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elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 6 a §:n 5 momentti, sellai-

sena kuin se on laissa 1238/2013,
muutetaan 6 a §:n 6 momentti ja 18 §:n 1 momentin 1 kohta, sellaisena kuin niistä on 6 a §:n

6 momentti laissa 1238/2013, sekä
lisätään lakiin uusi 6 d § ja 18 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 71/1983,

1539/1992, 717/2004, 1077/2008 ja 776/2012, uusi 4 momentti seuraavasti:

1 luku

Tulon veronalaisuus

6 a §
— — — — — — — — — — — — —

Luonnollisen henkilön tai kuolinpesän
muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä
saamasta osingosta 75 prosenttia on veron-
alaista tuloa. Luonnollisen henkilön tai kuo-
linpesän julkisesti noteeratusta yhtiöstä saa-
masta osingosta on 85 prosenttia veronalaista
tuloa.
— — — — — — — — — — — — —

6 d §
Osuuskunnasta saadulla ylijäämällä tarkoi-

tetaan osuuspääoman korkoa ja muuta osuus-
kuntalain (421/2013) 16 luvun 1 §:n 1 koh-
dassa tarkoitettua osuuskunnan jakamaa yli-
jäämää tämän pykälän 5 momentissa tarkoi-
tettua ylijäämänpalautusta lukuun ottamatta.

Luonnollisen henkilön tai kuolinpesän jul-
kisesti noteeratusta osuuskunnasta saamasta

ylijäämästä on 85 prosenttia veronalaista tu-
loa ja 15 prosenttia verovapaata tuloa. Osuus-
kunta on julkisesti noteerattu, kun sen osuus
tai osake on ylijäämänjaosta päätettäessä kau-
pankäynnin kohteena tuloverolain 33 a §:n
2 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Luonnollisen henkilön tai kuolinpesän
muusta kuin julkisesti noteeratusta osuus-
kunnasta saamasta ylijäämästä 25 prosenttia
on veronalaista tuloa ja 75 prosenttia on ve-
rovapaata tuloa 5 000 euroon saakka siltä
osin kuin verovelvollisen henkilökohtaiseen
pääomatuloon tai maatalouden tuloon kuu-
luva tällainen ylijäämä ei ylitä 5 000 euroa.
Ylijäämästä, joka ylittää 5 000 euroa, on
75 prosenttia veronalaista tuloa ja 25 prosent-
tia verovapaata tuloa.

Yhteisön saamaan ylijäämään sovelletaan,
mitä 6 a §:ssä säädetään osingosta kuitenkin
niin, että 6 a §:n 3 momentissa tarkoitettua
omistusosuutta laskettaessa otetaan huo-
mioon verovelvollisen omistusosuus osuus-
kunnan osuuspääomasta ja osakepääomasta.
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Osuuskunnasta saatu 18 §:n 4 momentissa
tarkoitettu osuuskunnalle vähennyskelpoinen
ylijäämänpalautus on kokonaan veronalaista
tuloa.

Tuloverolain 33 f §:n 1 momentissa tarkoi-
tettuun ylijäämänä pidettävään vapaan oman
pääoman rahastosta saatuun varojenjakoon
sovelletaan, mitä tässä pykälässä säädetään
ylijäämästä. Muusta kuin julkisesti noteera-
tusta osuuskunnasta saatua varojenjakoa va-
paan oman pääoman rahastosta pidetään kui-
tenkin, tämän lain 6 c §:ssä säädetyin edelly-
tyksin, veronalaisena luovutuksena ja luovu-
tusvoitto lasketaan 6 c §:ssä säädetyllä ta-
valla. Osuuskunnan jäsenyydestä eroamisen
yhteydessä veronalaisena luovutuksena pide-
tään myös osuusmaksun palautuksen sijaan
saatua varojenjakoa vapaan oman pääoman
rahastosta, siltä osin kuin suoritus vastaa
maksettua osuusmaksua.

Tämän lain ylijäämää koskevia säännöksiä
sovelletaan lisäksi vastaavasti kotimaisen
säästöpankin kantarahasto-osuudelle ja lisä-
rahastosijoitukselle maksamaan voitto-osuu-
teen ja korkoon sekä keskinäisen vakuutus-
yhtiön ja vakuutusyhdistyksen maksaman ta-
kuupääoman korkoon.

18 §
Vähennyskelpoisia ovat myös:
1) vuosi- ja vaihtoalennukset, osto- ja

myyntihyvitykset ynnä muut sellaiset oikai-
suerät,
— — — — — — — — — — — — —

Muun kuin julkisesti noteeratun osuuskun-

nan elinkeinotoimintaa tai maataloutta har-
joittavalle jäsenelleen jakama ylijäämänpa-
lautus on vähennyskelpoinen, jos:

1) osuuskunnan jäsenyys on avoin ja sen
toiminta muodostuu jäsenten yksilöllisiä elin-
keinon tai maatalouden tarpeita tukevasta ta-
loudellisesta toiminnasta siten, että jäsenet
käyttävät hyväkseen osuuskunnan tarjoamia
palveluja;

2) ylijäämää palautetaan kaikille jäsenille
näiden ostojen tai myyntien suhteessa;

3) määräysvalta osuuskunnassa on jäse-
nillä;

4) palautettava ylijäämä on syntynyt tili-
kauden aikana osuuskunnan luovuttaessa jä-
senelleen hyödykkeitä tai osuuskunnan luo-
vuttaessa kolmannelle jäseneltään hankkimi-
aan hyödykkeitä;

5) osuuskunnan jäsenen osuus osuuspää-
omasta ja äänivalta osuuskunnassa on tilikau-
den päättyessä enintään kymmenen prosenttia
yhdessä verotusmenettelystä annetun lain
31 §:n 2 momentissa tarkoitettuun lähipiiriin
kuuluvien ja siinä tarkoitettujen etuyhtey-
dessä olevien jäsenten kanssa; ja

6) ylijäämänpalautuksen saava jäsen on il-
man valintamahdollisuutta ja vapautusta vel-
vollinen suorittamaan näin saamastaan tu-
losta veroa vähintään kymmenen prosenttia.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2015.

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran
vuodelta 2015 toimitettavassa verotuksessa.
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