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rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 7 ja 15 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain (627/1978) 7 § sekä
15 §:n 1 ja 3 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 7 § laeissa 814/2008 ja 874/2009 sekä 15 §:n 1 momentti laissa
856/2005 ja 3 momentti laissa 1226/2006, seuraavasti:
7§
Lähdevero tilitetään kokonaisuudessaan
valtiolle. Lähdevero on:
1) 35 prosenttia palkasta, henkilöstörahasto-osuudesta ja ylijäämästä sekä luonnollisen henkilön saamasta ennakkoperintälain
25 §:ssä tarkoitetusta työkorvauksesta ja peitellystä osingosta samoin kuin muusta suorituksesta, jota tuloverolain mukaan verotetaan
ansiotulona;
2) 24,5 prosenttia rajoitetusti verovelvolliselle yhteisölle maksettavasta osingosta, korosta ja rojaltista sekä muusta 3 §:ssä tarkoitetusta suorituksesta, jonka osalta ei muualla
toisin säädetä;
3) 18,38 prosenttia osingosta, jos osingonsaaja on 3 §:n 5 momentissa tarkoitettu rajoitetusti verovelvollinen yhteisö: ja
a) osinkoa jakavan yhteisön osakkeet kuuluvat osingonsaajan sijoitusomaisuuteen eikä
osingonsaaja ole emo- ja tytäryhtiödirektiivissä tarkoitettu yhtiö, joka omistaa osinkoa
jaettaessa välittömästi vähintään kymmenen
prosenttia osinkoa maksavan yhteisön osakepääomasta; tai
b) osinkoa jakava yhteisö on tuloverolain
HE 50/2011
HE 130/2011
VaVM 23/2011
EV 104/2011

33 a §:n 2 momentissa tarkoitettu julkisesti
noteerattu yhtiö ja osingonsaaja on muu kuin
julkisesti noteerattu yhteisö, joka omistaa
osinkoa jaettaessa välittömästi alle kymmenen prosenttia osinkoa jakavan yhteisön osakepääomasta;
4) 30 prosenttia muulle kuin edellä 2 kohdassa tarkoitetulle rajoitetusti verovelvolliselle yhteisölle maksettavasta osingosta, korosta ja rojaltista sekä vakuutussuorituksesta
ja muusta suorituksesta, jota tuloverolain mukaan verotetaan pääomatulona;
5) 15 prosenttia 3 §:n 1 momentissa tarkoitetusta taiteilijan tai urheilijan toimintaan
perustuvasta korvauksesta;
6) 13 prosenttia yhteisölle, yhteisetuudelle
ja yhtymälle maksettavasta muusta kuin
5 kohdassa tarkoitetusta työkorvauksesta.
15 §
Pääomatulosta suoritetaan tuloveroa 30
prosentin mukaan. Siltä osin kuin verovelvollisen verotettavan pääomatulon määrä ylittää
50 000 euroa, pääomatulosta suoritetaan veroa 32 prosentin mukaan.
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Rajoitetusti verovelvollisen yhteisön on
suoritettava Suomesta saadusta muusta kuin
3 §:ssä tarkoitetusta tulosta yhteisön tuloveroa 24,5 prosenttia. Jos rajoitetusti verovelvollinen yhteisö on harjoittanut liikettä tai
ammattia Suomessa olevasta kiinteästä toimipaikasta, on myös 3 §:ssä tarkoitetusta tulosta

suoritettava yhteisön tuloveroa 24,5 prosenttia.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.
Lakia sovelletaan tuloon, joka saadaan lain
voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.
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