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Hallituksen esitys Eduskunnalle talletusten ja obligaatioiden 
veronhuojennuslaiksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki 
vuosina 1989-1991 tehtävien tavanomaisten 
talletusten ja liikkeeseen laskettavien obligaa
tioiden veronhuojennuksista. 

Verovapaus koskisi vain luonnollisten henki
löiden ja erillisinä verovelvollisina verotetta
vien kotimaisten kuolinpesien talletuksia ja 
obligaatioita. 

Esityksen mukaan verovapaita olisivat sellai
set pankkitalletukset, joille maksettu korko 
olisi enintään Suomen Pankin peruskorko 4 
prosenttiyksiköllä vähennettynä. Huojennuk
sen piirissä olisivat myös 24 kuukauden määrä
ajaksi tehdyt talletukset, jos niille maksetaan 
korkoa enintään Suomen Pankin peruskorko 2 
prosenttiyksiköllä vähennettynä. Koska perus
korko on nyt 7 prosenttia, verovapaiden talle
tustilien enimmäiskorko olisi 3 ja 5 prosenttia. 
Määräaikaisten talletusten verovapaus mene
tettäisiin, jos varat nostetaan tililtä ennen mää
räaikaa tai ne siirtyvät kolmannelle henkilölle 

muutoin kuin perintönä, testamentilla tai per
heoikeudellisella saannolla. 

Verovapaita olisivat myös osuuskuntien 
säästökassojen vastaavanlaiset tilit. Sitä vas
toin työnantajien huoltokonttoreihin tehtyjä 
talletuksia koskevasta erityisestä vähennysoi
keudesta luovuttaisiin. 

Obligaatioiden veronhuojennukset koskisi
vai vain valtion tai kiinnitysluottopankkien 
liikkeeseen laskemia 10 vuoden pituisia obli
gaatiolainoja, joiden korko olisi enintään Suo
men Pankin peruskorko yhdellä prosenttiyksi
köllä vähennettynä. 

Veronhuojennusten piiriin tulevat talletukset 
ja obligaatiot olisivat verovapaita varoja varal
lisuusverotuksessa. Niitä ei tarvitsisi ilmoittaa 
veroilmoituksessa. 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivä
nä tammikuuta 1989. Huojennukset koskisivat 
myös niitä 24 kuukauden määräajaksi tehtyjä 
talletuksia, jotka ovat nostettavissa vasta vuo
den 1991 jälkeen. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

1.1. Talletusten veronhuojennukset 

Rahalaitoksiin tehdyt talletukset ovat olleet 
joko kokonaan tai osittain verovapaita 1940-
luvulta alkaen. Veronhuojennukset ovat koko 
tämän ajan olleet voimassa määräaikaisten la
kien nojalla. Talletusten veronhuojennuslakeja 
on perusteltu pääasiassa säästämisasteen ylläpi-
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tämisellä. Lisäksi on viitattu inflaationäkökoh
tiin ja talouselämän jatkuvan kehittymisen tar
peisiin. 

Nykyinen talletusten veronhuojennuslaki on 
annettu 20 päivänä joulukuuta 1985 (1000/85). 
Sitä sovelletaan vuosina 1986-1988 tehtyihin 
talletuksiin. Sisällöltään laki on täysin edeltä
jänsä, vuosina 1982-1985 tehtyjä talletuksia 
koskeneen lain (900/81) kaltainen. Viimeksi 
mainittu puolestaan perustuu varsin pitkälti 
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talletusten veronhuojennustoimikunnan (komi
teanmietintö 1981 :49) ehdotuksiin. Toimikunta 
asetettiin ajankohtana, jolloin eräiden osuus
kuntien säästökassoihin tehdyt niin sanotut 
ylikorkotalletukset olivat tulleet esille. Synty
neiden epäselvyyksien vuoksi talletusten veron
huojennustoimikunta piti uusia säännöksiä val
mistellessaan tavoitteenaan riittävän yksityis
kohtaista verovapaiden tilien määrittelyä, jotta 
tulkintavaikeuksilta vastaisuudessa vältyttäi
siin. Keskittyessään toimeksiautonsa mukaises
ti veronhuojennusten rajaamisen selkeyteen 
toimikunta ei tuonut esille uusia näkökohtia 
talletusten laajojen veronhuojennusten tarpeel
lisuudesta, vaan ainoastaan totesi huojennuk
set säästämisasteen ylläpitämiseksi edelleen tar
peellisiksi. 

Talletusten veronhuojennuslain 1 §:n mu
kaan luonnollisen henkilön ja erillisenä vero
velvollisena verotettavan kotimaisen kuolinpe
sän veronalaiseksi tuloksi ei vuosilta 1986-
1988 toimitettavissa valtion- ja kunnallisvero
tuksissa katsota korkoa talletuksesta, joka on 
tehty kotimaiseen liikepankkiin, osuuspank
kiin, säästöpankkiin tai Postipankkiin yleisesti 
käytössä olevalle säästötilille, karttuvalle talle
tustilille, karttuvalle valuuttatalletustilille, 
käyttötilille taikka 6, 12 tai 24 kuukauden 
määrä- tai irtisanomisaikaiselle tilille. Veron
huojennus koskee myös tallettamista korko- ja 
tiliehdoiltaan vastaaville tileille osuuskunnan 
säästö kassaan. 

Talletusten veronhuojennuslain 1 §:ssä tar
koitetun talletuksen arvoa ei myöskään pidetä 
luonnollisen henkilön tai kotimaisen kuolinpe
sän veronalaisina varoina. 

Lain 1 §:n 2 momenttiin sisältyy yleisesti 
käytössä oleva tilin määritelmä. Sen mukaan 
tiliä pidetään yleisesti käytössä olevana, jos 
vähintään kaksi pankkiryhmää käyttää sitä 
samanlaisin korko- ja tiliehdoin yleisön talle
tusten vastaanottamiseen. Pankkiryhminä pi
detään liikepankkeja, osuuspankkeja, säästö
pankkeja ja Postipankkia. Koska verovapaat 
tilit on laissa lueteltu tyhjentävästi, veronalai
sia tilejä ei ole tarvinnut erikseen mainita. 
Näitä ovat muun muassa alle kuuden kuukau
den määrä- ja irtisanomisaikaiset tilit samoin 
kuin postisiirto- ja shekkitilit. Korkeakorkoi
sista veronalaisista tilimuodoista voidaan mai
nita viime vuosina yleistyneet sijoitustilit. 

Verovapaiden tilien määrittelyssä on käytet
ty pankkitarkastusviraston hyväksymien tilien 
nimiä. Tiliehdot määräytyvät pankkilakien, 

pankkitarkastusviraston asettamien edellytys
ten ja pankkien keskinäisen korkosopimuksen 
mukaisesti. Esimerkiksi koronlaskutapaa kos
kevat tiliehdot kuuluvat pankkitarkastusviras
ton hyväksyttäviin tiliehtoihin. Pankkitarkas
tusviraston 16 päivänä syyskuuta 1981 anta
man päätöksen mukaan hyväksyttäviä eivät ole 
sellaiset tiliehdot, joilla samannimisille tileille 
maksetaan korkoa eri laskentatavan mukaan. 

Osuuskuntien säästökassoihin tehtyjen niin 
sanottujen ylikorkotalletustapausten aikanaan 
aiheuttamien epäselvyyksien vuoksi talletusten 
veronhuojennuslain 1 §:n 3 momenttiin on kat
sottu tarpeelliseksi sisällyttää säännös, jonka 
mukaan valtiovarainministeriö antaa tarvitta
essa tarkemmat määräykset siitä, milloin 
osuuskunnan säästökassaan tehtyä talletusta 
on pidettävä veronhuojennukseen oikeuttava
na. Koska tulkintaepäselvyyksiä ei kuitenkaan 
ole nykyisen lain tai sen edeltäjän voimassaolo
aikana ilmennyt, tällaista ohjeistusta ei ole 
tarvinnut antaa. 

Verohallituksen tehtävänä on lain 1 §:n 4 
momentin mukaan ilmoittaa Virallisessa leh
dessä yleisesti käytössä olevien tilien enimmäis
korkokannat saatuaan näitä koskevat tiedot 
pankkitarkastusvirastolta. 

Talletusten veronhuojennuslain 2 §:ään si
sältyy säännös, joka turvaa lain voimassaoloai
kana tehtyjen talletusten verovapauden siinä
kin tapauksessa, että uutta veronhuojennusla
kia ei annettaisi tai että veronhuojennusten 
sisältö muuten muuttuisi. 

Huoltokonttoritalletusten veronhuojennuk
sia koskeva säännös on lain 3 §:ssä. Sen mu
kaan työntekijällä tai eläkkeellä olevalla työn
tekijällä on oikeus vähentää työnantajansa pe
rustamaan huoltokonttoriin tallettamistaan va
roista saamistaan korkotuloista 2 000 markkaa 
sekä valtion- että kunnallisverotuksessa. Varal
lisuusverotuksessa tällaisen talletuksen arvosta 
vähennetään 33 000 markkaa. Tämä veronhuo
jennus koskee myös osuuskuntalain 18 a §:ssä 
tarkoitettuun lainausliikettä harjoittavaan 
osuuskuntaan tehtyä talletusta ja siitä saatuja 
korkoja. Huojennus voidaan myöntää myös 
työntekijän kuolinpesälle kuolinvuodelta ja si
tä seuraavalta vuodelta toimitettavissa verotuk
sissa. 

Huoltokonttoritalletusten korkojen perus
teella voidaan edellä mainitun 2 000 markan 
erityisvähennyksen lisäksi myöntää tulo- ja 
varallisuusverolain 32 a §:n mukainen omai
suustulovähennys siltä osin kuin korot ylittävät 
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2 000 markan määrän. Kun koroista myönnet
tävä omaisuustulovähennys on vuodelta 1987 
toimitettavassa verotuksessa enintään 3 800 
markkaa, huoltokonttoritalletusten korot voi
vat tällä hetkellä olla verottomia aina 5 800 
markan määrään saakka. 

Tallettajien tietojensaanuin turvaamiseksi 
talletusten veronhuojennuslain 4 §:ssä on sää
detty, että pankin on ilmoitettava tallettajalle 
tilin veronalaisuudesta, mikäli tämä tallettaa 
varoja muulle kuin yleisesti käytössä olevalle 
tilille. 

Talletusten veronhuojennuslain nojalla on 
annettu myös asetus (1001/85), joka sisältää 
tarkemmat määräykset menettelystä siinä ta
pauksessa, että tarvittaisiin valtiovarainminis
teriön ohjausta osuuskuntien säästökassoihin 
tehtyjen talletusten verokohtelusta. Asetukses
sa edellytetään lisäksi, että pankkitarkastusvi
rasto ilmoittaa kunkin vuoden tammikuun 5 
päivään mennessä verohallitukselle yleisesti 
käytössä olevien pankkitilien enimmäiskorko
kannat. Vastaava ilmoitus on tehtävä myös 
silloin, kun korkokannoissa tapahtuu muutok
sia. 

1.2. Obligaatioiden veronhuojennukset 

Pankkitalletusten tavoin myös obligaatiot 
ovat 1940-luvulta alkaen olleet veronhuojen
nusten piirissä. Huojennuksia on perusteltu 
sekä valtion kotimaisen lainanoton tarpeelli
suudella että säästämisen edistämisellä. Alussa 
veronhuojennuksista säädettiin vain vuodeksi 
kerrallaan, mutta vuodesta 1969 alkaen yleensä 
2 tai 3 vuodeksi kerrallaan. Myös huojennus
ten soveltamisala on laajentunut aluksi vain 
valtion liikkeeseen laskemista obligaatioista 
koskemaan myös tietyin edellytyksin eräiden 
kiinnitysluottolaitosten, kuntien ja elinkeinon
harjoittajien liikkeeseen laskemia obligaatioita. 
Veronhuojennusten piiriin kuuluvien obligaati
oiden liikkeeseenlaskuluvasta, ehdoista ja ve
ronhuojennuksesta päättäminen on ollut val
tioneuvoston tehtävänä. 

Nykyinen obligaatioiden veronhuojennuslaki 
(952/85) koskee vuosina 1986-1988 liikkee
seen laskettavia obligaatiolainoja sekä myös 
muita valtion liikkeeseen laskemia joukkovel
kakirjalainoja. Veronhuojennus voidaan 
myöntää sellaiselle yleisön merkittäväksi tar
koitetulle obligaatiolainalle, jonka laskee liik
keeseen valtio, kunta tai muu julkisyhteisö, 

kuntaenemmistöinen osakeyhtiö tai osuuskun
ta, elinkeinonharjoittaja tai luottolaitos. Val
tion käsitteen on katsottu kattavan myös val
tion laitokset. 

Jos obligaatiolainan liikkeeseenlaskijana on 
kunta tai muu julkisyhteisö, kuntaenemmistöi
nen osakeyhtiö tai osuuskunta taikka luottolai
tos, veronhuojennuksen myöntämisen edelly
tyksenä on obligaatiolainalla hankittavien va
rojen käyttäminen investointien rahoittamiseen 
tai lainoittamiseen. Kun muu elinkeinonhar
joittaja hakee huojennusta, laissa edellytetään 
lisäksi, että varat käytetään sellaisten tuotan
nollisten investointien tukemiseen, joiden voi
daan katsoa edistävän taloudellista kasvua, 
lisäävän kansainvälistä kilpailukykyä tai pa
rantavan työllisyyttä. Veronhuojennus myön
netään enintään 12 vuoden pituiselle obligaa
tiolainalle. 

Obligaatiolainalle myönnetty huojennus 
merkitsee sitä, että luonnollisen henkilön tai 
jakamattoman kuolinpesän veronalaiseksi tu
loksi ei katsota obligaation korkoa eikä näiden 
veronalaisina varoina pidetä obligaation arvoa. 
Veronhuojennusta ei ole sidottu obligaation 
laina-aikaan siten, että verovapaus koskisi vain 
laina-ajalta toimitettavia verotuksia, vaan huo
jennuksen saaneen lainan korko ja pääoma 
ovat verovapaat siinäkin tapauksessa, että 
maksuliput esitetään lunastettaviksi vasta 
laina-ajan päättymisen jälkeen. 

Käytännössä obligaatiolainojen veronhuo
jennukset ovat viime vuosina koskeneet lähin
nä valtion itsensä liikkeeseen laskemia obligaa
tiolainoja. Tämän lisäksi lupa verovapaiden 
obligaatiolainojen liikkeeseenlaskuun on an
nettu kiinnitysluottopankeille investointien ra
hoitukseen valtioneuvoston tarkemmin mää
räämillä ehdoilla. Kunnille tai muille julkisyh
teisöille enempää kuin yksityisille elinkeinon
harjoittajillekaan kiinnitysluottolaitoksia lu
kuun ottamatta ei ole viime vuosina annettu 
lupaa verottomien obligaatiolainojen liikkee
seenlaskuun. 

2. Ehdotettava uusi lainsäädäntö 

2.1. Muutosten syyt 

Viime vuosina virinneessä keskustelussa 
pankkitalletusten ja valtion obligaatioiden ve
rotuksellinen erityisasema ja nykyisen lain 
muoto on nähty ongelmallisena. Järjestelmän 
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on katsottu tarpeettomasti rajoittavan pankki
kilpailua, kun voimassa oleva talletusten ve
ronhuojennuslaki edellyttää käytännössä pank
kien välistä korkosopimusta. Oikeudelliselta 
kannalta on epätyydyttävää, että veronhuojen
nusten sisällöstä päättäminen on annettu osak
si eduskunnan ulkopuolelle, eli pankkien keski
näisten sopimusten varaan. 

Talletusten ja obligaatioiden laajat veron
huojennukset lisäävät myös osaltaan pääoma
verotuksen epäjohdonmukaisuutta ja epäyhte
näisyyttä. Tämä voi puolestaan vinouttaa sääs
tämiskäyttäytymistä ja säästöjen tarkoituksen
mukaista ohjautumista investointeihin. Kan
santalouden tehokkuuden kannalta tällaiset 
seuraukset voivat olla haitallisia. Tasapainois
ten rahoitusmarkkinoiden kannalta verotuksen 
tulisi olla mahdollisimman neutraalia ja tasa
puolista. 

Talletusten ja obligaatioiden verokohtelun 
uudelleen arviointi on tarpeen myös hallitusoh
jelman mukaisen kokonaisverouudistuksen ta
voitteiden näkökulmasta. Uudistuksen keskei
siä tavoitteita ovat hallitusohjelman mukaan 
kaikkien tulolajien yhtäläinen verottaminen, 
omaisuustulojen verotuksen yhtenäistäminen 
ja marginaaliverotuksen alentaminen. Toisaal
ta hallitusohjelmassa on todettu, että tavan
omaisia talletuksia ei veroteta. 

2.2. Asian valmistelu 

Valtiovarainministeriö asetti 10 päivänä ke
säkuuta 1987 toimikunnan, jonka tehtävänä oli 
laatia säännökset vuoden 1988 jälkeen tehtä
vien tavanomaisten talletusten verovapaudesta 
ja liikkeelle laskettavien obligaatioiden vero
kohtelusta. 

Toimikunta käsitteli mietinnössään (komi
teanmietintö 1987:45) kahta vaihtoehtoista 
mallia, joiden mukaan talletusten verovapaus 
voisi määräytyä. Toisen vaihtoehdon mukaan 
talletusten verovapaus voisi määräytyä korko
kannan mukaan, ja toinen oli tilityypeittäin 
muuttuvaan verovapausrajaan perustuva malli. 
Toimikunta päätyi ehdottamaan kaksiportai
seen koron ja tilityypin mukaan määräytyvään 
verovapausrajaan perustuvia talletusten veron
huojennuksia siten, että korko olisi kytketty 
Suomen Pankin peruskorkoon. Toimikunta 
ehdotti säädettäväksi määräaikaiset säännök
set, jotka koskisivat vuosina 1989-1991 tehty
jä talletuksia ja näinä vuosina liikkeeseen las-

kettuja obligaatioita. Toimikunta katsoi, että 
määräaikainen sääntely on nykyisessä rahoitus
markkinatilanteessa perusteltu. 

Komiteanmietinnöstä pyydettiin lausunto 
korkeimmalta hallinto-oikeudelta, Suomen 
Pankilta, valtiovarainministeriön yleiseltä osas
tolta, tulo- ja menoarvio- ja kansantalousosas
tolta, verohallitukselta, pankkitarkastusviras
tolta, kuntien keskusjärjestöiltä, keskeisiltä 
työmarkkinajärjestöiltä, eri pankkiryhmiltä 
sekä eräiltä pankkitoiminnan, teollisuuden, 
kaupan ja eri elinkeinotoiminnan aloja edusta
viita järjestöiltä. Vaikka mietintöön sisältyvä 
ehdotus 24 kuukaudeksi tehtyjen talletusten 
verovapaudesta ei eräiden lausunnonantajien 
mielestä täytä neutraalin pääomaverotuksen 
vaatimuksia, on lausunnoissa yleensä pidetty 
tarkoituksenmukaisena jatkaa talletusten ve
ronhuojennuksia määräajan, joskin eräät lau
sunnonantajat ovat katsoneet kahden vuoden 
määräajan riittävän pitkäksi siirtymäajaksi. 
Verovapaalle 24 kuukaudeksi tehtävälle talle
tukselle maksettavaa korkoa on eräissä lausun
noissa pidetty liian alhaisena. Sen sijaan obli
gaatioiden veronhuojennusten jatkamiseen 
niinkään rajoitetussa muodossa kuin mietin
nössä on ehdotettu, ei kaikkien lausunnonanta
jien mielestä ole perusteita. 

2.3. Talletuksia koskevat ehdotukset 

Ehdotettava uusi talletusten ja obligaatioi
den veronhuojennuslaki perustuu sisällöltään 
talletusten ja obligaatioiden veronhuojennus
toimikunnan tekemiin ehdotuksiin. Toimikun
nan ehdotuksesta poiketen ehdotetaan säädet
täväksi erillinen laki, johon sisältyisivät sekä 
talletuksia että obligaatioita koskevat säännök
set. Nykyisin talletuksista ja obligaatioista on 
omat erilliset lakinsa. Lausunnoissa tehdyt 
huomautukset on eräiltä osin otettu huomioon 
säännösehdotuksia laadittaessa. 

Hallituksen esityksen keskeinen sisältö on 
verovapaiden talletusten uusi nykyistä tarkoi
tuksenmukaisempi määrittäminen. Kokonais
verouudistukselle hallitusohjelmassa asetetut 
tavoitteet edellyttävät verovapauden rajaamista 
verrattain suppeaksi. Hallitusohjelmassa tar
koitettuina tavanomaisina talletuksina voidaan 
pitää niin sanotuille käyttelytileille eli säästöti
leille, karttuville tileille ja käyttötileille tehtyjä 
talletuksia. Lisäksi voidaan verovapaina talle
tuksina pitää tarkoituksenmukaisella tavalla 
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määriteltyjä pitemmäksi ajaksi sidottuja talle
tuksia. Tämä merkitsee ainakin osittaista luo
pumista siitä tähän asti vallinneesta käsitykses
tä, jonka mukaan talletusten veronhuojennus
ten ensisijaisena tehtävänä on tukea säästämis
tä. Veronhuojennuksia voidaankin nykyään 
puoltaa lähinnä inflaatiosuojanäkökohdilla sa
moin kuin käytännöllisillä syillä. 

Talletusten verokohtelun muutokset eivät 
kuitenkaan saisi olla yhtäkkisiä ja jyrkkiä. 
Tämän vuoksi esitystä valmisteltaessa on kat
sottu, että nykyisen talletusten veronhuojen
nuslain jälkeen ei tulisi ainakaan ilman riittä
vää siirtymäkautta ottaa käyttöön esimerkiksi 
sellaista järjestelmää, jossa säästämisen edistä
mistavoite olisi täysin sivuutettu. Rahoitusjär
jestelmän kannalta on tärkeää, että kotitalouk
sien säästämisaste säilyy riittävän korkeana. 
Jotta tähän päästään talletustoiminnassa, 
pankkien tilijärjestelmän tulisi olla asiakkaiden 
tarpeita vastaava ja selkeä ja talletusten vero
kohtelun ennalta varmasti tallettajan tiedossa. 
Verovapaisiin talletuksiin ei ole liioin tarpeen 
liittää ilmoitusvelvollisuutta. 

Tarkoituksenmukainen talletusten ja obli
gaatioiden verovapaus voi osaltaan tukea myös 
koroltaan kohtuullista asunto-, opinto- ja maa
talousrahoitusta. 

Koska sekä rahoitusmarkkinat että pääoma
tulojen verokohtelu ovat parhaillaan voimak
kaassa muutosvaiheessa, esityksessä on lähdet
ty siitä, että talletusten veronhuojennuksista 
tulisi vielä toistaiseksi säätää määräaikainen 
laki. Laki ehdotetaan 3-vuotiseksi. 

Esityksessä ehdotetaan kaksiportaista sekä 
koron että tilityypin mukaan määräytyvää ve
rovapausrajaa. Tällöin on korkorajan lisäksi 
ratkaistava, ilmaistaanko tämä raja suoraan 
laissa vai suhteutetaanko se johonkin inflaa
tiota tai rahamarkkinoilla vallitsevaa korkota
soa ilmaisevaan viitekorkoon, jonka muutok
set merkitsisivät myös verovapausrajan auto
maattista muuttumista. Tällaisena olisi tarkoi
tuksenmukainen lähinnä Suomen Pankin pe
ruskorko, jonka muutosten perusteella nykyis
tenkin veronhuojennustilien korkokannat ovat 
käytännössä vaihdelleet. Myös opintoluottojen 
ja enimmältä osaltaan myös asuntoluottojen 
korot ovat sidoksissa Suomen Pankin perus
korkoon. Sitä vastoin verovapausrajan sitomi
nen suoraan esimerkiksi kuluttajahintaindeksin 
muutoksiin ei olisi perusteltua, koska se olisi 
käytännössä hankala toteuttaa ja koska inflaa-

tio voidaan ottaa huomioon myös kaavamai
sella tavalla riittävän tarkasti. 

Jos koron verovapausraja ilmaistaisiin suo
raan laissa, etuna olisi ratkaisun selkeys ja 
ymmärrettävyys: lain lisäksi tallettajan ei tar
vitsisi ottaa selvää muista verovapauteen vai
kuttavista tekijöistä. Tällaisen ratkaisun haitta
na olisi kuitenkin joustamattomuus, sillä in
flaatiovauhdissa ja korkotasossa tapahtuneet 
muutokset olisi mahdollista ottaa huomioon 
vain lakia muuttamalla. Tämän vuoksi esityk
sessä on päädytty siihen, että verovapausraja 
suhteutetaan Suomen Pankin peruskorkoon. 
Tällainen ratkaisu jättäisi tosin verovapaudesta 
päättämisen käytännössä Suomen Pankin ylim
män päätöksentekoelimen eli eduskunnan 
pankkivaltuusmiesten päätettäväksi. Oikeudel
liselta kannalta tilanne olisi kuitenkin huomat
tavasti nykyistä parempi, kun otetaan huo
mioon, että tällä hetkellä verovapauden laajuu
desta osittain päättävät pankit. Ehdotettu pe
ruskorkokytkentä on kuitenkin tarkoituksen
mukainen vain, jos peruskorko pysyy reaalises
ti suunnilleen nykyisenä eli peruskoron ja in
flaatiovauhdin ero prosenttiyksiköissä olisi 
suunnilleen sama kuin nyt. Jollei näin tapah
du, on peruskorkokytkentää syytä tarkistaa 
lainmuutoksella. 

Suomen Pankin peruskorko on tällä hetkellä 
7 prosenttia. Tällä korkotasolla ehdotetut ve
rovapausrajat olisivat käyttelytileissä 3 pro
senttia ja korkeampikorkoisissa 24 kuukauden 
tileissä 5 prosenttia. Nykyisin vastaaville tileille 
maksetaan korkoa 2,75 prosenttia ja 7 prosent
tia. 

Käytettävälie tilityypille ei ole asetettu muita 
edellytyksiä kuin se, että pankkitilin tulee olla 
tarkoitettu yleisön talletusten vastaanottami
seen. Tällä tavoin voitaisiin edistää veroval
vontaa, koska pankkitarkastusvirasto hyväk
syy kaikki yleisön talletusten vastaanottami
seen tarkoitetut tilit ja niiden tiliehdot. Tämä 
myös osaltaan estäisi esimerkiksi sellaisten eh
tojen käyttämisen, joiden ainoana tarkoitukse
na on maksaa korkoa muun nimisenä hyvityk
senä verovapaan koron rajan kiertämiseksi. 

Koska osuuskuntien säästökassojen tilit on 
tarkoitettu niiden jäsenten eikä yleisön talletus
ten vastaanottamiseen, edellä mainittua edelly
tystä ei voitaisi niiden suhteen käyttää. Sen 
sijaan laissa edellytettäisiin, että säästökasso
jen tilien tulisi vastata yleisön talletusten vas
taanottamiseen tarkoitettuja pankkitilejä. Val
tiovarainministeriö voisi tarpeen mukaan antaa 
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asiaa koskevia tarkempia ohjeita säästökassoil
le. 

Työnantajien huoltokonttoreihin tehtyjä tal
letuksia ei laki sen sijaan enää koskisi. 

Muilla kuin korkokantaa ja tilin määräaikai
suutta koskevilla tiliehdoilla ei olisi merkitystä 
verotuksen kannalta. Esimerkiksi koronlasku
tapa voisi vaihdella. Tällä hetkellä käyttötileille 
lasketaan korko kuukauden alimman saldon 
mukaan, kun taas säästötHeille ja karttuville 
tileille päivittäisen saldon mukaan. Koska eri 
koronlaskutavat johtavat vain jonkin verran 
toisistaan poikkeavaan todelliseen vuotuiseen 
korkoon, esityksessä on päädytty siihen, ettei 
koronlaskutapaa tarvitse ottaa huomioon ve
ronhuojennusten määrittelyssä. 

Uudistus mahdollistaisi nykyistä joustavam
mat tiliehdot. Uudistus myös laajentaisi veron
huojennusten alaa nykyisin verollisten, vaadit
taessa maksettavien avistatilien samoin kuin 
postisiirto- ja shekkitilien suuntaan. Osalle 
näistä tileistä ei nykyään kuitenkaan makseta 
lainkaan korkoa. Vastaisuudessa veroton ko
ronmaksu näillekin tileille olisi mahdollista 
laista ilmenevissä rajoissa. Perusteita lyhyt
aikaisten matalakorkoisten talletusten verotta
miselle ei nykytilanteessa enää ole, kun veron
huojennuksia puolletaan pikemminkin hallin
nollisilla ja inflaatiosuojanäkökohdilla kuin 
säästämisen edistämisellä. 

Tiliehtojen merkityksen sivuuttaminen herät
tää kysymyksen siitä, kasvaisivatko mahdolli
suudet esimerkiksi "piilokoron" maksamiseen 
eri muodoissa, jos verosäännökset eivät aseta 
rajoituksia pankkien väliselle kilpailulle. Jo nyt 
voidaan sanoa, että esimerkiksi ilmainen tai 
halpa maksupalvelu on yksityisen tallettajan 
kannalta tavallaan kompensaatiota talletusti
lien korkokannan mataluudesta. Verotuskäy
tännössä näihin etuihin ei ole kuitenkaan puu
tuttu, vaan niiden on katsottu kuuluvan nor
maaliin pankkitoimintaan. Käytännössä olisi 
lisäksi mahdotonta määrittää erilaisten pankki
palvelujen muodossa annettavien etujen vero
tettava arvo. Tämän vuoksi esityksessä on 
katsottu, ettei laissa ole tarpeen rajoittaa talle
tuksiin kytkettyjä muita etuja kuin korkoa. 
Verotuslain (482/58) 56 § antaa mahdollisuu
den puuttua veronkiertoon yksittäisen verovel
vollisen verotuksessa. Myös pankkitarkastusvi
raston valvonta estää osaltaan epäterveiden 
ilmiöiden esiintymistä pankkitoiminnassa. Kos
ka tallettajien luottamuksen säilyttäminen on 
pankeille ensiarvoisen tärkeää, ne pyrkisivät 

mitä todennäköisimmin vastaisuudessakin vält
tämään riskiä asiakkaan joutumisesta vastoin 
odotuksiaan verotuksen kohteeksi. 

Ilmoitusvelvollisuuden suhteen lakiehdotus 
ei sisältäisi ongelmia. Verovapaiksi ehdotetta
vat talletukset jäisivät ilman eri sääntelyn tar
vetta myös ilmoittamisvelvollisuuden ulkopuo
lelle. 

2.4. Obligaatioita koskevat ehdotukset 

Verovapaat obligaatiot lisäävät paitsi vero
tuksen epäyhtenäisyyttä ja epäjohdonmukai
suutta, myös joukkovelkakirjamarkkinoiden 
hajanaisuutta. Markkinoiden toimintaedelly
tysten kannalta olisi pitkällä aikavälillä parem
pi, että yksityisille myytävät vaateet olisivat 
ehdoiltaan mahdollisimman vertailukelpoisia. 
Valtion rahoitushuollon turvaaminenkaan ei 
enää nykytilanteessa välttämättä edellytä vero
vapaita obligaatioita. Rahoitusmarkkinat ovat 
viime aikoina kehittyneet niin, että valtio voi 
hankkia tarvitsemansa rahoituksen muilla ta
voin kuin laskemalla liikkeeseen verovapaita 
obligaatioita. 

Valtio voi kilpailun oloissa ottaa lainaa suh
teellisen edullisin ehdoin jo senkin takia, että 
valtion sitoumukset ovat sijoittajan kannalta 
riskittömiä. Perusteluja ei näin ollen ole sille, 
että valtion obligaatioiden verokohtelun tulisi 
pitkällä tähtäyksellä olla erilainen kuin muiden 
joukkovelkakirjalainojen verokohtelun. Val
tion rahoituskustannusten kannalta valtion ob
ligaatioiden verovapaudella ei ole olennaista 
merkitystä, kun otetaan huomioon huojennus
ten verokertymää pienentävät vaikutukset. 

Edellä esitetyt syyt puoltaisivat sitä, että 
verovapaiden obligaatioiden jarjestelmästä luo
vutaan ennen pitkää kokonaan. Esityksessä on 
kuitenkin lähdetty siitä, että nykyisestä järjes
telmästä ei pitäisi luopua ilman riittävää siirty
mäkautta. Liian suuret yhtäkkiset muutokset 
saattaisivat tässä kohden, samoin kuin talletus
tenkin suhteen, saada aikaan arvaamattomia 
seurauksia rahoitusmarkkinoilla. 

Esityksessä ehdotetaan, että nykyisestä obli
gaatioiden veronhuojennusjärjestelmästä luo
vuttaisiin. Vuosina 1989-1991 voitaisiin vielä 
kuitenkin laskea liikkeeseen kokonaan verova
paita obligaatioita. Edellytyksenä olisi, että 
laina-aika olisi 10 vuotta ja että peruskorkoon 
sidottu korko olisi enintään Suomen Pankin 
peruskorko yhdellä prosenttiyksiköllä vähen-
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nettynä. Tällaisen obligaation arvo ei olisi 
myöskään veronalaista varallisuutta. 

Veronhuojennus voisi koskea vain valtion tai 
kiinnitysluottopankkien liikkeeseen laskemia 
obligaatiolainoja. Tämä vastaisi käytännössä 
nykyistä tilannetta. Kiinnitysluottopankkien 
verovapaiden obligaatiolainojen liikkeeseen 
laskeminen edellyttäisi edelleenkin valtioneu
voston lupaa. Koska veronhuojennusten ala 
olisi periaatteessa, joskaan ei käytännössä, 
huomattavasti nykyistä suppeampi, säännöksiä 
voitaisiin merkittävästi yksinkertaistaa. Vaikka 
kiinnitysluottopankit tarvitsisivat edelleen val
tioneuvoston luvan obligaatiolainan liikkeeseen 
laskuun, näidenkin lainojen verovapaus tai 
veronalaisuus määräytyisi pelkästään lain pe
rusteella. 

Kiinnitysluottopankin obligaatiolainan liik
keeseen laskeminen edellyttää obligaatio- ja 
debentuurilainoista sekä muista joukkovelka
kirjalainoista annetun lain (553/69) mukaan 
valtioneuvoston lupaa. Asiasta on ennen sen 
ratkaisemista pyydettävä Suomen Pankin lau
sunto. Jos lausunto on kielteinen, lupaa ei 
voida myöntää. Lausuntomenettelyn tarkoi
tuksena on varmistaa, että suunniteltu emissio 
on joukkovelkakirjamarkkinoiden kannalta 
tarkoituksenmukainen. 

Jotta sijoittajat voisivat tietää obligaatioita 
ostaessaan niiden verokohtelun, riittävästä tie
dottamisesta olisi tässä suhteessa huolehditta
va. Nykyiseen tapaan itse arvopaperissa voisi 
olla verovapauden tai veronalaisuuden ilmaise
va merkintä. 

3. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Kotitalouksien keskimääräinen talletuskanta 
pankeissa oli vuoden 1987 aikana noin 155 
miljardia markkaa. Talletuksista saadut korot 
olivat lähes 7 miljardia markkaa. Osuuskun
tien säästökassatalletusten määrä on noin 1, 1 
miljardia markkaa. Liikkeessä olevien verova
paiden obligaatiolainojen määrä on vuoden 
1987 lopussa ollut noin 22,1 miljardia mark
kaa. Vuonna 1987 valtion maksamat korot 
obligaatioista olivat 1 ,8 miljardia markkaa. 
Vuonna 1986 luonnollisten henkilöiden ja eril
lisinä verovelvollisina verotettavien kuolinpe
sien veronalaiset korkotulot olivat noin 420 
miljoonaa markkaa. 

Ehdotetun talletusten ja obligaatioiden vero
tusratkaisun vaikutuksia edellä oleviin lukuihin 
ja niiden kautta verokertymään on vaikeaa 
arvioida, koska muutosten vaikutukset riippu
vat monista eri tekijöistä, joista ehkä tärkein 
on muiden kilpailevien sijoituskohteiden vero
tus. Sijoittajien ja tallettajien käyttäytymiseen 
vaikuttavat myös monet verojärjestelmästä si
nänsä riippumattomat tekijät. Vaikutusarvioi
den esittäminen on nykytilanteessa erityisen 
hankalaa, kun sekä verojärjestelmä että rahoi
tusmarkkinat ovat voimakkaassa muutosvai
heessa. 

Ehdotetut talletusten veronhuojennussään
nökset poistaisivat pankkien välisen korkosopi
muksen kytkennän verotukseen ja samalla kor
kosopimuksen merkitys lakkaisi. 

Valtion lainanoton kannalta verovapaiden 
obligaatioiden järjestelmän supistuminen ei ai
heuttane ongelmia, koska valtio voi nykytilan
teessa kattaa rahoitustarvettaan muilla keinoil
la. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotus 

1 §. Säännöksessä määritellään talletusten 
verovapaus tuloverotuksessa. Talletusten vero
vapaus koskisi luonnollisen henkilön ja erillise
nä verovelvollisena verotettavan kotimaisen 

kuolinpesän tekemiä talletuksia. Verovapaus 
koskisi vuosilta 1989-1991 toimitettavia vero
tuksia. Verovapaus ulottuisi yleisön talletusten 
vastaanottamiseen tarkoitetuille tileille koti
maiseen pankkiin tehtyihin talletuksiin ja ku-
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ten nykyisinkin, myös osuuskunnan säästökas
satalletuksiin. 

Pykälässä on määritelty verovapaan talletuk
sen edellytykset. Pykälän 1 momentin 1 koh
dan mukaan verovapauden edellytyksenä on, 
että tilin vuotuinen korko on enintään Suomen 
Pankin peruskorko neljällä prosenttiyksiköllä 
vähennettynä. Saman momentin 2 kohdan mu
kaan verovapaa on myös talletus, jolle makset
tu korko on enintään Suomen Pankin perus
korko kahdella prosenttiyksiköllä vähennetty
nä ja joka tehdään 24 kuukaudeksi. 

Jotta määräaikaisista verovapaista talletuk
sista ei muodostuisi kaupiteltavia arvopaperei
ta, lisäedellytyksenä verovapauden säilyttämi
seksi olisi, että talletus pysyy sen tehneen 
tallettajan omistuksessa koko talletusajan. 
Kohtuussyistä olisi kuitenkin tarpeen säätää, 
ettei veronhuojennusta menetettäisi, jos talle
tus siirtyy toiselle naimaosana, avio-oikeuden 
nojalla tai perintönä, perintökaaren 8 luvussa 
tarkoitettuna avustuksena tai hyvityksenä taik
ka testamentilla. Lahjoitus ei olisi mahdolli
nen, koska sen avulla rajoitusta olisi helppo 
kiertää. 

Laissa tarkoitetun 24 kuukauden määräai
kaistilin verottomuus menetetään, jos varat 
nostetaan tai talletus siirretään ennen kysy
myksessä olevan ajan päättymistä. Esityksen 
mukaan verovapaus menetetään takautuvasti, 
vaikka tällaiseen sääntelyyn liittyykin eräitä 
periaatteellisia ja käytännöllisiä hankaluuksia. 
Jos esimerkiksi 24 kuukauden talletuksen 
omistusoikeus siirtyy kaupalla toiselle vähän 
ennen talletusajan päättymistä, asialla voi olla 
merkitystä kahden tai jopa kolmen verovuoden 
verotuksessa. 

Veronhuojennuksen menettäminen taanneh
tivasti edellyttää veronoikaisutoimia ja saattaa 
monimutkaistaa verotuksen toimittamista. To
dennäköistä kuitenkin on, että tapauksia, jois
sa näin joudutaan menettelemään, on varsin 
vähän. Joka tapauksessa verohallituksen tulisi 
antaa ohjeet siitä, miten pankit tällaisissa ta
pauksissa menettelisivät. 

2 §. Pykälässä säädetään obligaatioiden ve
rovapaudesta tuloverotuksessa. V erovapaus 
koskisi kuten nykyisinkin vain luonnollisen 
henkilön ja kotimaisen kuolinpesän omistamis
ta obligaatioista saatuja korkoja. Veronalaista 
tuloa ei olisi valtion tai kiinnitysluottopankin 
vuosina 1989-1991 liikkeeseen laskeman obli
gaatiolainan korko, jos laina-aika on 10 vuotta 
ja jos obligaatiolle maksettu vuotuinen korko 

on enintään Suomen Pankin peruskorko vä
hennettynä yhdellä prosenttiyksiköllä. Nykyi
sestä poiketen verovapaat obligaatiot olisivat 
vaihtuvakorkoisia eivätkä kiinteäkorkoisia. 
Obligaation korko olisi verovapaa vielä laina
ajan päättymisen jälkeenkin toimitettavissa ve
rotuksissa. 

3 §. Pykälään sisältyvät säännökset talletus
ten ja obligaatioiden verovapaudesta varalli
suusverotuksessa. Pykälän 1 momentin mu
kaan laissa tarkoitetut talletukset eivät ole 
luonnollisen henkilön eivätkä erillisenä vero
velvollisena verotettavan kotimaisen kuolinpe
sän veronalaisia varoja vuosilta 1989-1991 
toimitettavissa verotuksissa. 

Pykälän 2 momentin mukaan vuosina 
1989-1991 liikkeeseen lasketun, laissa tarkoi
tetun obligaation arvo ei ole luonnollisen hen
kilön eikä kotimaisen kuolinpesän veronalaisia 
varoja. Verovapaus varallisuusverotuksessa, 
kuten tuloverotuksessakin, koskisi muitakin 
kuin liikkeeseenlaskuvuosia. 

Sellainen määräaikainen talletus, joka on 
luovutettu toiselle muulla kuin laissa mainitulla 
saannolla ja jonka verovapaus tuloverotukses
sa on menetetty, luetaan sekä tallettajan että 
siirronsaajan veronalaisiksi varoiksi. Verolli
suus varallisuusverotuksessa määräytyy vero
vuoden päättyessä vallitsevien olosuhteiden 
mukaan. 

4 §. Pykälään sisältyy säännös rahalaitoksen 
velvollisuudesta sisällyttää talletustodistukseen 
selvitys siitä, millaisia veroseuraamuksia talle
tuksen siirtämisestä aiheutuu sekä tallettajan 
että Siirronsaajan verotuksessa. 

5 §. Tarkempia säännöksiä lain täytäntöön
panosta annetaan tarvittaessa asetuksella. 

6 §. Pykälään sisältyy voimaantulosäännös. 

2. Voimaantulo ja soveltaminen 

Laki tulisi voimaan 1 päivänä tammikuuta 
1989. Lakia sovellettaisiin myös sellaisiin vuo
sina 1989-1991 tehtyihin 24 kuukauden talle
tuksiin, jotka ovat nostettavissa vasta vuoden 
1991 jälkeen. 

3. Säätämisjärjestys 

Koska lakiehdotuksessa ei ole kysymys uu
desta tai lisätystä verosta ehdotettujen sään
nösten merkitessä huojennuksia pysyvään lain-
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säädäntöön, lakiehdotus olisi käsiteltävä val
tiopäiväjärjestyksen 66 §:n mukaisessa säätä
misjärjestyksessä. 

Edellä olevan perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Talletusten ja obligaatioiden veronhuojennuslaki 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Luonnollisen henkilön ja erillisenä verovel

vollisena verotettavan kotimaisen kuolinpesän 
veronalaisena tulona ei pidetä vuosilta 1989-
1991 toimitettavissa valtion- ja kunnallisvero
tuksissa korkoa talletuksesta, joka on tehty 
yleisön talletusten vastaanottamiseen tarkoite
tulle tilille kotimaiseen pankkiin tai vastaavalle 
tilille osuuskunnan säästökassaan. Koron vero
vapauden edellytyksenä on, että 

1) tilin vuotuinen korko on enintään Suomen 
Pankin peruskorko neljällä prosenttiyksiköllä 
vähennettynä; tai että 

2) tilin vuotuinen korko on enintään Suomen 
Pankin peruskorko kahdella prosenttiyksiköllä 
vähennettynä ja talletus tehdään edellä tarkoi
tetulle tilille 24 kuukaudeksi. 

Jos 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu talle
tus siirtyy toiselle muutoin kuin naimaosana, 
avio-oikeuden nojalla, perintönä, perintökaa
ren 8 luvussa tarkoitettuna avustuksena tai 
hyvityksenä taikka testamentilla, talletuksesta 
Iuovutusta edeltäneeltä ajalta ja luovutuksen 
jälkeiseltä ajalta kertynyt korko on veronalais
ta tuloa. 

2 § 
Luonnollisen henkilön ja erillisenä verovel

vollisena verotettavan kotimaisen kuolinpesän 
veronalaista tuloa valtion- ja kunnallisverotuk
sessa ei ole valtion tai kiinnitysluottopankin 
maksama, vuosina 1989-1991 liikkeeseen Ias
kemansa obligaatiolainan korko, jos 

2 380453L 

1) obligaatiolainan laina-aika on 10 vuotta; 
ja 

2) obligaatiolainan vuotuinen korko on enin
tään Suomen Pankin peruskorko yhdellä pro
senttiyksiköllä vähennettynä. 

3 § 
Edellä 1 §:ssä tarkoitettu talletus ei ole luon

nollisen henkilön eikä erillisenä verovelvollise
na verotettavan kotimaisen kuolinpesän veron
alaisia varoja vuosilta 1989-1991 toimitetta
vissa verotuksissa. 

Vuosina 1989-1991 liikkeeseen lasketun 
2 §:ssä tarkoitetun obligaation arvo ei ole 
luonnollisen henkilön eikä erillisenä verovel
vollisena verotettavan kotimaisen kuolinpesän 
veronalaisia varoja. 

Lain 1 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitet
tu talletus, josta saatu korko on 1 § :n 2 mo
mentin mukaan veronalaista tuloa, on myös 
Iuovuttajan ja Iuovutuksensaajan veronalaisia 
varoja. 

4 § 
Edellä 1 §:ssä tarkoitetun rahalaitoksen on 

talletuksista antamiinsa talletustodistuksiin si
sällytettävä selvitys siitä, mikä vaikutus talle
tuksen siirtämisellä on sekä tallettajan että 
Siirronsaajan verotukseen. 

5 § 
Tarkemmat säännökset tämän lain täytän

töönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella. 
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6§ 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi

kuuta 1989. Lakia sovelletaan myös sellaisiin 

vuosina 1989-1991 24 kuukauden määräajak
si tehtyihin talletuksiin, jotka ovat nostettavis
sa vasta vuoden 1991 jälkeen. 

Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 1988 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Valtiovarainministeri Erkki Liikanen 


