöksiä  

Verotusmenettelystä annetun lain 
(1558/95) 29 §:ssä tarkoitettu peitelty osinko 
on ansiotuloa. 

Mitä tässä laissa säädetään osinkotulosta, 
sovelletaan vastaavasti osuuskunnan osuus-
pääomalle, sijoitusosuudelle ja lisäosuudelle 
maksamaan korkoon ja kotimaisen säästö-
pankin kantarahasto-osuudelle ja lisärahasto-
sijoitukselle maksamaan voitto-osuuteen ja 
korkoon sekä keskinäisen vakuutusyhtiön ja 
vakuutusyhdistyksen maksaman takuupää-
oman korkoon. Nämä tulot ovat luonnollisel-
le henkilölle ja kuolinpesälle 70 prosenttises-
ti veronalaista pääomatuloa siltä osin kuin 
verovelvollisen verovuonna saamien tässä 
momentissa tarkoitettujen tulojen määrä ylit-
tää 1 500 euroa. Jos verovelvollisen saama 
tällainen tulo on elinkeinotoiminnan tai maa-
talouden tuloa, verovapaan osan katsotaan 
kohdistuvan henkilökohtaiseen tuloon, maa-
talouden tuloon ja elinkeinotoiminnan tuloon 
tässä järjestyksessä. 

Osinkoon rinnastetaan sen sijaan saatu si-
jaisosinko. 

Osakeyhtiön, osuuskunnan, säästöpankin ja 
keskinäisen vakuutusyhtiön saama tämän lain 
mukaan verotettava osinko on veronalaista 
tuloa siten kuin elinkeinotulon verottamisesta 
annetun lain 6 a §:ssä säädetään. Muun yhtei-
sön saama tämän lain mukaan verotettava 
osinko on kokonaan veronalaista tuloa. 
 

38 § 

Jaettavan yritystulon pääomatulo-osuus  

Edellä 30 §:ssä tarkoitettu jaettava yritystu-
lo katsotaan pääomatuloksi siihen määrään 
saakka, joka vastaa elinkeinotoimintaan tai 
maatalouteen verovuotta edeltäneen vero-
vuoden päättyessä kuuluneelle nettovaralli-
suudelle laskettua 20 prosentin vuotuista 
tuottoa. Verovelvollisen tai yrittäjäpuolisoi-
den ennen verovuodelta toimitettavan vero-
tuksen päättymistä tekemästä vaatimuksesta 
jaettavan yritystulon pääomatulo-osuudeksi 
katsotaan kuitenkin 10 prosentin vuotuista 
tuottoa vastaava määrä. Jos verovelvollinen 
on verovuonna aloittanut elinkeinotoiminnan 
tai maatalouden harjoittamisen, pääomatulo-
osuus lasketaan elinkeinotoimintaan tai maa-
talouteen verovuoden päättyessä kuuluvan 
nettovarallisuuden perusteella. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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39 § 

Verotusyhtymän osakkaan tulo-osuuden pää-
omatulo-osuus 

Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän 
osuus verotusyhtymän maatalouden puhtaas-
ta tulosta, josta on vähennetty osakkaan yh-
tymän maatalouteen kohdistuvat korkomenot 
ja aikaisemmilta verovuosilta vahvistetut 
osakkaan maatalouden tappiot yhtymästä, 
katsotaan pääomatuloksi siihen määrään 
saakka, joka vastaa osakkaan yhtymävaralli-
suudelle laskettua 20 prosentin vuotuista 
tuottoa. Osakkaan ennen verovuodelta toimi-
tettavan verotuksen päättymistä tekemästä 
vaatimuksesta pääomatulo-osuudeksi katso-
taan kuitenkin 10 prosentin vuotuista tuottoa 
vastaava määrä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

40 § 

Elinkeinoyhtymän osakkaan tulo-osuuden 
pääomatulo-osuus 

Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän 
osuus elinkeinoyhtymän elinkeinotoiminnan 
tuloksesta katsotaan pääomatuloksi siihen 
määrään saakka, joka vastaa osakkaan osuu-
delle yhtymän elinkeinotoimintaan verovuot-
ta edeltäneen verovuoden päättyessä kuulu-
neesta nettovarallisuudesta laskettavaa 20 
prosentin vuotuista tuottoa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Yhtymän elinkeinotoimintaan tai maatalou-
teen liittyvän 16 §:n 3 momentissa tarkoite-
tun osingon verovapaa osa vähennetään 
osakkaana olevan luonnollisen henkilön ja 
kuolinpesän osuudesta elinkeinotoiminnan 
tai maatalouden tuloon ennen pääomatulon 
osuuden laskemista.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

58 § 

Korkomenot 

Verovelvollisella on oikeus vähentää pää-
omatuloistaan velkojensa korot, jos velka 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) kohdistuu veronalaisen tulon hankkimi-
seen, jollaisena pidetään myös osinkotuloa 
sen estämättä, että osinkotulo on 33 a—
33 d §:n nojalla verovapaata tuloa (tulon-
hankkimisvelka).  
— — — — — — — — — — — — — —  

Avoimen yhtiön yhtiömiehen ja komman-
diittiyhtiön vastuunalaisen yhtiömiehen yh-
tiöosuuden hankintaan käytetyn velan korko 
vähennetään hänen osuudestaan elinkeinoyh-
tymän elinkeinotulosta ennen pääomatulo-
osuuden laskemista 40 §:ssä säädetyllä taval-
la.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

62 § 

Yritystulon ja osingon ansiotulo-osuus 

Ansiotuloa on jaettavasta yritystulosta ja 
yhtymän osakkaan tulo-osuudesta se osuus, 
jota 38—41 §:ssä ei ole säädetty pääomatu-
loksi, sekä osinko ja peitelty osinko siten 
kuin 33 b—33 d §:ssä säädetään. 
 

105 a § 

Kunnallisveron ansiotulovähennys 

Kunnallisverotuksessa verovelvollisen puh-
taasta ansiotulosta vähennetään kunnallisve-
rotuksen ansiotulovähennys. Vähennys laske-
taan verovelvollisen ansaitsemien veronalais-
ten palkkatulojen, muusta toiselle suoritetus-
ta työstä, tehtävästä tai palveluksesta saatujen 
ansiotulojen, ansiotulona pidettävien käyttö-
korvausten, ansiotulona verotettavan osin-
gon, jaettavan yritystulon ansiotulo-osuuden 
sekä yhtymän osakkaan elinkeinotoiminnan 
tai maatalouden ansiotulo-osuuden perusteel-
la. 
 

124 § 

Veron määräytyminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Pääomatulojen tuloveroprosentti on 28. 

Yhteisön ja yhteisetuuden tuloveroprosentti 
on 26. Yhteisöjen ja yhteisetuuksien veron 
jakautumisesta eri veronsaajien kesken sää-
detään verontilityslaissa (532/1998). 
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Edellä 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun 
osittain verovapaan yhteisön ja tiekunnan se-
kä yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöstä 
saadun tulon tuloveroprosentti  6,1958. Näi-
den yhteisöjen veron jakautumisesta kunnan 
ja seurakunnan kesken säädetään verontili-
tyslaissa. Edellä 21 §:n 2 momentissa tarkoi-
tetun yhteisön tuloveroprosentti on 5,7278. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

131 § 

Alijäämähyvityksen määrä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Alijäämähyvitykseen ei 1 momentista poi-

keten sovelleta verovuosina 2005—2009 
enimmäismäärää, siltä osin kuin alijäämähy-
vitys johtuu yrittäjäosakkaan osakkeiden 
hankintaan käytetyn velan koroista. Yrittäjä-
osakkaalla tarkoitetaan osakasta, jota ei työn-
tekijän eläkelain 1 d §:n mukaan pidetä mai-
nittuun yhtiöön työsuhteessa olevana. Osak-
keiden hankintaan käytetyn velan korko vä-
hennetään 60 §:n 2 momentissa tarkoitettujen 
tulonhankkimiskulujen, tappioiden ja korko-
jen jälkeen.  

136 § 

Verotuksen kattosääntö 

Jos verovuonna Suomessa asuneen luon-
nollisen henkilön tai kotimaisen kuolinpesän 
verovuoden verotettavasta pääoma- ja ansio-
tulosta sekä varallisuudesta menevän valti-
onveron sekä ansiotulon perusteella määrätyn 
kunnallisveron, kirkollisveron ja sairausva-
kuutusmaksun yhteismäärä on suurempi kuin 
60 prosenttia verovelvollisen valtionverotuk-
sessa vahvistetun verotettavan pääoma- ja 
ansiotulon sekä 33 a—33 c §:n nojalla vero-
vapaan osinkotulon yhteismäärästä, verovel-
vollisen maksettavaksi ei panna tämän mää-
rän yli menevää valtionveron osaa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 

200 . 
Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen kerran 

vuodelta 2005 toimitettavassa verotuksessa. 
Luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien 
saamista osingoista on kuitenkin veronalaista 
57 prosenttia ja verovapaata 43 prosenttia 
vuodelta 2005 toimitettavassa verotuksessa.

————— 
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2. 

Laki 

elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan elinkeinotulon verottamisesta 24 päivänä kesäkuuta 1968 annetun lain (360/1968) 

6 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laeissa 1105/1994 ja 1164/1990, 
muutetaan 5 §:n 1 ja 3 kohta, 8 §:n 1 momentin 2 kohta, 16 §:n 6 kohta, 17 §:n 1 momentin 

2 kohta ja 42 §, 
sellaisina kuin ne ovat, 5 §:n 1 kohta laissa 1539/1993 ja 3 kohta laissa 1164/1990, 8 §:n 

1 momentin 2 kohta ja 17 §:n 1 momentin 2 kohta laissa 1539/1992, 16 §:n 6 kohta laissa 
1385/1997 sekä 42 § laissa 1339/1989 ja mainitussa laissa 1539/1992, sekä 

lisätään 6 §:ään siitä mainitulla lailla 1539/1992 kumotun 1 momentin 1 kohdan tilalle uusi 
1 kohta, lakiin uusi 6 a ja 6 b §, 8 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 1539/1992 ja 
laeissa 1001/1977, 661/1989, 926/1996, 1109/1996, 321/1997, 511/1998, 527/1998, 
1168/2000 ja 1160/2002, uusi 4 momentti, 16 §:ään, sellaisena kuin se on mainituissa laeissa 
1385/1997 ja 1164/1990 ja laissa 859/1981, uusi 7 kohta, 18 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin 
se on mainitussa laissa 1539/1992 sekä laeissa 71/1983 ja 932/1992, uusi 5 kohta sekä 
51 d §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 1109/1996, uusi 2 momentti seuraavasti: 

 
 

5 § 
Edellä 4 §:ssä tarkoitettuja veronalaisia 

elinkeinotuloja ovat muun ohessa: 
1) vaihto-, sijoitus- ja käyttöomaisuudesta 

sekä muista elinkeinossa käytetyistä aineelli-
sista ja aineettomista hyödykkeistä saadut 
luovutushinnat ja muut vastikkeet 6 §:n 
1 momentin 1 kohdassa säädetyin poikkeuk-
sin, 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) elinkeinoon kuuluvan omaisuuden tuot-
tamat osingot, korot ja muut tulot siten kuin 
6 a §:ssä säädetään, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

6 § 
Veronalaista tuloa eivät ole: 
1) muun kuin pääomasijoitustoimintaa har-

joittavan osakeyhtiön tai osuuskunnan sekä 
säästöpankin ja keskinäisen vakuutusyhtiön 
saamat käyttöomaisuuteen kuuluvien osak-
keiden luovutushinnat siten kuin 6 b §:ssä 
säädetään, 
— — — — — — — — — — — — — —  

6 a § 
Yhteisön saama osinko ei ole veronalaista 

tuloa. Osinko on kuitenkin veronalaista tuloa, 
jos 

1) osinko on saatu sijoitusomaisuuteen 
kuuluvista osakkeista, eikä osinkoa jakava 
yhteisö ole ulkomainen Euroopan yhteisöjen 
neuvoston eri jäsenvaltioista olevien emo- ja 
tytäryhtiöiden yhteisestä verotusjärjestelmäs-
tä antaman direktiivin (90/435/ETY) 2 artik-
lassa tarkoitettu yhteisö, jonka pääomasta 
osingonsaaja omistaa osinkoa jaettaessa vä-
littömästi vähintään kymmenen prosenttia,  

2) osingon jakava yhteisö ei ole kotimainen 
tai 1 kohdassa tarkoitettu Euroopan unionin 
jäsenvaltiossa asuva yhteisö, tai 

3) osinkoa jakava yhteisö on tuloverolain 
33 a §:n 2 momentissa tarkoitettu julkisesti 
noteerattu yhtiö ja osingonsaaja on muu kuin 
julkisesti noteerattu yhtiö, joka ei omista 
osinkoa jaettaessa välittömästi vähintään 
kymmentä prosenttia osinkoa jakavan yhtiön 
pääomasta. 

Jos osinko on veronalaista pelkästään 
1 momentin 3 kohdan perusteella, osingosta 
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on veronalaista tuloa vain 75 prosenttia ja ve-
rovapaata tuloa 25 prosenttia.  

Mitä 1 momentissa säädetään osingosta, 
sovelletaan myös yhteisön saamaan osuus-
kunnan osuuspääomalle, sijoitusosuudelle ja 
lisäosuudelle maksamaan korkoon, kotimai-
sen säästöpankin kantarahasto-osuudelle ja 
lisärahastosijoitukselle maksamaan voitto-
osuuteen ja korkoon sekä keskinäisen vakuu-
tusyhtiön ja vakuutusyhdistyksen maksa-
maan  takuupääoman korkoon.  

Luonnollisen henkilön tai kuolinpesän saa-
mista osingoista ja edellä 3 momentissa tar-
koitetuista suorituksista 70 prosenttia on ve-
ronalaista tuloa, tuloverolain 33 d §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetut suoritukset kuitenkin si-
ten kuin mainitussa lainkohdassa säädetään. 

Peitelty osinko on kokonaan veronalaista 
tuloa. 
 

 
6 b § 

Edellä 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoi-
tetun yhteisön saama käyttöomaisuuteen kuu-
luvien osakkeiden luovutushinta ei ole ve-
ronalaista tuloa eikä osakkeiden hankintame-
no vähennyskelpoinen meno, jos osakkeet 
ovat verovapaasti luovutettavia. 

Osakkeet ovat verovapaasti luovutettavia, 
jos  

1) verovelvollinen on omistanut yhtäjak-
soisesti vähintään vuoden ajan ajanjaksona, 
joka on päättynyt enintään vuotta ennen luo-
vutusta, vähintään kymmenen prosentin 
osuuden luovutettavan yhtiön osakepääomas-
ta ja luovutettavat osakkeet kuuluvat näin 
omistettuihin osakkeisiin,  

2) luovutuksen kohteena oleva yhtiö ei ole 
kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiö taikka osa-
keyhtiö, jonka toiminta tosiasiallisesti käsit-
tää pääasiallisesti kiinteistöjen omistamista 
tai hallintaa, ja 

3) luovutuksen kohteena oleva yhtiö on ko-
timainen tai sellainen yhtiö, jota tarkoitetaan 
Euroopan yhteisöjen neuvoston eri jäsenval-
tioista olevien emo- ja tytäryhtiöiden yhtei-
sestä verotusjärjestelmästä antaman direktii-
vin (90/435/ETY) 2 artiklassa, taikka yhtiön 
asuinvaltion ja Suomen välillä on verovuon-
na voimassa kaksinkertaisen verotuksen vält-
tämistä koskeva sopimus, jota sovelletaan 
yhtiön jakamaan osinkoon. 

Verovapaasti luovutettavien osakkeiden 
luovutushinta on kuitenkin veronalaista tuloa 
siltä osin kuin luovutushinnan ja poistamat-
toman hankintamenon erotus johtuu 42 §:n 
1 momentissa tarkoitetusta hankintamenosta 
tehdystä poistosta tai siitä, että hankinta-
menosta on vähennetty varaus tai 8 §:n 
1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu avustus. 
Luovutushinta on niin ikään veronalaista tu-
loa siihen määrään asti, joka vastaa näiden 
osakkeiden aikaisemmin konserniyhtiöiden 
välillä tapahtuneesta luovutuksesta toiselle 
konserniyhtiölle syntynyttä verotuksessa vä-
hennyskelpoista luovutustappiota. 

Käyttöomaisuuteen kuuluvien muiden kuin 
verovapaasti luovutettavien osakkeiden luo-
vutuksesta syntynyt tappio on vähennyskel-
poinen vain osakkeiden luovutuksesta saa-
duista veronalaisista voitoista verovuonna ja 
viitenä sitä seuraavana vuonna. Rajoitus ei 
kuitenkaan koske 2 momentin 2 kohdassa 
tarkoitettujen yhtiöiden osakkeiden luovu-
tuksesta syntyneiden tappioiden vähentämis-
tä. 

Jos verovelvollinen ei ole omistanut luovu-
tettuja osakkeita yhtäjaksoisesti vähintään 
vuoden ajan, vähennyskelpoista luovutustap-
piota laskettaessa siitä vähennetään verovel-
vollisen luovutetulta yhtiöltä osakkeiden pe-
rusteella omistusaikana saama osinko, kon-
serniavustuksesta verotuksessa  annetussa 
laissa (825/1986) tarkoitettu konserniavustus 
tai muu niihin verrattava erä, joka on vähen-
tänyt yhtiön varallisuutta.  

Luovutustappio ei ole vähennyskelpoinen, 
jos luovutuksen kohteena oleva yhtiö on 
muussa valtiossa kuin Suomessa asuva eikä 
yhtiö ole sellainen, jota tarkoitetaan Euroo-
pan yhteisöjen neuvoston eri jäsenvaltioista 
olevien emo- ja tytäryhtiöiden yhteisestä ve-
rotusjärjestelmästä antaman direktiivin 
(90/435/ETY) 2 artiklassa eikä yhtiön asuin-
valtion ja Suomen välillä ole verovuonna 
voimassa kaksinkertaisen verotuksen välttä-
mistä koskevaa sopimusta, jota sovelletaan 
yhtiön jakamaan osinkoon. 

Konserniyhtiöillä tarkoitetaan tässä pykä-
lässä osakeyhtiölain (734/1978) 1 luvun 
3 §:ssä tarkoitettuun konserniin kuuluvia yh-
tiöitä tai sellaisia yhtiöitä, joissa yhdellä tai 
useammalla luonnollisella henkilöllä, oike-
ushenkilöllä tai näillä yhdessä on osakeyhtiö-
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lain 1 luvun 3 §:ssä tarkoitettua määräysval-
taa vastaava määräysvalta. 
 

8 § 
Edellä 7 §:ssä tarkoitettuja vähennyskel-

poisia menoja ovat muun ohessa 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) käyttöomaisuuden hankintamenot 
6 b §:ssä säädetyin poikkeuksin; jos verovel-
vollinen on saanut hyödykkeen hankkimiseen 
avustusta julkiselta yhdyskunnalta tai jos jo-
ku muu on elinkeinotoiminnassaan osallistu-
nut hankintamenon suorittamiseen, vähen-
nyskelpoiseen hankintamenoon ei kuitenkaan 
lueta avustusta tai toisen osuutta vastaavaa 
osaa hankintamenosta, 
— — — — — — — — — — — — — —  

Edellä 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoi-
tetun yhteisön käyttöomaisuuteen kuuluvan 
avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yh-
tiöosuuden hankintameno on yhtiöosuuden 
luovutushinnan ylittävältä osalta vähennys-
kelpoinen vain yhteisön saamista veronalai-
sista osakkeiden tai yhtiöosuuden luovutus-
voitoista verovuonna tai viitenä sitä seuraa-
vana verovuonna.  
 

16 § 
Tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä 

johtuneita menoja eivät ole: 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) tuloverolain 31 §:n 5 momentissa tarkoi-
tettu sijaisosinko siltä osin kuin se osinko, 
jonka sijaan sijaisosinko on suoritettu, on si-
jaisosingon suorittajalle verovapaata tuloa, 

7) edellä 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa tar-
koitetun yhteisön sellaiselta osakeyhtiöltä, 
josta verovelvollinen tai 6 b §:n 5 momentis-
sa tarkoitetut konserniyhtiöt omistavat yksin 
tai yhdessä vähintään kymmenen prosenttia 
osakepääomasta, olevien muiden saamisten 
kuin myyntisaamisten menetykset ja arvon-
alenemiset, tällaiselle yhtiölle annettu kon-
sernituki sekä muut vastaavat osakeyhtiön ta-
loudellisen aseman parantamiseksi ilman 
vastasuoritusta suoritetut menot.  
 
 

17 § 
Edellä 7 §:ssä tarkoitettuja vähennyskel-

poisia menetyksiä ovat muun ohessa: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) myyntisaamisten arvonalenemiset sekä 
muun rahoitusomaisuuden lopullisiksi tode-
tut arvonalenemiset 16 §:ssä säädetyin poik-
keuksin. 
 

18 § 
Vähennyskelpoisia ovat myös: 

— — — — — — — — — — — — — —  
5) eläkesäätiön maksama eläkesäätiölain 

(1774/1995) 45 §:ssä tarkoitettu palautus ja 
eläkekassan maksama vakuutuskassalain 
(1164/1992) 83 a §:ssä tarkoitettu palautus. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

42 § 
Jos verovelvollinen osoittaa, että muiden 

arvopapereiden kuin osakkeiden tai muun 
kulumattoman käyttöomaisuuden kuin maa-
alueen käypä arvo on verovuoden päättyessä 
sen hankintamenoa tai tämän säännöksen pe-
rusteella aikaisemmin tehdyillä poistoilla vä-
hennettyä hankintamenoa olennaisesti alem-
pi, hankintamenosta saa tehdä sellaisen pois-
ton, joka alentaa poistamatta olevan hankin-
tamenon osan käyvän arvon suuruiseksi. 

Maa-alueen, arvopaperin ja muun kulumat-
toman käyttöomaisuuden veronalaiset luovu-
tushinnat ja muut vastikkeet tuloutetaan ja 
hankintameno tai sen vähennyskelpoinen osa 
poistetaan 6 b ja 43 §:ssä säädetyin poik-
keuksin sinä verovuonna, jona käyttöomai-
suus on luovutettu, tuhoutunut tai vahingoit-
tunut. Edellä 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa 
tarkoitetun yhteisön omistamien muiden kuin 
lain 6 b §:n 1 momentissa tarkoitettujen ve-
rovapaasti luovutettavien osakkeiden hankin-
tameno on 6 b §:n 4—6 momentin luovutus-
tappiota koskevien säännösten mukaisesti 
vähennyskelpoinen, kun osakkeet on luovu-
tettu tai lopullisesti menetetty. 
 

51 d § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Purkautuvan yhtiön osakkeiden hankinta-
meno ei ole 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa 
tarkoitetulle yhteisölle purkautuvan yhtiön 
osakkaana vähennyskelpoinen meno eikä 
purkautuvasta yhtiöstä saatu jako-osa luovu-
tushintana veronalaista tuloa, jos osakkeet 
ovat 6 b §:n 1 momentissa tarkoitettuja vero-
vapaasti luovutettavia osakkeita. Purkautu-
van yhtiön osakkeiden hankintameno ei ole 
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vähennyskelpoinen jako-osan ylittävältä 
osalta myöskään siinä tapauksessa, että yh-
teisö on omistanut purkautuvan yhtiön osak-
keet välittömästi ennen purkautumista vä-
hemmän kuin yhden vuoden tai purkautuva 
yhtiö on 6 b §:n 6 momentissa tarkoitettu yh-
tiö. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 

200 . 
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran 

vuodelta 2005 toimitettavassa verotuksessa. 
 Vuodelta 2005 toimitettavassa verotukses-

sa 6 a §:n 2 momentissa tarkoitetusta osin-
gosta on kuitenkin veronalaista tuloa 60 pro-
senttia ja verovapaata tuloa 40 prosenttia se-
kä 6 a §:n 4 momentissa tarkoitetuista osin-
goista ja suorituksista 57 prosenttia on ve-
ronalaista tuloa. 

Tämän lain yhteisön omistamien osakkei-

den luovutusta koskevaa 5 §:ää, 6 §:n 1 mo-
mentin 1 kohtaa, 8 §:n 1 momentin 2 kohtaa 
sekä 6 b §:ää, 8 §:n 4 momenttia ja 51 d §:n 
2 momenttia sovelletaan kuitenkin ensim-
mäisen kerran vuodelta 2004 toimitettavassa 
verotuksessa niihin osakkeiden luovutuksiin, 
jotka on tehty 19 päivänä toukokuuta 2004 
tai sen jälkeen, sekä niihin purkautumisiin, 
joista on tehty osakeyhtiölain (734/1978) 
13 luvun 9 §:ssä tarkoitettu ilmoitus rekiste-
riviranomaiselle tai joista rekisteriviranomai-
nen tai tuomioistuin on määrännyt yhtiön 
selvitystilaan osakeyhtiölain 13 luvun 4 tai 
4 a §:n perusteella mainittuna päivänä tai sen 
jälkeen. Jos verovelvollisen verovuosi on 
päättynyt 19 päivänä toukokuuta 2004 tai sen 
jälkeen, sovelletaan 42 §:ää ja 16 §:n 1 mo-
mentin 7 kohtaa jo verovuodelta 2004 toimi-
tettavassa verotuksessa. 

————— 
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3. 

Laki 

maatilatalouden tuloverolain 5 §:n  muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 15 päivänä joulukuuta 1967 maatilatalouden tuloverolain (543/1967) 5 §:n 

1 momentin 14 kohta, sellaisena kuin se on laissa 1235/1988, seuraavasti: 
 

5 § 
Edellä 4 §:ssä tarkoitettuja maatalouden ve-

rovuoden veronalaisia tuloja ovat muun 
ohessa: 
— — — — — — — — — — — — — —  

14) maatilatalouteen kuuluvan omaisuuden 
tuottamat korot sekä 70 prosenttia tällaisen 
omaisuuden tuottamista osingoista ja tulove-
rolain 33 d §:n 2 momentissa tarkoitetuista 
suorituksista siten kuin mainitussa lainkoh-
dassa säädetään samoin kuin yhteisön saamat 
osingot siten kuin elinkeinotulon verottami-

sesta annetun lain (360/1968) 6 a §:ssä sää-
detään.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 

200 . 
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran 

vuodelta 2005 toimitettavassa verotuksessa. 
Lain 5 §:n 1 momentin 14 kohdassa tarkoite-
tuista osingoista ja suorituksista on kuitenkin 
veronalaista 57 prosenttia vuodelta 2005 
toimitettavassa verotuksessa. 

————— 
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4. 

Laki 

rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta 11 päivänä elo-

kuuta 1978 annetun lain (627/1978) 11 a §, sellaisena kuin se on laissa 616/1989, ja 
muutetaan 3 §:n 1 ja 5 momentti sekä 7 §, 
sellaisina kuin ne ovat, 3 §:n 1 momentti laissa 1120/1996 ja 5 momentti laissa 1106/1994 

sekä 7 § laissa 1225/1999, seuraavasti: 
 

3 § 
Lähdevero on suoritettava, jollei muualla 

toisin säädetä, osingosta, henkilöstörahaston 
maksamasta rahasto-osuudesta ja jäsenilleen 
jakamasta ylijäämästä, korosta ja rojaltista 
sekä palkasta, eläkkeestä ja muusta suorituk-
sesta, josta ennakkoperintälain (1118/1996) 
mukaan on toimitettava ennakonpidätys. 
Lähdevero on perittävä myös verotusmenet-
telystä annetun lain (1558/1995) 29 §:ssä tar-
koitetusta peitellystä osingosta ja saman lain 
31 §:ssä tarkoitetusta peitellystä voitonsiir-
rosta osakkaan hyväksi. Lähdevero on suori-
tettava myös taiteilijan tai urheilijan henkilö-
kohtaiseen toimintaan perustuvasta korvauk-
sesta riippumatta siitä, onko korvausta pidet-
tävä palkkana taikka maksetaanko se taiteili-
jalle tai urheilijalle itselleen tai jollekin toi-
selle. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Lähdeveroa ei ole suoritettava osingosta, 
joka maksetaan Euroopan unionin jäsenvalti-
ossa asuvalle yhteisölle, joka välittömästi 
omistaa vähintään 20 prosenttia osinkoa 
maksavan yhtiön pääomasta. Tässä momen-

tissa säädettyä sovelletaan vain, jos osingon-
saaja on Euroopan yhteisöjen neuvoston eri 
jäsenvaltioista olevien emo- ja tytäryhtiöiden 
yhteisestä verotusjärjestelmästä antaman di-
rektiivin (90/435/ETY) 2 artiklassa tarkoitet-
tu yhtiö. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

7 § 
Lähdevero on 28 prosenttia osingosta, ko-

rosta ja rojaltista. Lähdevero on 35 prosenttia 
palkasta, eläkkeestä, henkilöstörahaston ra-
hasto-osuudesta ja ylijäämästä sekä muusta 
ennakonpidätyksen alaisesta suorituksesta. 
Lähdevero on 19 prosenttia puun myyntitu-
losta ja 15 prosenttia 3 §:n 1 momentissa tar-
koitetusta taiteilijan tai urheilijan toimintaan 
perustuvasta korvauksesta. Lähdevero tilite-
tään kokonaisuudessaan valtiolle. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 

200 . 
Lakia sovelletaan 1 päivän tammikuuta 

2005 ja sen jälkeen saatuun tuloon. 

————— 
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5. 

Laki 

varallisuusverolain 39 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun varallisuusverolain (1537/1992) 39 §:ään, sel-

laisena kuin se on osaksi laissa 898/2001, uusi 4 momentti seuraavasti: 
 

39 § 

Veron määrä ja maksuunpano 

— — — — — — — — — — — — — —  
Varallisuusverosta vähennetään tulovero-

lain 33 b §:n nojalla pääomatuloksi katsotta-
vasta osingosta samalta verovuodelta määrät-
tävä tulovero. Vähennettävää tuloveroa las-

kettaessa osinkotuloon ei kohdisteta tulosta 
eikä verosta tehtäviä vähennyksiä. Varalli-
suusverosta vähennetään enintään pääomatu-
losta maksuunpannun veron määrä. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 

200 . 
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran 

vuodelta 2005 toimitettavassa verotuksessa. 
————— 
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6. 

Laki 

verotusmenettelystä annetun lain 29 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1558/1995) 29 §:n 

6 momentti, sellaisena kuin se on laissa 470/1998, seuraavasti: 
 

29 § 

Peitelty osinko 

— — — — — — — — — — — — — —  
Peitellyn osingon tulolajista säädetään tu-

loverolaissa. 
——— 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 
200 . 

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran 
vuodelta 2005 toimitettavassa verotuksessa. 

 
 
 

————— 
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7. 

Laki 

korkotulon lähdeverosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan korkotulon lähdeverosta 28 päivänä joulukuuta 1990 annetun lain (1341/1990) 

6 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1223/1999, seuraavasti: 
 

6 § 

Veron määrä ja laskeminen 

Korkotulon lähdevero on 28 prosenttia tal-
letukselle tai joukkovelkakirjalainalle makse-
tusta korosta. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 
200 . 

Lakia sovelletaan vuodelta 2005 ja sen jäl-
keiseltä ajalta kertyvään tässä laissa tarkoitet-
tuun korkoon. 

 
 
 

————— 
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8. 

Laki 

tonnistoverolain 19 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 5 päivänä kesäkuuta 2992 annetun tonnistoverolain (476/2002) 19 §:n nimike ja 

1 momentti seuraavasti: 
 

19 § 

Varojen jakoon kohdistuva verotus 

Tonnistoverovelvollisen jakama osinko on 
saajalleen kokonaan veronalaista tuloa. 
Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän tonnis-
toverovelvolliselta yhtiöltä saama osinko on 
pääomatuloa siltä osin, kuin vastaava osinko 
muulta yhtiöltä saatuna olisi pääomatuloa tai 
verovapaata tuloa tuloverolain (1535/1992) 

33 a §:n ja 33 b §:n 1 momentin nojalla, ja 
ansiotuloa siltä osin, kuin osinko muulta yh-
tiöltä saatuna olisi ansiotuloa tai verovapaata 
tuloa tuloverolain 33 b §:n 2 momentin nojal-
la. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 

200 . 
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran 

vuodelta 2005 toimitettavassa verotuksessa. 
————— 
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9. 

Laki 

verontilityslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 10 päivänä heinäkuuta 1998 annetun verontilityslain (532/1999) 10 §, sellaisena 

kuin se on osaksi laissa 1262/2001, ja 
muutetaan 3 a, 11 ja 12 § sekä 13 §:n 2, 4 ja 5 momentti,  
sellaisina kuin niistä ovat 3 a § ja 13 §:n 2, 4 ja 5 momentti mainitussa laissa 1262/2001 se-

kä 12 § laissa 1003/2003, seuraavasti: 
 

3 a § 

Laskennallinen vero 

Laskennallinen kunnallisvero saadaan ker-
tomalla maksuunpantu kunnallisvero paino-
tetun keskimääräisen tuloveroprosentin ja 
kunnan oman tuloveroprosentin suhteella. 
Painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti 
saadaan koko maan maksuunpantujen kun-
nallisverojen summan ja maksuunpantuja 
kunnallisveroja vastaavien verotettavien tulo-
jen summan suhteena. Laskennallinen kirkol-
lisvero saadaan vastaavasti.  
 

11 § 

Tilitettävä yhteisövero 

Tuloverolain (1535/1992) 3 §:ssä tarkoitet-
tujen yhteisöjen ja 5 §:ssä tarkoitettujen yh-
teisetuuksien suorittama tulovero, ennakko ja 
ennakon täydennysmaksu (yhteisövero) tilite-
tään veronsaajille tässä luvussa säädettyjen 
jako-osuuksien perusteella. 
 

12 § 

Veronsaajaryhmien jako-osuudet 

Valtion jako-osuus on 76,17 prosenttia, 
kuntien jako-osuus on 22,03 prosenttia ja 
seurakuntien jako-osuus on 1,80 prosenttia 
yhteisöverosta. Evankelis-luterilaisten seura-
kuntien yhteisövero on 99,92 prosenttia ja or-

todoksisten seurakuntien yhteisövero on 0,08 
prosenttia seurakuntien yhteisöverosta.  

Kunnille ja seurakunnille tuleviin yhteisö-
veroihin lisätään tuloverolain 21 ja 22 §:ssä 
tarkoitettujen yhteisöjen verot siten, että kun-
tien osuus on 92,4465 prosenttia ja seurakun-
tien osuus 7,5535 prosenttia. 
 

13 § 

Yksittäisten kuntien ja seurakuntien jako-
osuudet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kunkin yhteisön, lukuun ottamatta Metsä-

hallitusta, verovuodelta maksuunpantu yhtei-
sövero jaetaan kunnittaiseksi yritystoiminta-
erän laskentaeräksi. Jos yhteisöllä on toimi-
paikka vain yhdessä kunnassa, yhteisön vero 
lisätään tämän kunnan laskentaerään. Jos yh-
teisöllä on toimipaikka useassa kunnassa, yh-
teisön vero lisätään näiden kuntien laskenta-
eriin yhteisön toimipaikkojen kunnittaisten 
henkilöstömäärien suhteessa. Konserniavus-
tuksesta verotuksessa annetun lain 
(825/1986) mukaisessa konsernisuhteessa 
olevien yhteisöjen verot lasketaan kuitenkin 
yhteen ja lisätään asianomaisten kuntien las-
kentaeriin kyseiseen konserniin kuuluvien 
yhteisöjen toimipaikkojen kunnittaisten hen-
kilöstömäärien suhteessa. Kuntien osuus täs-
sä momentissa tarkoitetusta yhteisöverosta 
vähennettynä 3 momentissa tarkoitetulla 
metsävero-osuudella jaetaan yksittäisten kun-
tien yritystoimintaeräksi näin saatujen kun-
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nittaisten laskentaerien suhteessa (yritystoi-
mintaerä). 
— — — — — — — — — — — — — —  

Kunnan metsäerää laskettaessa perusteena 
käytetään kunnittaisia kantorahatuloja. Li-
säksi perusteeseen luetaan metsän laskennal-
lisen puhtaan tuoton perusteella arvioidut 
saamatta jääneet kantorahatulot lakisääteisten 
luonnonsuojelualueiden metsämaista sekä 
vanhojen metsien suojeluohjelman mukaisis-
ta valtion mailla ja 1 päivänä tammikuuta 
1998 yksityismaista Kuusamon yhteismetsän 
alueella sijainneista metsämaista. Arvioidut 
saamatta jääneet tulot otetaan kuitenkin 
huomioon vain silloin, kun asianomaisten 
metsämaiden laskennallinen metsämaan vuo-
tuinen puuntuotos kunnan alueella on yh-
teensä vähintään 1 000 verokuutiometriä. 

Metsävero-osuus lisättynä Metsähallitukselle 
maksuunpannulla yhteisöverolla jaetaan yk-
sittäisten kuntien metsäeräksi näin saatujen 
kunnittaisten laskentaerien suhteessa. 

Verohallinto toimittaa salassapitoa koske-
vien säännösten estämättä kullekin kunnalle 
ja seurakunnalle tiedon yhteisölle maksuun-
pannusta yhteisöverosta siltä osin kuin jako-
osuuksien laskennassa käytetty maksuunpan-
tu yhteisövero kohdistuu tähän kuntaan. Val-
tioneuvoston asetuksella säädetään niiden yh-
teisöjen lukumäärästä, joiden osalta tietoja 
toimitetaan. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 

200 . 
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran ve-

rovuodelta 2005 tehtävissä tilityksissä. 
————— 
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10. 

Laki 

yhtiöveron hyvityksestä annetun lain kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti: 
 

1 § 
Tällä lailla kumotaan yhtiöveron hyvityk-

sestä 29 päivänä joulukuuta 1988 annettu laki 
(1232/1988) siihen myöhemmin tehtyine 
muutoksineen. 
 

2 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta 2005. 
Yhtiöveron hyvityksestä annettua lakia so-

velletaan verovuodelta 2004 ja sitä aikai-
semmilta vuosilta toimitettavissa osingonsaa-
jan verotuksissa ja verontilityslain 

(532/1998) mukaisissa tilityksissä.  
Yhtiöveron hyvityksestä annetun lain 3 lu-

vun osingon jakavaa yhtiötä koskevia sään-
nöksiä sovelletaan ennen tämän lain voi-
maantuloa jaettuun osinkoon.  

Yhtiöveron hyvityksestä annetun lain 
5 §:ssä tarkoitetut, viimeistään verovuonna 
2004 syntyneet käyttämättömät hyvitykset 
vähennetään myöhemmiltä verovuosilta mää-
rätyistä tuloveroista soveltaen tämän lain 
voimaan tullessa voimassa olleita säännök-
siä. 

————— 
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11. 

Laki 

elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 §:n 2 momentin väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan väliaikaisesti elinkeinotulon verottamisesta 24 päivänä kesäkuuta 1968 annetun 

lain (360/1968) 6 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1105/1994, seuraavasti: 
 

6 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Yhteisön ulkomaiselta yhteisöltä saama 
osinko ei ole veronalaista tuloa, jos osingon 
maksavan yhteisön asuinvaltion ja Suomen 
välillä on voimassa kaksinkertaisen verotuk-
sen välttämistä koskeva sopimus, joka on ol-
lut voimassa myös 1 päivänä tammikuuta 
1995, tai jos osingon maksava yhteisö asuu 
Kyproksen tasavallassa, ja jos 

1) osingonsaajan omistamat osakkeet tai 
osuudet tuottavat vähintään 10 prosentin 

osuuden osinkoa jakavan yhteisön äänimää-
rästä; tai 

2) osingonsaaja omistaa välittömästi vähin-
tään 25 prosenttia osinkoa jakavan yhteisön 
pääomasta. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 

2004, ja se on voimassa 31 päivään joulukuu-
ta 2004. 

Lakia sovelletaan osinkoon, joka on saatu 1 
päivänä toukokuuta 2004 tai sen jälkeen. 

————— 

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2004 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 

Valtiovarainministeri Antti Kalliomäki 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

1. 

Laki 

tuloverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 42 § ja 53 §:n 

7 kohta, sellaisena kuin ne ovat, 42 § laissa 475/1998 ja 53 §:n 7 kohta laissa 1170/1998, 
muutetaan 2 §:n 2 momentti, 10 §:n 6 kohta, 16 §:n 3 momentti, 31 §:n 4 ja 5 momentti, 

32 §, 38 §:n 1 momentti, 39 §:n 1 momentti, 40 §:n 1 ja 3 momentti, 58 §:n 1 momentin 
3 kohta ja 6 momentti, 62 §, 105 a §, 124 §:n 2 ja 3 momentti sekä 136 §:n 1 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 16 §:n 3 momentti laissa 471/1998, 31 §:n 5 momentti, 40 §:n 
1 momentti, 58 §:n 1 momentin 3 kohta ja 105 a § laissa 1126/1996, 40 §:n 3 momentti laissa 
1383/1997, 38 §:n 1 momentti ja 39 §:n 1 momentti laissa 576/2001, 58 §:n 6 momentti mai-
nitussa laissa 475/1998, 62 § osittain laissa 1565/1995, 124 §:n 2 momentti laissa 1164/2002 
ja 3 momentti laissa 1004/2003 sekä 136 §:n 1 momentti laissa 996/1996, sekä 

lisätään 16 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 471/1998, uusi 4 momentti, 
lakiin uusi 33 a—33 d § ja 131 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 1222/1999 ja 896/2001, uu-
si 6 momentti seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

2 § 

Tuloverotusta koskevat muut säädökset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rajoitetusti verovelvollisen saaman tulon 

verottamiseen ja yhtiöveron hyvitykseen so-
velletaan tämän lain lisäksi niitä koskevia 
erityisiä säännöksiä. 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rajoitetusti verovelvollisen saaman tulon 

verottamiseen sovelletaan tämän lain lisäksi 
sitä koskevia erityisiä säännöksiä. 
 

 
10 § 

Suomesta saatu tulo 

Suomesta saatua tuloa on muun ohessa: 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) osinko, osuuspääoman korko ja muu 
niihin rinnastettava tulo, joka on saatu suo-
malaiselta osakeyhtiöltä, osuuskunnalta tai 
muulta yhteisöltä, näihin liittyvä yhtiöveron 
hyvitys sekä osuus suomalaisen yhtymän tu-
loon; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
6) osinko, osuuspääoman korko ja muu 

niihin rinnastettava tulo, joka on saatu suo-
malaiselta osakeyhtiöltä, osuuskunnalta tai 
muulta yhteisöltä, sekä osuus suomalaisen 
yhtymän tuloon; 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 



 HE 92/2004 vp  
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 

90

16 § 

Elinkeinoyhtymän ja sen osakkaan verotus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Elinkeinoyhtymän tuloa laskettaessa ei 

oteta huomioon yhtymän kotimaasta saamaa 
sellaista osinkoa, peiteltyä osinkoa, 31 §:n 
5 momentissa tarkoitettua sijaisosinkoa, kor-
koa tai voitto-osuutta, joihin liittyy oikeus 
yhtiöveron hyvitykseen, eikä näihin liittyvää 
yhtiöveron hyvitystä. Edellä tarkoitettu 
osinko, sijaisosinko, korko, voitto-osuus ja 
yhtiöveron hyvitys jaetaan verotettavaksi 
osakkaiden tulona niiden osuuksien mukaan, 
jotka heillä on yhtymän tuloon sekä peitelty 
osinko ja siihen liittyvä hyvitys niiden 
osuuksien mukaan, jotka heillä on peiteltyyn 
osinkoon. 

— — — — — — — — — — — — — —  
Elinkeinoyhtymän elinkeinotuloa ja maa-

talouden tuloa laskettaessa sisältyvät yhty-
män saamat osingot kokonaan tähän tuloon. 
Yhtymän osakkaiden tulona verotettavaksi 
jaetuista osuuksista vähennetään se osa 
osuuksiin sisältyvästä osinkotulosta, joka 
osakkaan verotusta koskevien elinkeinotulon 
verottamisesta annetun lain (360/1968) 
6 a §:n tai maatilatalouden tuloverolain 
(543/1967) 5 §:n 14 kohdan säännösten mu-
kaan on verovapaata tuloa. Jos tulo-osuus 
ei riitä vähennyksen tekemiseen, tehdään 
vähennys verovelvollisen saman elinkei-
noyhtymän saman tulolähteen tulo-
osuudesta kymmenenä seuraavana verovuo-
tena sitä mukaa kuin tuloa kertyy.  

Elinkeinoyhtymän muuta tuloa laskettaes-
sa ei oteta huomioon yhtymän saamaa osin-
koa. Osinko jaetaan verotettavaksi osakkai-
den tulona niiden osuuksien mukaan, jotka 
heillä on yhtymän tuloon. Osinko luetaan 
osakkaan tuloksi osakasta koskevien tulove-
rolain säännösten mukaisesti. 
 

 
31 § 

 
Luonnollisia vähennyksiä koskevat erityiset 

säännökset 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Puhdasta tuloa laskettaessa vähennyskel-
poisia menoja eivät ole verovapaan tulon 
hankkimisesta johtuneet menot eivätkä ve-
rovelvollisen elantomenot, joina pidetään 
muun muassa asunnon vuokraa sekä lasten 
ja kodin hoidosta aiheutuneita menoja.  

 
 
 
 
Vähennyskelpoista menoa ei ole osingon 

määrää vastaava korvaus, jonka verovelvol-
linen on suorittanut osingon sijaan osakkeita 
koskevan takaisinostosopimuksen, lainaus-
sopimuksen tai muun sellaisen sopimuksen 
taikka kahden tai useamman toisiinsa liitty-

— — — — — — — — — — — — — —  
Puhdasta tuloa laskettaessa vähennyskel-

poisia menoja eivät ole verovapaan tulon 
hankkimisesta johtuneet menot eivätkä ve-
rovelvollisen elantomenot, joina pidetään 
muun muassa asunnon vuokraa sekä lasten 
ja kodin hoidosta aiheutuneita menoja. 
Osinkotulon hankkimisesta johtuneet menot 
ovat kuitenkin vähennyskelpoisia sen estä-
mättä, että osinkotulo on 33 a—33 d §:n no-
jalla verovapaata tuloa.  

Osingon määrää vastaava korvaus, jonka 
verovelvollinen on suorittanut osingon si-
jaan osakkeita koskevan takaisinostosopi-
muksen, lainaussopimuksen tai muun sellai-
sen sopimuksen taikka kahden tai useam-
man toisiinsa liittyvän sopimuksen muodos-
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vän sopimuksen muodostaman sopimusko-
konaisuuden perusteella, jolla verovelvolli-
selle on määräajaksi tai toistaiseksi siirtynyt 
oikeus osingon saamiseen (sijaisosinko). Si-
jaisosinko katsotaan suoritetuksi, vaikka sen 
suorittamisesta ei ole erikseen sovittu. 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

taman sopimuskokonaisuuden perusteella, 
jolla verovelvolliselle on määräajaksi tai 
toistaiseksi siirtynyt oikeus osingon saami-
seen (sijaisosinko), ei ole vähennyskelpoista 
menoa siltä osin kuin osinko, jonka sijaan 
verovelvollinen on suorittanut sijaisosingon, 
on verovelvolliselle verovapaata tuloa. Si-
jaisosinko katsotaan suoritetuksi, vaikka sen 
suorittamisesta ei ole erikseen sovittu. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
32 § 

Pääomatulo 

Veronalaista pääomatuloa on, siten kuin 
siitä jäljempänä tarkemmin säädetään, omai-
suuden tuotto, omaisuuden luovutuksesta 
saatu voitto ja muu sellainen tulo, jota varal-
lisuuden voidaan katsoa kerryttäneen. Pää-
omatuloa on muun ohessa korkotulo, pörs-
siyhtiöstä saatu osinkotulo, vuokratulo, voit-
to-osuus, henkivakuutuksen tuotto, metsäta-
louden pääomatulo, maa-aineksista saadut 
tulot ja luovutusvoitto. Pääomatuloa on 
myös muusta yhtiöstä kuin pörssiyhtiöstä 
saadun osingon, jaettavan yritystulon, yh-
tymän osakkaan tulo-osuuden sekä porota-
louden tulon pääomatulo-osuus.  
 

32 § 

Pääomatulo 

Veronalaista pääomatuloa on, siten kuin 
siitä jäljempänä tarkemmin säädetään, omai-
suuden tuotto, omaisuuden luovutuksesta 
saatu voitto ja muu sellainen tulo, jota varal-
lisuuden voidaan katsoa kerryttäneen. Pää-
omatuloa on muun ohessa korkotulo, osin-
kotulo siten kuin 33 a—33 d §:ssä sääde-
tään, vuokratulo, voitto-osuus, henkivakuu-
tuksen tuotto, metsätalouden pääomatulo, 
maa-aineksista saadut tulot ja luovutusvoit-
to. Pääomatuloa on myös jaettavan yritystu-
lon, yhtymän osakkaan tulo-osuuden sekä 
porotalouden tulon pääomatulo-osuus.  
 

 
 Osinkotulot 

33 a § 

Julkisesti noteeratusta yhtiöstä saatu osin-
ko 

Julkisesti noteeratusta yhtiöstä saadusta 
osingosta 70 prosenttia on pääomatuloa ja 
30 prosenttia verovapaata tuloa. 

Julkisesti noteeratusta yhtiöstä saadulla 
osingolla tarkoitetaan sellaisesta yhtiöstä 
saatua osinkoa, jonka osakkeet ovat osin-
gonjaosta päätettäessä arvopaperimarkki-
nalain (495/1989) 1 luvun 3 §:ssä tarkoite-
tun julkisen kaupankäynnin kohteena tai 
muulla säännellyllä ja viranomaisen val-
vonnassa olevalla markkinalla kaupankäyn-
nin kohteena Suomessa tai ulkomailla. 
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 33 b § 

Muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiös-
tä saatu osinko 

Muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiös-
tä saatu osinko on verovapaata tuloa siihen 
määrään saakka, joka vastaa osakkeiden 
varallisuusverolaissa (1537/1992) tarkoite-
tulle matemaattiselle arvolle laskettua yh-
deksän prosentin vuotuista tuottoa. Siltä 
osin kuin verovelvollisen saamien tällaisten 
osinkojen määrä ylittää 90 000 euroa, osin-
goista 70 prosenttia on pääomatuloa ja 30 
prosenttia verovapaata tuloa.  

Edellä 1 momentissa tarkoitetun vuotuisen 
tuoton ylittävältä osalta osingosta 70 pro-
senttia on ansiotuloa ja 30 prosenttia vero-
vapaata tuloa. 

Jos osakas, jota ei työntekijäin eläkelain 
(395/1961) 1 d §:n mukaan pidetä mainit-
tuun yhtiöön työsuhteessa olevana, on vero-
vuonna käyttänyt omana tai perheensä 
asuntona yhtiön varoihin kuuluvaa asuntoa, 
asunnon arvo vähennetään hänen osak-
keidensa arvosta 1 momentissa tarkoitettua 
vuotuista tuottoa laskettaessa.  

Elinkeinotoimintaa harjoittavan osakeyh-
tiön osakkaan ja hänen perheenjäsenensä 
ottama, yhtiön varoihin kuuluva rahalaina 
vähennetään hänen osakkeidensa arvosta 
1 momentissa tarkoitettua vuotuista tuottoa 
laskettaessa, jos osakas yksin tai yhdessä 
perheenjäsentensä kanssa omistaa vähin-
tään 10 prosenttia yhtiön osakkeista tai heil-
lä on vastaava osuus yhtiön kaikkien osak-
keiden tuottamasta äänimäärästä. Laina 
vähennetään ensisijaisesti lainanottajan 
omien osakkeiden arvosta ja sen ylittävältä 
osalta perheenjäsenten osakkeiden arvosta 
osakeomistuksen suhteessa. 
 

 
 33 c § 

Ulkomaiselta yhteisöltä saatu osinko  

Ulkomaiselta yhteisöltä saatu osinko on 
veronalaista tuloa siten kuin 33 a ja 
33 b §:ssä säädetään, jos  

1) yhteisö on Euroopan yhteisöjen neuvos-
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ton eri jäsenvaltioista olevien emo- ja tytär-
yhtiöiden yhteisestä verotusjärjestelmästä 
antaman direktiivin (90/435/ETY) 2 artik-
lassa tarkoitettu yhtiö, tai 

2) yhteisön asuinvaltion ja Suomen välillä 
on verovuonna voimassa kaksinkertaisen 
verotuksen välttämistä koskeva sopimus, jo-
ta sovelletaan yhteisön jakamaan osinkoon. 

Muulta kuin 1 momentissa tarkoitetulta 
ulkomaiselta yhteisöltä saatu osinko on ko-
konaan veronalaista ansiotuloa. 

Ulkomaisen yhtiön osakkeiden 33 a §:n 
1 momentissa tarkoitettu vuotuinen tuotto 
lasketaan varallisuusverolaissa tarkoitetulla 
tavalla lasketusta osakkeiden käyvästä ar-
vosta osingon jakovuotta edeltäneen vero-
vuoden päättyessä. 
 

 
 
 33 d § 

Muita osinkotuloa koskevia säännöksiä  

Verotusmenettelystä annetun lain 
(1558/95) 29 §:ssä tarkoitettu peitelty osin-
ko on ansiotuloa. 

Mitä tässä laissa säädetään osinkotulosta, 
sovelletaan vastaavasti osuuskunnan osuus-
pääomalle, sijoitusosuudelle ja lisäosuudel-
le maksamaan korkoon ja kotimaisen sääs-
töpankin kantarahasto-osuudelle ja lisära-
hastosijoitukselle maksamaan voitto-
osuuteen ja korkoon sekä keskinäisen va-
kuutusyhtiön ja vakuutusyhdistyksen mak-
saman takuupääoman korkoon. Nämä tulot 
ovat luonnolliselle henkilölle ja kuolinpesäl-
le 70 prosenttisesti veronalaista pääomatu-
loa siltä osin kuin verovelvollisen verovuon-
na saamien tässä momentissa tarkoitettujen 
tulojen määrä ylittää 1 500 euroa. Jos vero-
velvollisen saama tällainen tulo on  elinkei-
notoiminnan tai maatalouden tuloa, verova-
paan osan katsotaan kohdistuvan henkilö-
kohtaiseen tuloon, maatalouden tuloon ja 
elinkeinotoiminnan tuloon tässä järjestyk-
sessä. 

Osinkoon rinnastetaan sen sijaan saatu si-
jaisosinko. 

Osakeyhtiön, osuuskunnan, säästöpankin 
ja keskinäisen vakuutusyhtiön saama tämän 
lain mukaan verotettava osinko on ve-
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ronalaista tuloa siten kuin elinkeinotulon 
verottamisesta annetun lain 6 a §:ssä sääde-
tään. Muun yhteisön saama tämän lain mu-
kaan verotettava osinko on kokonaan ve-
ronalaista tuloa. 
 

 
38 § 

Jaettavan yritystulon pääomatulo-osuus 

Edellä 30 §:ssä tarkoitettu jaettava yritys-
tulo katsotaan pääomatuloksi siihen mää-
rään saakka, joka vastaa elinkeinotoimintaan 
tai maatalouteen verovuotta edeltäneen ve-
rovuoden päättyessä kuuluneelle nettovaral-
lisuudelle laskettua 18 prosentin vuotuista 
tuottoa. Verovelvollisen tai yrittäjäpuolisoi-
den ennen verovuodelta toimitettavan vero-
tuksen päättymistä tekemästä vaatimuksesta 
jaettavan yritystulon pääomatulo-osuudeksi 
katsotaan kuitenkin 10 prosentin vuotuista 
tuottoa vastaava määrä. Jos verovelvollinen 
on verovuonna aloittanut elinkeinotoimin-
nan tai maatalouden harjoittamisen, pää-
omatulo-osuus lasketaan elinkeinotoimin-
taan tai maatalouteen verovuoden päättyessä 
kuuluvan nettovarallisuuden perusteella. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

38 § 

Jaettavan yritystulon pääomatulo-osuus  

Edellä 30 §:ssä tarkoitettu jaettava yritys-
tulo katsotaan pääomatuloksi siihen mää-
rään saakka, joka vastaa elinkeinotoimintaan 
tai maatalouteen verovuotta edeltäneen ve-
rovuoden päättyessä kuuluneelle nettovaral-
lisuudelle laskettua 20 prosentin vuotuista 
tuottoa. Verovelvollisen tai yrittäjäpuolisoi-
den ennen verovuodelta toimitettavan vero-
tuksen päättymistä tekemästä vaatimuksesta 
jaettavan yritystulon pääomatulo-osuudeksi 
katsotaan kuitenkin 10 prosentin vuotuista 
tuottoa vastaava määrä. Jos verovelvollinen 
on verovuonna aloittanut elinkeinotoimin-
nan tai maatalouden harjoittamisen, pää-
omatulo-osuus lasketaan elinkeinotoimin-
taan tai maatalouteen verovuoden päättyessä 
kuuluvan nettovarallisuuden perusteella. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
39 § 

Verotusyhtymän osakkaan tulo-osuuden 
pääomatulo-osuus 

Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän 
osuus verotusyhtymän maatalouden puh-
taasta tulosta, josta on vähennetty osakkaan 
yhtymän maatalouteen kohdistuvat korko-
menot ja aikaisemmilta verovuosilta vahvis-
tetut osakkaan maatalouden tappiot yhty-
mästä, katsotaan pääomatuloksi siihen mää-
rään saakka, joka vastaa osakkaan yhtymä-
varallisuudelle laskettua 18 prosentin vuo-
tuista tuottoa. Osakkaan ennen verovuodelta 
toimitettavan verotuksen päättymistä teke-
mästä vaatimuksesta pääomatulo-osuudeksi 
katsotaan kuitenkin 10 prosentin vuotuista 
tuottoa vastaava määrä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

39 § 

Verotusyhtymän osakkaan tulo-osuuden 
pääomatulo-osuus 

Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän 
osuus verotusyhtymän maatalouden puh-
taasta tulosta, josta on vähennetty osakkaan 
yhtymän maatalouteen kohdistuvat korko-
menot ja aikaisemmilta verovuosilta vahvis-
tetut osakkaan maatalouden tappiot yhty-
mästä, katsotaan pääomatuloksi siihen mää-
rään saakka, joka vastaa osakkaan yhtymä-
varallisuudelle laskettua 20 prosentin vuo-
tuista tuottoa. Osakkaan ennen verovuodelta 
toimitettavan verotuksen päättymistä teke-
mästä vaatimuksesta pääomatulo-osuudeksi 
katsotaan kuitenkin 10 prosentin vuotuista 
tuottoa vastaava määrä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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40 § 

Elinkeinoyhtymän osakkaan tulo-osuuden 
pääomatulo-osuus 

Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän 
osuus elinkeinoyhtymän elinkeinotoiminnan 
tuloksesta katsotaan pääomatuloksi siihen 
määrään saakka, joka vastaa osakkaan osuu-
delle yhtymän elinkeinotoimintaan vero-
vuotta edeltäneen verovuoden päättyessä 
kuuluneesta nettovarallisuudesta laskettavaa 
18 prosentin vuotuista tuottoa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettua pää-
omatulo-osuutta laskettaessa otetaan myös 
huomioon yhtymän elinkeinotoimintaan tai 
maatalouteen liittyvä 16 §:n 3 momentissa 
säädetyllä tavalla yhtymän osakkaan tuloksi 
jaettu osinko, sijaisosinko, korko, voitto-
osuus ja yhtiöveron hyvitys. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

40 § 

Elinkeinoyhtymän osakkaan tulo-osuuden 
pääomatulo-osuus 

Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän 
osuus elinkeinoyhtymän elinkeinotoiminnan 
tuloksesta katsotaan pääomatuloksi siihen 
määrään saakka, joka vastaa osakkaan osuu-
delle yhtymän elinkeinotoimintaan vero-
vuotta edeltäneen verovuoden päättyessä 
kuuluneesta nettovarallisuudesta laskettavaa 
20 prosentin vuotuista tuottoa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Yhtymän elinkeinotoimintaan tai maata-
louteen liittyvän 16 §:n 3 momentissa tar-
koitetun osingon verovapaa osa vähenne-
tään ensisijaisesti osakkaana olevan luon-
nollisen henkilön ja kuolinpesän osuudesta 
elinkeinotoiminnan tai maatalouden tuloon 
ennen pääomatulon osuuden laskemista.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
42 § 

Muusta yhtiöstä kuin pörssiyhtiöstä saa-
dun osingon pääomatulo-osuus 

Muusta yhtiöstä kuin pörssiyhtiöstä saatu 
osinko ja siihen liittyvä yhtiöveron hyvitys 
katsotaan pääomatuloksi siihen määrään 
saakka, joka vastaa osakkeiden varallisuus-
verolaissa tarkoitetulle matemaattiselle ar-
volle laskettua 13,5 prosentin vuotuista tuot-
toa. Ulkomaisen yhtiön ja varallisuusvero-
lain 26 §:n 1 momentissa tarkoitetun muun 
kuin pörssiyhtiön osakkeille maksetun osin-
gon pääomatulo-osuus lasketaan kuitenkin 
varallisuusverolaissa tarkoitetulla tavalla 
lasketusta osakkeiden käyvästä arvosta 
osingon jakovuotta edeltäneen verovuoden 
päättyessä.  

Jos sellainen osakas, jota ei työntekijäin 
eläkelain (395/1961) 2 §:n 7 momentin mu-
kaan pidetä mainittuun yhtiöön työsuhteessa 
olevana, on verovuonna käyttänyt omana tai 
perheensä asuntona yhtiön varoihin kuulu-
vaa asuntoa, asunnon arvo vähennetään 
hänen osakkeidensa arvosta yhtiöstä saadun 
osingon pääomatulo-osuutta laskettaessa.  

42 § 

Muusta yhtiöstä kuin pörssiyhtiöstä saadun 
osingon pääomatulo-osuus 

(kumotaan) 
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Elinkeinotoimintaa harjoittavan osakeyh-
tiön sellaisen osakkaan, jota ei työntekijäin 
eläkelain 2 §:n 7 momentin mukaan pidetä 
mainittuun yhtiöön työsuhteessa olevana, 
osakkeiden hankintaan käytetty korollinen 
velka vähennetään hänen osakkeidensa ar-
vosta yhtiöstä saadun osingon pääomatulo-
osuutta laskettaessa.  

Elinkeinotoimintaa harjoittavan osakeyh-
tiön osakkaan ja hänen perheenjäsenensä 
ottama, yhtiön varoihin kuuluva rahalaina 
vähennetään hänen osakkeidensa arvosta 
yhtiöstä saadun osingon pääomatulo-
osuutta laskettaessa, jos osakas yksin tai 
yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa 
vähintään 10 prosenttia yhtiön osakkeista 
tai heillä on vastaava osuus yhtiön kaikkien 
osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Lai-
na vähennetään ensisijaisesti lainanottajan 
omien osakkeiden arvosta ja sen ylittävältä 
osalta perheenjäsenten osakkeiden arvosta 
osakeomistuksen suhteessa.  

Mitä 1—4 momentissa säädetään osingos-
ta, sovelletaan myös sen sijaan saatuun si-
jaisosinkoon sekä siihen liittyvään yhtiöve-
ron hyvitykseen. 
 

53 § 

Eräät verovapaat pääomatulot 

Veronalaista tuloa ei ole: 
— — — — — — — — — — — — — —  

7) yhteisön ulkomaiselta yhteisöltä saama 
osinko siten kuin elinkeinotulon verottami-
sesta annetun lain 6 §:n 2 momentissa sää-
detään; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
(kumotaan) 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

58 § 

Korkomenot 

Verovelvollisella on oikeus vähentää pää-
omatuloistaan velkojensa korot, jos velka 

— — — — — — — — — — — — — —  
3) kohdistuu veronalaisen tulon hankkimi-

seen (tulonhankkimisvelka). 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
3) kohdistuu veronalaisen tulon hankkimi-

seen, jollaisena pidetään myös osinkotuloa 
sen estämättä, että osinkotulo on 33 a—
33 d §:n nojalla verovapaata tuloa (tulon-
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— — — — — — — — — — — — — —  

Avoimen yhtiön yhtiömiehen ja komman-
diittiyhtiön vastuunalaisen yhtiömiehen yh-
tiöosuuden hankintaan käytetyn velan korko 
vähennetään hänen osuudestaan elinkei-
noyhtymän elinkeinotulosta ennen pääoma-
tulo-osuuden laskemista 40 §:ssä säädetyllä 
tavalla. Myös elinkeinotoimintaa harjoitta-
van osakeyhtiön sellaisen osakkaan, jota ei 
työntekijäin eläkelain 2 §:n 7 momentin mu-
kaan pidetä mainittuun yhtiöön työsuhteessa 
olevana, osakkeiden hankintaan käytetyn ve-
lan korko vähennetään hänen kyseisestä yh-
tiöstä saamansa osingon ja yhtiöveron hyvi-
tyksen yhteismäärästä ennen osingon pää-
omatulo-osuuden laskemista 42 §:ssä sää-
detyllä tavalla. Siltä osin kuin korkoja ei ole 
vähennetty edellä tarkoitetusta tulo-
osuudesta tai osinkotuloista, ne vähenne-
tään verovelvollisen pääomatulosta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

hankkimisvelka).  
— — — — — — — — — — — — — —  

Avoimen yhtiön yhtiömiehen ja komman-
diittiyhtiön vastuunalaisen yhtiömiehen yh-
tiöosuuden hankintaan käytetyn velan korko 
vähennetään hänen osuudestaan elinkei-
noyhtymän elinkeinotulosta ennen pääoma-
tulo-osuuden laskemista 40 §:ssä säädetyllä 
tavalla.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
62 § 

Yritystulon ja osingon ansiotulo-osuus 

Ansiotuloa on jaettavasta yritystulosta, yh-
tymän osakkaan tulo-osuudesta ja osingosta 
se osuus, jota 38—42 §:ssä ei ole säädetty 
pääomatuloksi.  

 
Ansiotuloa on myös verotusmenettelystä 

annetun lain (1558/95) 29 §:ssä tarkoitettu 
peitelty osinko. 
 

62 § 

Yritystulon ja osingon ansiotulo-osuus 

Ansiotuloa on jaettavasta yritystulosta ja 
yhtymän osakkaan tulo-osuudesta se osuus, 
jota 38—41 §:ssä ei ole säädetty pääomatu-
loksi, sekä osinko ja peitelty osinko siten 
kuin 33 b—33 d §:ssä säädetään. 

 

 
105 a § 

Kunnallisverotuksen ansiotulovähennys 

Kunnallisverotuksessa verovelvollisen 
puhtaasta ansiotulosta vähennetään kunnal-
lisverotuksen ansiotulovähennys. Vähennys 
lasketaan verovelvollisen ansaitsemien ve-
ronalaisten palkkatulojen, muusta toiselle 
suoritetusta työstä, tehtävästä tai palveluk-
sesta saatujen ansiotulojen, ansiotulona pi-
dettävien käyttökorvausten, jaettavan yritys-
tulon ansiotulo-osuuden sekä yhtymän 
osakkaan elinkeinotoiminnan tai maatalou-

105 a § 

Kunnallisveron ansiotulovähennys 

Kunnallisverotuksessa verovelvollisen 
puhtaasta ansiotulosta vähennetään kunnal-
lisverotuksen ansiotulovähennys. Vähennys 
lasketaan verovelvollisen ansaitsemien ve-
ronalaisten palkkatulojen, muusta toiselle 
suoritetusta työstä, tehtävästä tai palveluk-
sesta saatujen ansiotulojen, ansiotulona pi-
dettävien käyttökorvausten, ansiotulona ve-
rotettavan osingon, jaettavan yritystulon an-
siotulo-osuuden sekä yhtymän osakkaan 
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den ansiotulo-osuuden perusteella. 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

elinkeinotoiminnan tai maatalouden ansiotu-
lo-osuuden perusteella. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
124 § 

Veron määräytyminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Pääomatulojen tuloveroprosentti on 29. 

Yhteisön ja yhteisetuuden tuloveroprosentti 
on niin ikään 29. Yhteisöjen ja yhteisetuuk-
sien veron jakautumisesta eri veronsaajien 
kesken säädetään verontilityslaissa 
(532/1998). 

Edellä 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun 
osittain verovapaan yhteisön ja tiekunnan 
sekä yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöstä 
saadun tulon tuloveroprosentti on 6,2495. 
Näiden yhteisöjen veron jakautumisesta 
kunnan ja seurakunnan kesken säädetään ve-
rontilityslaissa. Edellä 21 §:n 2 momentissa 
tarkoitetun yhteisön tuloveroprosentti on 
5,7275. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Pääomatulojen tuloveroprosentti on 28. 

Yhteisön ja yhteisetuuden tuloveroprosentti 
on 26. Yhteisöjen ja yhteisetuuksien veron 
jakautumisesta eri veronsaajien kesken sää-
detään verontilityslaissa (532/1998). 

 
Edellä 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun 

osittain verovapaan yhteisön ja tiekunnan 
sekä yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöstä 
saadun tulon tuloveroprosentti 6,1958. Näi-
den yhteisöjen veron jakautumisesta kunnan 
ja seurakunnan kesken säädetään verontili-
tyslaissa. Edellä 21 §:n 2 momentissa tarkoi-
tetun yhteisön tuloveroprosentti on 5,7278. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
131 § 

Alijäämähyvityksen määrä 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Alijäämähyvitykseen ei 1 momentista poi-

keten sovelleta verovuosina 2005—2009 
enimmäismäärää, siltä osin kuin alijäämä-
hyvitys johtuu yrittäjäosakkaan osakkeiden 
hankintaan käytetyn velan koroista. Yrittä-
jäosakkaalla tarkoitetaan osakasta, jota ei 
työntekijän eläkelain 1 d §:n mukaan pidetä 
mainittuun yhtiöön työsuhteessa olevana. 
Osakkeiden hankintaan käytetyn velan kor-
ko vähennetään 60 §:n 2 momentissa tarkoi-
tettujen tulonhankkimiskulujen, tappioiden 
ja korkojen jälkeen.  
 

 
136 § 

Verotuksen kattosääntö 

Jos verovuonna Suomessa asuneen luon-

136 § 

Verotuksen kattosääntö 

Jos verovuonna Suomessa asuneen luon-
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nollisen henkilön tai kotimaisen kuolinpesän 
verovuoden verotettavasta pääoma- ja ansio-
tulosta sekä varallisuudesta menevän valti-
onveron sekä ansiotulon perusteella määrä-
tyn kunnallisveron, kirkollisveron ja saira-
usvakuutusmaksun yhteismäärä on suurempi 
kuin 70 prosenttia verovelvollisen valtion-
verotuksessa vahvistetun verotettavan pää-
oma- ja ansiotulon yhteismäärästä, verovel-
vollisen maksettavaksi ei panna tämän mää-
rän yli menevää valtionveron osaa. 

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

nollisen henkilön tai kotimaisen kuolinpesän 
verovuoden verotettavasta pääoma- ja ansio-
tulosta sekä varallisuudesta menevän valti-
onveron sekä ansiotulon perusteella määrä-
tyn kunnallisveron, kirkollisveron ja saira-
usvakuutusmaksun yhteismäärä on suurempi 
kuin 60 prosenttia verovelvollisen valtion-
verotuksessa vahvistetun verotettavan pää-
oma- ja ansiotulon sekä 33 a—33 c §:n no-
jalla verovapaan osinkotulon yhteismääräs-
tä, verovelvollisen maksettavaksi ei panna 
tämän määrän yli menevää valtionveron 
osaa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 

200 . 
Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen ker-

ran vuodelta 2005 toimitettavassa verotuk-
sessa. Luonnollisten henkilöiden ja kuolin-
pesien saamista osingoista on kuitenkin ve-
ronalaista 57 prosenttia ja verovapaata 43 
prosenttia vuodelta 2005 toimitettavassa ve-
rotuksessa. 

——— 
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2. 

Laki 

elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan elinkeinotulon verottamisesta 24 päivänä kesäkuuta 1968 annetun lain (360/1968) 

6 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laeissa 1105/1994 ja 1164/1990, 
muutetaan 5 §:n 1 ja 3 kohta, 8 §:n 1 momentin 2 kohta, 16 §:n 6 kohta, 17 §:n 1 momentin 

2 kohta ja 42 §, 
sellaisina kuin ne ovat, 5 §:n 1 kohta laissa 1539/1993 ja 3 kohta laissa 1164/1990, 8 §:n 

1 momentin 2 kohta ja 17 §:n 1 momentin 2 kohta laissa 1539/1992, 16 §:n 6 kohta laissa 
1385/1997 sekä 42 § laissa 1339/1989 ja mainitussa laissa 1539/1992, sekä 

lisätään 16 §:ään siitä mainitulla lailla 1539/1992 kumotun 1 momentin 1 kohdan tilalle uusi 
1 kohta, lakiin uusi 6 a ja 6 b §, 8 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 1539/1992 ja 
laeissa 1001/1977, 661/1989, 926/1996, 1109/1996, 321/1997, 511/1998, 527/1998, 
1168/2000 ja 1160/2002, uusi 4 momentti, 16 §:ään, sellaisena kuin se on mainituissa laeissa 
1385/1997 ja 1164/1990 ja laissa 859/1981, uusi 7 kohta, 18 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin 
se on mainitussa laissa 1539/1992 sekä laeissa 71/1983 ja 932/1992, uusi 5 kohta sekä 
51 d §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 1109/1996, uusi 2 momentti seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

5 § 
Edellä 4 §:ssä tarkoitettuja veronalaisia 

elinkeinotuloja ovat muun ohessa: 
1) vaihto-, sijoitus- ja käyttöomaisuudesta 

sekä muista elinkeinossa käytetyistä aineel-
lisista ja aineettomista hyödykkeistä saadut 
luovutushinnat ja muut vastikkeet, 

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
3) elinkeinoon kuuluvan omaisuuden tuot-

tamat osingot, korot ja muut tulot yhtiöve-
ron hyvitys mukaan lukien, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

5 § 
Edellä 4 §:ssä tarkoitettuja veronalaisia 

elinkeinotuloja ovat muun ohessa: 
1) vaihto-, sijoitus- ja käyttöomaisuudesta 

sekä muista elinkeinossa käytetyistä aineel-
lisista ja aineettomista hyödykkeistä saadut 
luovutushinnat ja muut vastikkeet 6 §:n 
1 momentin 1 kohdassa säädetyin poikkeuk-
sin, 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) elinkeinoon kuuluvan omaisuuden tuot-
tamat osingot, korot ja muut tulot siten kuin 
6 a §:ssä säädetään, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
6 § 

Veronalaista tuloa eivät ole: 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Yhteisön ulkomaiselta yhteisöltä saama 

6 § 
Veronalaista tuloa eivät ole: 
1) muun kuin pääomasijoitustoimintaa 

harjoittavan osakeyhtiön tai osuuskunnan 
sekä säästöpankin ja keskinäisen vakuutus-
yhtiön saamat käyttöomaisuuteen kuuluvien 
osakkeiden luovutushinnat siten kuin 
6 b §:ssä säädetään, 
— — — — — — — — — — — — — —  

(2 mom. kumotaan) 
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osinko ei ole veronalaista tuloa, jos osingon 
maksavan yhteisön asuinvaltion ja Suomen 
välillä on voimassa kaksinkertaisen verotuk-
sen välttämistä koskeva sopimus, joka on ol-
lut voimassa myös 1 päivänä tammikuuta 
1995, ja jos 

1) osingonsaajan omistamat osakkeet tai 
osuudet tuottavat vähintään 10 prosentin 
osuuden osinkoa jakavan yhteisön äänimää-
rästä; tai 

2) osingonsaaja omistaa välittömästi vä-
hintään 25 prosenttia osinkoa jakavan yh-
teisön pääomasta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 6 a § 

Yhteisön saama osinko ei ole veronalaista 
tuloa. Osinko on kuitenkin veronalaista tu-
loa, jos 

1) osinko on saatu sijoitusomaisuuteen 
kuuluvista osakkeista, eikä osinkoa jakava 
yhteisö ole ulkomainen Euroopan yhteisöjen 
neuvoston eri jäsenvaltioista olevien emo- ja 
tytäryhtiöiden yhteisestä verotusjärjestel-
mästä antaman direktiivin (90/435/ETY) 2 
artiklassa tarkoitettu yhteisö, jonka pää-
omasta osingonsaaja omistaa osinkoa jaet-
taessa välittömästi vähintään kymmenen 
prosenttia,  

2) osingon jakava yhteisö ei ole kotimai-
nen tai 1 kohdassa tarkoitettu Euroopan 
unionin jäsenvaltiossa asuva yhteisö, tai 

3) osinkoa jakava yhteisö on tuloverolain 
33 a §:n 2 momentissa tarkoitettu julkisesti 
noteerattu yhtiö ja osingonsaaja on muu 
kuin julkisesti noteerattu yhtiö, joka ei omis-
ta osinkoa jaettaessa välittömästi vähintään 
kymmentä prosenttia osinkoa jakavan yhtiön 
pääomasta. 

Jos osinko on veronalaista pelkästään 
1 momentin 3 kohdan perusteella, osingosta 
on veronalaista tuloa vain 75 prosenttia ja 
verovapaata tuloa 25 prosenttia.  

Mitä 1 momentissa säädetään osingosta, 
sovelletaan myös yhteisön saamaan osuus-
kunnan osuuspääomalle, sijoitusosuudelle 
ja lisäosuudelle maksamaan korkoon, koti-
maisen säästöpankin kantarahasto-osuu-
delle ja lisärahastosijoitukselle maksamaan 
voitto-osuuteen ja korkoon sekä keskinäisen 
vakuutusyhtiön ja vakuutusyhdistyksen mak-
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samaan  takuupääoman korkoon.  
Luonnollisen henkilön tai kuolinpesän 

saamista osingoista ja edellä 3 momentissa 
tarkoitetuista suorituksista 70 prosenttia on 
veronalaista tuloa, tuloverolain 33 d §:n 
2 momentissa tarkoitetut suoritukset kuiten-
kin siten kuin mainitussa lainkohdassa sää-
detään. 

Peitelty osinko on kokonaan veronalaista 
tuloa. 

 
 6 b § 

Edellä 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa tar-
koitetun yhteisön saama käyttöomaisuuteen 
kuuluvien osakkeiden luovutushinta ei ole 
veronalaista tuloa eikä osakkeiden hankin-
tameno vähennyskelpoinen meno, jos osak-
keet ovat verovapaasti luovutettavia. 

Osakkeet ovat verovapaasti luovutettavia, 
jos  

1) verovelvollinen on omistanut yhtäjak-
soisesti vähintään vuoden ajan ajanjaksona, 
joka on päättynyt enintään vuotta ennen 
luovutusta, vähintään kymmenen prosentin 
osuuden luovutettavan yhtiön osakepää-
omasta ja luovutettavat osakkeet kuuluvat 
näin omistettuihin osakkeisiin,  

2) luovutuksen kohteena oleva yhtiö ei ole 
kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiö taikka osa-
keyhtiö, jonka toiminta tosiasiallisesti käsit-
tää pääasiallisesti kiinteistöjen omistamista 
tai hallintaa, ja 

3) luovutuksen kohteena oleva yhtiö on 
kotimainen tai sellainen yhtiö, jota tarkoite-
taan Euroopan yhteisöjen neuvoston eri jä-
senvaltioista olevien emo- ja tytäryhtiöiden 
yhteisestä verotusjärjestelmästä antaman 
direktiivin (90/435/ETY) 2 artiklassa, taikka 
yhtiön asuinvaltion ja Suomen välillä on ve-
rovuonna voimassa kaksinkertaisen verotuk-
sen välttämistä koskeva sopimus, jota sovel-
letaan yhtiön jakamaan osinkoon. 

Verovapaasti luovutettavien osakkeiden 
luovutushinta on kuitenkin veronalaista tu-
loa siltä osin kuin luovutushinnan ja pois-
tamattoman hankintamenon erotus johtuu 
42 §:n 1 momentissa tarkoitetusta hankin-
tamenosta  tehdystä poistosta tai siitä, että 
hankintamenosta on vähennetty varaus tai 
8 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu 
avustus. Luovutushinta on niin ikään ve-
ronalaista tuloa siihen määrään asti, joka 
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vastaa näiden osakkeiden aikaisemmin kon-
serniyhtiöiden välillä tapahtuneesta luovu-
tuksesta toiselle konserniyhtiölle syntynyttä 
verotuksessa vähennyskelpoista luovutus-
tappiota. 

Käyttöomaisuuteen kuuluvien muiden kuin 
verovapaasti luovutettavien osakkeiden luo-
vutuksesta syntynyt tappio on vähennyskel-
poinen vain osakkeiden luovutuksesta saa-
duista veronalaisista voitoista verovuonna 
ja viitenä sitä seuraavana vuonna. Rajoitus 
ei kuitenkaan koske 2 momentin 2 kohdassa 
tarkoitettujen yhtiöiden osakkeiden luovu-
tuksesta syntyneiden tappioiden vähentämis-
tä. 

Jos verovelvollinen ei ole omistanut luo-
vutettuja osakkeita yhtäjaksoisesti vähintään 
vuoden ajan, vähennyskelpoista luovutus-
tappiota laskettaessa siitä vähennetään ve-
rovelvollisen luovutetulta yhtiöltä osakkei-
den perusteella omistusaikana saama osin-
ko, konserniavustuksesta verotuksessa anne-
tussa laissa (825/1986) tarkoitettu konser-
niavustus tai muu niihin verrattava erä, joka 
on vähentänyt yhtiön varallisuutta.  

Luovutustappio ei ole vähennyskelpoinen, 
jos luovutuksen kohteena oleva yhtiö on 
muussa valtiossa kuin Suomessa asuva eikä 
yhtiö ole sellainen, jota tarkoitetaan Euroo-
pan yhteisöjen neuvoston eri jäsenvaltioista 
olevien emo- ja tytäryhtiöiden yhteisestä ve-
rotusjärjestelmästä antaman direktiivin 
(90/435/ETY) 2 artiklassa eikä yhtiön 
asuinvaltion ja Suomen välillä ole vero-
vuonna voimassa kaksinkertaisen verotuk-
sen välttämistä koskevaa sopimusta, jota so-
velletaan yhtiön jakamaan osinkoon. 

Konserniyhtiöillä tarkoitetaan tässä pykä-
lässä osakeyhtiölain (734/1978) 1 luvun 
3 §:ssä tarkoitettuun konserniin kuuluvia 
yhtiöitä tai sellaisia yhtiöitä, joissa yhdellä 
tai useammalla luonnollisella henkilöllä, oi-
keushenkilöllä tai näillä yhdessä on osake-
yhtiölain 1 luvun 3 §:ssä tarkoitettua mää-
räysvaltaa vastaava määräysvalta. 
 

 
8 § 

Edellä 7 §:ssä tarkoitettuja vähennyskel-
poisia menoja ovat muun ohessa: 

— — — — — — — — — — — — — —  
2) käyttöomaisuuden hankintamenot; jos 

— — — — — — — — — — — — — —  
2) käyttöomaisuuden hankintamenot 
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verovelvollinen on saanut hyödykkeen 
hankkimiseen avustusta julkiselta yhdys-
kunnalta tai jos joku muu on elinkeinotoi-
minnassaan osallistunut hankintamenon 
suorittamiseen, vähennyskelpoiseen hankin-
tamenoon ei kuitenkaan lueta avustusta tai 
toisen osuutta vastaavaa osaa hankinta-
menosta, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

6 b §:ssä säädetyin poikkeuksin; jos vero-
velvollinen on saanut hyödykkeen hankki-
miseen avustusta julkiselta yhdyskunnalta 
tai jos joku muu on elinkeinotoiminnassaan 
osallistunut hankintamenon suorittamiseen, 
vähennyskelpoiseen hankintamenoon ei kui-
tenkaan lueta avustusta tai toisen osuutta 
vastaavaa osaa hankintamenosta, 
— — — — — — — — — — — — — —  

Edellä 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa tar-
koitetun yhteisön käyttöomaisuuteen kuulu-
van avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön 
yhtiöosuuden hankintameno on yhtiöosuu-
den luovutushinnan ylittävältä osalta vä-
hennyskelpoinen vain yhteisön saamista ve-
ronalaisista osakkeiden tai yhtiöosuuden 
luovutusvoitoista verovuonna tai viitenä sitä 
seuraavana verovuonna.  
 

 
16 § 

Tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä 
johtuneita menoja eivät ole: 

— — — — — — — — — — — — — —  
6) tuloverolain 31 §:n 5 momentissa tar-

koitettu sijaisosinko. 

— — — — — — — — — — — — — —  
6) tuloverolain 31 §:n 5 momentissa tar-

koitettu sijaisosinko siltä osin kuin se osin-
ko, jonka sijaan sijaisosinko on suoritettu, 
on sijaisosingon suorittajalle verovapaata 
tuloa, 

7) edellä 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa 
tarkoitetun yhteisön sellaiselta osakeyhtiöl-
tä, josta verovelvollinen tai 6 b §:n 5 mo-
mentissa tarkoitetut konserniyhtiöt omista-
vat yksin tai yhdessä vähintään kymmenen 
prosenttia osakepääomasta, olevien muiden 
saamisten kuin myyntisaamisten menetykset 
ja arvonalenemiset, tällaiselle yhtiölle an-
nettu konsernituki sekä muut vastaavat osa-
keyhtiön taloudellisen aseman parantami-
seksi ilman vastasuoritusta suoritetut menot. 

 
17 § 

Edellä 7 §:ssä tarkoitettuja vähennyskel-
poisia menetyksiä ovat muun ohessa: 

— — — — — — — — — — — — — —  
2) myyntisaamisten arvonalenemiset sekä 

muun rahoitusomaisuuden lopullisiksi tode-
tut arvonalenemiset. 

— — — — — — — — — — — — — —  
2) myyntisaamisten arvonalenemiset sekä 

muun rahoitusomaisuuden lopullisiksi tode-
tut arvonalenemiset 16 §:ssä säädetyin poik-
keuksin. 
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18 § 
Vähennyskelpoisia ovat myös: 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
5) eläkesäätiön maksama eläkesäätiölain 

(1774/1995) 45 §:ssä tarkoitettu palautus ja 
eläkekassan maksama vakuutuskassalain 
(1164/1992) 83 a §:ssä tarkoitettu palautus. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

42 § 
Jos verovelvollinen osoittaa, että arvopa-

pereiden tai muun kulumattoman käyttö-
omaisuuden kuin maa-alueen käypä arvo on 
verovuoden päättyessä sen hankintamenoa 
tai tämän säännöksen perusteella aikaisem-
min tehdyillä poistoilla vähennettyä hankin-
tamenoa olennaisesti alempi, saadaan han-
kintamenosta tehdä sellainen poisto, joka 
alentaa poistamatta olevan hankintamenon 
osan käyvän arvon suuruiseksi. 

 
Maa-alueen, arvopaperin ja muun kulu-

mattoman käyttöomaisuuden veronalaiset 
luovutushinnat ja muut vastikkeet tuloute-
taan ja hankintameno tai sen vähennyskel-
poinen osa poistetaan sinä verovuonna, jona 
käyttöomaisuus on luovutettu, tuhoutunut 
tai vahingoittunut, 43 §:ssä säädetyin poik-
keuksin. 

42 § 
Jos verovelvollinen osoittaa, että muiden 

arvopapereiden kuin osakkeiden tai muun 
kulumattoman käyttöomaisuuden kuin maa-
alueen käypä arvo on verovuoden päättyessä 
sen hankintamenoa tai tämän säännöksen 
perusteella aikaisemmin tehdyillä poistoilla 
vähennettyä hankintamenoa olennaisesti 
alempi, hankintamenosta saa tehdä sellaisen 
poiston, joka alentaa poistamatta olevan 
hankintamenon osan käyvän arvon suurui-
seksi. 

Maa-alueen, arvopaperin ja muun kulu-
mattoman käyttöomaisuuden veronalaiset 
luovutushinnat ja muut vastikkeet tuloute-
taan ja hankintameno tai sen vähennyskel-
poinen osa poistetaan 6 b ja 43 §:ssä sääde-
tyin poikkeuksin sinä verovuonna, jona käyt-
töomaisuus on luovutettu, tuhoutunut tai va-
hingoittunut. Edellä 6 §:n 1 momentin 
1 kohdassa tarkoitetun yhteisön omistamien 
muiden kuin lain 6 b §:n 1 momentissa tar-
koitettujen verovapaasti luovutettavien 
osakkeiden hankintameno on 6 b §:n 4—
6 momentin luovutustappiota koskevien 
säännösten mukaisesti vähennyskelpoinen, 
kun osakkeet on luovutettu tai lopullisesti 
menetetty. 
 

 
 

51 d § 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

51 d § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Purkautuvan yhtiön osakkeiden hankinta-
meno ei ole 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa 
tarkoitetulle yhteisölle purkautuvan yhtiön 
osakkaana vähennyskelpoinen meno eikä 
purkautuvasta yhtiöstä saatu jako-osa luo-
vutushintana veronalaista tuloa, jos osak-
keet ovat 6 b §:n 1 momentissa tarkoitettuja 
verovapaasti luovutettavia osakkeita. Pur-
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kautuvan yhtiön osakkeiden hankintameno 
ei ole vähennyskelpoinen jako-osan ylittä-
vältä osalta myöskään siinä tapauksessa, et-
tä yhteisö on omistanut purkautuvan yhtiön 
osakkeet välittömästi ennen purkautumista 
vähemmän kuin yhden vuoden tai purkautu-
va yhtiö on 6 b §:n 6 momentissa tarkoitettu 
yhtiö. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuu-

ta 200 . 
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran 

vuodelta 2005 toimitettavassa verotuksessa. 
Vuodelta 2005 toimitettavassa verotukses-

sa 6 a §:n 2 momentissa tarkoitetusta osin-
gosta on kuitenkin veronalaista tuloa 60 
prosenttia ja verovapaata tuloa 40 prosent-
tia sekä 6 a §:n 4 momentissa tarkoitetuista 
osingoista ja suorituksista 57 prosenttia on 
veronalaista tuloa. 

Tämän lain yhteisön omistamien osakkei-
den luovutusta koskevaa 5 §:ää, 6 §:n 
1 momentin 1 kohtaa, 8 §:n 1 momentin 2 
kohtaa sekä 6 b §:ää, 8 §:n 4 momenttia ja 
51 d §:n 2 momenttia sovelletaan kuitenkin 
ensimmäisen kerran vuodelta 2004 toimitet-
tavassa verotuksessa niihin osakkeiden luo-
vutuksiin, jotka on tehty 19 päivänä touko-
kuuta 2004 tai sen jälkeen, sekä niihin pur-
kautumisiin, joista on tehty osakeyhtiölain 
(734/1978) 13 luvun 9 §:ssä tarkoitettu il-
moitus rekisteriviranomaiselle tai joista re-
kisteriviranomainen tai tuomioistuin on 
määrännyt yhtiön selvitystilaan  osakeyhtiö-
lain 13 luvun 4 tai 4 a §:n perusteella mai-
nittuna päivänä tai sen jälkeen. Jos verovel-
vollisen verovuosi on päättynyt 19 päivänä 
toukokuuta 2004 tai sen jälkeen, sovelletaan 
42 §:ää ja 16 §:n 1 momentin 7 kohtaa jo 
verovuodelta 2004 toimitettavassa verotuk-
sessa. 

——— 
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3. 

Laki 

maatilatalouden tuloverolain 5 §:n  muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 15 päivänä joulukuuta 1967 maatilatalouden tuloverolain (543/1967) 5 §:n 

1 momentin 14 kohta, sellaisena kuin se on laissa 1235/1988, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

5 § 
Edellä 4 §:ssä tarkoitettuja maatalouden 

verovuoden veronalaisia tuloja ovat muun 
ohessa: 

— — — — — — — — — — — — — —  
14) maatilatalouteen kuuluvan omaisuu-

den tuottamat osingot ja korot yhtiöveron 
hyvitys mukaan lukien. 

 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
14) maatilatalouteen kuuluvan omaisuu-

den tuottamat korot sekä 70 prosenttia täl-
laisen omaisuuden tuottamista osingoista ja 
tuloverolain 33 d §:n 2 momentissa tarkoite-
tuista suorituksista siten kuin mainitussa 
lainkohdassa säädetään samoin kuin yhtei-
sön saamat osingot siten kuin elinkeinotulon 
verottamisesta annetun lain (360/1968) 
6 a §:ssä säädetään.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuu-

ta 200 . 
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran 

vuodelta 2005 toimitettavassa verotuksessa. 
Lain 5 §:n 1 momentin 14 kohdassa tarkoi-
tetuista osingoista ja suorituksista on kui-
tenkin veronalaista 57 prosenttia vuodelta 
2005 toimitettavassa verotuksessa. 
 

——— 
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4. 

Laki 

rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta 11 päivänä elo-

kuuta 1978 annetun lain (627/1978) 11 a §, sellaisena kuin se on laissa 616/1989, ja 
muutetaan 3 §:n 1 ja 5 momentti sekä 7 §, 
sellaisina kuin ne ovat, 3 §:n 1 momentti laissa 1120/1996 ja 5 momentti laissa 1106/1994 

sekä 7 § laissa 1225/1999, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

3 § 
Lähdevero on suoritettava, jollei muualla 

toisin säädetä, osingosta, yhtiöveron hyvi-
tyksestä, henkilöstörahaston maksamasta ra-
hasto-osuudesta ja jäsenilleen jakamasta yli-
jäämästä, korosta ja rojaltista sekä palkasta, 
eläkkeestä ja muusta suorituksesta, josta en-
nakkoperintälain (1118/1996) mukaan on 
toimitettava ennakonpidätys. Lähdevero on 
perittävä myös verotusmenettelystä annetun 
lain (1558/1995) 29 §:ssä tarkoitetusta pei-
tellystä osingosta ja saman lain 31 §:ssä tar-
koitetusta peitellystä voitonsiirrosta osak-
kaan hyväksi. Lähdevero on suoritettava 
myös taiteilijan tai urheilijan henkilökohtai-
seen toimintaan perustuvasta korvauksesta 
riippumatta siitä, onko korvausta pidettävä 
palkkana taikka maksetaanko se taiteilijalle 
tai urheilijalle itselleen tai jollekin toiselle. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Lähdeveroa ei ole suoritettava osingosta, 
joka maksetaan Euroopan unionin jäsenval-
tiossa asuvalle yhteisölle, jolla ei ole oikeut-
ta yhtiöveron hyvitykseen ja joka välittömäs-
ti omistaa vähintään 25 prosenttia osinkoa 
maksavan yhtiön pääomasta. Tässä momen-
tissa säädettyä sovelletaan vain, jos osin-
gonsaaja on velvollinen suorittamaan Eu-
roopan yhteisöjen neuvoston eri jäsenvalti-
oista olevien emo- ja tytäryhtiöiden yhtei-
sestä verotusjärjestelmästä antaman direktii-
vin (90/435/ETY) 2 artiklan c alakohdassa 
tarkoitettua veroa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 § 
Lähdevero on suoritettava, jollei muualla 

toisin säädetä, osingosta, henkilöstörahaston 
maksamasta rahasto-osuudesta ja jäsenilleen 
jakamasta ylijäämästä, korosta ja rojaltista 
sekä palkasta, eläkkeestä ja muusta suori-
tuksesta, josta ennakkoperintälain 
(1118/1996) mukaan on toimitettava enna-
konpidätys. Lähdevero on perittävä myös 
verotusmenettelystä annetun lain 
(1558/1995) 29 §:ssä tarkoitetusta peitellys-
tä osingosta ja saman lain 31 §:ssä tarkoite-
tusta peitellystä voitonsiirrosta osakkaan 
hyväksi. Lähdevero on suoritettava myös 
taiteilijan tai urheilijan henkilökohtaiseen 
toimintaan perustuvasta korvauksesta riip-
pumatta siitä, onko korvausta pidettävä 
palkkana taikka maksetaanko se taiteilijalle 
tai urheilijalle itselleen tai jollekin toiselle. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Lähdeveroa ei ole suoritettava osingosta, 
joka maksetaan Euroopan unionin jäsenval-
tiossa asuvalle yhteisölle, joka välittömästi 
omistaa vähintään 20 prosenttia osinkoa 
maksavan yhtiön pääomasta. Tässä momen-
tissa säädettyä sovelletaan vain, jos osin-
gonsaaja on Euroopan yhteisöjen neuvoston 
eri jäsenvaltioista olevien emo- ja tytäryhti-
öiden yhteisestä verotusjärjestelmästä anta-
man direktiivin (90/435/ETY) 2 artiklassa 
tarkoitettu yhtiö. 

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
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7 § 
Lähdevero on 29 prosenttia osingosta, ko-

rosta, rojaltista ja yhtiöveron hyvityksestä. 
Lähdevero on 35 prosenttia palkasta, eläk-
keestä, henkilöstörahaston rahasto-osuudes-
ta ja ylijäämästä sekä muusta ennakonpidä-
tyksen alaisesta suorituksesta. Lähdevero on 
19 prosenttia puun myyntitulosta ja 15 pro-
senttia 3 §:n 1 momentissa tarkoitetusta tai-
teilijan tai urheilijan toimintaan perustuvasta 
korvauksesta. Lähdevero tilitetään kokonai-
suudessaan valtiolle. 

7 § 
Lähdevero on 28 prosenttia osingosta, ko-

rosta ja rojaltista. Lähdevero on 35 prosent-
tia palkasta, eläkkeestä, henkilöstörahaston 
rahasto-osuudesta ja ylijäämästä sekä muus-
ta ennakonpidätyksen alaisesta suoritukses-
ta. Lähdevero on 19 prosenttia puun myynti-
tulosta ja 15 prosenttia 3 §:n 1 momentissa 
tarkoitetusta taiteilijan tai urheilijan toimin-
taan perustuvasta korvauksesta. Lähdevero 
tilitetään kokonaisuudessaan valtiolle. 
 

 
11 a § 

Jos osingonsaaja katsoo, että hänellä on 
kansainvälisen sopimuksen perusteella oi-
keus yhtiöveron hyvityksestä annetussa lais-
sa tarkoitettuun yhtiöveron hyvitykseen, hä-
nen tulee hyvityksen saamiseksi tehdä vaa-
timus sille lääninverovirastolle, jonka virka-
alueella osinkoa jakavan yhtiön kotipaikka 
on. Vaatimus on tehtävä osingonjakopäätös-
tä seuraavien viiden vuoden kuluessa ja sii-
hen tulee liittää selvitys kansainvälisessä 
sopimuksessa tarkoitetuista hyvityksen 
myöntämisen edellytyksistä. Lääninverovi-
raston on yhtiöveron hyvitystä maksaessaan 
vähennettävä siitä 7 §:ssä tarkoitettua tai 
kyseisessä kansainvälisessä sopimuksessa 
sovittua veroa vastaava määrä.  
 

11 a § 
(kumotaan) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 

200 . 
Lakia sovelletaan 1 päivän tammikuuta 

2005 ja sen jälkeen saatuun tuloon. 
——— 
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5. 

Laki 

varallisuusverolain 39 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun varallisuusverolain (1537/1992) 39 §:ään, sel-

laisena kuin se on osaksi laissa 898/2001, uusi 4 momentti seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

39 § 

Veron määrä ja maksuunpano 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Varallisuusverosta vähennetään tulovero-

lain 33 b §:n nojalla pääomatuloksi katsot-
tavasta osingosta samalta verovuodelta 
määrättävä tulovero. Vähennettävää tulove-
roa laskettaessa osinkotuloon ei kohdisteta 
tulosta eikä verosta tehtäviä vähennyksiä. 
Varallisuusverosta vähennetään enintään 
pääomatulosta maksuunpannun veron mää-
rä. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 

200 . 
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran 

vuodelta 2005 toimitettavassa verotuksessa. 
——— 
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6. 

Laki 

verotusmenettelystä annetun lain 29 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1558/1995) 29 §:n 

6 momentti, sellaisena kuin se on laissa 470/1998, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

29 § 

Peitelty osinko 

— — — — — — — — — — — — — —  
Peitellyn osingon tulolajista säädetään tu-

loverolaissa ja osakkaan oikeudesta yhtiöve-
ron hyvitykseen sekä peitellyn osingon vai-
kutuksesta yhtiön tuloveron vähimmäismää-
rään yhtiöveron hyvityksestä annetussa lais-
sa (1232/1988). 

— — — — — — — — — — — — — —  
Peitellyn osingon tulolajista säädetään tu-

loverolaissa. 
 
 
 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 

200 . 
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran 

vuodelta 2005 toimitettavassa verotuksessa. 
——— 
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7. 

Laki 

korkotulon lähdeverosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan korkotulon lähdeverosta 28 päivänä joulukuuta 1990 annetun lain (1341/1990) 

6 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1223/1999, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

6 § 

Veron määrä ja laskeminen 

Korkotulon lähdevero on 29 prosenttia tal-
letukselle tai joukkovelkakirjalainalle mak-
setusta korosta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

6 § 

Veron määrä ja laskeminen 

Korkotulon lähdevero on 28 prosenttia tal-
letukselle tai joukkovelkakirjalainalle mak-
setusta korosta. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuu-

ta 200 . 
Lakia sovelletaan vuodelta 2005 ja sen 

jälkeiseltä ajalta kertyvään tässä laissa  tar-
koitettuun korkoon. 

——— 
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8. 

Laki 

tonnistoverolain 19 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 5 päivänä kesäkuuta 1992 annetun tonnistoverolain (476/2002) 19 §:n nimike ja 

1 momentti seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 
19 § 

Yhtiöveron hyvitysjärjestelmän soveltami-
nen ja muu varojen jakoon kohdistuva vero-

tus 

Tonnistoverovelvollisen jakamaan ja saa-
maan osinkoon sovelletaan yhtiöveron hyvi-
tyksestä annettua lakia (1232/1988). Vertai-
luveroon ei lueta tonnistoveroa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

19 § 

Varojen jakoon kohdistuva verotus 

 
 
Tonnistoverovelvollisen jakama osinko on 

saajalleen kokonaan veronalaista tuloa. 
Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän ton-
nistoverovelvolliselta yhtiöltä saama osinko 
on pääomatuloa siltä osin, kuin vastaava 
osinko muulta yhtiöltä saatuna olisi pää-
omatuloa tai verovapaata tuloa tuloverolain 
(1535/1992) 33 a §:n ja 33 b §:n 
1 momentin nojalla, ja ansiotuloa siltä osin, 
kuin osinko muulta yhtiöltä saatuna olisi 
ansiotuloa tai verovapaata tuloa tulovero-
lain 33 b §:n 2 momentin nojalla. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuu-

ta 200 . 
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran 

vuodelta 2005 toimitettavassa verotuksessa. 
——— 
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9. 

Laki 

verontilityslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 10 päivänä heinäkuuta 1998 annetun verontilityslain (532/1999) 10 §, sellaisena 

kuin se on osaksi laissa 1262/2001, ja 
muutetaan 3 a, 11 ja 12 § sekä 13 §:n 2, 4 ja 5 momentti,  
sellaisina kuin niistä ovat 3 a § ja 13 §:n 2, 4 ja 5 momentti mainitussa laissa 1262/2001 se-

kä 12 § laissa 1003/2003, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

3 a § 

Maksettava ja laskennallinen vero 

Maksettavalla valtion tulo- ja varallisuus-
verolla, maksettavalla kunnallisverolla, 
maksettavalla kirkollisverolla ja maksetta-
valla yhteisöverolla tarkoitetaan maksuun-
pantua veroa vähennettynä yhtiöveron hyvi-
tyksestä annetussa laissa (1232/1988) tar-
koitetuilla osingonsaajien hyväksi luetuilla 
yhtiöveron hyvityksillä. Maksettavalla va-
kuutetun sairausvakuutusmaksulla tarkoite-
taan maksuunpantua sairausvakuutusmak-
sua vähennettynä yhtiöveron hyvityksellä.  

Laskennallinen kunnallisvero saadaan ker-
tomalla maksettava kunnallisvero painotetun 
keskimääräisen tuloveroprosentin ja kunnan 
oman tuloveroprosentin suhteella. Painotettu 
keskimääräinen tuloveroprosentti saadaan 
koko maan maksettavien kunnallisverojen 
summan ja maksettavia kunnallisveroja vas-
taavien verotettavien tulojen summan suh-
teena. Laskennallinen kirkollisvero saadaan 
vastaavasti.  

Tässä laissa tarkoitetuissa tilityksissä so-
vellettavat jako-osuudet ja maksuunpano-
osuudet perustuvat maksettavaan veroon. 

3 a § 

Laskennallinen vero 

Laskennallinen kunnallisvero saadaan ker-
tomalla maksuunpantu kunnallisvero paino-
tetun keskimääräisen tuloveroprosentin ja 
kunnan oman tuloveroprosentin suhteella. 
Painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti 
saadaan koko maan maksuunpantujen kun-
nallisverojen summan ja maksuunpantuja 
kunnallisveroja vastaavien verotettavien tu-
lojen summan suhteena. Laskennallinen kir-
kollisvero saadaan vastaavasti.  
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10 § 

Yhtiöveron hyvityksen huomioon ottami-
nen 

Valtion maksuunpano-osuudesta vähenne-
tään pääomatulona verotettavaa osinkotu-
loa vastaava verovelvollisten hyväksi luettu 
yhtiöveron hyvityksen yhteismäärä.  

Kaikkien veronsaajien maksuunpano-
osuuksista tehtävät vähennykset lasketaan 
siten, että kunkin verovelvollisen hyväksi 
ansiotulona verotettavan osinkotulon perus-
teella luettu yhtiöveron hyvitys jaetaan hä-
nen ansiotuloistaan maksuunpantujen vero-
jen suhteessa ja näin saadut määrät laske-
taan veronsaajittain yhteen. 

10 § 

Yhtiöveron hyvityksen huomioon ottaminen 

 
(kumotaan) 
 

 
11 § 

Tilitettävä yhteisövero 

Tuloverolain (1535/1992) 3 §:ssä tarkoi-
tettujen yhteisöjen ja 5 §:ssä tarkoitettujen 
yhteisetuuksien suorittama tulovero, ennak-
ko, ennakon täydennysmaksu ja täydennys-
vero (yhteisövero) tilitetään veronsaajille 
tässä luvussa säädettyjen jako-osuuksien pe-
rusteella.  
 

11 § 

Tilitettävä yhteisövero 

Tuloverolain (1535/1992) 3 §:ssä tarkoi-
tettujen yhteisöjen ja 5 §:ssä tarkoitettujen 
yhteisetuuksien suorittama tulovero, ennak-
ko ja ennakon täydennysmaksu (yhteisöve-
ro) tilitetään veronsaajille tässä luvussa sää-
dettyjen jako-osuuksien perusteella. 
 

 
12 § 

Veronsaajaryhmien jako-osuudet 

Valtion jako-osuus on 78,45 prosenttia, 
kuntien jako-osuus on 19,75 prosenttia ja 
seurakuntien jako-osuus on 1,80 prosenttia 
yhteisöverosta. Evankelis-luterilaisten seu-
rakuntien yhteisövero on 99,92 prosenttia ja 
ortodoksisten seurakuntien yhteisövero on 
0,08 prosenttia seurakuntien yhteisöverosta.  

Kunnille ja seurakunnille tuleviin yhteisö-
veroihin lisätään tuloverolain 21 ja 22 §:ssä 
tarkoitettujen yhteisöjen verot siten, että 
kuntien osuus on 91,6473 prosenttia ja seu-
rakuntien osuus 8,3527 prosenttia. 

12 § 

Veronsaajaryhmien jako-osuudet 

Valtion jako-osuus on 76,17 prosenttia, 
kuntien jako-osuus on 22,03 prosenttia ja 
seurakuntien jako-osuus on 1,80 prosenttia 
yhteisöverosta. Evankelis-luterilaisten seu-
rakuntien yhteisövero on 99,92 prosenttia ja 
ortodoksisten seurakuntien yhteisövero on 
0,08 prosenttia seurakuntien yhteisöverosta. 

Kunnille ja seurakunnille tuleviin yhteisö-
veroihin lisätään tuloverolain 21 ja 22 §:ssä 
tarkoitettujen yhteisöjen verot siten, että 
kuntien osuus on 92,4465 prosenttia ja seu-
rakuntien osuus 7,5535 prosenttia. 
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13 § 

 
Yksittäisten kuntien ja seurakuntien jako-

osuudet 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Kunkin yhteisön, lukuun ottamatta Metsä-
hallitusta, verovuoden maksettava yhteisö-
vero jaetaan kunnittaiseksi yritystoiminta-
erän laskentaeräksi. Jos yhteisöllä on toimi-
paikka vain yhdessä kunnassa, yhteisön vero 
lisätään tämän kunnan laskentaerään. Jos 
yhteisöllä on toimipaikka useassa kunnassa, 
yhteisön vero lisätään näiden kuntien las-
kentaeriin yhteisön toimipaikkojen kunnit-
taisten henkilöstömäärien suhteessa. Kon-
serniavustuksesta verotuksessa annetun lain 
(825/1986) mukaisessa konsernisuhteessa 
olevien yhteisöjen verot lasketaan kuitenkin 
yhteen ja lisätään asianomaisten kuntien 
laskentaeriin kyseiseen konserniin kuuluvi-
en yhteisöjen toimipaikkojen kunnittaisten 
henkilöstömäärien suhteessa. Kuntien osuus 
tässä momentissa tarkoitetusta yhteisöveros-
ta vähennettynä 3 momentissa tarkoitetulla 
metsävero-osuudella jaetaan yksittäisten 
kuntien yritystoimintaeräksi näin saatujen 
kunnittaisten laskentaerien suhteessa (yritys-
toimintaerä). 
— — — — — — — — — — — — — —  

Kunnan metsäerää laskettaessa perusteena 
käytetään kunnittaisia kantorahatuloja. Li-
säksi perusteeseen luetaan metsän lasken-
nallisen puhtaan tuoton perusteella arvioidut 
saamatta jääneet kantorahatulot lakisääteis-
ten luonnonsuojelualueiden metsämaista se-
kä vanhojen metsien suojeluohjelman mu-
kaisista valtion mailla ja 1 päivänä tammi-
kuuta 1998 yksityismaista Kuusamon yh-
teismetsän alueella sijainneista metsämaista. 
Arvioidut saamatta jääneet tulot otetaan kui-
tenkin huomioon vain silloin, kun asian-
omaisten metsämaiden laskennallinen met-
sämaan vuotuinen puuntuotos kunnan alu-
eella on yhteensä vähintään 1 000 verokuu-
tiometriä. Metsävero-osuus lisättynä Metsä-
hallituksen maksettavalla yhteisöverolla jae-
taan yksittäisten kuntien metsäeräksi näin 
saatujen kunnittaisten laskentaerien suhtees-
sa.  

Verohallinto toimittaa salassapitoa koske-

— — — — — — — — — — — — — —  
Kunkin yhteisön, lukuun ottamatta Metsä-

hallitusta, verovuodelta maksuunpantu yh-
teisövero jaetaan kunnittaiseksi yritystoi-
mintaerän laskentaeräksi. Jos yhteisöllä on 
toimipaikka vain yhdessä kunnassa, yhtei-
sön vero lisätään tämän kunnan laskenta-
erään. Jos yhteisöllä on toimipaikka useassa 
kunnassa, yhteisön vero lisätään näiden kun-
tien laskentaeriin yhteisön toimipaikkojen 
kunnittaisten henkilöstömäärien suhteessa. 
Konserniavustuksesta verotuksessa annetun 
lain (825/1986) mukaisessa konsernisuh-
teessa olevien yhteisöjen verot lasketaan 
kuitenkin yhteen ja lisätään asianomaisten 
kuntien laskentaeriin kyseiseen konserniin 
kuuluvien yhteisöjen toimipaikkojen kunnit-
taisten henkilöstömäärien suhteessa. Kunti-
en osuus tässä momentissa tarkoitetusta yh-
teisöverosta vähennettynä 3 momentissa tar-
koitetulla metsävero-osuudella jaetaan yksit-
täisten kuntien yritystoimintaeräksi näin 
saatujen kunnittaisten laskentaerien suhtees-
sa (yritystoimintaerä). 
— — — — — — — — — — — — — —  

Kunnan metsäerää laskettaessa perusteena 
käytetään kunnittaisia kantorahatuloja. Li-
säksi perusteeseen luetaan metsän lasken-
nallisen puhtaan tuoton perusteella arvioidut 
saamatta jääneet kantorahatulot lakisääteis-
ten luonnonsuojelualueiden metsämaista se-
kä vanhojen metsien suojeluohjelman mu-
kaisista valtion mailla ja 1 päivänä tammi-
kuuta 1998 yksityismaista Kuusamon yh-
teismetsän alueella sijainneista metsämaista. 
Arvioidut saamatta jääneet tulot otetaan kui-
tenkin huomioon vain silloin, kun asian-
omaisten metsämaiden laskennallinen met-
sämaan vuotuinen puuntuotos kunnan alu-
eella on yhteensä vähintään 1 000 verokuu-
tiometriä. Metsävero-osuus lisättynä Metsä-
hallitukselle maksuunpannulla yhteisöverol-
la jaetaan yksittäisten kuntien metsäeräksi 
näin saatujen kunnittaisten laskentaerien 
suhteessa. 

Verohallinto toimittaa salassapitoa koske-



 HE 92/2004 vp  
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 

117

vien säännösten estämättä kullekin kunnalle 
ja seurakunnalle tiedon yhteisön maksetta-
vasta yhteisöverosta siltä osin kuin jako-
osuuksien laskennassa käytetty maksettava 
yhteisövero kohdistuu tähän kuntaan. Ase-
tuksella säädetään niiden yhteisöjen luku-
määrästä, joiden osalta tietoja toimitetaan. 

vien säännösten estämättä kullekin kunnalle 
ja seurakunnalle tiedon yhteisölle maksuun-
pannusta yhteisöverosta siltä osin kuin jako-
osuuksien laskennassa käytetty maksuun-
pantu yhteisövero kohdistuu tähän kuntaan. 
Valtioneuvoston asetuksella säädetään nii-
den yhteisöjen lukumäärästä, joiden osalta 
tietoja toimitetaan. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 

200 . 
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran ve-

rovuodelta 2005 tehtävissä tilityksissä. 
——— 

 
 
 
 
 

11. 

Laki 

elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 §:n 2 momentin väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan väliaikaisesti elinkeinotulon verottamisesta 24 päivänä kesäkuuta 1968 annetun 

lain (360/1968) 6 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1105/1994, seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 

6 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Yhteisön ulkomaiselta yhteisöltä saama 
osinko ei ole veronalaista tuloa, jos osingon 
maksavan yhteisön asuinvaltion ja Suomen 
välillä on voimassa kaksinkertaisen verotuk-
sen välttämistä koskeva sopimus, joka on 
ollut voimassa myös 1 päivänä tammikuuta 
1995, ja jos 
 

1) osingonsaajan omistamat osakkeet tai 
osuudet tuottavat vähintään 10 prosentin 
osuuden osinkoa jakavan yhteisön äänimää-
rästä; tai 

2) osingonsaaja omistaa välittömästi vä-
hintään 25 prosenttia osinkoa jakavan yhtei-
sön pääomasta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Yhteisön ulkomaiselta yhteisöltä saama 

osinko ei ole veronalaista tuloa, jos osingon 
maksavan yhteisön asuinvaltion ja Suomen 
välillä on voimassa kaksinkertaisen verotuk-
sen välttämistä koskeva sopimus, joka on 
ollut voimassa myös 1 päivänä tammikuuta 
1995, tai jos osingon maksava yhteisö asuu 
Kyproksen tasavallassa, ja jos 

1) osingonsaajan omistamat osakkeet tai 
osuudet tuottavat vähintään 10 prosentin 
osuuden osinkoa jakavan yhteisön äänimää-
rästä; tai 

2) osingonsaaja omistaa välittömästi vä-
hintään 25 prosenttia osinkoa jakavan yhtei-
sön pääomasta. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
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Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 
2004, ja se on voimassa 31 päivään joulu-
kuuta 2004. 

Lakia sovelletaan osinkoon, joka on saatu 
1 päivänä toukokuuta 2004 tai sen jälkeen. 

——— 
 

 


