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VALTIOVARAINVALIOKUNNAN
MIETINTÖ 45/2000 vp
Hallituksen esitys suostumuksen antamisesta
Suomen Vientiluotto Oy:n debentuurien luovuttamiseen

JOHDANTO
Vireilletulo
Eduskunta on 15 päivänä joulukuuta 2000 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti
käsiteltäväksi hallituksen esityksen suostumuksen antamisesta Suomen Vientiluotto Oy:n debentuurien luovuttamiseen (HE 202/2000 vp).
Jaostovalmistelu
Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat
Verojaostossa ovat olleet kuultavina
- budjettineuvos Raine Vairimaa, valtiovarainministeriö
- finanssijohtaja Marja-Liisa Taipale, Valtiokonttori
- osastopäällikkö Jyrki Laakso, Suomen Pankkiyhdistys.

HALLITUKSEN ESITYS
Valtion omistama Leonia Oyj tullaan 1.1.2001
lukien yhdistämään Vakuutusyhtiö Sampo
Oyj:öön, jolloin valtion omistusosuus uudesta
Sampo-Leonia konsernista jää vähemmistöosuudeksi. Leonia Oyj:n tytäryhtiöt Leonia Pankki
Oyj (ent. Postipankki) ja Leonia Corporate Bank
Oyj (ent. Suomen Vientiluotto Oy) on tarkoitus
fuusioida keskenään samasta ajankohdasta.
OECD-ehtoisten ns. julkisesti tuettujen vientiluottojen myöntäminen oli aiemmin Suomen
Vientiluotto Oy:n yksinoikeus. Vuoden 1997
alusta perustettiin Fide Oy hoitamaan näiden
luottojen korontasausta ja vientiluottojen myöntäminen avattiin kaikille pankeille. Valtiontakausten myöntäminen vientiluotoille tapahtuu
Finnvera Oyj:n toimesta.

HE 202/2000 vp

Hallituksessa on päädytty järjestelyyn, jossa
Leonia Corporate Bank Oyj:n myöntämiä vientiluottoja siirretään OECD-ehtoisten vientiluottojen myöntämistä varten perustetun uuden erityisrahoitusyhtiön, myös nimeltään Suomen
Vientiluotto Oy, omistukseen. Uusi Suomen
Vientiluotto Oy tulisi olemaan valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva uusi valtion
100-prosenttisesti omistama valtionyhtiö. Yhtiö
voisi harjoittaa myös muuta erityisrahoitusta.
Käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä ehdotetaan, että eduskunta antaisi suostumuksensa sille, että valtion omistuksessa olevat Leonia Corporate Bank Oyj:n vastattavat 200,8 milj.
markan debentuurit siirretään apporttina uuden
erityisrahoitusyhtiön osakkeiden merkinnän rahoittamiseen. Debentuurilainat on Suomen
Versio 2.0
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Vientiluotto Oy laskenut liikkeeseen vuosina
1976—1979 ja niiden käyttötarkoitus on OECDehtoisen viennin rahoittaminen.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT
Perustelut
Hallituksen esityksessä mainituista syistä ja saadun selvityksen perusteella valiokunta pitää ehdotusta tarpeellisena ja puoltaa sen hyväksymistä.
Valtion perustaessa vuoden 1997 alussa Fide
Oy:n Suomi siirtyi Suomen Vientiluotto Oy:n
yksinoikeudella hoitamasta julkisesti tuettujen
vientiluottojen suorasta luotonannosta korontasausjärjestelmään, joka mahdollisti pankkien
kilpailun. Vientiluoton myöntämille luotoille
maksettavasta korosta on kahdenvälisiin verosopimuksiin neuvoteltu vapautus lähdeverosta
noin kahdenkymmenen maallemme tärkeän
vientimaan kanssa. Tämä etu on siirtynyt uudelleenjärjestelyjen myötä Leonia Corporate Bank
Oyj:lle. Sampo—Leonian fuusion toteutuessa
1.1.2001 Leonia Corporate Bank ei enää ole
Suomen valtion kokonaan omistama luottolaitos, ja Suomen viennin rahoituksen kilpailukyvyn kannalta merkittävä lähdeveroetu menetetään eräissä tärkeissä maissa.
Useissa maissa peritään lähdeveroa kyseisen
maan yritysten ja pankkien ulkomaille maksamista koroista. Vientiluottojen lähdeverovapaudella on suuri merkitys kiristyvässä kansainvälisessä kilpailussa. Kilpailijamaillamme onkin
kattavat lähdeverosta vapauttavat verosopimukset. Luotonsaajamaasta ulkomaille maksettavasta korosta peritään tavallisesti 10—15 prosentin
lähdevero siinä maassa, jossa korko maksetaan.
Luotonantaja edellyttää, että se saa luottosopimuksessa sovitun koron täysimääräisenä. Lähdeveron aiheuttaman kilpailuhaitan nykyarvo on
noin 1,5—4 prosenttia kauppahinnasta. Tällä on
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usein ratkaiseva merkitys kaupan saantiin suomalaiselle viejälle.
Suomen voimassa olevat vientiluottojen lähdeverosopimukset on laadittu suoraa luotonantoa silmälläpitäen nykyisen korontasausjärjestelmän sijasta. Korontasausjärjestelmää valmisteltaessa intressitahot huomauttivat lähdeveron
merkityksestä ja korostivat kahdenvälisten verosopimusten uudistamistarvetta ja samalla kilpailun neutraliteetin kannalta tärkeän lähdeverovapausedun ulottamista kaikkien korontasaussopimuksen tehneiden pankkien käyttöön. Viennin
rahoituksen neuvottelukunta on kiinnittänyt
huomiota tarvittaviin toimenpiteisiin viejien
kannalta tärkeän lähdeveroedun säilyttämiseksi
1.1.2001 jälkeen.
Pankit ja viejät kiinnittivät valtiovarainministeriön huomiota siihen, että kesäkuussa 2000
valtiovarainministeriön 12 sopimusvaltiolle lähettämät ehdotukset kyseisten verosopimusten
muuttamiseksi koskivat vain niitä kahdenvälisiä
sopimuksia, joissa edunsaajana on mainittu nimeltä Suomen Vientiluotto Oy. Myös ne sopimukset, joissa edunsaajaksi on sovittu valtion
omistama luottolaitos, tulisi muuttaa vastaamaan nykyistä järjestelmää. Lisäksi on eräitä
tärkeitä vientimaita, joiden kanssa Suomella,
toisin kuin kilpailijamailla, ei ole kahdenvälistä
sopimusta lainkaan. Valtiovarainvaliokunnan
mielestä tulisi kiirehtiä toimenpiteitä kahdenvälisten verosopimusten muutosprosessin saattamiseksi mahdollisimman pikaisesti Suomen
viennin kilpailukyvyn kannalta tarkoituksenmukaiseen lopputulokseen.
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Päätösehdotus
Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,
että eduskunta päättää antaa suostumuksensa sille, että valtio luovuttaa
omistamansa yhteensä 200 800 000

markan Suomen Vientiluotto Oy:n vuosien 1976—1979 vastuudebentuurit
käytettäväksi apporttina valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimivan
uuden erityisrahoitusyhtiön osakkeita
vastaan.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2000
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
pj.
vpj.
jäs.

Maria Kaisa Aula /kesk
Kari Rajamäki /sd
Olavi Ala-Nissilä /kesk
Pirjo-Riitta Antvuori /kok
Timo Ihamäki /kok
Seppo Kääriäinen /kesk
Markku Laukkanen /kesk (osittain)
Tuija Nurmi /kok
Mauri Pekkarinen /kesk
Ola Rosendahl /r

Matti Saarinen /sd (osittain)
Anni Sinnemäki /vihr
Sakari Smeds /skl
Irja Tulonen /kok (osittain)
Marja-Liisa Tykkyläinen /sd
Kari Uotila /vas
Jorma Vokkolainen /vas
vjäs. Matti Huutola /vas
Kari Kantalainen /kok
Mikko Kuoppa /vas.

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut
valiokuntaneuvos Arvo J. Kämppi.
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