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korkotulon lähdeverosta annetun lain 3 ja 6 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan korkotulon lähdeverosta annetun lain (1341/1990) 3 §:n 1 momentti ja 6 §:n

1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 3 §:n 1 momentti laeissa 1223/1999, 1166/2004 ja
451/2005 sekä 6 §:n 1 momentti laissa 722/2004, seuraavasti:

3 §

Veron kohde

Korkotulon lähdeveroa on suoritettava seu-
raavista kotimaasta saaduista korkotuloista:

1) yleisön talletusten vastaanottamiseen
tarkoitetulle tilille kotimaiseen talletuspank-
kiin tai ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa
olevaan sivukonttoriin taikka vastaavalle ti-
lille osuuskunnan säästökassaan, osuuskunta-
lain (1488/2001) 21 luvun 21 §:ssä tarkoitet-
tuun lainausliikettä harjoittavaan osuuskun-
taan taikka työnantajan perustamaan huolto-
konttoriin tehdylle talletukselle maksetusta
korosta;

2) velkakirjalain (622/1947) 34 §:ssä tar-
koitetulle joukkovelkakirjalainalle makse-
tusta korosta, jos laina on tarjottu yleisön
merkittäväksi ja sitä koskeva esite on annet-
tava Finanssivalvonnan tai muun Euroopan

talousalueeseen kuuluvan valtion toimivaltai-
sen viranomaisen hyväksyttäväksi; sekä

3) velkakirjalain 34 §:ssä tarkoitetulle
joukkovelkakirjalainalle maksetusta korosta,
jos laina on tarjottu yleisön merkittäväksi ja
lainan liikkeeseenlaskija on Suomen valtio,
Suomen Pankki, suomalainen kunta tai kun-
tayhtymä, tai josta Suomen valtio, Suomen
Pankki, suomalainen kunta tai kuntayhtymä
on antanut omavelkaisen takauksen.
— — — — — — — — — — — — —

6 §

Veron määrä ja laskeminen

Korkotulon lähdevero on 30 prosenttia tal-
letukselle tai joukkovelkakirjalainalle makse-
tusta korosta.
— — — — — — — — — — — — —
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Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2012.

Lain 6 §:ää sovelletaan vuodelta 2012 ja
sen jälkeiseltä ajalta kertyvään tässä laissa
tarkoitettuun korkoon.
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