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KOMMENTTI RAKENNEPOLIITTISEN OHJELMAAN  

 

 

”Pk-yritysten listautumiskynnyksen alentaminen” (kohta 2.1c) 

TEM:n ehdotus  

Noteeraamattomien yhtiöiden jakamiin osinkoihin nykyisin sovellettava ns. yrittäjähuojen-
nus laajennettaisiin 

Ehdotuksen arviointia 

myös pörssin ns. First North –listalla olevista yhtiöistä saatuihin osinkoihin.  

Kyse osinkoverokannustimesta 

Ehdotuksessa on kyse First North –listalla noteeratun yhtiön osakkaiden osinkoverokannustimesta. Ehdote-
tun muutoksen ainoa perustelu liittyy yrittäjän osinkoverotukseen (listautumiskynnyksen madaltaminen). 

 
Ehdotuksessa ei ole perusteltu siihen sisältyvää sijoittajan osinkoverotuksen huojennusta.  

Yrittäjähuojennuksella tarkoitetaan yhtiön nettovarallisuudelle lasketun vuotuisen tuoton perusteella mää-
räytyvää osingon pääomatulo-osuutta, joka rajoittuu nykyisin 60 000 euron verovapaaseen osuuteen ja 
vireillä olevan HE:n myötä 150 000 euron kevyesti verotettuun osuuteen. Yrittäjähuojennus perustuu yrittä-
jän ja yhtiön muodostamaan tulo- ja varallisuuskokonaisuuteen.
 

 Sijoittajat eivät ole osa tätä kokonaisuutta.  

Julkisesti noteeratun yhtiön jakamasta osingosta on nykyisin 70 prosenttia ja vireillä olevan HE:n myötä 85 
prosenttia on veronalaista pääomatuloa. Ehdotuksen myötä First North –yhtiön sijoittaja saisi yrittäjä-
huojennuksen, joka verojärjestelmän rakenteessa ei ole osa sijoittajan verotusta.  
 
Sijoittajan verotuksessa ehdotettu muutos johtaisi siihen, että osingon verotus vaihtelisi sen perusteella 
onko yhtiö noteerattu First North –listalla vai päälistalla. Lisäksi sijoittajan saaman osingon verotus riippuisi 
jakajayhtiön nettovarallisuuden määrästä. Sijoittaja ei tällöin etukäteen tiedä, miten sijoituksen tuottoa 
verotetaan. Ehdotus poikkeaa tältä osin merkittävästi nykyisestä osinkoverojärjestelmästä. 
 
Yrittäjähuojennuksella pyritään turvaamaan yritystoiminnan rahoituksen edellytyksiä yrittäjän oman pää-
omapanostuksen kautta, koska noteeraamattomilla yhtiöillä ei ole mahdollisuutta hankkia rahoitusta ylei-
söltä. 

 

First North -yhtiöllä on sen sijaan käytettävissään mahdollisuus yleisörahoitukseen. Yrittäjähuojen-
nuksen laajentaminen First North –yhtiön osakkaisiin tarkoittaisi sellaisen valtion tuke-
man rahoitusvaihtoehdon tarjoamista, joka ei ole muiden yhtiöiden käytettävissä. 

Ehdotetun muutoksen myötä First North –listan ja päälistan välille muodostuisi ”listautumiskynnys”. Ehdo-
tus ei siten poista listautumiskynnystä vaan ainoastaan siirtää sen eri kohtaan ja muodostaa siinä uuden 
”esteen kasvulle”.

 

 Seurauksena olisi ehkä uusia vaatimuksia listayhtiöiden osinkoverotuksen keventämises-
tä. 

Muutoksen taloudellinen vaikutus 
 
Nasdaq OMX Nordic Ltd:n Helsingin markkinapaikan päälistalla voidaan arvioida olevan tällä hetkellä lukui-
sia pieniä yhtiöitä, joille siirtyminen First North –listalle voisi ehdotetun osinkoverokannustimen myötä olla 
houkutteleva ja reaalinen vaihtoehto. Kun First North –listalla noteeraamiselle ei ole asetettu tarkkoja rajo-
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ja, on tälle markkinalle muutoksen myötä hakeutuvien yhtiöiden määrää mahdoton arvioida etukäteen ja 
fiskaalinen vaikutus saattaa muodostua arvaamattomaksi.
 

  

Ehdotetun muutoksen myötä yhtiö voisi kahden vaihtoehtoisen markkinapaikan (päälista vs. First North) 
välillä tekemällään valinnalla valita myös osinkonsa verokohtelun. Yhtiön johdon olisi harkittava eri notee-
raus- ja listavaihtoehtoja, koska yhtiölainsäädäntö (OYL 1:5 § ja 1:8 §) edellyttää yhtiön johdon ajavan osak-
keenomistajien etua.  
 
Ehdotetun muutoksen myötä First North –yhtiön osakkaat nauttisivat sekä julkisten yhtiöiden varainsiirto-
verovapaudesta että osinkoverohuojennuksesta. 

Kansainvälinen ulottuvuus ja EU-velvoitteet 

Ulkomailta saadun tai Suomesta ulkomaille maksetun osingon verokohtelun on oltava yhtä edullinen kuin 
vastaavassa kotimaisessa tilanteessa. Ehdotettu osinkoverokannustin olisi ulotettava myös kansainvälisiin 
tilanteisiin.  Kansainvälinen ulottuvuus aiheuttaa määrittely- ja rajausongelmia sääntelyssä.
 

  

Ehdotettu muutos asettaa First North -yhtiön osinkoverokannustimen ja varainsiirtoverovapauden myötä 
edullisempaan asemaan verrattuna sekä päälistalla noteerattuihin yhtiöihin että listaamattomiin yhtiöihin. 
Tällaisessa tilanteessa saattaa olla kyse kielletystä valtiontuesta

Vero-osaston esitys 

. 

Ehdotettu muutos on irrallinen osinkoverojärjestelmää koskeva ehdotus ja poikkeaa verojärjestelmän ta-
voitteista. Ehdotetun muutoksen vaikutuksista ei ole käytettävissä tutkimuksia. Veropoliittisia perusteita 
sille, että verotuksella suosittaisiin riskipitoisempia yhtiöitä, joiden sijoittajainformaatiovelvoite on muita 
noteerattuja yhtiöitä suppeampi, ei ole esitetty. Edellä esitetyin perustein ehdotettua muutosta ei voida 
puoltaa.  
 
 
 
Vero-osasto esittää edellä kuvatuin perustein varauman kohdassa 2.1c olevaan ehdotukseen. 
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