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maatilatalouden tuloverolain 5 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan maatilatalouden tuloverolain (543/1967) 5 §:n 1 momentin 14 ja 15 kohta, sellai-

sina kuin ne ovat laissa 1239/2013, sekä
lisätään 5 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 847/1970, 718/1990,

1541/1992 ja 1239/2013, uusi 16 ja 17 kohta seuraavasti:

5 §
Edellä 4 §:ssä tarkoitettuja maatalouden

verovuoden veronalaisia tuloja ovat muun
ohessa:
— — — — — — — — — — — — —

14) maatalouteen kuuluvan omaisuuden
tuottamat korot, 25 prosenttia muusta kuin
julkisesti noteeratusta osuuskunnasta saa-
dusta tuloverolain 33 e §:ssä tarkoitetusta
ylijäämästä tämän momentin 17 kohdassa tar-
koitettua ylijäämänpalautusta lukuun otta-
matta 5 000 euroon saakka siltä osin kuin
verovelvollisen henkilökohtaiseen pääomatu-
loon kuuluva tällainen ylijäämä ei ylitä
5 000 euroa ja 75 prosenttia tämän ylittävältä
osalta, 75 prosenttia muusta kuin julkisesti
noteeratusta yhtiöstä saadusta osingosta,
85 prosenttia julkisesti noteeratusta yhtiöstä
saadusta osingosta ja julkisesti noteeratusta
osuuskunnasta saadusta tuloverolain
33 e §:ssä tarkoitetusta ylijäämästä tämän
momentin 17 kohdassa tarkoitettua ylijää-
mänpalautusta lukuun ottamatta, yhteisön
saamat osingot ja mainitut suoritukset kuiten-
kin siten kuin elinkeinotulon verottamisesta
annetun lain (360/1968) 6 a ja 6 d §:ssä sää-
detään;

15) tuloverolain 33 a §:n 3 momentissa ja
33 b §:n 6 momentissa tarkoitettu osinkona
pidettävä vapaan oman pääoman rahastosta
saatu varojenjako; varojenjakoon sovelletaan
tuloverolain 45 a §:ssä säädetyin poikkeuk-
sin, mitä tämän momentin 14 kohdassa sää-
detään osingosta;

16) tuloverolain 33 f §:n 1 momentissa tar-
koitettu ylijäämänä pidettävä vapaan oman
pääoman rahastosta saatu varojenjako; varo-
jenjakoon sovelletaan tuloverolain 33 f §:n
2 ja 3 momentissa säädetyin poikkeuksin,
mitä tämän momentin 14 kohdassa säädetään
ylijäämästä;

17) osuuskunnasta saatu elinkeinotulon ve-
rottamisesta annetun lain 18 §:n 4 momen-
tissa tarkoitettu osuuskunnalle vähennyskel-
poinen ylijäämänpalautus.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2015.

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran
vuodelta 2015 toimitettavassa verotuksessa.
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