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Vistbacka ym.: Ehdotus laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnalle
Lakialoite on tarkoitettu rinnakkaislakialoitteeksi hallituksen esitykselle n:o 203 laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta sekä täydentämään ed. Vistbackan lakialoitetta n:o 41 tuloverolaiksi.
Lakialoitteessa on hallituksen esityksestä poiketen sisällytetty elinkeinotulon verottamisesta
annettuun lakiin lakialoitteen n:o 41 vaatimat

korjaukset mukaan luettuina em. lakialoitteessa
avointen ja kommandiittiyhtiöitten verotusmalliksi esitetyn ns. aitamallin vaatimat muutokset.
Edellä olevan perusteella ehdotamme kunnioittaen,

että Eduskunta hyväksyisi seuraavan
lakiehdotuksen:

Laki
elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan elinkeinotulon verottamisesta 24 päivänä kesäkuuta 1968 annetun lain (360/68) 6 §:n 1
momentin 1 ja 1 a kohta, 28 §:n 3 momentti, 34 §:n 3 momentti, 44 §, 46 §:n 1 momentti ja 56 §,
sellaisina kuin niistä ovat 6 §:n 1 momentin 1 kohta 29 päivänä joulukuuta 1989 annetussa laissa
(1339/89), 6 §:n 1 momentin 1 a kohta 14 päivänä heinäkuuta 1989 annetussa laissa (661/89), 28 §:n
3 momentti 21 päivänä marraskuuta 1986 annetussa laissa (819/86) ja 46 §:n 1 momentti 30 päivänä
joulukuuta 1991 annetussa laissa (1677/91),
muutetaan 1, 2 ja 3 §, 5 §:n 1, 5 ja 6 kohta, 6 §:n 4 momentti, 8 §:n 2, 4, 8, 13 ja 14 kohta, 14 §:n
1 momentti, 16 §:n 5 kohta, 17 §:n 2 kohta, 18 §:n 3 kohta, 26 §, 28 §:n 2 momentti, 29 §:n 1 momentti,
30 §:n 4 momentti, 34 §:n 2 momentti, 42 §:n 1 momentti, 43, 46 a, 47, 51 a, 51 b ja 51 d §, 52 §:n 4
momentti sekä 53 ja 61 §,
sellaisina kuin niistä ovat 2 §osittain muutettuna 21 päivänä tammikuuta 1983 annetulla lailla (711
83), 5 §:n 5 kohta mainitussa 14 päivänä heinäkuuta 1989 annetussa laissa ja 6 kohta 23 päivänä
joulukuuta 1977 annetussa laissa (1001/77), 6 §:n 4 momentti, 8 §:n 2 ja 4 kohta, 29 §:n 1 momentti,
51 a, 51 b ja 51 d §ja 52 §:n 4 momentti mainitussa 14 päivänä heinäkuuta 1989 annetussa laissa, 8 §:n
8 kohta 18 päivänä kesäkuuta 1971 annetussa laissa (525/71), 8 §:n 13 ja 14 kohta, 28 §:n 2 momentti,
30 §:n 4 momentti ja 43 § mainitussa 29 päivänä joulukuuta 1989 annetussa laissa, 16 §:n 5 kohta ja
18 §:n 3 kohta 21 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1164/90), 26 § 29 päivänä joulukuuta
1976 annetussa laissa (1094/76), 46 a § muutettuna 11 päivänä joulukuuta 1981 ja 31 päivänä
joulukuuta 1985 annetuilla laeilla (859/81 ja 1112/85), 47 §osittain muutettuna mainitulla 23 päivänä
joulukuuta 1977 annetulla lailla ja 61 §muutettuna 12 päivänä joulukuuta 1986 annetulla lailla (901/
86) ja mainitulla 21 päivänä joulukuuta 1990 annetulla lailla, sekä
lisätään lakiin uusi 5 a, 23 aja 33 a § sekä 5 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainituilla 23
päivänä joulukuuta 1977, 14 päivänä heinäkuuta 1989 ja 21 päivänä joulukuuta 1990 annetuilla
laeilla, uusi 7 ja 8 kohta, 8 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainituilla 18 päivänä
kesäkuuta 1971, 23 päivänä joulukuuta 1977, 14 päivänä heinäkuuta 1989 ja 29 päivänä joulukuuta
1989 annetuilla laeilla sekä 21 päivänä marraskuuta 1986 ja 28 päivänä joulukuuta 1990 annetuilla
laeilla (824/86 ja 1289/90), uusi 15 ja 16 kohta sekä uusi 2 ja 3 momentti, 18 §:ään, sellaisena kuin se
on osittain muutettuna mainituilla 21 päivänä tammikuuta 1983 ja 21 päivänä joulukuuta 1990
annetuilla laeilla, uusi 2 momentti, 19 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 11 päivänä joulukuuta
1981 annetussa laissa, uusi 2 momentti, 20 §:ään uusi 2 momentti ja 51 §:ään, sellaisena kuin se on
mainitussa 14 päivänä heinäkuuta 1989 annetussa laissa, uusi 2 momentti seuraavasti:
220050K

1992 vp -

2

1-3§
(Kuten hallituksen esityksessä n:o 203)
5§
Edellä 4 §:ssä tarkoitettuja veronalaisia elinkeinotuloja ovat muun ohessa:
(1 ja 5--7 kohta kuten hallituksen esityksessä
n:o 203)
8) tuloverolain 33 §:ssä tarkoitetut avoimesta
yhtiöstä tai kommandiittiyhtiöstä otetut yksityisotot.

5 aja 6 §
(Kuten hallituksen esityksessä n:o 203)

LA 42
keinoyhtymästä eri vuosina nostettujen yksityisottojen johdosta syntynyttä negatiivista oman
pääoman jäännöstä kerrottuna tuloverolain
42 §:n 3 momentissa tarkoitetulla korkoprosentilla. Negatiivinen jäännös lasketaan siten, että
verovuoden taseen osoittamasta negatiivisen
oman pääoman määrästä vähennetään syntyneet tappiot, joiden kattamiseen ei ole kertynyt
voittovaroja, ja siihen lisätään tehdyt arvonkorotukset sekä kommandiittiyhtiöissä äänettömien yhtiömiesten pääomapanokset
19 §
(Kuten hallituksen esityksessä n:o 203)
20 §

8§
Edellä 7 §:ssä tarkoitettuja vähennyskelpoisia
menoja ovat muun ohessa:

(2, 4, 8 ja 13-15 kohta kuten hallituksen
esityksessä n:o 203)
16) metsän uudistamiseen sekä puun kasvatukseen ja korjuuseen liittyvät menot.
Avoimen yhtiön yhtiömiehelle ja kommandiittiyhtiön vastuunalaiselle yhtiömiehelle sekä
sellaiselle osakeyhtiön osakkaalle, jota ei työntekijäin eläkelain (395/61) 2 §:n 6 momentin mukaan pidetä mainittua lakia sovellettaessa työsuhteessa olevana, otetusta vapaaehtoisesta eläkevakuutuksesta suoritetut vakuutusmaksut
ovat vähennyskelpoisia samoin rajoituksin kuin
tuloverolain 97 §:ssä säädetään verovelvollisen
oikeudesta vähentää itselleen ottamansa eläkevakuutuksen maksuja.
Henkivakuutuksesta suoritetut vakuutusmaksut ovat vähennyskelpoisia ainoastaan silloin, kun vakuutuksen edunsaajana on vakuutettu työntekijä tai hänen tuloverolain 35 §:n 2
momentissa tarkoitetut omaisensa.
14, 16 ja 17 §
(Kuten hallituksen esityksessä n:o 203)
18 §
Vähennyskelpoisia ovat myös:
(3 kohta kuten hallituksen esityksessä n:o 203)
Elinkeinotoiminnasta johtuneena ei kuitenkaan pidetä sitä osaa koroista, joka vastaa
yksityisestä liikkeestä tai ammatista taikka elin-

Kaupparekisteriin merkitystä avoimesta yhtiöstä tai kommandiittiyhtiöstä nostettu tuloverolain 33 §:ssä tarkoitettu yksityisotto katsotaan
yhtiömiehellä sen verovuoden tuloksi, jona yhtiön tilikausi päättyy.
23 a, 26, 28-30, 33 a, 34, 42-43, 46 a, 47,
51 ja 51 a §
(Kuten hallituksen esityksessä n:o 203)
51 b §
Avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiömiehen ottaessa yhtiöstä vaihto- tai käyttöomaisuutta tai muuta omaisuutta, palveluksia
tai muita etuuksia tai oikeuksia, katsotaan yhtiön verotuksessa luovutushinnaksi otetun etuuden tai oikeuden todennäköistä luovutushintaa
vastaava määrä. Yksityistä kulutusta varten
otettujen vähäisten hyödykkeiden luovutushintana pidetään kuitenkin alkuperäistä hankintamenoa tai sitä alhaisempaa todennäköistä luovutushintaa. Yhtiön verotuksessa luovutushinnaksi luettava määrä katsotaan omaisuuden
hankinnasta johtuneeksi menoksi yhtiömiehen
verotuksessa.
51 d §
Purkautuvan yhteisön verotuksessa vaihto-,
sijoitus- ja käyttöomaisuuden sekä muun omaisuuden luovutushinnaksi katsotaan omaisuuden
todennäköistä luovutushintaa vastaava määrä.
Yhteisön verotuksessa luovutushinnaksi luettava määrä katsotaan omaisuuden hankinnasta
johtuneeksi menoksi yhteisön osakkaan verotuksessa.
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52, 53 ja 61 §
(Kuten hallituksen esityksessä n:o 203)
Voimaantu1osäännös
(1-19 mom. kuten hallituksen esityksessä n:o
203)
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20. Elinkeinotulon verottamisesta annetun
lain 51 b §:ää sovelletaan muutetussa muodossaan ensimmäisen kerran 1.1.1993 ja senjälkeen
tapahtuneisiin yksityisottoihin.
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