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Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 8 §:n 1 momentin 8 kohta,
sellaisena kuin se on laissa 1539/1992,
muutetaan 6 a §, 16 §:n 10 kohta ja 18 a §:n 2 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 6 a § laeissa 717/2004, 382/2012 ja 576/2013, 16 §:n 10 kohta laissa
987/2012 ja 18 a §:n 2 momentti laissa 983/2012, sekä
lisätään lakiin uusi 6 c § ja 16 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 859/1981, 1164/1990,
717/2004, 1134/2005, 1077/2008 ja 987/2012, uusi 11 kohta seuraavasti:
1 luku
Tulon veronalaisuus
6a§
Yhteisön veronalaista tuloa ei ole osinko,
joka on saatu kotimaiselta yhteisöltä tai eri
jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä
annetun
neuvoston
direktiivin
2011/96/EU, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 2013/13/EU, 2
artiklassa tarkoitetulta ulkomaiselta yhtiöltä.
Yhteisön veronalaista tuloa ei ole osinko,
joka on saatu Euroopan talousalueella asuvalta muulta kuin 1 momentissa tarkoitetulta
yhteisöltä, jos:
1) osinkoa jakava yhteisö on ilman valintamahdollisuutta ja vapautusta velvollinen
suorittamaan tulostaan, josta osinko on jaettu,
veroa vähintään kymmenen prosenttia; ja
2) yhteisön kotipaikka kyseessä olevan
valtion verolainsäädännön mukaan on tässä
valtiossa ja yhteisön kotipaikka kaksinkertaiHE 185/2013
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sen verotuksen välttämistä koskevan sopimuksen mukaan ei ole Euroopan talousalueen ulkopuolella olevassa valtiossa.
Yhteisön veronalaista tuloa on muilta kuin
1 ja 2 momentissa tarkoitetuilta yhteisöiltä
saatu osinko. Lisäksi poiketen siitä, mitä 1 ja
2 momentissa säädetään:
1) osingosta on veronalaista tuloa 75 prosenttia ja verovapaata tuloa 25 prosenttia, jos
osinko on saatu sijoitusomaisuuteen kuuluvista 1 momentissa mainitun direktiivin 2 artiklassa tarkoitetun ulkomaisen yhtiön osakkeista, jonka osakepääomasta osingonsaaja
omistaa osinkoa jaettaessa välittömästi alle
kymmenen prosenttia, taikka sijoitusomaisuuteen kuuluvista kotimaisen tai muun kuin
edellä mainitun ulkomaisen Euroopan talousalueella asuvan yhteisön osakkeista;
2) osinko on veronalaista tuloa, jos osinkoa jakava yhteisö on tuloverolain 33 a §:n
2 momentissa tarkoitettu julkisesti noteerattu
yhtiö ja osingonsaaja on muu yhteisö kuin
julkisesti noteerattu yhtiö, joka ei omista
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osinkoa jaettaessa välittömästi vähintään
kymmentä prosenttia osinkoa jakavan yhtiön
osakepääomasta.
Poiketen siitä, mitä edellä säädetään,
osuuspankin saama osinko osuuspankeista ja
muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain (1504/2001) 3 §:ssä tarkoitetulta osuuspankkien keskusrahalaitoksena
toimivalta liikepankilta on verovapaata tuloa.
Mitä 1—3 momentissa säädetään osingosta, sovelletaan myös yhteisön saamaan
osuuskunnan osuuspääomalle, sijoitusosuudelle ja lisäosuudelle maksamaan korkoon,
kotimaisen säästöpankin kantarahasto-osuudelle ja lisärahastosijoitukselle maksamaan
voitto-osuuteen ja korkoon sekä keskinäisen
vakuutusyhtiön ja vakuutusyhdistyksen maksamaan takuupääoman korkoon.
Luonnollisen henkilön tai kuolinpesän
muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä
saamasta osingosta ja edellä 5 momentissa
tarkoitetuista suorituksista 75 prosenttia on
veronalaista tuloa, tuloverolain 33 d §:n
2 momentissa tarkoitetutut suoritukset kuitenkin siten kuin mainitussa lainkohdassa
säädetään. Luonnollisen henkilön tai kuolinpesän julkisesti noteeratusta yhtiöstä saamasta osingosta on 85 prosenttia veronalaista
tuloa.
Peitellystä osingosta on 75 prosenttia veronalaista tuloa.
Tuloverolain 33 a §:n 3 momentissa ja
33 b §:n 6 momentissa tarkoitettuun osinkona
pidettävään vapaan oman pääoman rahastosta
saatuun varojenjakoon sovelletaan tämän lain
6 c §:ssä säädetyin poikkeuksin, mitä tässä
pykälässä säädetään.
6c§
Muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä saatua osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:n
1 kohdassa tarkoitettua varojenjakoa vapaan
oman pääoman rahastosta pidetään veronalaisena luovutuksena siltä osin kuin verovelvolliselle palautetaan tämän yhtiöön tekemä pääomansijoitus, jos:
1) pääomansijoituksen tekemisestä on varoja jaettaessa kulunut enintään kymmenen
vuotta; ja
2) verovelvollinen esittää tässä pykälässä
tarkoitettujen edellytysten täyttymisestä luotettavan selvityksen.

Luovutuksesta saatua voittoa laskettaessa
1 momentissa tarkoitetusta varojenjaosta vähennetään osakkeen verotuksessa poistamaton hankintameno, kuitenkin enintään luovutuksena pidettävän varojenjaon määrä. Jos
osakkeen poistamaton hankintameno on luovutuksena pidettävää varojenjakoa pienempi,
vähennetään poistamattoman hankintamenon
määrä.
Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, 1 momentissa tarkoitetussa varojenjaossa saatu määrä ei ole veronalaista tuloa, jos
varoja jakavan yhtiön osakkeet ovat osakkeenomistajan verotuksessa 6 b §:n 2 momentissa tarkoitettuja verovapaasti luovutettavia osakkeita.
Osakkeen verotuksessa poistamattomasta
hankintamenosta vähennetään 2 momentissa
tarkoitetun luovutusvoiton laskennassa vähennetty määrä tai määrä, joka laskennassa
vähennettäisiin, jollei varojenjako olisi 3 momentin nojalla verovapaa.
16 §
Tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä
johtuneita menoja eivät ole:
— — — — — — — — — — — — —
10) väliaikaisesta pankkiverosta annetun
lain (986/2012) nojalla suoritettava pankkivero;
11) edustusmenot.
18 a §
— — — — — — — — — — — — —
Korkomenot ovat vähennyskelpoisia siltä
osin kuin ne ovat korkotulojen suuruiset.
Korkotuloja suuremmat korkomenot (nettokorkomenot) ovat vähennyskelpoisia, jos ne
ovat verovuonna enintään 500 000 euroa.
Nettokorkomenojen ylittäessä verovuonna
edellä mainitun määrän nettokorkomenot eivät ole vähennyskelpoisia siltä osin kuin:
1) ne ylittävät 25 prosenttia tämän lain
3 §:ssä tarkoitetusta elinkeinotoiminnan tuloksesta, johon on lisätty korkomenot ja verotuksessa vähennettävät poistot sekä konserniavustuksesta verotuksessa annetussa laissa
tarkoitettu saatu konserniavustus ja josta on
vähennetty annettu konserniavustus; ja
2) 25 prosentin rajan ylittävien nettokorkomenojen määrä on enintään yhtä suuri kuin
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etuyhteydessä olevien velkasuhteen osapuolten väliset nettokorkomenot.
— — — — — — — — — — — — —
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran
vuodelta 2014 toimitettavassa verotuksessa.
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Siltä osin kuin vapaan oman pääoman rahastosta saatu varojenjako sisältää pääomansijoituksia, jotka on tehty ennen lain voimaantuloa, 6 a §:n 8 momenttia ja 6 c §:ää
sovelletaan kuitenkin muun kuin julkisesti
noteeratun yhtiön varojenjakoon ensimmäisen kerran vuodelta 2016 toimitettavassa verotuksessa.
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