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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi korkotulon lähdeverosta 
annetun lain 6 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN P ÅÅASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi korko
tulon lähdeverosta annettua lakia siten, että 
korkotulon lähdevero olisi vuoden 1994 alusta 
muun pääomatulon verokantaa vastaavasti 25 
prosenttia. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuo-

den 1994 alusta. Lakia sovellettaisiin kyseiseltä 
vuodelta ja sen jälkeen kertyvään korkotuloon. 
Esitys liittyy valtion vuoden 1994 talousarvio
esitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen 
yhteydessä. 

PERUSTELUT 

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset 

Korkotulon lähdeverosta annettu laki 
(1341/90) tuli määräaikaisena voimaan vuoden 
1991 alusta. Se liittyi jo 1980-luvun lopulla 
toteutetun kokonaisverouudistuksen tavoittei
siin yhtenäistää pääomatulojen verotusta. Ta
voitteesta jäätiin aluksi varsin kauas. Korkotu
lon lähdevero oli lain ensimmäisen voimassa
olovuoden ajan 10 prosenttia talletusten ja 
joukkovelkakirjalainojen koroista. Vuonna 
1992 korkotulosta perittiin 15 prosentin suu
ruinen lähdevero edelleenkin määräaikaisella 
lailla. 

Kuluvan vuoden alusta korkotulon lähdeve
rosta annettu laki (1550/92) tuli voimaan pysy
vänä. Laki liittyy osana eriytettyyn tulovero
järjestelmään, johon niin ikään siirryttiin vuo
den 1993 alusta. Pääomatulon ja ansiotulon 
verotus on uudessa järjestelmässä eriytetty toi
sistaan siten, että ansiotuloa verotetaan edel
leen progressiivisesti, mutta pääomatulosta pe
ritään suhteellinen 25 prosentin suuruinen vero. 
Yhteisöverokanta vastaa pääomatulon vero
kantaa. Voimassa olevan lainkin mukaan kor
kotulon lähdevero on muun pääomatulon ve
rokantaa alempi eli 20 prosenttia. 

Pääomatulon ja yritysverotuksen uudistamis
ta pohtineen asiantuntijatyöryhmän kaavailu
jen mukaan pankkitalletusten verotuksen yh-
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denmukaistaminen muun pääomatulon vero
tukseen edellytti vuoteen 1996 jatkuvaa siirty
mäkautta. Valtioneuvosto teki kuitenkin 14 
päivänä lokakuuta 1992 periaatepäätöksen toi
menpiteistä julkisen talouden tasapainottami
seksi, jolloin määräaikaa lyhennettiin siten, että 
vielä vuonna 1994 lähdeveron oli tarkoitus olla 
muun pääomatulon verokantaa alempi ja vuo
den 1995 alusta 25 prosenttia. 

Tässä esityksessä ehdotetaan, että siirtymistä 
kaikkien pääomatulojen yhdenmukaiseen vero
tukseen nopeutettaisiin edelleen ja korkotulon 
lähdevero olisi jo vuoden 1994 alusta 25 pro
senttia. Ehdotettu vero perittäisiin vuodelta 
1994 ja sen jälkeen kertyvästä lähdeveron 
piiriin kuuluvasta korkotulosta. Tällainen kor
ko ei edelleenkään kuuluisi tuloverotuksen il
moittamisvelvollisuuden piiriin. Asiasta säädet
täisiin tuloverolaissa (1535/92 ). 

Lähdeverotuksen ulkopuolelle ja kokonaan 
verovapaiksi jäävät edelleenkin matalakorkoi
sille käyttelytileille maksettavat korot sekä 
eräille määräaikaistalletuksille maksettavat ko
rot. Sellaista korkotuloa, joka ei kuulu korko
tulon lähdeverosta annetun lain eikä talletusten 
ja obligaatioiden veronhuojennuslain (726/88) 
piiriin eikä ole tuloverolaissa tarkoitettua vero
vapaata käyttelytilikorkoa, verotetaan tulove
rolain säännösten nojalla 25 prosentin verokan
nalla jo kuluvanakio vuonna. 
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2. Esityksen vaikutukset 

Talletuspankeissa oli kesäkuussa 1993 lähde
verollisia talletuksia runsaat 70 miljardia mark
kaa. Ehdotetun lähdeveron viiden prosenttiyk
sikön korotuksen oletetaan lisäävän veron 
tuottoa arviolta 250 miljoonalla markalla. 

3. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä valtiova
rainministeriössä. 

4. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan vuoden 
1994 alusta. Ehdotettua 25 prosentin verokan
taa sovellettaisiin vuodelta 1994 ja sen jälkeen 
kertyvään korkotuloon. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
korkotulon lähdeverosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan korkotulon lähdeverosta 28 päivänä joulukuuta 1990 annetun lain (1341/90) 6 §:n 1 

momentti, 
sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa (1550/92), seuraavasti: 

6§ 

Veron määrä ja laskeminen 

Korkotulon lähdevero on 25 prosenttia tal
letukselle tai joukkovelkakirjalainalle makse
tusta korosta. 

Helsingissä 7 päivänä syyskuuta 1993 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Poiketen siitä, mitä 6 §:n 1 momentissa sää
detään, korkotulon lähdevero on 10 prosenttia 
vuodelta 1991, 15 prosenttia vuodelta 1992 ja 
20 prosenttia vuodelta 1993 kertyvästä talletuk
selle tai joukkovelkakirjalainalle maksetusta 
korosta. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Valtiovarainministeri Iiro Viinanen 
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Liite 

Laki 
korkotulon lähdeverosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan korkotulon lähdeverosta 28 päivänä joulukuuta 1990 annetun lain (1341/90) 6 §:n 1 

momentti, 
sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa (1550/92), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

6§ 

Veron määrä ja laskeminen 

Korkotulon lähdevero on JO prosenttia vuo
delta J99J, J5 prosenttia vuodelta J992, 20 
prosenttia vuosilta J993 ja J994 sekä 25 pro
senttia myöhemmiltä vuosilta kertyvistä talle
tukselle tai joukkovelkakirjalainalle maksetta
vista koroista. 

Ehdotus 

6§ 

Veron määrä ja laskeminen 

Korkotulon lähdevero on 25 prosenttia tal
letukselle tai joukkovelkakirjalainalle makse
tusta korosta. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta J99 . 

Poiketen siitä, mitä 6 §:n J momentissa sää
detään, korkotulon lähdevero on JO prosenttia 
vuodelta J99J, J5 prosenttia vuodelta J992 ja 20 
prosenttia vuodelta J993 kertyvästä talletukselle 
tai joukkovelkakirjalainalle maksetusta korosta. 




