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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ennakkoperintälain 
31 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan ennakkoperinnän ja lo
pullisen verotuksen vastaavuutta parannettavaksi 
siten, että rahalaitos ja osuuskunnan säästökassa 
velvoitettaisiin toimittamaan enoakanpidätys si-

joitustilille tehdystä ja muusta veronalaisesta tal
letuksesta maksamastaan korosta. Laki on tarkoi
tus saattaa voimaan mahdollisimman pian sen 
jälkeen, kun eduskunta on sen hyväksynyt. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

Sellaisesta tulosta ja varallisuudesta, joiden 
perusteella on suoritettava tulo- ja varallisuusve
roa, kunnallisveroa, kirkollisveroa ja kansaneläke
laitokselle suoritettavaa vakuutusmaksua, toimi
tetaan ennakkoperintä siten kuin ennakkoperin
tälaissa (418/59) on säädetty. Kuten lain 1 §:n 
sanamuodosta käy selville, laki koskee näin ollen 
vain veronalaisia tuloja ja varoja. Näiden suhteen 
ennakonpidätyksenä ja ennakonkantona toimi
tettava ennakkoperintä on siten kattava, että 
kaikki ne tulot, joista ei ole säädetty toimitetta
vaksi ennakonpidätystä, joutuvat lain 36 §:n no
jalla enoakankannon piiriin. Varallisuusveron en
nakkoperintä toimitetaan aina ennakonkantona. 

Ennakkoperintä osinko- ja korkotuloista toimi
tetaan yleensä ennakonpidätyksenä sen mukaan 
kuin ennakkoperintälain 3 luvussa säädetään. 
Lain 31 §:n 1 momentin mukaan enoakanpidä
tys on toimitettava osakeyhtiön osingosta, osuus
pääoman korosta, joukkovelkakirjalainan korosta 
sekä rahalaitoksen haltijalle maksettavaksi asetta
masta sitoumuksesta maksetusta korosta. Enoa
kanpidätys näistä on ennakkoperintäasetuksen 
(904/78) 38 §:n 1 momentissa määrätty 50 pro
sentiksi eli lain sailiman enimmäismäärän suurui
seksi. 
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Ennakkoperintälain 32 §:n mukaan enoakan
pidätystä ei toimiteta osingosta tai korosta, joka 
suoritetaan valtiolle tai sen laitokselle, kunnalle, 
kuntayhtymälle, seurakunnalle tahi kotimaiselle 
osakeyhtiölle tai osuuskunnalle tai sellaiselle 
muulle yhteisölle tai henkilölle, joka esittää selvi
tyksen siitä, ettei hän ole lain mukaan verovelvol
linen mainitusta tulosta. 

Ennakkoperintäasetuksen 38 §:n 2 momentissa 
on säädetty omaisuustulovähennyksen huomioon 
ottamisesta osinkojen ja korkojen enoakanpidä
tystä toimitettaessa. Asetuksen mukaan enoakan
pidätys toimitetaan vain siltä osin kuin osinkojen 
ja korkojen yhteismäärä saman kalenterivuoden 
aikana ylittää omaisuustulovähennyksen enim
mäismäärän. Enoakanpidätyksen toimittamatta 
jättämisen edellytyksenä on verotoimiston anta
man todistuksen eli niin kutsutun osinkoverokir
jan esittäminen osingon tai koron maksajalle. 
Osinkoverokirja lähetetään automaattisesti niille 
verovelvollisille, joilla on viimeksi toimitetussa 
verotuksessa ollut osinkotuloa. Muut verovelvolli
set saavat sen pyynnöstä. Vuodelle 1985 valmis
tettiin yhteensä 540 000 osinkoverokirjaa. Osin
koverokirjamenettelyä on viime aikoina kehitetty 
siten, että osinkoverokirjaa vastaava pidätysva
pautustieto siirretään suoraan atk:n avulla osin
gon tai koron maksajalle verovelvollisen antaman 
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valtakirjan perusteella. Menettelyssä ovat mukana 
suurimmat pankit ja osuuspääoman koron mak
sajat, ja se koskee jo noin 420 000 verovelvollista. 

Ennakonpidätysvelvollisuutta rajoittavia mää
räyksiä voi antaa myös verohallitus, jolle on 
ennakkoperintälain 32 §:n 3 momentissa annettu 
valta erityisestä syystä määrätä, ettei korosta tai 
osingosta ole toimitettava ennakonpidätystä. Tä
män valtuutuksen nojalla verohallitus on antanut 
22 päivänä joulukuuta 1983 päätöksen (1092/ 
83), jonka mukaan ennakonpidätystä ei toimiteta 
korosta, joka suoritetaan raha-, vakuutus- tai 
eläkelaitokselle taikka tulo- ja varallisuusverolain 
13 §:n 2 momentissa tarkoitetulle yleishyöyllisel
le yhteisölle, eikä obligaatio- tai muun joukko
velkakirjalainan korosta, jos lainalle on myönnet
ty obligaatiolainojen veronhuojennuslaissa tarkoi
tettu huojennus. 

Korkojen ja osinkojen ennakonpidätys ei sitä 
koskevien rajoitusten vuoksi kohdistu yleensä 
ennakonkannon piirissä oleviin verovelvollisiin. 
Poikkeuksena ovat avoimet ja kommandiittiyh
tiöt sekä yksityiset elinkeinon- ja maatilatalouden 
harjoittajat, joille maksetuista ennakkoperintä
lain 31 §:ssä tarkoitetuista osingoista ja koroista 
ennakonpidätys on toimitettava. 

Ennakkoperintälain 3 luvussa säädellyn korkoja 
koskevan ennakonpidätysvelvollisuuden ulkopuo
lelle jää huomattava osa veronalaisista korkotu
loista. Tällaisia ovat muun muassa ne talletuksille 
maksetut korot, joita ei ole säädetty verovapaiksi 
talletusten veronhuojennuslaissa (900 181 ). Mai
nitun lain mukaan luonnollisen henkilön ja eril
lisenä verovelvollisena verotettavan kotimaisen 
kuolinpesän veronalaiseksi tuloksi ei vuosilta 
1982-1985 toimitettavissa valtion- ja kunnallis
verotuksissa katsota korkoa talletuksesta, joka on 
tehty kotimaiseen liikepankkiin, osuuspankkiin, 
säästöpankkiin tai Postipankkiin yleisesti käytössä 
olevalle säästötilille, karttuvalle talletustilille, 
käyttötilille taikka 6, 12 tai 24 kuukauden 
määrä- tai irtisanomisaikaiselle tilille. Sama kos
kee tallettamista korko- ja tiliehdoiltaan näitä 
tilejä vastaaville tileille osuuskunnan säästökas
saan. Tällaista talletusta ei myöskään pidetä 
luonnollisen henkilön eikä erillisenä verovelvolli
sena verotettavan kotimaisen kuolinpesän veron
alaisina varoina. Tiliä pidetään yleisesti käytössä 
olevana, kun vähintään kaksi pankkiryhmää käyt
tää sitä samanlaisin korko- ja tiliehdoin yleisön 
talletusten vastaanottamiseen. Pankkiryhmänä 
pidetään laissa liikepankkeja, osuuspankkeja, 
säästöpankkeja ja Postipankkia. 

Talletusten veronhuojennuslain 3 §:n mukaan 
työnantajan perustamaan huoltokonttoriin talle
tetuista varoista ja niistä saaduista veronalaisista 
korkotuloista samoin kuin osuuskuntalain 18 a 
§:ssä tarkoitettuun lainausliikettä harjoittavaan 
osuuskuntaan tehdystä talletuksesta ja siitä saa
duista koroista saadaan tehdä laissa säädetyn 
enimmäismäärän suuruinen vähennys tulo- ja 
varallisuusverotuksessa. Vähennysten ylittävältä 
osalta nämä talletukset ovat veronalaisia. 

Myös muussa verolainsäädännössä on eräitä 
erityistalletuksia säädetty verovapaiksi. 

Verovapaat tilit on lueteltu laissa tyhjentävästi. 
Muulle tilille tehdyt talletukset ovat näin ollen 
veronalaisia. Veronalaisia ovat esimerkiksi 
shekki-, postisiirto- ja avistatilit sekä alle 6 kuu
kauden määräaikais- tai irtisanomisehtoinen tili 
samoin kuin määräaikainen valuuttatalletustili. 
Rahalaitoksissa on myös tilejä, joille maksettava 
korko ja tiliehdot poikkeavat talletusten veron
huojennuslaissa tarkoitetuista tileistä. Veronalai
sista tileistä ovat shekki- ja postisiirtotilit yleisim
mät. Estettä muidenkaan veronalaisten tilien 
avaamiseen ei ole. 

Yksityisille henkilöille tarkoitettuja veronalai
sia tilejä on tähän asti ollut käytössä varsin 
rajoitetusti. Verotuksen vuoksi tällaisilla tileillä ei 
ole sijoituskohteina ollut juuri menestymisen 
mahdollisuuksia. Tilanne on kuitenkin omai
suustulojen verotuskohtelun lieventymisen myötä 
muuttunut. Rahalaitokset ovatkin viime aikoina 
ottaneet käyttöön uuden sijoitustiliksi kutsutun 
tilimuodon. Tälle tilille tehdyt talletukset ovat 
veronalaisia siten, että talletuksesta maksettu kor
ko on saajalleen veronalaista tuloa ja talletus on 
tilinomistajan veronalaista varallisuutta. Sijoitus
tilille maksettava korko on korkeampi kuin vero
vapaille tileille maksettava korko, ja tili eroaa 
myös muilta ehdoiltaan verovapaista tileistä. 
Korkotulon perusteella verovelvollinen on oikeu
tettu tekemään tulo- ja varallisuusverolain 32 a 
§:n mukaisen omaisuustulovähennyksen. 

Voimassa olevien ennakkoperintäsäännösten 
mukaan rahalaitoksen ei tarvitse toimittaa enna
konpidätystä veronalaisen tilin korosta. Rahalai
toksen ei myöskään tarvitse oma-aloitteisesti il
moittaa veronalaisista koroista tai veronalaisista 
tileistä veroviranomaisille. 

Verovelvollisen on puolestaan veroilmoitukses
saan ilmoitettava veronalaiset korkotulonsa ja 
veronalaiset varansa. Talletusten veronhuojen
nuslain 4 §:n mukaan rahalaitoksen, joka ottaa 
talletuksen sellaiselle talletusten veronhuojennus
laissa mainitulle tilille, joka ei ole yleisesti käy-
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tossa, on ilmoitettava talletuksen veronalaisuu
desta tilin avaajalle ja annettava hänelle veroil
moitusta varten tarvittavat tiedot veronalaisista 
talletuksista ja niille maksetuista koroista. 

Useimmissa Euroopan maissa samoin kuin Yh
dysvalloissa ja Japanissa talletuksille maksetut 
korot ovat yleensä saajansa veronalaista tuloa. 
Tällöin on luonnollista, että rahalaitoksilla on 
myös velvollisuus toimittaa ennakonpidätys ko
roista ja antaa tietoja talletuksista veroviranomai
sille. OECD:n vuonna 1982 tekemän selvityksen 
mukaan yhdessätoista niistä 21 maasta, joissa 
korkotulo on veronalaista tuloa, pankit ovat vel
vollisia oma-aloitteisesti ilmoittamaan maksa
maosa koron ja koronsaajat veroviranomaisille. 
Näihin maihin kuuluvat myös Ruotsi, Norja ja 
Tanska. 

2. Ehdotettu muutos 

Henkilöverotuksen keskeisiä kehittämistavoit
teita ovat muun ohessa ennakkoperinnän ja lo
pullisen verotuksen vastaavuuden parantaminen 
sekä verovelvollisten ilmoitusvelvollisuuden su
pistaminen. Veronalaisista tuloista mahdollisim
man kattavasti toimitettava ennakonpidätys on 
edellytyksenä näiden tavoitteiden saavuttamisek
si, minkä lisäksi se selkiinnyttää henkilöverotus
ta, estää väärinkäsityksiä ja siten parantaa myös 
verovelvollisen oikeusturvaa. Erityisesti suurelle 
yleisölle tarkoitettujen veronalaisten talletusten 
yleistyessä henkilöverotuksen ennakkoperintäjär
jestelmää olisi näin ollen korjattava koronmaksa
jaa ennakonpidätys- ja tiedonantovelvollisuutta 
koskevien säännösten avulla. 

Edellä olevan perusteella ennakkoperintälain 
31 §:n 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että rahalaitoksen ja osuuskunnan säästö
kassan olisi toimitettava ennakonpidätys talletuk
selle maksamastaan korosta. Uudistus koskisi 
luonnollisesti vain veronalaisia korkoja, koska 
ennakkoperintälaki kokonaisuudessaan koskee 
vain veronalaisia tuloja. Ennakonpidätysvelvolli
suus koskisi myös korkoa, joka maksetaan säästö
pankin lisärahastosijoitukselle, työnantajan pe
rustamaan huoltokonttoriin tehdylle talletukselle 
tai osuuskuntalain 18 a §:ssä tarkoitetun lainaus
liikettä harjoittavan osuuskunnan ottarnalle talle
tukselle. 

Veronalaisten korkojen ennakkoperintäjärjes
telmän tulisi olla mahdollisimman joustava ja 
käytännön tarpeet huomioon ottava. Tämän 
vuoksi ennakonpidätysvelvollisuutta olisi rajoitet-

tava niissä tapauksissa, joissa uudistus ei johtaisi 
ennakkoperinnän ja lopullisen verotuksen vastaa
vuuden parantumiseen. Tarkoituksenmukaisinta 
on, että näistä rajoituksista päättäminen jätettäi
siin verohallituksen tehtäväksi siltä osin, kuin 
kysymyksessä eivät ole jo nykyisin lakiin tai 
ennakkoperintäasetukseen sisältyvät rajoitukset. 
Tähän verohallituksella on mahdollisuus ennak
koperintälain 32 §:n 3 momenttiin sisältyvän 
valtuutuksen nojalla. -

Verohallituksen tarkoituksena on antaa päätös, 
jonka mukaan ennakonpidätystä ei toimitettaisi 
shekki- ja postisiirtotileille maksettavista koroista. 
Kuten nykyisinkin, ennakonpidätysvelvollisuus ei 
koskisi myöskään raha-, vakuutus- tai eläkelaitok
selle taikka tulo- ja varallisuusverolain 13 §:n 2 
momentissa tarkoitetulle yleishyödylliselle yhtei
sölle maksettua osinkoa tai korkoa eikä obligaa
tio- tai muun joukkovelkakirjalainan korkoa, jos 
lainalle on myönnetty obligaatiolainojen veron
huojennuslaissa tarkoitettu veronhuojennus. Li
säksi ennakonpidätystä ei ulotettaisi tulo- ja va
rallisuusverolain 4 §: ssä tarkoitetuille yhteisöille 
ja yhtymille maksettuihin talletuskorkoihin. 
Huoltokonttoritalletusten korot olisivat ennakon
pidätyksen alaisia vain siltä osin kuin niiden 
määrä ylittää talletusten veronhuojennuslaissa 
säädetyn vähennyksen määrän. 

Osingon ja koron ennakonpidätyksen suuruu
desta määrättäisiin ennakkoperintäasetuksessa. 
Asetuksessa on tarkoitus määrätä osinkojen ja 
korkojen ennakonpidätysprosentiksi edelleen 50 
eli lain sallima enimmäismäärä. Asetukseen on 
tarkoitus sisällyttää myös säännös pienimmästä 
ennakonpidätyksen alaisesta korosta, joka olisi 
tässä vaiheessa 100 markkaa. Pienimmästä enna
konpidätyksen alaisesta osuuspääoman korosta 
säädettäisiin kuitenkin edelleen laissa ja siinä 
säilytettäisiin nykyinen 20 markan raja. 

Edellä lueteltujen rajoitusten tarkoituksena on 
vapauttaa ennakonpidätyksestä ne korot, jotka 
jäävät käytännössä veronomiksi tai joiden ennak
koperintä on tarkoituksenmukaisempaa toimittaa 
ennakonkantona yhdessä verovelvollisen muiden 
ennakonkannonalaisten tulojen kanssa. Omai
suustulovähennyksen vaikutus korkojen ennakon
pidätysjärjestelmään voidaan ottaa huomioon ke
hittämällä nykyistä osinkoverokirjamenettelyä. 
Osinkojen suhteen jo nyt laajasti käytössä olevaa 
ennakonpidätystietojen suoraa siirtämistä osinko
jen maksajilta veroviranomaisille voitaisiin sovel
taa myös talletuskorkojen ennakonpidätyksessä. 
Jos koron maksajana on sama pankki, jolle vero
velvollinen on notariaattiasiakkaana antanut val-
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takirjan osinkoverokirjan hankkimista varten, tie
dot omaisuustulovähennyksen huomioon ottami
seksi ovat pankilla jo uudistuksen voimaantulles
sa valmiiksi olemassa. 

Luonnos ennakonpidätysvelvollisuutta rajoitta
vaksi verohallituksen päätökseksi on tämän esi
tyksen liitteenä. 

3. Asian valmistelu ja lausunnon
antajien kannanotot 

Nyt eduskunnalle annettavasta hallituksen esi
tyksestä on pyydetty lausunnot Suomen Pankilta, 
pankkitarkastusvirastolta, Pankkien neuvottelu
kunnalta, keskeisiltä työmarkkinajärjestöiltä, 
kuntien keskusjärjestöiltä, suurimmilta osuus
kaupparyhmittymiltä, Maataloustuottajain Kes
kusliitolta sekä verohallitukselta. Lukuun otta
matta Pankkien neuvottelukuntaa, Suomen 
Työnantajain Keskusliittoa ja Teollisuuden Kes
kusliittoa lausunnoissa on suhtauduttu ehdotuk
siin myönteisesti ja todettu niiden edistävän 
ennakkoperinnän ja lopullisen verotuksen vastaa
vuutta ja tehostavan verovalvontaa. Vastustavia 
kannanottoja on perusteltu lähinnä uudistuksen 
rahalaitoksille aiheuttamina teknisillä hankaluuk
silla. 

4. Ehdotuksen vaikutukset 

Veronalaisten talletuskorkojen ennakonpidä
tysvelvollisuus koskisi lain voimaan tullessa lähin
nä sijoitustilien korkoja. Sijoitustilejä oli tammi
kuun lopussa 1985 yhteensä 32 080, ja niille oli 
talletettu 441,8 miljoonaa markkaa. Sijoitustilien 
talletukset olivat siten keskimäärin 13 800 mar
kan suuruisia. Koska omaisuustulovähennys, joka 
vuodelta 1985 toimitettavassa verotuksessa on 

3 000 markkaa, on tarkoitus ottaa huomioon 
ennakonpidätystä toimitettaessa, vain osa sijoi
tustilien koroista joutuisi tosiasiallisesti ennakon
pidätyksen piiriin. Arvioita näiden korkojen 
määrästä vastaisuudessa ei voida esittää, koska 
ennakonpidätyksen suuruuteen vaikuttaa myös 
kunkin verovelvollisen muiden omaisuustulojen, 
kuten osinkotulojen yhteismäärä. 

5. Voimaan tulo 

Ennakonpidätysvelvollisuus koskisi niitä koron 
maksuja, jotka tapahtuvat lain voimaantulopäi
vänä tai sen jälkeen. Koska rahalaitokset ovat 
ottaneet sijoitustilit käyttöön jo vuoden 1985 
alussa, ennakkoperintälain muutos olisi saatetta
va voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, 
kun eduskunta on sen hyväksynyt ottaen huo
mioon kuitenkin ennakonpidätysvelvollisuuteen 
liittyvät tekniset valmistelut. Nämä valmistelut 
on tätä esitystä annettaessa jo aloitettu verohal
linnon ja rahalaitosten yhteistyönä. Niitä varten 
on tarkoitus varata lisäksi noin kolmen kuukau
den tai, jos valmistelutyö sitä edellyttää, pidem
pikin aika eduskunnan hyväksymisen ja lain 
voimaan saattamisen välille. 

6. Säätämisjärjestys 

Ennakonpidätystä koskevat säännökset kuulu
vat niin sanotun muodollisen vero-oikeuden pii
riin. Kun lakiehdotus ei koske uutta tai lisättyä 
veroa, se olisi käsiteltävä valtiopäiväjärjestyksen 
66 §:n mukaisessa normaalissa lainsäätämisjärjes
tyksessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
ennakkoperintälain 31 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperin
tälain 31 §, sellaisena kuin se on muutettuna 26 päivänä lokakuuta 1972 ja 23 päivänä heinäkuuta 
1982 annetuilla laeilla (706/72 ja 560/82), näin kuuluvaksi: 

31 § 
Osingosta ja korosta ovat ennakonpidätysvel

vollisia: 
1) osakeyhtiö ja osuuskunta maksamastaan 

osingosta ja osuuspääoman korosta; 
2) rahalaitos korosta, jonka se maksaa ottamas

taan talletuksesta, lisärahastosijoituksesta tai hal
tijalle maksettavaksi asetetusta sitoumuksesta; 

3) osuuskunnan säästökassa ottamastaan talle
tuksesta maksamastaan korosta; 

4) työnantaja perustamaansa huoltokonttoriin 
tehdystä talletuksesta maksamastaan korosta; 

5) osuuskuntalain (247/54) 18 a §:ssä tarkoi
tettu lainausliikettä harjoittava osuuskunta otta
mastaan talletuksesta maksamastaan korosta; ja 

6) obligaatiolainan, debentuurilainan ja muun 
joukkovelkakirjalainan liikkeeseen laskija lainan 
korosta. 

Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 1985 

Osingosta ja edellä 1 momentissa ma.tnltutsta 
koroista toimitettavan ennakonpidätyksen suu
ruus määrätään asetuksella, ei kuitenkaan suu
remmaksi kuin 50 prosentiksi osingon tai koron 
määrästä. 

Osinkona pidetään myös osakeyhtiön ottamas
taan muusta kuin 1 momentissa tarkoitetusta 
lainasta maksamaa tai hyvittämää korkoa, jos 
korko on määrätty kokonaan tai osaksi riippuvak
si yhtiön vuosivoiton tai osingon suuruudesta tai 
jos laina tuottaa osallisuuden yhtiön vuosivoit
toon. 

Jos osuuspääoman koron määrä on pienempi 
kuin 20 markkaa, ei ennakonpidätystä toimiteta. 

Tämä laki tulee vOimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Tasavall,an Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Pekka Vennamo 
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Liite 

Laki 
ennakkoperintälain 31 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperin
tälain 31 §, sellaisena kuin se on muutettuna 26 päivänä lokakuuta 1972 ja 23 päivänä heinäkuuta 
1982 annetuilla laeilla (706/72 ja 560/82), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

31 § 
Maksamastaan osingosta ja osuuspääoman ko

rosta on osakeyhtiön ja osuuskunnan toimitettava 
ennakonpidätys. Niin ikään on obligaatiolainan, 
debentuurilainan sekä muun joukkovelkakirjalai
nan liikkeeseen laskijan toimitettava lainan ko
rosta ennakonpidätys. Rahalaitoksen on toimitet
tava ennakonpidätys haltijalle maksettavaksi ase
tetusta sitoumuksesta maksamastaan korosta. 
Osingosta ja edellä mainituista koroista toimitet
tavan ennakonpidätyksen suuruus määrätään ase
tuksella, ei kuitenkaan suuremmaksi kuin 50 
prosentiksi osingon tai koron määrästä. 

Osinkona pidetään myös osakeyhtiön ottamas
taan muusta kuin 1 momentissa tarkoitetusta 
lainasta maksamaa tai hyvittämää korkoa, jos 
korko on määrätty kokonaan tai osaksi riippuvak
si yhtiön vuosivoiton tai osingon suuruudesta tai 
jos laina tuottaa osallisuuden yhtiön vuosivoit
toon. 

Milloin osuuspääoman koron määrä on pie
nempi kuin 20 markkaa, ei ennakonpidätystä 
toimiteta. 

Ehdotus 

31 § 
Osingosta ja korosta ovat ennakonpidätysvel

vollisia: 
1) osakeyhtiö ja osuuskunta maksamastaan 

osingosta ja osuuspääoman korosta; 
2) rahalaitos korosta, jonka se maksaa ottamas

taan talletuksesta, lisärahastosijoituksesta tai hal
tijalle maksettavaksi asetetusta sitoumuksesta; 

3) osuuskunnan säästökassa ottamastaan talle
tuksesta maksamastaan korosta; 

4) työnantaja perustamaansa huoltokonttoriin 
tehdystä talletuksesta maksamastaan korosta; 

5) osuuskuntalain (247 1 54) 18 a §: ssä tarkoi
tettu lainausliikettä harjoittava osuuskunta otta
mastaan talletuksesta maksamastaan korosta; ja 

6) obligaatiolainan, debentuurzlainan ja muun 
joukkovelkakirjalainan liikkeeseen lasktja lainan 
korosta. 

Osingosta ja edellä 1 momentissa mainituista 
koroista toimitettavan ennakonpidätyksen suu
ruus määrätään asetuksella, ei kuitenkaan suu
remmaksi kuin 50 prosentiksi osingon tai koron 
määrästä. 

Osinkona pidetään myös osakeyhtiön ottamas
taan muusta kuin 1 momentissa tarkoitetusta 
lainasta maksamaa tai hyvittämää korkoa, jos 
korko on määrätty kokonaan tai osaksi riippuvak
si yhtiön vuosivoiton tai osingon suuruudesta tai 
jos laina tuottaa osallisuuden yhtiön vuosivoit
toon. 

jos osuuspääoman koron määrä on pienempi 
kuin 20 markkaa, ei ennakonpidätystä toimiteta. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 
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Luonnos Liite 2 

Verohallituksen päätös 
osingon ja koron vapauttamisesta ennakonpidätyksestä eräissä tapauksissa 

Annettu Helsingissä päivänä kuuta 1985 

Verohallitus on 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperintälain (418/59) 32 §:n 3 
momentin nojalla, sellaisena kuin se on 26 päivänä lokakuuta 1972 annetussa laissa (706/72), 
määrännyt: 

1 § 
Ennakonpidätystä ei toimiteta osingosta tai 

korosta, joka suoritetaan raha-, vakuutus- tai 
eläkelaitokselle taikka tulo- ja varallisuusverolain 
13 §:n 2 momentissa tarkoitetulle yleishyödylli
selle yhteisölle. 

2 § 
Ennakonpidätystä ei toimiteta obligaatio- tai 

muun joukkovelkakirjalainan korosta, jos lainalle 
on myönnetty obligaatiolainojen veronhuojen
nuslaeissa tarkoitettu veronhuojennus. 

3 § 
Rahalaitos et toimita ennakonpidätystä posti-

siirto- tai shekkitilille maksamastaan korosta eikä 
muusta talletuksen korosta, joka maksetaan tulo
ja varallisuusverolain 4 §:ssä tarkoitetulle yhtei
sölle tai yhtymälle. 

4 § 
Työnantajan huoltokonttoriin tai osuuskunta

lain 18 a §:ssä tarkoitetulle lainausliikettä har
joittavalle osuuskunnalle tehdystä talletuksesta 
maksetusta korosta toimitetaan ennakonpidätys 
vain siltä osin kuin samalle henkilölle kalenteri
vuoden aikana maksettu korko ylittää 1 500 
markkaa. 




