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LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI
OSAKESÄÄSTÖTILISTÄ JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI
Osakesäästötilistä annetussa laissa säädettäisiin oikeudesta tarjota
osakesäästötilisopimusta, palveluntarjonnan aloittamisesta, säästösuoritusten
tekemisestä sekä tuottojen maksusta ja säästövarojen nostosta.
Osakesäästötilillä olevien varojen ja niiden tuoton tai tappion verotuksesta
säädettäisiin erikseen verolaeissa.
Osakesäästötilejä voisivat tarjota luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset ja
vastaavat, Suomessa toimivat ulkomaiset palveluntarjoajat.
Osakesäästötilille on mahdollista siirtää vain rahavaroja. Sijoituksia voi tilille tehdä
enintään 50 000 €. Nostoille laissa ei aseteta aika- eikä määrärajoja. Sijoituskohteet
olisivat säästäjän omaisuutta ja ne olisivat talletussuojan ja sijoittajien
korvausrahaston piirissä.
Sallittuja sijoituskohteita olisivat julkisen kaupankäynnin kohteena olevat osakkeet.
Sijoitus voi olla kokonaan tai osaksi myös käteisenä osakesäästötilillä
Veronmaksajain Keskusliitto pitää ehdotettua osakesäästötiliä ja sen
ehdotettua verotusta hyvänä uudistuksena.
Esitys on saatettava mahdollisimman pian eduskunnan käsiteltäväksi ja
lait hyväksytyiksi, jotta palveluntarjoajilla ja Verohallinnolla olisi riittävä
aika valmistautua muutoksiin ennen vuotta 2020
Osakesäästötilin kehittäminen
Osakesäästötilin käyttöä on rajoitettu säätämällä 50 000 € enimmäismäärä tilille
tehtäville sijoituksille. Myös luvallisten sijoitusten määrä on supistettu varsin vähiin,
kun sijoituskohteeksi käyvät vain listayhtiön osakkeet.
Osakesäästötiliä kehitettäessä noteerattujen osakkeiden lisäksi sijoituskohteiksi tulisi
hyväksyä muut julkisesti noteeratun arvopaperit. Sijoittajalle tulisi tarjota
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mahdollisuus hajauttaa sijoitustaan myös esimerkiksi korkoinstrumentteihin. Koska
kuitenkin tili on tarkoitettu ns. tavallisten säästäjien käyttöön, olisi sijoituskohteiden
rajaaminen julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin arvopapereihin kuitenkin
perusteltua.
Esityksen verotuottovaikutuksia on vaikea arvioida. Verotulot voivat aluksi alentua
tilille tyypillisen lykkääntymisvaikutuksen vuoksi. Jossakin vaiheessa kuitenkin tili
lopetetaan, jolloin kertyneet tuotot tulevat verotuksen piiriin. Jos tili lopetetaan
säästäjän kuoleman johdosta, maksavat perilliset perintöveron sekä sijoituksen että
tuoton osalta. Tilin tuotto tulee siis aina verotetuksi jossakin veromuodossa.
Veronmaksajain Keskusliitto ehdottaa, että osakesäästötilin varat
voitaisiin sijoittaa muihinkin julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin
arvopapereihin, kuin osakkeisiin.
Säästösuoritusten tekeminen
Säännöksen sananmukainen tulkinta merkitsee, että samalla tilille voi tehdä sijoituksia
yhteensä enintään 50 000 €, vaikka tililtä olisi välillä nostettu varoja. Jos se on
tarkoitus, rajoitus on epätarkoituksenmukainen. Lakia tulisi muuttaa siten, että tilillä
olevien sijoitettujen varojen enimmäismäärä on 50 000 €.
Esimerkki: Tilille on sijoitettu yhteensä 40 000 €. Tili on tuottanut 10 000 € eli tilin
arvo on 50 000 €. Jos säästäjä nostaa tililtä puolet eli 25 000 €, katsotaan hänen
verotuksessa nostavan sijoittamiaan varoja 20 000 € ja tuottoa 5 000 €. Esitetyn
sanamuodon mukaan säästäjä voisi sijoittaa tilille varoja enää 10 000 €, jolloin tilille
sijoitettujen varojen määrä enimmäismäärä olisikin 30 000 €.
Jotta säännös ei tarpeettomasti jäykistäisi tilin käyttöä tavoitteelliseen säästämiseen,
tulisi säännös muuttaa muotoon, joka mahdollistaa sijoituksen osittaisen purkamisen
välillä ja säästöjen keräämisen uudelleen samalle tilille.
Veronmaksajain Keskusliitto ehdottaa osakesäästötilistä annettavan lain 5
§:n muutettavaksi niin, että tilillä saa olla sijoitettuja varoja enintään
50 000 €.
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