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

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Yhteisömuotoisen yritystoiminnan verotuksen 
keventämiseksi esityksessä ehdotetaan yhteisöve
rokannan lievennyssäännön yläraja koeotettavaksi 

130 000 markasta 250 000 markkaan. Lakia so
vellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 1984 
toimitettavassa verotuksessa. 

PERUSTELUT 

Yhteisöt maksavat valtion tuloveroa suhteelli
sen verokannan mukaan. Yhteisöjen tuloveropro
sentti on nykyisin 43. Tulo- ja varallisuusverolain 
59 §:n mukaan osakeyhtiön ja muidenkin yhtei
söjen verotettavaan tuloon sovelletaan valtionve
rotuksessa täyttä verokantaa kuitenkin vain sil
loin, kun tämä tulo on 130 000 markkaa tai sitä 
enemmän. Teknisesti lievennys toteutetaan siten, 
että vero määrätään alennetun verotettavan tulon 
perusteella. Jos kotimaisen yhteisön verotettava 
tulo on alle 130 000 markkaa, otetaan tuloveron 
määräämisen perusteeksi ainoastaan yhtä monta 
täyttä prosenttia yhteisön verotettavasta tulosta 
kuin siihen sisältyy 1 300 markan määriä. 

Tulo- ja varallisuusverolain 59 §:ään sisältyvä 
yhteisöverokannan lievennyssäännös koskee kaik
kia osakeyhtiöitä riippumatta yhtiön koosta. Käy
tännössä tällä säännöksellä on kuitenkin suurin 
merkitys pienille ja keskisuurille osakeyhtiöille, 
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koska suuryhtiöiden verotettava tulo harvemmin 
sijoittunee alueelle, johon lievennystä sovelle
taan. Säännöstä ehdotetaan tarkistettavaksi siten, 
että se verotettavan tulon raja, johon asti koti
maisille yhteisöille myönnetään tuloveron asteit
tainen vähennys, koeotettaisiin 130 000 markasta 
250 000 markkaan. 

Yhteisöverokannan lieventäminen saattaisi las
kennallisesti merkitä kevennystä pienen ja keski
suuren yritystoiminnan valtionveroon arviolta 60 
miljoonaa markkaa vuoden 1984 tasolla. Laki on 
tarkoitus saattaa voimaan heti kun eduskunta on 
sen hyväksynyt, ja sitä sovellettaisiin ensimmäi
sen kerran vuodelta 1984 toimitettavassa verotuk
sessa. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 



2 1984 vp. - HE n:o 77 

Laki 
tulo- ja varallisuusverolain 59 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 31 päivänä joulukuuta 1974 annetun tulo- ja 
varallisuusverolain 59 §, sellaisena kuin se on 11 päivänä joulukuuta 1981 annetussa laissa (860/81), 
näin kuuluvaksi: 

59 § 
Jos kotimaisen yhteisön verotettava tulo on alle 

250 000 markkaa tai verotettava varallisuus alle 
50 000 markkaa, otetaan edellisessä tapauksessa 
tuloveron määrääiDisen perusteeksi ainoastaan 
yhtä monta täyttä prosenttia yhteisön verotetta
vasta tulosta kuin siihen sisältyy 2 500 markan 
määriä ja jälkimmäisessä tapauksessa, mikäli yh
teisö ei ole varallisuuden perusteella suoritetta-

Helsingissä 11 päivänä toukokuuta 1984 

vasta verosta vapaa, varallisuusveron määräämi
sen perusteeksi yhtä monta täyttä prosenttia 
yhteisön verotettavasta varallisuudesta kuin sii
hen sisältyy 500 markan määriä. 

Tämä laki tulee voimaan palVana 
kuuta 1984. Sitä sovelletaan ensimmäisen kerran 
vuodelta 1984 toimitettavassa verotuksessa. 

Tasavallan Presidentti 
MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Pekka Vennamo 
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Liite 

Laki 
tulo- ja varallisuusverolain 59 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 31 päivänä joulukuuta 197 4 annetun tulo- ja 
varallisuusverolain 59 §, sellaisena kuin se on 11 päivänä joulukuuta 1981 annetussa laissa {860/81), 
näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

59 § 
Jos kotimaisen yhteisön verotettava tulo on alle 

130 000 markkaa tai verotettava varallisuus alle 
50 000 markkaa, otetaan edellisessä tapauksessa 
tuloveron määrääiDisen perusteeksi ainoastaan 
yhtä monta täyttä prosenttia yhteisön verotetta
vasta tulosta kuin siihen sisältyy 1 300 markan 
määriä ja jälkimmäisessä tapauksessa, mikäli yh
teisö ei ole varallisuuden perusteella suoritetta
vasta verosta vapaa, varallisuusveron määräämi
sen perusteeksi yhtä monta täyttä prosenttia 
yhteisön verotettavasta varallisuudesta kuin sii
hen sisältyy 500 markan määriä. 

Ehdotus 

59 § 
Jos kotimaisen yhteisön verotettava tulo on alle 

250 000 markkaa tai verotettava varallisuus alle 
50 000 markkaa, otetaan edellisessä tapauksessa 
tuloveron määräämisen perusteeksi ainoastaan 
yhtä monta täyttä prosenttia yhteisön verotetta
vasta tulosta kuin siihen sisältyy 2 500 markan 
määriä ja jälkimmäisessä tapauksessa, mikäli yh
teisö ei ole varallisuuden perusteella suoritetta
vasta verosta vapaa, varallisuusveron määräämi
sen perusteeksi yhtä monta täyttä prosenttia 
yhteisön verotettavasta varallisuudesta kuin sii
hen sisältyy 500 markan määriä. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1984. Sitä sovelletaan ensimmäisen kerran 
vuodelta 1984 toimiteltavassa verotuksessa. 




