EV 27/1997 vp -

HE 249/1996 vp

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja varallisuusverolain 34 §:n
muuttamisesta

Eduskunnalle on vuoden 1996 valtiopäivillä annettu hallituksen esitys n:o
249/1996 vp laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja varallisuusverolain
34 § :n muuttamisesta. Valtiovarainvaliokunta on antanut asiasta nyt koolla olevalle
eduskunnalle mietintönsä n:o 2/1997 vp.
Eduskunta edellyttää, että hallitus pi-

kaisesti selvittää eläkesäätiöiden verotukseen
liittyvät kysymykset siten, että eläkesäätiöiden ja muiden eläke- ja vakuutuslaitosten
verotuksellinen asema yhdenmukaistetaan ja
että tätä koskevat verolainsäädännön muutokset voidaan saattaa voimaan vuoden 1998
alusta.
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki
elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan elinkeinotulon verottamisesta 24 päivänä kesäkuuta 1968 annetun lain
(360/1968) 5 §:n 6 kohta, 8 §:n 1 momentin 4ja 10 kohta ja 48 §,
sellaisina kuin niistä ovat 5 § :n 6 kohta ja 8 § :n 1 momentin 4 kohta laissa 1539/1992 ja
8 § :n 1 momentin 10 kohta laissa 824/1986, seuraavasti:

5§
Edellä 4 § :ssä tarkoitettuja veronalaisia
elinkeinotuloja ovat muun ohessa:
6) vakuutusyhtiöiden, vakuutusyhdistysten,
vakuutuskassojen ja muiden niihin rinnastettavien vakuutuslaitosten kirjanpidossaan tekemä sijoitusomaisuuden arvonkorotus, sekä
8 §
Edellä 7 §:ssä tarkoitettuja vähennyskelpoisia menoja ovat muun muassa:
4) elinkeinotoiminnassa työskennelleiden
henkilöiden palkat, heidän ja heidän omaistensa eläkkeet ja työsuhteeseen perustuvat
avustukset sekä työntekijöiden ja heidän
omaistensa eläke-, sairauskorvaus-, työkyvyttömyyskorvaus- tai muiden niiden kaltaisten oikeuksien ja etujen järjestämisestä
johtuvat vakuutus- ja muut sellaiset maksut
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2 ja 3 momentissa säädetyin poikkeuksin;
maksut työnantajan perustarnalle itsenäiselle
eläkelaitokselle tai eläkesäätiölle ovat vähennyskelpoisia kuitenkin vain siihen määrään
asti, joka vakuutusteknisten perusteiden mukaan tarvitaan säätiön tai laitoksen eläke- tai
muista sellaisista sitoumuksista johtuvan
vastuun peittämiseen taikka siirretään eläkesäätiölain (1774/1995) 43 §:n 2 momentin
3 kohdassa tarkoitettuun vastuuseen,
10) vakuutusyhtiöiden, vakuutusyhdistysten, vakuutuskassojen ja muiden niihin rinnastettavien vakuutuslaitosten lakisääteiset
siirrot korvaus- ja vakuutusmaksuvastuuseen
sekä eläkesäätiöiden ja muiden niihin rinnastettavien eläkelaitosten eläkesitoumuksista ja
muista sellaisista sitoumuksista johtuvan
vastuun peittämiseen tarvittavat vakuutusteknisten perusteiden mukaan lasketut määrät;
vähennyskelpoisia ovat myös lakisääteistä
eläkevakuutustoimintaa harjoittavien vakuu-
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tusyhtiöiden
siirrot
vakuutusyhtiölain
(1 062/1979) 10 luvun 2 § :n 2 momentissa
tarkoitettuun osittamattomaan lisävakuutusvastuuseen sekä työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain (1293/1996) voimaantulosäännöksen 4 momentissa tarkoitetut
siirrot eläkekassojen lisävakuutusvastuuseen
ja eläkesäätiöiden eläkevastuuseen,
48 §
Siirrot korvaus- ja vakuutusmaksuvastuuseen sekä eläkevastuun peittämiseen käytetyt määrät katsotaan sen verovuoden kuluiksi, jona siirto lain mukaan on tehty tai
jona eläkevastuuta on katettu.
Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan
myös lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavien vakuutusyhtiöiden siirtoihin vakuu-

tusyhtiölain 10 luvun 2 §:n 2 momentissa
tarkoitettuun osittamattomaan lisävakuutusvastuuseen sekä työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain (1293/1996) voimaantulosäännöksen 4 momentissa tarkoitettuihin
siirtoihin eläkekassojen lisävakuutusvastuuseen ja eläkesäätiöiden eläkevastuuseen.
Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta 199.
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 1997 toimitettavassa verotuksessa. Lain 8 §:n 1 momentin 10 kohtaa ja
48 §:n 2 momenttia sovelletaan kuitenkin jo
verovuodelta 1996 toimitettavassa verotuksessa siltä osin kuin ne koskevat lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavien vakuutusyhtiöiden osittamattomaan lisävakuutusvastuuseen tekemien siirtojen vähentämistä.

Laki
varallisuusverolain 34 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun varallisuusverolain (1537 /1992) 34 § :n 1
momentin 1 kohta seuraavasti:
34 §

Velat
Veronalaisista varoista vähennetään verovelvollisen velat, joita ovat muun ohessa:
1) vakuutuslaitoksen korvaus- ja vakuutusmaksuvastuu sekä eläkesäätiön ja muun eläkelaitoksen e1äkesitoumuksista johtuva vakuutusteknisten perusteiden mukaan laskettu
eläkevastuu; vastuu vähennetään myös siltä
osin kuin se muodostuu vakuutusyhtiölain

(1 06211979) 10 luvun 2 § :n 2 momentissa
tarkoitetuista siirroista lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa harjoittavien vakuutusyhtiöiden osittamattomaan lisävakuutusvastuuseen taikka työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain ( 1293/1996) voimaantulosäännöksen 4 momentissa tarkoitetuista
siirroista eläkekassojen lisävakuutusvastuuseen tai eläkesäätiöiden eläkevastuuseen;
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Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta 199 . Lakia sovelletaan ensimmäisen

Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 1997
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kerran verovuodelta 1996 toimitettavassa
varallisuusverotuksessa.

