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Eräiden osinkojen lähdeverotusta ja kiinteistösijoituksista saatujen voittojen verotuksen uudistamista selvittävä työryhmä
Asettaminen

Valtiovarainministeriö on tänään asettanut asiantuntijatyöryhmän, jonka tehtävänä on selvittää eräiden osinkotulojen ja kiinteistösijoituksista saatujen voittojen verotuksen uudistamista.

Toimikausi

22.6.2020–31.5.2021

Tausta ja tehtävä
Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan hallitus selvittää, onko
veropohjan tiivistämiseksi mahdollisuus ottaa käyttöön ulkomaisten rahastojen
(ja muiden osinkoveroista vapautettujen yhteisöjen) saamille osingoille 5 prosentin lähdevero vuoteen 2022 mennessä. Lisäksi hallitusohjelman mukaan
selvitetään vuoteen 2022 mennessä mahdollisuudet periä ulkomaisten rahastojen ja muiden verovapaiden yhteisöjen kiinteistösijoituksista saamista voitoista kohtuullista veroa.
Työryhmän tehtävänä on hallitusohjelmakirjauksen mukaisesti selvittää veropohjan tiivistämiseksi mahdollisuutta rahastojen ja muiden osinkoveroista vapautettujen yhteisöjen saamille osingoille käyttöön otettavaan 5 prosentin lähdeveroon. Osana selvitystä tehdään kansainvälinen vertailu. Osinkoverotukseen vaikuttaa keskeisesti EU-oikeus, jonka mukaan kotimaisia ja rajat ylittäviä tilanteita tulee lähtökohtaisesti kohdella samalla tavalla. Rajat ylittäviä tilanteita koskeva lähdeverotus on sidoksissa myös Suomen solmimiin verosopimuksiin, jotka rajoittavat Suomen oikeutta periä lähdeveroa. Työryhmä selvittää, millä edellytyksillä rahastojen ja muiden osinkoveroista vapautettujen yhteisöjen saamien osinkojen lähdeverottaminen mahdollistettaisiin EU-oikeuden
edellyttämällä tavalla ja millaisia rajoituksia verosopimukset tähän aiheuttavat.
Lisäksi arvioidaan lähdeveron vaikutus eri toimijoihin Suomessa, erityisesti
yleishyödyllisiin yhteisöihin. Hallitusohjelmakirjauksen mukaan mahdollisen
osinkoveron johdosta tieteen, taiteen, kulttuurin ja liikunnan rahoituksen kokonaistaso ei laske.
Työryhmän tulee hallitusohjelmakirjauksen mukaisesti myös selvittää mahdollisuudet periä ulkomaisten rahastojen ja muiden verovapaiden yhteisöjen kiinteistösijoituksista saamista voitoista kohtuullista veroa. Osana selvitystä tehdään kansainvälinen vertailu. Huomioon otetaan suhde EU-oikeuteen ja verosopimuksiin sekä vaikutus toimialaan.
Osinkojen lähdeverotusta ja kiinteistösijoituksista saatujen voittojen verotusta
uudistettaessa on otettava huomioon paitsi Suomen kilpailukyky myös veropohjan turvaaminen ja verotuksen ennakoitavuus.
Hallitusohjelman mukaan veropohjan tiivistäminen on erityisen tärkeää globaalissa taloudessa, jossa rahavirrat ylittävät kansalliset rajat. Tiivis veropohja
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mahdollistaa myös matalat verokannat ja tasapuolisen verotuksen, jotka edistävät yritystoimintaa, työllisyyttä, kasvua ja hyvinvointia.
Työryhmän toimikausi päättyy 31.5.2021. Työryhmä pyrkii kuitenkin siihen,
että alustavat johtopäätökset ovat käytettävissä 31.3.2021 mennessä.
Työryhmä voi kuulla asiantuntijoita. Työryhmä voi myös teettää omia selvityksiä.
Työryhmä kuulee työnsä aikana Akava ry:tä, Elinkeinoelämän keskusliitto
EK ry:tä, Keskuskauppakamaria, Pääomasijoittajat ry:tä, Säätiöt ja rahastot
ry:tä, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:ta, STTK ry:tä ja Työeläkevakuuttajat TELA ry:tä. Työryhmä voi kuulla myös muita tahoja.
Organisointi

Puheenjohtaja
Tarja Järvinen, lainsäädäntöneuvos, valtiovarainministeriö
Jäsenet
Ilkka Harju, lainsäädäntöneuvos, valtiovarainministeriö
Harri Joiniemi, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö
Jaana Mikkola, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö
Reijo Knuutinen, professori, Turun yliopisto
Timo Viherkenttä, työelämäprofessori, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
Tomi Viitala, apulaisprofessori, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
Lauri Savander, johtava veroasiantuntija, Verohallinto
Asiantuntijat
Lea Mäntyniemi johtaja, Finanssiala ry
Sihteerit
Harri Joiniemi, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö
Jaana Mikkola, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö
Työryhmä voi ottaa työskentelyn aikana muita sihteereitä.
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