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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verot
tamisesta annetun lain 8 §:n, maatilatalouden tuloverolain 6 §:n 
ja tulo- ja varallisuusverolain 29 §: n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö 

Yrittäjien eläkelain ja maatalousyrittäjien elä
kelain nojalla suoritetut pakolliset maksut eh
dotetaan säädettäviksi verotuksessa luonnolli
siksi vähennyksiksi. Vaihtoehtoisesti verovelvol
lisella olisi oikeus vähentää ne tulo- ja varal
lisuusverolain mukaisena kokonaistulosta tehtä
vänä vähennyksenä. Tulopoliittisen kokonaisrat
kaisun yhteydessä sovitun vuoden 1982 heinä
kuun alusta voimaan tulevan maatalousyrittä
jien tapaturmavakuutuslain mukaan suoritettu-

jen pakollisten maksujen vähentämisoikeuteen 
ehdotetaan sovellettaviksi vastaavanlaisia sään
nöksiä. 

Lait on tarkoitus saattaa voimaan sen jäl
keen, kun eduskunnan käsiteltävänä oleva maa
talousyrittäjien tapaturmavakuutuslaki on vah
vistettu. Säännöksiä ehdotetaan sovellettaviksi 
ensimmäisen kerran vuodelta 1982 toimitetta
vassa verotuksessa. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja 
ehdotetut muutokset 

1.1. Yrittäjien eläkelain ja maatalousyrittäjien 
eläkelain mukaiset maksut 

Tulo- ja varallisuusverolain 29 § :n 1 mo
mentin 5 kohdan mukaan yrittäjien eläkelain 
( 468/69) ja maatalousyrittäjien eläkelain ( 467/ 

69) nojalla suoritetut maksut saadaan vähen
tää kokonaistulosta valtion- ja kunnallisvero
tuksessa ilman ansiotulon määrään perustuvaa 
rajoitusta. 

Yritysverotustoimikunta ehdotti mietinnös
sään (komiteanmietintö 1980: 42) eläkevakuu
tusmaksujen vähentämisoikeutta koskevia sään
nöksiä selvennettäviksi. Tämän mukaisesti eh
dotetaan, että yrittäjien eläkelain ja maatalous-
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yrittäjien eläkelain mukaiset pakolliset vakuu
tusmaksut olisivat elinkeinonharjoittajan ja 
maatilatalouden harjoittajan luonnollisia vähen
nyksiä tulo- ja varallisuusverolaissa säädetyin 
rajoituksin. Oikeus- ja verotuskäytäntö on tältä 
osin ollut jonkin verran horjuva, joten selven
tävän säännöksen ottamista lakiin voidaan pi
tää perusteltuna. Ehdotuksen mukaan vakuu
tusmaksut otettaisiin ensisijaisesti huomioon 
ammatti-, liike- tai maatilatulolähteen luonnol
lisena vähennyksenä. Jollei näitä maksuja ole 
vähennetty luonnollisena vähennyksenä elinkei
noverolain tai maatilatalouden tuloverolain 
mukaan, verovelvollisella olisi oikeus vähentää 
maksu tulo- ja varallisuusverolain mukaisena 
kokonaistulosta tehtävänä vähennyksenä. Edel
lytyksenä tälle vähentämisoikeudelle olisi, että 
verovelvollinen tekee siitä vaatimuksen vero-
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ilmoituksessaan. Tällainen vaatimus elinkeinon
harjoittajan on aiheellista tehdä silloin, kun 
elinkeinotulolähde on tappiollinen ja yrittäjä 
mahdollisesti aikoo lopettaa liiketoimintansa. 
Tällöin maksu otettaisiin huomioon henkilö
kohtaisen tulolähteen tappiota kunnallisvero
tuksessa vahvistettaessa ja tulisi tappioon sisäl
tyvänä vähennettäväksi myöhemmin kertyvistä 
henkilökohtaisista tuloista. Jollei tällaista vaa
timusta olisi tehty ja tulolähde lakkaa, jäisi 
maksu vähentämättä muiden luonnollisten vä
hennysten tavoin. 

Edellä esitetyn perusteella ehdotetaan, että 
elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 
§ :n 4 kohtaan ja maatilatalouden tuloverolain 
6 § :n 1 momentin 1 kohtaan otetaan säännös 
yrittäjien eläkelain ja maatalousyrittäjien eläke
lain mukaisten maksujen vähentämisoikeudesta. 
Maatalousyrittäjien eläkelain soveltamispiiriin 
kuuluvat myös kalastajat, joita saatetaan verot
taa myös elinkeinoverolain mukaan, samoin 
kuin joissakin tapauksissa myös turkistarhaa
jat. Jotta nämä elinkeinonharjoittajat voisivat 
vähentää maatalousyrittäjien eläkelain mukaisen 
vakuutusmaksun liiketulostaan, ehdotetaan, että 
myös elinkeinotulon verottamisesta annetun 
lain 8 § :n 4 kohtaan otetaan säännös maata
lousyrittäjien eläkelain mukaisen vakuutusmak
sun vähentämisoikeudesta. Tulo- ja varallisuus
verolain 29 §:n 1 momentin 5 kohtaan ehdo
tetaan otettavaksi säännös vaihtoehtoisesta ko
konaistulosta tehtävästä vähennyksestä, jos ve
rovelvollinen on veroilmoituksessaan tehnyt 
siitä vaatimuksen. 

1.2. Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaki 

Tulopoliittisen kokonaisratkaisun yhteydessä 
sovittiin maatalousyrittäjille toteutettavasta pa
kollisesta tapaturmavakuutusturvasta, joka tu
lee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1982. Tätä 
koskeva hallituksen esitys (HE n:o /1981 
vp.) on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä. 
Kun pakollisen tapaturmavahinkoturvan no
jalla saadut etuudet ovat veronalaista tuloa 
vuodelta 1982 toimitettavasta verotuksesta läh
tien, on myös tapaturmavakuutusmaksut voita-

va vähentää maatilatalouden tuloverolain mu
kaisina vähennyksinä verotuksessa. Tämän 
vuoksi ehdotetaan, että maatalousyrittäjien ta
paturmavakuutuslain mukaiset maksut rinnas
tettaisiin edellä selostettuihin eläkevakuutus
maksuihin ja säädettäisiin samoin edellytyksin 
luonnollisiksi vähennyksiksi, jollei verovelvolli
nen vaadi niitä vähennettäviksi kokonaistulosta 
tehtävänä vähennyksenä. Tämänsisältöinen 
säännös ehdotetaan otettavaksi maatilatalouden 
tuloverolain 6 § :n 1 momentin 1 kohtaan ja 
tulo- ja varallisuusverolain 29 § :n 1 momentin 
5 kohtaan. Koska maatalousyrittäjien tapatur
mavakuutuslain soveltamispiiriin kuuluvat myös 
kalastajat, ehdotetaan elinkeinotulon verotta· 
misesta annetun lain 8 §:n 4 kohtaan otetta
vaksi vastaava säännös, jotta kalastuselinkeinoa 
harjoittavalla olisi oikeus vakuutusmaksun vä
hentämiseen elinkeinotulosta. 

2. E s i t y k sen ta 1 o u d e 11 i se t 
vaikutukset 

Eläkevakuutusmaksujen vähentämisoikeu tta 
koskeva säännös on viimeaikaisen oikeuskäy· 
tännön mukainen, joten sillä ei ole merkitystä 
verotuloihin. 

Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 
mukaisia pakollisia maksuja on vuodelta 1982 
arvioitu kertyvän noin 9 miljoonaa markkaa ja 
vuodesta 1983 lähtien noin 32 miljoonaa mark
kaa vuodessa. Vakuutusmaksuvelvollisten luku
määrä on noin 240 000. Vähennysoikeudella ei 
ole merkittävää verotuloja vähentävää vaiku
tusta. 

3. Voimaantulo 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan sen jäl
keen, kun maatalousyrittäjien tapaturmavakuu
tuslaki on vahvistettu. Säännöksiä sovellettai
siin ensimmäisen kerran vuodelta 1982 toimi
tettavassa verotuksessa. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus· 
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk· 
set: 
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1. 

L'aki 
elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan elinkeinotulon verottamisesta 24 päivänä kesä
kuuta 1968 annetun lain (360/68) 8 §:n 4 kohta näin kuuluvaksi: 

8 § 
Edellä 7 §: ssä tarkoitettuja vähennyskelpoi

sia menoja ovat muun ohessa: 

4) elinkeinotoiminnassa työskennelleiden 
henkilöiden palkat, heidän ja heidän omaisten
sa eläkkeet ja työsuhteeseen perustuvat avus
tukset sekä työntekijöiden ja heidän omaistensa 
eläke-, sairauskorvaus-, työkyvyttömyyskorvans~ 
tai muiden niiden kaltaisten oikeuksien ja etu
jen järjestämisestä johtuvat vakuutus- ja muut 
sellaiset maksut, kuitenkin niin, että yrittäjien 
eläkelakiin (468/69), maatalousyrittäjien elä
kelakiin (467 /69) ja maatalousyrittäjien tapa
turmavakuutuslakiin ( / ) perustuvat mak-

2. 

sut ovat vähennyskelpoisia vain tulo- ja varal
lisuusverolain 29 §:n 1 momentin 5 kohdassa 
säädetyin rajoituksin, ja maksut työnantajan 
perustarnalle itsenäiselle eläkelaitokselle tai elä
kesäätiölle ovat vähennyskelpoisia vain siihen 
määrään asti, joka vakuutusteknillisten perus
teiden mukaan tarvitaan säätiön tai laitoksen 
eläke- tai muista sellaisista sitoumuksista joh
tuvan vastuun peittämiseen, 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . Sitä sovelletaan enstmmatsen ker
ran vuodelta 1982 toimitettavassa verotuk
sessa. 

Laki 
maatilatalouden tuloverolain 6 §: n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 15 päivänä joulukuuta 196 7 annetun maatila
talouden tuloverolain (543/67) 6 §:n 1 momentin 1 kohta näin kuuluvaksi: 

6 § 
Edellä 4 §:ssä tarkoitettuja tulon hankkimi

sesta tai säilyttämisestä johtuneita vähennyskel
poisia menoja ovat muun ohessa: 

1) maataloudessa työskennelleille henkilöille 
rahassa maksetut palkat, heidän ja heidän 
omaistensa eläkkeet ja työsuhteeseen perustu
vat avustukset sekä työntekijöiden ja heidän 
omaistensa eläke-, sairauskorvaus-, työkyvyttö
myyskorvaus- ja muiden niiden kaltaisten oi
keuksien järjestämisestä johtuvat vakuutus- ja 
muut sellaiset maksut, kuitenkin niin, että 
maatalousyrittäjien eläkelain ( 467 /69) ja maa-

talousyrittäjien tapaturmavakuutuslain ( / 
) perusteella suoritetut maksut ovat vähen

nyskelpoisia vain tulo- ja varallisuusverolain 
29 § :n 1 momentin 5 kohdassa säädetyin ra
joituksin ja että verovelvollisen perheenjäsenen 
palkka ja muut etuudet ovat vähennyskelpoisia 
7 § :ssä säädetyin rajoituksin; 

Tämä laki tulee voimaan patvana 
kuuta 198 . Sitä sovelletaan ensimmäisen ker
ran vuodelta 1982 toimitettavassa verotuk
sessa. 



4 N:o 141 

3. 

Laki 
tulo- ja varallisuusverolain 29 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 31 päivänä joulukuuta 1974 annetun tulo- ja 
varallisuusverolain 29 §:n 1 momentin 5 kohta, sellaisena kuin se on 21 päivänä joulukuuta 
1979 annetussa laissa (972/79), näin kuuluvaksi: 

29 § 
Verovelvollisella on oikeus vähentää: 

5) omasta ja perheenjäsenensä eläkeva
kuutuksesta, ei kuitenkaan kertamaksullisesta, 
suorittamansa maksut, enintään 15 prosenttia 
ansiotulon määrästä. Lyhytaikaisissa työsuh
teissa olevien työntekijäin eläkelain (134/62) 
1 a § :n 2 momentin nojalla suoritetut pakol
liset maksut saadaan kuitenkin vähentää edellä 
tarkoitetun rajoituksen estämättä. Yrittäjien 
eläkelain, maatalousyrittäjien eläkelain ja maa
talousyrittäjien tapaturmavakuutuslain ( / 

) nojalla suoritetut pakolliset maksut saa
daan niin ikään vähentää kokonaistulosta edellä 

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 1981 

tarkoitetun rajoituksen estamatta, jos vero, 
velvollinen on tehnyt tätä koskevan vaatimuk
sen veroilmoituksessaan ja edellyttäen, että 
maksua ei ole vähennetty elinkeinotulon verot
tamisesta annetun lain 8 §:n 4 kohdan nojalla 
elinkeinotoiminnan tulosta tai maatilatalouden 
tuloverolain 6 § :n 1 momentin 1 kohdan no
jalla maatilatalouden tulosta; sekä 

Tämä laki tulee voimaan p~ivän.~. 
kuuta 198 . Sitä sovelletaan ens1mma1sen ker· 
ran vuodelta 1982 toimitettavassa verotuksessa. 

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa 

Pääministeri 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Mauno Forsman 
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Liite 

1. 

Laki 
elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan elinkeinotulon verottamisesta 24 päivänä kesä
kuuta 1968 annetun lain (360/68) 8 §:n 4 kohta näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

8 s. 
Edellä 7 §:ssä tarkoitettuja vähennyskelpoi

sia menoja ovat muun ohessa: 

4) elinkeinotoiminnassa työskennelleiden 
henkilöiden palkat, heidän ja heidän omaistensa 
eläkkeet ja työsuhteeseen perustuvat avustuk
set sekä työntekijöiden ja heidän omaistensa 
eläke-, sairauskorvaus-, työkyvyttömyyskorvaus
tai muiden niiden kaltaisten oikeuksien ja etu
jen järjestämisestä johtuvat vakuutus- ja muut 
sellaiset maksut, kuitenkin niin,. että maksut 
työnantajan perustarnalle itsenäiselle eläkelai
tokselle tai eläkesäätiölle ovat vähennyskelpoi~ 
sia vain siihen määrään asti, joka vakuutus
teknillisten perusteiden mukaa,n tarvitaan sää
tiön tai laitoksen eläke- tai muista sellaisista 
sitoumuksista johtuvan vastuun peittämiseen, 

Ehdotus 

8 § 
Edellä 7 §:ssä tarkoitettuja vähennyskelpoi

sia menoja ovat muun ohessa: 

4) elinkeinotoiminnassa työskennelleiden 
henkilöiden palkat, heidän ja heidän omaisten
sa eläkkeet ja työsuhteeseen perustuvat avus
tukset sekä työntekijöiden ja heidän omaistensa 
eläke~, sairauskorvaus-, työkyvyttömyyskorvaus
tai muiden niiden kaltaisten oikeuksien ja etu
jen järjestämisestä johtuvat vakuutus~ ja muut 
sellaiset maksut, kuitenkin niin, että yrittäjien 
eläkelakiin ( 468/69), maatalousyrittäjien elä
kelakiin ( 46 7/69) ja maatalousyrittäjien tapa
turmavakuutuslakiin ( / ) perustuvat mak
sut ovat. vähennyskelpoisia vain tulo- ja varal
lisuusverolain 29 §:n 1 momentin 5 kohdassa 
säädetyin rajoituksin, ja maksut työnantajan 
perustarnalle itsenäiselle eläkelaitokselle tai elä
kesäätiölle ovat vähennyskelpoisia vain siihen 
määrään asti, joka vakuutusteknillisten perus
teiden mukaan tarvitaan säätiön tai laitoksen 
eläke- tai muista sellaisista sitoumuksista joh
tuvan vastuun peittämiseen, 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . Sitä sovelletaan enszmmatsen ker
ran vuodelta 1982 toimiteltavassa verotuk
sessa. 
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Laki 
maatilatalouden tuloverolain 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun maatila
talouden tuloverolain (543/67) 6 §:n 1 momentin 1 kohta näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

6 §. 
Edellä 4 §:ssä tarkoitettuja tulon hankkimi

sesta tai säilyttämisestä johtuneita vähennyskel
poisia menoja ovat muun ohessa: 

1) maataloudessa työskennelleille henkilöille 
rahassa maksetut palkat, heidän ja heidän 
omaistensa eläkkeet ja työsuhteeseen perustu
vat avustukset sekä työntekijöiden ja heidän 
omaistehsa eläke-, sairauskorvaus-, työkyvyttö
myyskorvaus- ja muiden niiden kaltaisten oi
keuksien järjestämisestä johtuvat vakuutus- ja 
muut sellaiset maksut, kuitenkin niin, että ve
rovelvollisen perheenjäsenen palkka ja muut 
etuudet ovat vähennyskelpoisia 7 §: ssä sääde
tyin rajoituksin; 

Ehdotus 

6 § 
Edellä 4 §:ssä tarkoitettuja tulon hankkimi

sesta tai säilyttämisestä johtuneita vähennyskel
poisia menoja ovat muun ohessa: 

1) maataloudessa työskennelleille henkilöille 
rahassa maksetut palkat, heidän ja heidän 
omaistensa eläkkeet· ja työsuhteeseen perustu
vat avustukset sekä työntekijöiden ja heidän 
omaistensa eläke-, sairauskorvaus-, työkyvyttö
myyskorvaus- ja muiden niiden kaltaisten oi
keuksien järjestämisestä johtuvat vakuutus- ja 
muut sellaiset maksut, kuitenkin niin, että 
maatalousyrittäjien eläkelain ( 467/69) ja maa
talousyrittäjien tapaturmavakuutuslain ( / 

) perusteella. suoritetut maksut ovat vähen
nyskelpoisia vain tulo- ja varallisuusverolain 
29 §:n 1 inomentin 5 kohdassa säädetyin ra
joituksin ja, että verovelvollisen perheenjäsenen 
t>alkka ja muut etuudet ovat vähennyskelpoisia 
7 §:ssä säädetyin rajoituksin; 

Tämä laki tulee voimaan P.äivä~~ 
kuuta 198 . Sitä sovelletaan enstmmatsen ker
ran vuodelta 1982 toimiteltavassa verotuk
sessa. 
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3. 

Laki 
tulo- ja varallisuusverolain 29 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 31 päivänä joulukuuta 1974 annetun tulo- ja 
varallisuusverolain 29 §:n 1 momentin 5 kohta, sellaisena kuin se on 21 päivänä joulukuuta 
1979 annetussa laissa ( 972/79), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

29 §. 
Verovelvollisella on oikeus vähentää: 

5) omasta ja perheenjäsenensä eläkevakuu
tuksesta, ei kuitenkaan kertamaksullisesta, suo
rittamansa maksut, enintään 15 prosenttia an
siotulon määrästä, kuitenkin niin, että maata
lousyrittäjien eläkelain ( 46 7/68) , yrittäjien elä
kelain (468/69) tai lyhytaikaisissa työsuhteissa 
olevien työntekijäin eläkelain (134/62) 1 a §:n 
2 momentin nojalla suoritetut pakolliset maksut 
saadaan vähentää edellä tarkoitetun rajoituksen 
estämättä, sekä 

Ehdotus 

29 § 
Verovelvollisella on oikeus vähentää: 

5) omasta ja perheenjäsenensä eläkeva
kuutuksesta, ei kuitenkaan kertamaksullisesta, 
suorittamansa maksut, enintään 15 prosenttia 
ansiotulon määrästä. Lyhytaikaisissa työsuh
teissa olevien työntekijäin eläkelain (134/62) 
1 a § :n 2 momentin nojalla suoritetut pakol
liset maksut saadaan kuitenkin vähentää edellä 
tarkoitetun rajoituksen estämättä. Yrittäjien 
eläkelain, maatalousyrittäjien eläkelain ja maa
talousyrittä;ien tapaturmavakuutuslain ( / 

) nojalla suoritetut pakolliset maksut saa· 
daan niin ikään vähentää kokonaistulosta edellä 
tarkoitetun rajoituksen estämättä, jos vero
velvollinen on tehnyt tätä koskevan vaatimuk
sen veroilmoituksessaan ja edellyttäen, että 
maksua ei ole vähennetty elinkeinotulon verot
tamisesta annetun lain 8 §:n 4 kohdan nojalla 
elinkeinotoiminnan tulosta tai maatilatalouden 
tuloverolain 6 §:n 1 momentin 1 kohdan no
jalla maatilatalouden tulostai sekä 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . Sitä sovelletaan ensimmazsen ker
ran vuodelta 1982 toimiteltavassa verotuksessa. 




