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tuloverolain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan tuloverolain (1535/1992) 33 a §:n 1 momentti, 33 b §:n 1 ja 2 momentti, 33 c §,

33 d §:n 1 momentti sekä 124 §:n 2 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 33 a §:n 1 momentti, 33 b §:n 2 momentti ja 33 d §:n 1 momentti

laissa 716/2004, 33 b §:n 1 momentti ja 124 §:n 2 momentti laissa 1515/2011 ja 33 c § laeissa
716/2004, 1143/2005, 383/2012 ja 575/2013, sekä

lisätään 33 a §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 716/2004 ja 774/2012, uusi 3 momentti,
33 b §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 716/2004, 469/2009 ja 1515/2011, uusi 6 momentti ja
lakiin uusi 45 a ja 46 a § seuraavasti:

33 a §

Julkisesti noteeratusta yhtiöstä saatu osinko

Julkisesti noteeratusta yhtiöstä saadusta
osingosta 85 prosenttia on pääomatuloa ja
15 prosenttia verovapaata tuloa.
— — — — — — — — — — — — —

Julkisesti noteeratusta yhtiöstä saatua osake-
yhtiölain (624/2006) 13 luvun 1 §:n 1 kohdassa
tarkoitettua varojenjakoa vapaan oman pää-
oman rahastosta pidetään osinkona, ja siihen
sovelletaan, mitä tässä pykälässä säädetään.

33 b §

Muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä
saatu osinko

Muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiös-
tä saadusta osingosta 25 prosenttia on veron-

alaista pääomatuloa ja 75 prosenttia verova-
paata tuloa siihen määrään saakka, joka vas-
taa varojen arvostamisesta verotuksessa an-
netussa laissa (1142/2005) tarkoitetulle osak-
keen verovuoden matemaattiselle arvolle las-
kettua kahdeksan prosentin vuotuista tuottoa.
Siltä osin kuin verovelvollisen saamien täl-
laisten osinkojen määrä ylittää 150 000 eu-
roa, osingoista 85 prosenttia on pääomatuloa
ja 15 prosenttia verovapaata tuloa.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun vuotuisen
tuoton ylittävältä osalta osingosta 75 prosent-
tia on ansiotuloa ja 25 prosenttia verovapaata
tuloa.
— — — — — — — — — — — — —

Muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiös-
tä saatua osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:n
1 kohdassa tarkoitettua varojenjakoa vapaan
oman pääoman rahastosta pidetään osinkona,
ja siihen sovelletaan, 45 a §:ssä säädetyin
poikkeuksin, mitä tässä pykälässä säädetään.
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33 c §

Ulkomaiselta yhteisöltä saatu osinko

Ulkomaiselta yhteisöltä saatu osinko on
veronalaista tuloa siten kuin tämän lain 33 a ja
33 b §:ssä säädetään, jos yhteisö on eri jäsen-
valtioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin
sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä
annetun neuvoston direktiivin 2011/96/EU,
sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston
direktiivillä 2013/13/EU, 2 artiklassa tarkoi-
tettu yhtiö.

Muulta kuin 1 momentissa tarkoitetulta ul-
komaiselta yhteisöltä saatu osinko on veron-
alaista tuloa siten kuin 33 a ja 33 b §:ssä sää-
detään, jos yhteisö on ilman valintamahdolli-
suutta ja vapautusta velvollinen suorittamaan
tulostaan, josta osinko on jaettu, veroa vähin-
tään kymmenen prosenttia, ja:

1) yhteisön kotipaikka on Euroopan ta-
lousalueeseen kuuluvan valtion verolainsää-
dännön mukaan tässä valtiossa ja yhteisön
kotipaikka kaksinkertaisen verotuksen välttä-
mistä koskevan sopimuksen mukaan ei ole
Euroopan talousalueen ulko-puolella olevassa
valtiossa; tai

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

Muulta kuin 1 ja 2 momentissa tarkoite-
tulta ulkomaiselta yhteisöltä saatu osinko on
kokonaan veronalaista ansiotuloa.

Ulkomaisen yhteisön osakkeiden 33 b §:n
1 momentissa tarkoitettua vuotuista tuottoa
laskettaessa sovelletaan varojen arvostami-
sesta verotuksessa annetun lain säännöksiä
osakkeen verovuoden matemaattisen arvon
laskennasta. Matemaattisen arvon lasken-
nassa tarvittavan selvityksen puuttuessa vuo-
tuinen tuotto lasketaan siitä osakkeen käy-
västä arvosta, joka sillä oli omistajan hallussa
osingon jakovuotta edeltäneen verovuoden
päättyessä. Käyvällä arvolla tarkoitetaan
omaisuuden todennäköistä luovutushintaa.

33 d §

Muita osinkotuloa koskevia säännöksiä

Verotusmenettelystä annetun lain
(1558/1995) 29 §:ssä tarkoitetusta peitellystä

osingosta 75 prosenttia on ansiotuloa ja
25 prosenttia verovapaata tuloa. Peitelty
osinko on kuitenkin kokonaan veronalaista
ansiotuloa, jos peitelty osinko on saatu tämän
lain 33 c n 3 momentissa tarkoitetulta ulko-
maiselta yhteisöltä.
— — — — — — — — — — — — —

45 a §

Varojenjaon verottaminen luovutuksena

Muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiös-
tä saatua osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:n
1 kohdassa tarkoitettua varojenjakoa vapaan
oman pääoman rahastosta pidetään veronalai-
sena luovutuksena siltä osin kuin verovelvol-
liselle palautetaan tämän yhtiöön tekemä pää-
omansijoitus, jos:

1) pääomansijoituksen tekemisestä on va-
roja jaettaessa kulunut enintään kymmenen
vuotta; ja

2) verovelvollinen esittää tässä pykälässä
tarkoitettujen edellytysten täyttymisestä luo-
tettavan selvityksen.

46 a §

Varojenjaossa saadun luovutusvoiton
laskeminen

Luovutusvoittoa laskettaessa 45 a §:ssä tar-
koitetusta varojenjaosta vähennetään osak-
keen poistamaton hankintameno, kuitenkin
enintään luovutuksena pidettävän varojenjaon
määrä. Jos osakkeen poistamaton hankinta-
meno on luovutuksena pidettävää varojenja-
koa pienempi, vähennetään poistamattoman
hankintamenon määrä.

Luovutusvoiton laskennassa vähennetty
hankintamenon määrä vähennetään osakkeen
poistamattomasta hankintamenosta.

124 §

Veron määräytyminen

— — — — — — — — — — — — —
Pääomatulosta suoritetaan tuloveroa

30 prosenttia (pääomatulon tuloveropro-
sentti). Siltä osin kuin verovelvollisen vero-
tettavan pääomatulon määrä ylittää 40 000
euroa, pääomatulosta suoritetaan veroa 32

2 1237/2013



prosenttia (pääomatulon korotettu tulovero-
prosentti). Yhteisön tuloveroprosentti on 20.
Yhteisetuuden tuloveroprosentti on 28. Yh-
teisöjen ja yhteisetuuksien veron jakautumi-
sesta eri veronsaajien kesken säädetään ve-
rontilityslaissa (532/1998).
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2014.

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran
vuodelta 2014 toimitettavassa verotuksessa.
Jos päätös yhteisön tilikauden muuttamisesta
on tehty 21 päivänä maaliskuuta vuonna
2013 tai sen jälkeen niin, ettei yhteisön vero-

vuosi pääty vuonna 2013, tai niin, että
vuonna 2014 päättyvä verovuosi on alkanut
vuonna 2013 maaliskuun 21 päivän jälkeen,
yhteisön tuloveroprosentti on verovuodelta
2014 toimitettavassa verotuksessa kuitenkin
24,5 prosenttia.

Lakia sovelletaan 1 päivänä tammikuuta
2014 tai sen jälkeen saatuun varojenjakoon
vapaan oman pääoman rahastosta. Siltä osin
kuin varojenjako sisältää pääomansijoituksia,
jotka on tehty ennen lain voimaantuloa,
33 b §:n 6 momenttia sekä 45 a ja 46 a §:ää
sovelletaan kuitenkin ensimmäisen kerran va-
rojenjakoon, joka on saatu 1 päivänä tammi-
kuuta 2016.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013
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