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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräiden luovutusvoitto
jen verotuksen väliaikaisesta huojentamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että kuntien maan
hankinnan tehostamiseksi luovutusvoittojen 
verotusta huojennetaan väliaikaisesti niissä ta
pauksissa, joissa kiinteää omaisuutta luovute
taan kunnalle. Asiasta ehdotetaan säädettäväk
si erillisessä laissa. Sen mukaan vuoden 1990 
tammikuun alun ja kesäkuun lopun välisenä 
aikana tehdystä luovutuksesta saadusta satun
naisesta myyntivoitosta tai omaisuuden luovu
tusvoitosta katsottaisiin veronalaiseksi tuloksi 

vain puolet. Lisäksi kunnalla olisi kauppahin
nan suorittamisen yhteydessä velvollisuus toi
mittaa ennakonpidätys, joka määräytyisi laissa 
säädetyn kauppahintaan suhteutetun prosentin 
mukaan. 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan heti, kun 
se on hyväksytty ja vahvistettu. Lakia sovellet
taisiin vuodelta 1990 toimitettavassa verotuk
sessa. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

Osana kokonaisverouudistusta luovutusvoit
tojen verotusta on vuoden 1989 alusta laajen
nettu. Merkittävin muutos on omaisuuden 
saaotatavasta ja omistusajasta riippumattoman 
omaisuuden luovutusvoiton verotuksen sovel
tamisrajan alentaminen miljoonasta markasta 
200 000 markkaan. Vuodelta 1989 toimitetta
vassa verotuksessa veronalaista tuloa on 40 
prosenttia määrästä, jolla sellaiset verovuonna 
saadut luovutusvoitot, joihin ei sovelleta satun
naista myyntivoittoa koskevia säännöksiä, yh
teensä ylittävät 200 000 markkaa. Hallitus on 
ehdottanut tämän maaran korottamista 
210 000 markkaan vuodelta 1990 toimitettavas
ta verotuksesta alkaen (HE 110/1989 vp.). 

Myös satunnaisen myyntivoiton verotusta on 
verouudistuksen yhteydessä tarkistettu lähinnä 
uudistamalla omistusajan mukaan määräyty
vää voiton veronalaisen osuuden porrastusta. 
Alle 4 vuotta omistetun omaisuuden luovutuk-
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sesta saatu satunnainen myyntivoitto on koko
naan veronalaista tuloa. Veronalainen osuus 
on 80 prosenttia vähintään 4 mutta alle 6 
vuotta, 60 prosenttia vähintään 6 mutta alle 8 
vuotta ja 40 prosenttia vähintään 8 vuotta 
omistetun omaisuuden luovutuksissa. Vähin
tään kymmenen vuotta omistetun tai vastik
keetta saadun omaisuuden myynnistä saatujen 
voittojen verotuksessa ei voida soveltaa satun
naisen myyntivoiton, vaan ainoastaan omai
suuden luovutusvoiton verotusta. Koska satun
naisen myyntivoiton verotusta voidaan sovel
taa irtaimen omaisuuden luovutuksiin ainoas
taan, jos omaisuus on ollut luovuttajan hallus
sa vähemmän kuin viisi vuotta, porrastuksen 
muutos koskee käytännössä lähinnä alle 10 
vuotta omistettujen kiinteistöjen luovutustilan
teita. 

Kiinteän omaisuuden luovutus kunnille tai 
muille julkisyhteisöille on ollut meillä pitkään 
muita luovutuksia verotuksellisesti edullisem
massa asemassa. Myöskään verouudistuksen 
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yhteydessä säännökset eivät tältä osin muuttu
neet. Satunnaisen myyntivoiton verotus voi 
tulla näissä luovutuksissa kysymykseen vain 
luovutettaessa alle viisi vuotta omistettua 
omaisuutta, kun pääsäännön mukainen aikara
ja on kymmenen vuotta. Omaisuuden luovu
tusvoiton verotusta sovelletaan sen sijaan näi
hinkin luovutuksiin. 

2. Ehdotettu muutos ja sen syyt 

Valtioneuvosto on 12 päivänä syyskuuta 
1989 tehnyt periaatepäätöksen pääkaupunki
seudun toimenpidealueen toimenpideohjelmak
si, jonka tarkoituksena on pääkaupunkiseudun 
erityisongelmien vähentäminen. Osana ohjel
maa on pääkaupunkiseudun kuntien maanhan
kinnan tehostaminen. Yhtenä tehostamiskeino
na on tuotu esille mahdollisuus myyntivoitto
verotuksen määräaikaiseen huojentamiseen. 

Maanomistajien ja kuntien välisten kauppo
jen aikaansaamiseksi väliaikainen ja osittainen 
veronhuojennus olisi perusteltavissa. Huojen
nusajan tulisi kuitenkin olla mahdollisimman 
lyhyt, sillä veronhuojennuksen käyttäminen 
kuntien maanhankinnan tehostamiskeinona so
veltuu huonosti verouudistuksen tavoitteisiin, 
joita ovat muun muassa verotuksen neutraali
suuden lisääminen ja veropohjan laajentami
nen. Huojennus on verojärjestelmän kannalta 
ongelmallinen senkin vuoksi, ettei kiinteistön 
ostajan oikeudellisella muodolla ole smansä 
merkitystä myyjän veronmaksukyvyn kannal
ta. 

Edellä esitetyn perusteella ehdotetaan sää
dettäväksi erillinen laki eräiden luovutusvoitto
jen verotuksen väliaikaisesta huojentamisesta. 
Sen mukaan tammikuun 1 päivän ja kesäkuun 
30 päivän välisenä aikana vuonna 1990 tehdyis
tä kaupoista tai muista luovutuksista saadusta 
veronalaisesta satunnaisesta myyntivoitosta tai 
omaisuuden luovutusvoitosta olisi veronalaista 
tuloa vain puolet tulo- ja varallisuusverolain 
mukaan lasketusta veronalaisesta määrästä 
edellyttäen, että kiinteistön ostaisi kunta. Huo
jennusta sovellettaisiin koko maassa. 

Satunnaisen myyntivoiton ja omaisuuden 
luovutusvoiton erilaisesta laskemistavasta joh
tuu, että huojennuskaan ei kaikissa tapauksissa 
määräytyisi samoin perustein. Satunnaisen 
myyntivoiton määrä lasketaan aina luovutus
kohtaisesti, kun taas omaisuuden luovutusvoit
toa laskettaessa otetaan huomioon kaikki sen 

soveltamisalaan kuuluvat verovuonna tehdyt 
luovutukset. Omaisuuden luovutusvoitto vero
vuodelta 1990 saattaa siten koostua sekä huo
jennukseen oikeuttavista että muista luovutuk
sista. Huojennus olisi laskettava näissä tapauk
sissa luovutusten yhteismäärän perusteella si
ten, että 210 000 markan verovapaa osa jaet
taisiin huojennukseen oikeuttavien ja muiden 
luovutusten tuottamien, tulo- ja varallisuusve
rolain 70 §:n mukaan laskettujen voittojen 
suhteessa. 

Myyntivoittoverotukseen ei ole tähän asti 
liitetty käytännössä ennakkoperintää, vaan 
luovutusvoitoista menevä vero on kokonaisuu
dessaan kannettu jälkikäteen, vaikka tulo kuu
luu periaatteessa ennakonkannon alaisuuteen. 
Veronalaisten luovutusvoittojen suhteellisen 
pienen lukumäärän ja asiaan liittyvien käytän
nön ongelmien vuoksi ennakkoperinnän järjes
tämistä ei ole pidetty tarpeellisena. Tilanne on 
kuitenkin muuttumassa paitsi veronalaisten 
luovutusvoittojen määrän kasvun vuoksi, myös 
siksi, että jälkikannassa maksettavaksi määrä
tystä verosta aletaan periä koron luonteista 
korotusta. Veronpalautuksille aletaan vastaa
vasti maksaa hyvitystä. Asiaa koskeva hallituk
sen esitys (HE n:o 185/1989 vp.) on annettu 
eduskunnalle. Sen mukaan 7,5 prosentin suu
ruista korotusta perittäisiin vuodelta 1990 toi
mitettavan verotuksen perusteella kannassa 
maksettavalle lopulliselle verolle siltä osin kuin 
veron määrä ylittää 3 000 markkaa. 

Kannassa maksettavan veron korottamista 
koskeva muutos merkitsee sitä, että ennakko
perinnän merkitys myös myyntivoittoverotuk
sessa kasvaa. Niissä tapauksissa, joissa ostaja
na on kunta, ennakonpidätyksen toimittami
nen ei olisi käytännössä vaikeaa. Tämän vuok
si esityksessä ehdotetaan, että huojennusta so
vellettaessa kunta velvoitettaisiin toimittamaan 
kauppahintaa suorittaessaan ennakonpidätys, 
joka kattaisi suunnilleen myyntivoitosta vähin
tään menevän veron. Näin myyjä välttyisi aina
kin suurelta osin jälkikannasta ja veron mää
rän korotukselta. 

1 otta ennakkoperinnän soveltaminen olisi 
mahdollisimman yksinkertaista, pidätyspro
sentti määrättäisiin kaavamaisesti ilman, että 
pyrittäisiin ennakkoperinnän ja lopullisen ve
rotuksen tarkkaan vastaavuuteen. Tämän 
vuoksi pidätysprosentit on laskettu luovutus
voittoja koskevan lievemmän veromuodon eli 
omaisuuden luovutusvoiton verotuksen mu
kaan ehdotettava huojennus huomioon ottaen. 
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Kauppahinnaltaan alle 500 000 markan kau
poista syntyvät voitot jäisivät kolmiportaisen 
pidätysjärjestelmän ulkopuolelle. Pienin enna
konpidätys olisi 1 prosentti ja suurin, vähin
tään 5 miljoonan markan luovutuksia koskeva 
pidätys 6 prosenttia kauppahinnasta. Enna
konpidätys toimitettaisiin kustakin luovutuk
sesta erikseen, vaikka omaisuuden luovutusvoi
ton lopullisessa verotuksessa voiton määrä voi
si määräytyä useamman luovutuksen perusteel
la. 

Jos luovuttajia on useita, ja jos heidän 
osuutensa luovutettavaan kiinteistöön on sel
villä, taulukon mukainen ennakonpidätys toi
mitettaisiin kunkin luovuttajan osalta erikseen 
hänen osuutensa suuruuden mukaan. 

Ennakonpidätyksen toimittamisvelvollisuus 
sidottaisiin ajankohtaan, jolloin kauppahinta 
tai sen ensimmäinen erä maksetaan. Koska 
pidätykseen sovellettaisiin ennakkoperintälain 
säännöksiä, olisi pidätetty määrä tilitettävä 
Iääninverovirastolie mainittua ajankohtaa seu
raavan kalenterikuukauden 10 päivään men
nessä. 

Luovutushetken määrittämisessä noudatet
taisiin luovutusvoittojen verotuksessa muutoin
kin sovellettavia sääntöjä. Luovutus katsottai
siin siten yleensä tehdyksi lopullisen kauppa
kirjan tekohetkellä. Oikeuskäytännössä on kat
sottu, että myös kiinteistönkaupan määrämuo
dossa tehty esisopimus voi saada aikaan luovu
tuksen, jos sopimuksen perusteella hallintaoi
keus siirtyy ja kauppahintaa maksetaan. 

Ennakonpidätysmenettelystä huolimatta 
myyntivoitot olisi ilmoitettava veroilmoitukses
sa tavalliseen tapaan. 

Ehdotettavan veronhuojennuksen laskemista 
ja vaikutusta tuloveron määrään voidaan ha
vainnollistaa seuraavan esimerkin avulla. 

Esimerkki: yli JO vuotta omistetun tai vastik-
keetta saadun kiinteistön luovutus 

Kauppahinta 1 000 000 markkaa 
Nettovoitto 500 000 
Verotuksen perusta 290 000 
Veronalainen osuus 40 OJo 116 000 
Huojennettu 
luovutusvoitto 
Vero 60 %:n mukaan 

58 000 
34 800 

" Veron osuus 
kauppahinnasta 3,48 prosenttia 

3. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Ehdotettu muutos suosisi lyhytaikaisesti 
maan myyntiä nimenomaan kunnille ja no
peuttaisi tällaisten kauppojen syntymistä ta
pauksissa, joissa maan myynti kunnalle olisi 
ennen pitkää muutoinkin todennäköistä. Muu
toksen välittömien valtion- ja kunnallistalou
dellisten vaikutusten arvioiminen ei ole mah
dollista, koska syntyvien kauppojen lukumää
rää ei tiedetä enempää kuin sitäkään, kuinka 
paljon kiinteistöjä olisi vuoden 1990 alkupuo
liskon aikana myyty kunnille ilman huojennus
ta. Maakauppojen aientuminen ja ennakonpi
dätyksen liittäminen järjestelmään lisäävät ve
rotulojen kertymää lyhyellä aikavälillä. Pitkäl
lä aikavälillä vaikutus on päinvastainen, jos 
oletetaan, ·että kiinteistöjen arvonnousu olisi 
joka tapauksessa jossain vaiheessa realisoitu. 

4. Voimaantulo ja soveltaminen 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan heti, 
kun eduskunta on sen hyväksynyt. Koska 
myyntivoiton verovuosi määräytyy sitovan luo
vutusopimuksen tekoajankohdan mukaan, la
kia sovellettaisiin vain vuodelta 1990 toimitet
tavassa verotuksessa ja ainoastaan niihin la
kiehdotuksessa tarkoitettuihin luovutuksiin, 
jotka tehdään tammikuun 1 päivän ja kesä
kuun 30 päivän 1990 välisenä aikana. Sillä, 
missä vaiheessa ja minkätaisin erin kauppahin
ta maksetaan ei olisi huojennuksen soveltami
sen kannalta merkitystä. Tämä vaikuttaisi kui
tenkin ennakonpidätyksen toimittamisajankoh
taan. 

5. Säätämisjärjestys 

Koska lakiehdotus on verotusta huojentava, 
se olisi käsiteltävä valtiopäiväjärjestyksen 
66 §:n mukaisessa säätämisjärjestyksessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
eräiden luovutusvoittojen verotuksen väliaikaisesta huojentamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Vuodelta 1990 toimitettavassa valtion- ja 

kunnallisverotuksessa on sen estämättä, mitä 
tulo- ja varallisuusverolaissa on luovutusvoit
tojen verotuksesta säädetty, noudatettava tä
män lain säännöksiä. 

2 § 
Veronalaista tuloa on puolet aikaisintaan 

tammikuun 1 päivänä ja viimeistään kesäkuun 
30 päivänä 1990 kunnalle luovutetun kiinteän 
omaisuuden luovutuksesta saadusta, verovuon
na sovellettavan tulo- ja varallisuusverolain 
säännösten mukaan lasketusta satunnaisesta 
myyntivoitosta tai omaisuuden luovutusvoitos
ta. 

Jos verovuonna saatu omaisuuden luovutus
voitto koostuu myös sellaisista luovutuksista 
saaduista voitoista, joihin tätä lakia ei sovelle
ta, voiton veronalaista määrää laskettaessa 
huomioon otettavan 210 000 markan verova
paan osan katsotaan kohdistuvan tässä laissa 
tarkoitettuihin ja muihin voittoihin voittojen 
suhteessa. 

3 § 
Kunta on velvollinen toimittamaan enoakan

pidätyksen suorittamastaan 2 §:n 1 momentis
sa tarkoitetusta luovutuksesta maksettavasta 
luovutushinnasta, jonka määrä on vähintään 

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1989 

500 000 markkaa. Jos luovutushinta makse
taan useammassa kuin yhdessä erässä, enoa
kanpidätys on toimitettava ensimmäisen erän 
suorittamisen yhteydessä. 

Enoakanpidätyksen suuruus määräytyy luo
vutushinnan mukaan seuraavasti: 

luovutushinta 

vähintään 500 000 mutta 
alle 1 000 000 mk 
vähintään 1 000 000 mutta 
alle 5 000 000 mk 
vähintään 5 000 000 mk 

ennakonpidätys 
prosentteina 
luovutushinnasta 

prosentti 

3 prosenttia 
6 prosenttia 

Ennakonpidätykseen sovelletaan muutoin 
ennakkoperintälain säännöksiä. 

Jos kiinteän omaisuuden luovuttajia on usei
ta, ja jos heidän osuutensa luovuteitavaan 
kiinteistöön on selvillä, edellä 1 momentissa 
tarkoitettu ennakonpidätys on toimitettava 
kunkin luovuttajan osalta erikseen sen osuuden 
mukaan, joka luovuHajalla on luovutettuun 
omaisuuteen. 

4§ 
Tämä laki tulee voimaan 

kuuta 19 
päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Ulla Puolanne 


