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HE 218/1997 vp

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen arvopaperien
lainaussopimusten ja takaisinostosopimusten verotusta koskevaksi lainsäädännöksi

Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
n:o 218/1997 vp arvopaperien lainaussopimusten ja takaisinostosopimusten verotusta
koskevaksi lainsäädännöksi. Eduskunta, jolle

valtiovarainvaliokunta on antanut asiasta
mietintönsä n:o 43/1997 vp, on hyväksynyt
seuraavat lait:

Laki
tuloverolain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (153511992) 16 §:n 3 momentti ja 40 §:n 3 momentti sekä
lisätään 31 §:ään uusi 5 momentti ja 42 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 1465/1994 ja
1126/1996, uusi 4 momentti seuraavasti:
16 §
Elinkeinoyhtymän ja sen osakkaan verotus

Elinkeinoyhtymän tuloa laskettaessa ei
oteta huomioon yhtymän kotimaasta saamaa
sellaista osinkoa, 31 §:n 5 momentissa tarkoitettua sijaisosinkoa, korkoa tai voittoosuutta, johon liittyy oikeus yhtiöveron hyvitykseen, eikä siihen liittyvää yhtiöveron
hyvitystä. Edellä tarkoitettu osinko, sijaisosinko, korko, voitto-osuus ja yhtiöveron
hyvitys jaetaan verotettavaksi osakkaiden
tulona niiden osuuksien mukaan, jotka heillä
on yhtymän tuloon.
31 §
Luonnollisia vähennyksiä koskevat erityiset
säännökset

Vähennyskelpoista menoa ei ole osingon
määrää vastaava korvaus, jonka verovelvolli280109

nen on suorittanut osingon sijaan osakkeita
koskevan takaisinostosopimuksen, lainaussopimuksen tai muun sellaisen sopimuksen
taikka kahden tai useamman toisiinsa liittyvän sopimuksen muodostaman sopimuskokonaisuuden perusteella, jolla verovelvolliselle on määräajaksi tai toistaiseksi siirtynyt
oikeus osingon saamiseen (sijaisosinko).
Sijaisosinko katsotaan suoritetuksi, vaikka
sen suorittamisesta ei ole erikseen sovittu.
40 §
Elinkeinoyhtymän osakkaan tulo-osuuden
pääomatulo-osuus

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettua pääomatulo-osuutta laskettaessa otetaan myös
huomioon yhtymän elinkeinotoimintaan tai
maatalouteen liittyvä 16 §:n 3 momentissa
säädetyllä tavalla yhtymän osakkaan tuloksi
jaettu osinko, sijaisosinko, korko, voittoosuus ja yhtiöveron hyvitys.
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EV 240/1997 vp 42 §

Muusta yhtiöstä kuin pörssiyhtiöstä saadun
osingon pääomatulo-osuus

HE 218/1997 vp
Tämä laki tulee voimaan päivänä
kuuta 199.
Lakia sovelletaan lain voimaantulopäivänä
tai sen jälkeen saatuun sijaisosinkoon.

Mitä 1-3 momentissa säädetään osingosta, sovelletaan myös sen sijaan saatuun sijaisosinkoon sekä siihen liittyvään yhtiöveron hyvitykseen.

Laki
rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain 3 § :n
muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta 11 päivänä elokuuta 1978 annetun lain (62711978) 3 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa
1242/1988, seuraavasti:
3 §
Osuuspääoman korosta, sijoitusrahaston
voitto-osuudesta sekä tuloverolain 31 §:n
5 momentissa tarkoitetusta sijaisosingosta on
vastaavasti voimassa, mitä tässä laissa säädetään osingosta.

Tämä laki tulee voimaan päivänä
kuuta 199.
Lakia sovelletaan lain voimaantulopäivänä
tai sen jälkeen saatuun sijaisosinkoon.

Laki
elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 ja 16 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan elinkeinotulon verottamisesta 24 päivänä kesäkuuta 1968 annetun lain
(360/1968) 16 §:n 5 kohta, sellaisena kuin se on laissa 1539/1992, sekä
lisätään 6 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 130/1987, 661/1989, 1164/1990,
1224/1994 ja 926/1996 ja mainitussa laissa 1539/1992, uusi 6 ja 7 momentti ja 16 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 859/1981 ja osaksi mainituissa laeissa 1164/1990 ja 1539/1992, uusi
6 kohta seuraavasti:
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6§
Arvopaperin takaisinostosopimuksen tai
lainaussopimuksen täyttämiseksi tehtyä arvopaperin luovutusta sopijapuolten välillä ei
pidetä takaisinostosopimuksessa ensimmäisenä myyjänä ja lainaussopimuksessa lainaksiantajana olevan verotuksessa luovutuksena,
jol) sopimus koskee oman pääoman ehtoista
pörssiarvopaperia tai markkina-arvopaperia
taikka arvo-osuusjärjestelmään liitettyä arvopaperimarkkinalain (49511989) 1 luvun 2 §:n
1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua yleisön
merkittäväksi tarjottua joukkovelkakirjalainaa tai joukkovelkakirjalainaan rinnastuvaa
velallisen sitoumusta;
2) arvopaperille sopimusaikana kertyvä
tuotto on sopimusehtojen mukaan korvattava
alkuperäiselle omistajalle;
3) rahoitustarkastus on hyväksynyt sopimusehdot tai ne on määritelty kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä
annetussa laissa (77211988) tarkoitetun optioyhteisön tai arvo-osuusjärjestelmästä annetussa laissa (82611991) tarkoitetun arvopaperikeskuksen säännöissä;
4) arvopaperit palautetaan alkuperäiselle
omistajalle sopimuksen mukaisesti vuoden
kuluessa ensimmäisestä luovutuksesta;
5) sopimusten selvitys tapahtuu arvopaperien selvitystoimintaa Suomessa harjoittavassa selvitysyhteisössä tai kaupankäynnistä
vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetussa laissa tarkoitetussa optioyhteisössä; ja
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6) verovelvollinen ei ole kirjanpidossaan
käsitellyt tapahtumaa luovutuksena.
Edellä 6 momentissa tarkoitetaan arvopaperin takaisinostosopimuksella sopimusta
arvopaperin myymisestä sitovin takaisinostoehdoin ja arvopaperin lainaussopimuksella
sopimusta, jolla omistaja muuta vastiketta
kuin arvopapereista maksettavaa kauppahintaa vastaan luovuttaa arvopaperin omistusoikeuden määräajaksi toiselle sopimuspuolelle,
joka on velvollinen palauttamaan vastaavat
arvopaperit alkuperäiselle omistajalle määräajan päätyttyä.
16 §
Tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä
johtuneita menoja eivät ole:
5) sakot eivätkä pysäköintivirhemaksut,
ylikuormamaksut tai muut vastaavat rangaistusluonteiset maksuseuraamukset;
6) tuloverolain 31 §:n 5 momentissa tarkoitettu sijaisosinko.
Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta 199.
Lain 6 §:n 6 ja 7 momenttia sovelletaan
lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen tehdyn sopimuksen perusteella tapahtuvaan luovutukseen.
Lain 16 §:n 6 kohtaa sovelletaan lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen saatuun sijaisosinkoon.

Laki
yhtiöveron hyvityksestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan yhtiöveron hyvityksestä 29 päivänä joulukuuta 1988 annetun lain (123211988)
1 §:n 3 ja 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 925/1996, seuraavasti:
1§

Tämän lain säännöksiä osingosta sovelletaan myös tuloverolain (153511992) 31 §:n
5 momentissa tarkoitettuun sijaisosinkoon
sekä 2 momentissa tarkoitettuun korkoon,
voitto-osuuteen ja palautukseen.
Tämän lain säännöksiä osingonsaajasta sovelletaan myös niihin, jotka saavat tuloverolain 31 §:n 5 momentissa tarkoitettua sijais-

osinkoa, 2 momentissa tarkoitettua voittoosuutta tai palautusta, sekä sellaiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa
asuvaan yhteisöön, jonka Suomessa olevaan
kiinteään toimipaikkaan osinkoa tuottavat
osakkeet tosiasiassa liittyvät. Säännöksiä sovelletaan myös tuloverolaissa tarkoitetun yhtymän osakkaaseen, jonka veronalaiseksi tuloksi yhtymän saama osinko, tuloverolain
31 §:n 5 momentissa tarkoitettu sijaisosinko
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ja 2 momentissa tarkoitettu korko, voittoosuus tai palautus tuloverotuksessa katsotaan.
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Tämä laki tulee voimaan päivänä
kuuta 199.
Lakia sovelletaan lain voimaantulopäivänä
tai sen jälkeen saatuun sijaisosinkoon.

Laki
verotusmenettelystä annetun lain 15 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1558/1995)
15 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 112711996, uusi 5 momentti, jolloin nykyinen 5
ja 6 momentti siirtyvät 6 ja 7 momentiksi seuraavasti:
15 §

Tulotietoja koskeva sivullisen yleinen
tiedonantovelvollisuus
Arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetun selvitysyhteisön ja kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetussa laissa
tarkoitetun optioyhteisön on toimitettava verohallinnolle verotusta varten tarpeelliset tiedot selvittämistään oman pääoman ehtoisia

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1997

arvopapereita koskevistatakaisinosto-ja lainaussopimuksista, niihin perustuvista tuloverolain 31 §:n 5 momentissa tarkoitetuista sijaisosingoista sekä sijaisosinkojen maksajista
ja saajista. Arvopaperinvälittäjän on annettava edellä tässä momentissa tarkoitetut tiedot
asiakkaansa lukuun tekemistään takaisinostoja lainaussopimuksista.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä

