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Laki
elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 f §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 11 päivänä toukokuuta 2012

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 52 f §:n 2 ja 3 momentti,
sellaisina kuin ne ovat laissa 1733/1995, sekä
lisätään 52 f §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 1733/1995 ja 1077/2008, uusi 4 momentti
seuraavasti:
52 f §
— — — — — — — — — — — — —
Osakkeita luovuttaneen osakkeenomistajan
verotuksessa osakevaihdossa syntynyttä voittoa ei katsota veronalaiseksi tuloksi eikä tappiota vähennyskelpoiseksi menoksi. Vaihdossa vastaanotettujen osakkeiden hankintamenona pidetään luovutettujen osakkeiden
verotuksessa poistamatta olevaa hankintamenon osaa. Siltä osin kuin vastikkeena saadaan
rahaa, osakevaihtoa pidetään veronalaisena
luovutuksena.
Jos osakevaihdossa osakkeita saanut luonnollinen henkilö Suomen lainsäädännön tai
kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevan sopimuksen mukaan siirtyy asuvaksi
muussa valtiossa kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa ennen kuin viisi
vuotta on kulunut sen verovuoden päättymisestä, jonka aikana osakevaihto on tapahtunut, määrä, joka olisi ollut veronalaista tuloa,
jos siihen ei olisi sovellettu 2 momenttia, luetaan sen verovuoden tuloksi, jona henkilö
siirtyy muualla kuin Euroopan talousalueella
sijaitsevassa valtiossa asuvaksi. Sama koskee
tilannetta, jossa luonnollinen henkilö on osakevaihdon jälkeen siirtynyt toisessa EurooHE 148/2011
VaVM 7/2012
EV 27/2012

pan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa asuvaksi ja henkilö tuon valtion kansallisen lainsäädännön tai valtion solmiman kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevan sopimuksen mukaan siirtyy asuvaksi muussa valtiossa kuin Euroopan talousalueeseen
kuuluvassa valtiossa ennen kuin viisi vuotta
on kulunut sen verovuoden päättymisestä,
jonka aikana osakevaihto on tapahtunut.
Jos luonnollinen henkilö luovuttaa osakevaihdossa saamiaan osakkeita asuessaan toisessa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa
valtiossa ja luovuttaminen tapahtuu ennen
kuin viisi vuotta on kulunut sen verovuoden
päättymisestä, jonka aikana osakevaihto on
tapahtunut, näitä luovutettuja osakkeita vastaava määrä, joka olisi ollut veronalaista tuloa, jos osakevaihtoon ei olisi sovellettu
2 momenttia, luetaan sen verovuoden tuloksi,
jona vastikeosakkeiden luovutus tapahtui.
Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä toukokuuta 2012.
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran
vuodelta 2012 toimitettavassa verotuksessa.
Tämän lain 52 f §:n 3 ja 4 momenttia ei
kuitenkaan sovelleta niihin osakevaihtoihin,
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jotka ovat tapahtuneet ennen 1 päivää tammikuuta 2009. Mainituissa momenteissa säädettyä viiden vuoden määräaikaa sovelletaan

vain niihin osakevaihtoihin, jotka ovat tapahtuneet lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.
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