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Lakialoite 43
Vistbacka ym.: Ehdotus laiksi yhtiöveron hyvityksestä annetun
lain muuttamisesta

Eduskunnalle
Lakialoite on tarkoitettu rinnakkaislakialoitteeksi hallituksen esitykselle n:o 205 laiksi yhtiöveron hyvityksestä annetun lain muuttamisesta
sekä täydentämään ed. Vistbackan lakialoitetta
n:o 41 tuloverolaiksi.
Aloitteessa esitetään voimassa olevaan yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin lakialoitteen
n:o 41 vaatimat korjaukset mukaan luettuna em.
lakialoitteessa avointen ja kommandiittiyhtiöit-

ten verotusmalliksi esitetyn ns. aitamallin vaatimat muutokset. Muutokset rajoittuvat lain
1 §:ään ja voimaantulosäännökseen.
Edellä olevan perusteella ehdotamme kunnioittaen,

että Eduskunta hyväksyisi seuraavan
lakiehdotuksen:

Laki
yhtiöveron hyvityksestä annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan yhtiöveron hyvityksestä 29 päivänä joulukuuta 1988 annetun lain (1232/88) 1 §:n 4
momentti, 2 §, 4 §:n 1 momentti, 6 §:n 1 momentti, 7 §, 8 §:n 2 momentti, 9 §ja 14 §:n 2 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 1§:n 4 momentti 21 päivänäjoulukuuta 1990 annetussa laissa (1165/90),
4 §:n 1 momentti, 6 §:n 1 momentti ja 14 §:n 2 momentti 30 päivänäjoulukuuta 1991 annetussa laissa
(1672/91) ja 8 §:n 2 momentti 22 päivänä joulukuuta 1989 annetussa laissa (1192/89), sekä
lisätään 1 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 21 päivänä joulukuuta 1990
annetulla lailla, uusi 5 momentti, 8 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainitulla 22 päivänä
joulukuuta 1989 annetulla lailla, uusi 3 ja 4 momentti ja 14 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna
mainitulla 30 päivänä joulukuuta 1991 annetulla lailla, uusi 4 momentti, seuraavasti:
1§
(4 mom. kuten hallituksen esityksessä n:o 205)
Tätä lakia, sen 11-13 §:n säännöksiä lukuun
ottamatta, sovelletaan myös kaupparekisteriin
merkittyyn · kotimaiseen avoimeen yhtiöön ja
kommandiittiyhtiöön (yhtiö) sekä yhtiöstä yksityisottoja nostavaan yleisesti verovelvolliseen
yhtiömieheen (osingonsaaja). Tämän lain säännöksiä osingosta sovelletaan myös tuloverolain
33 §:ssä tarkoitettuihin yksityisottoihin.

2, 4, 6--9 ja 14 §
(Kuten hallituksen esityksessä n:o 205)

Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta 199.
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1993 toimitettavassa verotuksessa. Lain
7 §:ssä tarkoitettuun vertailuveroon ei kuitenkaan lueta yhtiölle verotuslain 72 §:n 2---4 momentin perusteella määrättävää tuloveroa.
Lain 1 §:n 5 momenttia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1993 toimitettavassa verotuksessa. Verovuonna 1993 lakia sovelletaan
kuitenkin vain siihen suhteelliseen osaan yhtiön
tilikauden veroista ja siihen suhteelliseen osaan
yksityisotoista, joka vastaa yhtiön tilikaudesta
1.1.1993 ja sen jälkeen kulunutta osaa.
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