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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yhtiöveron hyvitykses
tä annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yh
tiöveron hyvityksestä annetun lain säännök
siä, jotka lieventävät suomalaisen yhtiön ul
komaiselta tytäryhtiöltä saamien ja edelleen 
ulkomaisille osakkailleen jakamien osinkojen 
kansainvälistä kahdenkertaista verotusta. Ny
kyisestä osittaisesta täydennysverosta va
pauttamiseen perustuvasta lievennyksestä 
siirryttäisiin menettelyyn, jossa lievennys to
teutetaan jo tuloveron vähimmäismäärää las
kettaessa. 

Ehdotuksen mukaan yhtiön rajoitetusti ve
rovelvollisille jakamia osinkoja ei luettaisi 
jaettavaksi päätettyyn osinkoon tuloveron 
vähimmäismäärää laskettaessa, jos yhtiö on 
saanut ulkomailta vastaavan määrän Suomen 
verosta vapaita osinkoja. 

Ulkomailta saadut osingot, joita ei ole voi
tu täysimääräisesti ottaa huomioon vero
vuonna, voitaisiin ottaa huomioon myöhem
pinä vuosina ulkomaisten osinkojen lisäykse
nä tuloveron vähimmäismäärää laskettaessa. 
Tuollaiset myöhempinä vuosina huomioon 
otettavat erät, joista käytettäisiin nimitystä 
osinkoylijäämä, käyttäytyisivät veroylijää
män tavoin. Omistajanvaihdostilanteissa 

osinkoylijäämien siirtymistä rajoitettaisiin 
veroylijäämien tavoin. 

Säännöksiä sovellettaisiin vastaavasti yhti
ön jakaessa ulkomailta saatuja osinkoja edel
leen konsernin sisällä suomalaiselle emoyh
tiölle, samoin kuin tuollaisen yhtiön jakaessa 
osinkoja edelleen ulkomaiselle osakkaalleen. 

Lievennystä sovellettaisiin vain sellaisessa 
verosopimusvaltiossa asuvan yhteisön jaka
maan osinkoon, jossa yhteisöjen tulovero ei 
olennaisesti eroa Suomessa suoritettavasta 
verosta. Edellytyksenä olisi lisäksi, että yh
teisö ei ole saanut hyötyä asuinvaltionsa eri
tyisestä veronhuojennuslainsäädännöstä. Lie
vennyssäännöksiä voitaisiin kuitenkin sovel
taa, jos yhteisön tuloverotuksen taso on vä
hintään 3/5 kotimaisen yhteisön verotuksen 
tasosta. 

Lisäksi ehdotetaan täsmennettäväksi käyt
tämättömien hyvitysten hyväksi lukemista 
koskevia säännöksiä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 
mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on 
hyväksytty ja vahvistettu. Lakia sovellettai
siin ensimmäisen kerran vuodelta 2000 toi
mitettavassa verotuksessa. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykytila 

1.1. Lainsäädäntö 

Ulkomailta saatujen osinkojen kahdenkertai
sen verotuksen lieventäminen 

Sekä ulkomailta saadut että ulkomaille 
maksetut osingot ovat pääsääntöisesti Suo
messa veronalaista tuloa. Kansainvälisen 
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kaksinkertaisen verotuksen lieventämiseksi 
tähän pääsääntöön on tehty lukuisia poik
keuksia. Elinkeinotulon verottamisesta anne
tun lain (360/1968) 6 §:n 2 momentin mu
kaan suomalaisen yhteisön ulkomaiselta yh
teisöltä saama osinko on verosta vapaa, jos 
osingon maksavan yhteisön asuinvaltion ja 
Suomen välillä on voimassa kaksinkertaisen 
verotuksen välttämistä koskeva sopimus, jo
ka on ollut voimassa myös 1 päivänä tammi-
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kuuta 1995, ja jos suomalaisy~tiöllä. on vä
hintään 10 prosentin ~suus o~mkoa )a~a~~n 
yhtiön äänivalla~ta tat. se omtstaa ya~mt~-~-n 
25 prosenttia osmkoa Jakavan y_htetson pa~
omasta. Rajoitetusti verovelvolhsen tulon p 
varallisuuden verottamisesta annetun lam 
(62711978) 3 §:n 5 momentin nojalla ulko
maille maksettavat osingot ovat lähdeverosta 
vapaita, jos <?singonsaaja on ?~!o~pan ~nio
nin jäsenvalttossa asuva_yhtetso, JOl~a et o!e 
oikeutta yhtiöveron hyvttykseen Ja JOka v~
littömästi omistaa vähintään 25 prosenttta 
osinkoa maksavan yhtiön pääomasta. 

Suomen yhtiöveron hyyitysjärj~-~telti~än 
pääperiaate on, että suomalmsen yhtton osm
kona jakaman tulon on tultava Suomessa yh
teen kertaan verotetuksi. Yhdenkertainen ve
rotus varmistetaan viime kädessä yhtiöveron 
hyvityksestä annetun lain (1232119~8) 7 §:n 
mukaisella täydennysverovelvolhsuudella. 
Ulkomailta saatujen osinkojen osalta tästä 
pääperiaatteesta on kaksi poikkeusta. 

Lain 7 §:n mukaan Su<?messa ve~ovapa~~ta 
osingosta vieraassa valtiossa suontettu lah
devero luetaan Suomessa vertailuveroon 
mahdollista täydennysveroa lask_ettaessa. 
Säännöksellä ei ole käytännössä kovm suurta 
merkitystä, sillä Suomessa verovapaat ulko
maiset osingot eivät yleensä ole .l~_hdever~n 
piirissä osinkoa maksavan yhtetson asum
maassa. 

Toinen poikkeussää~nös, vuoden 199? 
alusta voimaan tullut lam 9 §:n 2 momentti, 
koskee nimenomaisesti niin sanottuja kautta
kulkuosinkoja eli ulko~ailt~ saa~uja j~ edel
leen ulkomaille jaettavta osmkoJa. Lamkoh
dan nojalla täyden~ysveroa ei ~äärätä ~~~t~ 
osin kuin jaettavakst päätety~ osmgon ~aara 
ei ylitä yhtiön ver~vuonn_a vH:raast~-~~~~tosta 
saamien verovapatden ?SmkoJen maara": <? § 
2 momentin 1 kohta) Ja saaJana on raJOite
tusti verovelvollinen yhteisö, joka omistaa 
25 prosenttia osinkoa jakavan yhtiön pää
omasta (9 §:n 2 momentin 2 kohta). 

Esimerkki 

X Oy, jonka osakkeista 35 prosenttia ku';l
luu ulkomaiselle yhtiö A:lle, 25 prosenttta 
ulkomaiselle yhtiö B:lle ja 40 prosenttia suo
malaisille osakkaille, on saanut verovapaata 
osinkoa ulkomailta 100 markkaa ja muuta 
tuloa 100 markkaa. Veroylijäämiä ei ol~ ja 
X Oy jakaa osinkoa 15~ markkaa. HuoJen
nus lasketaan seuraavasti 

Tuloveron vähimmäismäärä 7/18 x 150 58 
- vertailuvero 28 % x 100 -28 
Alustava täydennysvero 30 

Jätetään määräämättä 9 §:n 
2 momentin nojalla 
100 X 60 o/o X 7/18 -23 
Täydennysveroa määrätään 7 

Jos ulkomailta saatuja verovapaita osinkoj~ 
olisi 100 markan sijasta 150 markkaa tat 
enemmän, jolloin saatujen osin~ojen määrä 
ei muodostuisi 9 §:n 2 momentm 1 ~ohdan 
mukaisesti kattoa täydennysverohuoje:~muk
sen laskennan perusteena olevan osmg<?_Il 
määrälle, alustavasta _täydenny~verosta _ya
hennettäisiin ulkomatsten osmgonsaaJten 
osuutta koko jaetusta osingosta vastaava 
määrä eli 150 x 60 % x 7118 = 35. Täyden
nysveroa ei tällöi~ j_äisi määrättä':~~~i. ... 

Jos X Oy:llä ohst ollut veroyhjaamta, ne 
olisi vähennetty alustavasta täydennysverosta 
ennen 9 §:n 2 momentin.~ovelta~ista. . 

Lainmuutosta perusteltun (Halhtuksen. est
tys Eduskunnan~ laiksi yhtiöverol? hyvttyk
sestä annetun lam 9 §:n muuttamtsesta, HE 
156/1994 vp) erityisesti sillä, että kansainvä
listen tulovirtojen yhteydess~ kansalli_n~n yh
denkertaisen verotuksen penaate vm JOhtaa 
tulojen monenkertaiseen verotukse~n. Suo
meen osinkona jaettava tulo on vomut tulla 
verotetuksi lähdevaltiossa osinkoa jakavan 
yhtiön tulona, ja Suomen _jälkee~ tuloa v~i
daan vielä verottaa lopulhsen osmgonsaaJan 
asuinvaltiossa. Tulojen monenkertaisella ve
rotuksella saattaa perustelujen ~ukaan <?lla 
vaikutuksia kansainvälisten yntysryhmten 
organisointiin. Suomessa tuolloin voimassa 
ollut verotus ei suosinut järjestelyjä, joissa 
ulkomaisten konsernien ulkomaisia yksiköitä 
on Suomessa konserniyhtiön omistuksessa. 

Käyttämättömien hyvitysten hyväksi luke
minen 

Yhtiöveron hyvityksestä annetun lain 4 §:n 
1 momentin mukaan osingonsaajana on yh
tiöltä verovuonna saamansa osingon perus
teella oikeus yhtiöveron hyvitykseen. 

Lain 5 §:n 1 momentin mukaan verovuon
na saatuun osinkoon perustuva yhtiöveron 
hyvitys luetaan hyvä~si soveltaen enn~~o
perintälain mu~aan ptdätetyn ennak~~ kayt
tämistä koskevta verotusmenettelysta anne
tun lain säännöksiä. Kun yhtiöveron hyvitys
tä ei 5 §:n 2 momentin säännöksen johdosta 
voida lukea yhtiön hyväksi sille verovuodel-
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ta määrättyä tuloveron määrää suurempana, 
yhtiölle syntyy 5 §:n 3 momentissa tarkoitet
tua käyttämätöntä hyvitystä. Näin syntyneet 
käyttämättömät hyvitykset vähennetään 5 §:n 
3 momentin mukaisesti myöhemmiltä vero
vuosilta määrätyistä tuloveroista siinä järjes
tyksessä, jossa ne ovat syntyneet. Käyttämät
tömiä hyvityksiä ei kuitenkaan vähennetä 
pidemmältä ajalta kuin kymmeneltä vero
vuodelta. 

Lain 5 §:n 1 momentissa tarkoitettu vero
vuonna saatuun osinkoon liittyvä hyvitys ei 
lain systematiikassa rinnastu käyttämättö
mään hyvitykseen sovellettaessa 3 momen
tissa säädettyä käyttämättömiä hyvityksiä 
koskevaa vähentämisjärjestystä, vaan vero
vuoden yhtiöveron hyvitys luetaan hyväksi 
ennen aikaisemmilta vuosilta syntyneiden 
käyttämättömien hyvitysten vähentämistä. 

Verohallituksen verotustietojärjestelmässä 
aikaisemmilta vuosilta olevat käyttämättömät 
hyvitykset vähennetään kuitenkin lain tarkoi
tuksesta poiketen ensin, ja vasta käyttämät
tömien hyvitysten loputtua luetaan hyväksi 
verovuonna saatuun osinkoon perustuva yh
tiöveron hyvitys. V erotus ta toimitettaessa 
noudatettu hyväksilukemisjärjestys mitätöi 
käytännössä käyttämättömien hyvitysten vä
hentämiselle säädetyn 10 vuoden määräajan 
merkityksen. 

1.2. Lainsäädäntö muissa maissa 

Valtiosta toiseen jaetun voiton kaksinker
taista verotusta on yleisesti lievennetty sil
loin, kun osingonsaajana oleva yhtiö omistaa 
riittävän osuuden osinkoa jakavasta yhtiöstä. 
Euroopan unionin jäsenvaltioissa sovelletaan 
yleisesti 25 prosentin omistusosuutta eri jä
senvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöi
hin soveltuvasta yhteisestä verojärjestelmästä 
annetun neuvoston direktiivin 90/ 435/ETY 
vaatimusten mukaisesti. Kansallisessa lain
säädännössä omistusvaatimuksesta on usein 
poikettu alaspäin. 

Valtioissa, joissa ei sovelleta yhtiöveron 
hyvitysjärjestelmää, ei ole käytössä myös
kään täydennysveroa. Tällöin verovapaisiin 
osinkoihin ei lähtökohtaisesti kohdistu osin
koa jakavan yhtiön lopulliseksi rasitukseksi 
jääviä veroseuraamuksia. Valtioita, joissa ei 
sovelleta yhtiöveron hyvitysjärjestelmää, 
ovat muun muassa Alankomaat, Belgia, Itä
valta, Luxemburg, Ruotsi, Tanska ja Yhdys
vallat. 

Yhtiöveron hyvitysjärjestelmää soveltavista 

valtioista Norjassa, Italiassa vuoden 1998 
heinäkuusta alkaen ja Isossa-Britanniassa ku
luvan vuoden huhtikuusta alkaen ei ole käy
tössä yleistä täydennysverojärjestelmää yh
denkertaisen verotuksen turvaamiseksi. Näis
sä valtioissa yhtiön saama veroetu siirtyy si
ten osingonsaajalle, joten myös ulkomailta 
saadut verovapaat osingot voidaan jakaa il
man veroseuraamuksia kotimaisille ja ulko
maisille osingonsaajille. 

Monissa yhtiöveron hyvitysjärjestelmää so
veltavissa valtioissa täydennysverojärjestel
mä on kuitenkin edelleen käytössä. Viime 
vuosina monet näistäkin valtioista ovat sää
täneet poikkeuksia täydennysverovelvollisuu
teen. Saksan kahden verokannan järjestel
mässä on yhtiön velvollisuutta maksaa täy
dennysveroa vastaavaa lisäveroa rajoitettu 
yhtiön jakaessa verovapaita tuloja edelleen. 
Ranskassa on voimassa erityisiä, holding
yhtiöitä koskevia säännöksiä. Niiden mukaan 
ulkomaisia osakesijoituksia hallitsevat hoi
ding-yhtiöt voivat määrättyjen edellytysten 
täyttyessä jakaa osingon edelleen ilman täy
dennysveroa. 

1.3. Nykytilan arviointi 

Suomen kautta kulkevien osinkojen määrä 
on kasvanut huomattavasti viime vuosien ai
kana. Tämä johtuu sekä ulkomaalaisomistuk
sen kasvamisesta suomalaisissa yhtiöissä että 
suomalaisten yhtiöiden toiminnan kansainvä
listymisestä. 

Arvopaperikeskuksen tietojen mukaan vuo
den 1993 lopussa Helsingin Arvopaperipörs
sissä noteerattujen arvo-osuusjärjestelmään 
liitettyjen suomalaisyhtiöiden osakkeiden 
ulkomaalaisomistus markkina-arvosta oli 
vajaat 20 prosenttia, kun vastaava osuus 
vuoden 1999 heinäkuussa oli 56 prosenttia. 
Myös suomalaisten yhtiöiden saamien vero
vapaiden osinkojen määrä on kasvanut voi
makkaasti. Vuonna 1993 tuollaisten osinko
jen määrä oli 1 ,8 miljardia markkaa ja vuon
na 1997 4,1 miljardia markkaa. Vuonna 
1998 määrä oli poikkeuksellisesti 25 miljar
dia markkaa kertaluonteisten myyntivoittojen 
kotiutusten johdosta, joita ilman ulkomaisten 
verovapaiden osinkoJen määrä olisi jäänyt 
edellisen vuoden tasolle. 

Ulkomaalaisten sijoitukset suomalaisyhtiöi
hin ovat lähes yksinomaan niin sanottuja 
portfoliosijoituksia eli ulkomaalaisten omis
tusosuudet ovat pääsääntöisesti alle 25 pro
senttia yhtiöiden osakepääomasta. Näin ollen 
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nykyisin voimassa olevat täydennysveron 
lieventämissäännökset tulevat sovellettaviksi 
vain poikkeustapauksissa. Suurin osa suoma
laisista, toiminnaltaan ja omistukseltaan kan
sainvälistyvistä yrityksistä on siten täyden
nysverovelvollisuuden piirissä. 

Huojennuksen merkitystä vähentää lisäksi 
se, että huojennus myönnetään vasta veroyli
jäämien vähentämisen jälkeen. Veroylijää
mien väheneminen vaikuttaa täydennysveron 
määrää lisäävästi myöhempien osingonjako
jen yhteydessä. 

Huojennuksen hyödyntämismahdollisuutta 
rajoittaa myös yhtiöveron hyvityksestä anne
tun lain 9 §:n 2 momenttiin sisältyvä vaati
mus, jonka mukaan täydennysverosta huo
jentaminen edellyttää, että yhtiö jakaa osin
koja samalta verovuodelta, jona se on saanut 
verovapaat osingot ulkomailta. Säännökset 
eivät myöskään sovellu yritysrakenteeseen, 
jossa osinkoja ulkomaille jakava yhtiö on 
verovapaita ulkomaisia osinkoja saavan yhti
ön emoyhtiö. 

Edelleen huojennuksen merkitystä vähen
tää nykyjärjestelmän mukainen huojennuk
sen suhteellinen laskentatapa. Ulkomailta 
saaduista verovapaista osingoista katsotaan 
kotimaisille osingonsaajille jaetuksi näiden 
omistusosuutta vastaava osa, vaikka ulko
maisten osingonsaajien osuus jaetusta osin
gosta ylittäisi ulkomailta saatujen verovapai
den osinkojen määrän. 

Nykymuodossaan Suomen järjestelmä joh
taa siten pääsääntöisesti Suomen kautta kul
kevien osinkojen taloudelliseen kahdenker
taiseen tai vielä useampikertaiseen verotuk
seen. Ulkomaiset osingot ovat Suomessa ve
rovapaita vain silloin, kun ne on saatu vero
sopimusvaltiossa asuvalta yhtiöltä. Suomi 
solmii verosopimuksia vain sellaisten valtioi
den kanssa, joissa on yleinen yritysverotus
järjestelmä. Näin ollen suomalaisen yhtiön 
verovapaana saarnat ulkomaiset osingot ovat 
yleensä tulleet jo verotetuiksi lähdevaltiossa. 
Tällaisten osinkojen perusteella määrättävä 
täydennysvero merkitsee siten kansainvälistä 
kahdenkertaista verotusta. Sama tulo tulee 
yleensä verotetuksi myös lopullisen osingon
saajan asuinvaltiossa, ja jos Suomella ei ole 
kyseisen valtion kanssa verosopimusta, peri
tään osingosta täällä 28 prosentin lähdevero. 
Verotus voi tällöin muodostua jopa kolmin
kertaiseksi. 

Suomen nykyinen järjestelmä on kansain
välisen vertailun valossa varsin ankara. Ylei
nen kansainvälinen käytäntö on, että puhtai-

siin kauttakulkuosinkoihin ei kohdistu täy
dennysveroa tai muuta yhtiön lopulliseksi ra
situkseksi jäävää verotusta. Täydennysvero
järjestelmämme heikentää suomalaisten yhti
öiden kansainvälistä kilpailukykyä ja aiheut
taa siten myös riskin yhtiöiden siirtymisestä 
muihin maihin. Suomalaisten yhtiöiden täy
dennysvero-ongelma korostuu koko ajan yh
tiöiden toiminnan kansainvälistyessä ja nii
den ulkomaalaisomistuksen lisääntyessä. 

2. Esityksen tavoitteet ja keskeiset 
ehdotukset 

2.1. Tavoitteet ja ratkaisuvaihtoehdot 

Yleistä 

Uudistuksen tavoitteena on lieventää Suo
men kautta kulkevien osinkovirtojen kan
sainvälistä kahdenkertaista verotusta ja siten 
sopeuttaa yhtiöveron hyvitysjärjestelmä kan
sainvälistyvään taloudelliseen toimintaympä
ristöön kansainvälisen käytännön mukaisesti. 

Ratkaisuvaihtoehdot 

Esityksen valmistelun yhteydessä on ollut 
esillä eri ratkaisuvaihtoehtoja täydennysve
rosta yhtiölle aiheutuvan verokustannuksen 
lieventämiseksi. Ensinnäkin emoyhtiö voitai
siin vapauttaa täydennysverosta sen jakaessa 
edelleen ulkomailta saamiaan verovapaita 
osinkoja siten, että kotimaisilla osingonsaa
jilla on emoyhtiön edelleen jakaman osingon 
perusteella normaaliin tapaan oikeus yhtiö
veron hyvitykseen. Tällaista järjestelmää so
velletaan Norjassa, Italiassa ja Isossa-Britan
niassa. Vaihtoehdon omaksuminen merkitsisi 
poikkeamista siitä yhtiöveron hyvitysjärjes
telmän periaatteesta, että yhtiöveron hyvitys 
myönnetään vain, jos yhtiö on suorittanut 
hyvitystä vastaavan veron. Suomi luopuisi 
kokonaan ulkomailta peräisin olevan yritys
tulon verotuksesta. Esillä olleista tämä vaih
toehto aiheuttaisi suurimmat verotulojen me
netykset. 

Toisena vaihtoehtona on ollut esillä yhtiön 
vapauttaminen täydennysverosta siten, että 
kotimaisen Osingonsaajan oikeutta yhtiöve
ron hyvitykseen samalla rajoitettaisiin. Täl
lainen menettely on käytössä Ranskassa sekä 
Saksassa. Saksassa ulkomaisten osinkojen 
edelleen jakamisesta toiselle yhteisölle ei 
kuitenkaan aiheudu verokustannusta, vaan 
verotus toteutuu vasta osinkojen siirryttyä 
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y hteisösektorista henkii öosakkaille. 
Kun yhtiölle myönnetty veroetu ei siirtyisi 

sellaisenaan osakkaille, verotulojen menetyk
set olisivat pienemmät kuin ensiksi mainitus
sa vaihtoehdossa. Ulkomaisia osinkoja saavi
en yhtiöiden jakamiin osinkoihin liittyisi 
muiden kotimaisten yhtiöiden jakamista 
osingoista poiketen vain osittainen hyvitys, 
jonka suuruus vaihtelisi vuosittain yhtiön ti
lanteen mukaan. Vaihtoehdon ongelmana on, 
että järjestelmä, jossa kotimaisten yhtiöiden 
osinkoihin liittyy vaihtelevan suuruisia yh
tiöveron hyvityksiä, edellyttäisi nykyistä mo
nimutkaisempaa sääntelyä ja voisi vaikuttaa 
kielteisesti kotimaisten sijoittajien valintoi
hin. 

Kolmantena vaihtoehtona on ollut esillä 
nykyjärjestelmää muistuttava, vain ulkomail
ta saatuihin ja täältä edelleen ulkomaille 
jaettaviin osinkoihin kohdistuva mutta ny
kyistä laajempi täydennysveron lievennys. 
Verotulojen menetykset jäisivät edellistä 
vaihtoehtoa pienemmiksi, eikä vaihtoehto 
johtaisi sijoituskäyttäytymisen muutoksiin. 

Yhteisenä piirteenä kahdessa viimeksi mai
nitussa vaihtoehdossa on se, että kummassa
kin veroetu kohdistuisi vain ulkomailta tule
viin ja täältä edelleen ulkomaille jaettuihin 
osinkoihin, kuten nykyjärjestelmässäkin. 
Kummassakin vaihtoehdossa maan sisäisessä 
osingonjaossa ulkomailta saadun voiton yh
denkertainen verotus toteutuisi. Olennaisena 
periaatteellisena erona vaihtoehtojen välillä 
on, että jälkimmäisessä vaihtoehdossa ulko
mailta saatujen osinkojen jakamisesta koti
maahan aiheutuva verokustannus koituisi yh
tiölle sille määrättävän täydennysveron muo
dossa, edellisessä vaihtoehdossa taas koti
maisille osakkaille sen johdosta, että hyvitys 
ei kattaisi osingosta menevää tuloveroa. 

2.2. Keskeiset ehdotukset 

Ehdotuksen lähtökohtana on edellä otsikon 
Ratkaisuvaihtoehdot alla kolmantena esitetyn 
vaihtoehdon mukaisesti vapauttaa ulkomailta 
saadut verovapaat osingot täydennysverosta 
siltä osin kuin osingot jaetaan edelleen ulko
maille. Käytännön vaikutuksiltaan ehdotus 
johtaa Saksassa ja Ranskassa noudatettua 
järjestelmää vastaavaan lopputulokseen siinä 
suhteessa, että ulkomaisiin verovapaisiin 
osinkoihin kohdistuisi Suomessa yhdenker
tainen verotus siltä osin kuin osingot jaetaan 
edelleen kotimaisille osakkaille. Vaihtoeh
don etuna on ensinnäkin se, että näin välty-

tään Saksan ja Ranskan järjestelmien edel
lyttämäitä monimutkaiselta sääntelyltä. Etu
na olisi lisäksi se, että kotimaisten sijoittaji
en näkökulmasta kansainvälisten ja pelkäs
tään kotimaasta tuloja saavien suomalaisyhti
öiden jakamat osingot olisivat samanlaisen 
verokohtelun alaisia yhtiöveron hyvityksen 
suhteen. 

Ehdotuksen mukaan nykyisestä osittaisesta 
täydennysverosta vapauttamiseen perustu
vasta lievennyksestä siirryttäisiin menette
lyyn, jossa lievennys toteutetaan jo tuloye
ron vähimmäismäärää laskettaessa. Yhtiön 
rajoitetusti verovelvollisille jakamia osinkoja 
ei luettaisi jaettavaksi päätettyyn osinko.on 
tuloveron vähimmäismäärää laskettaessa, JOS 
yhtiö on saanut ulkomailta vastaavan määrän 
Suomen verosta vapaita osinkoja. Nykyisiin 
säännöksiin sisältyvästä ulkomaisten osin
gonsaajien omistusosuutta koskevasta vaati
muksesta luovuttaisiin. Omistusrajan alenta
misella nykyisestä 25 prosentista esimerkiksi 
5 tai 10 prosenttiin ei käytännössä olisi vai
kutusta, sillä vain hyvin harvoissa yrityksis
sä yksittäisten ulkomaalaisten omistajien 
omistusosuus on näin suuri. 

Ehdotuksen mukaan nykyiseen 9 §:n 
2 momenttiin sisältyvästä rajoituksesta, jon
ka mukaan täydennysverohuojennus koskee 
vain siltä verovuodelta jaettuja osinkoja, jo
na ulkomaiset verovapaat osingot on saatu, 
luovuttaisiin. Vaatimus on neutraalisuusnä
kökulmasta ongelmallinen, sillä se kannustaa 
yrityksiä jakamaan voitot nopeasti pois Suo
mesta. Ehdotuksen mukaan ulkomailta saa
dut osingot, joita ei ole voitu täysimääräises
ti ottaa huomioon verovuonna, voitaisiin ot
taa huomioon myöhempinä vuosina ulko
maisten osinkojen lisäyksenä tuloveron vä
himmäismäärää laskettaessa. Tuollaiset myö
hempinä vuosina huomioon otettavat erät, 
joista käytettäisiin nimitystä osinkoylijäämä, 
käyttäytyisivät veroylijäämän tavoin. Omis
tajanvaihdostilanteissa osinkoylijäämien siir
tymistä rajoitettaisiin veroylijäämien tavoin. 

Säännöksiä sovellettaisiin vastaavasti yhti
ön jakaessa ulkomailta saatuja osinkoja edel
leen konserniavustuksesta verotuksessa anne
tun lain (825/1986) 3 §:ssä tarkoitetulle 
emoyhtiölleen, samoin kuin tuollaisen yhtiön 
jakaessa osinkoja edelleen ulkomaiselle 
osakkaalleen tai omalle emoyhtiölleen. 

Ehdotusten tarkoituksena on täydennysve
rosta aiheutuva kaksinkertaisen verotuksen 
lieventäminen, mihin ei ole perustetta, jos 
osinkoa jakavan yhtiön voittoon kohdistu-
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neen tuloverotuksen taso on olennaisesti 
Suomen verotuksen tasoa alhaisempi. Tämän 
vuoksi säännöksiä ehdotetaan sovellettavaksi 
vain sellaisessa valtiossa asuvan yhteisön ja
kamaan osinkoon, jonka kanssa Suomella on 
verosopimus ja jossa yhteisöjen tulostaan 
suorittama vero ei ulkomaisten väliyhteisö
jen osakkaiden verotuksesta annetussa laissa 
(1217/1994), jäljempänä väliyhteisölaki, tar
koitetulla tavalla olennaisesti eroa yhteisöjen 
Suomessa tulostaan suoritettavasta verosta. 
Edellytyksenä olisi lisäksi, että yhteisö ei ole 
saanut hyötyä asuinvaltionsa erityisestä ve
ronhuojennuslainsäädännöstä. 

Täydennysverohuojennusta voitaisiin kui
tenkin soveltaa, jos osoitetaan, että yhtiön 
tuloverotuksen tosiasiallinen taso asuinval
tiossaan on väliyhteisölain 2 §:n 1 momentin 
mukaisesti vähintään 3/5 Suomessa asuvan 
yhteisön verotuksen tasosta Suomessa. 

Ehdotettuja rajoitussäännöksiä sovelletta
essa osinkoa jakavan ulkomaisen yhtiön toi
mialalla ei olisi merkitystä. Täydennysvero
huojennuksen piiristä jäisivät siten sellaisten 
tuotannollista tai muuta väliyhteisölaissa tar
koitettua toimintaa alhaisen verotuksen mais
sa harjoittavien yhtiöiden jakamat osingot, 
joihin väliyhteisölakia ei lain 2 §:n 2 mo
mentin 1 kohdan mukaan sovelleta. 

Väliyhteisölain toimialarajauksella on py
rity turvaamaan Suomen elinkeinoelämän 
kilpailukykyä. Lain perustelujen (HE 
155/1994 vp) mukaan taustalla on myös nä
kemys siitä, että tuotannollista toimintaa tus
kin koskaan sijoitetaan johonkin valtioon ve
ronvälttämistarkoituksessa. Verrattaessa vä
liyhteisölain soveltamisalaa ehdotettuihin ra
joitussäännöksiin on huomattava, että väliyh
teisölain toimialarajaus ei merkitse, että Suo
mi lopullisesti luopuisi verottamasta tuotan
nollista toimintaa harjoittavan yhtiön voittoa, 
vaan verotus toteutuisi viime kädessä sen 
emoyhtiön verotuksessa täydennysvero
menettelyn kautta siinä vaiheessa kun emo
yhtiö jakaa saamiaan osinkoja edelleen koti
maahan tai ulkomaille. 

Huojennussäännösten soveltaminen toimi
alansa perusteella väliyhteisölain soveltami
sen ulkopuolelle jäävien yhtiöiden jakamaan 
osinkoon johtaisi sitä vastoin siihen, että 
Suomi luopuisi kokonaan verottamasta suo
malaisen yhtiön läpi kulkevaa verosopimus
valtiossa asuvan, mutta tosiasiassa alhaisen 
verotuksen piiriin kuuluvan yhtiön voittoa. 
Tätä ei voida pitää hyväksyttävänä. 

2.3. Ehdotusten arviointia 

Ehdotus lieventää kansainvälistä kaksin
tai useampikertaista verotusta, mikä on vii
meaikaisen kansainvälisen käytännön mu
kaista. Ehdotus merkitsee alunperin kansalli
seen taloudelliseen toimintaan suunnitellun 
yhtiöveron hyvitysjärjestelmän sopeuttamista 
nykyiseen voimakkaasti kansainvälistynee
seen taloudelliseen ympäristöön. 

Suomen yritysverojärjestelmän perusperi
aate on yhtiön ja sen omistajan verotuksen 
integrointi siten, että voitosta maksetaan 
vain yhdenkertainen vero. Yhdenkertainen 
verotus toteutetaan ensisijaisesti voiton teh
neen yhtiön tasolla. Täydennysverosta luo
puminen koskisi ainoastaan puhtaita läpikul
kueriä eli osinkoja, jotka suomalainen yhtiö 
on saanut ulkomaiselta tytäryhtiöltä ja jotka 
se edelleen jakaa ulkomaisille omistajille. 
Tällaisten kauttakulkuosinkojen ainoa liitty
mä Suomeen on, että ne virtaavat suomalai
sen yhtiön läpi. Voiton tehnyt yhtiö tai voi
ton lopullisesti saava omistaja eivät ole Suo
messa yleisesti verovelvollisia, vaan tulon 
lähde ja tulon lopullinen saaja ovat muissa 
valtioissa. 

Ehdotus ei merkitsisi luopumista voiton 
yhdenkertaisen verottamisen periaatteesta. 
Ehdotettuja säännöksiä sovellettaisiin vain 
sellaisten yhtiöiden jakamaan osinkoon, joi
den voittoon on asuinmaassaan kohdistunut 
väliyhteisölaissa edellytetyn tasoinen vero
tus. Suomen kautta voisivat täydennysverotta 
kiertää ainoastaan sellaiset osingot, jotka 
ovat tulleet jo kerran verotetuiksi. Tulo saat
taa tulla edelleen verotetuksi myös lopullisen 
osingonsaajan asuinmassa. Voitot, joiden al
kuperä tai lopullinen saaja on Suomessa, säi
lyisivät edelleenkin Suomen yhdenkertaisen 
verotuksen varmistavan täydennysveron pii
rissä. 

Ehdotettu täydennysveron lievennys ei 
asettaisi suomalaisyhtiöiden ulkomaalais
omistajia kotimaisia omistajatahoja edulli
sempaan asemaan. Suomen kautta kulkevien 
osinkojen kokonaisverorasitus muodostuu 
Suomen täydennysverosta luopumisesta huo
limatta yleensä edelleenkin ankarammaksi 
kuin puhtaasti kansallisten osinkojen koko
naisverorasitus, sillä puhtaasti kansalliset 
osingot ovat yhtiöveron hyvitysjärjestelmän 
mukaisesti ainoastaan yhdenkertaisen, 28 
prosentin suuruisen kokonaisverorasituksen 
alaisia. Kauttakulkuosingot ovat puolestaan 
tulleet verotetuiksi osinkoa jakavan yhtiön 
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asuinmaassa, ja ne saattavat tulla edelleen 
verotetuiksi myös lopullisen osingonsaajan 
asuinmaassa. Kokonaisverorasituksen suu
ruus riippuu kyseisten valtioiden verojärjes
telmistä. Täydennysveron Iievennys tulee 
kuitenkin kyseeseen vain, kun osinko saa
daan verosopimusvaltiosta, jossa kyseinen 
tulo on ollut sellaisen verotuksen piirissä, jo
ka ei merkittävästi poikkea Suomen verotuk
sen tasosta. Vastaavasti ulkomaille edelleen 
maksettavat osingot voivat olla Suomen läh
deverosta vapaita ainoastaan silloin, kun saa
jana on verosopimusvaltiossa asuva taho. 

Kauttakulkuosinkojen kokonaisverorasitus 
muodostuu yleensä myös vähintään yhtä an
karaksi kuin sellaisten ulkomailta saatujen 
osinkojen, jotka jaetaan kotimaisille omista
jille. Kotimaisille omistajille jaetut osingot 
johtavat suomalaisen yhtiön täydennysvero
velvollisuuteen, mutta kotimainen osakkeen
omistaja saa hyväkseen yhtiöveron hyvityk
sen, toisin kuin ulkomainen omistaja. 

3. Esityksen vaikutukset 

Verohallituksen vuoden 1997 elinkeinove
rorekisterin tietojen mukaan ulkomailta saa
tujen verovapaiden osinkojen määrä oli 4,1 
miljardia markkaa. Osinkoja sai 236 yhtei
söä, joista runsas puolet myös jakoi osinko
ja. Osingonjaon yhteismäärä oli 12,7 miljar
dia markkaa. Täydennysveroa näistä yhtei
söistä maksoi 10 yritystä yhteensä 340 mil
joonaa markkaa. Voimassa oleva huojennus 
tuotti neljälle yritykselle yhteensä 40 miljoo
nan markan verohyödyn. 

Samalla aineistolla tehdyn koeverotuksen 

mukaan esityksessä ehdotetun huojennusjär
jestelmän tuottama hyöty olisi ollut 230 mil
joonaa markkaa, ja huojennuksesta hyötyviä 
yrityksiä olisi 12. Ehdotetun huojennuksen 
verotuottovaikutus olisi siten vajaat 200 mil
joonaa markkaa nykyjärjestelmän mukaista 
huojennusta suurempi. 

Ehdotuksen vaikutusten luotettavaa arvioi
mista vaikeuttaa merkittävästi keskeisten 
taustatekijöiden kuten yritysten voittojen ja 
osinkojen voimakas vaihtelu sekä uudistuk
sen mahdolliset käyttäytymisvaikutukset. 
Yritysten rahoitusmarkkinoilla kohtaaman 
osingonjakovelvoitteen kiristyessä ja jaettu
jen osinkojen määrän kasvaessa myös täy
dennysverohuojennuksen aiheuttama verotu
lojen menetys kasvaisi. Ehdotuksen toteutu
misen aiheuttama kauttakulkuosinkojen mää
rän kasvu lisäisi toisaalta ulkomaille makset
tavista osingoista kertyviä lähdeverotuloja, 
minkä vuoksi uudistuksen verovaikutus saat
taisi jopa jäädä edellä mainittua vajaata 200 
miljoona markkaa pienemmäksi. 

Ehdotus myös parantaisi suomalaisten yh
tiöiden kansainvälistä kilpailukykyä ja vä
hentäisi osaltaan riskiä yhtiöiden siirtymises
tä muihin maihin. 

4. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä valtiova
rainministeriössä. Esityksestä on pyydetty 
lausunto Verohallitukselta, konserniverokes
kukselta, Keskuskauppakamarilta sekä Teol
lisuuden ja Työnantajain Keskusliitolta. Esi
tyksen vaikutusten arviointi perustuu Valtion 
Taloudellisen Tutkimuslaitoksen selvityk
seen. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

5 §. Pykälän 3 momenttia täsmennettäisiin 
siten, että käyttämättömät hyvitykset vähen
nettäisiin vasta verovuonna saatuun tuloon 
perustuvan yhtiöveron hyvityksen hyväksi 
lukemisen jälkeen. 

Samoin selvennettäisiin pykälän 4 momen
tin toista virkettä, jossa säädetään peiteltyyn 
osinkoon perustuvan hyvityksen ja muuhun 
tuloon perustuvan hyvityksen hyväksiluke
misjärjestyksestä siten, että säännös koskee 
nimenomaan verovuonna satuun tuloon pe
rustuvaa hyvitystä eikä aikaisemmalta vuo
delta olevaa käyttämätöntä hyvitystä. 

6 a §. Pykälä sisältäisi keskeiset kauttakul
kuosinkojen verotusta koskevat säännökset. 

Pykälän 1 momentin mukaan tuloveron 
vähimmäismäärää laskettaessa ei oteta huo
mioon rajoitetusti verovelvollisille osingon
saajille jaettu ja osinkoja, kuitenkin siten, että 
jaettavaksi päätettyyn osinkoon jätetään lu
kematta enintään se Suomen verosta elinkei
notulon verottamisesta annetun lain 6 §:n 
2 momentin nojalla vapaiden osinkojen mää
rä, jonka yhtiö on verovuonna saanut vie
raasta valtiosta. 

Lievennyksen toteuttaminen ehdotetuna ta
valla tuloveron vähimmäismäärää laskettaes
sa merkitsee samalla veroylijäämien käyttö-
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järjestyksen muuttumista siten, että veroyli
jäämät otettaisiin huomioon vasta kauttakul
kuosinkoja koskevan lievennyksen jälkeen. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin vero
edun säilymisestä silloin, kun yhtiö ei jaa 
osinkoa samalta vuodelta, jona ulkomaiset 
verovapaat osingot on saatu. Ulkomailta saa
dut osingot, joita ei ole voitu täysimääräises
ti ottaa huomioon verovuonna, voitaisiin 
ottaa huomioon myöhempinä vuosina ulko
maisten osinkojen lisäyksenä tuloveron vä
himmäismäärää laskettaessa. Näitä myöhem
pinä vuosina huomioon otettavia eriä kutsut
taisiin osinkoylijäämiksi, ja ne käyttäytyisi
vät pitkälti veroylijäämien tavoin. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin osin
koylijäämien huomioon ottamisesta. Osinko
ylijäämät otettaisiin ulkomaisten verovapai
den osinkojen lisäyksenä huomioon kymme
neltä verovuotta edeltäneeltä vuodelta aikai
simmasta vuodesta alkaen, kunnes yhtiön 
verovuodelta vieraasta valtiosta saamien 
Suomen verosta vapaiden osinkojen määrä 
on rajoitetusti verovelvollisille jaetun osin
kojen määrän suuruinen. 

Esimerkki 1: 

Suomalaisella yhtiö A:lla on verovuonna 
2000 kotimaasta osinkoja hyvityksineen 100 
(käteisosinko 72 ja hyvitys 28) markkaa ja 
ulkomaiselta tytäryhtiöltä B Ltd:ltä osinkoja 
1 000 markkaa. A:lla ei ole muita tuloja ei
kä se jaa osinkoa. A:n kotimaisiin osinkoi
hin liittyvä hyvitys kattaa kotimaisista osin
goista menevän veron, joten yhtiölle ei jää 
maksettavaksi veroa. Koska A ei jaa osinko
ja, sille syntyy B:ltä saamien osinkojen pe
rusteella osinkoylijäämää 1 000 markkaa se
kä kotimaisten osinkojen perusteella veroyli
jäämää 28 markkaa. 

Vuonna 2001 A saa niin ikään kotimaasta 
osinkoja hyvityksineen 100 markkaa ja B 
Ltd:ltä osinkoja 800 markkaa. Ajakaa 1 500 
markkaa osinkoa osakkailleen, jotka kaikki 
ovat rajoitetusti verovelvollisia. A:n tulove
ron vähimmäismäärä olisi nykyisten sään
nösten mukaan 7118 x 1 500 markkaa eli 
583 markkaa. Ehdotettujen säännösten mu
kaan tuloveron vähimmäismäärää laskettaes
sa huomioon ei kuitenkaan oteta ulkomaisil
le osakkaille jaettua osinkoa siltä osin kuin 
niiden määrä ei ylitä ulkomailta verovuonna 
saatujen verovapaiden osinkojen ja edellisel
tä vuodelta olevien osinkoylijäämien määrää, 
yhteensä 1 800 markkaa. A:n jakama osinko 

jätetään siten kokonaan ottamatta huomioon 
tuloveron vähimmäismäärää laskettaessa, jo
ten tuloveron vähimmäismääräksi muodos
tuu 0 markkaa. 

Vuodelta 2000 muodostunutta osinkoyli
jäämää jää käyttämättä 300 markkaa. Koti
maasta saamiensa osinkotulojen perusteella 
yhtiölle muodostuu lisäksi vuodelta 2001 
veroylijäämää 28 markkaa. Mainitut erät 
voidaan hyödyntää niiden syntyruisvuotta 
seuraavien 10 vuoden aikana. 

Pykälän 4 momentissa pykälän soveltami
sen piiristä rajattaisiin, kuten nykyisinkin 
9 §:n 2 momentissa, ne rajoitetusti verovel
volliset osingonsaajat, joilla verosopimuksen 
nojalla on poikkeuksellisesti oikeus yhtiöve
ron hyvitykseen. Käytännössä rajoitus voisi 
koskea vain Irlantiin ja Ranskaan jaettuja 
osinkoja. Lisäksi säännökseen otettaisiin ny
kyisen 9 §:n 2 momentin viimeistä virkettä 
vastaava säännös, jonka mukaan pykälässä 
tarkoitettuna rajoitetusti verovelvollisella ei 
pidettäisi yhteisöä, joka on Suomessa asuvi
en välittömässä tai välillisessä määräämis
vallassa. 

6 b §. Pykälässä säädettäisiin veroedun 
siirtymisestä konsernin sisällä ulkomaisia ve
rovapaita osinkoja saaneen yhtiön jakaessa 
osinkoja suomalaiselle konserniavustuksesta 
verotuksessa annetun lain 3 §:ssä tarkoitetul
le emoyhtiölle. 

Pykälän 1 momentin mukaan emoyhtiön 
kotimaiselta tytäryhtiöltä saama osinko kat
sottaisiin sen vaatimuksesta vieraasta valtios
ta saaduksi Suomen verosta vapaaksi osin
goksi siltä osin kuin sitä ei rajoitetusti vero
velvolliselle jaettuna olisi otettu huomioon 
tytäryhtiön tuloveron vähimmäismäärää 
6 a §:n mukaisesti laskettaessa. Tytäryhtiön 
verotuksessa vastaava määrä katsottaisiin 
jaetuksi rajoitetusti verovelvolliselle. 

Emoyhtiön tytäryhtiöltä saamaa osinkoa 
kohdeltaisiin emoyhtiön verotuksessa muu
toin niin kuin kotimaiselta yhtiöltä saatua 
osinkoa, mutta sitä ei muutettavaksi ehdote
tun 7 §:n mukaan luettaisi yhtiön verotetta
vaan tuloon vertailuveroa laskettaessa. Ty
täryhtiöitä saatu osinko olisi emoyhtiölle ve
ronalaista tuloa, mutta osinko oikeuttaisi hy
vitykseen, joka kattaisi osingosta menevän 
veron. Kun osinkoa ei kuitenkaan luettaisi 
verotettavaan tuloon vertailuveroa laskettaes
sa, tytäryhtiöltä saatu osinko vaikuttaisi täy
dennysveron määräämiseen samalla tavoin 
kuin ulkomainen verovapaa osinko emoyhti
ön jakaessa osinkoa edelleen. 
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Esimerkki 2: 

Yhtiö C saa verovuonna 2001 ulkomaisia 
verovapaita osinkoja 500 markkaa ja sillä on 
verovuodelta 2000 muodostunutta osinkoyli
jäämää 500 markkaa. V erovuodelta 2001 C 
jakaa osinkoa 1 000 markkaa emoyhtiölleen 
D Oy:lle. Koska osingosta olisi rajoitetusti 
verovelvolliselle jaettuna jätetty ottamatta 
huomioon 1 000 markkaa (verovuonna 2001 
saadut osingot + vuoden 2000 osinkoylijää
mä) C:n tuloveron vähimmäismäärää lasket
taessa, tuo osa osingosta katsotaan D:n vero
tuksessa ulkomailta saaduksi verovapaaksi 
osingoksi 6 a §:ää sovellettaessa ja jätetään 
vastaavasti huomioon ottamatta C:n tulove
ron vähimmäismäärää laskettaessa. C:n tulo
veron vähimmäismäärä olisi siten 0 mark
kaa. 

D:llä ei ole osinkojen lisäksi muita tuloja, 
mutta se jakaa vuodelta 2002 osinkoa ulko
maisille osakkailleen 1 500 markkaa. Siitä 
1 000 markkaa jätetään 6 a §:n nojalla otta
matta huomioon tuloveron vähimmäismäärää 
laskettaessa. Tuloveron vähimmäismääräksi 
jää 194 markkaa. Verrattaessa tuloveron vä
himmäismäärää ehdotetun 7 §:n mukaisesti 
Iaskettuun vertailuveroon D:n saamaa 1 000 
markan osinkoa ja siihen liittyvää hyvitystä 
ei oteta huomioon. Yhtiön vertailuveroksi 
muodostuu siten 0 markkaa. Yhtiölle määrä
tään 9 §:n nojalla täydennysveroa vertailuve
ron ja tuloveron vähimmäismäärän erotus eli 
194 markkaa. 

Lopputulos on sama kuin jos D Oy olisi 
saanut osingot suoraan ulkomaiselta tytäryh
tiöitä. 

Jos emoyhtiö omistaa välittömästi vain 
osan osinkoa jakavan yhtiön osakkeista, py
kälää sovellettaisiin vain emoyhtiölle jaet
tuun osinkoon. Toiselle konserniyhtiölle tai 
kokonaan konsernin ulkopuoliselle taholle 
jaettua osinkoa kohdeltaisiin sekä saajanettä 
jakajan verotuksessa niin kuin kotimaisen 
yhtiön jakamaa osinkoa. 

Kun emoyhtiön kotimaiselta tytäryhtiöitään 
saama osinko on sen vaatimuksesta 1 mo
mentin mukaisesti katsottu saaduksi vieraas
ta valtiosta, emoyhtiö voisi jakaa sen edel
leen omalle kotimaiselle emoyhtiölleen 
1 momentin nojalla vieraasta valtiosta saatu
na osinkona, jos viimeksi mainittu emoyhtiö 
vaatii 1 momentin soveltamista. Ulkomailta 
saatua verovapaata osinkoa voitaisiin siten 
jakaa edelleen konsernin sisällä täydennys
veroseuraamuksetta, jos 2 momentissa tar-
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koitetut omistusosuutta ja -aikaa koskevat 
vaatimukset täyttyvät. 

Pykälän 2 momentin mukaan 1 momentin 
soveltaminen edellyttäisi, että vaadittu omis
tussuhde on vallinnut keskeytyksettä siitä 
ajankohdasta, jona tytäryhtiö saa verovapaan 
osingon ulkomaiselta yhtiöltä siihen ajan
kohtaan, jona emoyhtiö saa osingon tytäryh
tiöltään. Jos kyseessä on kotimaiselta tytär
yhtiöltä saatu mutta 1 momentin nojalla vie
raasta valtiosta saaduksi katsottu osinko, 
edellytyksenä olisi lisäksi, että osingonsaa
jayhtiö on ollut osingon ulkomaiselta yhtiöl
tä saaneen tytäryhtiön emoyhtiö silloin, kun 
kyseinen osinko on alunperin saatu. Se, mil
loin osinko katsotaan saaduksi, ratkaistaisiin 
y Ieisten vero-oikeudellisten periaatteiden 
mukaisesti. 

Jos osinkoja ulkomaiselta yhteisöitä saanut 
tytäryhtiö hyödyntää osingonjaossa osinko
ylijäämiä, laskettaisiin vaadittu omistusaika 
osinkoylijäämien osalta siitä ajankohdasta, 
jona tytäryhtiö on saanut osinkoylijäämien 
perusteena olevat osingot. 

Jos omistusosuutta ja -aikaa koskevat edel
lytykset eivät täyty, 6 b §:ää ei voitaisi so
veltaa, vaikka yhtiölle olisi 6 d §:n 3 mo
mentin mukaisesti myönnetty oikeus osin
koylijäämien huomioon ottamiseen 6 d §:n 
1 momentin mukaisesta omistajanvaihdok
sesta huolimatta. 

Esimerkki 3: 

Kotimaisen konsernin emoyhtiö A omistaa 
kokonaan B Oy:n ja tämä 90 prosenttia C 
Oy:stä. C Oy:n osakkeista 10 prosenttia kuu
luu kotimaiselle X Oy:lle. A:n omistusosuus 
B Oy: ssä on noussut 50 prosentista 100 pro
senttiin vuoden 2000 lopussa. 

C Oy saa ulkomaiselta tytäryhtiöitään 
1 000 markkaa osinkoa vuonna 2000 ja sa
man määrän vuosina 2001 ja 2002. B saa 
lisäksi osinkoa omalta ulkomaiselta tytäryh
tiöitään 1 000 markkaa vuonna 2003. 

C jakaa saamastaan yhteensä 3 000 mar
kan osingosta 1 500 markkaa vuonna 2003. 
B:n vaadittua 6 b §:n soveltamista C:n jaka
masta 1 500 markasta katsotaan B:lle tuleva 
1 350 markkaa saaduksi vieraasta valtiosta. 
X:n saamaa 150:tä markkaa kohdellaan C:n 
ja X:n verotuksessa niin kuin kotimaista 
osinkoa. C:n verotuksessa otetaan vieraasta 
valtiosta saatuna osinkona huomioon vuonna 
2002 saadun 1 000 markan lisäksi 350 
markkaa vuodelta 2000 muodostuneesta 
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1 000 markan osinkoy1ijäämästä. C:lle jää 
osinkoylijäämää 650 markkaa vuodelta 2000 
ja 1 000 markkaa vuodelta 2001. 

B jakaa vuonna 2004 osinkoa 4 000 mark
kaa. Koska A on tullut konsernin emoyh
tiöksi vuoden 2000 lopussa, ehdotetun 
6 b §:n 2 momentissa edellytetty omistusai
ka ei täyty C:n vuonna 2000 ulkomaiselta 
yhtiöltä saaman osingon osalta. A:n vaati
muksesta osingosta voidaan katsoa saaduksi 
vieraasta valtiosta B:n vuonna 2003 ulko
maiselta yhtiöltä saamaa osinkoa vastaava 
1 000 markkaa sekä C:ltä saadusta 1 350 
markasta se osa, joka on peräisi C:n vuoden 
2000 jälkeen ulkomaiselta yhtiöltä saamasta 
osingosta. Kun C jakoi osinkoa yhteensä 
1 500 markkaa, josta 1 350 markkaa B:lle ja 
150 markkaa X:lle, on ratkaistava, miten 
mainittuun 1 500 markkaan sisältyneen vuo
delta 2000 peräisin olevan 500 markan on 
katsottava jakautuneen B:n ja X:n kesken. 
Asialla on merkitystä vain A:n näkökulmas
ta, jonka verotuksessa mainittua 500 mark
kaa ei omistuksenvaihdoksen johdosta voi
taisi katsoa saaduksi vieraasta valtiosta. 

Tällaisessa tilanteessa olisi ehdotetun sään
nöstön periaatteiden mukaista katsoa A:n 
saaneen ensisijaisesti sellaista osinkoa, jonka 
osalta 2 pykälän omistusaikaa ja -määrää 
koskeva vaatimus on täyttynyt. A:n katsot
taisiin siten saaneen 1 000 markkaa vuoden 
2002 osinkoa sekä 350 markkaa vuoden 
2000 osinkoa. A:n vaatimuksesta sen saa
masta 4 000 markasta voitaisiin 2 000 mark
kaa katsoa saaduksi vieraasta valtiosta. 

B:n tuloveron vähimmäismäärää lasketta
essa jaettavaksi päätettynä osinkana otet
taisiin vastaavasti huomioon 2 000 markkaa. 
B:lle muodostuisi lisäksi osinkoylijäämää 
350 markkaa. 

Ehdotetun 6 b §:n soveltaminen edellyttäi
si, että emoyhtiö tekee sitä koskevan vaati
muksen ennen tytäryhtiön verotuksen päät
tymistä. Yhtiön olisi samalla esitettävä selvi
tys pykälän soveltamisedellytysten täyttymi
sestä. Selvittämisvelvollisuus on tarpeen aja
tellen erityisesti monimutkaisia tilanteita, 
esimerkiksi kun ulkomaista osinkoa on tullut 
konsernin eri portaisiin eri aikoina. 

6 c §. Pykälässä rajattaisiin 6 a §:n sovel
tamisen ulkopuolelle matalan verotuksen 
valtioissa asuvista yhtiöistä saadut osingot. 

Pykälän 1 momentin mukaan 6 a §:n so
veltamisedellytykset olisivat samat kuin väli
yhteisölain 2 §:n 2 momentin 2 kohdassa, 
jolla väliyhteisölain soveltamisen piiristä on 

rajattu verosopimusvaltiossa asuvat yhteisöt, 
jos yhteisöt siinä valtiossa ovat velvollisia 
suorittamaan tulostaan veroa, joka ei olen
naisesti eroa yhteisöjen Suomessa tulostaan 
suoritettavasta verosta, eikä yhteisö ole saa
nut hyötyä tämän valtion erityisestä veron
huojennuslainsäädännöstä. Momentissa vii
tattaisiin lisäksi väliyhteisölain 2 §:n 4 mo
menttiin, jossa täsmennetään, milloin yh
teisön asuinvaltiassaan suoritettavan veron 
katsotaan olennaisesti eroavan yhteisöjen 
Suomessa suoritettavasta verosta. 

Verrattaessa asuinvaltion verotuksen tasoa 
Suomen verotuksen tasoon samoin kuin ar
vioitaessa sitä, onko yhteisö saanut hyötyä 
asuinvaltionsa veronhuojennuslainsäädännös
tä, voitaisiin tukeutua väliyhteisölain sovel
tamiskäytäntöön sekä lain esitöihin ja vero
hallituksen lain soveltamisesta 23.4.1999 
antamaan tiedotteeseen. 

Tiedotteessa toistetaan eduskunnan valtio
varainvaliokunnan mietinnössä Va VM 
5111998 vp esittämä kanta, jonka mukaan 
Suomen yhteisöveroa olennaisesti alhaisem
pana on pidettävä yhteisöveroa, joka suuruu
deltaan alittaa 75 prosenttia Suomen yhteisö
verosta. Tiedotteen mukaan verotuksen tasoa 
arvioitaessa tulee nimellisen verokannan li
säksi tarkastella myös esimerkiksi veropoh
jan laajuutta sekä vähennysjärjestelmää. 
Huomiota tulee kiinnittää verotuksen tosi
asialliseen tasoon ja todelliseen efektiiviseen 
verotukseen yhteisön asuinvaltiossa. Tiedot
teeseen sisältyy ohjeellineo luettelo, jossa ni
metään seitsemän verosopimusvaltiota, joi
den yhteisöveron tason katsotaan eroavan 
olennaisesti yhteisöjen Suomessa suoritetta
van veron tasosta. 

Erityisellä veronhuojennuksella tarkoite
taan veronhuojennuksia, jotka eivät ole yhtä
läisin perustein kaikkien tämän valtion alu
eella toimivien yritysten saatavilla. Erityise
nä veronhuojennuksena ei pidettäisi veroso
pimusvaltion yleiseen verojärjestelmään si
sältyviä, tavanomaisina pidettäviä ja kaikkia 
verovelvollisia koskevia säännöksiä, kuten 
myyntivoittoja koskevia yleisiä veronhuojen
nuksia. Erityisen veronhuojennuksen käsitet
tä on lähemmin kuvattu mainitussa verohal
lituksen tiedotteessa sekä väliyhteisölain 
muuttamisesta annetun lain perusteluissa 
(HE 15511994 vp). 

Pykälän 2 momentin mukaan voitaisiin 
6 a §:ää 1 momentin estämättä soveltaa, jos 
yhteisön tuloverotuksen taso asuinvaltiassaan 
ylittää väliyhteisölain 2 §:n 1 momentissa 
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säädetyn tason, eli on vähintään 3/5 Suo
messa asuvan yhteisön verotuksen tasosta 
täällä. Tuloverotuksen tason arvioinnin pe
rusteena käytettävä tulo laskettaisiin väliyh
teisölain 2 §:n 3 momentin mukaisesti. 

6 d §. Pykälässä säädettäisiin osinkoylijää
mien siirtymisestä omistajanvaihdostilanteis
sa. 

Pykälän 1 momentin mukaan osinkoylijää
miä ei otettaisi huomioon, jos osinkoylijää
män syntymisvuonna tai sen jälkeen yli puo
let yhtiön osakkeista tai osuuksista on muun 
saannon kuin perinnön tai testamentin vuok
si vaihtanut omistajaa tai yli puolet sen jäse
nistä on vaihtunut. Myös välilliset omista
janvaihdokset johtaisivat osinkoylijäämien 
menettämiseen samoin edellytyksin kuin ve
roylijäämiä koskevissa säännöksissä. 

Pykälän 2 momentissa on pörssiyhtiöihin 
sovellettava poikkeussäännös, joka vastaa 
veroylijäämiä koskevan 8 §:n 4 momenttia. 

Osinkoylijäämiin sovellettaisiin samanlais
ta poikkeuslupamenettelyä kuin veroylijää
miin. Pykälän 3 momentin mukaan verovi
rasto voisi erityisistä syistä, milloin se yhti
ön toiminnan jatkumisen kannalta on tar
peen, hakemuksesta myöntää oikeuden osin
koylijäämien huomioon ottamiseen. Lupa
harkinnassa voitaisiin noudattaa pitkälti sa
moja periaatteita, joita noudatetaan veroyli
jäämien siirtymistä koskevia hakemuksia kä
siteltäessä. 

Pykälän 4--6 momentissa säädettäisiin 
osinkoylijäämien siirtymisestä jakautumisen 
ja sulautumisen yhteydessä. Säännökset vas
taisivat pitkälti lain 10 §:n veroylijäämien 
siirtymistä koskevia säännöksiä. 

Jakautumisessa osinkoylijäämät siirtyisivät 
5 momentin mukaan, jos vastaanottavan yh
teisön osakkaat ovat osinkoylijäämien synty
misvuoden alusta lukien omistaneet yli puo
let jakautuvan yhteisön osakkeista. Omis
tusosuusvaatimus on sama kuin veroylijää
miä koskevassa 10 §:ssä. Sulautumisessa 
osinkoylijäämät siirtyisivät 6 momentin mu
kaisesti kuitenkin vain, jos vastaanottava 
yhteisö on omistanut vähintään yhdeksän 
kymmenesosaa sulantuvan yhteisön osak
keista. Alemman omistusosuusvaatimuksen 
soveltaminen sulautumisessa tarjoaisi mah
dollisuuden 6 b §:n 2 momentissa asetetun 
yhdeksän kymmenesosan omistusosuusvaati
muksen kiertämiseen sulauttamaila osinko
ylijäämiä omaava yhtiö emoyhtiöönsä. 

7 §. Pykälää muutettaisiin siten, että koti
maiselta tytäryhtiöltä saatua osinkoa, joka 

6 b §:ää sovellettaessa katsottaisiin emoyh
tiön verotuksessa vieraasta valtiosta saaduksi 
verovapaaksi osingoksi, ei luettaisi vertailu
veron perusteena olevaan verotettavaan tu
loon. Sama koskisi osinkoon liittyvää hyvi
tystä. Emoyhtiön jakaessa tuollaisia osinkoj~ 
edelleen yhtiölle voisi tulla määrättäväks1 
täydennysveroa, jos osinkoa jaetaan Suomes
sa yleisesti verovelvollisille. Säännös sijoi
tettaisiin pykälän uuteen 3 momenttiin. 

Veronkorotuksen käsittelyä vertailuveroa 
laskettaessa koskeva säännös siirrettäisiin 
pykälän selkeyttämiseksi uuteen 2 moment
tiin. 

Vieraasta valtiosta suoritetun veron vähen
tämistä Suomessa suoritettavasta verosta 
koskeva maininta siirrettäisiin uuteen 3 mo
menttiin. Säännöstä selvennettäisiin samalla 
siten, että siitä kävisi nimenomaisesti ilmi, 
että vieraassa valtiossa suoritettu vero on vä
hennettävä verotettavan tulon mukaan lasket
tavasta verosta. Nykyisen säännöksen mu
kaan tuota veroa ei lueta vertailuveroon. Il
maus "ei lueta" on saattanut aiheuttaa epätie
toisuutta säännöksen tarkoituksesta. 

Lisäksi ehdotetaan, että pykälään nykyisin 
sisältyvä maininta tappioiden vähentämisestä 
vertailuveroa laskettaessa poistettaisiin tar
peettomana. Tappioiden vähentämistä kos
keva maininta on sisältynyt yhtiöveron hyvi
tyslakiin sen voimaantulosta lähtien ja pe
rustuu vuoden 1989 tuloverolakiin 
(1043/1974), jossa verotettavalla tulolla tar
koitettiin määrää, josta tappiota ei ollut vä
hennetty. Tappioiden vähentämisestä säädet
tiin tuolloin erillisessä tappiontasauksesta 
tuloverotuksessa annetussa laissa (362/1968). 
Pääomaverouudistuksen yhteydessä tappion
tasaosta koskevat säännökset sisällytettiin 
voimassa olevaan tuloverolakiin 
(1535/1992), jossa verotettavalla tulolla tar
koitetaan tappioiden vähentämisen jälkeistä 
määrää. 

9 §. Pykälän 2 momentti, joka sisältää ny
kyisen täydennysverohuojennusta koskevan 
säännöksen, kumottaisiin. 

2. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mah
dollisimman pian sen jälkeen, kun se on hy
väksytty ja vahvistettu. Lakia sovellettaisiin 
ensimmäisen kerran vuodelta 2000 toimitet
tavassa verotuksessa. 

Osinkoylijääminä otettaisiin huomioon ve-
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rovuodelta 2000 ja sen jälkeen syntyvät 
osinkoy Ii jäämät. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo
tus: 

Laki 

yhtiöveron hyvityksestä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan yhtiöveron hyvityksestä 29 päivänä joulukuuta 1988 annetun lain (1232/1988) 

9 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 110411994, 
muutetaan 5 §:n 3 ja 4 momentti ja 7 §, sellaisina kuin ne ovat, 5 §:n 3 momentti laissa 

932/1993, 4 momentti laissa 472/1998 ja 7 §laissa 1542/1992 sekä 
lisätään lakiin uusi 6 a-6 d § seuraavasti: 

5 § 

Hyväksi lukematta jäänyt hyvityksen mää
rä (käyttämätön hyvitys) vähennetään 1 ja 
2 momentissa säädetyllä tavalla myöhemmil
tä verovuosilta määrätyistä tuloveroista, ei 
kuitenkaan pidemmältä ajalta kuin kymme
neltä verovuodelta. Käyttämättömät hyvityk
set vähennetään verovuonna saatuun tuloon 
perustuvan yhtiöveron hyvityksen hyväksi 
lukemisen jälkeen siinä järjestyksessä, jossa 
ne ovat syntyneet. 

Mitä 3 momentissa säädetään, ei sovelleta 
peiteltyyn osinkoon perustuvaan hyvityk
seen. Jos verovelvollisella on oikeus hyvi
tykseen myös muun verovuonna saamansa 
tulon kuin peitellyn osingon perusteella, lue
taan osingonsaajan hyväksi 1 momenttia 
sovellettaessa ensin muun tulon perusteella 
saatu hyvitys. 

6a§ 
Tuloveron vähimmäismäärää laskettaessa 

jaettavaksi päätettyyn osinkoon ei lueta ra
joitetusti verovelvollisille osingonsaajille 
jaettua osinkoa. Jaettavaksi päätettyyn osin
koon jätetään kuitenkin lukematta enintään 
yhtiön verovuonna vieraasta valtiosta saami
en elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 
(360/1968) 6 §:n 2 momentin nojalla Suo
men verosta vapaiden osinkojen määrä. 

Jos yhtiön verovuonna vieraasta valtiosta 
saamien Suomen verosta vapaiden osinkojen 
määrä on verovuonna rajoitetusti verovelvol
lisille jaetun osingon määrää suurempi, ero
tus (osinkoylijäämä) otetaan seuraavina ve
rovuosina huomioon vieraasta valtiosta saa-

tujen Suomen verosta vapaiden osinkojen li
säyksenä siten kuin 3 momentissa säädetään. 

Osinkoylijäämät otetaan huomioon kym
meneltä verovuotta edeltäneeltä vuodelta ai
kaisimmasta vuodesta alkaen, kunnes yhtiön 
verovuonna vieraasta valtiosta saamien Suo
men verosta vapaiden osinkojen määrä on 
rajoitetusti verovelvollisille jaetun osinkojen 
määrän suuruinen. 

Edellä tarkoitettuna rajoitetusti verovelvol
lisena osingonsaajana ei pidetä sitä, jolla on 
oikeus yhtiöveron hyvitykseen, eikä yhtei
söä, joka on Suomessa asuvien välittömässä 
tai välillisessä määräämisvallassa. 

6b§ 
Yhtiön vieraasta valtiosta saamaksi Suo

men verosta vapaaksi osingoksi katsotaan 
myös yhtiön vaatimuksesta sen kotimaiselta 
tytäryhtiöitään saama osinko siltä osin kuin 
sitä ei rajoitetusti verovelvolliselle jaettuna 
olisi luettu tytäryhtiön jakamaan osinkoon 
tytäryhtiön tuloveron vähimmäismäärää 
6 a §:n mukaisesti laskettaessa. Tytäryhtiön 
verotuksessa vastaava määrä katsotaan jae
tuksi rajoitetusti verovelvolliselle. 

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan 
vain, jos osingonsaajayhtiö on ollut osinkoa 
jakavan yhtiön konserniavustuksesta vero
tuksessa annetun lain (82511986) 3 §:ssä 
tarkoitettu emoyhtiö keskeytyksettä siitä 
ajankohdasta, jona osinkoa jakava yhtiö on 
saanut osingon vieraasta valtiosta siihen 
ajankohtaan, jona osingonsaajayhtiö on saa
nut osingon. Jos osinkoa jakavan yhtiön on 
katsottu saaneen osingon vieraasta valtiosta 
tämän pykälän nojalla, edellytyksenä on Ii-
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säksi, että emoyhtiö on ollut osingon ulko
maiselta yhteisöitä alunperin saaneen yhtiön 
konserniavustuksesta verotuksessa annetun 
lain 3 §:ssä tarkoitettu emoyhtiö silloin, kun 
osinko on saatu ulkomaiselta yhteisöltä. 

Osingonsaajayhtiön on esitettävä 1 mo
mentissa tarkoitettu vaatimus ennen osinkoa 
jakavan yhtiön sen verovuoden verotuksen 
päättymistä, jolta osinko on jaettu sekä esi
tettävä selvitys 1 ja 2 momentissa tarkoitet
tujen edellytysten täyttymisestä. 

6 c § 
Tämän lain 6 a §:ää sovelletaan vain, jos 

Suomella on osinkoa maksavan yhteisön 
asuinvaltion kanssa voimassa kaksinkertaisen 
verotuksen välttämistä koskeva sopimus, yh
teisöä on sopimuksen mukaan pidettävä 
tuossa valtiossa asuvana ja sopimusta sovel
letaan yhteisön saamaan tuloon, edellyttäen, 
että yhteisöt siinä valtiossa ovat velvollisia 
suorittamaan tulostaan veroa, joka ei ulko
maisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuk
sesta annetun lain (1217/1994) 2 §:n 4 mo
mentissa tarkoitetulla tavalla olennaisesti 
eroa yhteisöjen Suomessa tulostaan suoritet
tavasta verosta, eikä yhteisö ole saanut hyö
tyä tämän valtion erityisestä veronhuojen
nuslainsäädännöstä. 

Tämän lain 6 a §:ää sovelletaan 1 momen
tin estämättä kuitenkin myös, jos selvitetään, 
että yhteisön tuloverotuksen tosiasiallinen 
taso asuinvaltiassaan ylittää ulkomaisten vä
liyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun 
lain 2 §:n 1 ja 3 momentin mukaisen tason. 

6 d § 
Osinkoylijäämiä ei oteta huomioon, jos 

osinkoylijäämän syntyruisvuonna tai sen jäl
keen yli puolet yhtiön osakkeista tai osuuk
sista on muun saannon kuin perinnön tai tes
tamentin vuoksi vaihtanut omistajaa tai yli 
puolet sen jäsenistä on vaihtunut. Jos vähin
tään 20 prosenttia yhtiön osakkeista tai 
osuuksista omistavassa yhteisössä tai yhty
mässä on tapahtunut vastaava omistajanvaih
dos, yhteisön tai yhtymän omistamien osak
keiden tai osuuksien katsotaan vaihtaneen 
omistajaa. 

Pörssiyhtiön osinkoylijäämä otetaan 1 mo
mentin estämättä huomioon, jos yhtiön 
muista kuin julkisen kaupankäynnin kohtee
na olevista osakkeista yli puolet ei ole vaih
tanut omistajaa 1 momentissa tarkoitetulla 
tavalla. Pörssiyhtiön omistamien osakkeiden 
ei tällöin katsota vaihtaneen omistajaa 1 mo-

mentin jälkimmäistä virkettä sovellettaessa. 
Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde

tään, verovirasto voi erityisistä syistä, mil
loin se yhtiön toiminnan jatkumisen kannalta 
on tarpeen, hakemuksesta myöntää oikeuden 
osinkoylijäämien huomioon ottamiseen. 

Yhteisön jakauduttua jakautuvan yhteisön 
käyttämättömät osinkoylijäämät siirtyvät 
vastaanottaville yhteisöille samassa suhteessa 
kuin jakautuvan yhteisön varallisuusverolain 
27 §:ssä tarkoitettu nettovarallisuus siirtyy 
vastaanottaville yhteisöille 

Yhteisöjen jakauduttua vastaanottavana 
yhteisöllä on oikeus käyttää jakautuvan yh
teisön käyttämättömät osinkoylijäämät, jos 
vastaanottavan yhteisön osakkaat tai jäsenet 
ovat sen verovuoden alusta lukien, jonka 
osinkoylijäämästä on kysymys, omistaneet 
yli puolet jakautuvan yhteisön osakkeista tai 
osuuksista. 

Yhteisöjen sulauduttua vastaanottavana yh
teisöllä on oikeus käyttää sulautuvan yhtei
sön käyttämättömät osinkoylijäämät, jos vas
taanottava yhteisö on sen verovuoden alusta 
lukien, jonka osinkoylijäämästä on kysymys, 
omistanut vähintään yhdeksän kymmenes
osaa sulautuvan yhteisön osakkeista tai 
osuuksista. V astaanottavalla osuuskunnalla 
tai säästöpankilla on kuitenkin aina oikeus 
käyttää sulautuvan osuuskunnan tai säästö
pankin osinkoylijäämät, jotka ovat syntyneet 
sinä verovuonna, jona sulautuminen on ta
pahtunut, tai kahtena sitä edeltäneenä vero
vuonna. 

7 § 
Laskettaessa, onko yhtiön vero vähintään 

tuloveron vähimmäismäärän suuruinen, ote
taan yhtiön verona (vertailuvero) huomioon 
se tulovero, joka yhtiölle 3 momentissa tar
koitettujen vähennysten jälkeen olisi mak
suunpantava yhtiön verotettavan tulon perus
teella sekä Suomessa verovapaasta tai ve
rosopimuksen mukaan Suomessa verosta 
vapautetusta osinkotulosta vieraassa valtiossa 
suoritettu vero. 

Vertailuveroa laskettaessa ei oteta huomi
oon veronkorotusta. 

Vertailuveroa laskettaessa vähennetään yh
tiön tulosta 6 b §:n nojalla vieraasta valtiosta 
saaduksi katsottu osinko ja siihen liittyvä 
hyvitys ja yhtiön verosta Suomessa suoritet
tavasta verosta vähennettävä vieraassa val
tiossa suoritetun veron määrä. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
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kuuta . 
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuo

delta 2000 toimitettavassa verotuksessa. Lain 

Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 1999 

6 a §:ssä tarkoitettuina osinkoylijääminä ote
taan huomioon verovuodelta 2000 ja sen jäl
keen syntyneet ylijäämät 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Valtiovarainministeri Sauli Niinistö 
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Liite 

Laki 

yhtiöveron hyvityksestä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan yhtiöveron hyvityksestä 29 päivänä joulukuuta 1988 annetun lain (1232/1988) 

9 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1104/1994, 
muutetaan 5 §:n 3 ja 4 momentti ja 7 §, sellaisina kuin ne ovat, 5 §:n 3 momentti laissa 

932/1993, 4 momentti laissa 47211998 ja 7 §laissa 154211992 sekä 
lisätään lakiin uusi 6 a-6 d § seuraavasti 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

5 § 

Hyväksi lukematta jäänyt hyvityksen mää
rä (käyttämätön hyvitys) vähennetään 1 ja 
2 momentissa säädetyllä tavalla myöhemmil
tä verovuosilta määrätyistä tuloveroista, ei 
kuitenkaan pitemmältä ajalta kuin kymme
neltä verovuodelta. Käyttämättömät hyvityk
set vähennetään siinä järjestyksessä, jossa ne 
ovat syntyneet. 

Mitä 3 momentissa säädetään, ei sovelleta 
peiteltyyn osinkoon perustuvaan hyvityk
seen. Jos verovelvollisella on verovuonna 
oikeus hyvitykseen myös muun tulon kuin 
peitellyn osingon perusteella, luetaan osin
gonsaajan hyväksi 1 momenttia sovelletta
essa ensin muun tulon perusteella saatu hy
vitys. 

Hyväksi lukematta jäänyt hyvityksen mää
rä (käyttämätön hyvitys) vähennetään 1 ja 
2 momentissa säädetyllä tavalla myöhemmil
tä verovuosilta määrätyistä tuloveroista, ei 
kuitenkaan pidemmältä ajalta kuin kymme
neltä verovuodelta. Käyttämättömät hyvityk
set vähennetään verovuonna saatuun tuloon 
perustuvan yhtiöveron hyvityksen hyväksi 
lukemisen jälkeen siinä järjestyksessä, jossa 
ne ovat syntyneet. 

Mitä 3 momentissa säädetään, ei sovelleta 
peiteltyyn osinkoon perustuvaan hyvityk
seen. Jos verovelvollisella on oikeus hyvi
tykseen myös muun verovuonna saamansa 
tulon kuin peitellyn osingon perusteella, lue
taan osingonsaajan hyväksi 1 momenttia so
vellettaessa ensin muun tulon perusteella 
saatu hyvitys. 

6a§ 
Tuloveron vähimmäismäärää laskettaessa 

jaettavaksi päätettyyn osinkoon ei lueta ra
joitetusti verovelvollisille osingonsaajille 
jaettua osinkoa. Jaettavaksi päätettyyn osin
koon jätetään kuitenkin lukematta enintään 
yhtiön verovuonna vieraasta valtiosta saami
en elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 
(36011968) 6 §:n 2 momentin nojalla Suo
men verosta vapautettujen osinkojen määrä. 

Jos yhtiön verovuonna vieraasta valtiosta 
saamien Suomen verosta vapautettujen osin
kojen määrä on verovuonna rajoitetusti ve
rovelvollisille jaetun osingon määrää suu
rempi, erotus (osinkoylijäämä) otetaan seu
raavina verovuosina huomioon vieraasta val
tiosta saatujen Suomen verosta vapaiden 
osinkojen lisäyksenä siten kuin 3 momentis-
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Ehdotus 

sa säädetään. 
Osinkoylijäämät otetaan huomioon kym

meneltä verovuotta edeltäneeltä vuodelta 
aikaisimmasta vuodesta alkaen, kunnes yhti
ön verovuonna vieraasta valtiosta saamien 
Suomen verosta vapaiden osinkojen määrä 
on rajoitetusti verovelvollisille jaetun osin
kojen määrän suuruinen. 

Edellä tarkoitettuna rajoitetusti verovelvol
lisena osingonsaajana ei pidetä sitä, jolla on 
oikeus yhtiöveron hyvitykseen, eikä yhtei
söä, joka on Suomessa asuvien välittömässä 
tai välillisessä määräämisvallassa. 

6 b § 
Yhtiön vieraasta valtiosta saamaksi Suo

men verosta vapaaksi osingoksi katsotaan 
myös yhtiön vaatimuksesta sen kotimaiselta 
tytäryhtiöitään saama osinko siltä osin kuin 
sitä ei rajoitetusti verovelvolliselle jaettuna 
olisi luettu tytäryhtiön jakamaan osinkoon 
tytäryhtiön tuloveron vähimmäismäärää 6 a 
§:n mukaisesti laskettaessa. Tytäryhtiön ve
rotuksessa vastaava määrä katsotaan jaetuksi 
rajoitetusti verovelvolliselle. 

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan 
vain, jos osingonsaajayhtiö on ollut osinkoa 
jakavan yhtiön konserniavustuksesta vero
tuksessa annetun lain (825/1986) 3 §:ssä 
tarkoitettu emoyhtiö keskeytyksettä siitä 
ajankohdasta, jona osinkoa jakava yhtiö on 
saanut osingon vieraasta valtiosta siihen 
ajankohtaan, jona osingonsaajayhtiö on saa
nut osingon. Jos osinkoa jakavan yhtiön on 
katsottu saaneen osingon vieraasta valtiosta 
tämän pykälän nojalla, edellytyksenä on li
säksi, että emoyhtiö on ollut osingon ulko
maiselta yhteisöitä alunperin saaneen yhtiön 
konserniavustuksesta verotuksessa annetun 
lain 3 §:ssä tarkoitettu emoyhtiö silloin, kun 
osinko on saatu ulkomaiselta yhteisöltä. 

Osingonsaajayhtiön on esitettävä 1 mo
mentissa tarkoitettu vaatimus ennen osinkoa 
jakavan yhtiön sen verovuoden verotuksen 
päättymistä, jolta osinko on jaettu sekä esi
tettävä selvitys 1 ja 2 momentissa tarkoitet
tujen edellytysten täyttymisestä. 

6 c § 
Tämän lain 6 a §:ää sovelletaan vain, jos 

Suomella on osinkoa maksavan yhteisön 
asuinvaltion kanssa voimassa kaksinkertaisen 
verotuksen välttämistä koskeva sopimus, 
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Ehdotus 

yhteisöä on sopimuksen mukaan pidettävä 
tuossa valtiossa asuvanaja sopimusta sovel
letaan yhteisön saamaan tuloon, edellyttäen, 
että yhteisöt siinä valtiossa ovat velvollisia 
suorittamaan tulostaan veroa, joka ei ulko
maisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuk
sesta annetun lain (121711994) 2 §:n 4 mo
mentissa tarkoitetulla tavalla olennaisesti 
eroa yhteisöjen Suomessa tulostaan suoritet
tavasta verosta, eikä yhteisö ole saanut hyö
tyä tämän valtion erityisestä veronhuojen
nus lainsäädännöstä. 

Tämän lain 6 a §:ää sovelletaan 1 momen
tin estämättä kuitenkin myös, jos selvitetään, 
että yhteisön tuloverotuksen tosiasiallinen 
taso asuinvaltiassaan ylittää ulkomaisten vä
liyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun 
lain 2 §:n 1 ja 3 momentin mukaisen tason. 

6d§ 
Osinkoylijäämiä ei oteta huomioon, jos 

osinkoylijäämän syntymisvuonna tai sen jäl
keen yli puolet yhtiön osakkeista tai osuuk
sista on muun saannon kuin perinnön tai tes
tamentin vuoksi vaihtanut omistajaa tai yli 
puolet sen jäsenistä on vaihtunut. Jos vähin
tään 20 prosenttia yhtiön osakkeista tai 
osuuksista omistavassa yhteisössä tai yhty
mässä on tapahtunut vastaava omistajanvaih
dos, yhteisön tai yhtymän omistamien osak
keiden tai osuuksien katsotaan vaihtaneen 
omistajaa. 

Pörssiyhtiön osinkoylijäämä otetaan 1 mo
mentin estämättä huomioon, jos yhtiön 
muista kuin julkisen kaupankäynnin kohtee
na olevista osakkeista yli puolet ei ole vaih
tanut omistajaa 1 momentissa tarkoitetulla 
tavalla. Pörssiyhtiön omistamien osakkeiden 
ei tällöin katsota vaihtaneen omistajaa 1 mo
mentin jälkimmäistä virkettä sovellettaessa. 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde
tään, verovirasto voi erityisistä syistä, mil
loin se yhtiön toiminnan jatkumisen kannalta 
on tarpeen, hakemuksesta myöntää oikeuden 
osinkoylijäämien huomioon ottamiseen. 

Yhteisön jakauduttua jakautuvan yhteisön 
käyttämättömät osinkoylijäämät siirtyvät 
vastaanottaville yhteisöille samassa suhteessa 
kuin jakautuvan yhteisön varallisuusverolain 
27 §:ssä tarkoitettu nettovarallisuus siirtyy 
vastaanoitaville yhteisöille 

Yhteisöjen jakauduttua vastaanottavalla 
yhteisöllä on oikeus käyttää jakautuvan yh-
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7 § 
Laskettaessa onko yhtiön vero vähintään 

tuloveron vähimmäismäärän suuruinen, ote
taan huomioon se tulovero, joka yhtiölle 
aikaisempien vuosien tappioiden vähentämi
sen jälkeen jäävästä verotettavasta tulosta 
olisi maksuunpantava ja Suomessa verova
paasta tai verosopimuksen mukaan Suomes
sa verosta vapautetusta osinkotulosta vie
raassa valtiossa suoritettu vero (vertailuve
ro ). Veronkorotusta ei oteta huomioon eikä 
vertailuveroon lueta Suomessa suoritettavas
ta verosta vähennettävää vieraassa valtiossa 
suoritetun veron määrää. 

Ehdotus 

teisön käyttämättömät osinkoylijäämät, jos 
vastaanottavan yhteisön osakkaat tai jäsenet 
ovat sen verovuoden alusta lukien, jonka 
osinkoylijäämästä on kysymys, omistaneet 
yli puolet jakautuvan yhteisön osakkeista tai 
osuuksista. 

Yhteisöjen sulauduttua vastaanottavalla 
yhteisöllä on oikeus käyttää sulautuvan yh
teisön käyttämättömät osinkoylijäämät, jos 
vastaanottava yhteisö on sen verovuoden 
alusta lukien, jonka osinkoylijäämästä on 
kysymys, omistanut vähintään yhdeksän 
kymmenesosaa sulautuvan yhteisön osak
keista tai osuuksista. V astaanottavalla osuus
kunnalla tai säästöpankilla on kuitenkin aina 
oikeus käyttää sulautuvan osuuskunnan tai 
säästöpankin veroylijäämät, jotka ovat syn
tyneet sinä verovuonna, jona sulautuminen 
on tapahtunut, tai kahtena sitä edeltäneenä 
verovuonna. 

7 § 
Laskettaessa, onko yhtiön vero vähintään 

tuloveron vähimmäismäärän suuruinen, ote
taan yhtiön verona (verlailuvero) huomioon 
se tulovero, joka yhtiölle 3 momentissa tar
koitettujen vähennysten jälkeen olisi mak
suunpantava yhtiön verotettavan tulon perus
teella sekä Suomessa verovapaasta tai ve
rosopimuksen mukaan Suomessa verosta 
vapautetusta osinkotulosta vieraassa valtiossa 
suoritettu vero. 

Vertailuveroa laskettaessa ei oteta huomi
oon veronkorotusta. 

Vertailuveroa laskettaessa vähennetään yh
tiön tulosta 6 b §:n nojalla vieraasta valtiosta 
saaduksi katsottu osinko ja siihen liittyvä 
hyvitys ja yhtiön verosta Suomessa suoritet
tavasta verosta vähennettävä vieraassa val
tiossa suoritetun veron määrä. 

9 § 

Täydennysveroa ei määrätä siltä osin kuin: (2 mom. kumotaan) 
1) verovuodelta jaettavaksi päätetyn osin-

gon määrä ei ylitä yhtiön verovuonna vie-
raasta valtiosta saamien Suomen verosta va-
pautettujen osinkojen määrää, johon ei lueta 
vieraassa valtiossa osingosta suoritettua ve-
roa, ja 

2) osingonsaaja on rajoitetusti verovelvol
linen yhteisö, jolla ei ole oikeutta yhtiöveron 
hyvitykseen ja joka on 1 kohdassa tarkoite-
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tun verovuoden päättyessä välittömästi omis
tanut vähintään 25 prosenttia osinkoa jaka
van yhtiön pääomasta; tässä kohdassa tarkoi
tettuna osingonsaajana ei pidetä yhteisöä, jo
ka on Suomessa asuvien välittömässä tai vä
lillisessä määräämisvallassa. 

Ehdotus 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta . 

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran ve
rovuodelta 2000 toimiteltavassa verotukses
sa. Lain 6 a §:ssä tarkoitettuina osinkoylijää
minä otetaan huomioon verovuodelta 2000 
ja sen jälkeen syntyneet ylijäämät 




