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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi varallisuusverolain 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi 
omistajayrittäjien varallisuusverohuojennusta 
koskevia varallisuusverolain säännöksiä. 
Huojennukseen oikeuttava omistusosuus osa
keyhtiön osakkeista ehdotetaan alennettavak
si nykyisestä 20 prosentista 10 prosenttiin. 
Lisäksi lakiin ehdotetaan tehtäväksi vähäisiä 
verotusta yksinkertaistavia ja muun lainsää
dännön muuttumisesta aiheutuvia teknisiä 
muutoksia. 

Esitys liittyy valtion vuoden 1997 talous
arvioesitykseenjaon tarkoitettu käsiteltäväk
si sen yhteydessä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuo
den 1997 alusta. Lakia sovellettaisiin ensim
mäisen kerran vuodelta 1997 toimitettavassa 
verotuksessa. Julkisesti noteeratun yhtiön 
määrittelyä koskevaa säännöstä sovellettai
siin kuitenkin jo vuodelta 1996 toimitetta
vassa verotuksessa. 

PERUSTELUT 

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset 

Arvoajankohta 

Yritysvarallisuutta laskettaessa käyttöomai
suuteen sisältyvän kiinteistön, rakennuksen 
ja rakennelman arvoksi katsotaan varalli
suusverolain 13 §:n 1 momentin 4 kohdan 
mukaan verotusarvo, jos se on poistamatoota 
hankintamenoa suurempi. Vastaavasti mene
tellään, jos käyttöomaisuusarvopaperien ve
rotusarvojen yhteismäärä ylittää näiden arvo
paperien yhteenlasketut poistamattomat han
kintamenot Vertailussa käytetään asianomai
sen verovuoden verotusarvoja, jotka määrä
tään vasta kalenterivuoden päättymisen ai
koihin. Jos yhteisön verovuosi päättyy huo
mattavasti tätä ennen, verotusarvoja ei ole 
määrätty yhteisön jättäessä veroilmoitustaan 
eikä aina edes siinä vaiheessa, kun yh
teisöjen verotus voitaisiin muutoin koko
naisuudessaan toimittaa. 

Esityksessä ehdotetaan, että lain 13 §:ään 
lisättäisiin uusi 5 momentti, jossa säädettäi
siin kiinteistön, rakennuksen, rakennelman ja 
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arvopaperien verotusarvojen huomioon otta
misen poikkeavasta ajankohdasta niillä yh
teisöillä, joiden verovuosi päättyy syyskuun 
30 päivänä tai sitä ennen. Näillä yhteisöillä 
kiinteistön, rakennuksen, rakennelman ja 
arvopaperien verotusarvona pidettäisiin vero
vuotta edeltäneen vuoden verotusarvoa 
13 §:n 1 momentin 4 kohtaa sovellettaessa. 
Tämä olisi poikkeus lain 11 §:n pääsään
töön, jonka mukaan omaisuus arvostetaan 
siihen arvoon, joka sillä on verovuoden 
päättyessä. 

Ehdotettu muutos mahdollistaisi yhteisöjen 
varallisuusverotuksen toimittamisen tulove
rotuksen kanssa samassa aikataulussa. Koko
naisuutena muutoksella on taloudellisesti 
pieni merkitys, koska varallisuusveroa mak
savia yhteisöjä on vain vähän. Muutoksen 
johdosta yhteisöt voisivat itse ilmoittaa myös 
nettovarallisuutensa oikein, mikä vähentäisi 
verohallinnon kustannuksia. 

Muutos ei koske varallisuusverosta vapaita 
yhteisöjä kuten osakeyhtiöitä. Osakeyhtiöi
den nettovarallisuus määrää kuitenkin yhtiön 
osakkeiden verotusarvon ja matemaattisen 
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arvon. Kun osakkeiden verotusarvot on tar
koituksenmukaista laskea yhteisön edellisen 
vuoden tuloverotuksen toimittamisen yh
teydessä, on perusteltua muuttaa myös osa
keyhtiöiden nettovarallisuuslaskentaa. Asiaa 
koskevat tarkemmat säännökset ovat val
tiovarainministeriön päätöksissä liikeosak
keen verotusarvon perusteista (1539/94) sekä 
asunto-osakkeen verotusarvon perusteista 
(996/93). Tarkoituksena on erikseen muuttaa 
näitä päätöksiä siten, että vastaavien käyttö
omaisuuserien verotusarvona käytetään yhtä 
vuotta nykyistä varhaisempaa verotusarvoa. 

Omistajayrittäjien varallisuusverohuojennus 

Varallisuusverolaissa on ollut yrittäjien 
varallisuusverotusta koskeva huojennus vero
vuodesta 1995 lähtien. Lain 12 §:n 2 mo
mentin mukaan luonnollisen henkilön ja ko
timaisen kuolinpesän veronalaisiksi varoiksi 
katsotaan 30 prosenttia yrityksen elinkeino
toiminnan nettovarallisuudesta tai jaetusta 
osuudesta yhtymän elinkeinotoiminnan net
tovarallisuuteen. Lain 26 §:n 2 momentin 
mukaan kotimaisen kuolinpesän tai luonnol
lisen henkilön, joka yksin tai yhdessä puo
lisonsa, vanhempansa, lapsensa tai lapsen 
rintaperillisen kanssa omistaa vähintään 20 
prosenttia julkisesti noteeratun yhtiön osak
keista, veronalaisiksi varoiksi katsotaan 30 
prosenttia osakkeen käyvästä arvosta. Muita 
yhtiöitä koskee lain 27 §:n 6 momentti, jon
ka mukaan kotimaisen kuolinpesän tai luon
nollisen henkilön, joka yksin tai yhdessä 
puolisonsa, vanhempansa, lapsensa tai lapsen 
rintaperillisen kanssa omistaa vähintään 20 
prosenttia samassa pykälässä tarkoitetun 
elinkeinotoimintaa harjoittavan yhtiön osak
keista, veronalaisiksi varoiksi katsotaan 30 
prosenttia osakkeen verotusarvosta. 

Varallisuusverohuojennusta säädettäessä 
oli tarkoituksena omistajayrittäjien verotuk
sen keventäminen. Yhteisöillä huojennuksen 
edellytyksenä oleva 20 prosentin omistus
osuusvaatimus on osoittautunut joissakin 
tapauksissa liian rajoittavaksi, minkä vuoksi 
sitä ehdotetaan lievennettäväksi. 

Lain 26 § :n 2 momenttia muutettaisiin 
siten, että kotimaisen kuolinpesän tai luon
nollisen henkilön veronalaisiksi varoiksi kat
sottaisiin 30 prosenttia osakkeen käyvästä 
arvosta, jos kotimainen kuolinpesä tai luon
nollinen henkilö omistaa vähintään 10 pro
senttia 1 momentissa mainitun yhtiön osak-

keista yksin tai yhdessä puolisonsa, vanhem
pansa, lapsensa tai lapsen rintaperillisen 
kanssa. Vastaavasti lain 27 §:n 6 momenttia 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että kotimai
sen kuolinpesän tai luonnollisen henkilön 
veronalaisiksi varoiksi katsottaisiin 30 pro
senttia osakkeen verotusarvosta, jos kotimai
nen kuolinpesä tai luonnollinen henkilö 
omistaa vähintään 10 prosenttia tässä pykä
lässä tarkoitetun elinkeinotoimintaa harjoitta
van yhtiön osakkeista yksin tai yhdessä puo
lisonsa, vanhempansa, lapsensa tai lapsen 
rintaperillisen kanssa. 

Julkisesti noteerattujen osakkeiden määritel
mät 

Arvopaperimarkkinalaissa (495/89) tarkoi
tetun pörssiyhtiön, sopimusmarkkinayhtiön 
ja sellaisen yhtiön, jonka osakkeilla käydään 
kauppaa mainitussa laissa tarkoitetulla taval
la arvopaperivälittäjien yhteisön järjestämäs
sä menettelyssä, osakkeen verotusarvosta 
säädetään varallisuusverolain 26 §:n 1 mo
mentissa. Sopimusmarkkinayhtiöllä on tar
koitettu niin sanottua OTC-yhtiötä ja jälkim
mäisellä määritelmällä meklarilistalla notee
rattua yhtiötä. 

Julkisesti noteerattujen osakkeiden määri
telmiä on tarkistettava 1 päivänä elokuuta 
1996 voimaan tulleen arvopaperimarkkina
lain muutoksen (581/96) vuoksi. Laissa luo
vuttiin arvopaperien kolmiportaisesta jaotte
lusta ja jaettiin julkisen kaupan kohteena 
olevat arvopaperit pörssiarvopapereihin ja 
markkina-arvopapereihin. Pörssiarvopaperilla 
tarkoitetaan arvopaperipörssin pörssilistalle 
kaupankäynnin kohteeksi otettua arvopape
ria. Markkina-arvopaperilla käydään kauppaa 
muussa ostajien ja myyjien yhteensaattami
seksi järjestetyssä menettelyssä, jolle on vah
vistettu säännöt. 

OTC- ja meklarilistalla noteeratut arvopa
perit oli mahdollista ottaa joko pörssilistalle 
tai arvopaperipörssin ylläpitämän muun jul
kisen kaupankäynnin kohteeksi. OTC- ja 
meklarilistoja ylläpitänyt Arvopaperinvälittä
jien yhdistys luovutti näille listoille otetuilla 
arvopapereilla käytävän kaupan Helsingin 
Arvopaperipörssi Oy:lle arvopaperimarkkina
lain muutoksen voimaantulon jälkeen. OTC
ja meklarilistoilla noteeratut arvopaperit ovat 
siirtyneet siten noteerattavaksi pörssilistalle 
tai arvopaperipörssin ylläpitämille muille lis
toille. 
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Lain 26 §:n 1 momenttia ehdotetaan tar
kistettavaksi siten, että arvopaperimark
kinalaissa ( 495/89) tarkoitetussa arvopaperi
pörssissä tai arvopaperipörssin järjestämässä 
muussa julkisessa kaupankäynnissä noteerat
tujen yhtiöiden osakkeen verotusarvo olisi 
70 prosenttia käyvästä arvosta 2 momentissa 
säädetyin poikkeuksin. Muutos olisi tekninen 
eikä vaikuttaisi säännöksen sisältöön. 

2. Taloudelliset vaikutukset 

V arallisuusverohuojennuksen laajentami
nen vähentäisi verotuottoja arviolta 5-10 
miljoonalla markalla. Muilla esitykseen si
sältyvillä ehdotuksilla ei ole olennaisia ta
loudellisia vaikutuksia. 

3. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeri
össä virkatyönä. 

4. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päi
vänä tammikuuta 1997. Lakia sovellettaisiin 
ensimmäisen kerran vuodelta 1997 toimitet
tavassa verotuksessa. Lain 26 §:n 1 moment
tia ehdotetaan sovellettavaksi ensimmäisen 
kerran vuodelta 1996 toimitettavassa vero
tuksessa. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo
tus: 

Laki 
varallisuusverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun varallisuusverolain (1537/92) 26 §:n 1 ja 

2 momentti ja 27 §:n 6 momentti sellaisina kuin ne ovat 29 päivänä joulukuuta 1994 anne
tussa laissa (1481194), sekä 

lisätään 13 §:ään uusi 5 momentti seuraavasti: 

13§ 

Yritysvarallisuuden arvo 

Yhteisön, jonka verovuosi päättyy syys
kuun 30 päivänä tai sitä ennen, kiinteistön, 
rakennuksen, rakennelman ja arvopaperien 
verotusarvona 1 momentin 4 kohtaa sovel
lettaessa pidetään verovuotta edeltäneen vuo
den verotusarvoa. 

26 § 

Julkisesti noteeratun osakkeen verotusarvo 

Arvopaperimarkkinalaissa ( 495/89) tarkoi
tetun pörssiyhtiön ja mainitussa laissa tarkoi
tetussa muussa arvopaperipörssin järjestä
mässä julkisessa kaupankäynnissä noteeratun 
yhtiön osakkeen verotusarvo on 70 prosent
tia käyvästä arvosta 2 momentissa säädetyin 

poikkeuksin. 
Kotimaisen kuolinpesän tai luonnollisen 

henkilön, joka yksin tai yhdessä puolisonsa, 
vanhempansa, lapsensa tai lapsen rintaperil
lisen kanssa omistaa vähintään 10 prosenttia 
1 momentissa mainitun yhtiön osakkeista, 
veronalaisiksi varoiksi katsotaan 30 prosent
tia osakkeen käyvästä arvosta. 

27 § 

Muun osakkeen verotusarvo 

Kotimaisen kuolinpesän tai luonnollisen 
henkilön, joka yksin tai yhdessä puolisonsa, 
vanhempansa, lapsensa tai lapsen rintaperil
lisen kanssa omistaa vähintään 10 prosenttia 
tässä pykälässä tarkoitetun elinkeinotoimin
taa harjoittavan yhtiön osakkeista, veronalai
siksi varoiksi katsotaan 30 prosenttia osak-
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keen verotusarvosta. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuo
delta 1997 toimitettavassa verotuksessa. Lain 
26 §:n 1 momenttia sovelletaan kuitenkin 
ensimmäisen kerran vuodelta 1996 toimitet
tavassa verotuksessa. 

kuuta 1997. 

Helsingissä 3 päivänä syyskuuta 1996 

Tasavallan Presidentti 

MARTII AHTISAARI 

Ministeri A rja A iho 
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Liite 

Laki 
varallisuusverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun varallisuusverolain (1537/92) 26 §:n 1 ja 

2 momentti ja 27 §:n 6 momentti sellaisina kuin ne ovat 29 päivänä joulukuuta 1994 anne
tussa laissa (1481194), sekä 

lisätään 13 §:ään uusi 5 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

13§ 

Yritysvarallisuuden aJVo 

26 § 

Julkisesti noteeratun osakkeen verotusaiVo 

Arvopaperimarkkinalaissa (495/89) tarkoi
tetun pörssiyhtiön, sopimusmarkkinayhtiön 
ja sellaisen yhtiön, jonka osakkeilla käydään 
kauppaa mainitussa laissa tarkoitetulla taval
la arvopaperivälittäjien yhteisön järjestämäs
sä menettelyssä, osakkeen verotusarvo on 70 
prosenttia käyvästä arvosta 2 momentissa 
säädetyin poikkeuksin. 

Kotimaisen kuolinpesän tai luonnollisen 
henkilön, joka yksin tai yhdessä puolisonsa, 
vanhempansa, lapsensa tai lapsen rintaperilli
sen kanssa omistaa vähintään 20 prosenttia 
1 momentissa mainitun yhtiön osakkeista, 
veronalaisiksi varoiksi katsotaan 30 prosent
tia osakkeen käyvästä arvosta. 

Yhteisön, jonka verovuosi päättyy syys
kuun 30 päivänä tai sitä ennen, kiinteistön, 
rakennuksen, rakennelman ja aiVopaperien 
verotusaJVona 1 momentin 4 kohtaa sovel
lettaessa pidetään verovuotta edeltäneen vuo
den verotusaJVoa 

26 § 

Julkisesti noteeratun osakkeen verotusaiVo 

Arvopaperimarkkinalaissa ( 495/89) tarkoi
tetun pörssiyhtiön ja mainitussa laissa tarkoi
tetussa muussa aiVopaperipörssin jätjestä
mässä julkisessa kaupankäynnissä noteeratun 
yhtiön osakkeen verotusarvo on 70 prosent
tia käyvästä arvosta 2 momentissa säädetyin 
poikkeuksin. 

Kotimaisen kuolinpesän tai luonnollisen 
henkilön, joka yksin tai yhdessä puolisonsa, 
vanhempansa, lapsensa tai lapsen rintaperil
lisen kanssa omistaa vähintään 10 prosenttia 
1 momentissa mainitun yhtiön osakkeista, 
veronalaisiksi varoiksi katsotaan 30 prosent
tia osakkeen käyvästä arvosta. 

27 § 

Muun osakkeen verotusar;o 

Kotimaisen kuolinpesän tai luonnollisen 
henkilön, joka yksin tai yhdessä puolisonsa, 
vanhempansa, lapsensa tai lapsen rintaperilli-

Kotimaisen kuolinpesän tai luonnollisen 
henkilön, joka yksin tai yhdessä puolisonsa, 
vanhempansa, lapsensa tai lapsen rintaperil-
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Voimassa oleva laki 

sen kanssa omistaa vähintään 20 prosenttia 
tässä pykälässä tarkoitetun elinkeinotoimin
taa harjoittavan yhtiön osakkeista, veronalai
siksi varoiksi katsotaan 30 prosenttia osak
keen verotusarvosta. 

Ehdotus 

lisen kanssa omistaa vähintään 10 prosenttia 
tässä pykälässä tarkoitetun elinkeinotoimin
taa harjoittavan yhtiön osakkeista, veronalai
siksi varoiksi katsotaan 30 prosenttia osak
keen verotusarvosta. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199. 

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuo
delta 1997 toimitettavassa verotuksessa. Lain 
26 §:n 1 momenttia sovelletaan kuitenkin 
ensimmäisen kerran vuodelta 1996 toimitet
tavassa verotuksessa. 


