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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tulo- ja varallisuusvero
lain 22 ja 41 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan tulo- ja varallisuus
verolakia muutettavaksi siten, että tasavallan 
presidentin eläkkeen lisäksi saarnat etuudet, ku
ten asuntoetu, eivät olisi veronalaista tuloa, eikä 
etuuksien arvo veronalaista varallisuutta. Ny
kyisten säännösten mukaan verovapaata tuloa 
ovat presidentin palkkaus, johon kuuluvat myös 
luontoisedut, sekä itse eläke. 

Ehdotettu muutos on tarkoitus saattaa voi
maan heti sen jälkeen kun eduskunta on sen 
hyväksynyt. Lainmuutosta sovellettaisiin ensi 
kerran vuodelta 1982 toimitettavassa verotuk
sessa. 

PERUSTELUT 

Tulo- ja varallisuusverolain 22 § :n 1 momen
tin 7 kohdan mukaan veronalaiseksi tuloksi ei 
katsota tasavallan presidentin palkkausta ja elä
kettä. 

Tasavallan presidentin palkkiosta annetun 
lain (729/77) mukaan presidentin palkkauk
seen kuuluu varsinaisen palkkion ja edustusmää
rärahan lisäksi asunto valtion talossa, jonka 
kunnossapito, lämmitys, valaistus sekä sisustus 
kustannetaan ja tarpeellinen henkilökunta palka
taan yleisillä varoilla. Myös tähän lakiin sisältyy 
säännös presidentin palkkion, edustusmäärära
han sekä asuntoetujen verovapaudesta. Näiden 
etujen on myös katsottava sisältyvän tulo- ja 
varallisuusverolaissa käytettyyn tasavallan presi
dentin palkkaus -käsitteeseen. 

Palkkauksesta poiketen tasavallan presidentin 
eläkkeen verovapaus koskee ainoastaan tasaval
lan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 
( 80/56) mukaista rahana suoritettavaa eläkettä. 
Valtioneuvosto on päättänyt, että Helsingin 
kaupungissa sijaitseva Tamminiemi-kiinteistö 
luovutetaan vastikkeetta Tasavallan Presidentti 
Urho Kekkosen asunnoksi hänen siirryttyään 
eläkkeelle, niin pitkäksi aikaa kuin hän haluaa 
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käyttää tätä etua hyväkseen. Valtio vastaa myös 
menoista, jotka aiheutuvat tarvittavan henkilö
kunnan paikkaamisesta samoin kuin edellä mai
nitulla kiinteistöllä sijaitsevien rakennusten kun
nossapidosta, lämmityksestä, valaistuksesta ja 
sisustuksesta. Tällaisen etuuden joutuminen ve
rotuksen kohteeksi ei olisi asianmukaista itse 
eläkkeen ollessa verovapaa. Tämän vuoksi ehdo
tetaan tulo- ja varallisuusverolain 22 §:n 1 mo
mentin 7 kohtaa muutettavaksi siten, että tasa
vallan presidentin palkkion ja eläkkeen lisäksi 
verovapaus koskisi myös kaikkia niiden lisäksi 
valtiolta saatuja etuuksia. Saman lain 41 §:n 2 
kohtaa ehdotetaan siten muutettavaksi, että 
oikeutta edellä tarkoitettuun etuuteen ei katsot
taisi veronalaisiksi varoiksi. 

Esityksellä ei ole käytännössä merkitystä val
tion tai kuntien talouden kannalta. 

Lainmuutos on tarkoitus saattaa voimaan 
heti sen jälkeen, kun eduskunta on sen hyväk
synyt. Lakia sovellettaisiin ensi kerran vuodelta 
1982 toimitettavassa verotuksessa. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiesitys: 
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Laki 
tulo- ja varallisuusverolain 22 ja 41 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 31 päivänä joulukuuuta 1974 annetun tulo
ja varallisuusverolain (1043/74) 22 §:n 1 momentin 7 kohta ja 41 §:n 2 kohta näin kuulu
viksi: 

22 § 
Veronalaiseksi tuloksi ei katsota: 

7) tasavallan presidentin toimen hoitamisesta 
saatua palkkiota, eläkettä eikä palkkion tai eläk
keen lisäksi valtiolta saatua asunto- ja muuta 
etuutta, 

41 § 
Veronalaisia varoja eivät ole: 
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2) vuokra- tai muu siihen rinnastettava 
oikeus asuntoon eikä myöskään oikeus 22 §:n 
1 momentin 7 kohdassa tarkoitettuun etuuteen; 

Tämä laki tulee voimaan p~ivä~~. 
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 

Laki 
tulo- ja varallisuusverolain 22 ja 41 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 31 päivänä joulukuuta 1974 annetun tulo- ja 
varallisuusverolain (1043/74) 22 §:n 1 momentin 7 kohta ja 41 §:n 2 kohta näin kuulu
viksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

22 § 
Veronalaiseksi tuloksi ei katsota: 

7) tasavallan presidentin palkkausta ja elä
kettä, 

7) tasavallan presidentin toimen hoitamisesta 
saatua palkkiota, eläkettä eikä palkkion tai eläk
keen lisäksi valtiolta saatua asunto- ja muuta 
etuutta, 

41 § 
Veronalaisia varoja eivät ole: 

2) vuokra- tai muu siihen rinnastettava oi
keus asuntoon; 

2) vuokra- tai muu siihen rinnastettava 
oikeus asuntoon eikä myöskään oikeus 22 § :n 1 
momentin 7 kohdassa tarkoitettuun etuuteen; 

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




