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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi talletusten ja obligaati
oiden veronhuojennuslain 1 ja 2 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan talletusten ja obligaa
tioiden veronhuojennuslakia muutettavaksi si
ten, että 24 kuukauden määräaikaistalletuksel
le maksetun koron verovapausraja olisi Suo
men Pankin peruskorko vähennettynä nykyi
sen kahden prosenttiyksikön sijasta yhdellä 
prosenttiyksiköllä. Myös valtion ja kiinnitys
luottopankin liikkeeseen Iaskemalie obligaati
olle voitaisiin maksaa yhtä prosenttiyksikköä 
nykyistä korkeampi eli Suomen Pankin perus
koron suuruinen korko. Muutos on tarpeen 
säästämisen edistämiseksi sekä peruskoron ja 

inflaation keskinäisen suhteen muuttumisen 
huomioon ottamiseksi. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan heti, 
kun eduskunta on sen hyväksynyt. Se koskisi 
vuonna 1989 tai 1990 tehdylle talletukselle 
joulukuun 1 päivältä 1989 ja sen jälkeiseltä 
ajalta maksettua korkoa samoin kuin aikaisin
taan joulukuun 1 päivänä 1989 ja viimeistään 
joulukuun 31 päivänä 1990 liikkeeseen laske
tun obligaation korkoa. Vuonna 1991 tehtä
vien talletusten ja liikkeeseen laskettavien obli
gaatioiden verotukseen ei ehdoteta muutoksia 
vireillä olevan lähdeveroselvityksen vuoksi. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotettu 
muutos 

Nykyinen talletusten ja obligaatioiden veron
huojennuslaki (726/88) koskee vuosina 1989-
1991 tehtäviä talletuksia ja liikkeeseen lasketta
via obligaatioita. Lain mukaan korko talletuk
sesta, joka on tehty yleisön talletusten vastaan
ottamiseen tarkoitetulle tilille kotimaiseen 
pankkiin tai vastaavalle tilille osuuskunnan 
säästökassaan on verovapaata tuloa, jos tilille 
maksettu korko on enintään Suomen Pankin 
peruskorko neljällä prosenttiyksiköllä vähen
nettynä. Kahden vuoden määräajaksi tehdylle 
talletukselle maksettu korko on verovapaa, jos 
se on enintään Suomen Pankin peruskorko 
vähennettynä kahdella prosenttiyksiköllä. 
Myös valtion tai kiinnitysluottopankin liikkee
seen laskeman obligaatiolainan korko on vero-
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vapaata tuloa, jos lainan vuotuinen korko on 
enintään Suomen Pankin peruskorko yhdellä 
prosenttiyksiköllä vähennettynä. Verovapaus 
koskee vain luonnollisen henkilön ja erillisenä 
verovelvollisena verotettavan kotimaisen kuo
linpesän saamia korkotuloja. Talletukset ja 
obligaatiot, joiden korko on tuloverosta va
paa, ovat verovapaita myös varallisuusverotuk
sessa. Verovelvollisen ei myöskään tarvitse il
moittaa niitä tai niistä saatuja korkoja veroil
moituksessaan. 

Talletusten ja obligaatioiden nykyisten huo
jennusten lähtökohtana oli hallitusohjelman 
kohta, jonka mukaan tavanomaisia talletuksia 
ei veroteta. Lakia valmisteltaessa lähdettiin 
siitä, että verovapaat talletukset olisi voitava 
määritellä aikaisempaa selkeämmin itse laissa 
sitomatta huojennuksia pankkien väliseen kor
kosopimukseen kuten aikaisemmissa laeissa oli 
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tehty. Samalla verouudistukselle asetettu kaik
kien omaisuustulojen yhdenmukaisen verokoh
telun vaatimus edellytti veronhuojennusten 
alan supistamista aikaisempaan verrattuna. La
kia valmistellut talletusten ja obligaatioiden 
veronhuojennustoimikunta totesi mietinnös
sään (Kom. miet. 1987 :45) toisaalta, että talle
tusten ja obligaatioiden verokohtelua olisi va
rottava kiristämästä kotitalouksien säästämistä 
heikentävällä tavalla. Tämän vuoksi pidettiin 
tarkoituksenmukaisena ratkaisua, jossa määrä
aikaistileille ja obligaatioille sallitaan korkeam
man verovapaan koron maksaminen kuin ma
talakorkoisille niin sanotuille käyttelytileille, 
joiden käytön yleisyys ei niinkään perustu niis
tä saatavaan korkotuottoon kuin tilien likdiivi
syyteen ja niihin liittyviin erilaisiin palveluihin. 

Talletusten ja obligaatioiden veronhuojen
nuslakia valmisteltaessa harkittiin koron vero
vapausrajan ilmaisemista suoraan laissa. Tätä 
pidettiin kuitenkin liian joustamattomana rat
kaisuna. Koska talletusten veronhuojennukset 
olivat aikaisemminkin käytännössä seuranneet 
Suomen Pankin peruskorkoa, se valittiin edel
leenkin sellaiseksi viitekoroksi, jonka mukaan 
veronhuojennusten ala määräytyy. Tuolloin 
lähdettiin siitä, että peruskorko seuraisi riittä
vällä tarkkuudella sekä inflaatiokehitystä että 
yleistä korkotasoa. Lain antamista koskevassa 
hallituksen esityksessä (HE 4511988 vp.) todet
tiin kuitenkin, että ehdotettu peruskorkokyt
kentä on tarkoituksenmukainen vain, jos pe
ruskorko pysyy reaalisesti suunnilleen samana 
kuin esityksen antamisajankohtana vuoden 
1988 huhtikuussa. Myös eduskunnan valtiova
rainvaliokunta edellytti mietinnössään (Va VM 
n:o 36/1988 vp.) hallituksen seuraavan tilan
netta ja ryhtyvän tarvittaessa tilanteen vaati
miin toimenpiteisiin. 

Inflaation ja peruskoron ero on talletusten 
ja obligaatioiden veronhuojennuslain säätämi
sen jälkeen kaventunut siinä määrin, että talle
tusten ja obligaatioiden verokohtelun tarkista
mista on pidettävä jo tämän vuoksi perusteltu
na. Lisäksi kotitalouksien säästämisasteen las
ku ja vaihtotaseen vajeen kasvu edellyttävät 
säästämistä edistävien toimien tehostamista en
tisestään. Tämän vuoksi esityksessä ehdote
taan, että 24 kuukauden määräajaksi tehdyille 
talletuksille voitaisiin tämän vuoden joulukuun 
alun jälkeiseltä ajalta maksaa yhtä prosenttiyk
sikköä nykyistä korkeampi korko eli korko, 
joka vastaa Suomen Pankin peruskorkoa yh
dellä prosenttiyksiköllä vähennettynä. Kun pe-

ruskorko on tällä hetkellä 7,5 prosenttia, tällai
selle talletukselle voisi muutoksen jälkeen mak
saa 6,5 prosentin vuotuisen koron. Yhdenmu
kaisesti pankkitalletuksiin ehdotettavan muu
toksen kanssa esityksessä ehdotetaan, että 
myös kuluvan vuoden joulukuun alun jälkeen 
liikkeeseen Iaskettavilie valtion ja kiinnitysluot
topankkien obligaatiolainoille voitaisiin mak
saa yhtä prosenttiyksikköä nykyistä korkeampi 
eli Suomen Pankin peruskoron suuruinen kor
ko. 

Parhaillaan selvitetään siirtymistä verollisista 
talletuksista ja joukkovelkakirjalainoista saa
dun korkotulon verotuksessa lähdeverotukseen 
vuoden 1991 alusta. Tämän vuoksi ehdotettu 
muutos on tarkoituksenmukaista ulottaa kos
kemaan vain vuosina 1989 ja 1990 tehtäviä 
määräaikaistalletuksia samoin kuin viimeistään 
vuonna 1990 liikkeeseen laskettavia obligaati
oita. Vuonna 1991 tehtäviä verovapaita talle
tuksia tai liikkeeseen laskettavia obligaatioita 
koskisivat tähän asti sovelletut säännökset. 
Ehdotettu verovapausrajan tarkistus ei koskisi 
myöskään matalakorkoisille käyttelytileille 
maksettavia korkoja. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Esityksellä ei olisi välittömiä vaikutuksia 
valtion tai kuntien talouteen. Muutos edistäisi 
pankki- ja obligaatiosäästämistä ja hillitsisi 
ennen vuotta 1989 tehtyjen, ensi vuoden aika
na vapautuvien määräaikaistalletusten siirty
mistä muihin sijoituskohteisiin ja kulutukseen. 
Tältä osin vaikutus riippuu olennaisesti myös 
peruskoron tason mahdollisista muutoksista. 
Asian merkitys on tuntuva, sillä kuluvan vuo
den heinäkuussa 24 kuukauden määräajaksi 
tehtyjen talletusten määrä oli yli 94 miljardia 
markkaa. 

3. Voimaantulo ja soveltaminen 

Lainmuutos ehdotetaan tulevaksi voimaan 
heti, kun eduskunta on sen hyväksynyt. Se 
koskisi kaikkia vuosina 1989 ja 1990 tehtyjä 24 
kuukauden määräaikaistalletuksia sen koron 
osalta, joka maksetaan joulukuulta 1989 ja sen 
jälkeiseltä ajalta. Sitä sovellettaisiin siten myös 
sellaisiin tänä vuonna tehtyihin määräaikaistal
letuksiin, jotka on tehty ennen joulukuun al-
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kua. Nykyistä korkeamman koron maksami
nen olisi mahdollista vielä vuosina 1991 ja 
1992, jos talletus on tehty vuonna 1989 tai 
1990 mutta ei enää vuonna 1991 tehtävälle 
talletukselle, jota koskisi nykyinen verovapaus
raja. 

Obligaatioille maksettavan koron verova
pausrajan muutosta ei voida käytännön syistä 
ulottaa jo liikkeeseen laskettuihin lainoihin. 
Tämän vuoksi muutos koskisi tämän vuoden 
joulukuun alun ja ensi vuoden joulukuun lo
pun välisenä aikana liikkeeseen laskettavia ob
ligaatioita. Näille voitaisiin maksaa korotettua 

korkoa koko laina-ajalta eli kymmeneltä vuo
delta siitä riippumatta, milloin korko on nos
tettu. 

4. Säätämisjärjestys 

Lakiehdotus olisi käsiteltävä valtiopäiväjär
jestyksen 66 §:n mukaisessa säätämisjärjestyk
sessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
talletusten ja obligaatioiden veronhuojennuslain 1 ja 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 29 päivänä heinäkuuta 1988 annetun talletusten 
ja obligaatioiden veronhuojennuslain (726/88) 1 §:n 1 momentti ja 2 § näin kuuluviksi: 

1 § 
Luonnollisen henkilön ja erillisenä verovel

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

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

2) talletus tehdään edellä tarkoitetulle tilille 
24 kuukaudeksi ja talletuksen vuotuinen korko 
on enintään Suomen Pankin peruskorko vä
hennettynä kahdella prosenttiyksiköllä taikka 
edellä mainituksi määräajaksi vuosina 1989 ja 
1990 tehdyn talletuksen vuotuinen korko on 
joulukuun 1 päivältä 1989 ja sen jälkeiseltä 
ajalta enintään Suomen Pankin peruskorko 
vähennettynä yhdellä prosenttiyksiköllä. 

Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 1989 

2§ 
Luonnollisen henkilön ja erillisenä verovel

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

1) obligaatiolainan laina-aika on 10 vuotta; 
ja 

2) obligaatiolainan vuotuinen korko on enin
tään Suomen Pankin peruskorko yhdellä pro
senttiyksiköllä vähennettynä tai aikaisintaan 
joulukuun 1 päivänä 1989 ja viimeistään joulu
kuun 31 päivänä 1990 liikkeeseen lasketun 
obligaatiolainan vuotuinen korko on enintään 
Suomen Pankin peruskoron suuruinen. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Ulla Puolanne 
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Liite 

Laki 
talletusten ja obligaatioiden veronhuojennuslain 1 ja 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 29 päivänä heinäkuuta 1988 annetun talletusten 
ja obligaatioiden veronhuojennuslain (726/88) 1 §:n 1 momentti ja 2 § näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

1 § 
Luonnollisen henkilön ja erillisenä verovel

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

1) tilin vuotuinen korko on enintään Suo
men Pankin peruskorko neljällä prosenttiyksi
köllä vähennettynä; tai että 

2) tilin vuotuinen korko on enintään Suo
men Pankin peruskorko kahdella prosenttiyk
siköllä vähennettynä ja talletus tehdään edellä 
tarkoitetulle tilille 24 kuukaudeksi. 

2§ 
Luonnollisen henkilön ja erillisenä verovel

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

1) obligaatiolainan laina-aika on 10 vuotta; 
ja 

2) obligaatiolainan vuotuinen korko on 
enintään Suomen Pankin peruskorko yhdellä 
prosenttiyksiköllä vähennettynä. 

Ehdotus 

1 § 
Luonnollisen henkilön ja erillisenä verovel

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

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

2) talletus tehdään edellä tarkoitetulle tilille 
24 kuukaudeksi ja talletuksen vuotuinen korko 
on enintään Suomen Pankin peruskorko vä
hennettynä kahdella prosenttiyksiköllä taikka 
edellä mainituksi määräajaksi vuosina 1989 ja 
1990 tehdyn talletuksen vuotuinen korko on 
joulukuun 1 päivältä 1989 ja sen jälkeiseltä 
ajalta enintään Suomen Pankin peruskorko 
vähennettynä yhdellä prosenttiyksiköllä. 

2 § 
Luonnollisen henkilön ja erillisenä verovel

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

1) obligaatiolainan laina-aika on 10 vuotta; 
ja 

2) obligaatiolainan vuotuinen korko on enin
tään Suomen Pankin peruskorko yhdellä pro
senttiyksiköllä vähennettynä tai aikaisintaan 
joulukuun 1 päivänä 1989 ja viimeistään joulu
kuun 31 päivänä 1990 liikkeeseen lasketun 
obligaatiolainan vuotuinen korko on enintään 
Suomen Pankin peruskoron suuruinen. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 . 

päivänä 




