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Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan tuloverolain (1535/1992) 124 §:n 3 momentti ja 124 a §, sellaisina kuin ne ovat
laissa 990/2012, seuraavasti:
124 §
Veron määräytyminen
— — — — — — — — — — — — —
Edellä 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun
osittain verovapaan yhteisön ja tiekunnan
sekä yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöstä
saadun tulon tuloveroprosentti on 6,06. Näiden yhteisöjen veron jakautumisesta kunnan
ja seurakunnan kesken säädetään verontilityslaissa. Edellä 21 §:n 2 momentissa tarkoitetun yhteisön tuloveroprosentti on 5,61.
— — — — — — — — — — — — —
124 a §
Veron määräytyminen verovuosina
2012—2015
Poiketen siitä, mitä 124 §:n 3 momentissa
säädetään:
1) vuonna 2012 edellä 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun osittain verovapaan yhteisön
ja tiekunnan sekä yleishyödyllisen yhteisön
HE 194/2013
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kiinteistöstä saadun tulon tuloveroprosentti
on 7,5068 ja 21 §:n 2 momentissa tarkoitetun
yhteisön tuloveroprosentti on 6,9433;
2) vuonna 2013 edellä 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun osittain verovapaan yhteisön
ja tiekunnan sekä yleishyödyllisen yhteisön
kiinteistöstä saadun tulon tuloveroprosentti
on 7,80 ja 21 §:n 2 momentissa tarkoitetun
yhteisön tuloveroprosentti on 7,22;
3) vuonna 2014 edellä 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun osittain verovapaan yhteisön
ja tiekunnan sekä yleishyödyllisen yhteisön
kiinteistöstä saadun tulon tuloveroprosentti
on 7,67 ja 21 §:n 2 momentissa tarkoitetun
yhteisön tuloveroprosentti on 7,11;
4) vuonna 2015 edellä 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun osittain verovapaan yhteisön
ja tiekunnan sekä yleishyödyllisen yhteisön
kiinteistöstä saadun tulon tuloveroprosentti
on 7,38 ja 21 §:n 2 momentissa tarkoitetun
yhteisön tuloveroprosentti on 6,84.
Edellä 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun
osittain verovapaan yhteisön ja tiekunnan
sekä yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöstä
saadusta tulosta kertyneen veron jakautumi-
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sesta kunnan ja seurakunnan kesken säädetään verontilityslaissa.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.
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