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Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi yhtiöveron
hyvityksestä annetun lain 1 ja 6 §:n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja tuloverolain muuttamisesta

Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
n:o 8311996 vp _laei~si yhtiöve~on ~yvityk
sestä annetun lam 1 Ja 6 §:n, ehnkemotulon
verottamisesta annetun lain ja tuloverolain

muuttamisesta. Eduskunta, jolle valtiovarainvaliokunta on antanut asiasta mietintönsä n:o
30/1996 vp, on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki
yhtiöveron hyvityksestä annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan yhtiöveron hyvityksestä 29 päivänä joulukuuta 1988 annetun lain (1232/88)
1 §:n 2-4 momentti ja 6 §:n 2 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 2 ja 3 momentti 21 päivänäjoulukuuta 1990 annetussa laissa
(1165/90) ja 1 §:n 4 momentti 30 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa (1542/92) sekä
6 §:n 2 momentti 18 päivänä joulukuuta 1995 annetussa laissa (1573/95), seuraavasti:

1§
Tämän lain säännöksiä yhtiöstä sovelletaan
myös osuuspääomalle ja sijoitusosuudelle
korkoa maksavaan kotimaiseen osuuskuntaan, kantarahasto-osuudelle voitto-osuutta ja
lisärahastosijoitukselle korkoa maksavaan
kotimaiseen säästöpankkiin, takuupääomalle
korkoa maksavaan keskinäiseen vakuutusyhtiöön ja vakuutusyhdistykseen, eläkesäätiölain (1774/95) 45 §:ssä tarkoitettua palautusta maksavaan eläkesäätiöön ja vakuutuskassalain (1777/95) 83 a §:ssä tarkoitettua
palautusta maksavaan eläkekassaan.
Tämän lain säännöksiä osingosta sovelletaan myös 2 momentissa tarkoitettuun korkoon, voitto-osuuteen ja palautukseen.
Tämän lain säännöksiä osingonsaajasta
sovelletaan myös niihin, jotka saavat 2 momentissa tarkoitettua korkoa, voitto-osuutta
tai palautusta, sekä sellaiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa asuvaan
yhteisöön, jonka Suomessa olevaan kiinteään
toimipaikkaan osinkoa tuottavat osakkeet
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tosiasiassa liittyvät. Säännöksiä sovelletaan
myös tuloverolaissa (1535/92) tarkoitetun
yhtymän osakkaaseen, jonka veronalaiseksi
tuloksi yhtymän saama osinko ja 2 momentissa tarkoitettu korko, voitto-osuus tai palautus tuloverotuksessa katsotaan.
6§
Verotusmenettelystä annetun lain 29 §:ssä
tarkoitettuun peiteltyyn osinkoon sekä mainitun lain 31 §: ssä tarkoitettuun kansainväliseen peiteltyyn voitonsiirtoon yhtiöstä osakkaan hyväksi sovelletaan, mitä yhtiön jaettavaksi päätetystä osingosta säädetään.
Tämä laki tulee voimaan päivänä
kuuta 199 .
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1997 toimitettavassa verotuksessa. Lain
1 §:n 2-4 momentin säännöksiä eläkesäätiölain 45 §:ssä ja vakuutuskassalain
83 a §:ssä tarkoitetusta palautuksesta, palau-
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tusta maksavasta eläkesäätiöstä ja eläkekassasta sekä palautuksen saajasta sovelletaan
kuitenkin jo vuodelta 1996 toimitettavassa
verotuksessa. Verovuodelta 1995 saatuun
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palautukseen liittyvä hyvitys ei kuitenkaan
voi ylittää eläkesäätiölle tai eläkekassalle
verovuodelta 1995 määrättyjen verojen määrää.

Laki
elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan elinkeinotulon verottamisesta 24 päivänä kesäkuuta 1968 annetun lain (360/68)
8 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa
(1539/92), sekä
lisätään 6 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 30 päivänä joulukuuta
1992 annetulla lailla sekä 13 päivänä helmikuuta 1987, 14 päivänä heinäkuuta 1989, 21 päivänä joulukuuta 1990, 8 päivänä joulukuuta 1994 ja 16 päivänä joulukuuta 1994 annetuilla
laeilla (130/87, 661/89, 1164/90, 1105/94 ja 1224/94), uusi 5 momentti sekä lakiin uusi
51 e §, seuraavasti:

6§
Verovelvollisen vaatimuksesta verotuksessa ei pidetä luovutuksena luonnonsuojelulaissa (71/23) tarkoitetuksi suojelualueeksi
luovutettavan kiinteistön luovutusta siltä
osin kuin kiinteistö vaihdetaan toiseen kiinteistöön. Vaihdossa vastaanotetun kiinteistön
verotuksessa vähennyskelpoisena hankintamenona pidetään luovutetun kiinteistön verotuksessa poistamatta olevaa hankintamenon osaa.

8§
Henkivakuutuksesta suoritetut vakuutusmaksut ovat vähennyskelpoisia vain silloin,
kun:
1) vakuutuksen edunsaajana on vakuutettu
työntekijä tai hänen tuloverolain 34 §:n
2 momentin 2 kohdassa tarkoitetut omaisensa, tai
2) yhteisö suorittaa maksut yksinomaan
vakuutetun kuoleman varalta otetusta vakuutuksesta, jossa edunsaajana on yhteisö ja va-

kuutettuna työntekijä, jonka työpanoksella
on yhteisön toiminnalle huomattava merkitys; viimeksi mainitut vakuutusmaksut eivät
kuitenkaan ole vähennyskelpoisia, jos niitä
suoritetaan lyhyempänä aikana kuin vakuutusturvan voimassa pysyminen edellyttää
jaettaessa maksut tasaisesti koko vakuutusajalle.

51 e §
Jos ulkomaisen yhteisön Suomessa olevan
kiinteän toimipaikan varallisuuteen sisältynyt
omaisuus lakkaa tosiasiallisesti liittymästä
tähän kiinteään toimipaikkaan, omaisuuden
todennäköistä luovutushintaa vastaava määrä
luetaan kiinteän toimipaikan veronalaiseksi
tuloksi.
Tämä laki tulee voimaan päivänä
kuuta 199 .
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1997 toimitettavassa verotuksessa.
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Laki
tuloverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään 30 päivänä joulukuuta 1992 annettuun tuloverolakiin (1535/92) uusi 123 a § seuraavasti:
VOSA
TAPPIONTASAUS

123 a §

Liiketoimintasiirron vaikutus ulkomaisen
yhtiön kiinteän toimipaikan tappion
vähentämiseen
Yhteisöllä, joka on elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 d §:ssä tarkoitetun

Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1996

liiketoimintasiirron yhteydessä perustettu jatkamaan toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa asuvan yhteisön Suomessa olevassa
kiinteässä toimipaikassa harjoittamaa toimintaa, on oikeus vähentää tulostaan kiinteän
toimipaikan verotuksessa vahvistettu tappio
119 ja 122 §:ssä säädetyllä tavalla.
Tämä laki tulee voimaan päivänä
kuuta 199 .
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1997 toimitettavassa verotuksessa.

