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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verotta
misesta annetun lain 5 § :n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elin
keinotulon verottamisesta annettua lakia si
ten, että eläkesäätiön kirjanpidossaan tekemä 
sijoitusomaisuuden arvonkorotus olisi veron
alaista tuloa. 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mah
dollisimman pian sen jälkeen kun se on hy
väksytty ja vahvistettu. Sitä sovellettaisiin 
ensimmäisen kerran vuodelta 1999 toimitet
tavassa verotuksessa. 

PERUSTELUT 

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset 

Realisoitumattomat arvonkorotukset eivät 
pääsäännön mukaan ole elinkeinoverotukses
sa veronalaista tuloa. Elinkeinotulon verotta
misesta annetun lain (360/1968) 5 §:n 
6 kohdan mukaan vakuutusyhtiöiden, vakuu
tusyhdistysten, vakuutuskassojen ja muiden 
niihin rinnastettavien vakuutuslaitosten kir
janpidossaan tekemä sijoitusomaisuuden ar
vonkorotus on pääsäännöstä poiketen kuiten
kin veronalaista elinkeinotuloa. Vakiintuneen 
verotuskäytännön mukaan eläkesäätiöitä ei 
ole pidetty mainitussa lainkohdassa tarkoitet
tuina vakuutuslaitoksina, minkä vuoksi elä
kesäätiön tekemää arvonkorotusta ei vero
tuksessa ole katsottu sen veronalaiseksi tu
loksi. 

Sijoitusomaisuuden arvonkorotukset saatet
tiin vakuutuslaitosten veronalaiseksi tuloksi 
lailla 1001/1977, jota sovellettiin ensimmäi
sen kerran vuodelta 1978 toimitettavassa 
verotuksessa. Muutokseen johtaneen halli
tuksen esityksen (HE 142/1977 vp) peruste
lujen mukaan eräät vakuutuslaitokset olivat 
kirjanpidossaan korottaneet sijoitusomaisuu
tensa arvoa ja kattaneet sillä vakuutussopi
muksista johtuvaa vakuutusteknillisen vas
tuuvelkansa kasvua. Arvonkorotus ei hankin
tamenon ylittävältä osalta ollut veronalaista 
tuloa, mutta arvonkorotusta vastaava vastuu
velan lisäys oli vähennyskelpoista menoa, 
mikä oli johtanut tappion syntymiseen vero-
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tuksessa. Kun vastuuvelan lisäys oli verotuk
sessa vähennyskelpoinen meno, tuli lisäyk
sen kattamiseen käytetyn tulon perustelujen 
mukaan olla veronalaista. 

Arvonkorotuksen verokohtelu kytkeytyy 
elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 
5 §:n 6 kohdan mukaan erän kirjanpitokäsit
telyyn. Vakuutusyhtiölain ( 1062/ 1979) 
10 luvun 4 §:n 3 momentin, samoin kuin va
kuutusyhdistyslain (1250/1987) 10 luvun 
5 §:n 3 momentin mukaan taseeseen voidaan 
hankintamenon lisäksi merkitä enintään käy
vän arvon ja hankintamenon erotuksen suu
ruinen arvonkorotus, jos maa- tai vesialueen, 
rakennuksen, arvopaperin tai muun niihin 
verrattavan hyödykkeen käypä arvo on tili
kauden päättyessä pysyvästi hankintamenoa 
olennaisesti suurempi. Sijoitusomaisuuden 
arvonkorotus merkitään tuotoksi tuloslaskel
maan. 

Vakuutuskassojen ja eläkesäätiöiden ar
vonkorotus perustuu sosiaali- ja terveysmi
nisteriön kirjanpitolain ( 1336/ 1997), vakuu
tuskassalain (1164/1992) ja eläkesäätiölain 
(1774/1995) nojalla antamiin määräyksiin. 
Sääntely vastaa edellä esitettyjä vakuutusyh
tiöiden arvonkorotuksia koskevia periaattei
ta. Arvonkorotuksen enimmäismäärä on so
siaali- ja terveysministeriön määräyksissä ra
joitettu omaisuuden laadusta riipuen 85 _tai 
70 prosenttiin todennäköisestä luovutushm
nasta. Määräysten mukaan arvonkorotus 
merkitään tuotoksi tuloslaskelmaan. 
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Eläkesäätiöiden sijoitusomaisuuden arvon
korotuksia koskevat tilinpäätössäännökset 
ovat samansisältöiset kuin vakuutuskassoilla 
ja pääpiirteissään samansisältöiset kuin va
kuutusyhtiöillä ja -yhdistyksillä. · 

Mahdollisuus tehdä veronalaiseksi tuloksi 
luettavia arvonkorotuksia luo edellytykset 
merkittävään verosuunnitteluun. Veroetu 
muodostuu siitä, että arvonkorotus voidaan 
tehdä verovelvollisen valitsemana ajankohta
na ja halutun suuruisena, ylärajana kuitenkin 
omaisuuden käypä arvo. Tämä johtuu va
kuutustoimintaa harjoittavien yritysten nou
dattamasta, kansainvälisesti tarkastellen var
sin poikkeuksellisesta kirjanpitokäytännöstä. 
Arvonkorotus voidaan tehdä sellaisena vuon
na, jolloin verotuksessa vähennyskelpoisten 
erien, kuten vastuuvelan tai varausten, li
säykset käytännössä estävät konkreettisten 
veroseuraamusten syntymisen. Veronalaisek
si tuloksi luettu arvonkorotus luetaan osaksi 
omaisuuden hankintamenoa, mikä estää puo
lestaan sijoitusomaisuutta myöhemmin myy
täessä veronalaisen myyntivoiton syntymisen 
tai alentaa voiton määrää. Kuluvan käyttö
omaisuuden arvonkorotuksesta saadaan myös 
tehdä verotuksessa vähennyskelpoiset pois
tot. 

Eläkesäätiöiltä edellä kuvattu verosuunnit
telukeino on puuttunut. Ne ovatkin vaatineet 
arvonkorotusten yhtenäistä verokohtelua 
muihin eläkelaitoksiin nähden. Lisäksi ala 
on esittänyt perusteluna, että pyrkiminen kir
janpidossa nollatulokseen johtaa verotukses
sa tappion vahvistamiseen. Jos veronalaista 
tuloa ei synny tappiota seuraavan kymmenen 
verovuoden aikana, tappio voi jäädä vähen
tämättä. 

Myös eduskunnan valtiovarainvaliokunta 
on kiinnittänyt huomiota eläkesäätiöiden ar
vonkorotuksen verokohteluun hallituksen 
esityksestä eduskunnalle laeiksi elinkeinotu
lon verottamisesta annetun lain ja varalli
suusverolain 34 §:n muuttamisesta (HE 
7111998 vp) antamassaan mietinnössä 
(VaVM 2111998 vp). Eduskunta liitti halli
tuksen esitykseen antamaansa vastaukseen 
valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukai
sesti lausuman, jossa eduskunta edellytti, 
että hallitus antaa eri eläkelaitosten verotusta 
koskevien epäyhdenmukaisuuksien poista
mista tarkoittavan esityksen eläkesäätiöiden 
verotusta koskevien säännösten tarkistami
seksi viimeistään alkusyksystä 1998. 

Samanlaista taloudellista toimintaa harjoit
tavien yhteisöjen yhtäläinen verokohtelu on 

smansä perusteltua. Finanssimarkkinoilla 
keskenään kilpailevien yritysten arvonkoro
tusten nykyiseen verokohteluun liittyy kui
tenkin eräitä ongelmia. Vakuutusyritysten 
tilinpäätöksistä ja konsolidoiduista tilinpää
töksistä annetun neuvoston direktiivin 
911674/ETY 45 artiklan mukaan sijoitusten 
arvostuksen taseessa on perustuttava hankin
tameno- tai tuotantokustannusperusteeseen. 
Direktiivin 46 artiklan mukaan jäsenvaltiot 
voivat kuitenkin vaatia tai sallia, että sijoi
tukset arvostetaan käypään arvoon. Arvos
tuksen taseessa tulisi siten tapahtua joko 
hankintamenoon tai käypään arvoon. Vastaa
va sääntely koskee myös pankkien ja mui
den rahoituslaitosten tilinpäätöksestä ja kon
solidoidusta tilinpäätöksestä annetussa neu
voston direktiivissä 86/635/ETY tarkoitettuja 
luottolaitosten vaihtuviin vastaaviin kuuluvia 
arvopapereita. Suomessa viimeksi mainitun 
direktiivin säännökset on pantu täytäntöön 
luottolaitostoiminnasta annetun lain 
(1607/1993) muutoksella 1340/1997. Lain 
36 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan vaih
tuviin vastaaviin luettavat, lainkohdassa lue
tellut arvopaperit merkitään tilinpäätökseen 
tilinpäätöspäivän todennäköiseen luovu
tushintaan. Todennäköisen luovutushinnan ja 
edellisen tilinpäätöksen mukaisen kirjanpito
arvon tai, jos arvopaperi on hankittu tilikau
tena, hankintamenon erotus kirjataan pykä
län 3 momentin mukaan tilikauden tuotoksi 
tai kuluksi. Luottolaitokset eivät näin ollen 
voi käyttää arvonkorotuksia samalla tavalla 
tulos- ja verosuunnittelukeinona kuin vakuu
tuslaitokset. 

Vakuutuslaitosten sijoitusomaisuuden ar
vonkorotusten verotukseen liittyviä kysy
myksiä selvitetään osana valtiovarainministe
riön vero-osastolla vireillä olevaa vakuutus
ja eläkelaitosten sekä luottolaitosten verotus
ta koskevaa laajempaa selvitystä. Tavoittee
na on, että vakuutus- ja luottolaitoksia koh
dellaan verotuksessa mahdollisimman neut
raalisti myös realisoimattomien arvonkoro
tusten suhteen. 

Ottaen kuitenkin huomioon edellä maini
tun eduskunnan lausuman, eläkesäätiöiden 
arvonkorotusten verokohtelu ehdotetaan yh
denmukaistettavaksi muiden eläkelaitosten 
arvonkorotusten nykyisen verokohtelun 
kanssa. Elinkeinotulon verottamisesta anne
tun lain 5 §:n 6 kohtaa ehdotetaan muutetta
vaksi siten, että myös eläkesäätiöiden kirjan
pidossaan tekemä sijoitusomaisuuden arvon
korotus olisi veronalaista elinkeinotuloa. 
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2. Esityksen vaikutukset 

Sosiaali- ja terveysministeriön tietojen mu
kaan Suomessa toimivat 130 eläkesäätiötä 
maksoivat vuonna 1997 välittömiä veroja 
yhteensä 32,5 miljoonaa markkaa. Kyseisenä 
vuonna maksettujen verojen määrä oli poik
keuksellisen suuri johtuen muun ohessa luo
vutusvoitoista ja ylikatteen palautuksista. 
Vuosina 1993-1996 määrä vaihteli 5,5 mil
joonasta 13,7 miljoonaan markkaan. 

Vuoden 1997 tilinpäätöksissä eläkesäätiöi
den eläkevastuiden yhteismäärä oli 41,5 mil
jardia markkaa. Eläkesäätiöiden taseisiin 
merkittyjen osake- ja kiinteistösijoitusten 
määrä oli yhteensä 9,4 miljardia markkaa. 
Mainittujen omaisuuserien käypä arvo oli 
noin 4 miljardia markkaa tätä määrää suu
rempi. 

Vuosina 1993-1997 eläkesäätiöt ovat teh
neet kirjanpidossaan arvonkorotuksia yhteen
sä 223 miljoonan markan arvosta. Vuoden 
1997 lopun tilanteen mukaan eläkesäätiöillä 
olisi ollut mahdollisuus tehdä arvonkorotuk
sia vielä runsaan 1 miljardin markan arvosta. 

Ehdotuksen vaikutusta verotulojen mää
rään ei voida luotettavasti arvioida. Vaikka 
arvonkorotukset ehdotuksen mukaan luettai
siin veronalaiseksi tuloksi, niin edellä esite-

tyistä syistä johtuen vaikutuksena olisi kaik
kiaan verotulojen vähentyminen. Esitys pa
rantaisi eläkesäätiöiden verosuunnittelumah
dollisuuksia. Luovutusvoittojen veroseuraa
mukset pystytään kuitenkin käytännössä 
usein estämään jo nykyisinkin käyttämällä 
eläkesäätiöiden tämän hetkisiä tulossuunnit
telumahdollisuuksia, minkä vuoksi ehdotuk
sen verotuloja alentavaa vaikutusta voidaan 
pitää vähäisenä. 

3. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä valtiova
rainministeriössä. Esityksestä on pyydetty 
lausunnot sosiaali- ja terveysministeriöltä, 
verohallitukselta sekä Eläkesäätiöyhdistyk
seltä. 

4. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mah
dollisimman pian sen jälkeen, kun se on hy
väksytty ja vahvistettu. Lakia sovellettaisiin 
ensimmäisen kerran verovuodelta 1999 toi
mitettavassa verotuksessa. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo
tus: 
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Laki 

elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan elinkeinotulon verottamisesta 24 päivänä kesäkuuta 1968 annetun lain 

(360/1968) 5 §:n 6 kohta, sellaisena kuin se on laissa 32111997, seuraavasti: 

5 § den arvonkorotus, sekä 
Edellä 4 §:ssä tarkoitettuja veronalaisia -------------

elinkeinotuloja ovat muun ohessa: 

6) vakuutusyhtiöiden, vakuutusyhdistysten, 
vakuutuskassojen ja muiden niihin rinnastet
tavien vakuutuslaitosten sekä eläkesäätiöi
den kirjanpidossaan tekemä sijoitusomaisuu-

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1998 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran ve
rovuodelta 1999 toimitettavassa verotukses
sa. 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Ministeri Jouko Skinnari 
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Liite 

Laki 

elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 5 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan elinkeinotulon verottamisesta 24 päivänä kesäkuuta 1968 annetun lain 

(36011968) 5 §:n 6 kohta, sellaisena kuin se on laissa 32111997, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

5 § 
Edellä 4 §:ssä tarkoitettuja veronalaisia 

elinkeinotuloja ovat muun ohessa: 

6) vakuutusyhtiöiden, vakuutusyhdistysten, 
vakuutuskassojen ja muiden niihin rinnastet
tavien vakuutuslaitosten kirjanpidossaan te
kemä sijoitusomaisuuden arvonkorotus, sekä 

6) vakuutusyhtiöiden, vakuutusyhdistysten, 
vakuutuskassojen ja muiden niihin rinnastet
tavien vakuutuslaitosten sekä eläkesäätiöiden 
kirjanpidossaan tekemä sijoitusomaisuuden 
arvonkorotus, sekä 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran ve
rovuodelta 1999 toimitettavassa verotukses
sa. 




