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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tulo- ja varallisuus
verolain 57 §: n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että valtionverotuk
sessa verosta myönnettävä invalidivähennys 
myönnettäisiin myös silloin, kun verovelvolli-

sella on vain eläketuloa. Esitys liittyy vuoden 
1983 tulo- ja menoarvioesitykseen. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja 
ehdotettu muutos 

Vuoden 1983 alusta voimaan tulevan kan
saneläkejärjestelmän uudistamisen II A-vaiheen 
yhteydessä toteutettiin myös eläkkeiden vero
tuksen yhtenäistäminen. Tulo- ja varallisuus
verolain muutoksella (111/82) muutettiin 
myös invalidivähennyksen myöntämisperusteita 
siten, että vähennys myönnetään kunnallisvero
tuksessa vain muusta ansiotulosta kuin eläke
tulosta. Valtionverotuksen invalidivähennyksen 
saavat vain ne, joilla on oikeus saada kunnal
lisverotuksen invalidivähennys. Tarkoituksena 
oli, että invalidivähennys myönnetään vain työ
elämään osallistuville verovelvollisille. Uuden 
eläketulovähennyksen mitoituksessa otettiin 
huomioon myös invalidivähennyksen myöntä
misperusteissa tapahtuneet muutokset. 

Tulo- ja varallisuusverolakiin tehdyt muu
tokset merkjtsevät sitä, että kaikki ne verovel
volliset, joilla on aikaisemmin ollut oikeus in
validivähennyksiin mutta joilla on vain eläke
tuloa tai vain omaisuustuloa, eivät enää vuonna 
1983 saisi näitä vähennyksiä. Sen sijaan sellai
set verovelvolliset, joilla on muuta ansiotuloa 
kuin eläketuloa, saisivat nämä vähennykset. 

Poiketen hallituksen esityksestä eduskunta 
hyväksyi kansaneläkeuudistukseen liittyneen 
tulo- ja varallisuusverolain muutoksen siinä 
muodossa, että valtionverotuksen invalidivähen-
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nyksen myöntämisperusteet jäivät nykyisin voi
massa olevaan muotoon. Tämä muutos merkit
si hallituksen esitykseen verrattuna valtionve
rotuksen invalidivähennyksen poisjäämistä eräil
tä eläkeläisiltä ja aiheutti jossakin määrin elä
keläisten nettotulon pienentymisiä. 

Tämän vuoksi ja kun sairaiden ja vammais
ten eläkeläisten lisätyn taloudellisen tuen tar
vetta koskevaa vammaiskorvausjärjestelmän ko
konaisuudistusta ei ole vielä voitu toteuttaa, 
hallitus ehdottaa, että valtionverotuksen inva
lidivähennyksen myöntämisperusteet säilytettäi
siin ennallaan. Tämä edellyttää tulo- ja varalli
suusverolain 57 § :n 1 momentin 2 kohdan 
muuttamista samansisältöiseksi kuin se oli kan
saneläkeuudistukseen liittyneessä hallituksen 
esityksessä. 

2. Ehdotuksen taloudelliset 
vaikutukset 

Valtionverotuksen invalidivähennyksen pa
lauttaminen lisää verovelvollisen käytettävissä 
olevaa tuloa enintään 55 markalla kuukaudessa 
siitä, mitä se vuodeksi 1983 säädettyjen vero
perusteiden mukaan olisi. Valtionverotuksen 
invalidivähennyksen säilyttäminen eläkkeensaa
jilla merkitsisi valtion verotulojen vähenemistä 
noin 70-75 miljoonalla markalla. 
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3. Voimaantulo 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan heti, kun 
eduskunta on sen hyväksynyt. Lakia sovellet-

ta1sun ensimma1sen kerran vuodelta 1983 toi
mi tettavassa verotuksessa. 

Edellä olevan perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
tulo- ja varallisuusverolain 57 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 31 päivänä joulukuuta :1974 annetun tulo
ja varallisuusverolain 57 §:n 1 momentin 2 kohta, sellaisena kuin se on 3 päivänä joulu
kuuta 1982 annetussa laissa (870/82), näin kuuluvaksi: 

57 § 
V erovelvollisen henkilön, joka suurimman 

osan verovuodesta on asunut Suomessa, tulo
verosta vähennetään: 

2) 660 markkaa, 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 660 
markasta (valtionverotuksen invalidivähennys). 
Jos verovelvollinen on verovuonna saanut pa
kolliseen eläketurvaan perustuvaa työkyvyttö· 
myyseläkettä, katsotaan hänen haitta-asteensa 
ilman eri selvitystä 100 prosentiksi, jos eläke 

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 1982 

on myönnetty täytenä, ja 50 prosentiksi, jos 
se on myönnetty osaeläkkeenä, jollei verovel
vollisen haitta-asteen esitetyn selvityksen perus
teella katsota olevan suurempi. Verovelvollinen 
säilyttää oikeutensa työkyvyttömyyseläkkeen 
mukaiseen invalidivähennykseen senkin jälkeen, 
kun työkyvyttömyyseläke on muuttunut van
huuseläkkeeksi. Asetuksella voidaan antaa mää
räyksiä niistä perusteista, joiden mukaan haitta
aste määritellään, sekä invalidivähennyksen saa
miseksi esitettävästä selvityksestä. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 
1983. Sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuo
delta 1983 toimitettavassa verotuksessa. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Jermu Laine 
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Liite 

Laki 
tulo- ja varallisuusverolain 57 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 31 päivänä joulukuuta 1974 annetun tulo
ja varallisuusverolain 57 § :n 1 momentin 2 kohta, sellaisena kuin se on 3 päivänä joulu
kuuta 1982 annetussa laissa (870/82), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

57 § 
Verovelvollisen henkilön, joka suurimman 

osan verovuodesta on asunut Suomessa, tulo
verosta vähennetään: 

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 

2) 660 markkaa, 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 660 
markasta ( v a l t i o n v e r o t u k s e n i n v a
l i d i vähennys). Jos verovelvollinen on 
verovuonna saanut pakolliseen eläketurvaan pe
rustuvaa työkyvyttömyyseläkettä, katsotaan hä
nen haitta-asteema ilman eri selvitystä 100 
prosentiksi, jos eläke on myönnetty täytenä, ja 
50 prosentiksi, jos se on myönnetty osaeläk
keenä, jollei verovelvollisen haitta-asteen esite
tyn selvityksen perusteella katsota olevan suu
rempi. V erovelvollinen säilyttää oikeutensa työ
kyvyttömyyseläkkeen mukaiseen invalidivähen
nykseen senkin jälkeen, kun työkyvyttömyys
eläke on muuttunut vanhuuseläkkeeksi. Ase
tuksella voidaan antaa määräyksiä niistä perus
teista, joiden mukaan haitta-aste määritellään, 
sekä invalidivähennyksen saamiseksi esitettä
västä selvityksestä. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 
1983. Sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuo
delta 1983 toimiteltavassa verotuksessa. 




