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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tulo- ja varallisuusvero
lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan tulo- ja varallisuusve
rolain keskeisiä vähennyksiä tarkistettavaksi 
kaikkien verovelvollisten osalta yhdeksän pro
sentin hintatason nousua vastaavasti. Tulon
hankkimisvähennystä ja invalidivähennystä muu
tettaisiin rakenteeltaan siten, että ne entistä 
paremmin vastaisivat verotusmenettelyn asetta
mia vaatimuksia. Eräitä verolakien väliaikaisia 

poikkeussäännöksiä siirrettäisiin pysyvästi tulo
ja varallisuusverolakiin. 

Ehdotettuja muutoksia sovellettaisiin ensim
mäisen kerran vuodelta 1983 toimitettavassa 
valtion- ja kunnallisverotuksessa. Esitys liittyy 
valtion tulo- ja menoarvioesitykseen vuodelle 
1983. 

YLEISPERUSTELUT 

Hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi 
vuodelta 1983 toimitettavassa valtionverotuk
sessa sovellettavista veroasteikoista ja veropro
senteista ehdotetaan tuloveroasteikkoa lieven
nettäväksi kuluvalta vuodelta toimitettavassa 
verotuksessa sovellettavaan asteikkoon verrat
tuna 9 prosentin kuluttajahintojen nousua vas
taavasti. Rahan arvon muuttumisesta johtuvan 
tuloveroasteen kasvun hillitsemiseksi ei kuiten
kaan riitä, että vain tuloveroasteikkoa lieven
netään. Myös eräitä keskeisiä tuloverotuksessa 
myönnettäviä vähennyksiä olisi korotettava. Va
rallisuusveroasteikon inflaatiotarkistukseen liit
tyen varoista myönnettävien puoliso- ja lapsi
vähennysten enimmäismääriä ehdotetaan koro
tettaviksi. 

Korotettaviksi ehdotetut vähennykset tulove
rotuksessa ovat valtionverotuksen työtulovähen
nys ja ylimääräinen työtulovähennys, yksinhuol
tajavähennys ja koulutusvähennys, valtionve-
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rosta tehtävät huoltaja- ja elatusvelvollisuusvä
hennys sekä kunnallisverotuksen lapsivähennys, 
yksinhuoltajavähennys, opiskelijavähennys, ela
tusvelvollisuusvähennys ja perusvähennys. Sa
malla kun luonnollisena vähennyksenä tehtävän 
tulonhankkimisvähennyksen enimmäismäärää 
korotettaisiin, säännöksen sanamuotoa tarkistet
taisiin siten, että vähennyksestä tulisi todelli
siin menoihin perustuvaan vähennykseen näh
den ensisijainen. 

Tulonhankkimisvähennyksen enimmäismäärää 
esitetään korotettavaksi inflaatiotarkistusta 
enemmän eli 20 prosentilla. Tulonhankkimis
vähennys myönnetään työmatkakulujen ja mui
den tulonhankkimiskulujen sijasta, silloin kun 
se on näitä kuluja suurempi. Vähennyksen 
normaalia suuremmalla tarkistamisella pyritään 
verotuksen yksinkertaistamiseen. 

Valtion- ja kunnallisverotuksessa myönnettä
vän omaisuustulovähennyksen enimmäismäärää 
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ehdotetaan korotettavaksi. Samoin korotettai
siin henkivakuutusmaksujen nojalla myönnettä
vän vähennyksen enimmäismäärää. Myös yrittä
jätulon ilman eri selvitystä ansiotuloksi kat
sottava osuus ehdotetaan korotettavaksi. 

Kunnallisverotuksen invalidivähennystä kos
kevan säännöksen sanamuotoa ehdotetaan tar
kistettavaksi siten, että vähennyksen määrä las
kettaisiin valtionverotuksen muiden ansiotulo
jen kuin eläketulojen perusteella ja myönnet
täisiin enintään niiden suuruisena. 

V aidonverotuksessa verosta tehtävän vastaa
van vähennyksen rakenne muutettaisiin sovel
tuvin osin yhdenmukaiseksi kunnallisverotukses
sa tulosta tehtävän vähennyksen kanssa. 

Pohjoismaiden Investointipankki, Pohjoismai
den projektivientirahasto ja Oy Suomen Ongel
majäte on väliaikaisin poikkeussäännöksin va
pautettu sekä tulon että varallisuuden perus
teella suoritettavasta verosta. Verovapaudesta 

ehdotetaan säädettäväksi pysyvästi tulo- ja va
rallisuusverolaissa. Luetteloon ehdotetaan lisät
täväksi myös Suomen Vientiluotto Oy. 

Eräiden luonnonvaraisten keräilytuotteiden 
luovutuksesta saatu tulo säädettäisiin vero
vapaaksi. 

Muutosehdotusten vaikutukset valtion vero
tuloihin on otettu huomioon niissä arvioissa, 
jotka sisältyvät vuodelta 1983 toimitettavassa 
valtionverotuksessa sovellettavia veroasteikkoj a 
ja veroprosentteja koskevaan hallituksen esityk
seen. Kunnallisverotuksessa arvioidaan ehdotet
tujen muutosten vähentävän veron tuottoa noin 
90 miljoonalla markalla nykyisen veroäyrin 
keskihinnan mukaan laskettuna. Kirkollisveron 
sekä vakuutetun kansaneläke- ja sairausvakuu
tusmaksun tuotto vähenisi noin 20 miljoonalla 
markalla nykyisten perusteiden mukaan lasket
tuna. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

11 §. Eräistä väliaikaisista poikkeussään
nöksistä verolakeihin annetun lain 2 §:n mu
kaan, sellaisena kuin se on 24 päivänä kesä
kuuta 1982 annetussa laissa ( 471/82), Pohjois
maiden Investointipankki, Pohjoismaiden pro
jektivientirahasto ja Oy Suomen Ongelmajäte 
ovat vuodelta 1982 toimitettavassa valtion- ja 
kunnallisverotuksessa vapaat sekä tulon että 
varallisuuden perusteella suoritettavasta verosta. 
Kun mainittujen yhteisöjen verovapaus on luon
teeltaan pysyvä, asiaa koskeva säännös ehdote
taan otettavaksi tulo- ja varallisuusverolakiin. 

Suomen Vientiluotto Oy on valtioenemmis
töinen kauppa- ja teollisuusministeriön hallin
nonalaan kuuluva luotto-osakeyhtiö, jonka tar
koituksena on luottoja myöntämällä sekä muilla 
rahoitus- ja vakuusjärjestelyillä edistää suoma· 
laisten yritysten tavaroiden, palvelusten sekä 
tiedon ja taidon vientiä. Yhtiön toiminta ra
hoitetaan laskemalla liikkeelle vastuudebentuu
reja sekä ottamalla muita lainoja kotimaisilta ja 
kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta. Yhtiön 
omistavat Suomen valtio, liikepankit, Posti
pankki ja teollisuusyritykset. Yhtiön rahoitet
tavaksi tulleet luottoehtoiset vientikaupat kos
kevat lähinnä telakkateollisuutta ja muuta me
talli- ja konepajateollisuutta. 

Verolain säännösten mukaan yhtiön saama 
tulo on veronalaista sekä valtion tuloverotuk-

sessa että kunnallisverotuksessa. Korkotuloa ei 
kuitenkaan katsota yhtiön veronalaiseksi tuloksi 
niissä tapauksissa, joista säädetään metalli- ja 
rakennusteollisuuden edistämiseksi mvönnettä
vistä veronhuojennuksista annetussa låissa ( 5/ 
78). Ottaen huomioon Suomen Vientiluotto 
Oy:n erityisluonteen olisi tarkoituksenmukaista 
säätää yhtiö verovapaaksi vuodelta 1983 toimi
tettavasta tulo- ja varallisuusverotuksesta lu
kien. 

17 b §:n 2 mom. Säännöksen mukaan vero
velvollisen luonnollisen henkilön tai puolisoiden 
yhdessä harjoittaman liikkeen tai ammatin tu
loksen tahi maatilatalouden puhtaan tulon yh
teismäärä katsotaan 97 000 markan määrään 
saakka kokonaan ansiotuloksi. Mikäli verovel
vollinen esittää selvityksen siitä, että verovel
vollisen tai puolisoiden harjoittamassaan liik
keessä, ammatissa tai maatilataloudessa suorit
taman työn kohtuullinen arvo ylittää 97 000 
markkaa, voidaan myös tämän määrän ylittävä 
osa sanottujen tulojen yhteismäärästä katsoa 
ansiotuloksi. 

Ansiotulo-osuudella yrittäjätulosta on erillis
verotuksen lisäksi merkitystä ansiotulosta puo
lisoille mvönnettävien tvötulovähennvsten mää
riin. Ansi~tulo-osuus ehdotetaan inflaation huo
mioon ottamiseksi korotettavaksi 97 000 mar
kasta 106 000 markkaan. Tällöin myös ns. avus--
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tavan puolison, jonka osuus yrityksen ansio
tulosta on verotuskäytännössä useissa tapauk
sissa vähemmän kuin puolet, työtulovähennys
ten määrät nousisivat. 

22 §:n 1 mom:n 5 a kohta. Eräistä väliai
kaisista poikkeussäännöksistä verolakeihin anne
tun lain (758/81) 3 §:n 1 momentin 4 koh
dan mukaan Pohjoismaiden Investointipankin 
osuutena ylijäämästään jäsenmaalle jakama mää
rä ei ole veronalaista tuloa vuodelta 1982 toi
mitettavassa valtion- ja kunnallisverotuksessa. 
Säännös ehdotetaan luonteeltaan pysyvänä otet
tavaksi tulo- ja varallisuusverolain 22 § :n 1 
momentin uudeksi 5 a kohdaksi. 

22 §:n 1 mom:n 23 kohta. Luonnonvarais
ten marjojen ja sienien poimijan näiden keräi
lytuotteiden poiminnasta saamaa tuloa ei nykyi
sin katsota veronalaiseksi tuloksi, mikäli sitä 
ei ole pidettävä palkkana. Edellä mainittujen 
tulojen säätämisellä verovapaaksi haluttiin var
mistaa kansantaloudellisesti arvokkaiden luon
nontuotteiden hyödyntäminen. Kun marjojen ja 
sienien laajamittaista poimintaa harjoitetaan eri
tyisesti maamme kehitysalueilla, verovapaudella 
haluttiin myös osaltaan parantaa syrjäseuduilla 
elävän väestönosan toimeentulomahdollisuuk
sia. 

Edellä mainituin perustein pitäisi myös eräi
den muiden luonnonvaraisten keräilytuotteiden 
luovutuksesta saatu tulo säätää verovapaaksi. 
Lain 22 § :n 1 momentin 23 kohdan säännöstä 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että myös ns. 
luontaistuotteiden eli sellaisten luonnonvarais
ten kasvien tai niiden osien, joita kerätään käy
tettäväksi ihmisravintona, lääkkeenä tai lääke
aineen valmistuksessa, kerääjän näiden tuottei
den luovutuksesta saama tulo olisi verovapaata, 
mikäli sitä ei ole pidettävä palkkana. Tästä 
määrittelystä johtuu, että esim. käpyjen ja jä
kälän keräilystä saatu tulo olisi edelleen veron
alaista. 

25 §:n 1 mom. Säännös sisältää ns. luon
aollisia vähennyksiä koskevan tuloverotuksen 
perussäännön, jonka mukaan verovelvollisella 
on oikeus tulostaan vähentää tulon hankkimi
sesta tai säilyttämisestä johtuneet menot. Muun 
muassa tulonhankkimisvähennystä koskevaan 
säännökseen liittyen ehdotetaan, että tässä koh
din viitattaisiin niihin poikkeuksiin, joista on 
säädetty jäljempänä lain III osan toisessa luon
nollisia vähennyksiä koskevassa luvussa. 

28 §. Tulonhankkimisvähennyksen enim-
malsmaara ehdotetaan korotettavaksi 1 000 
markasta 1 200 markkaan. Vähennys olisi siten 

350 markkaa lisättynä neljällä prosentilla palk
katulon määrästä, ei kuitenkaan enempää kuin 
1 200 markkaa ja enintään palkkatulon määrä. 
Samalla säännöksen sanamuotoa täsmennettäi
siin siten, että verovelvollinen saisi palkkatulos
taan vähentää palkkatulon hankkimisesta ja säi
lyttämisestä johtuneet menot vain siltä osin 
kuin niiden yhteismäärä ylittää tulonhankkimis
vähennyksen määrän. Lain 26 §:n 1 mcmentin 
4 kohdassa tarkoitetut työmarkkinajärjestöjen 
jäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut saisi kui
tenkin nykyiseen tapaan vähentää erikseen. 

Tulonhankkimisvähennys myönnettäisiin täy
simääräisenä kaikille, joiden veronalainen palk
katulo on vähintään 21 250 markkaa. Vähen
nys korvaisi käytännössä edelleen palkkatulosta 
tehtävät luonnolliset vähennykset, jos niiden 
määrä jää alle asianomaiselle myönnettävän tu
lonhankkimisvähennyksen määrän. Tämän mää
rän ylittävältä osalta vähennys myönnettäisiin 
esitetyn selvityksen perusteella kuten tähänkin 
asti, jos todellisiin menoihin perustuvien vä
hennysten yhteismäärä olisi yli asianomaiselle 
myönnettävän tulonhankkimisvähennyksen mää
rän. Tulonhankkimisvähennyksen enimmäismää
rän korottamisella ja säännöksen sanamuodon 
täsmentämisellä pyritään vähentämään verovel
vollisten ilmoittamisvelvollisuutta ja samalla yk
sinkertaistamaan verotusta. 

29 §:n 1 mom:n 4 kohta. Verovelvollisella 
on oikeus vähentää kokonaistulosta valtion- ja 
kunnallisverotuksessa omasta tai puolisonsa tai 
lastensa henki- tai muusta henkilövalmutuksesta 
suorittamaosa maksut. Vähennyksen enimmäis
määrä, joka on yhteensä 250 markkaa kutakin 
perheenjäsentä kohti, ehdotetaan korotettavaksi 
280 markkaan. 
32 a §. Luonnollinen henkilö tai eriliisenä 

verovelvollisena verotettava kotimainen kuolin
pesä saa tehdä omaisuustulovähennyksen sekä 
valtion- että kunnallisverotuksessa. Vähennys 
kattaa kotimaiselta osakeyhtiöltä tai osuuskun
nalta saadut osingot ja osuuspääoman korot, 
kotimaiselta säästöpankilta tai osuuspankilta 
saadut niiden lisärahastosijoituksille maksetut 
korot ja muut veronalaiset korot samoin kuin 
muuna asuntona kuin vapaa-ajan asunton::t käy
tettäväksi vuokratusta asunnosta saadut vuokra
tulot. Vähennyksen enimmäismäärä, joka on 
yhteensä 2 500 markkaa, kuitenkin enintään 
edellä tarkoitettujen tulojen yhteismäärä, ehdo
tetaan korotettavaksi 2 750 markkaan. 

33 §. Tämän valtionverotuksessa mvönnet
täviä vähennyksiä koskevan pykälän 1 momen-
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tin 1, 2, 3 ja 5 kohdan mukaisten vähennysten 
enimmäismääriä ehdotetaan korotettaviksi siten, 
että työtulovähennyksen enimmäismäärä koro
tettaisiin 9 000 markasta 9 800 markkaan ja 
ylimääräisen työtulovähennyksen enimmäismää
rä 4 100 markasta 4 500 markkaan, minkä 
lisäksi vähennyksen enimmäismäärää nykyisen 
1 000 markan asemesta korotettaisiin 1 100 
markalla, jos verovelvollinen on elättänyt vero
vuonna enintään 7 vuotta täyttänyttä lastaan tai 
kasvattilastaan. Valtionverotuksen yksinhuolta
javähennys ehdotetaan korotettavaksi 4 800 
markasta 5 200 markkaan ja koulutusvähennys 
1 300 markasta 1 400 markkaan. 

36 §. Kunnallisverotuksessa jokaisesta ala
ikäisestä lapsesta myönnettävä lapsivähennvs 
ehdotetaan korotettavaksi 1 250 markasta 1 400 
markkaan ja kunnallisverotuksen yksinhuoltaja
vähennvs 1 800 markasta 2 000 markkaan. 
Opiskelijavähennys ehdotetaan korotettavaksi 
2 500 markasta 2 700 markkaan. Kunnallisvero
tuksen elatusvelvollisuusvähennyksen enimmäis
määrä ehdotetaan korotettavaksi 2 700 markas
ta 2 900 markkaan alaikäistä lasta kohden. 

Invalidivähennyksen myöntämisperusteita on 
5 päivänä helmikuuta 1982 annetulla tulo- ja 
varallisuusverolain muutoksella ( 111/82) muu
tettu kansaneläkeuudistuksen yhteydessä siten, 
että vähennys myönnetään kunnallisverotukses
sa vain muusta ansiotulosta kuin eläketulosta. 
Tarkoituksena on, että invalidivähennys vastai
suudessa myönnetään vain työelämään osallistu
ville verovelvollisille, kun taas eläkkeensaajien 
invaliditeetti tulee huomioon otetuksi uudessa 
eläketulovähennyksessä. Samalla vähennystä 
koskevasta säännöksestä on poistettu haitta
asteen määrittelyä koskevat yksityiskohdat. 

Invalidivähennys pitäisi voida määrihä nii
den tietojen perusteella, jotka verohallinnolla 
on käytettävissään. Sen vuoksi ehdotetaan, 
että invalidivähennyksen määrä laskettaisiin 
valtionverotuksen muiden ansiotulojen kuin 
eläketulojen perusteella ja myönnettäisiin enin
tään niiden suuruisena. Vaikka kunnallisvero
tuksessa ei olisi veronalaista ansiotuloa, vähen
nyksen voisi kuitenkin saada sillä perusteella, 
että valtionverotuksessa on tällaista tuloa ollut. 
Tämä koskee muun muassa avustavia puoli
soita, jotka tulisivat vähennyksen piiriin, jos 
heille valtionverotuksessa jaetaan ansiotuloksi 
osa yrityksen tulosta. Invalidivähennyksen suu
ruutta määrättäessä perusteeksi otettaisiin se 
tulo, josta on .vähennetty ns. luonnolliset vä
hennykset. 

37 §. Pienituloisten verotuksen lieventämi
seksi myönnettävää kunnallisverotuksen perus
vähennystä ehdotetaan korotettavaksi. Jos koko 
verovuoden Suomessa asuneen henkilön tulo on 
kunnallisverotuksessa kaikkien muiden vähen
nysten jälkeen vähemmän kuin 6 800 markkaa, 
hänelle myönnetään nykyisin tulojen pienetessä 
asteittain suureneva perusvähennys, joka on 
suurimmillaan 3 400 markkaa. Vähennyksen 
enimmäismäärä ehdotetaan korotettavaksi 3 800 
markkaan, jonka suuruisesta tulosta ei siten 
menisi lainkaan kunnallisveroa. Tulojen nous
tessa 7 600 markkaan ei perusvähennystä enää 
myönnettäisi. Perusvähennyksen korottamista 
puoltaa myös yleinen kunnallisveron tulovero
kynnyksen korottamisen tarve. 

41 §:n 8 a kohta. Eräistä väliaikaisista poik
keussäännöksistä verolakeihin annetun lain 
(758/81) 6 §:n 2 kohdan mukaan osuus Poh
joismaiden Investointipankin varoihin ei ole 
veronalaisia varoja vuodelta 1982 toimitetta
vassa varallisuusverotuksessa. Säännös ehdote
taan luonteeltaan pysyvänä otettavaksi tulo- ja 
varallisuusverolain 41 §:n uudeksi 8 a kohdaksi. 

53 §. Varallisuusverotuksen puolisovähen
nys ehdotetaan korotettavaksi 12 300 markasta 
13 500 markkaan ja lapsivähennys 6 200 mar
kasta 6 800 markkaan alaikäistä lasta kohti. 

57 §. Alaikäisen lapsen elättämisen perus
teella valtionverotuksessa verosta tehtävä huol
tajavähennys ehdotetaan korotettavaksi yhde&tä 
alaikäisestä lapsesta tai kasvattilapsesta 650 
markasta 750 markkaan, kahdesta lapsesta 
1 400 markasta 1 600 markkaan, kolmesta lap
sesta 2 300 markasta 2 600 markkaan sekä jo
kaisesta sitä useammasta lapsesta 1 200 mar
kasta 1 350 markkaan. Kunnallisverotuksessa 
tulosta tehtävää invalidivähennystä vastaa val
tionverotuksessa samoin perustein myönnettävä 
mutta verosta tehtävä vähennys. Tulosta teh
tävän vähennyksen määrää eräissä tapauksissa 
koskevien tarkistusten johdosta verosta tehtä
vän vähennyksen rakenne muutettaisiin sovel~ 
tuvin osin yhdenmukaiseksi tulosta tehtävän 
vähennyksen kanssa. Kunnallisverotuksen ela
tusvelvollisuusvähennystä vastaavan valtionvero
tuksessa verosta tehtävän vähennvksen enim
mäismäärä ehdotetaan korotettavaksi 670 mar
kasta 7 30 markkaan. 

Edellä esitetyn perusteella annet?.an Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: , 
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Laki 
tulo- ja varallisuusverolain muuttamisesta 

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

11 §:n 1 kohta, 17 b §:n 2 momentti, 22 §:n 1 momentin 23 kohta, 25 §:n 1 momentti, 
28 §, 29 §:n 1 momentin 4 kohta, 32 a §, 33 §:n 1 momentin 1, 2, 3 ja 5 kohta, 36 §:n 
1 momentin 2, 3, 4 ja 5 kohta sekä 3 momentti, 37 §, 53 § ja 57 §:n 1 momentin 1 ja 
2 kohta sekä 3 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 11 §:n 1 kohta 9 päivänä maaliskuuta 1979 annetussa laissa 
(292/79), 17 b §:n 2 momentti, 28 §, 32 a §, 33 §:n 1 momentin 1, 2, 3 ja 5 kohta, 
36 §:n 1 momentin 2, 3 ja 4 kohta sekä 3 momentti, 37 § ja 57 §:n 1 momentin 1 
kohta ja 3 momentti 18 päivänä joulukuuta 1981 annetussa laissa (899/81), 29 §:n 1 
momentin 4 kohta, 53 § ja 57 §:n 1 momentin 2 kohta 19 päivänä joulukuuta 1980 an
netussa laissa ( 845/80) sekä 36 § :n 1 momentin 5 kohta 5 päivänä helmikuuta 1982 
annetussa laissa ( 111/82), ja 

lisätään lain 22 §:n 1 momenttiin uusi 5 a kohta, 36 §:ään uusi 4 momentti ja 41 §:ään 
uusi 8 a kohta seuraavasti: 

11 § 
Sekä tulon että varallisuuden perusteella suo

ritettavasta verosta ovat vapaat: 
1) Suomen Pankki, Pohjoismaiden Inves

tointipankki, Pohjoismaiden projektivientirahas
to, Kehitysaluerahasto Oy, Teollisen Kehitys
yhteistyön rahasto Oy, Suomen Vientiluotto Oy 
ja Oy Suomen Ongelmajäte, sekä 

17 b § 

Verovelvollisen luonnollisen henkilön tai 
puolisoiden yhdessä harjoittaman liikkeen taik
ka ammatin tuloksen tahi maatilatalouden puh
taan tulon yhteismäärä katsotaan 106 000 mar
kan määrään saakka kokonaan ansiotuloksi. Mi
käli verovelvollinen esittää selvityksen siitä, 
että verovelvollisen tai puolisoiden harjoitta
massaan liikkeessä, ammatissa tai maatilatalou
dessa suorittaman työn kohtuullinen arvo ylit
tää 106 000 markkaa, voidaan myös tämän 
määrän ylittävä osa sanottujen tulojen yhteis
määrästä katsoa ansiotuloksi. Ansiotuloksi ei 
kuitenkaan katsota metsätalouden puhdasta 
tuottoa, korkotuloa, osinkoa, vuokratuloa, asun
totulöa, arvopapereiden ja kiinteän omaisuuden 
luovutuksesta saatua voittoa, kiinteistön aine
osan luovutuksesta saatua korvausta eikä muu
ta näihin tuloihin rinnastettavaa tuloa. 

22 § 
Veronalaiseksi tuloksi ei katsota: 

5 a) Pohjoismaiden Investointipankin jäsen
maan saamaa osuutta pankin jakamasta yli
jäämästä, 

23) luonnonvaraisten marjojen ja sienien 
sekä sellaisten luonnonvaraisten kasvien tai 
niiden osien, joita kerätään käytettäväksi ihmis
ravintona, lääkkeenä tai lääkeaineen valmistuk
sessa, kerääjän näiden tuotteiden luovutuksesta 
saamaa tuloa, mikäli sitä ei ole pidettävä palk
kana, 

25 § 
Verovelvollisella on oikeus tulostaan vähen

tää tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä joh
tuneet menot jäljempänä tässä luvussa sääde
tyin poikkeuksin. 

28 § 
Verovelvollinen saa vähentää palkkatulos

taan: 
1) tulonhankkimisvähennyksenä 3 50 mark

kaa lisättynä 4 prosentilla palkkatulon mää
rästä, ei kuitenkaan enempää kuin 1 200 mark
kaa ja enintään palkkatulon määrän, 

2) 26 § :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoi
tetut menot, ja 

3) palkkatulon hankkimisesta ja säilyttämi
sestä johtuneet muut kuin 2 kohdassa tarkoi
tetut menot vain siltä osin kuin niiden yh
teismäärä ylittää tulonhankkimisvähennyksen 
määrän. 
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29 § 
Verovelvollisella on oikeus vähentää: 

4) omasta tai puolisonsa tai lastensa tahi 
sellaisen kasvattilapsen, jota verovelvollinen on 
verovuonna elättänyt, henki- tai muusta hen
kilövakuutuksesta suorittamaosa maksut, lu
kuun ottamatta 5 kohdassa ja sairausvakuutus
laissa tarkoitettuja maksuja sekä kansaneläke
vakuutusmaksua, kuitenkin yhteensä enintään 
280 markkaa kutakin perheenjäsentä kohti, 

32 a § 
Luonnollinen henkilö tai erillisenä verovel

vollisena verotettava kotimainen kuolinpesä saa 
vähentää kotimaiselta osakeyhtiöltä tai osuus
kunnalta saaduista osingoista ja osuuspääoman 
koroista taikka kotimaiselta säästöpankilta tahi 
osuuspankilta saaduista niiden lisärahastosijoi
tuksille maksettavista koroista ja muusta ve
ronalaisesta korosta sekä muuna asuntona kuin 
vapaa-ajan asuntona käytettäväksi vuokratusta 
asunnosta saadusta vuokratulosta yhteensä 
2 750 markkaa, kuitenkin enintään edellä tar
koitettujen tulojen yhteismäärän ( omaisuustu
lovähennys). 

33 § 
Valtionverotuksessa saa verovelvollinen vä

hentää lisäksi: 
1) 25 prosenttia ansiotulostaan, kuitenkin 

enintään 9 800 markkaa (työtulovähennys) 1 

2) 20 prosenttia ansiotulosta, kuitenkin 
enintään 4 500 markkaa, jos verovelvollinen on 
verovuonna elättänyt alaikäistä lastaan tai kas
vattilastaan, minkä lisäksi vähennyksen enim
mäismäärää korotetaan 1 100 markalla, jos ve
rovelvollinen on elättänyt verovuonna enintään 
7 vuotta täyttänyttä lastaan tai kasvattilastaan, 
kuitenkin niin, että puolisoista vähennyksen saa 
vain se, jonka ansiotulojen määrä on pienempi 
(ylimääräinen työtulovähennys) 1 

3) 20 prosenttia tulostaan, kuitenkin enin
tään 5 200 markkaa, jos sellainen verovelvolli
nen, johon ei sovelleta tämän lain puolisoita 
koskevia säännöksiä, on verovuonna elättänyt 
alaikäistä lastaan tai kasvattilastaan tai jolla 
on oikeus verovuodelta 5 kohdan mukaiseen 
koulutusvähennykseen (valtionverotuksen yk
sinhuoltajavähennys), 

5) 1 400 markkaa jokaisesta verovuonna 

elättämästään sellaisesta lapsestaan tai kasvatti
lapsestaan, joka ennen verovuoden alkua on 
täyttänyt 16 vaan ei 18 vuotta ja joka vero
vuonna vähintään seitsemän kuukauden ajan 
on saanut säännöllistä ja täyttä opetusta perus
koulussa, lukiossa, iltaoppi- tai ammattikou
lussa, korkeakoulussa tai muussa niihin verrat
tavassa oppilaitoksessa, kuitenkin niin, että 
vähennys myönnetään vain toiselle puolisoista, 
jolloin, jos molemmilla puolisoilla on tuloja, 
vähennyksen saa vain se puoliso, jonka tulojen 
yhteismäärä on suurempi ( koulutusvähennys), 

36 § 
Suurimman osan verovuodesta Suomessa asu

nut henkilö saa kunnallisverotuksessa vähen
tää: 

2) 1 400 markkaa jokaisesta alaikäisestä lap
sestaan ja kasvattilapsestaan, jota hän on vero
vuonna elättänyt, kuitenkin niin, että vähen. 
nys myönnetään vain toiselle puolisoista, jolloin, 
jos molemmilla puolisoilla on tuloja, vähennyk
sen saa vain se puoliso, jonka tulojen yhteis
määrä on suurempi (lapsivähennys), 

3) 2 000 markkaa, jos hänellä verovuodelta 
on oikeus 2 kohdan mukaiseen lapsivähennyk
seen tai 33 §:n 1 momentin 5 kohdan mukai
seen koulutusvähennykseen eikä häneen ole 
sovellettava tämän lain puolisoita koskevia sään
nöksiä (kunnallisverotuksen yksinhuoltajavähen
nys), 

4) 2 700 markkaa ansiotulostaan, jos hän on 
verovuonna vähintään seitsemän kuukauden ajan 
saanut säännöllistä ja täyttä opetusta peruskou
lussa, lukiossa, iltaoppi- tai ammattikoulussa, 
korkeakoulussa tai muussa näihin verrattavassa 
oppilaitoksessa ( opiskelijavähennys), sekä 

5) 2 600 markkaa muusta ansiotulostaan 
kuin eläketulostaan, jos hänellä on sairaudesta, 
viasta tai vammasta aiheutunut pysyvä hait· 
ta, jonka haitta-aste esitetyn selvityksen mu· 
kaan on 100 prosenttia, tai jos prosentti
määrä on pienempi, mutta kuitenkin vähintään 
30 prosenttia, prosenttimäärän osoittama osuus 
2 600 markasta (invalidivähennys). Vähennys 
myönnetään kuitenkin enintään muun ansiotu
lon kuin eläketulon suuruisena. Asetuksella voi
daan antaa säännöksiä niistä perusteista, joiden 
mukaan haitta-aste määritellään, sekä invalidi
vähennyksen saamiseksi esitettävästä selvityk
sestä. 
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, Verovelvollinen, joka on verovuonna suorit
tanut lapsen elatusta koskevan lainsäädännön 
mukaisella sopimuksella tai tuomiolla vahvistet
tua elatusapua, saa vähentää verovuonna suorit
tamansa sanotun elatusavun määrän, kuitenkin 
enintään 2 900 markkaa alaikäistä lasta kohden 
(elatusvelvollisuusvähennys). 

Edellä 1 momentin 5 kohdassa säädetyn in
validivähennyksen suuruus määrätään valtion
verotuksen muun ansiotulon kuin eläketulon 
perusteella, josta on vähennetty 2 luvun mu
kaan vähennettävät vähennykset. 

37 § 
Jos koko verovuoden Suomessa asuneen hen

kilön tulo edellä mainittujen vähennysten jäl
keen ei ole 3 800 markan määrää suurempi, on 
siitä kunnallisverotuksessa vähennettävä sano
tun tulon määrä, tai jos tulo on 3 800 mark
kaa suurempi, 3 800 markkaa vähennettynä 
yhdellä prosentilla jokaisesta täydestä 38 mar
kan määrästä, jolla tulo ylittää 3 800 markan 
määrän (perusvähennys) 0 

41 § 
Veronalaisia varoja eivät ole: 

8 a) osuus Pohjoismaiden Investointipankin 
varoihin; 

53 § 
Suomessa asuvien puolisoiden yhteenlaske

tuista varoista vähennetään 13 500 markkaa. 
Jos toisella puolisolla tällöin on velkoja enem
män kuin varoja, otetaan erotus huomioon toi
sen puolison verotettavan varallisuuden vähen
nyksenä, ei kuitenkaan enempää kuin kolman
nes viimeksi mainitun puolison verotettavasta 
varallisuudesta. 

Verovelvollisen, joka on asunut Suomessa ja 

Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 1982 

verovuonna elättänyt alaikäistä lastaan, varoista 
vähennetään jokaisesta sellaisesta lapsesta 6 800 
markkaa, kuitenkin niin, että vähennys myön
netään vain toiselle yhteenlasketun varallisuu
den perusteella verotettavista puolisoista, jolloin, 
jos molemmilla puolisoilla on varoja, vähennyk
sen saa vain se puoliso, jonka varojen määrä 
on suurempi. 

57 § 
Verovelvollisen henkilön, joka suurimman 

osan verovuodesta on asunut Suomessa, tclo
verosta vähennetään: 

1) jos hän on verovuonna elättänyt alaikäistä 
lastaan tai kasvattilastaan, yhdestä tällaisesta 
lapsesta 750 markkaa, kahdesta 1 600 markkaa, 
kolmesta 2 600 markkaa sekä jokaisesta sitä 
useammasta alaikäisestä lapsesta tai kasvattilap
sesta lisäksi 1 350 markkaa, kuitenkin niin, että 
vähennys myönnetään vain sille puolisoista, 
jonka tuloveron määrä on suurempi ( huoltaja
vähennys), 

2) jos hänelle on myönnetty 36 §:n 1 mo
mentin 5 kohdan mukainen 2 600 markan 
suuruinen invalidivähennys, 660 markkaa, tai 
jos 36 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan 
myönnetty vähennys on määrältään pienempi 
kuin 2 600 markkaa, vastaava suhteellinen 
osuus 660 markasta, sekä 

Verovelvollinen, jolla on oikeus 36 §:n 3 
momentin mukaiseen elatusvelvollisuusvähen
nykseen, saa tuloverostaan vähentää neljäsosan 
verovuonna suorittamansa elatusavun määrästä, 
kuitenkin enintään 730 markkaa alaikäistä lasta 
kohden. 

Tämä laki tulee voimaan 1 pa1vana tammi
kuuta 1983. Sitä sovelletaan ensimmäisen ker
ran verovuodelta 1983 toimitettavassa verotuk
sessa. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Valtiovarainministeri Ahti Pekkala 
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· Liite 

Laki 
tulo- ja varallisuusverolain muuttamisesta 

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

11 §:n 1 kohta, 17 b §:n 2 momentti, 22 §:n 1 momentin 23 kohta, 25 §:n 1 momentti, 
28 §, 29 §:n 1 momentin 4 kohta, 32 a §, 33 §:n 1 momentin 1, 2, 3 ja 5 kohta, 36 §:n 
1 momentin 2, 3, 4 ja 5 kohta sekä 3 momentti, 37 §, 53 § ja 57 §:n 1 momentin 1 ja 
2 kohta sekä 3 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 11 §:n 1 kohta 9 päivänä maaliskuuta 1979 annetussa laissa 
(292/79), 17b §:n 2 momentti, 28 §, 32a §, 33 §:n 1 momentin 1, 2, 3 ja 5 kohta, 
36 §:n 1 momentin 2, 3 ja 4 kohta sekä 3 momentti, 37 § ja 57 §:n 1 momentin 1 
kohta ja 3 momentti 18 päivänä joulukuuta 1981 annetussa laissa (899/81), 29 §:n 1 
momentin 4 kohta, 53 § ja 57 §:n 1 momentin 2 kohta 19 päivänä joulukuuta 1980 an
netussa laissa (845/80) sekä 36 §:n 1 mo.nentin 5 kohta 5 päivänä helmikuuta 1982 
annetussa laissa ( 111/82), ja 

lisätään lain 22 §:n 1 momenttiin uusi 5 a kohta, 36 §:ään uusi 4 momentti ja 41 §:ään 
uusi 8 a kohta seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

11 §. 
Sekä tulon että varallisuuden pemsteella suo

ritettavasta verosta ovat vapaat: 
1 ) Suomen Pankki, Kehitysaluerahasto Oy 

ja Teollisen Kehitysyhteistyön Rahasto Oy, 
sekä 

17 b § 

V erovelvollisen luonnollisen henkilön tai 
puolisoiden yhdessä harjoittaman liikkeen taikka 
ammatin tuloksen tahi maatilatalouden puhtaan 
tulon yhteismäärä katsotaan 97 000 markan 
määrään saakka kokonaan ansiotuloksi. Mikäli 
verovelvollinen esittää selvityksen siitä, että 
verovelvollisen tai puolisoiden harjoittamassaan 
liikkeessä, ammatissa tai maatilataloudessa suo
rittaman työn kohtuullinen arvo ylittää 97 000 
markkaa, voidaan myös tämän määrän ylittävä 
osa sanottujen tulojen yhteismäärästä katsoa 
ansiotuloksi. Ansiotuloksi ei kuitenkaan katsota 
metsätalouden puhdasta tuottoa, korkotuloa, 
osinkoa, vuokratuloa, asuntotuloa, arvopaperei
dep ja kiinteän omaisuuden luovutuksesta saatua 
voittoa, kiinteistön ainesosan luovutuksesta saa-

Ehdotus 

11 § 
Sekä tulon että varallisuuden pemsteella suo

ritettavasta verosta ovat vapaat: 
1) Suomen Pankki, Pohjoismaiden Inves

tointipankki, Pohjoismaiden projektivientirahas
to, Kehitysaluerahasto Oy, Teollisen Kehitys
yhteistyön rahasto Oy, Suomen Vientiluotto Oy 
ja Oy Suomen Ongelmajäte, sekä 

17 b § 

V erovelvollisen luonnollisen henkilön tai 
puolisoiden yhdessä harjoittaman liikkeen taik
ka ammatin tuloksen tahi maatilatalouden puh
taan tulon yhteismäärä katsotaan 106 000 mar
kan määrään saakka kokonaan ansiotuloksi. Mi
käli verovelvollinen esittää selvityksen siitä, 
että verovelvollisen tai puolisoiden harjoitta
massaan liikkeessä, ammatissa tai maatilatalou
dessa suorittaman työn kohtuullinen arvo ylit
tää 106 000 markkaa, voidaan myös tämän 
määrän ylittävä osa sanottujen tulojen yhteis
määrästä katsoa ansiotuloksi. Ansiotuloksi ei 
kuitenkaan katsota metsätalouden puhdasta 
tuottoa, korkotuloa, osinkoa, vuokratuloa, asun
totuloa, arvopapereiden ja kiinteän omaisuuden 
luovutuksesta saatua voittoa, kiinteistön aines-
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Voimassa oleva laki 

tua korvausta eikä muuta näihin tuloihin rin
nastettavaa tuloa. 

Ehdotus 

osan luovutuksesta saatua korvausta eikä muuta 
näihin tuloihin rinnastettavaa tuloa. 

22 § 
Veronalaiseksi tuloksi ei katsota: 

2.3) luonnonvaraisten marjojen ja sienien 
poimijan näiden keräilytuotteiden poiminnasta 
saamaa tuloa, mikäli sitä ei ole pidettävä palk
kana, 

25 §. 
Verovelvollisella on oikeus tulostaan väherr 

tää tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä joh
tuneet menot. 

28 § 
Verovelvollinen saa vähentää palkkatulostaan 

tulonhankkimisvähennyksenä .350 markkaa lisät
tynä 4 prosentilla palkkatulon määrästä, ei kui
tenkaan enempää kuin 1 000 markkaa ja enin
tään palkkatulon määrän. Tulonhankkimisvähen
nys korvaa palkkatulosta tehtävät luonnolliset 
vähennykset lukuun ottamatta 26 § :n 1 momen
tin 4 kohdassa tarkoitettuja vähennyksiä, jollei 
korvattavien vähennysten määrä ylitä tulonhank
k.imisvähennyksen määrää. 

5 a) Pohjoismaiden Investointipankin tasen
maan saamaa osuutta pankin jakamasta yli
jäämästä, 

23) luonnonvaraisten marjojen ja sienien 
sekä sellaisten luonnonvaraisten kasvien tai 
niiden osien, joita kerätään käytettäväksi ihmis
ravintona, lääkkeenä tai lääkeaineen valmistuk
sessa, kerääjän näiden tuotteiden luovutuksesta 
saamaa tuloa, mikäli sitä ei ole pidettävä palk
kana, 

25 § 
Verovelvolisella on oikeus tulostaan vähen

tää tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä joh
tuneet menot jäljempänä tässä luvussa säätie
tyin poikkeuksin. 

28 § 
V erovelvollinen saa vähentää palkkatulos

taan: 

1) t u l o n h a n k k i m i s v ä h en n y k se
n ä 350 mark.kaa lisättynä 4 prosentilla palk
katulon määrästä, ei kuitenkaan enempää kuin 
1 200 markkaa ja enintään palkkatulon määrän, 

2) 26 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoi
tetut menot, ja 

3) palkkatulon hankkimisesta ja säilyttämi
sestä johtuneet muut kuin 2 kohdassa tarkoite
tut menot vain siltä osin kuin niiden yhteis
määrä ylittää tulonhankkimisvähennyksen mää
rän. 

29 § 
Verovelvollisella on oikeus vähentää: 

4 ) omasta tai puolisonsa tai lastensa tahi 
sellaisen kasvattilapsen, jota verovelvollinen on 
verovuonna elättänyt, henki- tai muusta hen
kilövakuutuksesta suorittamansa maksut, lu
kuunottamatta 5 kohdassa ja sairausvakuutus
laissa tarkoitettuja maksuja sekä kansaneläke-

2 16820091.3W 

4) omasta tai puolisonsa tai lastensa tahi 
sellaisen kasvattilapsen, jota verovelvollinen on 
verovuonna elättänyt, henki- tai muusta henki
lövakuutuksesta suorittamansa maksut, lukuun 
ottamatta 5 kohdassa ja sairausvakuutuslaissa 
tarkoitettuja maksuja sekä kansaneläkevakuu-
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vakuutusmaksua, kuitenkin yhteensä enintaan 
250 markkaa kutakin perheenjäsentä kohti. 

32 a § 
Luonnollinen henkilö tai erillisenä verovel

vollisena verotettava kotimainen kuolinpesä saa 
vähentää kotimaiselta osakeyhtiöltä tai osuus
kunnalta saaduista osingoista ja osuuspääoman 
koroista taikka kotimaiselta säästöpankilta tahi 
osuuspankilta saaduista niiden lisärahastosijoi
tuksille maksettavista koroista ja muusta veron
alaisesta korosta sekä muuna asuntona kuin 
vapaa-ajan asuntona käytettäväksi vuokratusta 
asunnosta saadusta vuokratulosta yhteensä 
2 500 markkaa, kuitenkin enintään edellä tar
koitettujen tulojen yhteismäärän ( omaisuustulo
vähennys). 

tusmaksua, kuitenkin yhteensä enintään 280 
markkaa kutakin perheenjäsentä kohti. 

32 a § 
Luonnollinen henkilö tai erillisenä verovel

vollisena verotettava kotimainen kuolinpesä saa 
vähentää kotimaiselta osakeyhtiöltä tai osuus
kunnalta saaduista osingoista ja osuuspääoman 
koroista taikka kotimaiselta säästöpankilta tahi 
osuuspankilta saaduista niiden lisärahastosijoi
tuksille maksettavista koroista ja muusta veron
alaisesta korosta sekä muuna asuntona kuin 
vapaa-ajan asuntona käytettäväksi vuokratusta 
asunnosta saadusta vuokmtulosta yhteensä 
2 750 markkaa, kuitenkin enintään edellä tar
koitettujen tulojen yhteismäärän ( omaisuustulo
vähennys). 

33 § 
V aidonverotuksessa saa verovelvollinen vä

hentää lisäksi: 

1 ) 25 prosenttia ansiotulostaan, kuitenkin 
enintään 9 000 markkaa (työtulovähennys), 

2) 20 prosenttia ansiotulosta, kuitenkin 
enintään 4 100 markkaa, jos verovelvollinen 
on verovuonna elättänyt alaikäistä lastaan tai 
kasvattilastaan, minkä lisäksi vähennyksen 
enimmäismäärää korotetaan 1 000 markalla, jos 
verovelvollinen on elättänyt verovuonna enin
tään 7 vuotta täyttänyttä lastaan tai kasvatti
lastaan, kuitenkin niin, että puolisoista vähen
nyksen saa vain se, jonka ansiotulojen määrä 
on pienempi (ylimääräinen työtulovähennys), 

3) 20 prosenttia tulostaan, kuitenkin enin
tään 4 800 markkaa, jos sellainen verovelvolli
nen, johon ei sovelleta tämän lain puolisoita 
koskevia säännöksiä, on verovuonna elättänyt 
alaikäistä lastaan tai kasvattilastaan tai jolla 
on oikeus verovuodelta 5 kohdan mukaiseen 
koulutusvähennykseen (valtionverotuksen yk
sinhuoltajavähennys), 

5) 1 300 markkaa jokaisesta verovuonna 
elättämästään sellaisesta lapsestaan tai kasvatti
lapsestaan, joka ennen verovuoden alkua on 
täyttänyt 16 vaan ei 18 vuotta ja joka vero
vuonna vähintään seitsemän kuukauden ajan 
on saanut säännöllistä ja täyttä opetusta perus
koulussa, lukiossa, iltaoppi- tai ammattikou
lussa, korkeakoulussa tai muussa niihin verrat-

1) 25 prosenttia ansiotulostaan, kuitenkin 
enintään 9 800 markkaa (työtulovähennys), 

2) 20 prosenttia ansiotulos ta, kuitenkin 
enintään 4 500 markkaa, jos verovelvollinen on 
verovuonna elättänyt alaikäistä lastaan tai kas
vattilastaan, minkä lisäksi vähennyksen enim
mäismäärää korotetaan 1 100 markalla, jos ve
rovelvollinen on elättänyt verovuonna enintään 
7 vuotta täyttänyttä lastaan tai kasvattilastaan, 
kuitenkin niin, että puolisoista vähennyksen saa 
vain se, jonka ansiotulojen määrä on pienempi 
(ylimääräinen työtulovähennys), 

3 ) 20 prosenttia tulostaan, kuitenkin enin
tään 5 200 markkaa, jos sellainen verovelvolli
nen, johon ei sovelleta tämä lain puolisoita 
koskevia säännöksiä, on verovuonna elättänyt 
alaikäistä lastaan rtai kasvattilastaan tai jolla on 
oikeus verovuodelta 5 kohdan mukaiseen kou
lutusvähennykseen (valtionverotuksen yksin
huoltajavähennys), 

5) 1 400 markkaa jokaisesta verovuonna 
elättämästään sellaisesta lapsestaan tai kasvatti
lapsestaan, joka ennen verovuoden alkua on 
täyttänyt 16 vaan ei 18 vuotta ja joka vero
vuonna vähintään seitsemän kuukauden ajan 
on saanut säännöllistä ja täyttä opetusta perus
koulussa, lukiossa, iltaoppi- tai ammattikou
lussa, korkeakoulussa tai muussa niihin verrat-
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Voimassa oleva laki 

tavassa oppilaitoksessa, kuitenkin niin, että 
vähennys myönnetään vain toiselle puolisoista, 
jolloin, jos molemmilla puolisoilla on tuloja, 
vähennyksen saa vain se puoliso, jonka tulojen 
yhteismäärä on suurempi ( koulutusvähennys), 

Ehdotus 

tavassa oppilaitoksessa, kuitenkin niin, että vä
hennys myönnetään vain toiselle puolisoista, 
jolloin, jos molemmilla puolisoilla on tuloja, 
vähennyksen saa vain se puoliso, jonka tulojen 
yhteismäärä on suurempi ( koulutusvähennys), 

36 § 
Suurimman osan verovuodesta Suomessa asu

nut henkilö saa kunnallisverotuksessa vähen
tää: 

2) 1 250 markkaa jokaisesta alaikäisestä lap
sestaan ja kasvattilapsestaan, jota hän on vero
vuonna elättänyt, kuitenkin niin, että vähennys 
myönnetään vain toiselle puolisoista, jolloin 
j,os molemmilla puolisoilla on tuloja, vähennyk
sen saa vain se puoliso, jonka tulojen yhteis
määrä on suurempi (lapsivähennys), 

3) 1 800 markkaa, jos hänellä verovuodelta 
on oikeus 2 kohdan mukaiseen lapsivähennyk
seen tai 33 §:n 1 momentin 5 kohdan mukai
seen koulutusvähennykseen eikä häneen ole 
sovellettava tämän lain puolisoita koskevia 
säännöksiä (kunnallisverotuksen yksinhuoltaja
vähennys), 

4) 2 500 markkaa ansiotulostaan, jos hän on 
verovuonna vähintään seitsemän kuukauden 
ajan saanut säännöllistä ja täyttä opetusta 
peruskoulussa, lukiossa, iltaoppi- tai ammatti
koulussa, korkeakoulussa tai muussa näihin 
verrattavassa oppilaitoksessa ( opiskelijavähen
nys), sekä 

5) 2 600 markkaa ansiotulosta, ei kuiten
kaan eläketulosta, jos hänellä on verovuoden 
aikana ollut muuta ansiotuloa kuin eläketuloa 
ja jos hänellä on sairaudesta, viasta tai vam
masta aiheutunut pysyvä haitta, jonka haitta
aste esitetyn selvityksen mukaan on 100 pro
senttia, tai jos prosenttimäärä on pienempi, 
mutta kuitenkin vähintään 30 prosenttia, pro
senttimäärän osoittama osuus 2 600 markasta 
(invalidivähennys). Asetuksella voidaan antaa 
säännöksiä niistä perusteista, joiden mukaan 
haitta-aste määritellään, sekä invalidivähennyk
sen saamiseksi esitettävästä selvityksestä. 

Verovelvollinen, joka on verovuonna suorit
tanut lapsen elatusta koskevan lainsäädännön 
mukaisella sopimuksella tai tuomiolla vahvis
tettua elatu:sapua, saa vähentää verovuonna suo
rittamansa sanotun elatusavun määrän, kuiten-

2) 1 400 markkaa jokaisesta alaikäisestä lap
sestaan ja kasvattilapsestaan, jota hän on vero
vuonna elättänyt, kuitenkin niin, että vähennys 
myönnetään vain toiselle puolisoista, jolloin, jos 
molemmilla puolisoilla on tuloja, vähennyksen 
saa vain se puoliso, jonka tulojen yhteismäärä 
on suurempi (lapsivähennys), 

3) 2 000 markkaa, jos hänellä verovuodelta 
on oikeus 2 kohdan mukaiseen lapsivähennyk
seen tai 33 §:n 1 momentin 5 kohdan mukai
seen koulutusvähennykseen eikä häneen ole so
vellettava tämän lain puolisoita koskevia sään
nöksiä (kunnallisverotuksen yksinhuoltajavähen
nys), 

4) 2 700 markkaa ansiotulostaan, jos hän 
on verovuonna vähintään seitsemän kuukauden 
ajan saanut säännöllistä ja täyttä opetusta pe
ruskoulussa, lukiossa, iltaoppi- tai ammattikou
lussa, korkeakoulussa tai muussa näihin verrat
tavassa oppilaitoksessa ( opiskelijavähennys), 
sekä 

5) 2 600 markkaa muusta ansiotulostaan 
kuin eläketulostaan, jos hänellä on sairaudesta, 
viasta tai vammasta aiheutunut pysyvä haitta, 
jonka haitta-aste esitetyn selvityksen mukaan 
on 100 prosenttia, tai jos prosenttimäärä on 
pienempi, mutta kuitenkin vähintään 30 pro
senttia, prosenttimäärän osoittama osuus 2 600 
markasta (invalidivähennys). Vähennys myön
netään kuitenkin enintään muun ansiotulon kuin 
eläketulon suuruisena. Asetuksella voidaan an
taa säännöksiä niistä perusteista, joiden mukaan 
haitta-aste määriitellään, sekä invalidivähennyk
sen saamiseksi esitettävästä selvityksestä. 

Verovelvollinen, joka on verovuonna suorit
tanut lapsen elatusta koskevan lainsäädännön 
mukaisella sopimuksella tai tuomiolla vahvis· 
tettua elatusapua, saa vähentää verovuonna suo
rittamansa sanotun elatusavun määrän, kuiten· 
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kin enintään 2 700 markkaa alaikäistä lasta 
kohden (elatusvelvollisuusvähennys). 

37 § 
Jos koko verovuoden Suomessa asuneen hen

kilön tulo edellä mainittujen vähennysten jäl
keen ei ole 3 400 markan määrää suurempi, 
on siitä kunnallisverotuksessa vähennettävä sa
notun tulon määrä, tai jos tulo on 3 400 mark
kaa suurempi, 3 400 markkaa vähennettynä yh
dellä prosentilla jokaisesta täydestä 34 mar
kan määrästä, jolla tulo ylittää 3 400 markan 
määrän (perusvähennys). 

Ehdotus 

kin enintään 2 900 markkaa alaikäistä lasta koh
den (elatusvelvollisuusvähennys). 

Edellä 1 momentin 5 kohdassa säädetyn 
invalidivähennyksen suuruus määrätään valtion
verotuksen muun ansiotulon kuin eläketulo11 
perusteella, josta on vähennetty 2 luvun 
mukaan vähennettävät vähennykset. 

37 § 
Jos koko verovuoden Suomessa asuneen hen

kilön tulo edellä mainittujen vähennysten jäl
keen ei ole 3 800 markan määrää suurempi, on 
siitä kunnallisverotuksessa vähennettävä sano
tun tulon määrä, tai jos tulo on 3 800 markkaa 
suurempi, 3 800 markkaa vähennettynä yhdellä 
prosentilla jokaisesta täydestä 38 markan mää
rästä, jolla tulo ylittää 3 800 markan määrän 
(perusvähennys). 

41 § 
Veronalaisia varoja eivät ole: 

53 §. 
Suomessa asuvien puolisoiden yhteenlaske

tuista varoista vähennetään 12 300 markkaa. 
Jos toisella puolisolla tällöin on velkoja enem
män kuin varoja, otetaan erotus huomioon toi
sen puolison verotettavan varallisuuden vähen
nyksenä, ei kuitenkaan enempää kuin kolman
nes viimeksi mainitun puolison verotettavasta 
varallisuudesta. 

Verovelvollisen, joka on asunut Suomessa ja 
verovuonna elättänyt alaikäistä lastaan, varoista 
vähennetään jokaisesta sellaisesta lapsesta 6 200 
markkaa, kuitenkin niin, että vähennys myön
netään vain toiselle yhteenlasketun varalli
suuden perusteella verotettavista puolisoista, 
jolloin, jos molemmilla puolisoilla on varoja, 
vähennyksen saa vain se puoliso, jonka varojen 
määrä on suurempi. 

57 § 
Verovelvollisen henkilön, joka suurimman 

osan verovuodesta on asunut Suomessa, tulo
verosta vähennetään: 

1) jos hän on verovuonna elättänyt alaikäistä 
lastaan tai kasvattilastaan, yhdestä tällaisesta 

8 a) osuus Pohjoismaiden Investontipanki11 
varoihin; 

53 s 
Suomessa asuvien puolisoiden yhteenlaske

tuista varoista vähennetään 13 500 markkaa. 
Jos toisella puolisolla tällöin on velkoja enem
män kuin varoja, otetaan erotus huomioon toi
sen puolison verotettavan varallisuuden vähen
nyksenä, ei kuitenkaan enempää kuin kolman
nes viimeksi mainitun puolison verotettavasta 
varallisuudesta. 

Verovelvollisen, joka on asunut Suomessa ja 
verovuonna elättänyt alaikäistä lastaan, varoista 
vähennetään jokaisesta sellaisesta lapsesta 6 800 
markkaa, kuitenkin niin, että vähennys myön
netään vain toiselle yhteenlasketun varallisuuden 
perusteella verotettavista puolisoista, jolloin, jos 
molemmilla puolisoilla on varoja, vähennyksen 
saa vain se puoliso, jonka varojen määrä on 
suurempi. 

57 s 
Verovelvollisen henkilön, joka suurimman 

osan verovuodesta on asunut Suomessa, tulo
verosta vähennetään: 

1) jos hän on verovuonna el~ttänyt alaikäistä 
lastaan tai kasvattilastaan, yhdestä tällaisesta 
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lapsesta 650 markkaa, kahdesta 1 400 markkaa, 
kolmesta 2 300 markkaa sekä jokaisesta sitä 
useammasta alaikäisestä lapsesta tai kasvattilap
sesta lisäksi 1 200 markkaa, kuitenkin niin, että 
vähennys myönnetään vain sille puolisoista, 
jonka tuloveron määrä on suurempi ( huoltaja
vähennys), 

2) jos hänellä on oikeus 36 §:n 1 momentin 
5 kohdan mukaiseen invalidivähennykseen, 660 
markkaa, milloin hänen sanotussa lainkohdassa 
tarkoitettu haitta-asteensa on 100 prosenttia, 
tai jos prosenttimäärä on pienempi, mutta 
kuitenkin vähintään 30 prosenttia, prosentti
määrän osoittama osuus 660 markasta, sekä 

Verovelvollinen, jolla on oikeus 36 §:n 3 
momentin mukaiseen elatusvelvollisuusvähen
nykseen, saa tuloverostaan vähentää neljäsosan 
verovuonna suorittamaosa elatusavun määrästä, 
kuitenkin enintään 670 markkaa alaikäistä lasta 
kohden. 

168200913W 

Ehdotus 

lapsesta 750 markkaa, kahdesta 1 600 markkaa, 
kolmesta 2 600 markkaa sekä jokaisesta sitä 
useammasta alaikäisestä lapsesta tai kasvattilap
sesta lisäksi 1 350 markkaa, kuitenkin niin, että 
vähennys myönnetään vain sille puolisoista, 
jonka tuloveron määrä on suurempi ( huoltaja
vähennys), 

2) Jos hänelle on myönnetty 36 S:n 1 mo
mentin 5 kohdan mukainen 2 600 markan suu
ruinen invalidivähennys, 660 markkaa, tai jos 
36 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan myön
netty vähennys on määrältään pienempi kuin 
2 600 markkaa, vastaava suhteellinen osuus 
660 markasta, sekä 

Verovelvollinen, jolla on oikeus 36 §:n 3 
momentin mukaiseen elatusvelvollisuusvähen
nykseen, saa tuloverostaan vähentää neljäsosan 
verovuonna suorittamansa elatusavun määrästä, 
kuitenkin enintään 7 30 markkaa alaikäistä lasta 
kohden. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1983. Sitä sovelletaan ensimmäisen ker
ran verovuodelta 1983 toimitettavassa verotuk
sessa. 




