Vastaus kirjalliseen kysymykseen KKV 189/2016 vp

Vastaus kirjalliseen kysymykseen pitkäaikaisten kotimaisten sijoitusten verottamisesta
Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette
toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Sami Savion /ps näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 189/2016 vp:
Aikooko hallitus edistää pitkäjänteistä kotimaista sijoittamista verotuksellisin keinoin?
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Tuloverotus perustuu nettotulon verotuksen periaatteelle, minkä mukaan veronalaisesta tulosta
saa vähentää sen hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuvat menot. Omaisuuden luovutuksesta
syntynyttä voittoa laskettaessa luovutushinnasta vähennetään omaisuuden poistamatta olevan
osan ja voiton hankkimisesta aiheutuneiden menojen yhteismäärä. Luonnollisen henkilön ja
kuolinpesän saamasta luovutushinnasta vähennetään kuitenkin aina vähintään 20 prosenttia ja,
jos luovutettu omaisuus on ollut luovuttajalla vähintään kymmenen vuoden ajan, vähintään
40 prosenttia luovutushinnasta.
Suomessa pääomatulojen verotuksen keskeisiä periaatteita ovat laaja veropohja ja kohtuullinen
verokanta. Hankintameno-olettamaa koskevilla säännöksillä on merkitystä tilanteissa, joissa
hankintamenon laskeminen on ongelmallista. Hankintameno-olettamia käytetään hyväksi esimerkiksi tilanteissa, joissa todellisen hankintamenon selvittäminen ei onnistu. Lisäksi kauan
omistetun omaisuuden korkeampi hankintameno-olettama perustuu inflaation huomioon ottamiseen, joten nykyinen luovutusvoittoa koskeva sääntely ottaa huomioon inflaation karkealla tasolla.
Kysymyksessä ehdotetaan otettavaksi käyttöön omistuksen keston mukaan kasvava hankintameno-olettama, joka kasvaisi esimerkiksi kymmenen prosenttiyksikköä vuodessa. Sijoittaja voisi näin ollen halutessaan myydä vähintään kahdeksan vuotta omistamansa osakkeet ilman veroseuraamuksia, jos hankintameno-olettaman lähtötaso olisi sama kuin nykyään. Lisäksi kysymyksessä ehdotetaan, että osakkeiden omistusajan pidentyessä myös niistä saatavien osinkojen
verotus voisi keventyä vastaavasti.
Suomen verojärjestelmä perustuu laajaan veropohjaan. Ehdotuksessa olisi kyse uudesta verotuesta, joka monimutkaistaisi verojärjestelmää merkittävästi. Lisäksi muutoksen verotuloja alentava vaikutus olisi todennäköisesti huomattava, mitä ei nykyisessä taloustilanteessa voida pitää
tarkoituksenmukaisena. Ehdotus olisi ongelmallinen myös verovelvollisten yhdenvertaisen kohtelun näkökulmasta, koska esimerkiksi osinkotulojen verotuksen taso ei voisi perustua osakkei-
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den omistusaikaan. Malli ei myöskään kannustaisi tekemään uusia sijoituksia, koska niiden verokohtelu olisi ankarampaa kuin vanhojen sijoitusten.
Edellä esitetyn perusteella hallitus katsoo, että kysymys ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin. Hallitus toimii pääministeri Sipilän hallituksen ohjelman mukaan siten, että verotus kannustaa tekemään työtä, yrittämään, työllistämään, ottamaan riskiä, omistamaan, investoimaan ja
sijoittamaan Suomessa. Verotusta kehitetään hallitusohjelman mukaisesti niin, että yrittäminen,
omistaminen ja investoiminen ovat nykyistä kannattavampaa.
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