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Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 
sekä tuloverolain 124 ja 124 a §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ve-
rontilityslain ja tuloverolain säännöksiä, jot-
ka koskevat veronsaajaryhmien yhteisöveron 
jako-osuuksia ja väliaikaisesti sovellettavia 
jako-osuuksia verovuosille 2014 ja 2015. 

Jako-osuuksien muutoksilla kompensoitai-
siin kunnille ja seurakunnille yhteisöverotuk-
seen tehtävistä veroperustemuutoksista ai-
heutuvat verotuottomuutokset.  

Esitys liittyy valtion vuoden 2014 talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 
1 päivänä tammikuuta 2014. Yhteisöveron 
jako-osuuksien väliaikaiset muutokset olisi-
vat voimassa vuoden 2015 loppuun, ja niitä 
sovellettaisiin verovuosilta 2014 ja 2015 teh-
täviin tilityksiin. 

————— 
 
 
 

PERUSTELUT 

1  Nykyti la  

1.1 Veronsaajaryhmien jako-osuudet 
yhteisöveron tuotosta 

Yhteisöverosta kertyvät tulot jaetaan ve-
ronsaajien kesken verontilityslaissa 
(532/1998) säädettyjen jako-osuuksien mu-
kaisesti. Lain 12 §:ssä säädettyihin jako-
osuuksiin on viime vuosina tehty väliaikai-
siksi tarkoitettuja muutoksia. Kuntatalouden 
ja seurakuntien talouden tasapainottamiseksi 
kuntien yhteisöveron jako-osuutta korotettiin 
10 prosenttiyksiköllä ja seurakuntien 0,8 pro-
senttiyksiköllä verovuosille 2009—2011. 
Edelleen hallitusohjelman mukaisesti kuntien 
kykyä selviytyä tehtävistään ja velvoitteis-
taan omalla verorahoituksella edistettiin ko-
rottamalla kuntien yhteisöveron jako-osuutta 

väliaikaisesti 5 prosenttiyksiköllä verovuo-
siksi 2012 ja 2013. Lisäksi seurakuntien ja-
ko-osuutta korotettiin väliaikaisesti 0,4 pro-
senttiyksiköllä verovuosiksi 2012 ja 2013. 
Hallituksen huhtikuussa 2012 tekemän ke-
hyspäätöksen mukaisesti korotuksia jatkettiin 
myös verovuosille 2014 ja 2015. Valtion ja-
ko-osuutta alennettiin vastaavasti. 

Verontilityslakiin väliaikaisesti lisätyn 
12 b §:n 1 momentin nojalla vuonna 2013 
sovelletaan jako-osuuksia, joiden mukaan 
valtion jako-osuus on 68,16 prosenttia, kun-
tien jako-osuus 29,49 prosenttia ja seurakun-
tien jako-osuus 2,35 prosenttia yhteisöveros-
ta. 

Yhteisöveron tuotto sekä kuntien ja seura-
kuntien osuus yhteisöveron tuotosta ovat 
viime vuosina olleet seuraavat: 
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Yhteisöveron tuotto, milj. euroa 
 

Vuosi Maksuun-
pantu vero 
 

Muutos-% 
edellisestä 
vuodesta 

Kuntien 
jako-
osuus, % 

Kuntien 
osuus 
maksuun-
panosta 

Seurakun-
tien jako-
osuus, 
% 

Seurakun-
tien osuus 
maksuun-
panosta 

2007 7 164 20,10 22,03 1 578 1,75 125 
2008 5 477 -23,55 22,03 1 207 1,75  96 
2009 4 339 -20,78 32,03 1 390 2,55 111 
2010 4 711 8,57 31,99 1 507 2,55 120 
2011 4 791 1,70 31,99 1 533 2,55 122 
2012* 4 600 -4,00 28,34 1 304 2,30 106 
2013* 4 421 -4,00 29,49 1 304 2,35 104 

 
*Vuoden 2012 ja 2013 tuottoarviot perustuvat tämän esityksen antamisajankohdan mukaiseen arvioon yleisestä ja 
yritysten talouskehityksestä, ja ne muuttuvat myöhempien ennusteiden ja toteutumatietojen mukaisesti. Vuoden 
2012 alusta yhteisöveron verokantaa alennettiin 26 prosentista 24,5 prosenttiin, mistä aiheutuneet verotuottomene-
tykset kompensoitiin kunnille ja seurakunnille. 
 
 

Yksittäisen kunnan ja seurakunnan yhtei-
sövero-osuus määräytyy verontilityslain 
13 §:n mukaan. Kunnan jako-osuus on kah-
den viimeksi valmistuneen verotuksen tieto-
jen perusteella laskettujen jako-osuuksien 
keskiarvo. Kunnan jako-osuus on yritystoi-
mintaerän ja metsäerän summan suhteellinen 
osuus kaikkien kuntien vastaavien lukujen 
summasta. Evankelis-luterilaisen seurakun-
nan jako-osuudesta puolet määräytyy kuten 
kunnan jako-osuus ja puolet seurakuntaa tai 
seurakuntayhtymää vastaavan kunnan tai 
kuntien asukaslukujen suhteessa. 

Vuoden 2012 joulukuussa vahvistettiin lail-
la 989/2012 pysyvät yhteisöveron jako-
osuudet, joiden mukaan valtion jako-osuus 
on 75,36 prosenttia, kuntien jako-osuus 
22,82 prosenttia ja seurakuntien jako-osuus 
1,82 prosenttia yhteisöverosta. Osuudet sisäl-
tävät vuoden 2013 alusta voimaan tulleen 
valtiolle tilitettävän, yhteisön yleisradioveron 
vaikutuksen, joka on määrältään 22 miljoo-
naa euroa. Samanaikaisesti vahvistettiin 
myös väliaikaisesti vuonna 2014 ja 2015 so-
vellettaviksi tarkoitetut jako-osuudet. Veron-
tilityslain 12 c §:n 1 momentin mukaan vero-
vuonna 2014 valtion jako-osuus on 
68,76 prosenttia, kuntien jako-osuus 
28,94 prosenttia ja seurakuntien 2,30 pro-
senttia yhteisöverosta. Verontilityslain 
12 d §:n 1 momentin mukaan verovuonna 
2015 valtion jako-osuus on 68,86 prosenttia, 
kuntien jako-osuus 28,83 prosenttia ja seura-

kuntien 2,31 prosenttia yhteisöverosta. 
Osuuksissa on huomioitu yleisradioveron 
vaikutus.  
 
2  Ehdotetut  muutokset  

2.1 Verontilityslaki 

Hallitus on sopinut maaliskuussa 2013 val-
tiontalouden kehyksistä vuosille 2014—
2017. Kehyspäätös sisältää yhteisöveron 
tuottoa sekä vähentäviä että lisääviä toimen-
piteitä.  

Kehyspäätöksen mukaan hallitus alentaa 
yhteisöverokantaa 4,5 prosenttiyksiköllä 
24,5 prosentista 20 prosenttiin. Tavoitteena 
on kasvupotentiaalin vahvistaminen, inves-
tointien vauhdittaminen, työpaikkojen luo-
minen ja yritysten palkanmaksuvarasta huo-
lehtiminen. Verotuksen painopiste siirtyy yri-
tyksen tuloksen verotuksesta omistajille jae-
tun voiton verottamiseen. Samassa yhteydes-
sä osinkoverojärjestelmä uudistetaan. Lisäksi 
yritysten verotukia poistetaan. Näistä anne-
taan erillinen hallituksen esitys. Lisäksi osa-
na syksyllä 2011 solmittua raamisopimusta 
ehdotetaan säädettäväksi vuoden 2014 alusta 
voimaan tuleva työntekijöiden koulutukseen 
perustuva lisävähennys, jonka työnantaja sai-
si tehdä elinkeinoverotuksessa tai maatalou-
den verotuksessa. Tästä on annettu erillinen 
hallituksen esitys (HE 95/2013 vp). Hallitus-
ohjelman mukaan veroperustemuutoksista 
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kuntien tuloihin aiheutuvat muutokset kom-
pensoidaan täysimääräisesti. Kompensaatio 
toteutetaan yhteisöveron jako-osuuksia muut-
tamalla. 

Erilliset yhteisöveron tuottoon vaikuttavat 
hallituksen esitykset sisältävät seuraavat eh-
dotukset: 

— Yritysten yhteisöverokantaa alennetaan 
4,5 prosenttiyksiköllä 24,5 prosentista 
20 prosenttiin, minkä arvioidaan alentavan 
yhteisöveron tuottoa 870 miljoonaa euroa 
(taulukossa verokannan alennus). 

— Yhteisöjen korkomenojen vähennysoi-
keuteen ehdotetaan lisärajoitusta vuodesta 
2014 alkaen, minkä arvioidaan lisäävän yh-
teisöveron tuottoa vuositasolla noin 14 mil-
joonaa euroa (taulukossa korkomenojen vä-
hennysoikeuden lisärajoitus). 

— Edustuskulujen vähennyskelpoisuuden 
poistaminen vuodesta 2014 lähtien, minkä 
arvioidaan lisäävän yhteisöveron tuottoa 
vuositasolla noin 38 miljoonaa euroa (taulu-
kossa edustuskulut). 

— Hallituksen esityksessä eduskunnalle 
elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja 
maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta 
(HE 95/2013 vp) ehdotetaan säädettäväksi 
työntekijöiden koulutukseen perustuva lisä-
vähennys, minkä arvioidaan alentavan yhtei-
söveron tuottoa noin 57 miljoonaa euroa 
(taulukossa koulutusvähennys). 

— Tuotannollisten investointien korotetut 
poistot perutaan verovuodelta 2015 (taulu-
kossa korotetut poistot). 

— Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisä-
vähennys perutaan verovuodelta 2015 (taulu-
kossa T&K-veronhuojennus). 

Muilla ehdotuksilla, jotka sisältyvät halli-
tuksen esitykseen eduskunnalle elinkeinotu-
lon ja yhteisöjen varojenjaon verotusta kos-
kevien säännösten muuttamisesta, ei arvioida 
olevan vaikutusta yhteisöveron tuottoon. 

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt pääsivät 
30 päivänä elokuuta 2013 neuvottelutulok-
seen keskitetystä työllisyys- ja kasvusopi-
muksesta. Osana työmarkkinaratkaisun tu-
kemista hallitus linjasi, että kilometrikorva-
uksen vuodelle 2014 aiottu lisärajaus peru-
taan (taulukossa kilometrikorvausten lisära-
jauksen poisto). 

Kunkin veroperustemuutoksen jako-
osuusvaikutus on laskettu erikseen siitä yh-
teisöveron tuottoarviosta, jossa veroperuste-
muutosten vaikutusta ei ole otettu huomioon. 
Yhteisöverokannan alentamisen vaikutus 
kuntien ja seurakuntien yhteisöveron jako-
osuuteen määritellään laskennallisesti suh-
teellisena muutoksena siten, että jako-osuus 
ennen verokannan alentamista kerrotaan vuo-
teen 2013 voimassa olevan veroprosentin 
(24,5 %) ja vuodesta 2014 voimaan tulevaksi 
ehdotetun prosentin (20 %) osamäärällä 
(24,5/20). Verokannan alentamisen vaikutus 
on otettu huomioon myös kaikissa määräai-
kaisissa, ennen vuotta 2014 voimaan tulleissa 
veroperustemuutoksissa. Vuoden 2015 osalta 
keskeytetyt veronhuojennusohjelmat on jako-
osuuksien määrittelyssä huomioitu poista-
malla aiemmin laskettu jako-osuuskorjaus. 

Taulukoissa on esitetty voimassa olevan 
lain mukaiset jako-osuudet, uusien verope-
rustemuutosten euromääräiset vaikutukset ja 
niiden vaikutukset jako-osuuksiin sekä kom-
pensaation euromäärä. Alimpana näkyvät 
uudet, esityksessä ehdotetut jako-osuudet. 
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Yhteisöveron jako-osuudet verovuonna 2014 
 
 Verotuoton 

muutos 
Valtio Kunta Seu-

rakun-
ta 

Kompen-
saatio 
kunnille 

Kompen-
saatio seu-
rakunnille 

 Milj. euroa % % % 
Milj. 
euroa 

Milj. eu-
roa 

Vuoden 2014 jako-osuudet  68,76 28,94 2,30   
 
Poistetaan kaikki väliaikaiset ja vuonna 2014 voimaan tulevat muutokset  
(aiemmin vahvistetun mukaisesti) 
Korotetut poistot  0,2 -0,19 -0,01   
Kilometrikorvaukset  -0,05 0,05 0,00   
Korkomenojen vähennysoikeuden 
rajaus  -0,35 0,32 0,03   
T&K-veronhuojennus  1,00 -0,93 -0,07   
Kuntien 5 %- ja seurakuntien 
 0,4 %-yksikön korotus  5,4 -5,0 -0,4   
Jako-osuudet verokannan alen-
nuksen pohjana  74,96 23,19 1,85   
Jako-osuudet alennetun vero-
kannan mukaisesti  69,33 28,41 2,26   
Verokannan alennus suhteelli-
sesti  5,63 5,22 0,41   
 
Muutetaan aiemmin voimaan tulleiden muutosten kompensaatiot alemman verokannan 
mukaisiksi 
Korotetut poistot  -0,24 0,23 0,01   
Kilometrikorvaukset  0,06 -0,06 0,00   
Korkomenojen vähennysoikeuden 
rajaus  0,43 -0,39 -0,04   
T&K-veronhuojennus  -1,23 1,14 0,09   
       
Lisätään uudet kompensaatiot       
Kilometrikorvausten lisärajauksen 
poisto  -0,06 0,06 0,00   
Verokannan alennus  -5,63 5,22 0,41   
Edustuskulut 38 0,30 -0,28 -0,02 -11,1 -0,9 
Koulutusvähennys -57 -0,45 0,42 0,03 16,6 1,3 
Korkomenojen vähennysoikeuden 
lisärajoitus 14 0,11 -0,10 -0,01 4,1 0,3 
Kuntien 5 %- ja seurakuntien 
0,4 %-yksikön korotuksen kom-
pensaatio verokannan alentamisen 
johdosta -47 -1,22 1,13 0,09 43,6 3,4 
Kuntien 5 %- ja 
seurakuntien 0,4 %-yksikön koro-
tus  -5,40 5,00 0,4 195 15 
Vuoden 2014 jako-osuudet  61,63 35,56 2,81   
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Verontilityslain 12 c §:n 1 momenttia eh-
dotetaan muutettavaksi siten, että verovuo-
delle 2014 kuntien osuutta yhteisöveron tuo-
tosta korotettaisiin 6,62 prosenttiyksiköllä ja 
seurakuntien osuutta 0,51 prosenttiyksiköllä 
ja valtion osuutta alennettaisiin 7,13 prosent-
tiyksiköllä. Valtion jako-osuutta ehdotetaan 
alennettavaksi 68,76 prosentista 61,63 pro-
senttiin, kuntien osuutta korotettavaksi 
28,94 prosentista 35,56 prosenttiin ja seura-
kuntien osuutta 2,30 prosentista 2,81 prosent-
tiin. 

Verontilityslain 12 c §:n 2 momentissa 
säädetään kunnille ja seurakunnille tulevista 
yhteisöveroihin lisättävistä tuloverolain 
(1535/1992) 21 ja 22 §:ssä tarkoitettujen yh-
teisöjen veroista verovuodelta 2014. Osuuk-
siin ehdotetaan tehtäväksi jako-
osuusmuutoksia vastaavat muutokset. Tällöin 
ainoastaan kunnille ja seurakunnille verovel-
vollisten yhteisöjen verot jaetaan siten, että 
kuntien osuus on 92,68 prosenttia ja seura-
kuntien 7,32 prosenttia. 

 
 
Yhteisöveron jako-osuudet verovuonna 2015 
 
 Verotuoton 

muutos 
Valtio Kunta Seu-

rakun-
ta 

 Milj. euroa % % % 
Vuoden 2014 jako-osuudet  61,63 35,56 2,81 
Poistetaan väliaikaiset muutokset     
Korotetut poistot 33 0,24 -0,23 -0,01 
T&K-veronhuojennus 155 1,23 -1,14 -0,09 
Vuoden 2015 jako-osuudet  63,10 34,19 2,71 
 
 
 

Verontilityslain 12 d §:n 1 momenttia eh-
dotetaan muutettavaksi siten, että verovuo-
delle 2015 kuntien osuutta yhteisöveron tuo-
tosta korotettaisiin 5,36 prosenttiyksiköllä ja 
seurakuntien osuutta 0,40 prosenttiyksiköllä 
ja valtion osuutta alennettaisiin 5,76 prosent-
tiyksiköllä. Valtion jako-osuutta ehdotetaan 
alennettavaksi 68,86 prosentista 63,10 pro-
senttiin, kuntien osuutta korotettavaksi 
28,83 prosentista 34,19 prosenttiin ja seura-
kuntien osuutta 2,31 prosentista 2,71 prosent-
tiin. 

Verontilityslain 12 d §:n 2 momentissa 
säädetään kunnille ja seurakunnille tulevista 
yhteisöveroihin lisättävistä tuloverolain 21 ja 
22 §:ssä tarkoitettujen yhteisöjen veroista ve-
rovuodelta 2015. Osuuksiin ehdotetaan teh-
täväksi jako-osuusmuutoksia vastaavat muu-
tokset. Tällöin ainoastaan kunnille ja seura-
kunnille verovelvollisten yhteisöjen verot 
jaetaan siten, että kuntien osuus on 
92,66 prosenttia ja seurakuntien 7,34 pro-
senttia. 

Verovuodesta 2016 alkaen sovellettavat 
jako-osuudet 
 

Verovuodesta 2016 alkaen sovellettaisiin 
lain 12 §:ssä säädettyjä jako-osuuksia. Jako-
osuuksissa on huomioitu pysyvät veroperus-
temuutokset. Pysyviksi säädettävien verope-
rustemuutosten ja verokannan alennuksen 
kompensaatioiden jako-osuusvaikutusten pe-
rusteella 12 §:n 1 momentin mukaisia jako-
osuuksia muutettaisiin siten, että valtion ja-
ko-osuutta alennetaan 5,64 prosenttiyksiköl-
lä, kuntien osuutta korotetaan 5,24 prosent-
tiyksiköllä ja seurakuntien osuutta korotetaan 
0,40 prosenttiyksiköllä. Yleisradioveron vai-
kutuksen sisältäviä yhteisöveron jako-
osuuksia muutettaisiin siten, että valtion ja-
ko-osuutta alennettaisiin 75,36 prosentista 
69,72 prosenttiin, kuntien osuutta korotettai-
siin 22,82 prosentista 28,06 prosenttiin ja 
seurakuntien osuutta 1,82 prosentista 
2,22 prosenttiin. Verontilityslain 12 §:n 
2 momenttia muutettaisiin jako-
osuusmuutoksia vastaavasti. Kunnille ja seu-
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rakunnille tuleviin yhteisöveroihin lisättäisiin 
tuloverolain 21 ja 22 §:ssä tarkoitettujen yh-
teisöjen verot siten, että kuntien osuus on 

92,67 prosenttia ja seurakuntien osuus 
7,33 prosenttia.  

 
Yhteisöveron jako-osuudet verovuonna 2016 
 
 Verotuoton muutos 

 Valtio, % Kunta, % Seurakunta, % 

Vuoden 2015 jako-osuudet 63,10 34,19 2,71 
Poistetaan 5 %-  ja 0, 4 %-yksikön 
korotus 5,4 -5,0 -0,4 
Poistetaan näiden kompensaatio 1,22 -1,13 -0,09 
Vuoden 2016 jako-osuudet  69,72 28,06 2,22 
 
 
Verovuosien 2014—2016 yhteisöveron maksuunpanon mukaiset tuottoarviot 
 
  Yhteisöveron tuotto, milj. euroa   

Vuosi Mak-
suun-
pantu 
vero 

Muutos-
% edelli-
sestä vuo-
desta 

Kuntien ja-
ko-osuus,  
% 

Kuntien 
osuus mak-
suunpanos-
ta 

Seurakunti-
en jako-
osuus, 
% 

Seurakuntien 
osuus mak-
suunpanosta 

2014* 3 861 -12,67 35,56 1 373 2,81 108 
2015* 4 306 11,53 34,19 1 472 2,71 117 
2016* 4 572 6,18 28,06 1 283 2,22 101 

 
Taulukossa esitetyt vuosien 2014—2016 

jako-osuudet ja tuottoarviot on johdettu edel-
lä esitetyllä tavalla aiemmin säädettyjen la-
kimuutosten sekä ehdotettujen veroperuste-
muutosten tuottovaikutusten perusteella, mu-
kaan lukien yhteisöverokannan alennus. Ja-
ko-osuuksissa on huomioitu myös yleisradio 
vero. Yhteisöveron maksuunpanon mukaiset 
tuottoarviot perustuvat tämän esityksen an-
tamisajankohdan mukaiseen valtiovarainmi-
nisteriön arvioon yleisestä ja yritysten talo-
uskehityksestä. Tuottoarviot muuttuvat talo-
uskehitystä koskevien ennusteiden ja toteu-
tumatietojen mukaisesti. 
 
2.2 Tuloverolaki 

Tuloverolain 124 §:n 3 momentissa sääde-
tään osittain verovapaan yhteisön ja tiekun-
nan sekä yleishyödyllisen yhteisön kiinteis-
töstä saadun tulon tuloveroprosentista. Näi-
den yhteisöjen veron jakautumisesta sääde-
tään verontilityslaissa. Pykälän 3 momenttiin 
ehdotetaan tehtäväksi verontilityslain muu-
toksia vastaavat tarkistukset. Kunnille ja seu-
rakunnille verovelvollisten yhteisöjen tulove-

roprosenttia korotettaisiin 6,04 prosentista 
6,06 prosenttiin ja ainoastaan kunnille vero-
velvollisten yhteisöjen tuloveroprosenttia ko-
rotettaisiin 5,59 prosentista 5,61 prosenttiin. 
Näitä prosentteja sovellettaisiin verovuodesta 
2016 alkaen, koska verovuosille 2014 ja 
2015 ehdotetaan säädettäväksi verontilitysla-
kiin väliaikaiset veronsaajaryhmien yhteisö-
veron jako-osuudet, jolloin myös tuloverola-
kiin ehdotetaan säädettäväksi vain kunnille ja 
seurakunnille verovelvollisille yhteisöille vä-
liaikaisesti sovellettavat tuloveroprosentit ve-
rovuosille 2014 ja 2015. 

Tuloverolain 124 a §:n 1 momentin 1 kohta 
koskee vuoden 2012 väliaikaisesti sovelletta-
vaa tuloveroprosenttia, jonka suuruus on 
7,5068 ja momentin 2 kohta vuoden 2013 vä-
liaikaisesti sovellettavaa tuloveroprosenttia, 
jonka suuruus on 7,80. Momentin 3 kohtaa 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että vero-
vuonna 2014 kunnille ja seurakunnille vero-
velvollisten yhteisöjen tuloveroprosenttia ko-
rotettaisiin 7,65 prosentista 7,67 prosenttiin 
ja ainoastaan kunnille verovelvollisten yhtei-
söjen tuloveroprosenttia korotettaisiin 
7,09 prosentista 7,11 prosenttiin. Momentin 
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4 kohtaa ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
verovuonna 2015 kunnille ja seurakunnille 
verovelvollisten yhteisöjen tuloveroprosent-
tia alennettaisiin 7,64 prosentista 7,38 pro-
senttiin ja ainoastaan kunnille verovelvollis-
ten yhteisöjen tuloveroprosenttia alennettai-
siin 7,06 prosentista 6,84 prosenttiin. 
 
3  Esityksen vaikutukset  

3.1 Yleistä 

Kaikki verotuottoarviot on laskettu lakiesi-
tysten antamishetken näkemyksen mukaisina 
yhteisöveron maksuunpanon kehityksestä. 
Toteutunut vaikutus ilmenee lopullisen yhtei-
söveron maksuunpanon perusteella verotuk-
sen valmistuttua verovuotta seuraavan vuo-
den lokakuun lopussa. 

 
 

3.2 Vaikutukset verovuonna 2014 

Kuntien yhteisöveron jako-osuuden korot-
taminen 5 prosenttiyksiköllä lisäisi vero-
vuositasolla kuntien yhteisöveron tuottoa 
vuonna 2014 noin 195 miljoonalla eurolla ja 
seurakuntien jako-osuuden korottaminen 
0,4 prosenttiyksiköllä lisäisi seurakuntien yh-
teisöveron tuottoa noin 15 miljoonalla eurol-
la ja alentaisi vastaavasti valtion verotuottoja 
noin 210 miljoonalla eurolla. Verovuodelle 
2014 ehdotettujen uusien elinkeinoverotuk-
sen veroperustemuutosten (edustuskulut, 
korkovähennysoikeuden lisärajaus ja koulu-
tusvähennys) arvioidaan vähentävän yhteisö-
veron tuottoa yhteensä noin 5 miljoonaa eu-
roa, josta valtion osuus olisi noin 3 miljoonaa 
euroa, kuntien noin 1,8 miljoonaa euroa ja 
seurakuntien noin 0,2 miljoonaa euroa. Vero-
tuloja vähentävä vaikutus korottaa kuntien ja 
seurakuntien yhteisöveron jako-osuutta vero-
tulovähennystä vastaavalla määrällä, joten 
verotuoton vähennys kohdistuu kokonaisuu-
dessaan valtiolle.  
 
 
3.3 Vaikutukset verovuonna 2015 

Kuntien yhteisöveron jako-osuuden korot-
taminen 5 prosenttiyksiköllä lisäisi vero-

vuositasolla kuntien yhteisöveron tuottoa 
vuonna 2015 noin 215 miljoonalla eurolla ja 
seurakuntien jako-osuuden korottaminen 
0,4 prosenttiyksiköllä lisäisi seurakuntien yh-
teisöveron tuottoa noin 17 miljoonalla eurol-
la ja alentaisi vastaavasti valtion verotuottoja 
noin 232 miljoonalla eurolla. 
 
 
4  Asian valmiste lu 

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeri-
össä. Esitys on käsitelty kunnallistalouden ja 
–hallinnon neuvottelukunnassa. 
 
5  Riippuvuus muista  es i tyksistä  

Esitys liittyy valtion vuoden 2014 talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 

Samanaikaisesti tämän esityksen kanssa 
eduskunnan käsiteltävänä ovat seuraavat hal-
lituksen esitykset, joissa on jako-osuuksien 
määräytymiseen liittyviä säännöksiä: 

1) HE elinkeinotulon verottamisesta anne-
tun lain ja maatilatalouden tuloverolain 
muuttamisesta (koulutusvähennys) 

2) HE laeiksi tuloverolain, elinkeinotulon 
verottamisesta annetun lain sekä eräiden 
muiden verolakien muuttamisesta (osinkove-
rouudistus). 
 
6  Voimaantulo  

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivä-
nä tammikuuta 2014. 

Lailla 989/2012 verontilityslain 12 c § on 
säädetty olemaan voimassa 31 päivään jou-
lukuuta 2014 ja 12 d § 31 päivään joulukuuta 
2015. Tuloverolain 124 a § on lailla 
990/2012 säädetty olemaan voimassa 
31 päivään joulukuuta 2015. 

Verontilityslain 12 c §:ää sovellettaisiin ve-
rovuoden 2014 ja 12 d §:ää verovuoden 2015 
yhteisöveron tilityksiin ja tilityksien oi-
kaisuihin.  
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan edus-
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 
 
 

1. 

Laki 

verontilityslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan verontilityslain (532/1998) 12, 12 c ja 12 d §, sellaisina kuin ne ovat laissa 

989/2012, seuraavasti: 
 

12 § 

Veronsaajaryhmien jako-osuudet 

Valtion jako-osuus on 69,72 prosenttia, 
kuntien jako-osuus 28,06 prosenttia ja seura-
kuntien jako-osuus 2,22 prosenttia yhteisöve-
rosta. Evankelisluterilaisten seurakuntien yh-
teisövero on 99,92 prosenttia ja ortodoksisten 
seurakuntien yhteisövero 0,08 prosenttia seu-
rakuntien yhteisöverosta. 

Kunnille ja seurakunnille tuleviin yhteisö-
veroihin lisätään tuloverolain 21 ja 22 §:ssä 
tarkoitettujen yhteisöjen verot siten, että kun-
tien osuus on 92,67 prosenttia ja seurakunti-
en osuus 7,33 prosenttia. 
 

12 c § 

Veronsaajaryhmien jako-osuudet verovuonna 
2014 

Poiketen siitä, mitä 12 §:ssä säädetään, val-
tion jako-osuus verovuonna 2014 on 
61,63 prosenttia, kuntien jako-osuus 
35,56 prosenttia ja seurakuntien jako-osuus 
2,81 prosenttia yhteisöverosta. Evankelislute-
rilaisten seurakuntien yhteisövero on 
99,92 prosenttia ja ortodoksisten seurakunti-
en yhteisövero 0,08 prosenttia seurakuntien 
yhteisöverosta. 

Kunnille ja seurakunnille tuleviin yhteisö-
veroihin lisätään tuloverolain 21 ja 22 §:ssä 
tarkoitettujen yhteisöjen verot siten, että kun-
tien osuus on 92,68 prosenttia ja seurakunti-
en osuus 7,32 prosenttia. 
 

12 d § 

Veronsaajaryhmien jako-osuudet verovuonna 
2015 

Poiketen siitä, mitä 12 §:ssä säädetään, val-
tion jako-osuus verovuonna 2015 on 
63,10 prosenttia, kuntien jako-osuus 
34,19 prosenttia ja seurakuntien jako-osuus 
2,71 prosenttia yhteisöverosta. Evankelislute-
rilaisten seurakuntien yhteisövero on 
99,92 prosenttia ja ortodoksisten seurakunti-
en yhteisövero 0,08 prosenttia seurakuntien 
yhteisöverosta. 

Kunnille ja seurakunnille tuleviin yhteisö-
veroihin lisätään tuloverolain 21 ja 22 §:ssä 
tarkoitettujen yhteisöjen verot siten, että kun-
tien osuus on 92,66 prosenttia ja seurakunti-
en osuus 7,34 prosenttia. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä    kuuta 

20  . 
Lain 12 c §:ää sovelletaan verovuoden 

2014 ja 12 d §:ää verovuoden 2015 yhteisö-
veron tilityksiin ja tilityksien oikaisuihin. 

————— 
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2. 

Laki 

tuloverolain 124 ja 124 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tuloverolain (1535/1992) 124 §:n 3 momentti ja 124 a §, sellaisina kuin ne ovat 

laissa 990/2012, seuraavasti: 
 

124 § 

Veron määräytyminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Edellä 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun 

osittain verovapaan yhteisön ja tiekunnan se-
kä yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöstä 
saadun tulon tuloveroprosentti on 6,06. Näi-
den yhteisöjen veron jakautumisesta kunnan 
ja seurakunnan kesken säädetään verontili-
tyslaissa. Edellä 21 §:n 2 momentissa tarkoi-
tetun yhteisön tuloveroprosentti on 5,61. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

124 a § 

Veron määräytyminen verovuosina 2012—
2015 

Poiketen siitä, mitä 124 §:n 3 momentissa 
säädetään: 

1) vuonna 2012 edellä 21 §:n 1 momentissa 
tarkoitetun osittain verovapaan yhteisön ja 
tiekunnan sekä yleishyödyllisen yhteisön 
kiinteistöstä saadun tulon tuloveroprosentti 
on 7,5068 ja 21 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
yhteisön tuloveroprosentti on 6,9433; 

2) vuonna 2013 edellä 21 §:n 1 momentissa 
tarkoitetun osittain verovapaan yhteisön ja 
tiekunnan sekä yleishyödyllisen yhteisön 
kiinteistöstä saadun tulon tuloveroprosentti 
on 7,80 ja 21 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
yhteisön tuloveroprosentti on 7,22; 

3) vuonna 2014 edellä 21 §:n 1 momentissa 
tarkoitetun osittain verovapaan yhteisön ja 
tiekunnan sekä yleishyödyllisen yhteisön 
kiinteistöstä saadun tulon tuloveroprosentti 
on 7,67 ja 21 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
yhteisön tuloveroprosentti on 7,11; 

4) vuonna 2015 edellä 21 §:n 1 momentissa 
tarkoitetun osittain verovapaan yhteisön ja 
tiekunnan sekä yleishyödyllisen yhteisön 
kiinteistöstä saadun tulon tuloveroprosentti 
on 7,38 ja 21 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
yhteisön tuloveroprosentti on 6,84. 

Edellä 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun 
osittain verovapaan yhteisön ja tiekunnan se-
kä yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöstä 
saadusta tulosta kertyneen veron jakautumi-
sesta kunnan ja seurakunnan kesken sääde-
tään verontilityslaissa. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä    kuuta 

20  . 

————— 
 

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2013 

Pääministeri 

JYRKI KATAINEN 

 
Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 
 

1. 

Laki 

verontilityslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan verontilityslain (532/1998) 12, 12 c ja 12 d §, sellaisina kuin ne ovat laissa 

989/2012, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

12 § 

Veronsaajaryhmien jako-osuudet 

Valtion jako-osuus on 75,36 prosenttia, 
kuntien jako-osuus 22,82 prosenttia ja seura-
kuntien jako-osuus 1,82 prosenttia yhteisöve-
rosta. Evankelisluterilaisten seurakuntien yh-
teisövero on 99,92 prosenttia ja ortodoksisten 
seurakuntien yhteisövero 0,08 prosenttia seu-
rakuntien yhteisöverosta. 

Kunnille ja seurakunnille tuleviin yhteisö-
veroihin lisätään tuloverolain 21 ja 22 §:ssä 
tarkoitettujen yhteisöjen verot siten, että kun-
tien osuus on 92,61 prosenttia ja seurakuntien 
osuus 7,39 prosenttia. 
 

12 § 

Veronsaajaryhmien jako-osuudet 

Valtion jako-osuus on 69,72 prosenttia, 
kuntien jako-osuus 28,06 prosenttia ja seura-
kuntien jako-osuus 2,22 prosenttia yhteisöve-
rosta. Evankelisluterilaisten seurakuntien yh-
teisövero on 99,92 prosenttia ja ortodoksisten 
seurakuntien yhteisövero 0,08 prosenttia seu-
rakuntien yhteisöverosta. 

Kunnille ja seurakunnille tuleviin yhteisö-
veroihin lisätään tuloverolain 21 ja 22 §:ssä 
tarkoitettujen yhteisöjen verot siten, että kun-
tien osuus on 92,67 prosenttia ja seurakuntien 
osuus 7,33 prosenttia. 

 
 

12 c § 

Veronsaajaryhmien jako-osuudet verovuonna 
2014 

Poiketen siitä, mitä 12 §:ssä säädetään, val-
tion jako-osuus verovuonna 2014 on 
68,76 prosenttia, kuntien jako-osuus 
28,94 prosenttia ja seurakuntien jako-osuus 
2,30 prosenttia yhteisöverosta. Evankelislute-
rilaisten seurakuntien yhteisövero on 
99,92 prosenttia ja ortodoksisten seurakuntien 
yhteisövero 0,08 prosenttia seurakuntien yh-
teisöverosta. 

Kunnille ja seurakunnille tuleviin yhteisö-
veroihin lisätään tuloverolain 21 ja 22 §:ssä 
tarkoitettujen yhteisöjen verot siten, että kun-

12 c §

Veronsaajaryhmien jako-osuudet verovuonna 
2014 

Poiketen siitä, mitä 12 §:ssä säädetään, val-
tion jako-osuus verovuonna 2014 on 
61,63 prosenttia, kuntien jako-osuus 
35,56 prosenttia ja seurakuntien jako-osuus 
2,81 prosenttia yhteisöverosta. Evankelislute-
rilaisten seurakuntien yhteisövero on 
99,92 prosenttia ja ortodoksisten seurakunti-
en yhteisövero 0,08 prosenttia seurakuntien 
yhteisöverosta. 

Kunnille ja seurakunnille tuleviin yhteisö-
veroihin lisätään tuloverolain 21 ja 22 §:ssä 
tarkoitettujen yhteisöjen verot siten, että kun-
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tien osuus on 92,64 prosenttia ja seurakuntien 
osuus 7,36 prosenttia. 
 

tien osuus on 92,68 prosenttia ja seurakuntien 
osuus 7,32 prosenttia. 

 
 

12 d § 

Veronsaajaryhmien jako-osuudet verovuonna 
2015 

Poiketen siitä, mitä 12 §:ssä säädetään, val-
tion jako-osuus verovuonna 2015 on 
68,86 prosenttia, kuntien jako-osuus 28,83 
prosenttia ja seurakuntien jako-osuus 
2,31 prosenttia yhteisöverosta. Evankelislute-
rilaisten seurakuntien yhteisövero on 
99,92�prosenttia ja ortodoksisten seurakunti-
en yhteisövero 0,08 prosenttia seurakuntien 
yhteisöverosta. 

Kunnille ja seurakunnille tuleviin yhteisö-
veroihin lisätään tuloverolain 21 ja 22 §:ssä 
tarkoitettujen yhteisöjen verot siten, että kun-
tien osuus on 92,58 prosenttia ja seurakuntien 
osuus 7,42 prosenttia. 

12 d § 

Veronsaajaryhmien jako-osuudet verovuonna 
2015 

Poiketen siitä, mitä 12 §:ssä säädetään, val-
tion jako-osuus verovuonna 2015 on 
63,10 prosenttia, kuntien jako-osuus 
34,19 prosenttia ja seurakuntien jako-osuus 
2,71 prosenttia yhteisöverosta. Evankelislute-
rilaisten seurakuntien yhteisövero on 
99,92 prosenttia ja ortodoksisten seurakunti-
en yhteisövero 0,08 prosenttia seurakuntien 
yhteisöverosta. 

Kunnille ja seurakunnille tuleviin yhteisö-
veroihin lisätään tuloverolain 21 ja 22 §:ssä 
tarkoitettujen yhteisöjen verot siten, että kun-
tien osuus on 92,66 prosenttia ja seurakuntien 
osuus 7,34 prosenttia. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä    kuuta 

20  . 
Lain 12 c §:ää sovelletaan verovuoden 

2014 ja 12 d §:ää verovuoden 2015 yhteisö-
veron tilityksiin ja tilityksien oikaisuihin. 

——— 
 

 

2. 

Laki 

tuloverolain 124 ja 124 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tuloverolain (1535/1992) 124 §:n 3 momentti ja 124 a §, sellaisina kuin ne ovat 

laissa 990/2012, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

124 § 

Veron määräytyminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Edellä 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun 

osittain verovapaan yhteisön ja tiekunnan se-

124 § 

Veron määräytyminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Edellä 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun 

osittain verovapaan yhteisön ja tiekunnan se-
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kä yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöstä 
saadun tulon tuloveroprosentti on 6,04. Näi-
den yhteisöjen veron jakautumisesta kunnan 
ja seurakunnan kesken säädetään verontilitys-
laissa. Edellä 21 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
yhteisön tuloveroprosentti on 5,59. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

kä yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöstä 
saadun tulon tuloveroprosentti on 6,06. Näi-
den yhteisöjen veron jakautumisesta kunnan 
ja seurakunnan kesken säädetään verontili-
tyslaissa. Edellä 21 §:n 2 momentissa tarkoi-
tetun yhteisön tuloveroprosentti on 5,61. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

124 a § 

Veron määräytyminen verovuosina 2012—
2015 

Poiketen siitä, mitä 124 §:n 3 momentissa 
säädetään: 

1) vuonna 2012 edellä 21 §:n 1 momentissa 
tarkoitetun osittain verovapaan yhteisön ja 
tiekunnan sekä yleishyödyllisen yhteisön 
kiinteistöstä saadun tulon tuloveroprosentti 
on 7,5068 ja 21 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
yhteisön tuloveroprosentti on 6,9433; 

2) vuonna 2013 edellä 21 §:n 1 momentissa 
tarkoitetun osittain verovapaan yhteisön ja 
tiekunnan sekä yleishyödyllisen yhteisön 
kiinteistöstä saadun tulon tuloveroprosentti 
on 7,80 ja 21 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
yhteisön tuloveroprosentti on 7,22; 

3) vuonna 2014 edellä 21 §:n 1 momentissa 
tarkoitetun osittain verovapaan yhteisön ja 
tiekunnan sekä yleishyödyllisen yhteisön 
kiinteistöstä saadun tulon tuloveroprosentti 
on 7,65 ja 21 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
yhteisön tuloveroprosentti on 7,09; 

4) vuonna 2015 edellä 21 §:n 1 momentissa 
tarkoitetun osittain verovapaan yhteisön ja 
tiekunnan sekä yleishyödyllisen yhteisön 
kiinteistöstä saadun tulon tuloveroprosentti 
on 7,63 ja 21 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
yhteisön tuloveroprosentti on 7,06. 

Edellä 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun 
osittain verovapaan yhteisön ja tiekunnan se-
kä yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöstä 
saadusta tulosta kertyneen veron jakautumi-
sesta kunnan ja seurakunnan kesken sääde-
tään verontilityslaissa. 

124 a § 

Veron määräytyminen verovuosina 2012—
2015 

Poiketen siitä, mitä 124 §:n 3 momentissa 
säädetään: 

1) vuonna 2012 edellä 21 §:n 1 momentissa 
tarkoitetun osittain verovapaan yhteisön ja 
tiekunnan sekä yleishyödyllisen yhteisön 
kiinteistöstä saadun tulon tuloveroprosentti 
on 7,5068 ja 21 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
yhteisön tuloveroprosentti on 6,9433; 

2) vuonna 2013 edellä 21 §:n 1 momentissa 
tarkoitetun osittain verovapaan yhteisön ja 
tiekunnan sekä yleishyödyllisen yhteisön 
kiinteistöstä saadun tulon tuloveroprosentti 
on 7,80 ja 21 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
yhteisön tuloveroprosentti on 7,22; 

3) vuonna 2014 edellä 21 §:n 1 momentissa 
tarkoitetun osittain verovapaan yhteisön ja 
tiekunnan sekä yleishyödyllisen yhteisön 
kiinteistöstä saadun tulon tuloveroprosentti 
on 7,67 ja 21 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
yhteisön tuloveroprosentti on 7,11; 

4) vuonna 2015 edellä 21 §:n 1 momentissa 
tarkoitetun osittain verovapaan yhteisön ja 
tiekunnan sekä yleishyödyllisen yhteisön 
kiinteistöstä saadun tulon tuloveroprosentti 
on 7,38 ja 21 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
yhteisön tuloveroprosentti on 6,84. 

Edellä 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun 
osittain verovapaan yhteisön ja tiekunnan se-
kä yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöstä 
saadusta tulosta kertyneen veron jakautumi-
sesta kunnan ja seurakunnan kesken sääde-
tään verontilityslaissa. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä    kuuta 

20  . 
——— 
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