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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tulo- ja varallisuusverolain 
48 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että verohallituksen si
jasta verolautakunnalla olisi oikeus vahvistaa 
osakkeiden verotusarvot sellaisille osakeyhtiöille, 
joiden osakepääoma on alle 1,5 miljoonaa mark-

kaa. Nykyisin vastaava raja on 500 000 markkaa. 
Laki ehdotetaan saarettavaksi voimaan heti, kun 
eduskunta on sen hyväksynyt. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja ehdotetut 
muutokset 

Tulo- ja varallisuusverolain 48 §:n 1 momen
tin mukaan verohallitus vahvistaa verotusarvon 
kotimaisille obligaatioille sekä sellaisten osakeyh
tiöiden, lukuun ottamatta asunto-osakeyhtiöitä, 
osakkeille, joiden osakepääoma verovuotta edel
täneen kalenterivuoden päättyessä on ollut vä
hintään 500 000 markkaa, sekä sellaisille osak
keille ja muille arvopapereille, joiden osalta vero
hallitus katsoo sen tarpeelliseksi. 

Osakepääoman rajaa, jonka perusteella toimi
vallan jako verohallituksen ja verolautakuntien 
välillä määräytyy, on nostettu viimeksi tulo- ja 
varallisuusverolain säätämisen yhteydessä vuonna 
1974. Tuolloin raja nousi 50 000 markasta 
500 000 markkaan. Tämän muutoksen jälkeen 
niiden osakeyhtiöiden lukumäärä, joiden osak
keiden verotusarvojen vahvistaminen kuuluu ve
rohallitukselle, laski 4 000 kappaleesta 900 kap
paleeseen. Tämän jälkeen määrä on kasvanut 
noin sadalla vuodessa ja on nyt 1 800 kappaletta. 

Tulo- ja varallisuusverolain 48 § :n 5 momen
tin mukaan valtiovarainministeriö antaa tarkem
mat määräykset perusteista, joiden mukaan vero
lautakunnan on vahvistettava niiden arvopape
rien verotusarvot, joiden vahvistaminen ei kuulu 
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verohallitukselle. Valtiovarainministeriö on anta
nut asiaa koskevan päätöksen 22 päivänä loka
kuuta 1975 (816/75). 

Verolautakuntien lisäksi myös verohallitus on 
noudattanut pääsääntöisesti edellä mainitun pää
töksen mukaisia perusteita verotusarvoja vahvista
essaan. Lisäksi käytännössä yksittäisen verolauta
kunnan vahvistamaa osakkeen verotusarvoa on 
sellaisenaan noudatettu myös muissa verolauta
kunnissa. Näin ollen osakkeiden verotusarvojen 
vahvistamiskäytäntö on ollut yhtenäinen siitä 
riippumatta, onko osakkeen verotusarvon vahvis
tanut verohallitus vai verolautakunta. Yhtenäi
syyttä tulee vastaisuudessa vielä edistämään se, 
että vuodelta 1983 toimitettavasta verotuksesta 
alkaen kaikkien liikeosakkeiden verotusarvot las
ketaan atk:n avulla. Tämä vähentää myös lasku
virheiden mahdollisuutta. Tässä yhteydessä vero
toiroistoille tullaan antaman teknisten ohjeiden 
lisäksi entistä enemmän aineellisoikeudellista oh
jausta. Uuteen laskentajärjestelmään siirryttäessä 
olisi verohallinnon kannalta tarkoituksenmukais
ta, että mahdollisimman monen osakeyhtiön 
osakkeiden verotusarvot laskettaisiin verotoimis
toissa ja verolautakunnissa. 

Edellä oleva perusteella esityksessä ehdotetaan 
tulo- ja varallisuusverolain 48 §:ää muutettavaksi 
siten, että verohallituksen asemesta verolauta-
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kunta voisi vahvistaa sellaisten osakeyhtiöiden 
osakkeiden verotusarvot, joiden osakepääoma on 
alle 1 500 000 markkaa. Verohallitus voisi edel
leenkin vahvistaa myös tähän ryhmään kuuluvan 
osakeyhtiön osakkeiden verotusarvon, jos se yksit
täistapauksessa pitää tällaista menettelyä tarpeel
lisena. 

2. Esityksen vaikutukset 

Ehdotetun muutoksen jälkeen niiden osakeyh
tiöiden lukumäärä, joiden osakkeiden verotusar
vojen vahvistaminen jäisi verohallitukselle, vähe
nisi noin 700 osakeyhtiöön. Tämä helpottaisi 
verohallinnon työtä. Muutos ei heikentäisi oi-

keusvarmuutta eikä verotuksen yhtenäisyyttä, 
kun otetaan huomioon laskentatekniikan kehitty
minen ja se, että verotusarvojen vahvistamisme
nettely on jo nyt ollut varsin yhtenäistä. 

3. Voimaantulo ja soveltaminen 

Muutos ehdotetaan saatettavaksi voimaan heti 
kun eduskunta on sen hyväksynyt. Sitä sovellet
taisiin ensimmäisen kerran vahvistettaessa arvo
papereiden verotusarvoja lain voimaantulovuo
delta toimitettavaa verotusta varten. 

Edellä olevan petusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
tulo- ja varallisuusverolain 48 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 31 päivänä joulukuuta 1974 annetun tulo- Ja 
varallisuusverolain (1043/74) 48 §:n 1 momentti näin kuuluvaksi: 

48 § 
Verohallitus vahvistaa verotusarvon kotimaisil

le obligaatioille sekä sellaisten osakeyhtiöiden, 
lukuun ottamatta asunto-osakeyhtiöitä, osakkeil
le, joiden osakepääoma verovuotta edeltäneen 
kalenterivuoden päättyessä on ollut vähintään 
1 500 000 markkaa, niin myös osakkeille ja muil
le arvopapereille, joiden osalta verohallitus kat
soo sen tarpeelliseksi. 

Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 1983 

Tämä laki tulee v01maan päivänä 
kuuta 198 . Sitä sovelletaan ensimmäisen 

kerran vahvistettaessa arvopaperien verotusarvoja 
lain voimaantulovuodelta toimitettavaa verotusta 
varten. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Pekka Vennamo 
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Liite 

Laki 
tulo- ja varallisuusverolain 48 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 31 päivänä joulukuuta 1974 annetun tulo- Ja 
varallisuusverolain (1043/74) 48 §:n 1 momentti näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

48 §. 
Verohallitus vahvistaa verotusarvon kotimaisil

le obligaatioille sekä sellaisten osakeyhtiöiden, 
lukuun ottamatta asunto-osakeyhtiöitä, osakkeil
le, joiden osakepääoma verovuotta edeltäneen 
kalenterivuoden päättyessä on ollut vähintään 
500 000 markkaa, niin myös osakkeille ja muille 
arvopapereille, joiden osalta verohallitus katsoo 
sen tarpeelliseksi. 

Ehdotus 

48 § 
Verohallitus vahvistaa verotusarvon kotimaisil

le obligaatioille sekä sellaisten osakeyhtiöiden, 
lukuun ottamatta asunto-osakeyhtiöitä, osakkeil
le, joiden osakepääoma verovuotta edeltäneen 
kalenterivuoden päättyessä on ollut vähintään 
1 500 000 markkaa, niin myös osakkeille ja muil
le arvopapereille, joiden osalta verohallitus kat
soo sen tarpeelliseksi. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . Sitä sovelletaan ensimmäisen 

kerran vahvistettaessa arvopaperien verotusarvoja 
lain voimaantulovuodelta toimiteitavaa verotusta 
varten. 




