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VALTIOVARAINVALIOKUNNAN
MIETINTÖ 42/1998 vp
Hallituksen esitys laiksi verotusmenettelystä
annetun lain 17 ja 26 §:n muuttamisesta

JOHDANTO
Vireilletulo
Eduskunta on 20 päivänä lokakuuta 1998 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti
käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi verotusmenettelystä annetun lain 17 ja 26 §:n muuttamisesta (HE 177/1998 vp).

Asiantuntijat
Verojaostossa ovat olleet kuultavina
- neuvotteleva virkamies Erkki Laanterä, valtiovarainministeriö
- ylitarkastaja Anneli Nuoritalo, Verohallitus
- päälakimies Seppo Alkunen, Helsingin Puhelinyhdistys..

Jaostovalmistelu
Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

HALLITUKSEN ESITYS
Henkilökohtaisessa käytössä olevaan koti-irtaimistoon sisältyvään puhelimeen oikeuttava
osake, osuustodistus tai jäsenyyteen oikeuttava
todistus eivät ole veronalaisia varoja eikä niitä
siten ole tarvinnut ilmoittaa veroilmoituksessa.
Useassa puhelinyhteisössä, kuten esimerkiksi
puhelinosuuskunta HPY:ssä, ollaan toteuttamassa yritysmuodon muutoksia, joissa ainakin osassa tapauksia osake, osuustodistus tai jäsenyyteen oikeuttava todistus sekä puhelinliittymä
erotetaan toisistaan. Näin tapahtui HPY:ssä 1
päivänä syyskuuta 1998. Erottamisen jälkeen
osakkeita ja osuustodistuksia ei voida pitää tavanomaiseen koti-irtaimistoon kuuluvina verovapaina varoina.
Veronalaiset varat on ilmoitettava veroilmoituksessa. Verotusmenettelyä kehitettäessä tavoitteena on ollut, että verotuksen lopputulos
HE 177/1998 vp

lasketaan sellaisten tietojen perusteella, jotka
verohallinto voi luotettavasti saada muulta kuin
verovelvolliselta itseltään. Tämän vuoksi verotusmenettelystä annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että puhelinyhteisön olisi toimitettava verohallinnolle tarpeelliset tiedot osakkaidensa tai jäsentensä kalenterivuoden päättyessä omistamista osakkeista tai osuuksista. Puhelinyhteisöllä ei kuitenkaan olisi tiedonantovelvollisuutta siltä osin, kuin puhelinyhteisön
osake on otettu kaupankäynnin kohteeksi arvopaperipörssissä.
Lainsäädäntömenettelyssä tapahtuneen virheen korjaamiseksi ehdotetaan teknisenä muutoksena lakiin lisättäväksi säännös, jonka mukaan verotuksen tasapuolisuusperiaatetta koskeva säännös vastaisi sisällöltään alkuperäistä tarkoitusta.
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VALIOKUNNAN KANNANOTOT
Perustelut
Hallituksen esityksessä mainituista syistä ja saadun selvityksen perusteella valiokunta pitää lakiehdotusta tarpeellisena ja puoltaa sen hyväksymistä seuraavalla tavalla muutettuna.
Hallituksen esityksessä ei määritellä, mitä puhelinyhteisöllä tarkoitetaan. Sanalla puhelinyhteisö on hallituksen esityksessä tarkoitettu kaikkia osakeyhtiöitä, osuuskuntia tai taloudellisia
yhdistyksiä, jotka harjoittavat puhelinliikennettä tai ovat puhelinliikennettä harjoittavan yhteisön pääomistajia. Puhelinosuuskunta HPY ei siis
harjoita puhelinliikennettä, vaan on puhelinliikennettä harjoittavan Helsingin Puhelin Oyj:n
enemmistöosakas. Tarkoituksena on, että tiedonantovelvollisuus koskisi myös Puhelinosuuskunta HPY:tä. Valiokunta ehdottaa, että verotusmenettelystä annetun lain 17 §:n sanamuotoa tämän vuoksi tarkennettaisiin.
Hallituksen esityksessä tiedonantovelvollisuus on rajattu niihin puhelinyhteisön osakkeisiin tai osuuksiin, jotka ovat osakkaiden tai jäsenten veronalaisia varoja. Tarkoituksena on ollut, että tiedonantovelvollisuus koskisi vain niitä tilanteita, joissa puhelinyhteisön osake,
osuustodistus tai jäsenkirja on muuttunut veronalaisiksi varoiksi sen vuoksi, että osakkuus tai
jäsenyys ja asiakkuus on erotettu toisistaan. Tarkoituksena ei ole ollut, että tiedonantovelvollisuus olisi koskenut niitä tilanteita, joissa edellä
mainittu asiakirja on muuttunut jostain muusta
syystä veronalaisiksi varoiksi. Valiokunta eh-

dottaa, että myös tästä syystä 17 §:n sanamuotoa
tarkennettaisiin.

Päätösehdotus
Valtiovarainvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,
että lakiehdotus hyväksytään muutoin
muuttamattomana paitsi 17 §:n 1 momentti näin kuuluvana:
17 §
Muita tietoja koskeva sivullisen yleinen tiedonantovelvollisuus
Sijoitusrahaston on toimitettava verohallinnolle verotusta varten tarpeelliset tiedot verovelvollisen omistamasta sijoitusrahasto-osuuden
määrästä ja lunastamistaan sijoitusrahastoosuuksista. Samoin puhelinyhteisön ja yhteisön,
joka on puhelinyhteisön pääomistaja, on toimitettava verotusta varten tarpeelliset tiedot osakkaidensa tai jäsentensä kalenterivuoden päättyessä omistamista osakkeista osuustodistuksista
tai jäsenkirjoista, jos yhteisössä osakkuus tai jäsenyys ja asiakkuus on erotettu toisistaan. Puhelinyhteisöllä ei ole kuitenkaan tiedonantovelvollisuutta siltä osin, kuin puhelinyhteisön osake on otettu kaupankäynnin kohteeksi arvopaperipörssissä.
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Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1998
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
pj.
vpj.
jäs.
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Mauri Pekkarinen /kesk
Kari Rajamäki /sd
Olavi Ala-Nissilä /kesk (osittain)
Ulla Anttila /vihr
Pirjo-Riitta Antvuori /kok
Timo Ihamäki /kok
Timo Laaksonen /vas

Håkan Malm /r
Arja Ojala /sd (osittain)
Maija Rask /sd
Jukka Roos /sd
Kimmo Sasi /kok
Oiva Savela /kok
Marja-Liisa Tykkyläinen /sd
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Jukka Vihriälä /kesk
Jorma Vokkolainen /vas
vjäs. Minna Karhunen /kok
Hannu Kemppainen /kesk (osittain)

Raimo Liikkanen /kesk
Lauri Metsämäki /sd (osittain)
Markku Pohjola /sd (osittain)
Matti Saarinen /sd.
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