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VALTIOVARAINVALIOKUNNAN
MIETINTÖ 48/1998 vp
Hallituksen esitys laiksi tuloverolain 67 §:n
muuttamisesta

JOHDANTO
Vireilletulo
Eduskunta on 10 päivänä marraskuuta 1998 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi
tuloverolain 67 §:n muuttamisesta (HE 252/1998
vp).

Asiantuntijat
Verojaostossa ovat olleet kuultavina
- neuvotteleva virkamies Erkki Laanterä, valtiovarainministeriö
- ylitarkastaja Merja Hartikka-Simula, Verohallitus..

Jaostovalmistelu
Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

HALLITUKSEN ESITYS
Veronalaiseksi palkka- tai eläketuloksi katsotaan tuloverolain 67 §:n mukaan etu työsuhteen
perusteella saadusta lainasta siltä osin kuin lainasta peritty vuotuinen korko on alempi kuin
Suomen Pankin peruskorko lisättynä yhdellä
prosenttiyksiköllä.
Siirtyminen tulevassa vuodenvaihteessa talous- ja rahaliiton 3. vaiheeseen merkitsee muun
ohella sitä, että Suomen Pankki ei enää vahvista
peruskorkoa. Tämä on tarkoitus yleisesti korvata valtiovarainministeriön kahdesti vuodessa
vahvistamalla korkotasolla.
Tuloverolain 67 §:ää ehdotetaan muutettavaksi siten, että työsuhdelainan veronalainen korkoetu määriteltäisiin valtiovarainministeriön

HE 252/1998 vp

kahdesti vuodessa vahvistaman peruskoron perusteella.
Tuloverolakia säädettäessä markkinakorot
olivat huomattavasti peruskorkoa korkeammat.
Korkojen kehitys on viime vuosina johtanut siihen, että markkinakorot ovat jopa alle peruskoron. Tämän vuoksi hallitus ehdottaa työsuhdelainan verotettavan etuuden rajaa alennettavaksi siten, ettei etuutta määrättäessä peruskorkoon
enää lisättäisi yhtä prosenttiyksikköä.
Työsuhdelainan korkoetu laskettaisiin tulevan kesäkuun loppuun saakka ennen käsiteltävänä olevan lain voimaantuloa sovelletun Suomen
Pankin vahvistaman peruskoron mukaan.
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VALIOKUNNAN KANNANOTOT
Perustelut
Hallituksen esityksessä mainituista syistä ja saadun selvityksen perusteella valiokunta pitää lakiehdotusta tarpeellisena ja puoltaa sen hyväksymistä.

Päätösehdotus
Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,
että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 1998
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
pj.
jäs.
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Mauri Pekkarinen /kesk
Olavi Ala-Nissilä /kesk
Ulla Anttila /vihr
Pirjo-Riitta Antvuori /kok
Timo Ihamäki /kok
Bjarne Kallis /skl
Reijo Laitinen /sd
Håkan Malm /r
Maija Rask /sd

Jukka Roos /sd
Oiva Savela /kok
Marja-Liisa Tykkyläinen /sd
Jukka Vihriälä /kesk
Jorma Vokkolainen /vas
vjäs. Markku Koski /kesk
Arto Lapiolahti /sd
Pekka Leppänen /vas
Matti Saarinen /sd.

