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Asia. VM112:00/2018
Hallituksen esitys eduskunnalle osakesäästötilin tuloverotusta ja eräiden
vakuutustuotteiden tuloverotuksen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi
Esityksessä ehdotetaan sijoitussäästötilien käyttöönottoa
•

•
•

osakesäästötiliä saisivat tarjota luottolaitokset ja
sijoituspalveluyritykset sekä niihin rinnastettavat Suomessa
toimivat ulkomaiset palveluntarjoajat, jotka ovat sijoittuneet
Euroopan talousalueelle
osakesäästötilille olisi mahdollista siirtää ainoastaan rahavaroja
tilille tehtäviin talletuksiin asetettaisiin 50 000 euron enimmäisraja

Osakesäästötilien mahdollistamisen tavoitteena on kotitalouksien
heikkotuottoisen sijoitusvarallisuuden tuottojen lisääminen ja
suomalaisten pörssiyhtiöiden kotimaisen omistuksen lisääminen.
STTK:n mielestä nämä ovat kannatettavia tavoitteita. Kotitalouksien
finanssivarallisuudesta suuri osa on heikosti tuottavilla pankkitileillä.
Myös kotimaisen omistuksen vahvistamiselle on tarvetta, jotta
suomalaisten pörssiyhtiöiden päätöksenteko ei siirry ulkomaille. Tämä
on sekä nykyisen tuotannon säilyttämisen että uusien investointien
sijoittumisen kannalta tärkeää.
Osakesäästötilien käyttöönotolla on myös fiskaalisia vaikutuksia.
Verotuotot alenevat, koska sijoitussäästötileillä olevien osakkeiden
osingoista tai myyntivoitoista ei enää makseta veroa vuosittain. Tästä
johtuva verotuottojen aleneminen tulisi kompensoida esimerkiksi
listaamattomien yritysten osinkojen verotusta kiristämällä tai
palauttamalla varallisuusvero. STTK haluaa, että julkisen talouden tila
ei heikenny sijoitussäästötilien käyttöönoton vuoksi.
Osakesäästötilien käyttöönotosta aiheutuu tuloerojen kasvua, koska
osakkeita omistavista koitalouksista suurempi osa kuuluu ylimpiin
tulodesiileihin. Pienituloisilla kotitalouksilla ei ole mahdollisuutta siirtää
varoja sijoitussäästötileille, koska saadut tulot menevät välttämättömiin
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elantokuluihin. STTK:n mielestä sijoitussäästötilien käyttöönoton
jälkeen tulee seurata tuloerojen kehitystä ja lisätä tarvittaessa muussa
verotuksessa uudelleenjakovaikutusta.
Eri sijoitusmuotojen verotuksellisessa kohtelussa tulisi pyrkiä
lisäämään niiden verokohtelun neutraaliutta. Sijoitussäästötilien
käyttöönotto lähentää verokohtelua suoran osakesijoittamisen ja
rahastosijoittamisen välillä.
Osakesäästötilien käyttöönotossa on varmistettava se, että sijoitustilejä
tarjoavia tahoja on riittävästi ja niiden välillä toimii aito kilpailu. Sijoitussäästötilien käyttöönotosta aiheutuva veroetu ei saa valua palvelun
tarjoajille.
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
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