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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verotta
misesta annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että vuoden 1989 
alusta väliaikaisesti voimassa olleita elinkeino
tulon verottamisesta annetun lain säännöksiä 
sovellettaisiin pysyvinä vuoden 1990 alusta. 
Esitys liittyy kokonaisverouudistukseen, ja sii
nä ehdotetaan yritysten tuloverotuksen kehittä
mistä ja veropohjan laajentamista siten, kuin 
hallitus esityksessään n:o 110/1988 vp. on 
ehdottanut. Yritysten tuloverokohtelua tarkis
tettaisiin supistamalla vaihto-omaisuuden aliar-

vostusmahdollisuutta ja alentamalla luottotap
piovarauksen määrää hallituksen vuoden 1988 
valtiopäivillä antamaa elinkeinotulon verotta
misesta annetun lain muutosesitystä vastaavas
ti. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuo
den 1990 alusta. Sitä sovellettaisiin ensimmäi
sen kerran vuodelta 1990 toimitettavassa vero
tuksessa. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

Elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia 
(360/68) muutettiin kokonaisverouudistukseen 
liittyen eräin osin väliaikaisesti vuodelta 1989 
toimitettavaa verotusta varten. Selostus ennen 
kokonaisverouudistusta vallinneesta tilanteesta 
ja tuolloin sovelletuista, edelleenkin voimassa 
olevista elinkeinotulon verottamisesta annetun 
lain säännöksistä sisältyy vuoden 1989 valtion 
tulo- ja menoarvion yhteydessä eduskunnalle 
annettuun hallituksen esitykseen laeiksi elinkei
notulon verottamisesta annetun lain ja konser
niavustuksesta verotuksessa annetun lain 
muuttamisesta (hall.es. n:o 110/1988 vp.). Vä
liaikaiset säännökset (Laki elinkeinotulon ve
rottamisesta annetun lain väliaikaisesta muut
tamisesta, 1248/88) tulivat voimaan tammi
kuun 1 päivänä 1989 ja niitä sovelletaan kulu
valta vuodelta toimitettavassa verotuksessa. 
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2. Ehdotettavat muutokset 

Tässä esityksessä ehdotetaan, että vuodelta 
1989 toimitettavassa verotuksessa sovellettavat 
väliaikaiset säännökset eräin yksityiskohtaisis
sa perusteluissa mainituin lähinnä siirtymäkau
desta johtuvin tarkennuksin säädettäisiin pysy
viksi ja, että lakia sellaisena sovellettaisiin 
ensimmäisen kerran vuodelta 1990 toimitetta
vassa verotuksessa. 

Vuodelta 1990 toimitettavassa verotuksessa 
kokonaisverouudistuksen toteuttaminen jatkui
si siten, että vaihto-omaisuuden aliarvostus
mahdollisuutta supistettaisiin väliaikaisesti so
velletusta 35 prosentista 30 prosenttiin. Jos 
verovelvollisella on purkamattomia toiminta
varauksia, aliarvostusmahdollisuus alenisi 30 
prosentista 25 prosenttiin. Aikaisempi markka
määräinen varaus kuitenkin sallittaisiin, jos se 
ei ylittäisi edellisen vuoden suhteellista enim
maismaaraa. Vaihto-omaisuuteen kuuluvien 
arvopapereiden ja vakioitujen johdannaissopi-
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musten aliarvostusmahdollisuus alennettaisiin 
väliaikaisesti sovelletusta 20 prosentista 10 pro
senttiin. Aikaisempi markkamääräinen varaus 
sallittaisiin kuitenkin tässäkin yhteydessä, jollei 
se ylitä edellisen vuoden suhteellista enimmäis
määrää. Muille kuin raha-, vakuutus- ja elä
kelaitoksille säädetyn luottotappiovarauksen 
enimmäismäärä alenisi 3 prosentista 2 prosent
tiin liikesaamisten yhteismäärästä. Aikaisempi 
markkamääräinen varaus sallittaisiin, jos se ei 
ylitä aikaisempaa suhteellista enimmäismäärää. 

Selvitettävänä on lisäksi eräitä elinkeinotu
lon verottamiseen liittyviä, vuotta 1990 koske
via muutostarpeita, kuten toimitilaosakkeiden 
jälleenhankintaan liittyvät varausmahdollisuu
det sekä pankkilainsäädännön ja henkilöstöra
hastolain edellyttämät muutokset. Tämän 
vuoksi tullaan vielä ensi syksynä antamaan 
esitys elinkeinotulon verottamisesta annetun 
lain muuttamisesta. 

3. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Ehdotettujen muutosten on arvioitu lisäävän 
elinkeinoverotuksen veropohjaa 200-600 mil
joonalla markalla. Siirtymäsäännöksistä joh
tuen osan veropohjan lisäyksestä voidaan arvi
oida kertyvän kuitenkin vasta vähitellen. Ar
vion tekemistä yleensä ja tässä esityksessä eh
dotettujen vuotta 1990 koskevien muutosten 
osalta erikseen vaikeuttaa yritysten nykyisin 
käyttämättä olevien varausmahdollisuuksien ja 
ehdotettujen muutosten mahdollisesti aiheutta
man tilinpäätössuunnittelun huomioon ottami
nen. 

Esitys liittyy kokonaisverouudistukseen, jota 
koskevat muut esitykset, erityisesti valtionvero
tuksen tuloveroasteikkoa ja yhteisöjen vero
kantaa koskeva esitys, vaikuttavat myös tämän 
esityksen verokertymää koskeviin vaikutuksiin. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Laki elinkeinotulon verottami
sesta annetun lain muuttami
sesta 

5 §. Koska luovutushintojen osittaista veron
alaisuutta koskeva 6 §:n 1 momentin 1 kohdan 
säännös rajoitettaisiin ehdotuksen mukaan 
koskemaan vain käyttöomaisuutta, 5 §:n 5 
kohdan säännöstä tarkistettaisiin vastaavasti. 
Ehdotus vastaa vuodelta 1989 toimitettavassa 
verotuksessa sovellettavaa säännöstä. 

6 §. Sovellettavia väliaikaissäännöksiä vas
taavasti säännöksen 1 momentin 1 kohtaa eh
dotetaan muutettavaksi siten, että käyttöomai
suuteen kuuluvien vähintään 10 vuotta omistet
tujen kiinteistöjen ja 5 vuotta omistettujen 
arvopapereiden luovutushintojen veronalai
suutta laajennettaisiin 60 prosenttiin. Omai
suuden hankintamenon vähentämissäännös py
syisi ehdotuksen mukaan entisen sisältöisenä. 
Pakkolunastustilanteita koskevaa säännöksen 
1 a kohtaa muutettaisiin 1 kohtaa vastaavasti. 
Ehdotuksen mukaan veronalaiseksi tuloksi lu
ettaisiin tällöin omistusajasta riippumatta 60 
prosenttia käyttöomaisuuteen kuuluvasta kiin-

teistöstä saadusta luovutushinnasta tai muusta 
vastikkeesta. 

Lähiomaisten välisten luovutusten täydestä 
verovapaudesta luovuttaisiin. Muutos toteutet
taisiin kumoamaHa pykälän 1 momentin 1 b 
kohta, jonka jälkeen näissäkin luovutuksissa 
noudatettaisiin 1 kohdan mukaista pääsääntöä. 
Ehdotusta täydentää voimaantulosäännös. 

Vuodelta 1989 toimitettavassa verotuksessa 
sovellettavien säännösten mukaisesti ehdote
taan edelleen säädettäväksi, ettei osakeyhtiö
lain 5 luvun 1 §:ssä mainitun vaihtovelkakirjan 
vaihtamista yhtiön osakkeisiin pidetä luovu
tuksena. Osakkeiden omistusaika lasketaan 
vaihtovelkakirjan saannosta. Samoin ehdote
taan, että optiolainaan liittyvän osakkeiden 
merkintäoikeuden käyttämistä osakkeiden 
merkintään ei pidettäisi luovutuksena. 

8 §.Teknisenä parannuksena ehdotetaan py
kälän 2 kohdan käyttöomaisuuden hankinta
menon vähennysoikeuden laajuutta koskevaan 
säännökseen lisättäväksi ennen kuluvan vuo
den alkua sovelletun lain 41 §:n 2 momenttiin 
ja 42 §:n 2 momenttiin sisältyneet vähennysoi
keutta rajoittavat säännökset. Säännöksen mu
kaan niissä tapauksissa, joissa omaisuudesta 
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saatu luovutushinta on 6 §:n 1 momentin 1 tai 
1 a kohdan nojalla vain osittain veronalainen, 
käyttöomaisuuteen kuuluvan arvopaperin han
kintamenosta ja muun omaisuuden poistamat
ta olevasta hankintamenosta on vähennyskel
poisia vain luovutushinnan veronalainen mää
rä ja luovutustappiotilanteessa lisäksi luovutus
hinnan ylittävän osan määrä. Lain 41 §:n 2 
momenttia ja 42 §:n 2 momenttia ehdotetaan 
muutettavaksi vastaavasti. 

Liikkeen- tai ammatinharjoittajan tapatur
mavakuutusmaksujen vähennyskelpoisuutta 
ehdotetaan laajennettavaksi siten, että tapatur
mavakuutusmaksut olisivat vähennyskelpoisia 
elinkeinotulosta tehtävänä luonnollisena vä
hennyksenä. Muutoksen jälkeen elinkeinonhar
joittajan muutkin tapaturmavakuutusmaksut 
kuin maatalousyrittäjien tapaturmavakuutusla
kiin perustuvat maksut olisivat elinkeinotulosta 
vähennyskelpoisia. 

Ehdotuksen mukaan elinkeinotulosta saatai
siin vähentää yksityisen liikkeen- tai ammatin
harjoittajan eläkevakuutusmaksuista ainoas
taan lakisääteiset pakolliset maksut. Vapaaeh
toiset maksut olisivat erikseen vähennyskelpoi
sia tulo- ja varallisuusverolain mukaisesti ko
konaistulosta tehtävänä vähennyksenä. Jos 
puolisot ovat yhdessä harjoittaneet liike- tai 
ammattitoimintaa, tapaturma- ja eläkevakuu
tusmaksut olisivat molempien puolisoiden osal
ta vähennyskelpoisia elinkeinotulosta. 

Säännöstä täydennettäisiin myös maininnalla 
siitä, että lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien 
työntekijäin eläkelain 1 a §:n 2 momenttiin 
perustuvat pakolliset maksut ovat vähennyskel
poisia menoja. Väliaikaissäännöksiin maininta 
lisättiin eduskuntakäsittelyn aikana. 

Yksityisen liikkeen- ja ammatinharjoittajan 
eläke- ja tapaturmavakuutusmaksujen vähen
tämistä koskeva säännös ehdotetaan sijoitetta
vaksi selkeyden vuoksi pykälään lisättävään 
uuteen 4 a kohtaan. Pykälän 4 kohtaa ehdote
taan muutettavaksi vastaavasti. Yhteisön tai 
yhtymän suorittamat pakolliset ja vapaaehtoi
set eläke- ja tapaturmavakuutusmaksut olisivat 
vähennyskelpoisia pykälän 4 kohdan perusteel
la. 

Ehdotukset vastaavat vuodelta 1989 toimi
tettavassa verotuksessa sovellettavia väliaikais
säännöksiä. 

15 §. Säännökseen ehdotetaan lisättäväksi 
maininta siitä, että vastikkeetta saadun omai
suuden vähennyskelpoiseksi hankintamenoksi 
katsottaisiin enintään hyödykkeen todennäköi-

nen luovutushinta elinkeinotoimintaan sijoitta
misen ajankohtana. 

Ehdotus vastaa vuodelta 1989 toimitettavas
sa verotuksessa sovellettavaa väliaikaissään
nöstä. 

28 §. Säännöksessä ehdotetaan vaihto-omai
suuden varastovarauksen enimmäismäärän su
pistamista väliaikaisesti sovelletusta 35 prosen
tista edelleen 30 prosenttiin. Jos verovelvolli
nen on tehnyt toimintavarauksen, varastova
rauksen enimmäismäärä olisi enintään 25 pro
senttia. Vaihto-omaisuuteen kuuluvien muiden 
arvopapereiden kuin asunto- ja eräiden kiin
teistöyhteisöjen osakkeiden sekä arvopaperei
hin liittyvien johdannaissopimusten osalta va
rastovaraus olisi vuoden 1989 siirtymävaiheen 
jälkeen enintään 10 prosenttia. Muutos supis
taisi puheena olevan varauksen enimmäismää
rää 10 prosenttiyksiköllä vuoteen 1989 verrat
tuna. Säännöksestä ehdotetaan lisäksi tarpeet
tomana poistettavaksi käsite termiini. 

Ehdotuksen voimaantulosäännöksiin sisältyy 
lisäksi ehdotus vuotta 1990 koskevasta siirty
mäkaudesta, jonka aikana vielä sallittaisiin 
lukea kuluksi yhtä suuri markkamäärä kuin 
edellisenä vuonna, ellei se ylitä edellisen vuo
den verotuksessa voimassa olleita suhteellisia 
enimmäismääriä. 

29 §. Ehdotuksen mukaan sijoitusomaisuu
den arvostusvaraus supistettaisiin enintään 5 
prosentiksi verovuoden päättyessä olevan sijoi
tusomaisuuden hankintamenosta ja arvonkoro
tuksesta, josta on sitä ennen tehty lainkohdas
sa tarkoitettu epäkuranttiusvähennys. Ehdotus 
vastaa vuodelta 1989 toimitettavassa verotuk
sessa sovellettavaa säännöstä. 

41 § ja 42 §. Pykäliin ehdotetaan tehtäväksi 
8 §:n 2 kohtaan ehdotetuista käyttöomaisuu
den hankintamenon vähennyssäännösten siirtä
misistä johtuvat muutokset. 

46 §. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi si
ten, että muiden verovelvollisten kuin raha-, 
vakuutus- ja eläkelaitosten oikeus tehdä luotto
tappiovaraus supistettaisiin enintään 2 prosen
tiksi liikesaamisten yhteismäärästä, ellei vero
velvollinen toteennäytä sitä suurempaa toden
näköistä luottotappion vaaraa. Luottotappio
varauksen enimmäismäärä alenisi tällöin vuo
teen 1989 verrattuna yhdellä prosenttiyksiköl
lä. Raha-, vakuutus- ja eläkelaitos saisi vähen
tää verovuonna tehdyn luottotappiovarauksen, 
joka on enintään 0,6 prosenttia laitoksella 
verovuoden päättyessä olevien saamisten yh
teismäärästä, kuitenkin niin, että laitoksen ve-
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rovuonna ja aikaisemmin tekemien purkamat
tomien luottotappiovarausten yhteismäärä ei 
saisi ehdotuksen mukaan ylittää 5 prosenttia 
verovuoden päättyessä olevien saamisten yh
teismäärästä. 

51 §. Pykälään ehdotetaan otettavaksi sään
nökset käytettävästä siirtoarvosta silloin, kun 
omaisuus siirretään liike- tai ammattituloläh
teessä liikeomaisuuslajista toiseen. Siirto rahoi
tus- ja vaihto-omaisuudesta toiseen liikeomai
suuslajiin tapahtuisi alkuperäistä hankintame
noa tai sitä alempaa todennäköistä luovutus
hintaa vastaavasta määrästä. 

Siirrettäessä hyödyke sijoitusomaisuudesta 
toiseen omaisuusryhmään sijoitusomaisuuden 
5 §:n 6 kohdan perusteella tuloutettu arvonko
rotus siirtyisi ehdotuksen mukaan osaksi rahoi
tus-, vaihto- tai käyttöomaisuuden hankinta
menoa. Sijoitusomaisuuden alkuperäisestä 
hankintamenosta ja arvonkorotuksesta 29 §:n 
1 momentin nojalla tehty arvostusvaraus olisi 
siirron yhteydessä tuloutettava. Sijoitusomai
suuteen kuuluvan rakennuksen siirtoarvona 
käytettäisiin rakennuksen verotuksessa poista
matta olevaa osaa rakennuksen arvonkorotuk
sella korotetusta hankintamenosta. Siirron jäl
keen arvonkorotusta vastaava osa vähennettäi
siin rahoitus-, vaihto- tai käyttöomaisuuden 
hankintamenon vähentämistä koskevien sään
nösten mukaisesti. 

Käyttöomaisuuden siirto rahoitus-, vaihto
tai sijoitusomaisuudeksi tapahtuisi poistamatta 
olevasta hankintamenosta. Jos käyttöomaisuu
den arvonkorotus siirretään sijoitusomaisuu
teen, arvonkorotusta vastaava määrä on siir
ron yhteydessä tuloutettava 5 §:n 6 kohdan 
perusteella. 

Ehdotus on saman sisältöinen, kuin vuodelta 
1989 toimitettavassa verotuksessa sovellettava 
vastaava säännös. 

51 a §.Pykälässä ehdotetaan, kuten sovellet
tavissa väliaikaissäännöksissä, säädettäväksi 
tulolähdesiirtojen verokohtelusta. Pykälän 1 
momentissa säädettäisiin veronalaiseksi luovu
tushinnaksi luettavasta määrästä siirrettäessä 
hyödyke elinkeinotulolähteestä saman verovel
vollisen toiseen tulolähteeseen. Rahoitus-, 
vaihto- ja sijoitusomaisuuden luovutushinnaksi 
katsottaisiin alkuperäinen hankintameno tai si
tä alempi todennäköinen luovutushinta ja 
käyttöomaisuuden luovutushinnaksi hankinta
menon verotuksessa poistamatta oleva osa. 

Vastaanottavassa tulolähteessä omaisuuden 
hankintamenoksi katsottaisiin sama määrä, 

mikä luovuttavassa tulolähteessä on luettava 
veronalaiseksi luovutushinnaksi. Maatilatalou
desta tapahtuneissa siirroissa hankintamenona 
pidettäisiin todennäköistä luovutushintaa siir
tohetkellä. Jos verovelvollinen sijoittaa yksi
tyistaloudestaan hyödykkeitä elinkeinotoimin
taansa, vähennyskelpoiseksi hankintamenoksi 
katsottaisiin hyödykkeen alkuperäinen hankin
tameno tai sitä alempi todennäköinen luovu
tushinta. 

51 b §. Yksityisen liikkeen- tai ammatinhar
joittajan ottaessa hyödykkeitä yksityistalouten
sa käyttöön tapahtuu myös eräänlainen tulo
lähdesiirto. Näissä tapauksissa sovellettaisiin 
kuitenkin osittain erilaisia arvostusperusteita 
kuin tulolähdesiirroissa. Säännöstä sovellettai
siin yksityisen liikkeen- tai ammatinharjoitta
jan verotuksessa silloin, kun hyödyke siirre
tään yksityistalouden käyttöön, joko toimin
nan aikana tai liike- tai ammattitoiminnan 
loppuessa. Jos elinkeinonharjoittaja sen sijaan 
jatkaa hyödykkeen käyttämistä tulonhankinta
toiminnassa, esimerkiksi vuokraa aikaisemmin 
liiketulolähteeseen kuulunutta kiinteistöä, siir
toon sovellettaisiin 51 a § :n säännöstä, jolloin 
rakennuksesta tehdyt poistot eivät palautuisi. 
Myös yhtymästä tapahtuvat yksityisotat kuu
luisivat 51 b §:n soveltamisalaan. Ehdotus 
vastaa vuodelta 1989 toimitettavassa verotuk
sessa sovellettavaa säännöstä. 

51 c §. Pykälä sisältää viittauksen tulo- ja 
varallisuusverolain yritysten toimintamuodon 
muutoksia koskeviin säännöksiin. 

51 d §. Pykälään ehdotetaan otettavaksi 
säännös omaisuuden arvostamisesta yhteisöä, 
avointa yhtiötä tai kommandiittiyhtiötä puret
taessa. Se vastaa vuodelta 1989 toimitettavassa 
verotuksessa sovellettavaa väliaikaista säännös
tä. Ehdotuksen mukaan yhteisön purkautuessa 
omaisuuden veronalaiseksi luovutushinnaksi 
katsottaisiin sen todennäköinen luovutushinta 
purkuhetkellä. Avoimen yhtiön ja komman
diittiyhtiön purkautuessa omaisuuden luovu
tushinnaksi katsottaisiin omaisuuden alkupe
räistä hankintamenoa vastaava määrä tai sitä 
alempi todennäköinen luovutushinta. 

52 §. Pykälän 1 momentin mukaan sulautu
misessa syntyvä voitto ei pääsäännön mukaan 
olisi veronalaista tuloa eikä tappio vähennys
kelpoinen meno. Säännös vastaisi vuodelta 
1989 toimitettavassa verotuksessa sovellettavaa 
väliaikaista säännöstä. 

Pääsäännöstä poiketen sulautumisesta synty
nyt voitto ehdotetaan säädettäväksi veronalai-
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seksi tuloksi silloin, kun sulautuvan yhteisön teesta verotuksessa. Lisäksi säädettäisiin sulau
osakkeet tai osuudet ovat kuuluneet vastaan- tumisessa siirtyneen omaisuuden omistusaiko
oHavan yhteisön vaihto- tai sijoitusomaisuu- jen laskemisesta sulautuneen yhteisön tai yhty
teen. Veronalainen voitto laskettaisiin vähentä- män saannosta. 
mällä sulautumisessa siirtyvän varallisuuden Säännösehdotuksen mukaan sulautuvaa yh
arvosta osakkeiden hankintameno ja siirtyvien teisöä tai yhtymää verotettaisiin kaikissa sulau
velkojen arvo. Siirtyvien varojen arvona käy- tumistyypeissä erillisenä siihen asti, kun sulau
tettäisiin laskelmassa verotuksessa poistamatta tuminen on tullut voimaan. Osakeyhtiöiden ja 
olevia arvoja. Laskelmassa lisättäisiin siirty- osuuskuntien sulautuminen tulee voimaan sil
vien varojen arvoon myös sellainen sulautuvan loin, kun tuomioistuimen lupa sulautumiseen 
yhteisön vahvistettu tappio, joka vastaanotta- on merkitty kaupparekisteriin. Avoimien yh
valla yhteisöllä on oikeus tappiontasauslain tiöiden ja kommandiittiyhtiöiden sulautuminen 
nojalla vähentää verotettavasta tulostaan. tulee voimaan sulautumissopimuksessa määrät-

Vastaanottavana yhteisöllä olisi ehdotuksen tynä ajankohtana. Jos sopimuksessa ei ole 
mukaan 3 momentissa säädetyin edellytyksin määritelty sulautumishetkeä, sulautumisen voi
oikeus vähentää sulautuvan yhteisön osakkei- daan yleensä katsoa tapahtuneen silloin, kun 
den tai osuuksien hankintameno siltä osin, sulautuvan yhtiön omaisuus on siirretty vas
kuin se ylittää sulautumisessa siirtyvien varojen taanottavalle yhtiölle. 
ja velkojen erotuksen. Varojen arvona käytet- Säännösehdotus vastaa väliaikaisesti sovel-
täisiin laskelmassa siirtyvän omaisuuden vero- lettavaa säännöstä. 
tuksessa vähentämättä olevia hankintamenoja. 52 a §. Pykälä sisältää yhteisöjen jakautu
Käyttöomaisuuskiinteistöt ja -arvopaperit ar- mista koskevia erityissäännöksiä. Säännökset 
vostettaisiin kuitenkin käypään arvoon. Siirty- koskisivat yhteisön toiminnan osittaisluovutus
vien varojen määrään lisättäisiin laskelmassa ta siirtyvää toimintaa jatkamaan perustetulle 
sellainen sulautuvalta yhteisöitä siirtyvä tap- konserniavustuksesta verotuksessa annetussa 
pio, joka vastaanottavana yhteisöllä olisi oi- laissa tarkoitetulle tytäryhteisölle. Säännöksiä 
keus tappiontasauslain nojalla vähentää vero- sovellettaisiin myös silloin, kun kaksi tai use
tettavasta tulostaan. Myös tältä osin ehdotus ampi yhteisö perustaa niiltä siirtyvää toimintaa 
vastaa väliaikaisesti sovellettavaa säännöstä. jatkamaan uuden yhteisön. Lisäksi ehdotetaan 

Ennen sulautumista suoritetuilla varallisuu- vaihto-omaisuutta koskevaa erityissääntelyä 
den siirroilla sulautuvasta yhteisöstä voidaan silloin, kun toiminta siirretään kokonaan omis
pyrkiä vaikuttamaan 2 tai 3 momentissa tar- tetulle uudelle tytäryhtiölle. 
koitettujen erien määrään. Tämän estämiseksi Ehdotuksen mukaan voidaan alimpana hy
ehdotetaan pykälään otettavaksi säännös, jon- väksyttävänä siirtohintana käyttää vaihto- ja 
ka mukaan mainitut erät tulee laskelmaa laa- sijoitusomaisuutta siirrettäessä alkuperäistä 
dittaessa lisätä siirtyvän varallisuuden mää- hankintamenoa tai sitä alempaa todennäköistä 
rään. Esimerkkinä tällaisista eristä voidaan luovutushintaa ja käyttöomaisuuden siirtohin
mainita tavanomaista suurempi voitonjako ja tana hankintamenon poistamatta olevaa osaa. 
konserniavustuslaissa tarkoitettu konserniavus- Siirrettäessä toiminta täysin omistetulle tytär
tus. Muita lainkohdassa tarkoitettuja toimen- yhteisölle, voitaisiin yhteisöä perustettaessa ap
piteitä voivat olla esimerkiksi muut konsernin porttina pannun vaihto-omaisuuden luovutus
sisäiset siirrot kuin edellä mainittu konserni- hintana kuitenkin käyttää sen verotuksessa vä
avustus. hentämättä olevaa määrää. Jos apportissa tai 

Vähennyskelpoinen hankintamenon osa eh- luovutuksessa on käytetty edellä mainittuja 
dotetaan jaksotettavaksi siten, että se vähen- arvoja korkeampia arvoja, katsottaisiin veron
nettäisiin yhtä suurin vuotuisin poistoin vaiku- alaiseksi luovutushinnaksi luovutuksessa käyte
tusaikanaan, kuitenkin enintään 10 verovuon- tyt todelliset arvot. 
na. Jos menon ei voida olettaa kerryttävän Ehdotuksen mukaan vastaanottava yhteisö 
tuloa useamman vuoden aikana, se vähennet- saisi vähentää siirtyneen omaisuuden hankinta
täisiin vuosikuluna. menona saman määrän, mikä 1 momentin 

Pykälän 4 momentissa ehdotetaan, ettei SU'-' -' mukaan on luettava omaisuutta luovuttaneen 
lautumisesta aiheudu veroseuraamuksia sulau- yhteisön luovutushinnaksi. Elinkeinotulon ve
tuvalle yhteisölle tai yhtymälle. Siinä säädettäi- rottamisesta annetun lain 6 §:n 1 momentissa 
siin myös niin sanotusta jatkuvuuden periaat- tarkoitettujen omistusaikojen katsottaisiin ja-
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kautumisen jälkeen alkavan vastaanottavan 
yhteisön saannosta. 

Säännösehdotus vastaa väliaikaisesti vuodel
ta 1989 toimitettavassa verotuksessa sovelletta
vaa säännöstä. 

2. Voimaantulo 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuo
den 1990 alusta. Sitä sovellettaisiin ensimmäi
sen kerran mainitulta vuodelta toimitettavassa 
verotuksessa. 

Vuodelta 1990 toimitettavassa verotuksessa 
verovelvollisella olisi oikeus 28 §:n 2 momentin 
nojalla lukea kuluksi yhtä suuri markkamäärä 
kuin edellisenä verovuonna, kuitenkin niin, 
että kulun määrä ei saisi ylittää edellisen vuo
den verotuksessa voimassa olleita suhteellisia 
enimmäismääriä. 

Vuodelta 1990 toimitettavassa verotuksessa 
verovelvollisella olisi oikeus myös 46 §:n 1 
momentin nojalla lukea kuluksi yhtä suuri 
markkamäärä kuin edellisenä verovuonna kui
tenkin niin, että kulun määrä ei saisi ylittää 
edellisen vuoden verotuksessa voimassa ollutta 
suhteellista enimmäismäärää. 

Yhteisöjen purkamisiin ja sulautumisiin, jot
ka on pantu alulle ennen tämän lain ja ennen 

vuodelta 1989 väliaikaisesti sovellettavan lain 
voimaan tuloa, sovellettaisiin kyseisenä aikana 
voimassa olleita säännöksiä. 

Jos avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö on 
purettu ennen tammikuun 1 päivää 1989, ja 
yhtiön omaisuus on siirretty toimintaa jatka
maan perustetulle osakeyhtiölle elinkeinotulon 
verottamisesta 24 päivänä kesäkuuta 1968 an
netun lain 52 a §:n edellyttämällä tavalla, toi
mintamuodon muutokseen sovellettaisiin en
nen 1 päivää tammikuuta 1989 voimassa olleita 
säännöksiä. Myös ennen tammikuun 1 päivää 
1989 tapahtuneisiin kiinteistö- ja arvopaperi
kauppoihin samoin kuin muihin luovutuksiin 
sovellettaisiin ennen mainittua päivää voimassa 
olleita säännöksiä. Niin sanottuihin sukupol
venvaihdostilanteisiin liittyisi niin ikään oma 
siirtymäsäännöksensä. 

3. Säätämisjärjestys 

Lakiehdotus olisi käsiteltävä valtiopäiväjär
jestyksen 68 § :n mukaisessa vuotta pidemmältä 
ajalta kannettavaa uutta tai lisättyä veroa kos
kevassa säätämisjärjestyksessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan elinkeinotulon verottamisesta 24 päivänä kesäkuuta 1968 annetun lain (360/68) 

6 §:n 1 momentin 1 b kohta, sellaisena kuin se on 20 päivänä joulukuuta 1985 annetussa laissa 
(1038/85), 

muutetaan 5 §:n 5 kohta, 6 §:n 1 momentin 1 ja 1 a kohta, 8 §:n 2 ja 4 kohta, 15 §, 28 §:n 2 
momentti, 29 §:n 1 momentti, 41 §, 42 §:n 2 momentti, 46 §:n 1 ja 2 momentti, 51, 52 ja 52 a §, 

sellaisina kuin niistä ovat 5 §:n 5 kohta 23 päivänä joulukuuta 1977 annetussa laissa (1001177), 
6 §:n 1 momentin 1 ja 1 a kohta, 8 §:n 2 kohta ja 42 §:n 2 momentti mainitussa 20 päivänä 
joulukuuta 1985 annetussa laissa, 8 §:n 4 kohta 30 päivänä huhtikuuta 1982 annetussa laissa 
(302182), 28 § :n 2 momentti 31 päivänä joulukuuta 1985 annetussa laissa (1112/85), 29 § :n 1 
momentti mainitussa 23 päivänä joulukuuta 1977 annetussa laissa, 41 § osittain muutettuna 
mainitulla 20 päivänä joulukuuta 1985 annetulla lailla, 46 §:n 2 momentti 3 päivänä marraskuuta 
1978 annetussa laissa (821178), 52 § 29 päivänä joulukuuta 1976 annetussa laissa (1094/76) ja 
52 a § 28 päivänä joulukuuta 1978 annetussa laissa (1090178), 

lisätään 6 §:ään uusi 4 momentti, 8 §:ään uusi 4 a kohta sekä lakiin uusi 51 a, 51 b, 51 c ja 
51 d §, 

sellaisena kuin niistä on 8 § osittain muutettuna 18 päivänä kesäkuuta 1971 ja 21 päivänä 
marraskuuta 1986 annetuilla laeilla (525171 ja 824/86) sekä mainituilla 23 päivänä joulukuuta 
1977, 30 päivänä huhtikuuta 1982 ja 20 päivänä joulukuuta 1985 annetuilla laeilla, seuraavasti: 

5 § 
Edellä 4 §:ssä tarkoitettuja veronalaisia elin

keinotuloja ovat muun ohessa: 

5) rahoitusomaisuudesta saadut voitot, sekä 

6 § 
Veronalaista tuloa eivät ole: 
1) 40 prosenttia käyttöomaisuuteen kuulu

vista kiinteistöistä ja arvopapereista saaduista 
luovutushinnoista tai muista vastikkeista, mi
käli verovelvollinen on omistanut kiinteistön 
vähintään 10 ja arvopaperin vähintään 5 vuot
ta, kuitenkin niin, että palautuva, verotuksessa 
arvopaperin hankintamenosta aikaisemmin 
42 § :n 1 momentin perusteella hyväksytty pois
to on veronalaista tuloa 5 vuoden määräajan 
jälkeenkin, 

1 a) 40 prosenttia käyttöomaisuuteen kuulu
vasta kiinteistöstä, jota verovelvollinen ei ole 
hankkinut ilmeisesti keinottelutarkoituksessa, 
saadusta luovutushinnasta tai muusta vastik
keesta, jos kiinteistö on luovutettu kiinteän 
omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuk
sesta annetun lain (603177) mukaisella menet
telyllä tai muulla siihen rinnastettavana menet
telyllä tai jos kiinteistö ilman, että edellä tar-

koitettuun menettelyyn on ryhdytty, tai menet
telyn alettua on kaupoin tai muutoin vapaaeh
toisesti luovutettu sellaiseen tarkoitukseen, jo
hon vastaanottajalla on oikeus lunastaa kiinte
ätä omaisuutta tai saada sen pysyvä käyttöoi
keus mainitulla menettelyllä, tai jos verovelvol
linen vesistön patoamista tai säännöstelyä var
ten on vapaaehtoisesti luovuttanut kiinteistön 
mainituista toimenpiteistä hyötyä saavalle voi
malaitoksen omistajalle sellaiseen tarkoituk
seen, johon valtiolle on annettu lunastusoi
keus, 

Luovutuksena ei pidetä osakeyhtiölain (734/ 
78) 5 luvun 1 §:ssä mainitun vaihtovelkakirjan 
vaihtamista yhtiön osakkeisiin eikä siinä mai
nittuun optiolainaan liittyvän osakkeiden mer
kintäoikeuden käyttämistä. Tällaista osaketta 
luovutettaessa 1 momentin 1 kohdassa tarkoi
tettu omistusaika lasketaan vaihtovelkakirjan 
tai osakkeiden merkintäoikeuden saannosta. 

8 § 
Edellä 7 §:ssä tarkoitettuja vähennyskelpoi

sia menoja ovat muun ohessa: 

2) käyttöomaisuuden hankintamenot, kui
tenkin niin, että jos omaisuudesta saatu luovu-
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tushinta on 6 §:n 1 momentin 1 tai 1 a kohdan 
nojalla vain osittain veronalainen, vähennys
kelpoista on arvopaperin hankintamenosta ja 
muun omaisuuden hankintamenon poistamatta 
olevasta osasta vain luovutushinnan veronalai
nen määrä ja koko luovutushinnan ylittävän 
osan määrä. Jos verovelvollinen on saanut 
hyödykkeen hankkimiseen avustusta julkiselta 
yhdyskunnalta tai jos joku muu on elinkeino
toiminnassaan osallistunut hankintamenon 
suorittamiseen, vähennyskelpoiseen hankinta
menoon ei lueta avustusta tai toisen osuutta 
vastaavaa osaa hankintamenosta, 

4) elinkeinotoiminnassa työskennelleiden 
henkilöiden palkat, heidän ja heidän omaisten
sa eläkkeet ja työsuhteeseen perustuvat avus
tukset sekä työntekijöiden ja heidän omaisten
sa eläke-, sairauskorvaus-, työkyvyttömyys
korvaus- tai muiden niiden kaltaisten oikeuk
sien ja etujen järjestämisestä johtuvat vakuu
tus- ja muut sellaiset maksut, kuitenkin niin, 
että maksut työnantajan perustarnalle itsenäi
selle eläkelaitokselle tai eläkesäätiölle ovat vä
hennyskelpoisia vain siihen määrään asti, joka 
vakuutusteknillisten perusteiden mukaan tarvi
taan säätiön tai laitoksen eläke- tai muista 
sellaisista sitoumuksista johtuvan vastuun peit
tämiseen, 

4 a) liikkeen- tai ammatinharjoittajan tapa
turmavakuutusmaksut sekä yrittäjien elä
kelakiin (468/69), maatalousyrittäjien elä
kelakiin (467 /69) ja lyhytaikaisissa työsuhteissa 
olevien työntekijäin eläkelain 1 a §:n 2 mo
menttiin perustuvat pakolliset maksut, 

15 § 

Perintönä, lahjana tai muulla niihin verrat
tavalla saannolla vastikkeetta saadun rahoi
tus-, vaihto-, sijoitus- ja käyttöomaisuuden 
vähennyskelpoiseksi hankintamenoksi katso
taan hyödykkeen todennäköinen luovutushinta 
saannon hetkellä tai sitä alempi todennäköinen 
luovutushinta sinä ajankohtana, jona hyödyke 
otetaan elinkeinotoiminnan käyttöön. Jos ve
rovelvollinen on saanut koko liikkeen tai am
matin vastikkeetta, vähennetään saadun rahoi
tus-, vaihto-, sijoitus- ja käyttöomaisuuden 
hankintameno kuitenkin samalla tavalla kuin 
se olisi vähennetty saantomiehen tuloista. 

28 § 

Verovuoden kulua on verovelvollisen sitä 
vaatiessa lisäksi enintään 30 prosenttia vaihto
omaisuuden siitä hankintamenon osasta, jota 
ei 1 momentin säännösten perusteella ole kat
sottu kuluksi. Sellaisen verovelvollisen, joka 
on verovuonna tehnyt 46 a §:n nojalla toimin
tavarauksen tai jolla on aikaisemmin tehtyjä 
purkamattomia toimintavarauksia, verovuoden 
kulua on kuitenkin enintään 25 prosenttia edel
lä mainitusta hankintamenon osasta. Poiketen 
siitä, mitä edellä on säädetty enimmäisprosent
timääristä, verovuoden kulua on enintään 10 
prosenttia 

1) muiden arvopapereiden hankintamenosta 
kuin asunto-osakeyhtiön ja muun sellaisen yh
tiön osakkeiden hankintamenosta, jotka oi
keuttavat määrätyn huonetilan hallintaan yh
tiön omistamassa rakennuksessa, sekä 

2) sellaisten vakioitujen optioiden hankinta
menosta, jotka koskevat arvopapereita tai ar
vopapereiden hinnan kehitystä kuvaavan tun
nusluvun muutoksen perusteella laskettavaa 
suoritusta. 

29 § 
Sijoitusomaisuuden hankintameno ja 5 §:n 6 

kohdassa tarkoitettu arvonkorotus on sen ve
rovuoden kulua, jona sijoitusomaisuus on luo
vutettu tai menetetty. Raha-, vakuutus- ja 
eläkelaitoksella verovuoden päättyessä olevan 
sijoitusomaisuuden hankintamenosta ja edellä 
mainitusta arvonkorotuksesta on verovuoden 
kulua kuitenkin se osa, joka ylittää vastaavan 
sijoitusomaisuuden hankintaan verovuoden 
päättyessä todennäköisesti tarvittavan hankin
tamenon tai siitä samana ajankohtana toden
näköisesti saatavan luovutushinnan. Verovel
vollisen sitä vaatiessa on verovuoden kulua 
lisäksi enintään 5 prosenttia siitä hankintame
non ja edellä mainitun arvonkorotuksen osas
ta, jota ei edellä tässä pykälässä olevien sään
nösten perusteella ole katsottu kuluksi. 

41 § 
Luovutetusta sekä tuhoutuneesta, anastetus

ta tai muusta syystä menetetystä muusta kuin 
30 ja 31 §:ssä tarkoitetusta kuluvasta käyttö
omaisuudesta saadut veronalaiset luovutushin
nat ja muut vastikkeet tuloutetaan ja vähen
nyskelpoinen poistamatta oleva hankintame-



1989 vp. - HE n:o 25 9 

non osa vähennetään sma verovuonna, jona 
käyttöomaisuus on luovutettu tai menetys on 
todettu. 

42 § 

Maa-alueen vähennyskelpoinen hankintame
no sekä arvopaperin tai muun kulumattoman 
käyttöomaisuuden hankintamenon vähennys
kelpoinen osa, jota ei ole poistettu 1 momentin 
perusteella, poistetaan sinä verovuonna, jona 
maa-alue, arvopaperi tai muu kulumaton käyt
töomaisuus on luovutettu. 

46 § 
Verovelvollinen, raha-, vakuutus- ja elä

kelaitoksia lukuun ottamatta, saa vähentää 
verovuonna tekemänsä luottotappiovarauksen, 
mikäli luottotappiovarausten yhteismäärä ei 
ylitä 2 prosenttia liikesaamisten yhteismäärästä 
tai verovelvollisen toteennäyHämää sitä suu
rempaa todennäköistä luottotappion vaaraa. 

Raha-, vakuutus- ja eläkelaitos saa vähentää 
verovuonna tehdyn, enintään 0,6 prosenttia 
laitoksella verovuoden päättyessä olevien saa
misten yhteismäärästä vastaavan luottotappio
varauksen, kuitenkin niin, että laitoksen vero
vuonna ja aikaisemmin tekemien purkamatto
mien luottotappiovarausten yhteismäärä ei saa 
ylittää 5 prosenttia laitoksella verovuoden 
päättyessä olevien saamisten yhteismäärästä ja 
että vakuutuslaitoksen vakuutusmaksusaami
siin sovelletaan 1 momentin säännöksiä. Niin 
ikään saa takauslaitos, jonka yksinomaisena 
tarkoituksena on takaussitoumusten antaminen 
raha-, vakuutus- ja eläkelaitokselle asiakkait
tensa liiketoimintaan saamien luottojen vakuu
deksi, vähentää 1 momentin mukaisesti liike
saamisista myönnettävän vähennyksen lisäksi 
tässä momentissa mainitulla tavalla lasketun 
luottotappiovarauksen verovuoden päättyessä 
olevien takausvastuittensa yhteismäärästä. 

51 § 
Hyödyke siirretään elinkeinotulolähteessä 

omaisuuslajista toiseen seuraavasti: 
1) rahoitus- ja vaihto-omaisuudesta alkupe

räistä hankintamenoa tai sitä alempaa toden
näköistä luovutushintaa vastaavasta määrästä, 

2) sijoitusomaisuudesta alkuperäisen hankin
tamenon ja 5 §:n 6 kohdassa tarkoitetun ar
vonkorotuksen yhteismäärää tai sitä alempaa 
todennäköistä luovutushintaa vastaavasta mää-

2 3902130 

rästä, kuitenkin niin, että sijoitusomaisuuteen 
kuuluva rakennus siirretään hankintamenon ja 
sitä vastaavan 5 §:n 6 kohdassa tarkoitetun 
arvonkorotuksen verotuksessa poistamaHa ole
vasta määrästä ja 

3) käyttöomaisuudesta hankintamenon vero
tuksessa poistamatta olevaa osaa vastaavasta 
määrästä. 

51 a § 
Verovelvollisen elinkeinotulolähteestä toi

seen tulolähteeseensä siirtämän rahoitus-, 
vaihto- ja sijoitusomaisuuden veronalaiseksi 
luovutushinnaksi katsotaan omaisuuden alku
peräinen hankintameno tai sitä alempi toden
näköinen luovutushinta ja käyttöomaisuuden 
veronalaiseksi luovutushinnaksi hankintame
non verotuksessa poistamaHa oleva osa. Omai
suuden ottamisesta verovelvollisen yksityista
louteen säädetään 51 b §:ssä. 

Verovelvollisen toisesta tulolähteestään elin
keinotulolähteeseen siirtämän omaisuuden 
hankintamenoksi katsotaan hankintamenon 
verotuksessa poistamaita oleva osa tai sitä 
korkeampi toisessa tulolähteessä veronalaiseksi 
luovutushinnaksi luettava määrä. Verovelvolli
sen yksityistaloudestaan siirtämien hyödykkei
den hankintamenoksi katsotaan alkuperäinen 
hankintameno tai sitä alempi hyödykkeen to
dennäköinen luovutushinta siirtohetkellä. 
Maatilataloudesta siirrettyjen tuotteiden han
kintamenoksi katsotaan tuotteiden todennäköi
nen luovutushinta siirtohetkellä. 

51 b § 
Verovelvollisen ottaessa liikkeestään tai am

matistaan yksityistalouteensa tai yhtymän 
osakkaan ottaessa yhtymästä vaihto- tai käyt
töomaisuutta tai muuta omaisuutta, palveluk
sia tai muita etuuksia tai oikeuksia, katsotaan 
luovutushinnaksi otetun etuuden tai oikeuden 
alkuperäistä hankintamenoa vastaava määrä 
tai sitä alempi todennäköinen luovutushinta. 

51 c § 
Yritysmuodon muutosten osalta noudate

taan mitä tulo- ja varallisuusverolaissa on toi
mintamuodon muutoksista säädetty. 

51 d § 
Purkautuvan yhteisön verotuksessa vaihto-, 

sijoitus- ja käyttöomaisuuden sekä muun 
omaisuuden luovutushinnaksi katsotaan omai
suuden todennäköistä luovutushintaa vastaava 
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maarä. Purkautuvan avoimen yhtiön ja kom
mandiittiyhtiön verotuksessa vaihto-, sijoitus
ja käyttöomaisuuden sekä muun omaisuuden 
luovutushinnaksi katsotaan omaisuuden alku
peräistä hankintamenoa vastaava määrä tai 
sitä alempi todennäköinen luovutushinta. 

52§ 
Yhteisöjen tai yhtymien sulautuessa syntynyt 

voitto ei ole veronalaista tuloa eikä tappio 
vähennyskelpoinen meno yhteisöjä koskevin 2 
ja 3 momenteissa säädetyin poikkeuksin. 

Jos sulautuneen yhteisön osakkeet tai osuu
det ovat kuuluneet vastaanottavan yhteisön 
vaihto- tai sijoitusomaisuuteen, vastaanottavan 
yhteisön veronalaista tuloa on määrä, jolla 
sulautuvalta yhteisöitä siirtyvien varojen ja 
velkojen erotus ylittää sulautuvan yhteisön 
osakkeiden tai osuuksien verotuksessa poista
matta olevan hankintamenon osan. Varojen 
määrää laskettaessa omaisuuden arvona käyte
tään hankintamenon verotuksessa vähentämät
tä olevaa osaa. Jos siirtyvien varojen määrän 
vähentämiseksi on suoritettu tavanomaista 
suurempi voitonjako, konserniavustuksesta ve
rotuksessa annetussa laissa (825/86) tarkoitettu 
konserniavustus tai muita sellaisia toimenpitei
tä, mainitut erät, samoin kuin sellainen sulau
tuneen yhteisön tappio, joka vastaanottavana 
yhteisöllä on tappiontasauksesta tuloverotuk
sessa annetun lain 7 §:n perusteella oikeus 
vähentää verotettavasta tulostaan, lisätään ve
ronalaista tuloa laskettaessa siirtyvien varojen 
määrään. 

Vastaanottavan yhteisön vähennyskelpoista 
menoa on sulautuvan yhteisön osakkeiden tai 
osuuksien poistamatta oleva hankintameno sil
tä osin kuin se ylittää sulautuvalta yhteisöitä 
sulautumisessa siirtyvien varojen ja velkojen 
erotuksen. Varojen määrää laskettaessa omai
suuden arvona käytetään hankintamenon vero
tuksessa vähentämättä olevaa osaa, kuitenkin 
niin, että käyttöomaisuuteen kuuluvien kiin
teistöjen ja arvopapereiden arvona käytetään 
niiden todennäköistä luovutushintaa. Jos siir
tyvien varojen määrän vähentämiseksi on suo
ritettu tavanomaista suurempi voitonjako, 
konserniavustuksesta verotuksessa annetussa 
laissa tarkoitettu konserniavustus tai muita 
sellaisia toimenpiteitä, mainitut erät, samoin 
kuin sellainen sulautuneen yhteisön tappio, 
joka vastaanottavana yhteisöllä on tappionta
sauksesta tuloverotuksessa annetun lain 7 §:n 
perusteella oikeus vähentää verotettavasta tu-

lastaan, lisätään vähennyskelpoista hankinta
menon osaa määrättäessä siirtyvien varojen 
määrään. Hankintamenon vähennyskelpoinen 
osa poistetaan yhtä suurina vuotuisina poistoi
na todennäköisenä vaikutusaikanaan, kuiten
kin enintään 10 verovuonna. 

Sulautuvan yhteisön tai yhtymän ei verotuk
sessa katsota purkautuvan. Sulautuneen yhtei
sön tai yhtymän verotuksessa vähentämättä 
olevat vähennyskelpoiset menot vähennetään 
vastaanottaneen yhteisön tai yhtymän tuloista 
samalla tavalla kuin ne olisi vähennetty sulau
tuneen yhteisön tai yhtymän tuloista. Sulautu
misessa siirtynyttä omaisuutta luovutettaessa 
6 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut omis
tusajat lasketaan sulautuneen yhteisön tai yhty
män saannosta. 

Sulautuvaa ja vastaanottavaa yhteisöä tai 
yhtymää käsitellään verotuksessa erillisinä sii
hen asti, kun sulautuminen on tullut voimaan. 

52 a § 
Yhteisön siirtäessä osan toiminnastaan kon

serniavustuksesta verotuksessa annetun lain 
3 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitetulle siirtyvää 
toimintaa jatkamaan perustetulle tytäryhteisöl
leen tai kahden tai useamman yhteisön perus
taessa niiltä siirtyvää toimintaa jatkamaan uu
den yhteisön, omaisuutta luovuttavan yhteisön 
verotuksessa katsotaan vastaanottavaan yhtei
söön apporttina tai sille muuten luovutetun 
siirtyvään toimintaan kuuluvan rahoitus-, 
vaihto- ja sijoitusomaisuuden veronalaiseksi 
luovutushinnaksi omaisuuden alkuperäinen 
hankintameno tai sitä alempi todennäköinen 
luovutushinta ja käyttöomaisuuden luovutus
hinnaksi hankintamenon verotuksessa poista
matta oleva osa tai edellä määriteltyjä luovu
tushintoja korkeampi omaisuuden luovutuk
sessa käytetty apporttiarvo tai todellinen luo
vutushinta. Jos vaihto-omaisuus pannaan yh
teisöä perustettaessa apporttina siirtyvää toi
mintaa jatkamaan perustettuun yhteisöön, jon
ka osakkeet omaisuutta luovuttava yhteisö 
omistaa, katsotaan vaihto-omaisuuden verona
laiseksi luovutushinnaksi kuitenkin sen vero
tuksessa vähentämättä oleva hankintameno tai 
tätä korkeampi apportissa käytetty arvo. 

Siirtyvän omaisuuden vähennyskelpoiseksi 
hankinnasta johtuneeksi menoksi katsotaan 
vastaanottavan yhteisön verotuksessa sama 
määrä, mikä on luettava omaisuutta luovutta
van yhteisön luovutushinnaksi. 
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Tämä laki tulee voimaan pa1vana 
kuuta 1990. Sitä sovelletaan ensimmäisen ker
ran vuodelta 1990 toimitettavassa verotuksessa 
jäljempänä mainituin poikkeuksin. 

Vuodelta 1990 toimitettavassa verotuksessa 
verovelvollisella on oikeus 28 §:n 2 momentin 
nojalla lukea kuluksi yhtä suuri markkamäärä 
kuin edellisenä verovuonna, kuitenkin niin, 
että kulun määrä ei saa ylittää edellisen vuoden 
verotuksessa voimassa olleita suhteellisia enim
mäismääriä. 

Vuodelta 1990 toimitettavassa verotuksessa 
verovelvollisella on oikeus 46 §:n 1 momentin 
nojalla lukea kuluksi yhtä suuri markkamäärä 
kuin edellisenä verovuonna, kuitenkin niin, 
että kulun määrä ei saa ylittää edellisen vuoden 
verotuksessa voimassa ollutta suhteellista 
enimmäismäärää. 

Ennen 1 päivää tammikuuta 1989 tapahtu
neisiin kiinteistöjen ja arvopapereiden kaup
poihin ja muihin luovutuksiin sovelletaan en
nen mainittua päivää voimassa olleita säännök
siä. 

Jos kiinteistöjen ja arvopapereiden kaupois
sa ja muissa luovutuksissa luovuttajana on 
elinkeinotulon verottamisesta annetun lain, sel
laisena kuin se on 20 päivänä joulukuuta 1985 
annetussa laissa (1038/85), 6 §:n 1 momentin 
1 b kohdassa tarkoitettu luovutuksen saaja, 
joka luovuttaa mainitnssa lainkohdassa tarkoi-

Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 1989 

tettua ennen tammikuun 1 päivää 1989 saa
maansa omaisuutta edelleen ennen kuin 5 vuot
ta on kulunut hänen saannostaan, lisätään 
veronalaiseen luovutushintaan sen määrän, 
jonka veronlaiseksi tuloksi lukemisesta luovut
tajan saantomies oli mainitun lainkohdan no
jalla vapautettu ja saantomiehen verotuksessa 
ennen luovutusta olleen poistamattoman han
kintamenon erotus. 

Yhteisöjen sulautumisiin, joissa sulautumis
sopimuksesta on tehty ilmoitus rekisteröintiä 
varten tai, jos tällaista ilmoitusta ei ole säädet
ty tehtäväksi, sulautumiseen on haettu suostu
musta tuomioistuimelta tai muulta viranomai
selta ennen 1 päivää tammikuuta 1989, sovelle
taan ennen 1 päivää tammikuuta 1989 voimas
sa olleita säännöksiä. Mainittuja säännöksiä 
sovelletaan myös purkautuvan yhteisön vero
tuksessa, jos ilmoitus sen selvitystilaan asetta
misesta on tehty rekisteröintiä varten ennen 1 
päivää tammikuuta 1989. 

Jos avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö on 
purettu ja sen omaisuus on siirretty toimintaa 
jatkamaan perustetulle osakeyhtiölle ennen 
tammikuun 1 päivää 1989 elinkeinotulon verot
tamisesta 24 päivänä kesäkuuta 1968 annetun 
lain (360/68) 52 a §:ssä säädetyllä tavalla, 
toimintamuodon muutokseen sovelletaan en
nen tammikuun 1 päivää 1989 voimassa olleita 
säännöksiä. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Valtiovarainministeri Erkki Liikanen 
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Liite 1 

Laki 
elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan elinkeinotulon verottamisesta 24 päivänä kesäkuuta 1968 annetun lain (360/68) 

6 §:n 1 momentin 1 b kohta, sellaisena kuin se on 20 päivänä joulukuuta 1985 annetussa laissa 
(1038/85), 

muutetaan 5 §:n 5 kohta, 6 §:n 1 momentin 1 ja 1 a kohta, 8 §:n 2 ja 4 kohta, 15 §, 28 §:n 2 
momentti, 29 §:n 1 momentti, 41 §, 42 §:n 2 momentti, 46 §:n 1 ja 2 momentti, 51, 52 ja 52 a §, 

sellaisina kuin niistä ovat 5 §:n 5 kohta 23 päivänä joulukuuta 1977 annetussa laissa (1001/77), 
6 §:n 1 momentin 1 ja 1 a kohta, 8 §:n 2 kohta ja 42 §:n 2 momentti mainitussa 20 päivänä 
joulukuuta 1985 annetussa laissa, 8 §:n 4 kohta 30 päivänä huhtikuuta 1982 annetussa laissa 
(302/82), 28 §:n 2 momentti 31 päivänä joulukuuta 1985 annetussa laissa (1112/85), 29 §:n 1 
momentti mainitussa 23 päivänä joulukuuta 1977 annetussa laissa, 41 § osittain muutettuna 
mainitulla 20 päivänä joulukuuta 1985 annetulla lailla, 46 §:n 2 momentti 3 päivänä marraskuuta 
1978 annetussa laissa (821178}, 52 § 29 päivänä joulukuuta 1976 annetussa laissa (1094176) ja 
52 a § 28 päivänä joulukuuta 1978 annetussa laissa (1090/78), 

lisätään 6 §:ään uusi 4 momentti, 8 §:ään uusi 4 a kohta sekä lakiin uusi 51 a, 51 b, 51 c ja 
51 d §, 

sellaisena kuin niistä on 8 § osittain muutettuna 18 päivänä kesäkuuta 1971 ja 21 päivänä 
marraskuuta 1986 annetuilla laeilla (525171 ja 824/86) sekä mainituilla 23 päivänä joulukuuta 
1977, 30 päivänä huhtikuuta 1982 ja 20 päivänä joulukuuta 1985 annetuilla laeilla, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

5 § 
Edellä 4 §:ssä tarkoitettuja veronalaisia elin

keinotuloja ovat muun ohessa: 

5) rahoitusomaisuudesta saadut voitot, 
6 §:ssä säädetyin poikkeuksin, sekä 

5) rahoitusomaisuudesta saadut voitot, sekä 

6§ 
Veronalaista tuloa eivät ole: 

1) 80 prosenttia muuhun kuin vaihto- ja 1) 40 prosenttia käyttöomaisuuteen kuulu- -
sijoitusomaisuuteen kuuluvista kiinteistöistä ja vista kiinteistöistä ja arvopapereista saaduista 
arvopapereista saaduista luovutushinnoista tai luovutushinnoista tai muista vastikkeista, mi
muista vastikkeista, mikäli verovelvollinen on käli verovelvollinen on omistanut kiinteistön 
omistanut kiinteistön vähintään 10 ja arvopa- vähintään 10 ja arvopaperin vähintään 5 vuot
perin vähintään 5 vuotta, kuitenkin niin, että ta, kuitenkin niin, että palautuva, verotuksessa 
palautuva, verotuksessa arvopaperin hankinta- arvopaperin hankintamenosta aikaisemmin 
menosta aikaisemmin 42 §:n 1 momentin pe- 42 §:n 1 momentin perusteella hyväksytty pois
rusteella hyväksytty poisto on veronalaista tu- to on veronalaista tuloa 5 vuoden määräajan 
loa 5 vuoden määräajan jälkeenkin, jälkeenkin, 

1 a) 80 prosenttia käyttöomaisuuteen kuulu- 1 a) 40 prosenttia käyttöomaisuuteen kuulu-
vasta kiinteistöstä, jota verovelvollinen ei ole vasta kiinteistöstä, jota verovelvollinen ei ole 
hankkinut ilmeisesti keinottelutarkoituksessa, hankkinut ilmeisesti keinottelutarkoituksessa, 
saadusta luovutushinnasta tai muusta vastik- saadusta luovutushinnasta tai muusta vastik
keesta, jos kiinteistö on luovutettu kiinteän keesta, jos kiinteistö on luovutettu kiinteän 
omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuk- omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuk
sesta annetun lain (603/77) mukaisella menet- sesta annetun lain (603/77) mukaisella menet-
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

telyllä tai muulla siihen rinnastettavana menet
telyllä tai jos kiinteistö ilman, että edellä tar
koitettuun menettelyyn on ryhdytty, tai menet
telyn alettua on kaupoin tai muutoin vapaaeh
toisesti luovutettu sellaiseen tarkoitukseen, jo
hon vastaanottajalla on oikeus lunastaa kiinte
ätä omaisuutta tai saada sen pysyvä käyttöoi
keus mainitulla menettelyllä, tai jos verovelvol
linen vesistön patoamista tai säännöstelyä var
ten on vapaaehtoisesti luovuttanut kiinteistön 
mainituista toimenpiteistä hyötyä saavalle voi
malaitoksen omistajalle sellaiseen tarkoituk
seen, johon valtiolle on annettu lunastusoi
keus, 

1 b) luovuttajan vaatiessa ja luovutuksen 
saajan suostuessa muuhun kuin vaihto- ja si
joitusomaisuuteen kuuluvista kiinteistöistä ja 
arvopapereista saadut luvutushinnat ja muut 
vastikkeet, jos omaisuus on ollut yhteensä yli 8 
vuotta verovelvollisen tai hänen ja sellaisen 
henkilön omistuksessa, jolta hän on saanut sen 
vastikkeettomasti, ja saajana on luovuttajan 
aviopuoliso taikka joko yksin tai yhdessä puo
lisonsa kanssa luovuttajan lapsi, aviopuolison 
lapsi, ottolapsi, lapsen tai ottolapsen rintaperil
linen, isä, äiti, ottoisä, ottoäiti, veli, sisar, 
velipuoli tai sisarpuoli, kuitenkin niin, että 
palautuva verotuksessa arvopaperin hankinta
menosta aikaisemmin 42 §:n 1 momentin pe
rusteella hyväksytty poisto on veronalaista tu
loa ja, jos luovutuksen saaja luovuttaa samaa 
omaisuutta edelleen ennen kuin 5 vuotta on 
kulunut hänen saannostaan, hänen veronalai
seen luovutushintaansa lisätään sen määrän, 
jonka veronalaiseksi tuloksi lukemisesta hänen 
saantomiehensä on edellä tässä kohdassa mai
nitulla perusteella vapautunut, ja saantomie
hen verotuksessa ennen luovutusta olleen pois
tamattoman hankintamenon erotus. 

8 § 

telyllä tai muulla siihen rinnastettavana menet
telyllä tai jos kiinteistö ilman, että edellä tar
koitettuun menettelyyn on ryhdytty, tai menet
telyn alettua on kaupoin tai muutoin vapaaeh
toisesti luovutettu sellaiseen tarkoitukseen, jo
hon vastaanottajalla on oikeus lunastaa kiinte
ätä omaisuutta tai saada sen pysyvä käyttöoi
keus mainitulla menettelyllä, tai jos verovelvol
linen vesistön patoamista tai säännöstelyä var
ten on vapaaehtoisesti luovuttanut kiinteistön 
mainituista toimenpiteistä hyötyä saavalle voi
malaitoksen omistajalle sellaiseen tarkoituk
seen, johon valtiolle on annettu lunastusoi
keus, 

(1 b kohta kumotaan) 

Luovutuksena ei pidetä osakeyhtiölain (7341 
78) 5 luvun 1 §:ssä mainitun vaihtovelkakirjan 
vaihtamista yhtiön osakkeisiin eikä siinä mai
nittuun optiolainaan liittyvän osakkeiden mer
kintäoikeuden käyttämistä. Tällaista osaketta 
luovutettaessa 1 momentin 1 kohdassa tarkoi
tettu omistusaika lasketaan vaihtovelkakirjan 
tai osakkeiden merkintäoikeuden saannosta. 

Edellä 7 §:ssä tarkoitettuja vähennyskelpoi
sia menoja ovat muun ohessa: 
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Voimassa oleva laki 

2) Käyttöomaisuuden hankintamenot raken
nusta ja rakenne/maa koskevin 41 §:n 2 mo
mentista johtuvin ja kulumatonta käyttöomai
suutta koskevin 42 §:n 2 momentista johtuvin 
poikkeuksin, kuitenkin niin, että jos verovel
vollinen on saanut hyödykkeen hankkimiseen 
avustusta julkiselta yhdyskunnalta tai jos joku 
muu on elinkeinotoiminnassaan osallistunut 
hankintamenon suorittamiseen, vähennyskel
poiseen hankintamenoon ei lueta avustusta tai 
toisen osuutta vastaavasta hankintamenosta. 

4) elinkeinotoiminnassa työskennelleiden 
henkilöiden palkat, heidän ja heidän omaisten
sa eläkkeet ja työsuhteeseen perustuvat avus
tukset sekä työntekijöiden ja heidän omaisten
sa eläke-, sairauskorvaus-, työkyvyttömyys
korvaus- tai muiden niiden kaltaisten oikeuk
sien ja etujen järjestämisestä johtuvat vakuu
tus- ja muut sellaiset maksut, kuitenkin niin, 
että yrittäjien eläkelakiin (468169), maatalous
yrittäjien eläkelakiin (467 /69) ja maatalousyrit
täjien tapaturmavakuutuslakiin (1026/81) pe
rustuvat maksut ovat vähennyskelpoisia vain 
tulo- ja varallisuusverolain 29 §:n 1 momentin 
5 kohdassa säädetyin rajoituksin, ja maksut 
työnantajan perustarnalle itsenäiselle eläkelai
tokselle tai eläkesäätiölle ovat vähennyskelpoi
sia vain siihen määrään asti, joka vakuutus
teknillisten perusteiden mukaan tarvitaan sää
tiön tai laitoksen eläke- tai muista sellaisista 
sitoumuksista johtuvan vastuun peittämiseen, 

15 §. 
Perintönä, lahjana tai muulla niihin verrat

tavalla saannolla vastikkeetta saadun vaihto-, 
sijoitus- ja käyttöomaisuuden vähennyskelpoi
seksi hankintamenoksi katsotaan hyödykkeen 
todennäköinen hankintameno saannon hetkel
lä, kuitenkin niin, että jos verovelvollinen on 

Ehdotus 

2) käyttöomaisuuden hankintamenot, kui
tenkin niin, että jos omaisuudesta saatu /uovu
tushinta on 6 §:n 1 momentin 1 tai 1 a kohdan 
nojalla vain osittain verona/ainen, vähennys
kelpoisia on arvopaperin hankintamenosta ja 
muun omaisuuden hankintamenon poistamatto 
olevasta osasta vain /uovutushinnan veronalai
nen määrä ja koko /uovutushinnan ylittävän 
osan määrä. Jos verovelvollinen on saanut 
hyödykkeen hankkimiseen avustusta julkiselta 
yhdyskunnalta tai jos joku muu on elinkeino
toiminnassaan osallistunut hankintamenon 
suorittamiseen, vähennyskelpoiseen hankinta
menoon ei lueta avustusta tai toisen osuutta 
vastaavaa osaa hankintamenosta, 

4) elinkeinotoiminnassa työskennelleiden -
henkilöiden palkat, heidän ja heidän omaisten
sa eläkkeet ja työsuhteeseen perustuvat avus
tukset sekä työntekijöiden ja heidän omaisten
sa eläke-, sairauskorvaus-, työkyvyttömyys
korvaus- tai muiden niiden kaltaisten oikeuk
sien ja etujen järjestämisestä johtuvat vakuu
tus- ja muut sellaiset maksut, kuitenkin niin, 
että maksut työnantajan perustarnalle itsenäi
selle eläkelaitokselle tai eläkesäätiölle ovat vä
hennyskelpoisia vain siihen määrään asti, joka 
vakuutusteknillisten perusteiden mukaan tarvi
taan säätiön tai laitoksen eläke- tai muista 
sellaisista sitoumuksista johtuvan vastuun peit
tämiseen, 

4 a) liikkeen- tai ammatinharjoittajan tapa
turmavakuutusmaksut sekä yrittäjien elä
kelakiin (468/69), maatalousyrittäjien elä
kelakiin (467 /69) ja lyhytaikaisissa työsuhteissa 
olevien työntekijäin eläkelain 1 a §:n 2 mo
menttiin perustuvat pakolliset maksut, 

15 § 
Perintönä, lahjana tai muulla niihin verrat

tavalla saannolla vastikkeetta saadun rahoi
tus-, vaihto-, sijoitus- ja käyttöomaisuuden 
vähennyskelpoiseksi hankintamenoksi katso
taan hyödykkeen todennäköinen /uovutushinta 
saannon hetkellä tai sitä alempi todennäköinen 
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Voimassa oleva laki 

saanut koko liikkeen tai ammatin perintönä, 
lahjana tai muulla niihin Verrattava/la saannol
la, vastikkeetta, vähennetään tällöin saadun 
vaihto-, sijoitus- ja käyttöomaisuuden hankin
tameno samalla tavalla kuin se olisi vähennetty 
saantomiehen tuloista. 

Ehdotus 

luovutushinta, sinä ajankohtana, jona hyödyke 
otetaan elinkeinotoiminnan käyttöön. Jos ve
rovelvollinen on saanut koko liikkeen tai am
matin vastikkeetta, vähennetään saadun rahoi
tus-, vaihto-, sijoitus- ja käyttöomaisuuden 
hankintameno kuitenkin samalla tavalla kuin 
se olisi vähennetty saantomiehen tuloista. 

28 § 

Verovuoden kulua on verovelvollisen sitä 
vaatiessa lisäksi enintään 40 prosenttia siitä 
hankintamenon osasta, jota ei 1 momentin 
säännösten perusteella ole katsottu kuluksi. 
Sellaisen verovelvollisen, joka on verovuonna 
tehnyt 46 a §:n nojalla toimintavarauksen tai 
jolla on aikaisemmin tehtyjä purkamattomia 
toimintavarauksia, verovuoden kulua on kui
tenkin enintään 35 prosenttia edellä mainitusta 
hankintamenon osasta. 

29 §. 
Sijoitusomaisuuden hankintameno ja 5 §:n 6 

kohdassa tarkoitettu arvonkorotus on sen ve
rovuoden kulua, jona sijoitusomaisuus on luo
vutettu tai menetetty. Raha-, vakuutus- ja 
eläkelaitoksella verovuoden päättyessä olevan 
sijoitusomaisuuden hankintamenosta ja edellä 
mainitusta arvonkorotuksesta on verovuoden 
kulua kuitenkin se osa, joka ylittää vastaavan 
sijoitusomaisuuden hankintaan verovuoden 
päättyessä todennäköisesti tarvittavan hankin
tamenon tai siitä samana ajankohtana toden
näköisesti saatavan luovutushinnan. Verovel
vollisen sitä vaatiessa on verovuoden kulua 
lisäksi enintään 6 prosenttia siitä hankintame-

Verovuoden kulua on verovelvollisen sitä 
vaatiessa lisäksi enintään 30 prosenttia vaihto
omaisuuden siitä hankintamenon osasta, jota 
ei 1 momentin säännösten perusteella ole kat
sottu kuluksi. Sellaisen verovelvollisen, joka 
on verovuonna tehnyt 46 a §:n nojalla toimin
tavarauksen tai jolla on aikaisemmin tehtyjä 
purkamattomia toimintavarauksia, verovuoden 
kulua on kuitenkin enintään 25 prosenttia edel
lä mainitusta hankintamenon osasta. Poiketen 
siitä, mitä edellä on säädetty enimmäisprosent
timääristä, verovuoden kulua on enintään JO 
prosenttia 

1) muiden arvopapereiden hankintamenosta 
kuin asunto-osakeyhtiön ja muun sellaisen yh
tiön osakkeiden hankintamenosta, jotka oi
keuttavat määrätyn huonetilan hallintaan yh
tiön omistamassa rakennuksessa, sekä 

2) sellaisten vakioitujen optioiden hankinta
menosta, jotka koskevat arvopapereita tai ar
vopapereiden hinnan kehitystä kuvaavan tun
nusluvun muutoksen perusteella laskettavaa 
suoritusta. 

29 § 
Sijoitusomaisuuden hankintameno ja 5 §:n 6 

kohdassa tarkoitettu arvonkorotus on sen ve
rovuoden kulua, jona sijoitusomaisuus on luo
vutettu tai menetetty. Raha-, vakuutus- ja 
eläkelaitoksella verovuoden päättyessä olevan 
sijoitusomaisuuden hankintamenosta ja edellä 
mainitusta arvonkorotuksesta on verovuoden 
kulua kuitenkin se osa, joka ylittää vastaavan 
sijoitusomaisuuden hankintaan verovuoden 
päättyessä todennäköisesti tarvittavan hankin
tamenon tai siitä samana ajankohtana toden
näköisesti saatavan luovutushinnan. Verovel
vollisen sitä vaatiessa on verovuoden kulua 
lisäksi enintään 5 prosenttia siitä hankintame-
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Voimassa oleva laki 

non ja edellä mainitun arvonkorotuksen osas
ta, jota ei edellä tässä pykälässä olevien sään
nösten perusteella ole katsottu kuluksi. 

41 §. 
Luovutetusta sekä tuhoutuneesta, anastetus

ta tai muusta syystä menetetystä muusta kuin 
30 ja 31 §:ssä tarkoitetusta kuluvasta käyttö
omaisuudesta saadut veronalaiset luovutushin
nat ja muut vastikkeet tuloutetaan ja sen 
hankintamenon poistamaton osa vähennetään 
sinä verovuonna, jona käyttöomaisuus on luo
vutettu tai menetys on todettu. 

Jos rakennuksesta tai rakennelmasta saatu 
luovutushinta on 6 §:n 1 momentin 1 tai 1 a 
kohdan nojalla vain osittain veronalainen, luo
vutusvuonna poistamatta olevasta hankintame
nosta poistetaan vain luovutushinnan veron
alainen määrä ja koko luovutushinnan ylittä
vän osan määrä. 

Ehdotus 

non ja edellä mainitun arvonkorotuksen osas
ta, jota ei edellä tässä pykälässä olevien sään
nösten perusteella ole katsottu kuluksi. 

41 § 
Luovutetusta sekä tuhoutuneesta, anastetus

ta tai muusta syystä menetetystä muusta kuin 
30 ja 31 §:ssä tarkoitetusta kuluvasta käyttö
omaisuudesta saadut veronalaiset luovutushin
nat ja muut vastikkeet tuloutetaan ja vähen
nyskelpoinen poistamatta oleva hankintame
non osa vähennetään sinä verovuonna, jona 
käyttöomaisuus on luovutettu tai menetys on 
todettu. 

(2 mom. kumotaan) 

42 § 

Maa-alueen hankintameno sekä arvopaperin 
tai muun kulumattoman käyttöomaisuuden 
hankintamenon se osa, jota ei ole poistettu 1 
momentin perusteella, poistetaan sinä vero
vuonna, jona maa-alue, arvopaperi tai muu 
kulumaton käyttöomaisuus on luovutettu. Jos 
luovutushinta 6 §:n 1 momentin 1 tai 1 a 
kohdan nojalla on vain osittain veronalainen, 
hankintamenosta poistetaan vain luovutushin
nan veronalainen määrä ja koko luovutushin
nan ylittävän osan määrä. 

46 §. 
Verovelvollinen, raha-, vakuutus- ja elä

kelaitoksia lukuun ottamatta, saa vähentää 
verovuonna tekemänsä luottotappiovarauksen, 
mikäli luottotappiovarausten yhteismäärä ei 
ylitä 3 prosenttia liikesaamisten yhteismäärästä 
tai verovelvollisen toteennäyttämää sitä suu
rempaa todennäköistä luottotappion vaaraa. 

Raha-, vakuutus- ja eläkelaitos saa vähentää 
verovuonna tehdyn, enintään 0,6 prosenttia 
laitoksella verovuoden päättyessä olevien saa
misten yhteismäärästä vastaavan luottotappio
varauksen, kuitenkin niin, että laitoksen vero
vuonna ja aikaisemmin tekemien purkamatto
mien luottotappiovarausten yhteismäärä ei saa 
ylittää 6 prosenttia laitoksella verovuoden 

Maa-alueen vähennyskelpoinen hankintame
no sekä arvopaperin tai muun kulumattoman 
käyttöomaisuuden hankintamenon vähennys
kelpoinen osa, jota ei ole poistettu 1 momentin 
perusteella, poistetaan sinä verovuonna, jona 
maa-alue, arvopaperi tai muu kulumaton käyt
töomaisuus on luovutettu. 

46 § 
Verovelvollinen, raha-, vakuutus- ja elä

kelaitoksia lukuun ottamatta, saa vähentää 
verovuonna tekemänsä luottotappiovarauksen, 
mikäli luottotappiovarausten yhteismäärä ei 
ylitä 2 prosenttia liikesaamisten yhteismäärästä 
tai verovelvollisen toteennäyttämää sitä suu
rempaa todennäköistä luottotappion vaaraa. 

Raha-, vakuutus- ja eläkelaitos saa vähentää 
verovuonna tehdyn, enintään 0,6 prosenttia 
laitoksella verovuoden päättyessä olevien saa
misten yhteismäärästä vastaavan luottotappio
varauksen, kuitenkin niin, että laitoksen vero
vuonna ja aikaisemmin tekemien purkamatto
mien luottotappiovarausten yhteismäärä ei saa 
ylittää 5 prosenttia laitoksella verovuoden 
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päättyessä olevien saamisten yhteismäärästä ja 
että vakuutuslaitoksen vakuutusmaksusaami
siin sovelletaan 1 momentin säännöksiä. Niin 
ikään saa takauslaitos, jonka yksinomaisena 
tarkoituksena on takaussitoumusten antaminen 
raha-, vakuutus- ja eläkelaitokselle asiakkait
tensa liiketoimintaan saamien luottojen vakuu
deksi, vähentää 1 momentin mukaisesti liike
saamisista myönnettävän vähennyksen lisäksi 
tässä momentissa mainitulla tavalla lasketun 
luottotappiovarauksen verovuoden päättyessä 
olevien takausvastuittensa yhteismäärästä. 

51 §. 
Vaihto- ja sijoitusomaisuus siirretään vero

velvollisen tulolähteestä toiseen alkuperäistä 
henkintamenoa ja käyttöomaisuus hankinta
menon verotuksessa vielä poistamaita olevaa 
osaa vastaavasta määrästä. 

Verovelvollisen muuhun tulolähteeseensä 
siirtämien maatilataloudesta saatujen tuottei
den hankintamenoksi katsotaan tuotteiden to
dennäköinen luovutushinta siirtohetkellä. 

Verovelvollisen ottaessa itselleen vaihto-, si
joitus-, käyttö- tai muuta omaisuutta, palve
luksia taikka muita etuuksia tai oikeuksia liik
keestään tai ammatistaan katsotaan otetun 
etuuden tai oikeuden alkuperäistä hankintame
noa vastaava määrä tai sitä alhaisempi toden
näköinen luovutushinta veronalaiseksi luovu
tushinnaksi. 

3 3902130 

päättyessä olevien saamisten yhteismäärästä ja 
että vakuutuslaitoksen vakuutusmaksusaami
siin sovelletaan 1 momentin säännöksiä. Niin 
ikään saa _ takauslaitos, jonka yksinomaisena 
tarkoituksena on takaussitoumusten antaminen 
raha-, vakuutus- ja eläkelaitokselle asiakkait
tensa liiketoimintaan saamien luottojen vakuu
deksi, vähentää 1 momentin mukaisesti liike
saamisista myönnettävän vähennyksen lisäksi 
tässä momentissa mainitulla tavalla lasketun 
luottotappiovarauksen verovuoden päättyessä 
olevien takausvastuittensa yhteismäärästä. 

51 § 
Hyödyke siirretään elinkeinotulolähteessä 

omaisuuslajista toiseen seuraavasti: 
1) rahoitus- ja vaihto-omaisuudesta alkupe

räistä hankintamenoa tai sitä alempaa toden
näköistä luovutushintaa vastaavasta määrästä, 

2) sijoitusomaisuudesta alkuperäisen hankin
tamenon ja 5 §:n 6 kohdassa tarkoitetun ar
vonkorotuksen yhteismäärää tai sitä alempaa 
todennäköistä luovutushintaa vastaavasta mää
rästä, kuitenkin niin, että sijoitusomaisuuteen 
kuuluva rakennus siirretään hankintamenon ja 
sitä vastaavan 5 §:n 6 kohdassa tarkoitetun 
arvonkorotuksen verotuksessa poistamatto ole
vasta määrästä ja 

3) käyttöomaisuudesta hankintamenon vero
tuksessa poistamatto olevaa osaa vastaavasta 
määrästä. 

51 a § 
Verovelvollisen elinkeinotulolähteestä toi

seen tulolähteeseensä siirtämän rahoitus-, 
vaihto- ja sijoitusomaisuuden veronalaiseksi 
luovutushinnaksi katsotaan omaisuuden alku
peräinen hankintameno tai sitä alempi toden
näköinen luovutushinta ja käyttöomaisuuden 
veronalaiseksi luovutushinnaksi hankintame
non verotuksessa poistamatto oleva osa. Omai
suuden ottamisesta verovelvollisen yksityista
louteen säädetään 51 b §:ssä. 

Verovelvollisen toisesta tulolähteestään elin
keinotulolähteeseen siirtämän omaisuuden 
hankintamenoksi katsotaan hankintamenon 
verotuksessa poistamatto oleva osa tai sitä 
korkeampi toisessa tulolähteessä veronalaiseksi 
luovutushinnaksi luettava määrä. Verovelvolli
sen yksityistaloudestaan siirtämien hyödykkei
den hankintamenoksi katsotaan alkuperäinen 
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52§. 
Yhteisöjen sulautuessa syntynyt voitto ei ole 

veronalaista tuloa eikä tappio vähennyskelpoi
nen meno. 

Yhteisöjen sulauduttua vähennetään sulautu
neen yhteisön verotuksessa vielä vähentämättä 
olevat vähennyskelpoiset menot vastaanotta
neen yhteisön tuloista samalla tavalla kuin ne 
olisi vähennetty sulautuneen yhteisön tuloista. 

Milloin vastaanottava yhteisö omistaa sulau
tuvan yhteisön osakkeita tai osuuksia, saadaan 
sulautuvalta yhteisöitä siirtyvän käyttöomai
suuden hankintamenoksi verovelvollisen sitä 
vaatiessa katsoa sen estämättä, mitä edellä 2 
momentissa on säädetty, sanotun käyttöomai
suuden osuutta sulautuvan yhteisön koko va
rallisuudesta vastaava osuus osakkeiden han
kintamenon ja siirtyvien velkojen yhteismää
rästä, ei kuitenkaan enempää kuin käyttöomai-

Ehdotus 

hankintameno tai sitä alempi hyödykkeen to
dennäköinen luovutushinta siirtohetkellä. 
Maatilataloudesta siirrettyjen tuotteiden han
kintamenoksi katsotaan tuotteiden todennäköi
nen luovutushinta siirtohetkellä. 

51 b § 
Verovelvollisen ottaessa liikkeestään tai am

matistaan yksityistalouteensa tai yhtymän 
osakkaan ottaessa yhtymästä vaihto- tai käyt
töomaisuutta tai muuta omaisuutta, palveluk
sia tai muita etuuksia tai oikeuksia, katsotaan 
luovutushinnaksi otetun etuuden tai oikeuden 
alkuperäistä hankintamenoa vastaava määrä 
tai sitä alempi todennäköinen luovutushinta. 

51 c § 
Yritysmuodon muutosten osalta noudate

taan mitä tulo- ja varallisuusverolaissa on toi
mintamuodon muutoksista säädetty. 

51 d § 
Purkautuvan yhteisön verotuksessa vaihto-, 

sijoitus- ja käyttöomaisuuden sekä muun 
omaisuuden luovutushinnaksi katsotaan omai
suuden todennäköistä luovutushintaa vastaava 
määrä. Purkautuvan avoimen yhtiön ja kom
mandiittiyhtiön verotuksessa vaihto-, sijoitus
ja käyttöomaisuuden sekä muun omaisuuden 
luovutushinnaksi katsotaan omaisuuden alku
peräistä hankintamenoa vastaava määrä tai 
sitä alempi todennäköinen luovutushinta. 

52§ 
Yhteisöjen tai yhtymien sulautuessa syntynyt 

voitto ei ole veronalaista tuloa eikä tappio 
vähennyskelpoinen meno yhteisöjä koskevin 2 
ja 3 momenteissa säädetyin poikkeuksin. 

Jos sulautuneen yhteisön osakkeet tai osuu
det ovat kuuluneet vastaanottavan yhteisön 
vaihto- tai sijoitusomaisuuteen, vastaanottavan 
yhteisön veronalaista tuloa on määrä, jolla 
sulautuvalta yhteisöitä siirtyvien varojen ja 
velkojen erotus ylittää sulautuvan yhteisön 
osakkeiden tai osuuksien verotuksessa poista
matto olevan hankintamenon osan. Varojen 
määrää laskettaessa omaisuuden arvona käyte
tään hankintamenon verotuksessa vähentämät
tä olevaa osaa. Jos siirtyvien varojen määrän 
vähentämiseksi on suoritettu tavanomaista 
suurempi voitonjako, konserniavustuksesta ve
rotuksessa annetussa laissa (825/86) tarkoitettu 
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Voimassa oleva laki 

suuden käypä arvo. Käyttöomaisuuden osuutta 
määrättäessä käytetään perusteena sulautuvan 
yhteisön omaisuuden verotusarvoja kuitenkin 
niin, että vaihto-omaisuuden arvoksi otetaan 
70 prosenttia sen hankintamenosta. 

52 a §. 
Milloin avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö 

puretaan ja sen omaisuus siirtyy yhtiön toimin-

Ehdotus 

konserniavustus tai muita sellaisia toimenpitei
tä, mainitut erät, samoin kuin sellainen su/au
tuneen yhteisön tappio, joka vastaanottavailo 
yhteisöllä on tappiontasauksesta tuloverotuk
sessa annetun lain 7 §:n perusteella oikeus 
vähentää verotettavasta tu/ostaan, lisätään ve
ronalaista tuloa laskettaessa siirtyvien varojen 
määrään. 

Vastaanottavan yhteisön vähennyskelpoista 
menoa on su/autuvan yhteisön osakkeiden tai 
osuuksien poistamatto oleva hankintameno sil
tä osin kuin se ylittää sulautuvalta yhteisöitä 
sulautumisessa siirtyvien varojen ja velkojen 
erotuksen. Varojen määrää laskettaessa omai
suuden arvona käytetään hankintamenon vero
tuksessa vähentämättä olevaa osaa, kuitenkin 
niin, että käyttöomaisuuteen kuuluvien kiin
teistöjen ja arvopapereiden arvona käytetään 
niiden todennäköistä /uovutushintaa. Jos siir
tyvien varojen määrän vähentämiseksi on suo
ritettu tavanomaista suurempi voitonjako, 
konserniavustuksesta verotuksessa annetussa 
laissa tarkoitettu konserniavustus tai muita 
sellaisia toimenpiteitä, mainitut erät, samoin 
kuin sellainen sulautuneen yhteisön tappio, 
joka vastaanottavailo yhteisöllä on tappionta
sauksesta tuloverotuksessa annetun lain 7 §:n 
perusteella oikeus vähentää verotettavasta tu
/ostaan, lisätään vähennyske/poista hankinta
menon osaa määrättäessä siirtyvien varojen 
määrään. Hankintamenon vähennyskelpoinen 
osa poistetaan yhtä suurina vuotuisina poistoi
no todennäköisenä vaikutusaikanaan, kuiten
kin enintään JO verovuonna. 

Sulautuvan yhteisön tai yhtymän ei verotuk
sessa katsota purkautuvan. Su/autuneen yhtei-. 
sön tai yhtymän verotuksessa vähentämättä 
olevat vähennyskelpoiset menot vähennetään 
vastaanottaneen yhteisön tai yhtymän tuloista 
samalla tavalla kuin ne olisi vähennetty su/au
tuneen yhteisön tai yhtymän tuloista. Sulautu
misessa siirtynyttä omaisuutta luovutettaessa 
6 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut omis
tusajat lasketaan su/autuneen yhteisön tai yhty
män saannosta. 

Sulautuvaa ja vastaanottavaa yhteisöä tai 
yhtymää käsitellään verotuksessa erillisinä sii
hen asti, kun sulautuminen on tullut voimaan. 

52 a § 
Yhteisön siirtäessä osan toiminnastaan kon

serniavustuksesta verotuksessa annetun lain 
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taa jatkamaan perustetulle osakeyhtiölle, jon
ka osakkeista puretun yhtiön osakkaat omista
vat vähintään kaksi kolmannesta, vähennetään 
yhtiön verotuksessa vielä vähentämättä olevat 
vähennyskelpoiset menot osakeyhtiön tulosta 
samalla tavalla kuin ne olisi vähennetty pure
tun yhtiön tulosta. 

Ehdotus 

3 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitetulle siirtyvää 
toimintaa jatkamaan perustetulle tytäryhteisöl
leen tai kahden tai useamman yhteisön perus
taessa niiltä siirtyvää toimintaa jatkamaan uu
den yhteisön, omaisuutta luovuttavan yhteisön 
verotuksessa katsotaan vastaanoitavaan yhtei
söön apporttina tai sille muuten luovutetun 
siirtyvään toimintaan kuuluvan rahoitus-, 
vaihto- ja sijoitusomaisuuden veronalaiseksi 
luovutushinnaksi omaisuuden alkuperäinen 
hankintameno tai sitä alempi todennäköinen 
luovutushinta ja käyttöomaisuuden luovutus
hinnaksi hankintamenon verotuksessa poista
matto oleva osa tai edellä määriteltyjä luovu
tushintoja korkeampi omaisuuden luovutuk
sessa käytetty apporttiarvo tai todellinen luo
vutushinta. Jos vaihto-omaisuus pannaan yh
teisöä perustettaessa apporttina siirtyvää toi
mintaa jatkamaan perustettuun yhteisöön, jon
ka osakkeet omaisuutta luovuttava yhteisö 
omistaa, katsotaan vaihto-omaisuuden verona
laiseksi luovutushinnaksi kuitenkin sen vero
tuksessa vähentämättä oleva hankintameno tai 
tätä korkeampi apportissa käytetty arvo. 

Siirtyvän omaisuuden vähennyskelpoiseksi 
hankinnasta johtuneeksi menoksi katsotaan 
vastaanottavan yhteisön verotuksessa sama 
määrä, mikä on luettava omaisuutta luovutta
van yhteisön luovutushinnaksi. 

Tämä laki tulee voimaan pa~vana 
kuuta 1990. Sitä sovelletaan ensimmäisen ker
ran vuodelta 1990 toimiteltavassa verotuksessa 
jäljempänä mainituin poikkeuksin. 

Vuodelta 1990 toimiteltavassa verotuksessa 
verovelvollisella on oikeus 28 §:n 2 momentin 
nojalla lukea kuluksi yhtä suuri markkamäärä 
kuin edellisenä verovuonna, kuitenkin niin, 
että kulun määrä ei saa ylittää edellisen vuoden 
verotuksessa voimassa olleita suhteellisia enim
mäismääriä. 

Vuodelta 1990 toimiteltavassa verotuksessa 
verovelvollisella on oikeus 46 §:n 1 momentin 
nojalla lukea kuluksi yhtä suuri markkamäärä 
kuin edellisenä verovuonna, kuitenkin niin, 
että kulun määrä ei saa ylittää edellisen vuoden 
verotuksessa voimassa ollutta suhteellista 
enimmäismäärää. 

Ennen 1 päivää tammikuuta 1989 tapahtu
neisiin kiinteistöjen ja arvopapereiden kaup
poihin ja muihin luovutuksiin sovelletaan en
nen mainittua päivää voimassa olleita säännök
siä. 
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Ehdotus 

Jos kiinteistöjen ja arvopapereiden kaupois
sa ja muissa luovutuksissa luovuttajana on 
elinkeinotulon verottamisesta annetun lain, sel
laisena kuin se on 20 päivänä joulukuuta 1985 
annetussa laissa (1038185}, 6 §:n 1 momentin 
1 b kohdassa tarkoitettu luovutuksen saaja, 
joka luovuttaa mainitussa lainkohdassa tarkoi
tettua ennen tammikuun 1 päivää 1989 saa
maansa omaisuutta edelleen ennen kuin 5 vuot
ta on kulunut hänen saannostaan, lisätään 
veronalaiseen luovutushintaan sen määrän, 
jonka veronalaiseksi tuloksi lukemisesta luo
vuttajan saantomies oli mainitun lainkohdan 
nojalla vapautettu ja saantomiehen verotukses
sa ennen luovutusta olleen poistamattoman 
hankintamenon erotus. 

Yhteisöjen sulautumisiin, joissa sulautumis
sopimuksesta on tehty ilmoitus rekisteröintiä 
varten tai, jos tällaista ilmoitusta ei ole säädet
ty tehtäväksi, sulautumiseen on haettu suostu
musta tuomioistuimelta tai muulta viranomai
selta ennen 1 päivää tammikuuta 1989, sovelle
taan ennen 1 päivää tammikuuta 1989 voimas
sa olleita säännöksiä. Mainittuja säännöksiä 
sovelletaan myös purkautuvan yhteisön vero
tuksessa, jos ilmoitus sen selvitystilaan asetta
misesta on tehty rekisteröintiä varten ennen 1 
päivää tammikuuta 1989. 

Jos avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö on 
purettu ja sen omaisuus on siirretty toimintaa 
jatkamaan perustetulle osakeyhtiölle ennen 
tammikuun 1 päivää 1989 elinkeinotulon verot
tamisesta 24 päivänä kesäkuuta 1968 annetun 
lain (360168) 52 a §:ssä säädetyllä tavalla, toi
mintamuodon muutokseen sovelletaan ennen 
tammikuun 1 päivää 1989 voimassa olleita 
säännöksiä. 
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Liite 2 

Väliaikaisesti voimassa oleva laki 

Laki 
elinkeinotulon verottamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (1248/88) 

5 § 
Edellä 4 §:ssä tarkoitettuja veronalaisia elin

keinotuloja ovat muun ohessa: 

5) rahoitusomaisuudesta saadut voitot, sekä 

6§ 
Veronalaista tuloa eivät ole: 
1) 40 prosenttia käyttöomaisuuteen kuuluvis

ta kiinteistöistä ja arvopapereista saaduista 
luovutushinnoista tai muista vastikkeista, mi
käli verovelvollinen on omistanut kiinteistön 
vähintään 10 ja arvopaperin vähintään 5 vuot
ta, kuitenkin niin että palautuva, verotuksessa 
arvopaperin hankintamenosta aikaisemmin 
42 § :n 1 momentin perusteella hyväksytty pois
to on veronalaista tuloa 5 vuoden määräajan 
jälkeenkin, 

1 a) 40 prosenttia käyttöomaisuuteen kuulu
vasta kiinteistöstä, jota verovelvollinen ei ole 
hankkinut ilmeisesti keinottelutarkoituksessa, 
saadusta luovutushinnasta tai muusta vastik
keesta, jos kiinteistö on luovutettu kiinteän 
omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuk
sesta annetun lain (603/77) mukaisella menet
telyllä tai muulla siihen rinnastettavana menet
telyllä tai jos kiinteistö ilman, että edellä tar
koitettuun menettelyyn on ryhdytty, tai menet
telyn alettua on kaupoin tai muutoin vapaaeh
toisesti luovutettu sellaiseen tarkoitukseen, jo
hon vastaanottajalla on oikeus lunastaa kiin
teätä omaisuutta tai saada sen pysyvä käyttöoi
keus mainitulla menettelyllä, tai jos verovelvol
linen vesistön patoamista tai säännöstelyä var
ten on vapaaehtoisesti luovuttanut kiinteistön 
mainituista toimenpiteistä hyötyä saavalle voi
malaitoksen omistajalle sellaiseen tarkoituk-

seen, johon valtiolle on annettu lunastusoi
keus, 

Luovutuksena ei pidetä osakeyhtiölain (734/ 
78) 5 luvun 1 §:ssä mainitun vaihtovelkakirjan 
vaihtamista yhtiön osakkeisiin eikä siinä mai
nittuun optiolainaan liittyvän osakkeiden mer
kintäoikeuden käyttämistä. Tällaista osaketta 
luovutettaessa 1 momentin 1 kohdassa tarkoi
tettu omistusaika lasketaan vaihtovelkakirjan 
tai osakkeiden merkintäoikeuden saannosta. 

8 § 
Edellä 7 §:ssä tarkoitettuja vähennyskelpoi

sia menoja ovat muun ohessa: 

2) käyttöomaisuuden hankintamenot, kui
tenkin niin, että jos omaisuudesta saatu luovu
tushinta on 6 §:n 1 momentin 1 tai 1 a kohdan 
nojalla vain osittain veronalainen, vähennys
kelpoista on arvopaperin hankintamenosta ja 
muun omaisuuden hankintamenon poistamaHa 
olevasta osasta vain luovutushinnan veronalai
nen määrä ja koko luovutushinnan ylittävän 
osan määrä. Jos verovelvollinen on saanut 
hyödykkeen hankkimiseen avustusta julkiselta 
yhdyskunnalta tai jos joku muu on elinkeino
toiminnassaan osallistunut hankintamenon 
suorittamiseen, vähennyskelpoiseen hankinta
menoon ei lueta avustusta tai toisen osuutta 
vastaavaa osaa hankintamenosta, 

4) elinkeinotoiminnassa työskennelleiden 
henkilöiden palkat, heidän ja heidän omaisten
sa eläkkeet ja työsuhteeseen perustuvat avus
tukset sekä työntekijöiden ja heidän omaisten
sa eläke-, sairauskorvaus-, työkyvyttömyys
korvaus- tai muiden niiden kaltaisten oikeuk-
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sien ja etujen järjestämisestä johtuvat vakuu
tus- ja muut sellaiset maksut, kuitenkin niin, 
että maksut työnantajan perustarnalle itsenäi
selle eläkelaitokselle tai eläkesäätiölle ovat vä
hennyskelpoisia vain siihen määrään asti, joka 
vakuutusteknillisten perusteiden mukaan tarvi
taan säätiön tai laitoksen eläke- tai muista 
sellaisista sitoumuksista johtuvan vastuun peit
tämiseen, 

4 a) liikkeen- tai ammatinharjoittajan tapa
turmavakuutusmaksut sekä yrittäjien elä
kelakiin (468/69), maatalousyrittäjien elä
kelakiin (467 /69) ja lyhytaikaisissa työsuhteissa 
olevien työntekijäin eläkelain 1 a §:n 2 mo
menttiin perustuvat pakolliset maksut, 

15 § 
Perintönä, lahjana tai muulla niihin verrat

tavalla saannolla vastikkeetta saadun rahoi
tus-, vaihto-, sijoitus- ja käyttöomaisuuden 
vähennyskelpoiseksi hankintamenoksi katso
taan hyödykkeen todennäköinen luovutushinta 
saannon hetkellä tai sitä alempi todennäköinen 
luovutushinta sinä ajankohtana, jona hyödyke 
otetaan elinkeinotoiminnan käyttöön. Jos ve
rovelvollinen on saanut koko liikkeen tai am
matin vastikkeetta, vähennetään saadun rahoi
tus-, vaihto-, sijoitus- ja käyttöomaisuuden 
hankintameno kuitenkin samalla tavalla kuin 
se olisi vähennetty saantomiehen tuloista. 

28 § 

Verovuoden kulua on verovelvollisen sitä 
vaatiessa lisäksi enintään 35 prosenttia vaihto
omaisuuden siitä hankintamenon osasta, jota 
ei 1 momentin säännösten perusteella ole kat
sottu kuluksi. Sellaisen verovelvollisen, joka 
on verovuonna tehnyt 46 a §:n nojalla toimin
tavarauksen tai jolla on aikaisemmin tehtyjä 
purkamattomia toimintavarauksia, verovuoden 
kulua on kuitenkin enintään 30 prosenttia edel
lä mainitusta hankintamenon osasta. Poiketen 
siitä, mitä edellä on säädetty enimmäisprosent
timääristä, verovuoden kulua on enintään 20 
prosenttia 
1) muiden arvopapereiden hankintamenosta 
kuin asunto-osakeyhtiön ja muun sellaisen yh
tiön osakkeiden hankintamenosta, jotka oi
keuttavat määrätyn huonetilan hallintaan yh
tiön omistamassa rakennuksessa, sekä 
2) sellaisten vakioitujen optioiden ja termii
nien hankintamenosta, jotka koskevat arvopa-

pereita tai arvopapereiden hinnan kehitystä 
kuvaavan tunnusluvun muutoksen perusteella 
laskettavaa suoritusta. 

29 § 
Sijoitusomaisuuden hankintameno ja 5 §:n 6 

kohdassa tarkoitettu arvonkorotus on sen ve
rovuoden kulua, jona sijoitusomaisuus on luo
vutettu tai menetetty. Raha-, vakuutus- ja 
eläkelaitoksella verovuoden päättyessä olevan 
sijoitusomaisuuden hankintamenosta ja edellä 
mainitusta arvonkorotuksesta on verovuoden 
kulua kuitenkin se osa, joka ylittää vastaavan 
sijoitusomaisuuden hankintaan verovuoden 
päättyessä todennäköisesti tarvittavan hankin
tamenon tai siitä samana ajankohtana toden
näköisesti saatavan luovutushinnan. Verovel
vollisen sitä vaatiessa on verovuoden kulua 
lisäksi enintään 5 prosenttia siitä hankintame
non ja edellä mainitun arvonkorotuksen osas
ta, jota ei edellä tässä pykälässä olevien sään
nösten perusteella ole katsottu kuluksi. 

41 § 
Luovutetusta sekä tuhoutuneesta, anastetus

ta tai muusta syystä menetetystä muusta kuin 
30 ja 31 §:ssä tarkoitetusta kuluvasta käyttö
omaisuudesta saadut veronalaiset luovutushin
nat ja muut vastikkeet tuloutetaan ja vähen
nyskelpoinen poistamatta oleva hankintame
non osa vähennetään sinä verovuonna, jona 
käyttöomaisuus on luovutettu tai menetys on 
todettu. 

42 § 

Maa-alueen vähennyskelpoinen hankintame
no sekä arvopaperin tai muun kulumattoman 
käyttöomaisuuden hankintamenon vähennys
kelpoinen osa, jota ei ole poistettu 1 momentin 
perusteella, poistetaan sinä verovuonna, jona 
maa-alue, arvopaperi tai muu kulumaton käyt
töomaisuus on luovutettu. 

46 § 

Raha-, vakuutus-, ja eläkelaitos saa vähen
tää verovuonna tehdyn, enintään 0,6 prosenttia 
laitoksella verovuoden päättyessä olevien saa
misten yhteismäärästä vastaavan luottotappio
varauksen, kuitenkin niin, että laitoksen vero
vuonna ja aikaisemmin tekemien purkamatto
mien luottotappiovarausten yhteismäärä ei saa 
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ylittää 5 prosenttia laitoksella verovuoden 
päättyessä olevien saamisten yhteismäärästä ja 
että vakuutuslaitoksen vakuutusmaksusaami
siin sovelletaan 1 momentin säännöksiä. Niin 
ikään saa takauslaitos, jonka yksinomaisena 
tarkoituksena on takaussitoumusten antaminen 
raha-, vakuutus- ja eläkelaitokselle asiakkait
tensa liiketoimintaan saamien luottojen vakuu
deksi, vähentää 1 momentin mukaisesti liike
saamisista myönnettävän vähennyksen lisäksi 
tässä momentissa mainitulla tavalla lasketun 
luottotappiovarauksen verovuoden päättyessä 
olevien takausvastuittensa yhteismäärästä. 

51 § 
Hyödyke siirretään elinkeinotulolähteessä 

omaisuuslajista toiseen seuraavasti: 
1) rahoitus- ja vaihto-omaisuudesta alkupe

räistä hankintamenoa tai sitä alempaa toden
näköistä luovutushintaa vastaavasta määrästä, 

2) sijoitusomaisuudesta alkuperäisen hankin
tamenon ja 5 §:n 6 kohdassa tarkoitetun ar
vonkorotuksen yhteismäärää tai sitä alempaa 
todennäköistä luovutushintaa vastaavasta mää
rästä, kuitenkin niin, että sijoitusomaisuuteen 
kuuluva rakennus siirretään hankintamenon ja 
sitä vastaavan 5 §:n 6 kohdassa tarkoitetun 
arvonkorotuksen verotuksessa poistamatta ole
vasta määrästä ja 

3) käyttöomaisuudesta hankintamenon vero
. tuksessa poistamatta olevaa osaa vastaavasta 
määrästä. 

51 a § 
Verovelvollisen elinkeinotulolähteestä toi

seen tulolähteeseensä siirtämän rahoitus-, 
vaihto- ja sijoitusomaisuuden veronalaiseksi 
luovutushinnaksi katsotaan omaisuuden alku
peräinen hankintameno tai sitä alempi toden
näköinen luovutushinta ja käyttöomaisuuden 
veronalaiseksi luovutushinnaksi hankintame
non verotuksessa poistamatta oleva osa. Omai
suuden ottamisesta verovelvollisen yksityista
louteen säädetään 51 b §:ssä. 

Verovelvollisen toisesta tulolähteestään elin
keinotulolähteeseen siirtämän omaisuuden 
hankintamenoksi katsotaan hankintamenon 
verotuksessa poistamatta oleva osa tai sitä 
korkeampi toisessa tulolähteessä veronalaiseksi 
luovutushinnaksi luettava määrä. Verovelvolli
sen yksityistaloudestaan siirtämien hyödykkei
den hankintamenoksi katsotaan alkuperäinen 
hankintameno tai sitä alempi hyödykkeen to
dennäköinen luovutushinta siirtohetkellä. 
Maatilataloudesta siirrettyjen tuotteiden han-

kintamenoksi katsotaan tuotteiden todennäköi
nen luovutushinta siirtohetkellä. 

51 b § 
Verovelvollisen ottaessa liikkeestään tai am

matistaan yksityistalouteensa tai yhtymän 
osakkaan ottaessa yhtymästä vaihto- tai käyt
töomaisuutta tai muuta omaisuutta, palveluk
sia tai muita etuuksia tai oikeuksia, katsotaan 
luovutushinnaksi otetun etuuden tai oikeuden 
alkuperäistä hankintamenoa vastaava määrä 
tai sitä alempi todennäköinen luovutushinta. 

51 c § 
Yritysmuodon muutosten osalta noudate

taan, mitä tulo- ja varallisuusverolaissa on 
toimintamuodon muutoksista säädetty. 

51 d § 
Purkautuvan yhteisön verotuksessa vaihto-, 

sijoitus- ja käyttöomaisuuden sekä muun 
omaisuuden luovutushinnaksi katsotaan omai
suuden todennäköistä luovutushintaa vastaava 
määrä. Purkautuvan avoimen yhtiön ja kom
mandiittiyhtiön verotuksessa vaihto-, sijoitus
ja käyttöomaisuuden sekä muun omaisuuden 
luovutushinnaksi katsotaan omaisuuden alku
peräistä hankinmenoa vastaava määrä tai sitä 
alempi todennäköinen luovutushinta. 

52§ 
Yhteisöjen tai yhtymien sulautuessa syntynyt 

voitto ei ole veronalaista tuloa eikä tappio 
vähennyskelpoinen meno yhteisöjä koskevin 2 
ja 3 momenteissa säädetyin poikkeuksin. 

Jos sulautuneen yhteisön osakkeet tai osuu
det ovat kuuluneet vastaanottavan yhteisön 
vaihto- tai sijoitusomaisuuteen, vastaanottavan 
yhteisön veronalaista tuloa on määrä, jolla 
sulautuvalta yhteisöitä siirtyvien varojen ja 
velkojen erotus ylittää sulautuvan yhteisön 
osakkeiden tai osuuksien verotuksessa poista
matta olevan hankintamenon osan. Varojen 
määrää laskettaessa omaisuuden arvona käyte
tään hankintamenon verotuksessa vähentämät
tä olevaa osaa. Jos siirtyvien varojen määrän 
vähentämiseksi on suoritettu tavanomaista 
suurempi voitonjako, konserniavustuksesta ve
rotuksessa annetussa laissa (825/86) tarkoitettu 
konserniavustus tai muita sellaisia toimenpitei
tä, mainitut erät, samoin kuin sellainen sulau
tuneen yhteisön tappio, joka vastaanottavana 
yhteisöllä on tappiontasauksesta tuloverotuk
sessa annetun lain 7 §:n perusteella oikeus 
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vähentää verotettavasta tulostaan, lisätään ve
ronalaista tuloa laskettaessa siirtyvien varojen 
määrään. 

Vastaanottavan yhteisön vähennyskelpoista 
menoa on sulautuvan yhteisön osakkeiden tai 
osuuksien poistamaHa oleva hankintameno sil
tä osin kuin se ylittää sulautuvalta yhteisöitä 
sulautumisessa siirtyvien varojen ja velkojen 
erotuksen. Varojen määrää laskettaessa omai
suuden arvona käytetään hankintamenon vero
tuksessa vähentämättä olevaa osaa, kuitenkin 
niin, että käyttöomaisuuteen kuuluvien kiin
teistöjen ja arvopapereiden arvona käytetään 
niiden todennäköistä luovutushintaa. Jos siir
tyvien varojen määrän vähentämiseksi on suo
ritettu tavanomaista suurempi voitonjako, 
konserniavustuksesta verotuksessa annetussa 
laissa tarkoitettu konserniavustus tai muita 
sellaisia toimenpiteitä, mainitut erät, samoin 
kun sellainen sulautuneen yhteisön tappio, jo
ka vastaanottavana yhteisöllä on tappionta
sauksesta tuloverotuksessa annetun lain 7 §:n 
perusteella oikeus vähentää verotettavasta tu
lostaan, lisätään vähennyskelpoista hankinta
menon osaa määrättäessä siirtyvien varojen 
määrään. Hankintamenon vähennyskelpoinen 
osa poistetaan yhtä suurina vuotuisina poistoi
na todennäköisenä vaikutusaikanaan, kuiten
kin enintään 10 verovuonna. 

Sulautuvan yhteisön tai yhtymän ei verotuk
sessa katsota purkautuvan. Sulautuneen yhtei
sön tai yhtymän verotuksessa vähentämättä 
olevat vähennyskelpoiset menot vähennetään 
vastaanottaneen yhteisön tai yhtymän tuloista 
samalla tavalla kuin ne olisi vähennetty sulau
tuneen yhteisön tai yhtymän tuloista. Sulautu
misessa siirtynyttä omaisuutta luovutettaessa 
6 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut omis
tusajat lasketaan sulautuneen yhteisön tai yhty
män saannosta. 

Sulautuvaa ja vastaanottavaa yhteisöä tai 
yhtymää käsitellään verotuksessa erillisinä sii
hen asti, kun sulautuminen on tullut voimaan. 

52 a § 
Yhteisön siirtäessä osan toiminnastaan kon

serniavustuksesta verotuksessa annetun lain 
3 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitetulle siirtyvää 
toimintaa jatkamaan perustetulle tytäryhteisöl
leen tai kahden tai useamman yhteisön perus
taessa niiltä siirtyvää toimintaa jatkamaan uu
den yhteisön, omaisuutta luovuttavan yhteisön 
verotuksessa katsotaan vastaanottavaan yhtei
söön apporttina tai sille muuten luovutetun 

4 390213U 

siirtyvään toimintaan kuuluvan rahoitus-, 
vaihto- ja sijoitusomaisuuden veronalaiseksi 
luovutushinnaksi omaisuuden alkuperäinen 
hankintameno tai sitä alempi todennäköinen 
luovutushinta ja käyttöomaisuuden luovutus
hinnaksi hankintamenon verotuksessa poista
matta oleva osa tai edellä määriteltyjä luovu
tushintoja korkeampi omaisuuden luovutuk
sessa käytetty apporttiarvo tai todellinen luo
vutushinta. Jos vaihto-omaisuus pannaan yh
teisöä perustettaessa apporttina siirtyvää toi
mintaa jatkamaan perustettuun yhteisöön, jon
ka osakkeet omaisuutta luovuttava yhteisö 
omistaa, katsotaan vaihto-omaisuuden veron
alaiseksi luovutushinnaksi kuitenkin sen vero
tuksessa vähentämättä oleva hankintameno tai 
tätä korkeampi apportissa käytetty arvo. 

Siirtyvän omaisuuden vähennyskelpoiseksi 
hankinnasta johtuneeksi menoksi katsotaan 
vastaanottavan yhteisön verotuksessa sama 
määrä, mikä on luettava omaisuutta luovutta
van yhteisön luovutushinnaksi. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1989. Sitä sovelletaan vuodelta 1989 
toimitettavassa verotuksessa jäljempänä maini
tuin poikkeuksin. 

Vuodelta 1989 toimitettavassa verotuksessa 
ei sovelleta elinkeinotulon verottamisesta anne
tun lain 6 §:n 1 momentin 1 b kohtaa, sellaise
na kuin se on 20 päivänä joulukuuta 1985 
annetussa laissa (1038/85). 

Vuodelta 1989 toimitettavassa verotuksessa 
verovelvollisella on oikeus 28 §:n 2 momentin, 
29 §:n 1 momentin ja 46 §:n 2 momentin 
nojalla lukea kuluksi yhtä suuri markkamäärä 
kuin saman lainkohdan nojalla edellisenä vero
vuonna, kuitenkin niin, että kulun määrä ei 
saa ylittää ennen tämän lain voimaantuloa 
voimassa olleita suhteellisia enimmäismääriä. 

Ennen tämän lain voimaantuloa tapahtunei
siin kiinteistöjen ja arvopapereiden kauppoihin 
ja muihin luovutuksiin sovelletaan ennen tä
män lain voimaantuloa voimassa olleita sään
nöksiä. 

Yhteisöjen purkamisiin, joissa ilmoitus selvi
tystilaan asettamisesta on tehty rekisteröintiä 
varten ennen tämän lain voimaantuloa sekä 
sulautumisiin, joissa sulautumissopimuksesta 
on tehty ilmoitus rekisteröintiä varten tai, jos 
tällaista ilmoitusta ei ole säädetty tehtäväksi, 
sulautumiseen on haettu suostumusta tuomio
istuimelta tai muulta viranomaiselta ennen tä
män lain voimaantuloa, sovelletaan ennen tä-
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män lain voimaantuloa voimassa olleita sään
nöksiä. Jos avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö 
on purettu ja sen omaisuus on siirretty toimin
taa jatkamaan perustetulle osakeyhtiölle ennen 
tätä lakia voimassa olleessa 52 a §:ssä säädetyl-

lä tavalla ennen tammikuun 1 päivää 1989, 
toimintamuodon muutokseen sovelletaan en
nen tämän lain voimaantuloa voimassa olleita 
säännöksiä. 
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vähentää verotettavasta tulostaan, lisätään ve
ronalaista tuloa laskettaessa siirtyvien varojen 
määrään. 

Vastaanottavan yhteisön vähennyskelpoista 
menoa on sulautuvan yhteisön osakkeiden tai 
osuuksien poistamatta oleva hankintameno sil
tä osin kuin se ylittää sulautuvalta yhteisöitä 
sulautumisessa siirtyvien varojen ja velkojen 
erotuksen. Varojen määrää laskettaessa omai
suuden arvona käytetään hankintamenon vero
tuksessa vähentämättä olevaa osaa, kuitenkin 
niin, että käyttöomaisuuteen kuuluvien kiin
teistöjen ja arvopapereiden arvona käytetään 
niiden todennäköistä luovutushintaa. Jos siir
tyvien varojen määrän vähentämiseksi on suo
ritettu tavanomaista suurempi voitonjako, 
konserniavustuksesta verotuksessa annetussa 
laissa tarkoitettu konserniavustus tai muita 
sellaisia toimenpiteitä, mainitut erät, samoin 
kun sellainen sulautuneen yhteisön tappio, jo
ka vastaanottavana yhteisöllä on tappionta
sauksesta tuloverotuksessa annetun lain 7 §:n 
perusteella oikeus vähentää verotettavasta tu
lostaan, lisätään vähennyskelpoista hankinta
menon osaa määrättäessä siirtyvien varojen 
määrään. Hankintamenon vähennyskelpoinen 
osa poistetaan yhtä suurina vuotuisina poistoi
na todennäköisenä vaikutusaikanaan, kuiten
kin enintään 10 verovuonna. 

Sulautuvan yhteisön tai yhtymän ei verotuk
sessa katsota purkautuvan. Sulautuneen yhtei
sön tai yhtymän verotuksessa vähentämättä 
olevat vähennyskelpoiset menot vähennetään 
vastaanottaneen yhteisön tai yhtymän tuloista 
samalla tavalla kuin ne olisi vähennetty sulau
tuneen yhteisön tai yhtymän tuloista. Sulautu
misessa siirtynyttä omaisuutta luovutettaessa 
6 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut omis
tusajat lasketaan sulautuneen yhteisön tai yhty
män saannosta. 

Sulautuvaa ja vastaanottavaa yhteisöä tai 
yhtymää käsitellään verotuksessa erillisinä sii
hen asti, kun sulautuminen on tullut voimaan. 

52 a § 
Yhteisön siirtäessä osan toiminnastaan kon

serniavustuksesta verotuksessa annetun lain 
3 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitetulle siirtyvää 
toimintaa jatkamaan perustetulle tytäryhteisöl
leen tai kahden tai useamman yhteisön perus
taessa niiltä siirtyvää toimintaa jatkamaan uu
den yhteisön, omaisuutta luovuttavan yhteisön 
verotuksessa katsotaan vastaanottavaan yhtei
söön apporttina tai sille muuten luovutetun 
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siirtyvään toimintaan kuuluvan rahoitus-, 
vaihto- ja sijoitusomaisuuden veronalaiseksi 
luovutushinnaksi omaisuuden alkuperäinen 
hankintameno tai sitä alempi todennäköinen 
luovutushinta ja käyttöomaisuuden luovutus
hinnaksi hankintamenon verotuksessa poista
matta oleva osa tai edellä määriteltyjä luovu
tushintoja korkeampi omaisuuden luovutuk
sessa käytetty apporttiarvo tai todellinen luo
vutushinta. Jos vaihto-omaisuus pannaan yh
teisöä perustettaessa apporttina siirtyvää toi
mintaa jatkamaan perustettuun yhteisöön, jon
ka osakkeet omaisuutta luovuttava yhteisö 
omistaa, katsotaan vaihto-omaisuuden veron
alaiseksi luovutushinnaksi kuitenkin sen vero
tuksessa vähentämättä oleva hankintameno tai 
tätä korkeampi apportissa käytetty arvo. 

Siirtyvän omaisuuden vähennyskelpoiseksi 
hankinnasta johtuneeksi menoksi katsotaan 
vastaanottavan yhteisön verotuksessa sama 
määrä, mikä on luettava omaisuutta luovutta
van yhteisön luovutushinnaksi. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1989. Sitä sovelletaan vuodelta 1989 
toimitettavassa verotuksessa jäljempänä maini
tuin poikkeuksin. 

Vuodelta 1989 toimitettavassa verotuksessa 
ei sovelleta elinkeinotulon verottamisesta anne
tun lain 6 §:n 1 momentin 1 b kohtaa, sellaise
na kuin se on 20 päivänä joulukuuta 1985 
annetussa laissa (1038/85). 

Vuodelta 1989 toimitettavassa verotuksessa 
verovelvollisella on oikeus 28 §:n 2 momentin, 
29 §:n 1 momentin ja 46 §:n 2 momentin 
nojalla lukea kuluksi yhtä suuri markkamäärä 
kuin saman lainkohdan nojalla edellisenä vero
vuonna, kuitenkin niin, että kulun määrä ei 
saa ylittää ennen tämän lain voimaantuloa 
voimassa olleita suhteellisia enimmäismääriä. 

Ennen tämän lain voimaantuloa tapahtunei
siin kiinteistöjen ja arvopapereiden kauppoihin 
ja muihin luovutuksiin sovelletaan ennen tä
män lain voimaantuloa voimassa olleita sään
nöksiä. 

Yhteisöjen purkamisiin, joissa ilmoitus selvi
tystilaan asettamisesta on tehty rekisteröintiä 
varten ennen tämän lain voimaantuloa sekä 
sulautumisiin, joissa sulautumissopimuksesta 
on tehty ilmoitus rekisteröintiä varten tai, jos 
tällaista ilmoitusta ei ole säädetty tehtäväksi, 
sulautumiseen on haettu suostumusta tuomio
istuimelta tai muulta viranomaiselta ennen tä
män lain voimaantuloa, sovelletaan ennen tä-
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män lain voimaantuloa voimassa olleita sään
nöksiä. Jos avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö 
on purettu ja sen omaisuus on siirretty toimin
taa jatkamaan perustetulle osakeyhtiölle ennen 
tätä lakia voimassa olleessa 52 a §:ssä säädetyl-

lä tavalla ennen tammikuun 1 päivää 1989, 
toimintamuodon muutokseen sovelletaan en
nen tämän lain voimaantuloa voimassa olleita 
säännöksiä. 


