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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tulo- ja varallisuus
verolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että vuonna 1983 
tätä aikaisemmilta vuosilta taannehtivasti mak-

settua kansaneläkettä lisineen ei katsottaisi 
veronalaiseksi tuloksi. 

PERUSTELUT 

Ennen vuoden 1983 alkua voimassa olevan 
tulo- ja varallisuusverolain 22 § :n 1 momen
tin 12 kohdan mukaan ei muun muassa kan
saneläkettä lisineen eikä perhe-eläkelain (38/ 
69) mukaista perhe-eläkettä tai koulutustukea 
katsota veronalaiseksi tuloksi. Kansaneläke
uudistuksen II A-vaiheeseen liittyen annettiin 
5 päivänä helmikuuta 1982 muun muassa 
laki tulo- ja varallisusverolain muuttamisesta 
(111/82). Tällöin kansaneläkelain (347 /56) 
mukainen pohjaosa ja lisäosa säädettiin veron
alaiseksi tuloksi tulo- ja varallisuusverolain 
20 §:ään otetun uuden 8 kohdan säännöksen 
nojalla. Samalla lain 22 § :n 1 momentin 12 
kohtaa muutettiin siten, että veronalaiseksi tu
loksi ei muun muassa katsota kansaneläkelain 
mukaisia kansaneläkkeeseen maksettavia lisiä, 
eläkkeensaajan asumistukilain (591/78) mu
kaista asumistukea eikä perhe-eläkelain mu
kaista perhe-eläkettä tai koulutustukea. Sään
nökset tulevat voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1983 ja niitä sovelletaan ensimmäisen 
kerran vuodelta 1983 toimitettavassa verotuk
sessa. 

Kansaneläkeuudistuksen II A-vaiheen yhtey
dessä kansaneläkkeen tukiosa ja tukilisä yhdis
tetään ja kansaneläkkeen tasoa korotetaan. 
Kansaneläkkeen perusosan nimi muutetaan poh
jaosaksi ja sen suuruus säilyy nykyisellään. Ny
kyinen tukiosa ja tukilisä yhdistetään lisäosaksi. 
Kun kansaneläkelain mukaan kansaneläkettä 
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lisineen on mahdollista maksaa 6 kuukauden 
ajalta ennen eläkkeen hakemista tai sitä esim. 
muutoksen haun johdosta maksetaan muutoin 
taannehtivasti, edellä mainitun lain (111/82) 
voimaantulosäännöksen sanamuoto johtaa sii
hen, että jos vuodelta 1982 tai aikaisemmilta 
vuosilta suoritettavaa kansaneläkettä maksetaan 
vasta vuonna 1983, eläke tulisi perusosan sekä 
tukiosan ja tukilisän osalta veronalaiseksi tu
loksi. 

Kun vuotta 1982 ja aikaisempia vuosia kos
kevien eläkkeiden hakemisen ja eläkehakemus
ten käsittelyn viivästymisen sekä taannehtivien 
eläkkeiden maksamisen siirtyminen vuoden 
1983 puolelle ei saisi aiheuttaa sitä, että eläk
keensaajat olisivat verotuksellisesti eri asemas
sa eläkkeenmaksuajankohdasta johtuen, lain 
voimaantulosäännöstä ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että kansaneläkettä lisineen ei katsottaisi 
veronalaiseksi tuloksi, jos sitä maksetaan vuon
na 1983 vuodelta 1982 tai aikaisemmalta ajal
ta. Eläkkeensaajien asumistukilain mukainen 
asumistuki on ollut verovapaata tuloa jo ennen 
lain voimaantuloa ja lain nimenomaisen sään
nöksen mukaan säilyy verovapaana myös 1. 1. 
1983 jälkeen. 

Esityksellä ei olisi oleellisia taloudellisia eikä 
organisatorisia vaikutuksia. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
tulo- ja varallisuusverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään tulo- ja varallisuusverolain muuttamisesta 5 päi
vänä helmikuuta 1982 annetun lain (111/82) voimaantulosäännökseen uusi näin kuuluva 3 
momentti: 

Tämä laki tulee voimaan patvana 
Kansaneläkkeeseen lisineen, jota vuonna 

1983 maksetaan sanottua vuotta edeltäneeltä 
ajalta, sovelletaan 20 §:n ja 22 §:n 1 momen
tin 12 kohdan säännöksiä sellaisina, kuin ne 
olivat voimassa ennen 1 päivää tammikuuta 
~983. 

kuuta 198 ja sitä sovelletaan vuodelta 1983 
toimitettavassa verotuksessa. 

Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 1982 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Jermu Laine 


