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Hallituksen esitys Eduskunnalle pääomatulojen ja yhteisön 
tuloveroprosentin korottamisesta sekä siitä aiheutuviksi muutok
siksi tuloverolainsäädäntöön 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tulo
verolakia siten, että pääomatulojen ja yh
teisön ja yhteisetuuden tuloveroprosentti ko
rotettaisiin 28 prosentista 29 prosenttiin. Ra
joitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuu
den verottamisesta annettua lakia muutettai
siin vastaavasti. Lisäksi ehdotetaan muutet
tavaksi korkotulon lähdeverosta annettua 
lakia ja yhtiöveron hyvityksestä annettua 
lakia siten, että korkotulosta suoritettava läh
devero samoin kuin osingonsaajalle myön
nettävä yhtiöveron hyvitys ja yhtiön tulove
ron vähimmäismäärä vastaisivat korotettavia 
verokanto ja. 

Lisäksi ehdotetaan tarkistettavaksi korko
tulon lähdeverosta annetun lain sovelta
misalaa. 

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voi
maan vuoden 2000 alusta. Niitä sovellettai
siin ensimmäisen kerran vuodelta 2000 toi
mitettavassa verotuksessa. Rajoitetusti vero
velvollisen lähdeverotusta koskevia säännök
siä sovellettaisiin lain voimaantulon jälkeen 
saatuihin tuloihin ja korkotulon lähdevero
tusta koskevia säännöksiä vuodelta 2000 ja 
sen jälkeiselta ajalta kertyvään korkoon. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2000 talous
arvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväk
si sen yhteydessä. 

PERUSTELUT 

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset 

1.1. Pääomatulojen ja yhteisöjen 
tuloveroprosentti 

Tuloverolain (1535/1992) 124 §:n 2 mo
mentin mukaan pääomatulojen sekä yhteisön 
ja yhteisetuuden tuloveroprosentti on 28. Sa
maa verokantaa sovelletaan rajoitetusti vero
velvollisen tulon ja varallisuuden verottami
sesta annetun lain (62711978) 7 §:ssä tarkoi
tettuihin pääomatuloihin, joista vero peritään 
lähdeverona, samoin kuin lain 13 §:n 1 ja 
2 momentissa tarkoitettuun pääomatuloon ja 
yhteisön tuloon, joiden osalta verotus toimi
tetaan verotusmenettelystä annetussa iaissa 
(1558/ 1995) tarkoitetussa järjestyksessä. Ra
joitetusti verovelvollisen saamasta puun 
myyntitulosta lähdeveroprosentti on kuiten
kin 18. Pääomatulojen verokantaa sovelle
taan lisäksi korkotulon lähdeverosta annetun 
lain (1341/1990) 6 §:n 1 momentin mukaan 
talletukselle ja joukkovelkakirjalainalle mak-
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settuun korkoon. 
Yhtiöveron hyvityksestä annetun lain 

(123211988) 4 §:n mukaan osingonsaajana 
on oikeus yhtiöveron hyvitykseen. Hyvityk
sen määrä, 7118 osingosta, vastaa osakkaan 
pääomatuloksi luettavan osingon ja hyvityk
sen yhteismäärästä menevää veroa. Yhtiön 
on lain 6 §:n mukaan vastaavasti suoritettava 
tuloveroa vähintään 7/18 jaettavaksi pääte
tystä osingosta, mikä vastaa 28 prosentin 
vero kantaa. 

Vuoden 1993 alusta pääoma- ja yritysvero
uudistuksen tullessa voimaan sovellettiin 25 
prosentin verokantaa. Verokanta korotettiin 
Ruotsin ja Norjan tasolle 28 prosenttiin vuo
den 1996 alusta. 

Pääministeri Paavo Lipposen toisen halli
tuksen hallitusohjelman mukaan pääoma-, 
yhteisö- ja korkotulojen verokanta korote
taan 29 prosenttiin vuodesta 2000 lukien 
koko vaalikauden ajaksi. Hallitusohjelman 
mukaisesti ehdotetaan tuloverolain 124 §:n 
2 momenttia muutettavaksi siten, että pää-
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omatulojen sekä yhteisön ja yhteisetuuden 
tuloveroprosentti korotettaisiin 29 prosent
tiin. Saman pykälän 3 momentissa säädettyä 
osittain verovapaiden yhteisöjen tulovero
prosenttia tarkistettaisiin vastaavasti. En
siasuntoon kohdistuvista koroista myönnettä
vä alijäämähyvitys on tarkoitus säilyttää ny
kyisellään eli 30 prosentin tasolla, joten 
myös tuloverolain 131 §:n 3 momenttia tar
kistettaisiin siten, että ensiasunnon perusteel
la myönnettävä korotus alijäämähyvitykseen 
olisi kahden sijasta yksi prosenttiyksikkö. 

Pääomatulojen ja yhteisöjen tuloveropro
sentin korotuksen johdosta ehdotetaan myös 
muita edellä mainittuja lakeja muutettavaksi. 
Korkotulon lähdeverosta annetun lain 6 §:n 
1 momenttia ja rajoitetusti verovelvollisten 
tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun 
lain 7 ja 13 §:ää muutettaisiin siten, että 28 
prosentin verokanta korotettaisiin 29 pro
senttiin. Rajoitetusti verovelvollisen saamaan 
puun myyntituloon sovellettava verokanta 
korotettaisiin 18 prosentista 19 prosenttiin. 

Yhteisöverokannan korotusta vastaavasti 
muutettaisiin yhtiöveron hyvityksestä anne
tun lain 4 §:n 1 momenttia sekä 6 §:n 1 mo
menttia siten, että yhtiöveron hyvityksen ja 
yhtiön tuloveron vähimmäismäärä olisi 
7/18:n sijasta 29171 osingosta. 

Vuosina 1996-1999 päättyneiltä tilikau
silta jaettavaan voittoon kohdistunut yhtiöve
ro on määräytynyt 28 prosentin verokannan 
mukaan, ja tuloveron vähimmäismäärä on 
ollut 7/18 jaettavaksi päätetyn osingon mää
rästä. Jotta ennen vuotta 2000 päättyväitä 
verovuodelta jaettavaan osinkoon liittyvä 
yhtiöveron hyvitys vastaisi yhtiön asian
omaisen verovuoden veroa, lain 14 §:n 
2 momentin siirtymäsäännöstä tarkistettaisiin 
siten, että yhtiöveron hyvityksen suuruus 
olisi 7/18 osingon määrästä, jos osinko jae
taan verovuosilta 1996--1999. 

1.2. Korlmtulon lähdeverosta annetun lain 
soveltamisala 

Korkotulon lähdeverosta annetun lain mu
kaan lähdeveroa on suoritettava 3 §:n 1 mo
mentin 1 kohdassa tarkoitettujen talletuskor
kojen lisäksi momentin 2 kohdassa tarkoi
tetuista koroista, jotka on maksettu valtion 
liikkeeseen laskemalle tai obligaatio- ja de
bentuurilainoista sekä muista joukkovelka
kirjalainoista annetussa laissa (553/1969) tar
kOitetulle yleisön merkittäväksi tarjotulle 

joukkovelkakirjalainalle. Viimeksi mainittua 
lakia on sovellettu joukkovelkakirjoihin, jot
ka ilmeisesti on tarkoitettu yleiseen liikkee
seen laskettaviksi. Laki on kumottu vuoden 
1994 alusta mainitun lain kumoamisesta an
netulla lailla (742/1993), mutta kumotun lain 
säännöksiä sovelletaan kuitenkin niihin jouk
kovelkakirjalainoihin, joiden liikkeeseenlas
kuun on annettu lupa tai jotka on merkitty 
rekisteriin lain ollessa voimassa. 

Yleisölle merkittäväksi tarjotuista joukko
velkakirjalainoista on julkistettava rahoitus
tarkastuksen hyväksymä esite arvopaperi
markkinalain (740/1993) 2 luvun mukaisesti. 
Hyväksymisen jälkeen joukkovelkakirjalainat 
merkitään rahoitustarkastuksen pitämään 
luetteloon. Verohallituksen ohjeen mukaan 
mainittua 3 §:n 1 momentin 2 kohtaa sovel
letaan obligaatio- ja debentuurilainoista sekä 
muista joukkovelkakirjalainoista annetun lain 
kumoamisen jälkeen rahoitustarkastuksen 
pitämään luetteloon merkitylle joukkovelka
kirjalainalle maksettuun korkoon. Mainittu 
2 kohta ehdotetaan muutettavaksi vastaa
maan noudatettua käytäntöä siten, että sään
nöstä sovellettaisiin sellaisen yleisön merkit
täväksi tarjotun joukkovelkakirjalainan kor
koon, joka on merkittävä rahoitustarkastuk
sen pitämään luetteloon. Säännös koskisi 
velkakirjalain (622/1947) 34 §:ssä tarkoitet
tuja, julkisyhteisöjen tai kirjanpitovelvollis
ten liikkeeseen laskemien joukkovelkakirja
lainojen korkoja. 

Korkotulon lähdeverolakia ei kuitenkaan 
edelleenkään tulisi soveltaa, jos on ilmeistä, 
että koron nimellä pyritään verosyistä mak
samaan tosiasialliselta luonteeltaan muuta 
suoritusta, kuten palkkaa tai osinkoa. 

2. Esityksen vaikutukset 

Yhteisöjen verokannan korottamisen yh
dellä prosenttiyksiköllä arvioidaan lisäävän 
valtion verotuloja vuonna 2000 vajaalla 670 
miljoonalla markalla, kuntien tuloja noin 
410 miljoonalla markalla ja seurakuntien 
noin 20 miljoonalla markalla. 

Pääomatulojen veroprosentin korotus lisäi
si vastaavasti valtion verotuloja 175 miljoo
nalla markalla, mutta kunnille siitä aiheutuisi 
noin 20 miljoonan, kansaneläkelaitokselle 
noin 2 miljoonan ja seurakunnille noin 
1 miljoonan markan verotulojen menetys. 
Tämä johtuu alijäämähyvityksen korotukses
ta. Valtiolle suoritettavan korkotulon lähde
veron tuoton arvioidaan kasvavan tämän eh-
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dotuksen johdosta noin 30 miljoonalla mar
kalla vuonna 2000. 

Ehdotusten yhteisvaikutuksena eri veron
saajien verotulot kasvaisivat siten yhteensä 
vajaalla 1300 miljoonalla markalla. 

3. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä valtiova
rainministeriössä. 

4. Riippuvuus muista esityksistä 

Eduskunnassa on käsiteltävänä 24 päivänä 
syyskuuta annettu hallituksen esitys laeiksi 
verontilityslain 12 ja 29 §:n sekä tulovero
lain 21 ja 124 §:n muuttamisesta (HE 
7111999 vp). 

Tässä esityksessä ehdotetut muutokset ei
vät aiheuta muutostarvetta verontilityslakiin, 
koska mainitussa hallituksen esityksessä eh
dotetun mukaisissa veronsaajaryhmien jako
osuoksissa yhteisöjen verokannan korotus on 
jo otettu huomioon. Sen sijaan viimeksi mai
nittuun esitykseen sisältyvien tuloverolain 
124 §:n 2 ja 3 momenttia koskevat muu
tosehdotukset perustuvat 28 prosentin yh
teisöverokannan soveltamiseen vuonna 2000. 
Koska yhteisöverokanta ehdotetaan tässä esi-

tyksessä korotettavaksi 29 prosenttiin, olisi 
tuloverolain 124 §:n 2 ja 3 momentti hyväk
syttävä ja saatettava voimaan tässä esityk
sessä ehdotetun sisältöisinä. 

5. Voimaantulo ja soveltaminen 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan vuoden 
2000 alusta. 

Tuloverolain säännöksiä sovellettaisiin en
simmäisen kerran vuodelta 2000 toimitetta
vassa verotuksessa. Sama koskisi yhtiöveron 
hyvityksestä annetun lain säännöksiä lain 
14 §:n 2 momentissa mainituin poikkeuk
sin. Rajoitetusti verovelvollisen tulon ja va
rallisuuden verottamisesta annetun lain sään
nöksiä sovellettaisiin niin ikään ensimmäisen 
kerran vuodelta 2000 toimitettavassa vero
tuksessa. Lain lähdeveroa koskevia säännök
siä sovelletaan kuitenkin tuloon, joka saa
daan 1 päivänä tammikuuta 2000 tai sen jäl
keen. 

Korkotulon lähdeveroa perittäisiin korotet
tuna korosta, joka kertyy vuodelta 2000 ja 
sen jälkeiseltä ajalta. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo
tukset 
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1. 
Laki 

tuloverolain 124 ja 131 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 124 §:n 2 ja 

3 momentti sekä 131 §:n 3 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 124 §:n 2 ja 3 momentti laissa 1170/1998 ja 131 §:n 3 momentti 

laissa 1389/1995, seuraavasti: 

124 § 

V eron määräytyminen 

Pääomatulojen tuloveroprosentti on 29. 
Yhteisön ja yhteisetuuden tuloveroprosentti 
on niin ikään 29. Yhteisöjen ja yhteisetuuk
sien veron jakautumisesta eri veronsaajien 
kesken säädetään verontilityslaissa 
(532/1998). Yhteisön ja yhteisetuuden Ah
venanmaan maakunnasta saadusta tulosta 
suoritetaan kuitenkin verovuosilta 
2001-2003 veroa valtiolle 17,6378 prosent
tia. 

Edellä 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun 
osittain verovapaan yhteisön ja tiekunnan se
kä yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöstä 
saadun tulon tuloveroprosentti on 11 ,3622. 
Näiden yhteisöjen veron jakautumisesta kun
nan ja seurakunnan kesken säädetään veron
tilityslaissa. Edellä 21 §:n 2 momentissa tar-

koitetun yhteisön tuloveroprosentti on 
10,8025. 

131 § 

Alijäämähyvityksen määrä 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua tulove
roprosentin mukaista prosenttiosuutta pää
omatulolajin alijäämästä on korotettava yh
dellä prosenttiyksiköllä siltä osin kuin ali
jäämä on muodostunut ensiasunnon hankin
taan otetun asuntovelan koroista. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuu-
ta 20 . 

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuo
delta 2000 toimitettavassa verotuksessa. 
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2. 
Laki 

korkotulon lähdeverosta annetun lain 3 ja 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan korkotulon lähdeverosta 28 päivänä joulukuuta 1990 annetun lain (134111990) 

3 §:n 1 momentti ja 6 §:n 1 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 3 §:n 1 momentti osaksi laissa 139311991 ja 6 §:n 1 momentti lais

sa 1390/1995, seuraavasti: 

3 § 

Veron kohde 

Korkotulon lähdeveroa on suoritettava 
seuraavista kotimaasta saaduista korkotu
loista: 

1) yleisön talletusten vastaanottamiseen 
tarkoitetulle tilille kotimaiseen talletuspank
kiin tai ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa 
olevaan sivukonttoriin taikka vastaavalle 
tilille osuuskunnan säästökassaan, osuuskun
talain (247/1954) 18 a §:ssä tarkoitettuun 
lainausliikettä harjoittavaan osuuskuntaan 
taikka työnantajan perustamaan huoltokont
toriin tehdylle talletukselle maksetusta ko
rosta sekä 

2) velkakirjalain (622/1947) 34 §:ssä tar
koitetulle joukkovelkakirjalainalle maksetus
ta korosta, jos laina on tarjottu yleisön mer-

kittäväksi ja on merkittävä rahoitustarkastuk
sen pitämään luetteloon. 

6 § 

V eron määrä ja laskeminen 

Korkotulon lähdevero on 29 prosenttia 
talletukselle tai joukkovelkakirjalainalle 
maksetusta korosta. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 20 . 

Lain 6 §:ää sovelletaan vuodelta 2000 ja 
sen jälkeiseltä ajalta kertyvään tässä laissa 
tarkoitettuun korkoon. 
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3. 
Laki 

yhtiöveron hyvityksestä annetun lain muuttamisesta 

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

4 §:n 1 momentti, 6 §:n 1 momentti ja 14 §:n 2 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat laissa 1391/1995, seuraavasti: 

4§ 
Osingonsaajana on yhtiöltä verovuonna 

saamansa osingon perusteella oikeus yh
tiöveron hyvitykseen, jonka suuruus on 
29171 osingon määrästä. 

6 § 
Osinkoa jakavan yhtiön on suoritettava 

tuloveroa vähintään 29171 verovuodelta jaet
tavaksi päätetyn osingon määrästä (tuloveron 
vähimmäismäärä). 

14 § 

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuo
delta 1990 toimitettavassa verotuksessa, kui
tenkin siten, että verovuodelta 1990 jaetta
van osingon osalta tuloveron vähimmäismää
rä ja yhtiöveron hyvityksen suuruus on 
21129 osingon määrästä. Osingonsaajan ve-

rotuksessa lakia ei sovelleta ennen sen voi
maantuloa päättyneeitä tilikaudelta jaettuun 
osinkoon.Verovuodelta 1991 jaettavan osin
gon osalta tuloveron vähimmäismäärä ja yh
tiöveron hyvityksen suuruus on 2/3 osingon 
määrästä. V erovuodelta 1992 jaettavan osin
gon osalta tuloveron vähimmäismäärä ja yh
tiöveron hyvityksen suuruus on 9/16 osingon 
määrästä. Verovuosilta 1993-1995 jaetta
van osingon osalta tuloveron vähimmäismää
rä ja yhtiöveron hyvityksen suuruus on 113 
osingon määrästä. Verovuosilta 1996-1999 
jaettavan osingon osalta tuloveron vähim
mäismäärä ja yhtiöveron hyvityksen suuruus 
on 7/18 osingon määrästä. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuu-
ta 20 . 

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuo
delta 2000 toimiteltavassa verotuksessa. 



HE 158/1999 vp 7 

4. 
Laki 

rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain 7 ja 13 § :n 
muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan raJoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta 11 päivänä elo

kuuta 1978 annetun lain (627/1978) 7 §ja 13 §:n 1 ja 2 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat, 7 § laissa 1120/1996 ja 13 §:n 1 ja 2 momentti laissa 

1563/1995, seuraavasti: 

7 § 
Lähdevero on 29 prosenttia osingosta, ko

rosta, rojaltista ja yhtiöveron hyvityksestä. 
Lähdevero on 35 prosenttia palkasta, eläk
keestä, henkilöstörahaston rahasto-osuudesta 
ja ylijäämästä sekä muusta ennakonpidätyk
sen alaisesta suorituksesta. Lähdevero on 19 
prosenttia puun myyntitulosta ja 15 prosent
tia 3 §:n 1 momentissa tarkoitetusta taiteili
jan tai urheilijan toimintaan perustuvasta 
korvauksesta. Lähdevero tilitetään kokonai
suudessaan valtiolle. 

13 § 
Rajoitetusti verovelvollisen yhteisön on 

suoritettava Suomesta saadusta muusta kuin 

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 1999 

3 §:ssä tarkoitetusta tulosta yhteisön tulove
roa 29 prosenttia. 

Rajoitetusti verovelvollisen luonnollisen 
henkilön on suoritettava 1 momentissa tar
koitetusta tulosta valtionveroa pääomatulosta 
29 prosenttia ja ansiotulosta 35 prosenttia. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuu-
ta 20 . 

Lain 7 §:ää sovelletaan 1 päivänä tammi
kuuta 2000 tai sen jälkeen saatuun tuloon. 
Lain 13 §:n 1 ja 2 momenttia sovelletaan 
ensimmäisen kerran vuodelta 2000 toimitet
tavassa verotuksessa. 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Valtiovarainministeri Sauli Niinistö 
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Liite 

1. 
Laki 

tuloverolain 124 ja 131 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 124 §:n 2 ja 

3 momentti sekä 131 §:n 3 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 124 §:n 2 ja 3 momentti laissa 1170/1998 ja 131 §:n 3 momentti 

laissa 138911995, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

124 § 

V eron määräytyminen 

Pääomatulojen tuloveroprosentti on 28. 
Yhteisön ja yhteisetuuden tuloveroprosentti 
on niin ikään 28. Yhteisöjen ja yhteisetuuk
sien veron jakautumisesta eri veronsaajien 
kesken säädetään verontilityslaissa 
(532/1998). Yhteisön ja yhteisetuuden Ahve
nanmaan maakunnasta saadusta tulosta suo
ritetaan kuitenkin verovuosilta 2001-2003 
veroa valtiolle 16,24 prosenttia. 

Edellä 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun 
osittain verovapaan yhteisön, tiekunnan ja 
yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöstä saa
dun tulon tuloveroprosentti on 11,76. Näiden 
yhteisöjen veron jakautumisesta kunnan ja 
seurakunnan kesken säädetään verontilitys
laissa. 

Pääomatulojen tuloveroprosentti on 29. 
Yhteisön ja yhteisetuuden tuloveroprosentti 
on niin ikään 29. Yhteisöjen ja yhteisetuuk
sien veron jakautumisesta eri veronsaajien 
kesken säädetään verontilityslaissa 
(532/1998). Yhteisön ja yhteisetuuden Ahve
nanmaan maakunnasta saadusta tulosta suo
ritetaan kuitenkin verovuosilta 2001-2003 
veroa valtiolle 17,6378 prosenttia. 

Edellä 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun 
osittain verovapaan yhteisön ja tiekunnan se
kä yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöstä 
saadun tulon tuloveroprosentti on 11,3622. 
Näiden yhteisöjen veron jakautumisesta kun
nan ja seurakunnan kesken säädetään veron
tilityslaissa. Edellä 21 §:n 2 momentissa tar
koitetun yhteisön tuloveroprosentti on 
10,8025. 

131 § 

Alijäämähyvityksen määrä 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua tulovero
prosentin mukaista prosenttiosuutta pääoma
tulolajin alijäämästä on korotettava kahdella 
prosenttiyksiköllä siltä osin kuin alijäämä on 
muodostunut ensiasunnon hankintaan otetun 
asuntovelan koroista. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua tulove
roprosentin mukaista prosenttiosuutta pää
omatulolajin alijäämästä on korotettava yh
dellä prosenttiyksiköllä siltä osin kuin alijää
mä on muodostunut ensiasunnon hankintaan 
otetun asuntovelan koroista. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuu-
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Voimassa oleva laki 

2. 

Ehdotus 

ta 20 . 
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuo
delta 2000 toimiteltavassa verotuksessa. 

Laki 

korkotulon lähdeverosta annetun lain 3 ja 6 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan korkotulon lähdeverosta 28 päivänä joulukuuta 1990 annetun lain (134111990) 

3 §:n 1 momentti ja 6 §:n 1 momentti, . 
sellaisina kuin ne ovat, 3 §:n 1 momentti osaksi laissa 1393/1991 ja 6 §:n 1 momentti lats

sa 1390/1995, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

3 § 

Veron kohde 

Korkotulon lähdeveroa on suoritettava seu
raavista kotimaasta saaduista korkotu1oista: 

1) yleisön talletusten vastaanottamiseen 
tarkoitetulle tilille kotimaiseen talletuspank
kiin tai ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa 
olevaan sivukonttoriin taikka vastaavalle ti
lille osuuskunnan säästökassaan, osuuskunta
lain 18 a §:ssä tarkoitettuun lainausliikettä 
harjoittavaan osuuskuntaan taikka työnanta
jan perustamaan huoltokonttoriin tehdylle 
talletukselle maksetusta korosta, 

2) valtion liikkeeseen Iaskemalie samoin 
kuin obligaatio- ja debentuurilainoista sekä 
muista joukkovelkakirjalainoista annetussa 
laissa (553/69) tarkoitetulle yleisön merkittä
väksi tarjotulle joukkovelkakirjalainalle mak
setusta korosta. 

6 § 

V eron määrä ja laskeminen 

Korkotulon lähdevero on 28 prosenttia 
talletukselle tai joukkovelkakirjalainalle 
maksetusta korosta. 

292278C 

Ehdotus 

3 § 

Veron kohde 

Korkotulon lähdeveroa on suoritettava seu
raavista kotimaasta saaduista korkotu1oista: 

1) yleisön talletusten vastaanottamiseen 
tarkoitetulle tilille kotimaiseen talletuspank
kiin tai ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa 
olevaan sivukonttoriin taikka vastaavalle ti
lille osuuskunnan säästökassaan, osuuskun
talain (2471 1954) 18 a §:ssä tarkoitettuun 
lainausliikettä harjoittavaan osuuskuntaan 
taikka työnantajan perustamaan huoltokont
toriin tehdylle talletukselle maksetusta ko
rosta sekä 

2) velkakirjalain (62211947) 34 §:ssä tar
koitetulle joukkovelkakirjalainalle maksetus
ta korosta, jos laina on tarjottu yleisön 
merkittäväksi ja on merkittävä rahoitustar
kastuksen pitämään luetteloon. 

6§ 

Veron määrä ja laskeminen 

Korkotulon lähdevero on 2 9 prosenttia 
talletukselle tai joukkovelkakirjalainalle 
maksetusta korosta. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
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Voimassa oleva laki 

3. 

Ehdotus 

kuuta 20 
Lain 6 §:ää sovelletaan vuodelta 2000 ja 

sen jälkeiseltä ajalta kertyvään tässä laissa 
tarkoitettuun korkoon. 

Laki 

yhtiöveron hyvityksestä annetun lain muuttamisesta 

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

4 §:n 1 momentti, 6 §:n l momentti ja 14 §:n 2 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat laissa 1391/1995, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

4§ 
Osingonsaajana on yhtiöltä verovuonna 

saamansa osingon perusteella oikeus yhtiö
veron hyvitykseen, jonka suuruus on 7/18 
osingon määrästä. 

6 § 
Osinkoa jakavan yhtiön on suoritettava tu

loveroa vähintään 7/18 verovuodelta jaetta
vaksi päätetyn osingon määrästä (tuloveron 
v ähim m äism äärä). 

Ehdotus 

4§ 
Osingonsaajana on yhtiöltä verovuonna 

saamansa osingon perusteella oikeus yhtiö
veron hyvitykseen, jonka suuruus on 29171 
osingon määrästä. 

6 § 
Osinkoa jakavan yhtiön on suoritettava tu

loveroa vähintään 29171 verovuodelta jaetta
vaksi päätetyn osingon määrästä (tuloveron 
vähimmäismäärä). 

14 § 

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuo
delta 1990 toimitettavassa verotuksessa, kui
tenkin siten, että verovuodelta 1990 jaetta
van osingon osalta tuloveron vähimmäismää
rä ja yhtiöveron hyvityksen suuruus on 
21/29 osingon määrästä. Osingonsaajan ve
rotuksessa lakia ei sovelleta ennen sen voi
maantuloa päättyneeitä tilikaudelta jaettuun 
osinkoon. Verovuodelta 1991 jaettavan osin
gon osalta tuloveron vähimmäismäärä ja yh
tiöveron hyvityksen suuruus on 2/3 osingon 
määrästä. Verovuodelta 1992 jaettavan osin
gon osalta tuloveron vähimmäismäärä ja yh
tiöveron hyvityksen suuruus on 9/16 osingon 
määrästä. Verovuosilta 1993-1995 jaetta
van osingon osalta tuloveron vähimmäismää
rä ja yhtiöveron hyvityksen suuruus on 1/3 
osingon määrästä. 

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuo
delta 1990 toimitettavassa verotuksessa, kui
tenkin siten, että verovuodelta 1990 jaetta
van osingon osalta tuloveron vähimmäismää
rä ja yhtiöveron hyvityksen suuruus on 
21/29 osingon määrästä. Osingonsaajan ve
rotuksessa lakia ei sovelleta ennen sen voi
maantuloa päättyneeitä tilikaudelta jaettuun 
osinkoon. Verovuodelta 1991 jaettavan osin
gon osalta tuloveron vähimmäismäärä ja yh
tiöveron hyvityksen suuruus on 2/3 osingon 
määrästä. Verovuodelta 1992 jaettavan osin
gon osalta tuloveron vähimmäismäärä ja yh
tiöveron hyvityksen suuruus on 9/16 osingon 
määrästä. Verovuosilta 1993-1995 jaetta
van osingon osalta tuloveron vähimmäismää
rä ja yhtiöveron hyvityksen suuruus on 1/3 
osingon määrästä. Verovuosilta 1996--1999 
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Voimassa oleva laki 

4. 

Ehdotus 

jaettavan osingon osalta tuloveron vähim
mäismäärä ja yhtiöveron hyvityksen suuruus 
on 7118 osingon määrästä. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuu-
ta 20 . 

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuo
delta 2000 toimitettavassa verotuksessa. 

Laki 

rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain 7 ja 13 §:n 
muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta 11 päivänä elo

kuuta 1978 annetun lain (627/1978) 7 §ja 13 §:n 1 ja 2 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat, 7 § laissa 1120/1996 ja 13 §:n 1 ja 2 momentti laissa 

1563/1995, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

7 § 
Lähdevero on 28 prosenttia osingosta, ko

rosta, rojaltista ja yhtiöveron hyvityksestä. 
Lähdevero on 35 prosenttia palkasta, eläk
keestä, henkilöstörahaston rahasto-osuudesta 
ja ylijäämästä sekä muusta ennakonpidätyk
sen alaisesta suorituksesta. Lähdevero on 18 
prosenttia puun myyntitulosta ja 15 prosent
tia 3 §:n 1 momentissa tarkoitetusta taiteili
jan tai urheilijan toimintaan perustuvasta 
korvauksesta. Lähdevero tilitetään kokonai
suudessaan valtiolle. 

13 § 
Rajoitetusti verovelvollisen yhteisön on 

suoritettava Suomesta saadusta muusta kuin 
3 §:ssä tarkoitetusta tulosta yhteisön tulove
roa 28 prosenttia. 

Rajoitetusti verovelvollisen luonnollisen 
henkilön on suoritettava 1 momentissa tar
koitetusta tulosta valtionveroa pääomatulosta 
28 prosenttia ja ansiotulosta 35 prosenttia. 

Ehdotus 

7 § 
Lähdevero on 29 prosenttia osingosta, ko

rosta, rojaltista ja yhtiöveron hyvityksestä. 
Lähdevero on 35 prosenttia palkasta, eläk
keestä, henkilöstörahaston rahasto-osuudesta 
ja ylijäämästä sekä muusta ennakonpidätyk
sen alaisesta suorituksesta. Lähdevero on 19 
prosenttia puun myyntitulosta ja 15 prosent
tia 3 §:n 1 momentissa tarkoitetusta taiteili
jan tai urheilijan toimintaan perustuvasta 
korvauksesta. Lähdevero tilitetään kokonai
suudessaan valtiolle. 

13 § 
Rajoitetusti verovelvollisen yhteisön on 

suoritettava Suomesta saadusta muusta kuin 
3 §:ssä tarkoitetusta tulosta yhteisön tulove
roa 29 prosenttia. 

Rajoitetusti verovelvollisen luonnollisen 
henkilön on suoritettava 1 momentissa tar
koitetusta tulosta valtionveroa pääomatulosta 
29 prosenttia ja ansiotulosta 35 prosenttia. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuu-
ta 20 . 

Lain 7 §:ää sovelletaan 1 päivänä tammi
kuuta 2000 tai sen jälkeen saatuun tuloon. 
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Voimassa oleva laki 
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Ehdotus 

Lain 13 §:n 1 ja 2 momenttia sovelletaan 
ensimmäisen kerran vuodelta 2000 toimitet
tavassa verotuksessa. 


