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Asia: Lausuntopyyntö eräiden osinkojen lähdeverotuksen ja kiinteistösijoituksista saatujen voittojen 
verotuksen uudistaminen -työryhmän raportista (VN/14715/2020) 
 

Pörssisäätiön lausunto eräiden osinkojen lähdeverotuksen ja kiinteistösijoituksista 
saatujen voittojen verotuksen uudistamista koskevasta raportista 
 
Pörssisäätiö kiittää lausuntopyynnöstä. Pörssisäätiö edistää arvopaperisäästämistä ja arvopaperimarkkinoita. 
 
Valtiovarainministeriö on pyytänyt Pörssisäätiöltä lausuntoa eräiden osinkojen lähdeverotuksen ja 
kiinteistösijoituksista saatujen voittojen verotuksen uudistamista arvioineen työryhmän raportista. 
 
Työryhmän tehtävänä oli hallitusohjelmakirjauksen mukaisesti selvittää veropohjan tiivistämiseksi 
mahdollisuutta rahastojen ja muiden osinkoveroista vapautettujen yhteisöjen saamille osingoille käyttöön 
otettavaan 5 prosentin lähdeveroon. Lisäksi työryhmän tuli hallitusohjelmakirjauksen mukaisesti myös 
selvittää mahdollisuudet periä ulkomaisten rahastojen ja muiden verovapaiden yhteisöjen 
kiinteistösijoituksista saamista voitoista kohtuullista veroa.  
 
Raportin mukaan osinkojen 5 prosentin lähdeveroa ei olisi perusteltua ottaa osaksi Suomen verojärjestelmää. 
Pörssisäätiö pitää johtopäätöstä kannatettavana ja perusteltuna. Osinkojen 5 prosentin lähdevero tekisi 
osinkoverojärjestelmästä monimutkaisemman ja on riski, että lähdevero kohdistuisi EU-lainsäädännöstä ja 
verosopimuksista johtuen pääasiassa kotimaisiin toimijoihin.  
 
Lisäksi Pörssisäätiö kiinnittää huomiota siihen, että Marinin hallitus on työskennellyt kotimaisen 
omistajuuden vahvistamiseksi. Pörssisäätiön näkemyksen mukaan tulevien verolainsäädännön uudistusten 
tulee tukea kotimaista omistajuutta. Kotimaisen omistajuuden ohjelmassa on käsitelty kotimaisen 
omistajuuteen kannustavan verojärjestelmän ominaisuuksia, joiden kanssa 5 prosentin osinkojen lähdevero 
olisi osin ristiriidassa.  Esimerkiksi kotitalouksien pääomatulojen verotuksessa tulon kahdenkertaista 
verotusta tulisi välttää. Sijoitusrahastoihin ja erikoissijoitusrahastoihin kohdistettu 5 prosentin lähdevero 
voisi johtaa kotitalouksien osalta kahdenkertaiseen verotukseen mikäli rahasto maksaisi osinkotuotoistaan 5 
prosentin lähdeveroa ja yksityissijoittajan mahdollista luovutusvoittoa puolestaan verotettaisiin rahasto-
osuuden lunastuksen yhteydessä. Osinkojen uudella lähdeverolla olisi merkittäviä heijastevaikutuksia 
luonnollisten henkilöiden verotukseen, vaikka työryhmän asettamispäätöksen mukaan mahdollinen uusi 



 
 
osinkojen lähdevero kohdistettaisiin eräiden yhteisöjen saamiin osainkoihin. Näin ollen mahdollinen uusi 
osinkojen lähdevero edellyttäisi verokohtelun uudelleentarkastelua erityisesti yksityissijoittajan tasolla.  
 
Jos osinkojen lähdeverotusta koskevaa hallitusohjelmakirjausta edistettäisiin vastoin raportissa esitettyä 
suositusta, tulisi arvioida huolellisesti mahdollisen osinkojen lähdeverotuksen vaikutukset suomalaisten 
pääomamarkkinoiden toimintaan ja kilpailukykyyn. Verotuksella ei tule nostaa listautumiskynnystä, eikä 
vaikeuttaa suomalaisten yritysten oman pääoman ehtoisen rahoituksen keräämistä niin kotimaisilta kuin 
kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta.  
 
Annamme mielellämme lisätietoa lausunnostamme. 
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