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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon 
verottamisesta annetun lain 19 §:n väliaikaisesta muutta-
misesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elin-
keinotulon verottamisesta annettua lakia vä-
liaikaisesti siten, että luottolaitosten niin sa-
nottujen järjestämättömien saamisten mak-
samatta olevia korkoja ei luettaisi veronalai-

seksi tuloksi verovuosilta 2007 ja 2008 toi-
mitettavissa verotuksissa.  

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi 
tilassa.  

————— 
 

PERUSTELUT 

1  Nykyti la  ja  ehdotetut  muutokset  

Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 
(360/1968), jäljempänä elinkeinoverolaki, 19 
§:ään väliaikaisesti lisätyn 3 momentin mu-
kaan luottolaitostoiminnasta annetussa laissa 
(121/2007) tarkoitetun luottolaitoksen ve-
ronalaiseksi tuloksi ei lueta verovuosilta 
2005 ja 2006 toimitettavissa verotuksissa 
maksamatta olevia korkoja saamisista, joiden 
pääoma on merkittävä Rahoitustarkastuksen 
antaman määräyksen mukaan järjestämättö-
miksi ja joiden korkoja luottolaitos ei saa 
Rahoitustarkastuksen määräyksen mukaan 
kirjata tilinpäätöksessä tuotoksi. Vastaavan-
sisältöinen väliaikainen säännös lisättiin la-
kiin ensimmäisen kerran vuonna 1993, ja sitä 
oli mahdollista soveltaa tietyin edellytyksin 
jo vuodelta 1991 toimitettavassa verotukses-
sa.  

Rahoitustarkastuksen standardin 3.1 Tilin-
päätös ja toimintakertomus, luvun 6 kappa-
leen 134 mukaan arvonalentumistappion kir-
jaamisen jälkeen tilikauden tuotoksi ei saa 
kirjata maksamattomia korkoja lainoista ja 
muista saamisista silloin, kun arvon alentu-
misen arvioinnissa ei käytetä diskonttausme-
netelmää. Arvon alentumisen arvioinnissa ei 
käytetä diskonttausmenetelmää niin sanottu-
jen järjestämättömien saamisten kohdalla, 
jotka määritellään Rahoitustarkastuksen stan-
dardissa RA4.6. Järjestämättömien ja nolla-
korkoisten saamisten ilmoittaminen. Stan-
dardin mukaan saamisen pääoma on merkit-

tävä järjestämättömäksi, jos sen korko taikka 
pääoma tai sen osa on ollut erääntyneenä ja 
maksamatta 90 päivää. Edellä selvitettyjä kir-
janpitoperiaatteita noudatetaan Rahoitustar-
kastukselta saatujen tietojen mukaan joiden-
kin luottolaitosten kirjanpidossa vielä vuosi-
na 2007 ja 2008.  

Järjestämättömien saamisten korkojen tu-
louttamista koskeva säännös liittyy ar-
vonalentumistappioiden määrittämisessä me-
neillään olevaan siirtymäaikaan. Vuodesta 
2009 lähtien kaikkien luottolaitosten on tar-
koitus noudattaa IAS 39 -standardiin perus-
tuvaa korkojen kirjaamistapaa. IAS 39 -stan-
dardin mukaan rahoitusvaroihin kuuluvalle 
erälle kirjataan laskennallista korkotuottoa, 
vaikka erän kirjanpitoarvoa olisi jouduttu 
alentamaan arvonalentumistappion vuoksi. 
Tällöin korkotuotto kirjataan sen korkokan-
nan perusteella, jolla vastaiset rahavirrat on 
diskontattu arvonalentumistappion määrää-
mistä varten. Jos luottolaitos tai sijoituspal-
veluyritys ei käytä vuosina 2007 ja 2008 dis-
konttausmenetelmää arvonalentumistappioita 
arvioitaessa, se ei saa tulouttaa arvonalentu-
miskirjauksen jälkeen maksamattomia korko-
ja. 

Korkotuottojen kirjaamiseen liittyvien kir-
janpidon siirtymäjärjestelyjen vuoksi ehdote-
taan elinkeinoverolain 19 §:ään lisättäväksi 
väliaikaisesti 3 momentti, joka olisi voimassa 
verovuoden 2008 loppuun. Ehdotetun 19 §:n 
3 momentin mukaan luottolaitoksen veron-
alaiseksi tuloksi ei luettaisi verovuosilta 2007 
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ja 2008 toimitettavissa verotuksissa maksa-
matta olevia korkoja saamisista, joiden pää-
oma on merkittävä Rahoitustarkastuksen an-
taman standardin mukaan järjestämättömäksi 
ja joiden korkoja luottolaitos ei saa Rahoitus-
tarkastuksen standardin mukaan kirjata tilin-
päätöksessä tuotoksi. Ehdotettu säännös vas-
taisi sisällöltään vuoden 2006 loppuun voi-
massa ollutta säännöstä.  

 

2  Esityksen vaikutukset  

Rahoitustarkastuksen tilastojen mukaan 
luottolaitosten järjestämättömiksi merkittyjen 
saamisten yhteismäärä vuoden 2006 lopussa 
oli noin 347 miljoonaa euroa. Järjestämättö-
miksi merkittyjen saamisten korkojen määrän 
arvioidaan olevan verovuonna 2007 noin 20 
miljoonaa euroa. Veron määrä kyseisestä 
summasta 26 prosentin verokannan mukaan 
on noin 5 miljoonaa euroa. Järjestämättömien 
saamisten korkojen tuloksi lukematta jättä-
minen merkitsee lähinnä niiden korkojen ve-
ronalaisuuden lykkääntymistä. Osa koroista 
jäänee kuitenkin lopullisesti saamatta.  

Jos järjestämättömien saamisten korot luet-
taisiin veronalaisiksi sinä verovuonna, jona 

ne on Rahoitustarkastuksen standardin mu-
kaan jätetty kirjaamatta kirjanpidossa, luotto-
laitoksilla olisi oikeus oikaista verotettavaa 
tuloaan sinä verovuonna, jona korkomenetys 
todetaan lopulliseksi. Esityksellä on tältä osin 
vaikutusta tulon jaksottamiseen. Kokonai-
suudessaan esityksellä ei arvioida olevan 
huomattavaa vaikutusta veron tuottoon.  

 

3  Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeri-
össä. Asiaa valmisteltaessa on kuultu Rahoi-
tustarkastusta, Verohallitusta ja Finanssialan 
Keskusliitto r.y:tä. 

 

4  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan ensi ti-
lassa.  

Lakia sovellettaisiin verovuosilta 2007 ja 
2008 toimitettavissa verotuksissa.  

 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus:
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Lakiehdotus 

 

 

 

Laki 

elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään elinkeinotulon verottamisesta 24 päivänä kesäkuuta 1968 annetun lain (360/1968) 

19 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 859/1981 ja 1539/1992, väliaikaisesti uusi 3 momentti 
seuraavasti: 

 

19 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, luottolaitostoiminnasta annetussa laissa 
tarkoitetun luottolaitoksen veronalaiseksi tu-
loksi ei lueta verovuosilta 2007 ja 2008 toi-
mitettavissa verotuksissa maksamatta olevia 
korkoja saamisista, joiden pääoma on merkit-
tävä Rahoitustarkastuksen antaman standar-
din mukaan järjestämättömäksi ja joiden 
korkoja luottolaitos ei Rahoitustarkastuksen  

standardin mukaan saa merkitä eikä ole mer-
kinnyt tilinpäätöksessä tuotoksi. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan 20 päivänä  

            kuuta ja se on voimassa 31 päivään 
joulukuuta 2008.  

Lakia sovelletaan verovuosilta 2007 ja 
2008 toimitettavissa verotuksissa. 

——— 
 

————— 
 

Helsingissä 2 päivänä marraskuuta 2007 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi 

 


