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Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain (627/1978) 3 §:n
2 ja 5 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 1240/2013, seuraavasti:
3§
— — — — — — — — — — — — —
Osuuskunnasta
saadusta
tuloverolain
33 e §:ssä ja elinkeinotulon verottamisesta
annetun lain (360/1968) 6 d §:ssä tarkoitetusta ylijäämästä, sijoitusrahaston voittoosuudesta, tuloverolain 31 §:n 5 momentissa
tarkoitetusta sijaisosingosta sekä mainitun
lain 33 a, 33 b ja 33 f §:ssä ja elinkeinotulon
verottamisesta annetun lain 6 a ja 6 d §:ssä
tarkoitetusta vapaan oman pääoman rahastosta saadusta osinkona tai ylijäämänä pidettävästä varojenjaosta sekä verotusmenettelystä annetun lain 29 §:ssä tarkoitetusta peitellystä osingosta ja mainitun lain 31 §:n nojalla lisätyn tulon määräisestä edusta, jonka
osakas saa hyväkseen, on vastaavasti voimassa, mitä tässä laissa säädetään osingosta.
— — — — — — — — — — — — —
Lähdeveroa ei ole suoritettava osingosta,
joka maksetaan Suomessa rajoitetusti verovelvolliselle tuloverolain 33 d §:n 4 momentissa tai elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a §:ssä tarkoitettua yhteisöä vastaavalle yhteisölle ja joka olisi verovapaa kyseisten säännösten mukaan, jos osinko maksettaisiin kotimaiselle yhteisölle. Lähdeveroa
ei ole suoritettava myöskään yhteisön saamasta osuuskunnan maksamasta tuloverolain
HE 130/2014
VaVM 32/2014
EV 209/2014

33 e §:ssä ja elinkeinotulon verottamisesta
annetun lain 6 d §:ssä tarkoitetusta ylijäämästä, eikä tuloverolain 33 a, 33 b ja
33 f §:ssä ja elinkeinotulon verottamisesta
annetun lain 6 a ja 6 d §:ssä tarkoitetusta
vapaan oman pääoman rahastosta saadusta
osinkona tai ylijäämänä pidettävästä varojenjaosta, kotimaisen säästöpankin kantarahastoosuudelle ja lisärahastosijoitukselle maksamasta voitto-osuudesta ja korosta eikä keskinäisen vakuutusyhtiön ja vakuutusyhdistyksen maksamasta takuupääoman korosta. Verovapauden edellytyksenä on, että yhteisön
kotipaikka on Euroopan talousalueella ja hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja
direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annettu neuvoston direktiivi 2011/16/EU tai jokin sopimus virka-avusta ja tietojenvaihdosta
veroasioissa Euroopan talousalueella koskee
osingonsaajan kotivaltiota. Lisäksi edellytyksenä on, että lähdeveroa ei osingonsaajan selvityksen mukaan tosiasiassa voida kokonaisuudessaan hyvittää osingonsaajan asuinvaltiossa Suomen ja osingonsaajan asuinvaltion
välillä kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta tehdyn sopimuksen perusteella.
— — — — — — — — — — — — —
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Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

Lakia sovelletaan tuloon, joka saadaan lain
voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.
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