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1. Tau
usta: nykyise
en verotukse
en ongelmat
Esityksessä ehdotetaan muutoksia eräiden
e
vakuuutussäästäm
misen muotojen verokohtteluun sekä uusia
verosäännö
öksiä koskien
n osakesäästö
ötilejä. Osakkesäästötili on
o suoran ja välillisen sijooittamisen vä
äliin
sijoittuva sääästämisinstrrumentti, jon
nka käyttöönnottoa ehdottetaan nyt myös
m
Suomesssa.
Eri säästämismuotojen verokohtelu
v
ssa on moniaa epäkohtia,, joiden ratka
aiseminen ollisi toivottavaa. Verotus
suosii rahasstosijoittamissta sekä vaku
uutussäästäm
misen eri mu
uotoja suoran osakesijoitttamisen
kustannuksella. Suorien
n sijoitusten juoksevat
j
tu otot (osingo
ot) verotetaan vuosittain,, kun taas erilaisissa
oittamisen muodoissa
m
ju
uokseva tuottto voidaan kerätä
k
verova
apaasti rahasstoon, jolloin
n niiden
välillisen sijo
verotusta vo
oidaan lykätä jopa vuosikymmenien ajan varojen
n nostoajankohtaan (lykkkääntymisetu
u). Välillisen
sijoittamiseen muodoissaa sijoitusporttfolion rakennnetta voidaan lisäksi mu
ukauttaa verrovapaasti, kun taas
suorassa sijoittamisessaa osakkeen re
ealisoiminenn ja kertyvien
n varojen sijo
oittaminen tooiseen kohte
eeseen
johtaa luovu
utusvoittoveeroon realiso
oidusta arvonnnoususta.
Säästöhenkkivakuutuksiin liittyy vielä
ä erityisetu vverrattuna sijjoitusrahasto
oihin ja suoraaan osakesäästämiseen.
Varojen nosstot vakuutuksesta voida
aan tehdä veerovapaasti, jos
j nostot eivvät ylitä sijoiitetun pääom
man
määrää. Täm
mä vahvistaaa mahdollisu
uuksia lykätä verojen maksua verrattu
una rahastossäästämiseen.
Suomessa o
on kaksikin verotuksella tuettua
t
eläkeesäästämisen muotoa, va
apaaehtoineen eläkevakuutus ja PS‐
tilit. Maksutt näihin instrrumentteihin
n voidaan vä hentää pääo
omatulosta 5000
5
euron vvuotuiseen
enimmäism
määrään asti. Kertyvät elä
äkesuoritukseet verotetaan vastaavastti kokonaan ssaajan pääom
matulona.
Tämä EET‐m
muotoinen sääästöjen verokohtelu johhtaa siihen, että
e säästöille saatu tuottto on efektiivisesti
verovapaa.

Kuvatut verrotuksella tueetut eläkesäästämisen m
muodot suosiivat säästöjen kerryttäm istä pitkän ajan
kuluessa. Su
uomessa ei sen
s sijaan ole
e ollut sellaissia verosäänn
nöksiä kertamaksullisellee eläkkeelle, jotka
olisivat synn
nyttäneet markkinoita tä
ällaiselle säässtämistuotte
eelle. Kertam
maksullisen e läkkeen vaku
uutusmaksu
ei ole vähen
nnyskelpoineen ja siihen perustuvat
p
elläkesuoritukkset verotetaan nykylainssäädännön mukaan
m
ansiotulonaa. Säästöjen tuoton
t
veroa
aste muodosstuu tällöin hyvin
h
korkeaksi.
2. Esittyksen pääko
ohdat
Esitysluonnos pyrkii puu
uttumaan ed
dellä kuvattu ihin epäkohttiin. Kertama
aksullisten elläkevakuutusten
verosanktio
o poistetaan. Tämä tehdä
ään tavanom
maisen tulove
eromallin mu
ukaisesti. Toiisin kuin nykyisin vero
kohdistuisi vvain eläkesuoritusten siihen osaan, j oka vastaa sijoitetun pää
äoman tuott oa. Muutos tarjoaa
mahdollisuu
uden mm. sille, että ikääntyvät kotitaaloudet muu
untavat asuntovarallisuutttaan elinaikaisiksi tai
määräaikaissiksi eläkesopimuksiksi.
Esityksessä ehdotetaan myös henkivvakuutussääästämisen eriityisen lykkääntymisedunn poistamista siirtymällä
uksesta nostetuista varoiista katsottaisiin verotettavaksi pääoomatuloksi aina se
käytäntöön, jossa sijoitu
suhteellinen
n osa, joka vastaa karttuneen tuotonn osuutta sijo
oituksen koko
o pääomastaa.
mista. Yksityyishenkilöille
Esityksen keenties suurin
n muutos on säännöt kosskien uuden osakesäästötilin verottam
ja kuolinpessille tarjottaisiin mahdollisuus harjoitttaa suoraa osakesäästäm
o
mistä sijoitusstilin kautta siten, että
säästämisen
n tuottoja veerotettaisiin vasta siinä vvaiheessa kun
n varoja nosttetaan tililtä.. Tuoton ero
ottaminen
nostetusta pääomasta toteutettaisi
t
in samalla taavoin kuin eh
hdotetuissa säännöksissä
s
ä koskien
n tuoton verotusta. Tilim
malli sallisi säästöjen kerryyttämisen ja sijoituskohtteiden
säästöhenkivakuutusten
n ilman veroseuraamuksia. Tilille tehttyjen sijoitussten enimmä
äismäärä olissi 50 000 eurroa.
vaihtamisen
3. Esittyksen arviointia
Esitys pyrkiii korjaamaan
n useita hyvin tunnettujaa nykyisen päääomatulove
erotuksen puuutteita. Tote
eutuessaan
ehdotukset pienentäisivvät kapitalisa
aatiosopimukksiin ja säästtöhenkivakuu
utuksiin sisälltyviä
erotuksellisett puitteet om
man varallisuuden
verosuunnitttelumahdollisuuksia, tarrjoaisivat kohhtuulliset ve
(esimerkiksi asuntovaraallisuuden) muuntamisee
m
en yksilöllisekksi eläkevaku
uutukseksi jaa poistaisivatt
oisen suoran osakesijoitta
amisen syrjim
misen verrattuna rahasto
o‐ ja vakuutuussijoittamise
een.
pienimuoto
Esityksen yleisemmässää lähestymisttavassa on kuuitenkin onggelmallisia piirteitä, joita ttarkastellaan
n
seuraavassaa hieman läh
hemmin.
Esityksen nyykytilan arvio
ointia koskevvassa 3. jaksoossa kuvataaan yksityisko
ohtaisesti reaalisointiperiaatteelle
perustuvan tuloverotukksen lykkäysvvaikutusta ja sen ilmenem
mismuotoja ja
j seuraamuuksia kuten varallisuuden
n ja pääoman
n liikkuvuude
en vähenem istä ja eri sijo
oitusmuotoje
en eriävää veerokohtelua.
luovutusten
Jaksossa kiinnitetään ku
uitenkin huom
miota vain lyykkäysvaikuttusten kahtee
en yhteiskunnnallisesti
ongelmalliseen seuraam
mukseen, sää
ästämisinstruumentin valinnan vääristymiseen ja ttoisaalta vero
otuottojen
vähenemiseeen. Esitys pyrkii
p
puuttumaan näihinn erityisesti tarjoamalla myös
m
suorallee osakesijoittamiselle
mahdollisuu
uden veronm
maksun lykkä
äämiseen.
Esityksessä ei kiinnitetä lainkaan huomiota lykkääyskannusteiden aiheutttamiin tehokkkuusvaikutuksiin
udessa eikä siihen
s
miten esitetyt muuutosehdotukkset toimisivat tässä suhtteessa. Verta
ailukohdaksi
kansantalou
todettakoon
n, että lonto
oolaisen IFS‐ttutkimuslaitooksen Mirrlees Review –sselvityksen yyksi keskeine
en
lähtökohta oli lykkäysvaaikutuksen poistaminen. Vastaavasti Norjan laajassa vuonna 22006 voimaa
an tulleessa

verouudistu
uksessa yhtenä tärkeänä tavoitteena oli poistaa lyykkäämiskan
nnusteet suooran ja välillissen
osakesijoittamisen vero
otuksessa. Myös Ruotsin ISK‐tilijärjesttelmän veromalli, johon sinänsä liittyyy muita
ongelmia, p
pyrkii erityiseesti poistama
aan tilimallinn ja vastaavie
en järjestelyiden luomat kannusteet
akkumuloid
da varoja näihin instrume
entteihin ja lyykätä tällä taavoin veronm
maksua pitkääaikaisesti.
Jännite toisaalta eri sijoitusmuotoje
en yhdenmukkaisen muttaa lykkäämisen sallivan veerokohtelun ja
j toisaalta
n aiheuttamien yleisemp
pien haittoje n välillä olisi ollut perusteltua tuoda esityksessä selkeästi
s
lukittumisen
esiin. On vaarsin ilmeistää, että tulon realisoimisen
r
n lykkäämiskkannustin ja siitä seuraavva varojen lukittuminen
aa hyvinvointtitappioita. Jos esimerkikksi asuntomaarkkinoilla ve
erotus
olemassa olleviin kohteisiin aiheutta
muodostaa kynnyksen asunnon
a
vaih
hdolle, ihmissten tarpeet ja olemassa oleva asuntookanta eivätt pääse
kohtaamaan parhaalla tavalla.
t
Vasta
aavasti, jos vverotus estäää varojen rea
alisoimista huuonosti tuotttavista
kohteista jaa sijoittamista paremmin tuottaviin koohteisiin, aih
heutuu talou
udellisia mennetyksiä.
Sijoitusmuo
otoneutraalissuuden korostaminen ja lukitusvaikutuksen haittojen jonkinaasteinen vähä
ättely näkyy
myös sijoitu
ustilimallien kansainvälisessä vertailuussa, joka jäää pintapuoliseksi eikä purreudu eri ma
aiden
sovellusten taustoihin. Siinä
S
tuodaan esiin, että Isossa‐Britanniassa, Norjassa ja Ruottsissa, ja myö
ös Tanskan
aan poikkeavvia erityispiirrteitä.
ehdotetussaa ratkaisussaa, on tiettyjä jonkin verraan monimutkkaisia toisista
Ensiksi main
nitussa mallina on verova
apaa sijoitta minen, toise
essa sovelleta
aan tavanom
maisia
osinkoverossäännöksiä, kolmannessa
a laskennallissen tuoton verotusta
v
ja neljännessä
n
attoman
realisoituma
arvonnousu
un verotusta. Tuntematta
a näiden ma iden tilimalle
eja yksityisko
ohtaisemminn, on vaikea
kommentoiida näitä havvaintoja. Näyyttää kuitenkkin ilmeiseltää, että nämä neljä erilaistta sovellusta edustavat
juuri niitä tu
utkimuskirjallisuudessa käsiteltyjä
k
veerottamistapoja, jotka välttävät lukituusvaikutukse
en.
Vähennyskeelpoinen eläkkesäästäminen (EET‐mal li, cash flow tax) ja tuoto
on verovapauuteen perusttuva malli
(TEE) ovat n
neutraaleja varojen
v
realissointiajankohhdan suhtee
en. Samoin on hyvin tiedoossa, ettei Norjan ns.
RRA‐osinkovero, joka veerottaa osinkkoja ja luovu tusvoittoja indeksoidusti, aiheuta lukkittumista
oton osalta. Myöskään Ruotsin
R
vuosiittainen varaallisuusarvoon perustuva verotus ei ole
o
normaalituo
vältettävissä lykkäämälllä tuoton rea
alisointia eikää näin aiheuta lukittumissta. Sama pii rre liittyy
uovutusvoitto
overoon. Verro määrätään vuosittain varallisuusa rvojen muuttosten
kertymäperrusteiseen lu
mukaisesti. Siten realiso
oinnin ajanko
ohdalla ei olee vaikutusta veron määrä
ään.
Esityksessä arvioidaan osakesäästöt
o
tilien aiheutttavan noin 10
00 miljoonan
n euron verootuottomene
etyksen
pitkällä aikaavälillä. Arvio
o vaikuttaa suurehkolta kkun otetaan huomioon, että
e esitys ki ristää
osakesijoittamisen vero
otusta eräiltä
ä osin. Tililtä nostettujen varojen tuottto luettaisiinn kokonaan
un taas listatttujen yhtiöidden osingoissta vain 85 % on verollistaa. Varojen nostojen
verotettavaaan tuloon ku
verotuksesssa ei myöskään sovelletta
aisi hankintaameno‐olettaamaa. Arviosssa tilien suoosion oletetaan
ilmeisesti m
muodostuvan
n hyvin suure
eksi ja toisaa lta tileille ole
etetaan allokkoitavan varooja pääsäänttöisesti
suorista pörrssisijoituksissta eikä niinkkään kevyem
mmin verotettuista kohteista. Laskelm
mien perusteista olisi
toivonut en
nemmän info
ormaatiota.

4. Yhtteenveto
Esityksessä ehdotetaan pääomatulo
overotukseenn yksittäisiä muutoksia, jotka yhdenm
mukaistaisiva
at erilaisten
uotojen vero
okohtelua. Li säksi ehdote
etaan verosanktion poisttamista, mikä
ä
rahoitussääästämisen mu
toteutuessaaan avaisi tieetä uudelle eläkesäästäm
mismuodolle.
Samalla esittys kuitenkin
n jättää huom
miotta lukitu svaikutuksen
n aseman yhtenä tuloverrotuksen kesskeisenä
ongelmana,, ja erityisestti sen, mihin suuntaan ehhdotetut muutokset vievvät koko veroojärjestelmää
ä tässä
suhteessa.
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