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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ennakkoperintälain 
3 lq.vun otsikon ja 31 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö 

Esityksessä ehdotetaan ennakonpidätysvelvol
lisuus ulotettavaksi haltijalle maksettavaksi ase
tettuihin pankkien sitoumuksiin. Pidätysvelvol
lisuus koskisi ns. sijoitustodistusten nojalla 

maksettuja veronalaisia korkoja. Laki on tarkoi
tus saattaa voimaan heti eduskunnan hyväk
syttyä ehdotuksen. 

PERUSTELUT 

Liikepankkilain (540/69) 32 §:n 1 momen
tin, säästöpankkilain (541/69) 37 §:n, osuus
pankkilain ( 542/69) 28 § :n . ja Postipankki
lain 12 §:n 4 momentin (683/78) säännösten 
mukaan pankit eivät ilman valtiovarainministe
riön lupaa ole oikeutettuja antamaan haltijalle 
maksettavaksi asetettuja sitoumuksia. Nä1den 
säännösten nojalla on vuosittain annettu muu· 
tama debentuurilainan liikkeeseen laskemista 
koskeva lupa. 

Valtiovarainministeriö on vuonna 1982 
myöntänyt eräälle liikepankille määräajaksi lu
van antaa 200 miljoonan markan yhteismäärään 
saakka haltijalle maksettavaksi asetettuja, mark
kamääräisiä juoksevan velkakirjan luonteisia 
sitoumuksia, joita kutsutaan sijoitustodistuk
siksi. Velkakirjoja liikkeeseen laskettaessa on 
noudatettava ministeriön määräämiä ehtoja. 
Sijoitustodistuksia annetaan näiden ehtojen mu
kaan vain yhteisömuotoisille sijoittajille ja to
distuksen määrä on vähintään yksi miljoona 
markkaa. Sijoitus voidaan tehdä vähintään 
yhden ja enintään 12 kuukauden ajaksi. Pankki 
voi lunastaa sijoitustodistukset takaisin ennen 
eräpäivää. Myös muita vastaavan tyyppisiä ha
kemuksia on parhaillaan vireillä. 

Sijoitustodistus on todistus tietyn suuruisesta 
ja tietyksi ajaksi pankkiin tehdystä sijoitukses
ta, joka maksetaan takaisin todistuksen halti-

168200523A 

jalle todistuksessa mainituin ehdoin. Obligaatio
ja debentuurilainoista sekä muista joukkovelka
kirjalainoista annetun lain (553/69) säännök
set eivät sovellu näihin todistuksiin, koska 
lainaehdoista ja korosta sovitaan kussakin ta
pauksessa erikseen pankin ja sijoittajan kesken. 
Sijoitustodistuksiin ei voida soveltaa myöskään 
talletuksia koskevia säännöksiä. Kysymys on 
pankin antamasta velkasitoumuksesta, jota kos
kevat velkakirjalain (622/47) säännökset hal
tijalle asetetuista juoksevista velkakirjoista. 

Valtiovarainministeriön edellä mainitun luvan 
ehtojen mukaan sijoitustodistuksia annetaan 
vain yhteisömuotoisille sijoittajille. Todistukset 
ovat kuitenkin haltijalle asetettuina jälleenmyy
tävissä myös luonnollisille henkilöille. Sijoitus 
ja sen tuotto ovat veronalaisia tulo- ja varalli
suusverotuksessa. 

Osingosta sekä osuuspääoman, obligaatiolai
nan, debentuurilainan ja muun joukkovelka
kirjalainan veronalaisesta korosta on toimitet
tava ennakonpidätys. Sen sijaan edellä maini
tulle sijoitukselle maksetusta veronalaisesta ko
rosta ei ole toimitettava ennakonpidätystä. 

Eri sijoitusmuotojen saattamiseksi keskenään 
yhdenmukaisen verotuskohtelun alaiseksi enna
konpidätysvelvollisuus ehdotetaan ulotettavaksi 
myös edellä mainitulle sijoitukselle maksetta
viin veronalaisiin korkoihin. Ennakonpidätyk-
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sen suuruus määrättäisiin asetuksella, ei kui
tenkaan suuremmaksi kuin 50 prosentiksi ko
ron määrästä. 

Kun kysymyksessä on uusi sijoitusmuoto, 
ehdotettu lainmuutos takaisi osaltaan saman
laiset kilpailuedellytykset eri sijoitusmuotojen 
kesken. Samalla muutos estäisi väärinkäy
töksiä tulo- ja varallisuusverotuksessa. Enn11k
koperintälaissa on toisaaha säännökset pidä
tysvelvollisuudesta vapauttamiselle niissä ta
pauksissa, joissa ei ole asiallisia edellytyksiä pi
dätyksen toimittamiselle. Ennakonpidätystä ei 
ennakkoperintälain 32 § :n 1 momentin mu-

kaan toimiteta osingosta tai korosta, joka suori
tetaan muun muassa kotimaiselle osakeyhtiölle 
tai osuuskunnalle taikka sellaiselle muulle yh
teisölle tai henkilölle, joka esittää selvityksen 
siitä, ettei hän lain mukaan ole verovelvolli
nen sanotunlaisesta tulosta. 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan heti edus
kunnan hyväksyttyä ehdotuksen ja, mikäli mah
dollista, jo vuoden 1982 puolivälistä lukien. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
ennakkoperintälain 3 luvun otsikon ja 31 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennak
koperintälain 3 luvun otsikko ja 31 § :n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat 26 päivänä loka
kuuta 1972 annetussa laissa (706/72), näin kuuluviksi: 

3 luku 

Ennakonpidätys osingosta ja korosta 

31 § 
Maksamastaan osingosta ja osuuspääoman 

korosta on osakeyhtiön ja osuuskunnan toimi
tettava ennakonpidätys. Niin ikään on obligaa
tiolainan, debentuurilainan sekä muun joukko
velkakirjalainan liikkeeseen laskijan toimitet
tava lainan korosta ennakonpidätys. Rahalai
toksen on toimitettava ennakonpidätys haltijalle 

Helsingissä 14 päivänä toukokuuta 1982 

maksettavaksi asetetusta sitoumuksesta maksa
mastaan korosta. Osingosta ja edellä maini
tuista koroista toimitettavan ennakonpidätyksen 
suuruus määrätään asetuksella, ei kuitenkaan 
suuremmaksi kuin 50 prosentiksi osingon tai 
koron määrästä. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Mauno Forsman 
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Liite 

Laki 
ennakkoperintälain 3 luvun otsikon ja 31 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennak
koperintälain 3 luvun otsikko ja 31 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat 26 päivänä loka
kuuta 1972 annetussa laissa (706/72), näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

3 luku. 

Ennakonpidätys osingosta s e k ä o s u u s
p ä ä o m a n, o b l i g a a t i o l a i n a n, d e
bentuurilainan ja muun joukko-

velkakirjan korost~ 

31 §. 
Maksamastaan osingosta ja osuuspääoman 

korosta on osakeyhtiön ja osuuskunnan toimi
tettava ennakonpidätys. Niin ikään on obligaa
tiolainan, debentuurilainan sekä muun joukko
velkakirjalainan liikkeeseen laskijan toimitet
tava lainan korosta ennakonpidätys. Osingosta 
ja edellä mainituista koroista toimitettavan 
ennakonpidätyksen suuruus määrätään asetuk
sella, ei kuitenkaan suuremmaksi kuin 50 pro
sentiksi osingon tai koron määrästä. 

Ehdotus 

3 luku 

Ennakonpidätys osingosta ja k o r o s ta 

31 § 
Maksamastaan osingosta ja osuuspaaoman 

korosta on osakeyhtiön ja osuuskunnan toimi
tettava ennakonpidätys. Niin ikään on obligaa
tiolainan, debentuurilainan sekä muun joukko
velkakirjalainan liikkeeseen laskijan toimitet
tava lainan korosta ennakonpidätys. Rahalai
toksen on toimitettava ennakonpidätys haltijalle 
maksettavaksi asetetusta sitoumuksesta maksa
mastaan korosta. Osingosta ja edellä maini
tuista koroista toimitettavan enoakanpidätyksen 
suuruus määrätään asetuksella, ei kuitenkaan 
suuremmaksi kuin 50 prosentiksi osingon tai 
koron määrästä. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 




