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Laki
tuloverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään tuloverolakiin (1535/1992) uusi 66 a § seuraavasti:

66 a §

Työsuhteeseen perustuva osakeanti muussa kuin julkisesti noteeratussa osakeyhtiössä

Verovelvollisen merkitessä työsuhteeseen perustuvassa osakeannissa työnantajanaan
toimivan muun osakeyhtiön kuin 33 a §:ssä tarkoitetun julkisesti noteeratun osakeyhtiön
osakkeita veronalaista ansiotuloa muodostuu vain siltä osin kuin merkintähinta alittaa en-
nen osakeannin merkintäajan alkamista viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen perusteella
varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 9 §:n mukaisesti yhtiön osakkeelle las-
ketun matemaattisen arvon. Edellytyksenä on, että etu on henkilöstön enemmistön käytet-
tävissä. Tätä momenttia ei sovelleta siltä osin kuin verovelvollisen, hänen perheenjäsenen-
sä tai heidän yhdessä omistamansa osuus suoraan tai välillisesti ylittää kymmenen pro-
senttia yhtiön osakkeista tai vastaavan osuuden yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta
äänimäärästä. Tätä momenttia ei sovelleta yhtiön hallituksen eikä hallintoneuvoston jäse-
neen, joka ei ole työsuhteessa yhtiöön ja ei saa työstään ennakkoperintälain (1118/1996)
13 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua palkkaa.

Edellä 1 momenttia sovellettaessa yhtiön nettovarallisuuteen lisätään mainitussa mo-
mentissa tarkoitetun tilikauden päättymisen ja osakeannin merkintäajan alkamisen välise-
nä aikana yhtiölle osakeannissa tai muutoin oman pääoman sijoituksena maksettu määrä
ja vähennetään kyseiseltä tilikaudelta jaettavaksi päätetty osinko ja palautettavaksi päätet-
ty oman pääoman sijoitus. Jos tilikauden päättymisen ja osakeannin merkintäajan alkami-
sen välisenä aikana on tapahtunut sulautuminen tai jakautuminen taikka yhtiö on syntynyt
toimintamuodon muutoksen seurauksena, oikaistaan nettovarallisuutta noudattaen varo-
jen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 11 ja 13 §:n säännöksiä. Matemaattinen arvo
saadaan jakamalla nettovarallisuus osakeannin merkintäajan alkaessa yhtiön ulkona ole-
vien osakkeiden lukumäärällä. Uuden yhtiön osakkeen arvo määräytyy mainitun lain
10 §:n perusteella.

Tämän pykälän soveltamisen edellytyksenä osakemerkinnän verotukseen on lisäksi, et-
tä:

1) yhtiön kotipaikka sijaitsee Euroopan talousalueella tai sellaisessa Euroopan talous-
alueen ulkopuolella sijaitsevassa valtiossa, jonka kanssa Suomi on sopinut viranomaisten
välisestä riittävästä tietojenvaihdosta veroasioissa ja tietojenvaihto tosiasiallisesti myös
toteutuu;

2) yhtiö harjoittaa merkintähetkellä elinkeinotulon verottamisesta annetussa laissa tar-
koitettua elinkeinotoimintaa;
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3) yhtiön omaisuus muodostuu pääosin muusta kuin elinkeinotulon verottamisesta an-
netun lain 12 a §:ssä tarkoitetusta omaisuudesta viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen pe-
rusteella laskettuna; ja

4) yhtiö on merkintähetkellä ennakkoperintälain 31 §:n 2 momentissa tarkoitettu sään-
nöllisesti palkkaa maksava työnantaja, joka kuuluu mainitun lain 25 §:ssä tarkoitettuun
ennakkoperintärekisteriin tai sellainen ulkomainen yhtiö, joka ei kuulu Suomen ennakko-
perintärekisteriin ja joka osoittaa, ettei sillä ole mainitun lain 26 §:ssä tarkoitettuja laimin-
lyöntejä.

Jos tässä pykälässä säädetyt edellytykset eivät täyty, tämän pykälän perusteella laskettu
osakkeen arvo ylittää 90 prosenttia osakkeen käyvästä arvosta tai osakemerkintä perustuu
66 §:n 3 momentissa tarkoitettuun työsuhdeoptioon, osakemerkinnän verotukseen sovel-
letaan, mitä 66 §:ssä säädetään.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.
Tätä lakia sovelletaan osakeanteihin, joita koskeva päätös tehdään tämän lain voimaan-

tulon jälkeen.
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