EV 35/1999 vp- HE 46/1999 vp

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi varainsiirtoverolain, tuloverolain sekä verotusmenettelystä annetun
lain muuttamisesta

Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
n:o 46/1999 vp laeiksi varainsiirtoverolain,
tuloverolain sekä verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta. Eduskunta, jolle vai-

tiovarainvaliokunta on antanut asiasta mietintönsä n:o 7/1999 vp, on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki
varainsiirtoverolain 15 ja 22 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 29 päivänä marraskuuta 1996 annetun varainsiirtoverolain (931/1996) 15 §:n
5 momentti ja 22 §:n 3 momentti,
sellaisena kuin niistä on 15 §:n 5 momentti osaksi laissa 356/1998, sekä
lisätään 15 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 356/1998, uusi 6 momentti
seuraavasti:
15 §
Veron kohde ja verovelvollinen
Veroa ei ole suoritettava:
1) myytäessä tai vaihdettaessa pörssiarvopapereita tai markkina-arvopapereita arvopaperipörssissä
arvopaperimarkkinalain
(495/1989) 1 luvun 3 §:ssä tarkoitetussa julkisessa kaupassa;
2) luovutuksesta, joka tapahtuu kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain (772/1988) 1 luvun 3 §:ssä
tarkoitetussa optioyhteisössä vakioidun johdannaissopimuksen perusteella;
3) luovutuksesta, joka tapahtuu sellaisella
Euroopan talousalueella olevalla markkinalla
kaupankäynnin ja selvityksen kohteena ole10 luvun
van
arvopaperimarkkinalain
1 a §:ssä tarkoitetun vakioituun optioon tai
termiiniin rinnastettavan johdannaissopimuk290346

sen perusteella, joka on annettu Euroopan
yhteisöjen komission tiedoksi sijoituspalveluista arvopaperimarkkinoilla annetun neuvoston direktii vin (93/22/ETY) 16 artiklan
mukaisesti; eikä
4) elinkeinotulon verottamisesta annetun
lain (360/1968) 6 §:n 6 momentissa tarkoitetun arvopaperikeskuksessa selvitettävän arvopaperin lainaussopimuksen täyttämiseksi
tehdystä arvopaperin luovutuksesta, jos arvopaperit palautetaan alkuperäiselle omistajalle 10 sellaisen päivän kuluessa, joina arvopaperikeskuksessa järjestetään selvitystoimintaa.
Jos 5 momentin 1, 2 tai 3 kohdassa tarkoitetussa luovutuksessa luovutuksensaajan välittäjänä on muu kuin 22 §:n 3 momentissa
tarkoitettu arvopaperikauppias, verottomuuden edellytyksenä on, että verovelvollinen
luovutuksensaaja
antaa
luovutuksesta
30 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen kahden kuukauden kuluessa luovutuksesta.
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22 §

luyrityksen ja luottolaitoksen Suomessa olevaa sivuliikettä ja -konttoria.

Arvopaperikauppiaan velvollisuus periä
vero
Arvopaperikauppiaana tarkoitetaan tässä
laissa suomalaista sijoituspalveluyritystä ja
luottolaitosta sekä ulkomaisen sijoituspalve-

Tämä laki tulee voimaan
kuuta

päivänä

Laki
tuloverolain 45 ja 50 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 45 §:n 3 momentti ja 50 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 1126/1996 sekä
lisätään 50 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa, uusi 3 momentti seuraavasti:
45 §

Luovutusvoiton veronalaisuus
Omaisuuden luovutusvoittoon rinnastetaan
50 §:n 3 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetusta termiinisopimuksesta syntynyt voitto.
Voittoa laskettaessa ei kuitenkaan vähennetä
46 §:n 1 momentissa tarkoitettua luovutushinnasta vähennettävää vähimmäismäärää.

50§

Luovutustappio
Omaisuuden luovutuksesta syntynyt tappio
vähennetään omaisuuden luovutuksesta saadusta voitosta verovuonna ja kolmena sitä
seuraavana vuotena sitä mukaa kuin voittoa
kertyy, eikä sitä oteta huomioon pääomatulolajin alijäämää vahvistettaessa.

Luovutustappioon rinnastetaan myös
1) kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja
termiineillä annetussa laissa (772/1988) tarkoitetun vakioidun option raukeaminen ja
vakioidusta termiinisopimuksesta aiheutunut
tappio;
2) arvopaperimarkkinalain
10 luvun
1 a §:ssä tarkoitetun vakioituun optioon tai
termiiniin rinnastettavan johdannaissopimuksen raukeaminen tai siitä aiheutunut tappio,
jos sopimus on kaupankäynnin ja selvityksen kohteena sellaisella Euroopan talousalueella olevalla markkinalla, joka on annettu
Euroopan yhteisön komission tiedoksi sijoituspalveluista arvopaperimarkkinoilla annetun neuvoston direktiivin (93/22/ETY) 16
artiklan mukaisesti ja
3) sellainen arvopaperin arvonmenetys, jota voidaan konkurssin tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi pitää lopullisena.
Tämä laki tulee voimaan päivänä
kuuta
.
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1999 toimitettavassa verotuksessa.

EV 35/1999 vp- HE 46/1999 vp

3

Laki
verotusmenettelystä annetun lain 15 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1558/1995)
15 §:n 4 momentti sellaisena kuin se on laissa 1127/1996 seuraavasti:
15 §

Tulotietoja koskeva sivullisen yleinen
tiedonantovelvollisuus
Arvopaperimarkkinalaissa (495/1989) tarkoitetun arvopaperinvälittäjän on toimitettava verohallinnolle verotusta varten tarpeelliset tiedot tekemistään tai välittämistään arvopaperikaupoista, kauppojen osapuolista ja
maksetuista kauppahinnoista. Välittäjän on
myös toimitettava kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetussa laisHelsingissä 19 päivänä lokakuuta 1999

sa (772/1988) tarkoitetusta vakioidusta optio- ja termiinisopimuksesta, arvopaperimarkkinalain 10 luvun 1 a §:ssä tarkoitetusta
vakioituun optioon tai termiiniin finnastettavasta johdannaissopimuksesta sekä arvopaperimarkkinalain 10 luvun 1 b §:ssä tarkoitetusta muusta johdannaissopimuksesta ja sopimuksen osapuolista verohallinnolle tarpeelliset tiedot.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta

päivänä
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