Ajankohtaista vakuutussäästämisen verotuksesta
Vakuutussäästämisen tuloverokohteluun tulee kaksi muutosta vuodenvaihteessa.
1. Tuoton verotus
Vuodesta 2020 lukien pääoman ja tuoton nostojärjestys muuttuu hieman ja vakuutuksesta
tehtävien osanostojen siirretty verotuskäytäntö poistuu. Jatkossa nostohetkellä voitollisesta
vakuutuksesta tehtyjen osanostojen katsotaan kohdistuvan sekä pääomaan että tuottoon siinä
suhteessa, kun vakuutuksen säästö niistä koostuu. Tämä poikkeaa nykyhetkestä, jolloin
vakuutuksesta katsotaan ensin nostettavan pääomaa ja tuottoa vasta, kun koko pääoma on
nostettu. Sijoitettua pääomaa ei jatkossakaan veroteta. Pidämme uudistusta selkeyttävänä ja
sijoitustuoteneutraalina. Muutos on merkityksetön henkilölle, joka lopettaa vakuutuksen ja nostaa
koko vakuutussäästön kerralla, tapahtui se sitten vuonna 2019 tai 2020.
2. Tappiollisena erääntyvän sijoitusvakuutuksen tappio on jatkossa verovähennyskelpoinen
Verovähennysoikeus syntyy kun sijoitusvakuutus päättyy eli kun tappio on sopimuksessa
lopullinen, ei esimerkiksi osanoston hetkellä tappiollisesta sijoitusvakuutuksesta tehtyjen nostojen
kohdalla. Uudistus on mielestämme erinomainen, sillä se poistaa sijoitusvakuutuksiin liittyneen
eriarvoisen aseman muihin sijoituskohteisiin nähden.

Nämä muutokset eivät itsessään aiheuta mitään toimenpiteitä. Lisätietoa aiheesta saat tarvittaessa
omasta Handelsbanken-konttoristasi, mikäli asia askarruttaa.
Edellä kerrottu koskee sekä henkilöasiakkaiden ottamia sijoitusvakuutuksia, että yrityksen ottamia
kapitalisaatiosopimuksia, joissa tuotto on elinkeinotuloverolain nojalla verotettavaa tuloa.
Lue lisää: Sijoitushorisontti – Miten vakuutussäästäminen muuttuu vuonna 2020?
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