
1980 vp. n:o 4 

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tulo- ja varallisuus
verolain 22 § :n muuttamisesta. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö. 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan äidinmai
don luovuttajalle . maksettu korvaus säädettä· 
väksi verovapaaksi tuloksi. 

PERUSTELUT; 

Tulo- ja varallisuusverolain mukaan kaikki 
verovelvollisen rahana saarnat ja rahanarvoiset 
tulot ovat veronalaisia, jollei laissa ole nimen
omaan jotakin tulolajia säädetty verovapaaksi. 
Näin ollen myös se korvaus, joka maksetaan 
äidinmaidon luovuttajalle, on hänen veron· 
alaista tuloaan. Tästä tulosta, kuten muustakin 
veronalaisesta tulosta, saa vähentää tulon 
hankkimisesta aiheutuneet kustannukset. Vaik
ka korvaukset useissa tapauksissa eivät tulojen 
vähäisyyden vuoksi tulekaan verotetuiksi, halli
tus pitää kuitenkin tärkeänä, että verotus ei 
vaikeuttaisi tätä pienten lasten terveyden kan· 
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nalta tärkeätä tmmmtaa. Tämän vuoksi halli
tus ehdottaa äidinmaidon Iuovutuksesta luo
vuttajalle maksetun korvauksen vapautettavaksi 
verosta. Tämän mukaisesti ehdotetaan tulo
ja varallisuusverolain 22 § :n 1 momenttiin 
lisättäväksi uusi 26 kohta, jonka mukaan 
veronalaiseksi tuloksi ei katsota äidinmaidon 
luovutuksesta luovuttajalle maksettua korvaus
ta. Säännöstä ehdotetaan sovellettavaksi jo 
vuodelta 1979 toimitettavassa verotuksessa. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus· 
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 



2 N:o 4 

Laki 
tulo- ja varallisuusverolain 22 S:n muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 31 päivänä joulukuuta 1974 annetun tulo- ja varallisuusverolain ( 1043/74) 22 §:n 

1 momentin 25 kohta ja 
lisätään 22 §:n 1 momenttiin uusi 26 kohta seuraavasti: 

22 §. 
Veronalaiseksi tuloksi ei katsota: 

25) Suomessa järjestetyissä arpajaisissa tai 
palkinto-obligaatioiden arvonnassa saatua voit
toa eikä voittoa, joka on saatu kotimaisten 
urheilu- tai eläinkilpailujen yhteydessä asian
omaisella luvalla toimeenpannuissa vedonlyön
neiss!ä, ei myöskään muuta Suomessa julkisesti 
järjestetyn arvonnan, ar\raamisen, vedonlyön
nin tai muun niihin verrattavan sattumasta 
osaksi tai kokonaan riippuvan menettelyn pe
rusteella palkintona tai muulla nimellä saatua 

Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1980. 

voittoa, paitsi milloin sellaista voittoa voidaan 
pitää kohtuullisena vastikkeena jostakin suori
tuksesta tai sitä on pidettävä ennakkoperintä
laissa tarkoitettuna patkkana taikka se on saatu 
hevoskilpailujen yhteydessä asianomaisella lu
valla kilpailupaikalla toimeenpannusta vedon
lyönnistä, eikä 

26) äidinmaidon luovutuksesta luovuttajalle 
suoritettua korvausta. 

Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen kerran 
vuodelta 1979 toimitettavassa verotuksessa. 

Tasavallan Presidentti 

URHO KEKKONEN 

Ministeri Pirkko Työläiärvi 



N:o 4 3 

Liite 

Laki 
tulo- ja varallisuusverolain 22 §:n muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 31 päivänä joulukuuta 1974 annetun tulo- ja varallisuusverolain (1043/74) 22 S:n 

1 momentin 25 kohta ja 
lisätään 22 §:n 1 momenttlin uusi 26 kohta seuraavasti: 

Voimassa oleva laki. 

22 §. 
Veronalaiseksi tuloksi ei katsota: 

25) Suomessa järjestetyissä arpajaisissa tai 
palkinto-obligaatioiden arvonnassa saatua voit
toa eikä voittoa, joka on saatu kotimaisten 
urheilu- tai eläinkilpailujen yhteydessä asian
omaisella luvalla toimeenpannuissa vedonlyön
neissä, ei myöskään muuta Suomessa julkisesti 
järjestetyn arvonnan, arvaamisen, vedonlyönnin 
tai muun niihin verrattavan sattumasta osaksi 
tai kokonaan riippuvan menettelyn perusteella 
palkintona tai muulla nimellä saatua voittoa, 
paitsi milloin sellaista voittoa voidaan pitää 
kohtuullisena vastikkeena jostakin suorituksesta 
tai sitä on pidettävä ennakkoperintälaissa tar
koitettuna palkkana taikka se on saatu hevos
kilpailujen yhteydessä asianomaisella luvalla kil
pailupaikalla toimeenpannusta vedonlyönnistä. 

Ehdotus. 

22 §. 
Veronalaiseksi tuloksi ei katsota: 

25) Suomessa järjestetyissä arpajaisissa tai 
palkinto-obligaatioiden arvonnassa saatua voit
toa eikä voittoa, joka on saatu kotimaisten 
urheilu- tai eläinkilpailujen yhteydessä asian
omaisella luvalla toimeenpannuissa vedonlyön
neissä, ei myöskään muuta Suomessa julkisesti 
järjestetyn arvonnan, arvaamisen, vedonlyönnin 
tai muun niihin verrattavan sattumasta osaksi 
tai kokonaan riippuvan menettelyn perusteella 
palkintona tai muulla nimellä saatua voittoa, 
paitsi milloin sellaista voittoa voidaan pitää 
kohtuullisena vastikkeena jostakin suorituksesta 
tai sitä on pidettävä ennakkoperintälaissa tar
koitettuna palkkana taikka se on saatu hevos
kilpailujen yhteydessä asianomaisella luvalla kil
pailupaikalla toimeenpannusta vedonlyönnistä, 
eikä 

26) äidinmaidon luovutuksesta luovuttajalle 
suoritettua korvausta. 

Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen kerran 
vuodelta 1979 toimitettavassa verotuksessa. 




