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Hallituksen esitys Eduskunnalle varallisuusverolaiksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että säädetään varal
lisuusverolaki. Varat ja velat arvostettaisiin 
varallisuusverotuksessa, eriytetyssä tuloverojär
jestelmässä ja kiinteistöverotuksessa varalli
suusverolaissa tarkoitetulla tavalla. 

Lakiehdotus on varojen arvostamista koske
viin säännöksiin ehdotettavia ja eräitä teknis
luontoisia tarkistuksia lukuun ottamatta suu
relta osin tulo- ja varallisuusverolain nykyisiä 
säännöksiä vastaava. Yritysvarallisuuden ar
vostamisperiaatteita tarkistettaisiin siten, että 
verotuksessa käytettävät arvot vastaisivat ai
kaisempaa paremmin käypiä arvoja ja että 
laskentaperusteista säädettäisiin samalla ny
kyistä laajemmin lain tasoisin säännöksin. 

Metsän arvon määräämisen perusteena eh
dotetaan toistaiseksi käytettäväksi metsän puh
dasta tuottoa. 

Esitys liittyy valtion talousarvioesitykseen 
vuodelle 1993 ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuo
den 1993 alusta. Sitä sovellettaisiin ensimmäi
sen kerran vuodelta 1993 toimitettavassa varal
lisuusverotuksessa. Yritystulon pääomatulo
osuuden perusteena oleva nettovarallisuus las
kettaisiin jo vuodelta 1993 toimitettavassa tu
loverotuksessa uusien arvostusperusteiden mu
kaan. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne, asian valmiste
lu ja ehdotetut muutokset 

1.1. Yritysvarallisuuden arvon määrääminen 

Erikseen annettavassa hallituksen esityksessä 
tuloverolaiksi ehdotetaan pääomatulon ja an
siotulon verotuksen eriyttämistä. Ansiotuloa 
verotettaisiin nykyiseen tapaan progressiivisen 
asteikon mukaan. Pääomatuloon kohdistuisi 
suhteellinen 25 prosentin suuruinen verotus. 
Yhteisöverokanta olisi pääomatulon verokan
taa vastaava. Myös yksityisen elinkeinonhar
joittajan elinkeinotulo, maataloudenharjoitta
jan maatalouden tulos ja henkilöyhtiön yhtiö
miehen tulo-osuus sekä osakeyhtiön osakkaan 
saama osinko jaettaisiin ansio- ja pääomatulo
osuuteen. 

Asiantuntijaryhmä, jonka ehdotusten (VM 
1991:28) pohjalta uudistusta on valmisteltu, piti 
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tarkoituksenmukaisena, että pääomatulo-osuu
den määrittäminen tapahtuisi laskemalla yritys
varallisuuden tuotto, jolloin ansiotulo-osuus 
määräytyisi jäännöseränä. Yrityksen pääoman 
tuoton laskeminen edellyttää paitsi tuottopro
sentin myös laskentapohjan määrittämistä. 
Keskeisen ongelman muodostavat tällöin ar
vostamisperiaatteet. Jos laskentapohja on huo
mattavasti aliarvostettu, suhteellisen verokan
nan mukaan verotettava pääomatulojen osuus 
tulee määritetyksi liian alhaiseksi. Periaatteessa 
yrityksen varat tulisi voida arvostaa markkina
arvoon, mutta käytännössä se ei ole mahdol
lista. 

Varallisuuden arvostamista koskevat sään
nökset ovat olleet lähes nykyisen sisältöisinä 
voimassa 1960-luvun loppupuolelta alkaen. Joi
takin rakennusten ja maapohjan arvostamiseen 
liittyviä uudistuksia tehtiin kokonaisverouudis
tuksen yhteydessä vuonna 1989, kun pyrittiin 
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lähemmäksi omaisuuden todellisia arvoja. Va
rojen arvostamista koskeva pääperiaate sisältyy 
voimassa olevan tulo- ja varallisuusverolain 
122 §:ään. Varat arvostetaan niiden käypään 
arvoon omistajan hallussa verovuoden päätty
essä. Käyväliä arvolla tarkoitetaan omaisuuden 
todennäköistä luovutushintaa. Koska käyvän 
arvon periaatetta ei voida käytännössä useas
takaan syystä noudattaa, arvostetaan omai
suuserät varallisuusverotuksessa kaavamaisesti 
ja varovaisuussyistä käypää arvoa usein paljon
kin alempaan arvoon. 

Tuloverotusta uudistanut asiantuntijaryhmä 
pohti varojen arvostamista alkuperäiseen han
kintamenoon, kirjanpitoarvoon ja varallisuus
verotuksessa käytettäviin arvoihin. Eräänä 
vaihtoehtona oli näiden arvostamistasojen yh
distelmä. Ryhmä päätyi ehdottamaan, että 
hallinnollisista syistä pääoman tuoton lasken
nassa nojauduttaisiin varallisuusverotuksen ar
vostamisratkaisuihin. 

Asiantuntijaryhmä ehdotti, että pääoman 
tuoton laskentapohja henkilöyhtiöissä ja osa
keyhtiöissä määräytyisi varallisuusverotuksen 
arvostamissäännöksiä soveltaen liikeosakkei
den matemaattisen arvon määräytymisperiaat
teiden mukaisesti. Asiantuntijaryhmä edellytti 
kuitenkin, että näitä periaatteita tarkistettai
siin. Yksityisen elinkeinon ja maatalouden pää
oman tuottolaskennan pohjana tuli asiantunti
jaryhmän mukaan olla elinkeinon ja maatalou
den varojen ja velkojen erotus. 

Esityksessä ehdotetaan, että varat arvostet
taisiin sekä varallisuusverotuksessa että yrityk
sen pääomatulo-osuuden perusteena olevaa 
nettovarallisuutta laskettaessa samalla tavoin. 
Arvostamisperiaatteet olisivat myös eri yritys
muotojen kesken eli yksityisissä liikkeissä, hen
kilöyhtiöissä ja osakeyhtiöissä mahdollisimman 
pitkälti samanlaiset ja vastaisivat aikaisempaa 
paremmin käypiä arvoja. 

Yksityisen liikkeen- ja ammatinharjoittajan 
sekä yhtymän ja muun yhteisön kuin osakeyh
tiön ja osuuskunnan nettovarallisuus laskettai
siin tässä laissa tarkoitetulla tavalla. Osakeyh
tiön nettovarallisuuden laskemista koskevat yk
sityiskohtaiset määräykset sisältyisivät valtio
varainministeriön päätökseen liikeosakkeen ve
rotusarvon perusteista. 

Esityksessä ehdotetaan, että yrityksen rahoi
tusomaisuus arvostettaisiin tuloverotuksessa 
poistamattomaan hankintamenoon tai nimel
lisarvoon ja vaihto- ja sijoitusomaisuus hankin
tamenoon, joista on vähennetty arvonalentu-

misvähennys. Yrityksen käyttöomaisuus ja sel
laiset pitkävaikutteiset menot, joilla on varalli
suusarvoa, arvostettaisiin tuloverotuksessa 
poistamattomaan hankintamenoon. Kiinteistö 
arvostettaisiin kuitenkin verotusarvoonsa, jos 
verotusarvo on poistamatonta hankintamenoa 
suurempi ja arvopaperit yhteenlasketluun vero
tusarvoonsa, jos tämä arvo on yhteenlaskettua 
kirjanpitoarvoa suurempi. 

1.1.1. Osakkeen verotusarvo 

Valtiovarainministeriö on tähän saakka mää
rännyt arvopapereiden käyvän arvon määrää
misessä noudatettavista perusteista. Päätös 
koskee sanamuotonsa mukaan vain verolauta
kunnan vahvistamia arvopapereiden käypiä ar
voja eli asunto-osakeyhtiöiden osakkeiden, 
asunto- ja muiden osuuskuntien osuuksien sekä 
sellaisten muiden arvopapereiden arvoja, joita 
verohallitus ei vahvista. 

Verohallitus vahvistaa lakiin sisältyvän val
tuutuksensa nojalla osakkeiden verotusarvon 
sellaisille osakeyhtiöille, joiden osakepääoma 
verovuotta edeltäneen kalenterivuoden päätty
essä oli vähintään puolitoista miljoonaa mark
kaa. Verohallitus vahvistaa myös pörssiosak
keitten verotusarvon, vaikka vahvistavaa viran
omaista ei laissa mainita. Verotusarvon mää
rittämisen perusteista lakiin ei sisälly muuta 
mainintaa kuin pörssiosakkeita koskeva, jonka 
mukaan verotusarvoksi vahvistetaan käypää 
arvoa alempi arvo. 

Arvostamisen enimmäismäärä on vuoden 
1968 alusta ilmaistu laissa. Sen muodostaa 
omaisuuden käypä arvo, jolla tarkoitetaan to
dennäköistä luovutushintaa. 

Käyvän arvon ja verotusarvon välinen mah
dollinen eroavuus ja se seikka, että valtiova
rainministeriön päätös laskentaperusteista kos
kee vain verolautakunnan vahvistamia arvopa
pereiden arvoja, on aiheuttanut epätietoisuutta 
ja joskus verohallituksen toimivallan laajuuteen 
kohdistuvia epäilyjäkin. Käsitesekaannus on 
kuitenkin näennäinen ja perustunee niihin lain
säädäntömuutoksiin, joilla valtiovarainministe
riölle kuuluneet verolainsäädännön soveltamis
tehtävät siirrettiin aikanaan uudelle keskusvi
rastolle. Valtiovarainministeriön päätöksen 
mukaisia laskentaperusteita on sovellettu pörs
siosakkeita lukuun ottamatta myös kaikkien 
verohallituksen vahvistamien verotusarvopää
tösten laskennassa. 

Esityksessä ehdotetaan, että osakkeen vero-
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tusarvon laskentaan liittyvät keskeisimmät pe
riaatteet sisällytettäisiin valtiovarainministeriön 
päätöksen sijasta ehdotettavaan lakiin, koska 
verotusarvoilla on aikaisempaa enemmän mer
kitystä yrityksen pääomatulo-osuuden perus
teena olevaa nettovarallisuutta laskettaessa. 
Tällaisia periaatteita olisivat osakkeen mate
maattisen arvon, tuotto- ja tavoitearvon las
kentasäännöt sekä säännökset ylimmän mah
dollisen arvon määrittämisestä samoin kuin 
säännökset eräistä erityistilanteista. Valtiova
rainministeriön päätökseen liikeosakkeen vero
tusarvon perusteista jäisivät edelleen yksityis
kohtaisemmat laskentasäännöt Päätöstä sovel
lettaisiin osakkeen verotusarvoa laskettaessa 
vuodelta 1993 toimitettavassa verotuksessa. 

Asunto-osakeyhtiön osakkeen ja asunto
osuuskunnan osuuden arvon laskemista koske
vat pääperiaatteet säädettäisiin niin ikään lais
sa. Samalla niitä yksinkertaistettaisiin. Yksi
tyiskohtaiset laskentasäännöt sisältyisivät täs
säkin tapauksessa valtiovarainministeriön pää
tökseen, joka annettaisiin asunto-osakkeita ja 
osuuksia koskevana erikseen jo kuluvalta vuo
delta toimitettavaa varallisuusverotusta varten. 

Säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi myös 
siten, että verohallituksen toimivaltaan kuului
sivat pääsääntöisesti vain pörssissä noteeratta
vien ja niin sanottujen OTC-listalla noteeratta
vien osakkeiden verotusarvopäätökset Ne pe
rustuisivat markkinahintaan, kuten pörssiosak
keiden arvot nykyisinkin, mikä nostaisi OTe
listaosakkeiden arvoja nykyisestä. Tarvittaessa 
verohallitus voisi ottaa määrättäväkseen myös 
muun pörssiarvopaperin tai myös pörssissä 
noteeraamattoman arvopaperin arvon. Viimek
si mainitut verotusarvot laskettaisiin kuitenkin 
pääsääntöisesti verotuksen toimittamisen yh
teydessä. 

Arvopaperimarkkinalakia mahdollisesti 
muutettaessa tulee lisäksi harkittavaksi niin 
sanotun meklarilistan arvopapereiden verotus
arvon vahvistamisen siirtäminen verohallituk
selle. 

Verohallitus on tähän saakka vahvistanut 
liikeosakkeen verotusarvon erityistä ehdotus- ja 
vahvistamismenettelyä käyttäen, jolloin sekä 
ehdotukset että verotusarvopäätökset on pai
nettu ja julkaistu. Pörssiosakkeiden verotusar
voista ei ehdotusta kuitenkaan ole tehty. Kun 
verohallitukselle ehdotuksen mukaan jäisi peri
aatteessa vain julkisesti noteerattavien arvopa
pereiden verotusarvon määrääminen, olisi me
nettelystä tarkoituksenmukaista kustannussyis-

täkin luopua. Tarkoituksena on kuitenkin, että 
verotusta toimitettaessa laskettavat osakkeiden 
alustavat verotusarvopäätökset lähetettäisiin 
yhtiöille tarkistamista varten. Uusi menettely 
muistuttaisi palkansaajien verotuksessa nyt 
käytössä olevaa alustavan verotuspäätöksen 
tiedoksilähettämistä, eikä siitä ole tarpeen sää
tää. 

Muutoksenhaku muihin kuin verohallituksen 
tekemiin verotusarvopäätöksiin olisi mahdollis
ta verotusta koskevan muutoksenhaun yhtey
dessä, kuten nykyisinkin. Julkisesti noteeratun 
arvopaperin verotusarvoon muutosta ei ole 
voinut tähänkään saakka hakea. Tekninen vir
he pörssiosakkeen arvossa voidaan tarvittaessa 
oikaista määräämällä verotusarvo uudelleen. 

1.2. Metsän arvon määrääminen 

Ehdotuksessa tuloverolaiksi ehdotetaan, että 
metsän arvioituun keskimääräiseen kasvuun 
perustuvasta tuloverotuksesta siirryttäisiin to
dellisen tulon verottamiseen. Asiantuntijaryh
mä ei puuttunut metsän arvostamisperiaattei
siin. Puun myyntitulojen verotustyöryhmä, jo
ka jatkoi asiantuntijaryhmän selvitystä (VM 
1992:5), ei myöskään lyhyessä määräajassa 
ehtinyt asiaa enemmälti pohtia, mutta ehdotti 
siirtymäkauden ajaksi pinta-alaperusteisen ny
kykäytännön jatkamista. 

Metsän arvo määritetään nykyisin tulovero
tuksessa vahvistetun puhtaan tuoton perusteel
la. Arvon määrittämisessä käytetään kuntakoh
taisissa veroluokitustoimituksissa selvitettyjä ti
lakohtaisia metsämaan veroluokitustietoja. Nii
tä pidetään kiinteistöjaotuksen ja maankäyttö
lajimuutosten osalta vuosittain ajan tasalla. 
Työ tehdään verotoimistoissa manuaalisesti. 

Veroluokitusten uudistaminen ja veroluoki
tustietojen ylläpito varallisuusverotusta ja met
sänhoitomaksun määräämistä varten niillekin 
metsänomistajille, joita ei veroteta pinta-alape
rusteisesti, on hallinnollisesti raskasta. Laajalle 
veroluokitustoiminnalle olisi pyrittävä löytä
mään vaihtoehto, jonka mukaan metsän arvo 
ja metsänhoitomaksu voitaisiin määrittää tar
koituksenmukaisin perustein. Maatalouden va
rojen arvostamiseen ja kiinteistöveron määrää
miseen liittyvän pinta-alaselvityksen tarve tulisi 
kuitenkin tutkia ennen arvostusperusteiden 
muuttamista. Koska veroluokitustietoihin pe
rustuvasta metsän arvon ja metsänhoitomak
sun määräämisestä ei voida tässä vaiheessa 
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luopua, esityksessä ehdotetaan, että metsän 
arvo toistaiseksi laskettaisiin puhtaan tuoton 
avulla. Tämä olisi myös metsänhoitomaksun 
määräämisperuste. 

Metsän arvona ei ole merkitystä maatalou
den nettovarallisuutta määritettäessä, koska 
metsää ei lueta maatalouden varoihin. Siten 
metsän arvo ei uudessa tuloverojärjestelmässä 
vaikuttaisi maatalouden yritystulon jakoperus
teisiin. 

Osuus yhteismetsään verotetaan nykyisin 
osakkaan varallisuutena. Tuloverolain mukaan 
yhteismetsä olisi erillisenä verovelvollisena ve
rotettava yhteisetuus. Yhteismetsän yhteenlas
kettu verotettava varallisuus verotettaisiin näin 
ollen progressiivisen varallisuusveroasteikon 
mukaan. Koska verokohtelun muutos ei olisi 
perusteltu, yhteismetsä ehdotetaan vapautetta
vaksi varallisuusverosta. Varallisuusverosta va
pautettaisiin samalla myös kaksi muuta yh
teisetuutta, jakokunta ja kalastuskunta, joita ei 
liene käytännössä tähänkään saakka varam
suudestaan verotettu. Tiekunta on nykyisinkin 
varallisuusverosta vapaa. 

2. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä. 

3. Ehdotuksen muu sisältö 

Ehdotus varallisuusverolaiksi jakautuu kah
deksaan lukuun. Se sisältää säännökset lain 
soveltamisalasta ja varallisuusverovelvollisuu
den alueellisesta ulottuvuudesta, yleiset verovel-

vollisuutta koskevat säännökset, varojen ve
ronalaisuutta ja arvostamista sekä varoista 
tehtäviä vähennyksiä koskevat säännökset sa
moin kuin veron määräämiseen ja maksuun
panoon sekä lain voimaantuloon liittyvät sään
nökset. 

Luonnollisen henkilön varallisuusverotukses
sa ehdotetaan edelleen säilytettäväksi puolisoi
den ja alaikäisen lapsen yhteisverotus. Vero 
maksuunpantaisiin, kuten tähänkin saakka, 
molemmille puolisoille ja lapselle erikseen hei
dän varallisuuksiensa suhteessa. 

Varallisuusveron määrästä säädettäisiin ny
kyiseen tapaan vuosittain erikseen annettavassa 
veroasteikkolaissa. Varallisuusveroasteikkoon 
ja yhteisön varallisuusveroprosenttiin ei ehdo
teta muutoksia vuodelle 1993. Niin sanotusta 
verokantahuojennuksesta kuitenkin luovuttai
siin. 

4. Esityksen taloudelliset vaikutuk
set ja liittyminen muihin esityk
siin 

Esityksen yritysvarallisuuden arvostamista 
koskevat muutosehdotukset liittyvät kiinteästi 
pääomatulon verotuksen ja yritysverotuksen 
uudistamiseen ja niitä koskeviin samanaikaises
ti annettaviin hallituksen esityksiin tulovero
laiksi ja laiksi elinkeinotulon verottamisesta 
annetun lain muuttamisesta. Esityksen talou
dellisia vaikutuksia on selvitetty hallituksen 
esityksessä tuloverolaiksi. 

Esitys liittyy valtion talousarvioesitykseen 
vuodelle 1993. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Varallisuusverolaki 

1 luku. Lain soveltamisala 

1 §. Lain soveltamisala. Verotettavan varalli
suuden perusteella suoritettaisiin nykyiseen ta
paan veroa valtiolle. Verotettavan varallisuu
den laskentatapa ilmaistaisiin samalla lain en
simmäisessä pykälässä. 

Rajoitetusti verovelvollisen varallisuuden ve
rottamisesta säädettäisiin tämän lain ohella 
myös rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varal
lisuuden verottamisesta annetussa laissa 
(627/78). 

Muun yrityksen kuin osakeyhtiön varat ja 
velat arvostettaisiin tässä laissa tarkoitetulla 
tavalla laskettaessa yritystulon pääomatulo
osuuden perusteena olevaa nettovarallisuutta. 
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Kiinteistöveron perusteena olevaa kiinteistön 
arvoa määrättäessä omaisuus arvostettaisiin 
niin ikään tässä laissa tarkoitetulla tavalla. 

Verotusmenettelyä, ennakkoperintää ja ve
ronkantoa koskevat säännökset sisältyisivät ai
kaisempaan tapaan asianomaisiin erillislakei
hin. 

2 luku. Verovelvollisuuden alueellinen ulottu
vuus 

2 §. Yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus. 
Säännös vastaa voimassa olevaa tulo- ja varal
lisuusverolain säännöstä varallisuuden verotta
mista koskevalta osaltaan. Suomessa asuminen 
määriteltäisiin tuloverolaissa, johon säännök
sessä viitattaisiin. 

3 §. Suomessa olevat varat. Säännös on 
varoja koskevan luettelon osalta voimassa ole
van lain mukainen. Siihen lisättäisiin tulo- ja 
varallisuusverolain 14 ja 15 §:ssä nykyisin sää
detty diplomaattien ja kansainvälisissä järjes
töissä työskentelevien sekä suomalaisissa aluk
sissa työskentelevien täällä olevaan varallisuu
teen kohdistuvaa verovelvollisuutta koskeva 
erityissääntely. 

3 luku. Verovelvollisuutta koskevat yleiset 
säännökset 

4 §. Puolisoiden ja alaikäisen lapsen verovel
vollisuus. Puolisoiden ja alaikäisen lapsen va
rallisuuden verotusta koskevat säännökset eivät 
muuttuisi periaatteiltaan. Yhteisverotus säily
tettäisiin ja vero määrättäisiin nykyiseen ta
paan kunkin perheenjäsenen omistusosuutta 
vastaavasti. Määritelmien osalta viitattaisiin 
tässäkin tuloverolakiin. 

5 §. Yhteisön ja yhteisetuuden verovelvolli
suus. Tuloverolaissa tarkoitettu yhteisö ja yh
teisetuus, joita verotetaan erillisinä verovelvol
lisina, suorittaisivat varallisuusveroa kuten tä
hänkin saakka, yhteisö varallisuusveroprosent
tiosa ja yhteisetuus progressiivisen varallisuus
veroasteikon mukaan. Suurin osa yhteisöistä 
on vapautettu varallisuusverosta. 

Pykälän varallisuusverosta vapaiden yhteisö
jen luetteloon on koottu tulo- ja varallisuusve
rolain mukaan varallisuusverosta vapautetut 
yhteisöt. 

Varallisuusverosta vapaita yhteisetuuksia oli
sivat yhteismetsä, tiekunta, kalastuskunta ja 

jakokunta. Yhteismetsä, kalastuskunta ja jako
kunta ehdotetaan tässä esityksessä vapautetta
vaksi varallisuusverosta. Tiekunta on tähän 
saakka kuulunut vain kunnallisveroa maksavi
en verovelvollisten luetteloon ja ollut siten 
tähänkin saakka varallisuusverosta vapaa. 

6 §. Kuolinpesän verovelvollisuus. Kotimai
nen kuolinpesä on nykyiseen tapaan erillinen 
verovelvollinen, joka suorittaa varallisuusveroa 
progressiivisen asteikon mukaan, kuten 39 §:ssä 
säädetään. Liiketoimintaa harjoittava kuolin
pesä verotetaan kuitenkin yhtymänä kolmen 
vainajan kuolinvuotta seuraavan vuoden jäl
keen, jolloin verotettava varallisuus jaetaan 
osakkaitten varallisuutena verotettavaksi mui
den yhtymien tapaan. 

7 §. Yhtymän osakkaan verovelvollisuus. Yh
tymän käsite on sama kuin tuloverolaissa. Se ei 
olisi erillinen verovelvollinen. Elinkeinoyhty
män verotettava varallisuus jaettaisiin osakkail
la verotettavaksi niiden osuuksien mukaan, 
joita heillä on yhtymän varallisuuteen. 

Verotusyhtymän verotusasemaa on tulovero
tuksessa ehdotettu muutettavaksi siten, että 
velkojen korkoja ei enää vähennettäisi yhtymän 
tuloa laskettaessa. Yhtymän tuloon kohdistu
vat korkomenot vähennettäisiin sen sijaan yk
silöllisesti osakkaiden tuloverotuksessa. Vas
taavasti ehdotetaan, että verotusyhtymän va
rallisuusverotuksessa laskettaisiin vain varat ja 
osakkaat vähentäisivät osuutensa yhtymän toi
mintaan liittyvistä veloista omassa varallisuus
verotuksessaan. 

8 §. Muun kuin omistajan verovelvollisuus. 
Säännös vastaa sisällöltään tulo- ja varallisuus
verolain 121 §:ää. Voimassa olevan pykälän 2 
kohta poistettaisiin tarpeettomana, koska se 
sisältyy asiallisesti 1 kohtaan. 

4 luku. Varojen veronalaisuus 

9 §. Veronalaiset varat. Säännös vastaa tulo
ja varallisuusverolain 118 §:n 1 momenttia ja 
119 §:ää. 

10 §. Verovapaat varat. Säännös vastaa pää
osin sisällöltään tulo- ja varallisuusverolain 
120 §:ää. Koti-irtaimistoon kuuluvat puhe
linosuudet ehdotetaan säädettäväksi verova
paaksi varallisuudeksi. Lisäksi pykälän 1 koh
taan lisättäisiin maininta tavanomaista arvok
kaammista taide-esineistä, jotka pääsäännöstä 
poiketen olisivat veronalaisia varoja. Korkotu
lon lähdeverosta annetussa laissa (1341/90) 



6 1992 vp - HE 201 

tarkoitettu talletus ja joukkovelkakirjataina on 
varallisuusverosta vapaa mainitun lain sään
nösten perusteella, mutta maininta asiasta li
sättäisiin myös varallisuusverolakiin. 

5 luku. Varojen arvostaminen 

11 §. Omaisuuden käypä arvo. Varojen ar
vostaminen noudattaisi nykyiseen tapaan käy
vän arvon periaatetta. KäyväHä arvolla tarkoi
tetaan, kuten tähänkin saakka, omaisuuden 
todennäköistä luovutushintaa. Käyvästä arvos
ta poiketaan, jos laissa nimenomaisesti niin 
säädetään. Säännöstä ehdotetaan siten muutet
tavaksi, että käypä arvo nykyistä selkeämmin 
muodostaisi arvostuksen enimmäismäärän. 

Yritysvarallisuus 

12 §. Yrityksen nettovarallisuus. Eriytetyssä 
tuloverojärjestelmässä yritystulon pääomatulo
osuuden perusteena käytettävästä peruskäsit
teestä säädettäisiin omassa pykälässään. Netto
varallisuus laskettaisiin vähentämällä yrityksen 
veronalaisista varoista sen vähennyskelpoiset 
velat. Tuloverolaissa säädettäisiin lisäksi siitä 
toiminnasta, joka jätetään huomioon ottamatta 
yksityisen liikkeen- ja ammatinharjoittajan se
kä yhtymän nettovarallisuuden laskennassa. 
Nettovarallisuus laskettaisiin sekä elinkeinotu
lon verottamisesta annetun lain, maatilatalou
den tuloverolain että tuloverolain mukaan ve
rotettaville. 

13 §. Yritysvarallisuuden arvo. Tulo- ja va
rallisuusverolain 123 §:n sijaan ehdotettavassa 
säännöksessä määriteltäisiin sekä yrityksen va
rojen että velkojen arvostamisperusteet netto
varallisuuden laskemiseksi. Säännös sisältää 
tarkennuksia omaisuuden arvostamisperustei
siin, ja se olisi myös nykyistä yksityiskohtai
sempi. Yritysvarallisuutta laskettaessa voidaan 
kiinteistöverotuksessa käytettävistä arvoista 
poiketa. 

Rahoitusomaisuuteen kuuluva saaminen ar
vostettaisiin nimellisarvoonsa, josta on vähen
netty elinkeinotulon verottamisesta annetun 
lain 17 §:n mukainen arvonalentumisvähennys. 
Muu rahoitusomaisuus arvostettaisiin hankin
tamenoon, josta on samalla tavoin vähennetty 
edellä mainittu arvonalentumisvähennys. Yri
tyksen vaihto- ja sijoitusomaisuus arvostettai
siin hankintamenoon, josta on tehty mahdolli-

nen omaisuuden arvon alenemisesta johtuva 
vähennys, mutta ei voimassa olevan lainsää
dännön mukaan vähennyskelpoista aliarvostus
ta. Käyttöomaisuus ja sellaiset pitkävaikuttei
set menot, joilla on varallisuusarvoa, arvostet
taisiin periaatteessa tuloverotuksessa poista
mattomaan hankintamenoon, mutta käyttö
omaisuuskiinteistön ja -arvopaperin arvona pi
dettäisiin kuitenkin kaavamaisesti laskettua 
verotusarvoa silloin, kun verotusarvo on tulo
verotuksessa poistamatonta hankintamenoa 
suurempi. Arvopapereita käsiteltäisiin yhtenä 
eränä. 

Pitkävaikutteisilla menoilla tarkoitetaan me
noja, joiden avulla pyritään useamman kuin 
yhden tilikauden aikana saataviin tuloihin. 
Menoja ei vastaa itse omistettu aineellinen 
hyödyke tai aineeton oikeus. Tällaisia pitkävai
kutteisia menoja ovat esimerkiksi tutkimustoi
minnan menot, perustamis- ja järjestelytoimista 
aiheutuneet menot, koulutusmenot, siirtokel
vottomat liittymismaksut, niin sanotun good
willin hankintameno sekä vuokrahuoneiston 
perusparannusmenot. Samalla tavoin kuin osa
keyhtiön nettovarallisuutta laskettaessa on rat
kaistava myös yksityisen elinkeinonharjoittajan 
ja yhtymän nettovarallisuuden laskennassa, on
ko pitkävaikutteisella menolla varallisuusar
voa. 

Voimassa olevan tulo- ja varallisuusverolain 
mukaan kiinteistöt ja arvopaperit arvostetaan 
varallisuusverotuksessa verotusarvoonsa. 

Pykälässä säädettäisiin myös velkojen arvon 
määräämisestä. Indeksiin tai muuhun vastaa
vaan perusteeseen sidotun velan arvo voisi olla 
myös nimellisarvoa alempi. 

Maatilan varallisuus 

14 §. Metsän arvo. Metsän arvon laskenta
perusteena ehdotetaan käytettäväksi metsän 
puhdasta tuottoa. Tällöin pinta-alaperusteiset 
verovapaudet eivät alentaisi metsän arvoa, jo
ten samaa laskentaperustetta sovellettaisiin 
metsätaloudesta saadun tulon verotusjärjestel
mästä riippumatta. 

15 §. Maatalousmaan arvo. Säännös vastaa 
tulo- ja varallisuusverolain 124 §:ää. 

16 §. Maatilaan kuuluvan rakennuspaikan 
arvo. Säännös vastaa tulo- ja varallisuusvero
lain 126 §:n 1 ja 2 momenttia. 

17 §. Maatilaan kuuluvan muun etuuden 
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arvo. Säännös vastaa tulo- ja varallisuusvero
lain 126 §:n 3 momenttia. 

18 §. Maatilan asuinrakennuksen arvo. Sään
nös vastaa tulo- ja varallisuusverolain 127 §:n 1 
momenttia. 

19 §. Maa- tai metsätalouden tuotantoraken
nuksen arvo. Säännös vastaa tulo- ja varalli
suusverolain 127 §:n 2 momenttia. Maa- tai 
metsätalouden tuotantorakennuksella tarkoi
tettaisiin maatalouden tai metsätalouden käy
tössä olevaa rakennusta. 

20 §. Maatalouden koneiden ja laitteiden 
arvo. Säännös vastaa tulo- ja varallisuusvero
lain 128 §:n 1 momenttia. 

21 §. Kotieläinten arvo. Säännös vastaa sisäl
löltään tulo- ja varallisuusverolain 128 §:n 2 
momenttia. 

Muu kiinteistö 

22 §. Muun kiinteistön arvo. Säännös vastaa 
tulo- ja varallisuusverolain 129 §:ää. 

23 §. Muun kiinteistön maapohjan arvo. 
Säännös vastaa tulo- ja varallisuusverolain 
130 §:ää. Verohallituksen asiaan liittyvän pää
töksen nimi mainittaisiin pykälässä. 

24 §. Muun rakennuksen ja rakennelman 
arvo. Säännös vastaa sisällöltään tulo- ja va
rallisuusverolain 131 §:ää. Teknisesti sitä tarkis
tettaisiin siten, että rakennusten ja rakenneimi
en yksityiskohtaisempia arvostusperusteita kos
kevat valtiovarainministeriön päätökset mainit
taisiin nimeltä pykälässä. Pykälän 2 kohdassa 
tarkoitetaan varastorakennusta, kuten ny
kyisinkin, ja 3 kohdassa varastorakennelmaa. 

25 §. Kiinteistön verotusarvo. Säännös vas
taa tulo- ja varallisuusverolain 132 §:ää. 

Arvopaperit ja saamiset 

26 §. Julkisesti noteeratun osakkeen verotus
arvo. Pörssiosakkeen ja siihen rinnastettavaksi 
ehdotettavan niin sanotun OTC-listan osak
keen verotusarvon määräisi verohallitus todel
lisen markkinahinnan perusteella. Verotusarvo
na olisi, kuten pörssiosakkeiden osalta ny
kyisinkin, 70 prosenttia markkinahinnasta. 
Myös leimaverolakia on näiden osakkeiden 
osalta ehdotettu muutettavaksi siten, ettei lei
maveroa puheena olevia osakkeita myytäessä 
suoriteta. 

Verohallitus vahvistaisi tarvittaessa myös 
muun arvopaperin verotusarvon. Arvopaperi 

voisi periaatteessa olla myös pörssissä notee
raamaton. Nämä muut arvopaperit, esimerkik
si pörssissä noteeratut merkintäoikeudet ja 
optiot, arvostettaisiin ehdotuksen 11 §:n mukai
sesti käypään arvoon. 

27 §. Muun osakkeen verotusarvo. Lakiin 
sisältyisivät osakkeen matemaattisen arvon, 
tuottoarvon ja tavoitearvon laskemisen pääpe
riaatteet sekä muutoksen enimmäismäärää kos
keva säännös samoin kuin säännökset eräistä 
erityistilanteista. Ne säilyisivät joitakin lasken
tateknisiä yksinkertaistuksia lukuun ottamatta 
sisällöltään muutoin nykyisen kaltaisina, mutta 
tuottoarvon laskennassa käytettävä korkokan
ta ehdotetaan säädettäväksi vastaamaan tulo
verotuksen pääoman tuottoprosenttia. Sään
nöksessä tarkoitetulla tavalla laskettu tuotto 
pääomitettaisiin näin ollen 15 prosentin korko
kannan mukaan. Valtiovarainministeriön pää
tös sisältäisi tämän jälkeen liikeosakkeen vero
tusarvon laskennassa tarvittavia yksityiskohtia. 
Päätösluonnos on esityksen liitteenä. 

28 §. Asunto-osakkeen ja -osuuden verotus
arvo. Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden osak
keiden samoin kuin asunto-osuuskunnan 
osuuksien verotusarvoperusteita ehdotetaan 
yksinkertaistettaviksi. Osakkeen tai osuuden 
verotusarvo määrättäisiin yhtiön verovuotta 
edeltävän vuoden tilinpäätöksen ja siihen sisäl
tyvien kiinteistöjen kaavamaisesti lasketun ve
rotusarvon perusteella. Laskennan yksityiskoh
dat sisältyisivät valtiovarainministeriön asiaa 
koskevaan asunto-osakkeiden verotusarvope
rusteista annettavaan päätökseen, jota sovellet
taisiin jo kuluvalta vuodelta toimitettavassa 
varallisuusverotuksessa. 

29 §. Osuuskunnan osuuden verotusarvo. 
Osuuskunnan osuuden arvon määrittämistä 
koskeva säännös vastaisi valtiovarainministeri
ön päätökseen nykyisin sisältyvää määräystä. 

30 §. Ulkomaisen saamisen arvo. Ulkomaiset 
saamiset arvostettaisiin periaatteessa kuten ny
kyisinkin. Ulkomaan rahan määräisen velan 
arvostamisperusteet vastaavat saamisen arvos
tamisperusteita. 

31 §. Saamisten arvo. Saaminen arvostettai
siin pääsääntöisesti nimellisarvoonsa. Obligaa
tiot, debentuurit ja muut joukkovelkakirjat 
arvostettaisiin käypään arvoon. 

Määräaikaiset oikeudet 

32 §. Nautiotaoikeuden arvo. Säännös vastaa 
tulo- ja varallisuusverolain 138 §:ää. 
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33 §. Määrävuotisen etuuden arvo. Säännös 
vastaa tulo- ja varallisuusverolain 139 §:ää. 

6 luku. Vähennykset varoista 

34 §. Velat. Säännös vastaa eräin täydennyk
sin tulo- ja varallisuusverolain 141 §:ää. Velko
jen arvostamisesta säädettäisiin yritysvaralli
suuden arvostamista koskevassa 13 §:ssä. 

35 §. Rajoitetusti verovelvollisen velat. Sään
nös vastaa tulo- ja varallisuusverolain 142 §:n 1 
momenttia. 

36 §. Omaan pääomaan rinnastettava laina. 
Säännös vastaa sisällöltään tulo- ja varallisuus
verolain 142 §:n 2 momenttia. Säännöksellä ei 
ole tarkoitus muuttaa lainojen korkojen vero
kohtelua. Tuloverolain asiaa koskeva sääntely 
selvitetään erikseen. 

37 §. Puoliso- ja lapsivähennys. Säännös vas
taa tulo- ja varallisuusverolain 143 §:ää. Kas
vattilapsen elättämisen perusteella myönnettäi
siin varallisuusverotuksessa lapsivähennys ny
kyiseen tapaan, vaikka yhteisverotusta lapsen 
ja kasvattivanhempien varallisuudesta ei toimi
teta. 

38 §. Vähennys omasta asunnosta. Säännös 
vastaa vaikutuksiltaan tulo- ja varallisuusvero
lain 140 §:ää. Oman asunnon arvon alentami
nen varallisuusverotuksessa ei ole kiinteistöve
rotukseen siirtymisen vuoksi enää tarpeen. 

7 luku. Veron määrääminen ja maksuunpano 

39 §.Veron määrä ja maksuunpano. Säännös 
vastaa asiallisesti tulo- ja varallisuusverolaissa 
säädettyä. Ehdotuksen 2 §:ään sisältyy puolisoi
den ja alaikäisen lapsen yhteisverotusta koske
va pääsääntö. Veron määrä säädettäisiin vuo
sittain erikseen annettavassa veroasteikkolais
sa. 

40 §. Kaksinkertaisen verotuksen välttämi
nen. Säännös vastaa tulo- ja varallisuusverolain 
157 ja 158 §:ssä varallisuusverotuksesta säädet
tyä. 

8 luku. Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 

41 ja 42 §. Voimaantulo. Siirtymävaihe. Va
rallisuusverolaki on tarkoitettu tulemaan voi
maan vuoden 1993 alusta. Lakia sovellettaisiin 
ensimmäisen kerran mainitulta vuodelta toimi-

tettavassa varallisuusverotuksessa. Laskettaessa 
vuodelta 1993 toimitettavaa verotusta varten 
yrityksen nettovarallisuutta pääomatulo-osuu
den erottamiseksi käytettäisiin uusia arvostus
perusteita. Yksityisen liikkeen- ja ammatinhar
joittajan sekä yhtymän pääomatulo-osuuden 
perusteena vuodelta 1993 toimitettavassa tulo
verotuksessa olisi tuloverolakiin sisältyvän 
säännösehdotuksen mukaisesti poikkeukselli
sesti verovuoden eikä sitä edeltävän vuoden 
nettovarallisuus, kuten myöhemmin. Osakeyh
tiön osakkeen verotusarvo laskettaisiin vuodel
le 1993 niin ikään uusin perustein. 

Muun lainsäädännön viittaukset omaisuu
teen, varallisuuteen tai niistä kannettavaan 
veroon tarkoittaisivat vastaavasti tätä lakia tai 
tulovero lakia. 

2. Tarkemmat säännökset ja 
määräykset 

Valtiovarainministeriön voimassa oleva pää
tös eräiden arvopapereiden verotusarvon perus
teista uudistetaan ja jaetaan liike- ja asunto
osakkeita koskevaksi kahdeksi eri päätökseksi. 
Ne tulisivat voimaan vuoden 1993 alusta. 
Asunto-osakkeen verotusarvopäätöstä sovellet
taisiin jo kuluvalta vuodelta toimitettavassa 
varallisuusverotuksessa asunto-osakeyhtiön ja 
kiinteistöosakeyhtiön osakkeen sekä asunto
osuuskunnan osuuden arvoa laskettaessa. Lii
keosakkeen verotusarvon perusteista annetta
vaa päätöstä sovellettaisiin laskettaessa osake
yhtiön osakkeen verotusarvoa vuodelta 1993 
toimitettavaa verotusta varten. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan vuoden 
1993 alusta. Lakia sovellettaisiin ensimmäisen 
kerran vuodelta 1993 toimitettavassa varalli
suusverotuksessa. Laskettaessa yrityksen netto
varallisuutta pääomatulo-osuuden määrittämis
tä varten vuodelta 1993 toimitettavassa tulove
rotuksessa käytettäisiin vuodelle 1993 vahvis
tettuja varallisuuden arvostamisperusteita. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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\TaraEtlsuusveroJakj 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 luku. 

Lain soveltamisala 

1 § 

Soveltamisala 

Verotettavasta varallisuudesta on suoritettava 
varallisuusveroa valtiolle siten kuin tässä laissa 
säädetään. Verotettava varallisuus saadaan, 
kun veronalaisista varoista tehdään jäljempänä 
säädetyt vähennykset. 

Rajoitetusti verovelvollisen varallisuuden ve
rottamiseen sovelletaan lisäksi, mitä siitä erik
seen säädetään. 

Tuloverolaissa ( 1 ) tarkoitetun yritystu-
lon pääomatulo-osuuden perusteena olevaa 
nettovarallisuutta laskettaessa sekä kiinteistö
veron perusteena olevan kiinteistön arvoa mää
rättäessä omaisuus arvostetaan tässä laissa 
tarkoitetulla tavalla. 

Verotusmenettelystä, ennakkoperinnästä ja 
veronkannosta säädetään erikseen. 

2 luku. 

V erovelvollisuuden alueellinen ulottuvuus 

2§ 

Yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus 

Velvollinen suorittamaan veroa varallisuu
den perusteella on: 

1) verovuoden päättyessä Suomessa asunut 
henkilö, kotimainen yhteisö, kuolinpesä ja yh
teisetuus täällä ja muualla olevista varoistaan 
(yleinen verovelvollisuus); 

2) henkilö, joka verovuoden päättyessä ei ole 
asunut Suomessa, sekä ulkomainen yhteisö 
täällä olevista varoistaan (rajoitettu verovelvol
lisuus), ei kuitenkaan obligaatioista, debentuu
reista, muista joukkovelkakirjalainoista eikä 
sellaisista ulkomailta Suomeen otetuista lai
noista, joita ei ole katsottava lainansaajan 
omaan pääomaan rinnastettaviksi pääomansi
joituksiksi, pankkiin tai muuhun rahalaitok
seen tallettamistaan varoista eikä myöskään 
ulkomaankaupassa syntyneistä tilisaamisista. 

Siitä, milloin henkilön katsotaan asuvan 
Suomessa, säädetään tuloverolaissa. 

2 321153E 

3§ 

Suomessa olevat varat 

Suomessa olevia varoja ovat muun ohessa: 
1) täällä oleva kiinteistö ja sellainen toisen 

maalla oleva rakennus, rakennelma tai muu 
laitos, joka voidaan hallintaoikeuksineen maa
han maanomistajaa kuulematta luovuttaa kol
mannelle; 

2) täällä harjoitettuun liikkeeseen tai ammat
tiin kuuluva omaisuus, oikeus tai etuus; 

3) suomalaisen osakeyhtiön osake, suomalai
sen osuuskunnan tai muun yhteisön osuus sekä 
osuus suomalaisen yhtymän tai yhteisetuuden 
varoihin; 

4) saaminen, jos velallinen on Suomessa 
asuva henkilö taikka suomalainen yhteisö, yh
tymä, yhteisetuus tai kuolinpesä; 

5) rojaltin, lisenssimaksun tai muun niihin 
rinnastettavan hyvityksen perusteena oleva 
omaisuus tai oikeus, jota käytetään elinkeino
toiminnassa täällä tai jota koskevan hyvityksen 
maksamiseen velvollinen on Suomessa asuva 
henkilö taikka suomalainen yhteisö, yhtymä, 
yhteisetuus tai kuolinpesä. 

Tuloverolain 12 §:ssä tarkoitetut henkilöt 
ovat velvollisia suorittamaan varallisuusveroa 
ainoastaan täällä olevasta kiinteistöstään, tääl
lä harjoittamaansa elinkeinoon kuuluvista va
roistaan, suomalaisen osakeyhtiön osakkeista 
ja osuuskunnan osuuksista sekä osuudestaan 
suomalaisen yhtymän tai yhteisetuuden varoi
hin. 

Tuloverolain 13 §:ssä tarkoitettu henkilö on 
velvollinen suorittamaan varallisuusveroa aino
astaan suomalaisessa tai mainitun pykälän mu
kaan siihen rinnastettavassa aluksessa olevasta 
ja täällä olevista varoistaan. 

3 luku. 

V erovelvollisuutta koskevat yleiset säännökset 

4§ 

Puolisoiden ja alaikäisen lapsen verovelvollisuus 

Puolisoita verotetaan heidän yhteenlasketun 
varallisuutensa perusteella sen mukaisesti kuin 
kumpikin heistä sitä vallitsee. Yhteenlasketun 
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verotettavan varallisuuden perusteella määrät
tävästä verosta katsotaan kummankin puolison 
osuudeksi osa, joka vastaa puolison varallisuu
den suhdetta yhteenlaskettuun varallisuuteen. 

Alaikäisen lapsen varallisuudesta määrätään 
vero siten, että lapsen verotettava varallisuus 
lisätään vanhempien 1 momentissa tarkoitet
tuun yhteenlaskettuun varallisuuteen ja lapsen 
osuudeksi yhteenlasketusta varallisuudesta me
nevästä verosta katsotaan lapsen vanhempien 
verojen vähentämisen jälkeen jäävä erotus. 

Jos lapsen vanhempiin ei sovelleta tulovero
lain puolisoita koskevia säännöksiä tai jos lasta 
on verovuonna elättänyt vain toinen vanhem
mista, lisätään lapsen verotettava varallisuus 
veron määrää laskettaessa sen vanhemman 
veroteitavaan varallisuuteen, jonka on katsot
tava elättäneen lasta. 

Puolisoilla ja alaikäisellä lapsella tarkoitetaan 
tässä laissa mitä tuloverolain 7 ja 8 §:ssä 
säädetään. Kasvattilapseen ei kuitenkaan sovel
leta vanhempien ja lasten varallisuuden yhteis
verotusta koskevia säännöksiä. 

5§ 

Yhteisön ja yhteisetuuden verovelvollisuus 

Tuloverolaissa tarkoitettua yhteisöä ja yh
teisetuutta verotetaan erillisenä verovelvollise
na. 

Varallisuusverosta vapaita ovat 
1) tuloverolain 20-22 §:ssä tarkoitetut yhtei

söt; 
2) säästöpankki, hypoteekkiyhdistys, pankki

en vakuusrahastot sekä ulkomainen luottolai
tos Suomessa olevan sivukonttorin toiminnassa 
käytettävän varallisuuden osalta; 

3) kotimainen osakeyhtiö, osuuskunta ja 
muu yhteisö, jonka osakkaan tai jäsenen ve
ronalaisia varoja ovat hänen osuutensa yhtei
sössä; 

4) yhteismetsä, kalastuskunta, jakokunta ja 
tiekun ta. 

6§ 

Kuolinpesän verovelvollisuus 

Tuloverolain 16 §:ssä tarkoitettua kotimaista 
kuolinpesää verotetaan erillisenä verove1vollise
na. Liiketoimintaa harjoittavaa kotimaista 
kuo1inpesää verotetaan erillisenä verove1vollise
na kolmelta perittävän kuo1invuotta seuraaval
ta vuodelta ja sen jälkeen yhtymänä. 

Verovuoden aikana kuolleen henkilön kuo
linpesään sovelletaan säännöksiä, joita vaina
jaan olisi sovellettu. 

7§ 

Yhtymän osakkaan verovelvollisuus 

Tuloverolain 4 §:ssä tarkoitettu yhtymä ei ole 
erillinen verovelvollinen. 

Elinkeinoyhtymälle vahvistettava verotettava 
varallisuus jaetaan verotettavaksi yhtymän 
osakkaiden varallisuutena niiden osuuksien 
mukaan, joita heillä on yhtymän varallisuu
teen. Se osa yhtymän veloista, joka ylittää 
yhtymän varat, jaetaan yhtymäosuuksien suh
teessa otettavaksi huomioon osakkaiden varal
lisuusverotuksessa. 

Verotusyhtymän varat jaetaan verotettavaksi 
osakkaiden varoina niiden osuuksien mukaan, 
joita heillä on yhtymän varoihin. 

8§ 

Muun kuin omistajan verovelvollisuus 

Omistajan veroiseksi katsotaan: 
1) kiinteän omaisuuden haltija, jolla on 

omaisuuteen pysyvä hallintaoikeus; 
2) eloonjäänyt puoliso, jolla on keskinäisen 

testamentin nojalla tai muutoin oikeus saada 
elinajakseen tuotto sellaisesta omaisuudesta, 
jonka omistusoikeus on hänen rintaperillisel
lään. 

Jos jollakin muutoin on oikeus nauttia tuot
to toisen omaisuudesta, luetaan omaisuuden 
arvo, sen mukaan kuin kohtuulliseksi katso
taan, kokonaan tai osittain, kuitenkin vähin
tään 32 §:n mukaiselta osalta, tuottoon oikeu
tetun varoiksi ja muulta osalta omistajan va
roiksi. 

4 luku. 
Varojen veronalaisuus 

9§ 

Veronalaiset varat 

Veronalaisiksi varoiksi katsotaan verovelvol
lisella verovuoden päättyessä oleva rahanarvoi
nen omaisuus jäljempänä säädetyin poikkeuk
sin. 

Veronalaisia varoja ovat muun ohessa: 
1) rajoittamattoman ajan voimassa oleva 

taikka elin- tai määräaikainen hallinta- tai 
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nautiotaoikeus kiinteistöön, metsänhakkuu
oikeus ja muu oikeus käyttää hyväksi toisen 
kiinteistöä; 

2) oikeus elinkorkoon ja eläkkeeseen sekä 
oikeus kiinteistön tuottoon ja muuhun sellai
seen etuuteen, jos oikeus on tarkoitettu ole
maan voimassa oikeutetun elinajan tai määrä
ajan, josta verovuoden päättyessä on jäljellä 
vähintään viisi vuotta, siltä osin kuin oikeuden 
vuosituotto ylittää 2 500 markkaa; 

3) erikseen luovutettavissa olevat vastiketta 
vastaan hankitut aineettomat oikeudet, kuten 
patenttioikeus sekä oikeus kirjalliseen tai tai
teelliseen teokseen, valokuvaan ja tavaramerk
kiin; 

4) oikeus rakennetun tai rakenteilla olevan 
kosken vesivoimaan. 

10 § 

Verovapaat varat 

Veronalaisia varoja eivät ole: 
1) yksinomaan verovelvollisen ja hänen per

heensä henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettu 
koti- ja muu irtaimisto puhelinyhteisön osake, 
osuus- tai jäsenkirja mukaan lukien, autot, 
moottoripyörät ja moottoriveneet, purjeveneet 
sekä muut niihin verrattavat esineet samoin 
kuin tavanomaista arvokkaammat korut ja 
taide- ja arvoesineet ovat kuitenkin veronalai
sia varoja; 

2) vuokra- tai muu siihen rinnastettava oi
keus asuntoon eikä myöskään oikeus tasaval
lan presidentin toimen hoitamisesta valtiolta 
saatuun asunto- ja muuhun etuun; 

3) oikeus lakisääteiseen eläkkeeseen taikka 
sellainen eläkeoikeus tai oikeus muuhun etuu
teen, joka perustuu verovelvollisen tai hänen 
puolisonsa tahi vanhempiensa aikaisempaan 
virka- tai työsuhteeseen taikka siihen liittyvään 
vakuutukseen, tai joka on myönnetty henkilö
vahingon korvauksena taikka perustuu sotilas
vammalainsäädäntöön, tapaturma- tai sairaus
vakuutukseen; 

4) oikeus syytinkiin; 
5) oikeus avustukseen, jonka välien rikkou

tumisen vuoksi jatkuvasti erillään asuva taikka 
avioerossa elävä puoliso saa velvoitteen nojalla 
määräajoin toiselta puolisoita; 

6) oikeus lapsilisään, tai muuhun lakisäätei
seen etuuteen; 

7) lykkäävän ehdon täyttyessä voimaan tu
leva oikeus ja sellainen oikeus, jota verovelvol
linen voi vasta tuonnempana käyttää hyväk-

seen, esimerkiksi oikeus omaisuuteen, josta 
toinen toistaiseksi saa tuoton, jollei tässä laissa 
toisin säädetä; 

8) osuus erillisenä verovelvollisena verotetta
van kotimaisen kuolinpesän tai yhteisetuuden 
varoihin sekä ulkomaisen yhtymän ja ulkomai
sen kuolinpesän Suomessa oleviin varoihin; 

9) uittoyhdistyksen uittoväylään kuuluvat 
kiinteät laitteet ja johtopuomit sekä uittosään
nöissä määrätyt muut rakenteet ja laitteet; 

1 0) verovelvollisen maataloustuotantoaan 
varten pitämät kotieläimet ja hänen harjoitta
mastaan maataloudesta saamansa tuotteet sekä 
sitä varten hankitut siemenet, lannoitteet, vä
kirehut ja muut sellaiset tarvikkeet, eivätkä 
verovelvollisen porotaloutta varten pitämät po
rot; 

11) maanhankintalain (396/45) 98 §:n 1 mo
mentissa, maankäyttölain (353/58) 68 §:ssä ja 
porotilalain 7 aja 13 §:ssä tarkoitettuun hallin
tasopimukseen perustuvat oikeudet; 

12) oikeus vesivoimaan sellaisessa koskessa, 
joka ei ole rakennettu tai rakenteilla; 

13) osuus Pohjoismaiden Investointipankin 
varoihin; 

14) henkilöstörahaston jäsenen oikeus henki
löstörahaston varoihin; 

15) osuus Pohjoismaiden ympäristörahoitus
yhtiön varoihin; 

16) tuloverolain 33 §:n 2 momentissa tarkoi
tettu luonnollisen henkilön ja kotimaisen kuo
linpesän tekemä talletus eikä myöskään korko
tulon lähdeverolaissa tarkoitettu joukkovelka
kirja eikä mainitussa laissa tarkoitettu talletus. 

5 luku. 
Varojen arvostaminen 

II§ 
Omaisuuden käypä arvo 

Varoihin kuuluva omaisuus arvostetaan 
enintään siihen käypään arvoon, joka sillä oli 
verovuoden päättyessä omistajan hallussa ja 
sillä paikalla, missä omaisuus oli. Käyväliä 
arvona tarkoitetaan omaisuuden todennäköistä 
luovutushintaa. 

Yritysvarallisuus 

12 § 
Yrityksen nettovarallisuus 

Yrityksen nettovarallisuus on se jäännös, joka 
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saadaan, kun yrityksen veronalaisista varoista 
vähennetään velat. 

13§ 
Yritysvarallisuuden arvo 

Yrityksen veronalaisia varoja laskettaessa: 
1) rahoitusomaisuuteen kuuluvan saamisen 

arvoksi katsotaan nimellisarvo ja muun rahoi
tusomaisuuden arvoksi hankintameno, joista 
molemmista on tehty elinkeinotulon verottami
sesta annetun lain 17 §:ssä tarkoitetut ar
vonalentumisvähennykset; 

2) vaihto-omaisuuden arvoksi katsotaan han
kintameno, josta on vähennetty elinkeinotulon 
verottamisesta annetun lain 28 §:n 1 momentis
sa tarkoitettu arvonalentumisvähennys; 

3) sijoitusomaisuuden arvoksi katsotaan han
~intamenon ja arvonkorotuksen yhteismäärä, 
JOsta on vähennetty elinkeinotulon verottami
sesta annetun lain 29 §:ssä tarkoitettu ar
vonalentumisvähennys; 

4) käyttöomaisuuden sekä sellaisten pitkävai
kutteisten menojen, joilla on varallisuusarvoa 
arvoksi katsotaan verovuoden päättyessä tulo: 
verotuksessa poistamatta oleva omaisuuden 
hankintameno, kiinteistön, rakennuksen ja ra
kennelman arvona pidetään kuitenkin jäljem
pänä säädetyllä tavalla laskettua verotusarvoa 
jos verotusarvo on omaisuuden poistamatont~ 
hankinta~enoa suurempi, ja arvopapereiden 
arvona nnden yhteenlaskettua 26 ja 27 §:ssä 
tarkoitetulla tavalla vahvistettua verotusarvoa 
jos se on arvopapereiden yhteenlaskettua pois: 
tamatonta hankintamenoa suurempi. 

Velat arvostetaan niroellisarvoon yrityksen 
nettovarallisuutta laskettaessa. Jos velka on 
indeksiin tai muuhun vertailuperusteeseen si
dottu, sen arvona pidetään muuttuneen vertai
luperusteen mukaista arvoa. 

Jäljempänä 34 §:n 1 momentin 2 kohdassa 
tarkoitettujen velkojen arvo määrätään vastaa
van oikeuden arvostusperusteen mukaan. Ko
roton velka arvostetaan 31 §:n korotonta saa
mista vastaavasti ja ulkomaan rahan määräi
nen velka 30 §:n ulkomaan rahan määräistä 
saamista vastaavasti. 

Maatilan varallisuus 
14§ 

Metsän arvo 

Metsän arvoksi katsotaan metsän puhdas 
tuotto kerrottuna luvulla 10. 

Jos metsän puuston arvo olennaisesti poik
keaa samassa kunnassa olevien samanlaatuis
ten metsämaiden puustojen keskimääräisestä 
arvosta, on metsän edellä mainituin tavoin 
laskettua arvoa harkinnan mukaan korotettava 
tai alennettava. Metsäksi luetaan maapohja ja 
puusto. 

15 § 

Maatalousmaan arvo 

Maatalousmaan ja sen kasvuston arvoksi 
katsotaan maatalousmaan keskimääräinen 
vuotuinen tuotto kerrottuna seitsemällä. Maa
talousmaaksi katsotaan pelto, puutarha sekä 
luonnonniitty ja luonnonlaidun. 

Verohallitus vahvistaa vuosittain pellon kes
kimääräisen vuotuisen tuoton kunnittain heh
taarilta siten, että sen muutos viimeksi vahvis
tettuun keskimääräiseen vuotuiseen tuottoon 
verrattuna vastaa kuluttajahintaindeksin muu
tosta verovuotta edeltäneen vuoden syyskuusta 
verovuoden syyskuuhun. 

Jos verovuoden aikana tapahtuneen kunta
jaon muutoksen vuoksi pellolle viimeksi vah
vistetut keskimääräiset vuotuiset tuotot poik
k~avat . toisis~aan kunnan eri osissa, pellon 
vnmeks1 vahvistettuna keskimääräisenä vuotui
sena tuottona pidetään näiden tuottojen pinta
alojen suhteessa painotettua keskiarvoa. 

Puutarhan keskimääräiseksi vuotuiseksi tuo
toksi katsotaan 150 prosenttia sekä luonnon
niityn ja luonnonlaitumen keskimääräiseksi 
vuotuiseksi tuotoksi 35 prosenttia vahvistetusta 
pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta. 

Salaojitetun maatalousmaan arvoon lisätään 
verohallituksen vuosittain hehtaarilta vahvista
ma lisäarvo. Tämä salaojituslisä vahvistetaan 
siten, että sen muutos viimeksi vahvistettuun 
salaojituslisään verrattuna vastaa kuluttajahin
taindeksin muutosta verovuotta edeltäneen 
vuoden syyskuusta verovuoden syyskuuhun. 

16 § 

Maatilaan kuuluvan rakennuspaikan arvo 

Ma~tilan tuotantorakennuksen rakennuspai
kan, JOka käsittää rakennuksen alla olevan 
maan _sekä sen välittömässä läheisyydessä ole
van p1hamaan, käypä arvo määrätään kerto
malla vastaavan suuruiselle maatalousmaalle 
15 §:n nojalla määrätty verotusarvo luvulla 4. 
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Maatilan asuinrakennuksen rakennuspaikan 
arvo määrätään noudattaen 23 §:n säännöksiä. 

17 § 

Maatilaan kuuluvan etuuden arvo 

Maatilaan kuuluva kiven-, soran-, saven- ja 
turpeenottopaikka tai muu etuus, jota käyte
tään muuhun kuin maa- tai metsätalouden 
omiin tarpeisiin, arvostetaan siihen pääoma
arvoon, joka sillä on verovuoden päättyessä 
laskettuna etuudesta saatavan puhtaan tulon, 
etuuden todennäköisen kestoajan ja 8 prosentin 
korkokannan mukaan. 

18 § 

Maatilan asuinrakennuksen arvo 

Maatilan asuinrakennuksen arvo määrätään 
noudattaen 24 §:n säännöksiä. 

19 § 

Maa- tai metsätalouden tuotantorakennuksen 
arvo 

Maa- tai metsätalouteen kuuluvan tuotanto
rakennuksen tai rakennelman arvoksi katso
taan tuloverotuksessa verovuoden päättyessä 
poistamatta oleva rakennuksen ja rakennelman 
hankintamenon osa. 

20§ 
Maatalouden koneiden ja laitteiden arvo 

Maataloudessa käytettävien koneiden, kalus
ton ja laitteiden arvoksi katsotaan verovuoden 
päättyessä tuloverotuksessa poistamatta oleva 
omaisuuden hankintamenon osa, ei kuitenkaan 
käypää arvoa korkeampaa määrää. 

21 § 
Kotieläinten arvo 

Muiden kuin 10 §:n 10 kohdassa tarkoitettu
jen kotieläinten arvoksi katsotaan niiden käypä 
arvo sen mukaan kuin verohallituksen päätök
sessä kotieläinten arvon määräämisessä nouda
tettavista perusteista määrätään. 

Muu kiinteistö 

22§ 
Muun kiinteistön arvo 

Muun kiinteistön kuin maatilan arvo mää-

rätään erikseen maapohjan ja rakennusten 
osalta. 

23 § 

Muun kiinteistön maapohjan arvo 

Maapohjan, jollaisena pidetään myös sellais
ta maatilaan kuuluvaa rakennusmaa-aluetta, 
jolle on vahvistettu asema- tai rakennuskaava, 
verotusarvoa määrättäessä on otettava huo
mioon kiinteistön käyttötarkoitus, rakennusoi
keus, sijainti, liikenneyhteydet, sopivuus raken
nustarkoituksiin, kunnallisteknisten töiden val
miusaste sekä laadultaan ja sijainniltaan vas
taavista kiinteistöistä paikkakunnalla vapaassa 
kaupassa normaaleissa oloissa maksettujen hin
tojen perusteella todettu kohtuullinen hintata
so. 

Sellaisen maatilaan kuuluvan rakennusmaa
alueen, josta verovelvollinen on myynyt ja voi 
edelleen myydä maata rakennustarkoituksiin, 
arvo määrätään noudattaen soveltuvin osin 1 
momentin säännöksiä. Lisäksi on otettava huo
mioon rakennusmaa-alueesta teiksi ja yleisiksi 
alueiksi käytettävän maan osuus sekä se aika, 
jonka arvioidaan kuluvan ennen kuin maata 
todennäköisesti tullaan käyttämään rakennus
maana. 

Jos tontin tai rakennuspaikan rakennusoike
utta ei ole käytetty täyteen määrään ja jos sillä 
olevien rakennusten arvo ei ole tontin arvoon 
verrattuna vähäinen, tontin arvoa on alennet
tava kohtuullisesti. 

Verohallituksen päätöksessä niistä perusteista, 
joiden mukaan muun kiinteistön kuin maatilan 
maapohjan verotusarvo lasketaan, vahvistetaan 
vuosittain verotusta varten kunkin kunnan 
osalta tarkemmat laskentaperusteet 

24§ 

Muun rakennuksen ja rakennelman arvo 

Sen mukaan kuin valtiovarainministeriön pää
töksessä rakennusten jälleenhankinta-arvon pe
rusteista sekä päätöksessä vesivoimalaitoksen ja 
sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista 
tarkemmin määrätään, katsotaan rakennuksen, 
rakennelman ja vesivoimalaitoksen arvoksi jäl
leenhankinta-arvo vähennettynä seuraavilla 
vuotuisilla ikäalennuksilla: 

1) asuin-, toimisto- ja muu niihin verrattava 
rakennus: 

puinen 1,25 % ja kivinen 1 %; 
2) myymälä-, varasto-, tehdas-, työpaja-, 
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talous- ja muu niihin verrattava rakennus sekä 
muu kuin vesivoimalaitokseen kuuluva voima
asema: 

puinen 5 % ja kivinen 4 %; 
3) varasto- ja muu rakennelma 10 %; 
4) vesivoimalaitokseen kuuluva rakennus, 

pato, allas ja muu rakennelma 1 %. 
Jos rakennus tai rakennelma on vaurioitunut 

tai muutoin menettänyt arvoaan enemmän 
kuin ikäalennukset edellyttävät, on jälleenhan
kinta-arvoa vähennettävä arvon alenemista 
vastaavalla määrällä. Jos rakennuksessa tai 
rakennelmassa on sen valmistumisen jälkeen 
suoritettu perusparannuksia tai huomattavia 
kunnossapitotöitä, on ikäalennusta harkinnan 
mukaan alennettava. 

Käytössä olevan rakennuksen tai rakennel
man arvoksi katsotaan 1 momentin säännösten 
estämättä vähintään 20 prosenttia rakennuksen 
tai rakennelman jälleenhankinta-arvosta. Käy
tössä olevaan vesivoimalaitokseen kuuluvan 
rakennuksen, padon, altaan ja muun rakennel
man arvoksi katsotaan kuitenkin vähintään 40 
prosenttia niiden jälleenhankinta-arvosta. 

Ennen vuotta 1989 valmistuneen rakennuk
sen verotusarvo vahvistetaan enintään 30 pro
senttia sille verovuotta edeltäneeltä verovuodel
ta toimitetussa verotuksessa vahvistettua arvoa 
korkeammaksi, jollei tätä suurempi arvonnou
su johdu rakennuksen peruskorjauksesta. 

25 § 

Kiinteistön verotusarvo 

Jos maatilan tai muun kiinteistön edellä 
tarkoitettujen eri osien ja etuuksien arvojen 
yhteismäärä on kiinteistön todennäköistä luo
vutushintaa suurempi, katsotaan kiinteistön 
arvoksi todennäköinen luovutushinta. 

Kiinteistöllä tarkoitetaan mitä tuloverolaissa 
on säädetty. 

Arvopaperit ja saamiset 

26§ 

Julkisesti noteeratun osakkeen verotusarvo 

Arvopaperimarkkinalaissa (495/89) tarkoite
tun pörssiyhtiön ja sopimusmarkkinayhtiön 
osakkeen verotusarvo on 70 prosenttia käyväs
tä arvosta. 

Verohallitus määrää 1 momentissa tarkoite
tun ja tarvittaessa myös muun arvopaperin 

verotusarvon. Verohallituksen tässä pykälässä 
tarkoitettuun päätökseen ei voi valittamalla 
hakea muutosta. 

27 § 

Afuun osakkeen verotusarvo 

Kotimaisen osakeyhtiön, 26 §:n 1 momentis
sa ja 28 §:ssä tarkoitettuja osakeyhtiöitä lukuun 
ottamatta, osakkeen verotusarvo lasketaan yh
tiön verovuotta edeltävän vuoden tilinpäätök
sen mukaisen tarkistetun nettovarallisuuden ja 
tarkistetun vuosituloksen perusteella. 

Osakkeen matemaattinen arvo lasketaan ja
kamalla yhtiön nettovarallisuuden määrä osak
keiden lukumäärällä. Osakkeen tuottoarvo las
ketaan siten, että kolmen verovuotta edeltä
neen vuoden tarkistettujen vuositulosten kes
kiarvo jaetaan osakkeiden lukumäärällä ja näin 
saatu tuotto pääomitetaan 15 prosentin korko
kannan mukaan. Yhtiön lunastamat osakkeet 
jätetään tässä momentissa tarkoitettuja arvoja 
laskettaessa lukuun ottamatta ja negatiiviset 
arvot otetaan huomioon nollan suuruisina. 

Osakkeen tavoitearvo lasketaan matemaatti
sen arvon ja tuottoarvon painotettuna tai 
painottamattomana keskiarvona tai tavoitear
voksi katsotaan matemaattinen arvo. 

Osakkeen verotusarvo lasketaan tavoitear
von perusteella siten, että muutos verrattuna 
edellisen vuoden verotusarvoon ei ole muutoin 
kuin erityisestä syystä 30 prosenttia suurempi. 

Uuden yhtiön osakkeen verotusarvo on ni
mellisarvo. Seuraavana vuonna verotusarvoksi 
katsotaan vähintään 85 prosenttia osakkeen 
nimellisarvosta. 

Yhtiön osakepääoman korottaminen ja alen
taminen, yritysmuodon muuttaminen ja vastaa
vat muutokset otetaan verotusarvoa laskettaes
sa erikseen huomioon. 

Valtiovarainministeriön päätöksessä liikeosak
keen verotusarvon perusteista annetaan tarkem
mat määräykset yhtiön nettovarallisuuden las
kemisesta ja tarkistetun vuosituloksen huomioon 
ottamisesta, matemaattisen arvon, tuotto- ja ta
voitearvon ja verotusarvon laskemisesta eräissä 
tapauksissa sekä osakeyhtiön olosuhteissa ta
pahtuneiden muutosten huomioon ottamisesta. 

28 § 

Asunto-osakkeen ja -osuuden verotusarvo 

Asunto-osakeyhtiön ja määrätyn huoneiston 
hallintaan oikeuttavan kiinteistöosakeyhtiön 
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osakkeen samoin kuin asunto-osuuskunnan 
osuuden verotusarvo lasketaan yhtiön vero
vuotta edeltävän vuoden tilinpäätöksen ja sii
hen sisältyvien kiinteistöjen tämän lain 11 §:ssä 
ja 22 -25 §:ssä säädetyllä tavalla laskettujen 
verotusarvojen perusteella. 

Valtiovarainministeriön päätöksessä asunto
osakkeen verotusarvon perusteista annetaan tar
kemmat määräykset asunto- ja kiinteistöosake
yhtiön sekä asunto-osuuskunnan huoneis
toneliömetrin verotusarvon ja huoneiston hal
lintaan oikeuttavien osakkeiden verotusarvon 
laskemiseksi. 

29§ 
Osuuskunnan osuuden verotusarvo 

Osuuskunnan, jonka jäsenmäärä ja pääoma 
ovat edeltä käsin määräämättömät, osuuden 
verotusarvo lasketaan osuusmaksun suuruutta 
vastaavaksi. Jos osuuden omistamiseen liittyy 
erityisiä etuja, jotka edellyttävät poikkeamista 
tästä menettelystä, voidaan osuuden verotusar
vo vahvistaa tarvittaessa noudattaen, mitä 
27 §:ssä osakkeen verotusarvon laskemisesta 
säädetään. 

30§ 
Ulkomaisen saamisen arvo 

Ulkomaan raha ja ulkomaisen rahan maa
räiset saamiset arvostetaan Suomen Pankin 
verovuoden viimeisenä päivänä käyttämään vi
ralliseen arvoon. Jos ulkomaan rahan määräi
nen saaminen on sidottu tiettyyn raha-arvoon, 
ne saadaan muuttaa Suomen rahaksi tätä 
arvoa noudattaen. 

31 § 
Saamisten arvo 

Saamisen arvoksi katsotaan sen nimellisarvo. 
Epävarma saaminen arvostetaan todennäköi
seen arvoonsa. Koroton saaminen, joka ei ole 
verovuoden päättyessä erääntynyt, arvostetaan 
siihen arvoon, joka sillä oli verovuoden päät
tyessä laskettuna 8 prosentin korkokannan 
mukaan ja ottaen lukuun vain täydet vuodet. 

Obligaation, debentuurin ja muun joukko
velkakirjan arvoksi katsotaan käypä arvo. 

Määräaikaiset oikeudet 

32 § 
Nautintaoikeuden arvo 

Rajoittamattoman ajan voimassa olevan 

nautiotaoikeuden ja omaisuuden tuottoon tai 
muuhun etuun saadun oikeuden arvo on oi
keudesta saatavan vuositulon määrä kerrottu
na luvulla I2,5. 

Verovelvollisen jäljellä olevaksi eliniäksi tar
koitetun nautintaoikeuden, eläkkeen ja muun 
edun arvo lasketaan kertomalla edusta saata
van vuositulon määrä etuun oikeutetun henki
lön iän mukaan määräytyvällä kertoimella seu
raavasti: 

verovelvollisen ikä 

alle 44 vuotta 
44-52 " 
53-58 " 
59-63 " 
64-68 " 
69-72 
73-76 " 
77-8I 
82-86 " 
87-91 
92 tai enemmän 

33 § 

luku, jolla vuositulon 
määrä kerrotaan 

I2 
II 
IO 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 

Aläärävuotften etuuden arvo 

Verovelvolliselle määrävuosiksi tuleva etuus 
arvostetaan siihen pääoma-arvoon, joka sillä 
on verovuoden päättyessä laskettuna etuuden 
voimassaoloajasta jäljellä olevien täysien vuo
sien luvun ja 8 prosentin korkokannan mu
kaan. 

6 luku. 

Vähennykset varoista 

34 § 

Velat 

Veronalaisista varoista vähennetään verovel
vollisen velat, joita ovat muun ohessa: 

I) vakuutuslaitoksen korvaus- ja vakuutus
maksuvastuu sekä eläkesäätiön ja muun eläke
laitoksen eläkesitoumuksista johtuva vakuutus
teknisten perusteiden mukaan laskettu eläke
vastuu; 

2) velvoite, jonka nojalla verovelvollisen tu
lee vastikkeetta tai kerta kaikkiaan annetusta 
vastikkeesta toimittaa toiselle rahanarvoinen 
suoritus tai antaa toisen jossakin suhteessa 
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käyttää hyväkseen kiinteää omaisuuttaan, jos 
velvoitetta vastaava oikeus on veronalainen, 
taikka eläkeoikeus tai oikeus syytinkiin. 

Veikana ei pidetä yrityksen omaa pääomaa, 
rahastoja, varauksia eikä liittymismaksuja, jot
ka verovelvollinen on sitoutunut palauttamaan 
maksajalle tämän luopuessa liittymisedustaan 
tai, jotka ovat siirrettävissä kolmannelle henki
lölle. 

Velkojen arvostamisesta säädetään 13 §:ssä. 

35 § 

Rajoitetusti verovelvollisen velat 

Henkilö, joka verovuoden päättyessä ei ole 
asunut Suomessa, sekä ulkomainen yhteisö saa 
vähentää ainoastaan sen velan ja velvoitteen, 
joka kohdistuu täällä verovuoden päättyessä 
olleeseen omaisuuteen. 

36§ 

Omaan pääomaan rinnastettava laina 

Jos Suomessa liikettä harjoittava verovelvol
linen on välittömästi tai välillisesti riippuvainen 
henkilöstä, joka ei asu Suomessa, tai ulkomai
sesta yrityksestä, joka taloudellisesti osallistuu 
hänen yritykseensä tai jolla on vaikutusvaltaa 
sen johtoon taikka johon yritykseen verovel
vollinen taloudellisesti osallistuu tai jonka yri
tyksen johtoon hän voi vaikuttaa, verovelvol
lisen varoista ei saa vähentää sitä osaa velasta, 
jota on pidettävä omaan pääomaan rinnastet
tavana pääomansijoituksena täällä olevaan liik
keeseen. 

37 § 

Puoliso- ja lapsivähennys 

Suomessa asuvien puolisoiden yhteenlaske
tuista varoista vähennetään 50 000 markkaa. 
Jos toisella puolisolla tällöin on velkoja enem
män kuin varoja. otetaan erotus huomioon 
toisen puolison verotettavan varallisuuden vä
hennyksenä, ei kuitenkaan enempää kuin kol
mannes viimeksi mainitun puolison verotetta
vasta varallisuudesta. 

Verovelvollisen, joka on asunut Suomessa ja 
verovuonna elättänyt alaikäistä lastaan tai kas
vattilasta, varoista vähennetään jokaisesta sel
laisesta lapsesta 10 000 markkaa. 

Vähennys myönnetään vain toiselle yhteen
lasketun varallisuuden perusteella verotettavis-

ta puolisoista. Jos molemmilla puolisoilla on 
varoja, vähennyksen saa se, jonka varojen 
määrä on suurempi. 

38§ 

Vähennys omasta asunnosta 

Jos verovelvollinen on verovuoden päättyes
sä käyttänyt omistamaansa rakennusta tai 
asunto-osakeyhtiön osakkuuden taikka asunto
osuuskunnan jäsenyyden perusteella hallitse
maansa huoneistoa yksinomaan tai pääasialli
sesti omana taikka perheensä asuntona, vähen
netään verovelvollisen veronalaisista varoista 
50 000 markkaa. Vähennys myönnetään 37 §:n 
3 momentissa tarkoitetulla tavalla. 

Vähennys tehdään myös silloin, jos verovel
vollisen omistamassa rakennuksessa on kaksi 
tai useampia huoneistoja ja niistä jotakin on 
käytetty 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. 

7 luku. 

Veron määrääminen ja maksuunpano 

39§ 

Veron määrä ja maksuunpano 

Varallisuusvero määrätään verovelvollisen 
verotettavan varallisuuden perusteella. Luon
nollisen henkilön, erillisenä verovelvollisena ve
rotettavan kotimaisen kuolinpesän ja yh
teisetuuden varallisuusvero määrätään progres
siivisen varallisuusveroasteikon perusteella ja 
yhteisön varallisuusvero yhteisön varallisuusve
roprosentin mukaan, siten kuin veroasteikko
laissa vuosittain säädetään. 

Jos verotettava varallisuus nousee yli täysien 
satojen markkojen, jätetään ylimenevä osa 
huomioon ottamatta, erikseen kummankin 
puolison varallisuuden osalta. 

Varallisuusvero vahvistetaan täysin markoin 
siten, että ylimenevä osa jätetään lukuun otta
matta. Vero maksuunpannaan puolisoille ja 
alaikäiselle lapselle kullekin erikseen 2 §:ssä 
tarkoitettujen osuuksien mukaan. 

40§ 

Kaksinkertaisen verotuksen välttäminen 

Hallituksella on oikeus kansainvälisen kak
sinkertaisen verotuksen poistamiseksi tai lie
ventämiseksi vastavuoroisuuden edellytyksellä 
sopia vieraan valtion kanssa tiettyjen varojen 
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osalta verottamisoikeuden jakamisesta maini
tun valtion ja Suomen välillä taikka siitä, että 
verovelvollinen kokonaan tai osaksi vapaute
taan suorittamasta Suomessa veroa. Tällaisten 
sopimusten perusteella toimitetun verotuksen 
on katsottava tapahtuneen tämän lain mukaan. 

Jos kansainvälisen kaksinkertaisen verotuk
sen välttämiseksi tehdyllä tai muulla kansain
välisellä sopimuksella on rajoitettu Suomen 
verottamisoikeutta tai jos Suomi on kokonaan 
luopunut verottamisoikeutensa käyttämisestä 
tiettyjen varojen osalta, sovelletaan, jos se 
sopimuksen mukaan on sallittua, verovelvollis
ta täällä verotettaessa sitä verokantaa, jota olisi 
ollut sovellettava, jos hänen verotettava varal
lisuutensa olisi vahvistettu ottamatta huomioon 
sopimuksen määräyksiä. 

Verovelvollinen ei saa vähentää 1 tai 2 
momentissa tarkoitetun sopimuksen mukaan 
Suomessa suoritettavasta verosta vapautettui
hin varoihin kohdistuvaa velkaa tai velvoitetta 
silloinkaan, kun se saataisiin muutoin vähentää 
tämän lain nojalla. 

Jos 1 momentissa tarkoitetun sopimuksen 
määräyksistä johtuu, että Suomessa määrättä
västä verosta on vähennettävä ulkomainen 
vero, vähennetään täällä samasta varallisuudes
ta suoritettavasta verosta määrä, joka näyte
tään vieraassa valtiossa suoritetuksi. Tällöin 
vieraassa valtiossa katsotaan suoritetuksi myös 
määrä, jonka Suomen asianomainen viran
omainen on siirtänyt tai siirtää toisen valtion 
asianomaiselle viranomaiselle käytettäväksi ve-

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 1992 

rovelvollisen veron lyhennykseksi. Vähennys ei 
kuitenkaan saa olla suurempi kuin määrä, joka 
vastaa yhtä suurta osaa täällä suoritettavasta 
verosta kuin vieraassa valtiossa olevan varalli
suuden määrä on verovelvollisen täällä laske
tusta kokonaisvarallisuudesta. 

8 luku. 

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 

41 § 

Lain voimaantulo ja soveltaminen 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . Lakia sovelletaan 

ensimmäisen kerran vuodelta 1993 toimitetta
vassa varallisuusverotuksessa. 

42§ 

Siirtymävaihe 

Jos muussa laissa tai asetuksessa viitataan 
tulo- ja varallisuusverolain (1240/88) tai sen 
159 §:n 2 momentissa mainittujen lakien sään
nöksiin, viittauksen katsotaan tarkoittavan tu
loverolain tai tämän lain vastaavaa lainkohtaa. 

Mitä muussa laissa tai asetuksessa säädetään 
veronalaisesta tai verotettavasta omaisuudesta 
taikka omaisuusverosta, sen katsotaan tarkoit
tavan tämän lain voimaantultua veronalaista 
tai verotettavaa varallisuutta taikka varalli
suusveroa. 

TasavaiJan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Valtiovarainministeri Iiro Viinanen 

3 321153E 
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Liite 1 

Valtiovarainministeriön päätös 
liikeosakkeen verotusarvon perusteista 

Valtiovarainministeriö on päivänä kuuta 199 annetun varallisuusverolain ( 1 ) 
27 §:n nojalla määrännyt, että kotimaisen osakeyhtiön, varallisuusverolain 26 §:n 1 momentissa ja 
28 §:ssä tarkoitettuja osakeyhtiöitä lukuun ottamatta, osakkeen verotusarvon määräämisessä on 
noudatettava seuraavia perusteita: 

1 § 
Soveltamisala 

Kotimaisen osakeyhtiön, lukuun ottamatta 
pörssiyhtiötä, sopimusmarkkinayhtiötä, asun
to-osakeyhtiötä ja sellaista kiinteistöosakeyh
tiötä, jonka osakkeet oikeuttavat tietyn huone
tilan hallintaan, osakkeen verotusarvo laske
taan verovuotta edeltävän vuoden tilinpäätök
sen mukaisen tarkistetun nettovarallisuuden ja 
tarkistetun vuosituloksen perusteella. 

2§ 
Omaisuuden arvostaminen 

Yhtiön nettovarallisuuden määrää lasketta
essa saamisen arvoksi katsotaan nimellisarvo ja 
muun rahoitusomaisuuden arvoksi hankinta
meno, joista molemmista on tehty elinkeinotu
lon verottamisesta annetun lain 17 §:ssä tarkoi
tetut arvonalentumisvähenny kset. Vaihto
omaisuuden arvoksi katsotaan sen hankintame
no, josta on vähennetty elinkeinotulon verot
tamisesta annetun lain 28 §:n 1 momentissa 
tarkoitettu arvonalentumisvähennys. Sijoitus
omaisuuden arvoksi katsotaan hankintamenon 
ja arvonkorotuksen yhteismäärä, josta on vä
hennetty elinkeinotulon verottamisesta annetun 
lain 29 §:ssä tarkoitettu arvonalentumisvähen
nys. Käyttöomaisuuden ja muiden pitkävaikut
teisten menojen arvoksi katsotaan tuloverotuk
sessa poistamattoman hankintamenon ja kir
janpitolain 18 §:ssä tarkoitetun arvonkorotuk
sen yhteismäärä. Yhtiön muuhun kuin vaihto
tai sijoitusomaisuuteen sisältyvä kiinteistö ar
vostetaan kuitenkin verotusvuotta edeltävän 
vuoden verotusarvoon, jos se on omaisuuden 
poistamattoman hankintamenon ja siitä kirjan
pitolain 18 §:n nojalla tehdyn arvonkorotuksen 

yhteismäärää suurempi ja muuhun kuin vaihto
tai sijoitusomaisuuteen kuuluvat arvopaperit 
yhteenlaskettuun verovuotta edeltävän vuoden 
verotusarvoon, jos se on arvopapereiden yh
teenlaskettua poistamatonta hankintamenoa ja 
niistä kirjanpitolain 18 §:n nojalla tehtyä arvon
korotusta suurempi. 

Muuhun kuin elinkeinotoimintaan kuuluva 
omaisuus arvostetaan vastaavasti soveltuvin 
osin tässä pykälässä tarkoitetulla tavalla. 

3§ 
Nettovarallisuuden laskeminen 

Yhtiön nettovarallisuus lasketaan siten, että 
taseen vastattavissa olevan oman pääoman 
yhteismäärään lisätään sellaiset vastattavissa 
olevat erät, jotka eivät ole velkaa kuten rahas
tot, varaukset ja arvostuserät, ei kuitenkaan 
kirjanpidollisten ja suunnitelman mukaisten 
poistojen kertynyttä erotusta, sekä sellaiset 
liittymismaksut ja muut erät, joita varallisuu
den perusteella suoritettavaa veroa määrättäes
sä ei saada vähentää veronalaisita varoista. 
Näin saadusta määrästä vähennetään taseen 
vastaavien puolella olevat, omana ryhmänään 
merkityt arvostuserät kirjanpitolain 18 §:ssä 
tarkoitettua arvonkorotusta lukuun ottamatta, 
sekä sellaiset aktivoidut pitkävaikutteiset ja 
muut menot, joilla ei ole varallisuusarvoa. 

Näin saatua määrää oikaistaan edellä 2 §:ssä 
esitetyllä tavalla. 

Yhtiön varoista vähennetään tilikaudelta ja
ettavaksi päätetty osinko. Nettovarallisuuteen 
luetaan myös yhtiöllä olevat verovapaat varat. 

4§ 
Osakkeen matemaattinen arvo 

Edellä tarkoitetulla tavalla tarkistetun netto-
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varallisuuden perusteella lasketaan osakkeen 
matemaattinen arvo siten, että nettovarallisuu
den määrä jaetaan yhtiön ulkona olevien osak
keiden lukumäärällä, jolloin yhtiön lunastamat 
osakkeet jätetään lukuun ottamatta. Jos näin 
laskettu osakkeen matemaattinen arvo on ne
gatiivinen, otetaan se huomioon nollan suurui
sena. 

5§ 

Tarkistettu vuositulos 

Yhtiön tarkistettu vuositulos lasketaan siten, 
että jos yhtiön tilikausi on ollut lyhyempi tai 
pidempi kuin 12 kuukautta, tilinpäätöksen 
osoittama voitto tai tappio muunnetaan vas
taamaan 12 kuukauden tilikautta. Näin saa
dusta vuosituloksesta vähennetään yhtiön toi
mintaan nähden poikkeukselliset tuottoerät, 
kuten esimerkiksi fuusiovoitto, sekä yhtiön 
omaa pääomaa veloittaen kirjatut verot. Vuo
situlokseen lisätään tehty verovaraus sekä poik
keukselliset kuluerät, esimerkiksi fuusiotappio. 
Poikkeuksellisina erinä ei yleensä voida pitää 
yhtiön käyttöomaisuuden luovutuksesta synty
nyttä voittoa tai -tappiota eikä annettua tai 
saatua konserniavustusta. Veronhuojennuslaki
en perusteella tehdyt säännönmukaisia poistoja 
suuremmat poistot otetaan vähennyksenä huo
mioon jaksotettuina tasan poiston tekemisvuo
delle ja kahdelle seuraavalle vuodelle. 

6§ 

Osakkeen tuottoarvo 

Osakkeen tuottoarvo lasketaan siten, että 
kolmen verovuotta viimeksi edeltäneen vuoden 
tarkistettujen vuositulosten keskiarvo jaetaan 
osakkeiden lukumäärällä ja näin saatu osak
keen tuotto pääomitetaan 15 prosentin korko
kannan mukaan. Osakkeiden lukumäärään ei 
tällöin lueta yhtiölle lunastettuja osakkeita. Jos 
näin laskettu tuottoarvo on negatiivinen, ote
taan se huomioon nollan suuruisena. 

7§ 

Osakkeen tavoitearvo 

Osakkeelle lasketaan tavoitearvo matemaat
tisen arvon ja tuottoarvon painotettuna tai 
painottamattomana keskiarvona. Tällöin yleen
sä tuottoarvo painotetaan kahdella ja mate
maattinen arvo yhdellä (laajapohjaiset yhtiöt). 
Yhtiön, joka toimii voittoa tavoittelematta tai 

jonka vuositulosta yhtiön omistussuhteista 
(perhe- tai yhdenmiehenyhtiö) tai muista syistä 
johtuen ei voida näin painotetusti ottaa osak
keen verotusarvon määräämisen perusteeksi, 
osakkeen tavoitearvo lasketaan joko niin, että 
matemaattinen arvo painotetaan kahdella ja 
tuottoarvo yhdellä tai matemaattisen arvon ja 
tuottoarvon painottamattomana keskiarvona. 

8§ 

Osakkeen tavoitearvo eräissä erityistapauksissa 

Sellaisen kiinteistöosakeyhtiön, jonka huo
neistot ovat osakkaiden käytössä, vaikka osak
keet yhtiöjärjestyksen mukaan eivät oikeuta 
määrätyn huoneiston hallintaan, ja osakeyhti
ön, jolla ei ole muita varoja kuin rakentamaton 
tontti tai siihen verrattava maa-alue, sekä 
yhtiön, jonka pääasiallinen toiminta käsittää 
arvopapereiden omistamista ja hallintaa, osak
keen tavoitearvoksi katsotaan osakkeen mate
maattinen arvo. 

9§ 

Vertailuarvo 

Osakkeen tavoitearvoa verrataan edellisen 
vuoden verotusarvoon. Jos yhtiön olosuhteissa 
on tapahtunut muutos, kuten osakepääoman 
korottaminen tai alentaminen, osakkeiden lu
nastaminen tai muu vastaava muutos, jota ei 
ole otettu huomioon edellisen vuoden verotus
arvoa laskettaessa, edellisen vuoden verotusar
vo muunnetaan vertailukelpoiseksi verovuoden 
tavoitearvon kanssa. 

10 § 

Osakkeen verotusarvo 

Jos osakkeen tavoitearvo poikkeaa enintään 
3C prosenttia vertailuarvosta, verotusarvoksi 
määrätään tavoitearvo. Jos osakkeen tavoitear
vo poikkeaa yli 30 prosenttia vertailuarvosta, 
verotusarvoksi määrätään vertailuarvo korotet
tuna tai alennettuna 30 prosentilla. Jos tavoi
tearvo on kuitenkin vähintään kolminkertainen 
vertailuarvoon verrattuna, muutos otetaan 
huomioon yhtenä neljäsosana tavoitearvon ja 
vertailuarvon erotuksesta ja jos tavoitearvo on 
enintään yksi kolmasosa vertailuarvosta, vero
tusarvo saadaan vähentämällä vertailuarvosta 
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puolet tavoitearvon ja vertailuarvon erotukses
ta. 

11§ 

Uuden yhtiön osakkeen verotusarvo 

Uuden yhtiön, jota ei voida katsoa peruste
tun ennestään olemassa olleen liikkeen, amma
tin, maatilatalouden, yhtymän tai yhteisön toi
minnan jatkamista varten ja jonka ensimmäi
nen tilikausi ei ole päättynyt ennen verovuotta, 
osakkeen matemaattiseksi arvoksi ja verotusar
voksi katsotaan nimellisarvo. Tällaisen yhtiön 
osakkeen verotusarvoksi määrätään seuraava
na vuonna vähintään 85 prosenttia osakkeen 
nimellisarvosta. 

12 § 

Verotusarvo toimintamuodon muutoksissa 

Jos aikaisemmin harjoitetun toiminnan varat 
ja velat ovat toimintamuodon muutoksessa 
siirtyneet samoista arvoista perustetulle osake
yhtiölle, yhtiön nettovarallisuus lasketaan siir
tyvästä toiminnasta laaditun viimeisen tilinpää
töksen perusteella. Jos yritysmuotoa muutetta
essa vain osa varoista ja veloista on siirtynyt 
osakeyhtiölle, vain siirtyneet varat ja velat 
otetaan huomioon. Tuottoarvo lasketaan aikai
semmin harjoitetun toiminnan tarkistettujen 
vuositulosten perusteella. 

13§ 

Osakkeiden lukumäärän ja nimellisarvon muu
tokset 

Verovuoden aikana tapahtunut osakepää
oman korottaminen ja alentaminen sekä osak
keiden lunastaminen otetaan huomioon, jos 
uusmerkinnässä osakkeiden merkintäaika on 
päättynyt ennen verovuoden loppua tai jos 
muu muutos on merkitty kaupparekisteriin 
ennen verovuoden päättymistä. 

Yhtiön uusi nettovarallisuus lasketaan täl
löin siten, että edellä 2-3 §:ssä tarkoitetulla 
tavalla laskettuun nettovarallisuuteen lisätään 
yhtiöön tullut uusi maksullinen pääoma ja 
vähennetään osakepääoman alentamisen tai 
osakkeiden lunastamisen vuoksi yhtiön osak
kaille maksaman pääoman määrä. 

Osakkeen matemaattinen arvo saadaan jaka
malla uusi nettovarallisuus osakkeiden uudella 
lukumäärällä. 

Osakkeen tuottoarvo lasketaan edellä 6 §:ssä 

tarkoitetulla tavalla kuitenkin siten, että jaka
jana käytetään osakkeiden uutta lukumäärää. 

Osakkeen edellisen vuoden verotusarvo 
muunnetaan tavoitearvon kanssa vertailukel
poiseksi siten, että edellisen vuoden osakekan
nan arvoon (edellisen vuoden osakkeiden luku
määrä x edellisen vuoden verotusarvo) lisätään 
yhtiöön tullut uusi maksullinen pääoma ja 
vähennetään osakepääoman alentamisen tai 
osakkeiden lunastamisen vuoksi yhtiön osak
kaille maksaman pääoman määrä. Näin saatu 
uusi osakekannan arvo jaetaan uudella osak
keiden lukumäärällä. 

14§ 

Yhtiöiden sulautuminen ja muut muutokset 

Yhtiöiden sulautuminen ja muut vastaavat 
muutokset otetaan verotusarvoa laskettaessa 
erikseen huomioon. 

Jos fuusio on tullut voimaan verovuotta 
edeltävän tilikauden päättymisen jälkeen, su
lautuvan yhtiön osakkeelle ei määrätä verotus
arvoa. 

Vastaanottavan yhtiön ja kombinaatiofuusi
ossa syntyvän uuden yhtiön nettovarallisuus 
saadaan laskemalla yhteen vastaanottavan yh
tiön ja sulautuvien yhtiöiden nettovarallisuu
det. Vastaanottavan yhtiön varoihin ei kuiten
kaan lueta sen omistamia sulantuvan yhtiön 
osakkeita. Jos fuusiovastike muodostuu muus
ta kuin vastaanottavan yhtiön osakkeista, ote
taan tämä niin ikään vastaanottavan yhtiön 
varallisuutta vähentävänä huomioon. 

Osakkeen matemaattinen arvo saadaan jaka
malla näin saatu nettovarallisuus vastaanotta
van yhtiön tai syntyneen uuden yhtiön ulkona 
olevien osakkeiden lukumäärällä. 

Osakkeen tuottoarvo lasketaan vastaanotta
van yhtiön kolmen verovuotta edeltävän vuo
den tarkistettujen vuositulosten perusteella. 
Kombinaatiofuusiossa syntyväHä yhtiöllä ei 
katsota olevan edeltävien vuosien tarkistettuja 
vuosituloksia. Jos vastaanottava yhtiö tai kom
binaatiofuusiossa syntyvä uusi yhtiö kuitenkin 
jatkaa pääasiallisesti sulantuvan yhtiön tai toi
sen yhtiön toimintaa, tuottoarvo lasketaan 
tämän yhtiön tarkistettujen vuositulosten pe
rusteella. 

Osakkeen vertailuarvo lasketaan siten, että 
vastaanottavan yhtiön edellisen vuoden osake
kannan arvoon lisätään sulantuvan yhtiön net
tovarallisuus. Tästä vähennetään vastaanotta
van yhtiön omistaman sulantuvan yhtiön edel-
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Iisen vuoden osakekannan arvo ja muuna kuin 
vastaanottavan yhtiön osakkeina suoritettu 
fuusiovastike. Näin saatu määrä jaetaan vas
taanottavan yhtiön uudella osakkeiden luku
määrällä. Kombinaatiofuusiossa vertailuarvo 
saadaan laskemalla yhteen sulautuvien yhtiöi
den edellisen vuoden osakekantojen arvot ja 
jakamalla näin saatu summa uuden yhtiön 
osakkeiden lukumäärällä. 

Osakkeen verotusarvo lasketaan tavoitear
von ja vertailuarvon perusteella edellä 10 §:ssä 
säädetyllä tavalla. 

15 § 

Verotusarvon pyöristäminen 

Edellä tarkoitetulla tavalla saatu osakkeen 
verotusarvo pyöristetään tarkoituksenmukai
sella tavalla. 

Tämä päätös tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . Sitä sovelletaan ensim

mäisen kerran vahvistettaessa osakkeiden vero
tusarvoja vuodelle 1993. 




