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Hallituksen esitys Eduskunnalle rajoitetusti verovelvollisen tulon 
ja varallisuuden verottamisesta annetun lain 4 ja 21 §:n muuttami
sesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi raJOlte
tusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verot
tamisesta annetun lain (lähdeverolaki) säännök
siä, jotka koskevat palkkaan luettavia eriä. Näi
den säännösten mukaan rajoitetusti verovelvolli
sen palkkaan luetaan eräin vähäisin poikkeuksin 
muun muassa majoittumismaksun korvaus, jos 
verovelvollinen oleskelee Suomessa yli kymme-

neo vuorokautta, ja päiväraha. Esityksen mukaan 
ei palkkana enää pidetä majoittumismaksun kor
vausta eikä myöskään päivärahaa siltä osin kuin 
se vastaa päivärahaa, jonka valtio maksaa koti
maan virka- tai työmatkasta. 

Muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan heti, 
kun eduskunta on hyväksynyt sen. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuu
den verottamisesta annetun lain (627/78), jäl
jempänä lähdeverolaki, 4 §:n 1 momentin mu
kaan palkkaan luetaan ennakkoperintälain ( 418/ 
59) 4 tai 6 §:ssä tarkoitetun palkan tai palkkion 
lisäksi myös päivärahana tai muun nimisenä 
hyvityksenä maksettu oleskelukustannusten kor
vaus sekä muiden työn suorittamisesta aiheutu
vien kustannusten korvauksena maksetut hyvityk
set. Säännöksen tarkoituksena on, että estetään 
peitellyn palkan maksaminen kustannusten kor
vauksen nimellä. Lähdeverolain 4 §:n 2 momen-
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tissa säädetään eräitä poikkeuksia 1 momentissa 
olevaan pääsääntöön. Palkkaan ei lueta majoitus
liikkeen antaman tositteen perusteella suoritettua 
majoittumismaksun korvausta edellyttäen, että 
korvauksen saaja oleskelee Suomessa yhtäjaksoi
sesti enintään kymmenen vuorokautta (2 kohta). 
Palkkaa ei myöskään ole Suomen valtioon palve
lussuhteessa olevalle henkilölle, jonka varsinai
nen työntekopaikka on ulkomailla, mainitun 
työntekopaikan ulkopuolelle tehdystä matkasta 
maksettu päiväraha tai majoittumismaksun kor
vaus (3 kohta). 

Päivärahojen lukeminen palkkaan johtaa epä
tyydyttävään tilanteeseen rajoitetusti verovelvolli
sen saaman palkan tai palkkion verotuksessa 
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silloin kun päiväraha perusteiltaan ja määrältään 
vastaa päivärahaa, jonka valtio suorittaa virka- tai 
työmatkasta. Puheena oleva epäkohta korostuu 
erityisesti, jos kohtuumääräinen päiväraha on 
huomattavan suuri muuhun työstä maksettavaan 
korvaukseen nähden. Tällaisissa tapauksissa vaa
ra, että lähdeveroa koskevia säännöksiä kierretään 
maksamalla palkkaa tai palkkiota ilman asiallista 
perustetta päivärahan nimellä, on lisäksi vähäi
nen. Verovelvolliselle kohtuuttomaan tulokseen 
johtaa myös majoittumismaksun korvauksen rin
nastaminen ennakkoperintälaissa tarkoitettuun 
palkkaan tai palkkioon, jos verovelvollinen oles
kelee Suomessa yli kymmenen vuorokautta. Ma
joittumismaksun korvauksen muodostuminen 
lähdeverolain mukaiseksi palkaksi voidaan toi
saalta helposti välttää siten, että lähdeveron peri
miseen velvollinen järjestää verovelvolliselle ma
joituksen ja maksaa siitä johtuvat kustannukset 
suoraan majoitusliikkeelle. 

Näistä syistä ehdotetaan lähdeverolain 4 §:ää 
muutettavaksi siten, että palkkaan ei lueta ma-

joittumismaksun korvausta, riippumatta suta 
kuinka kauan verovelvollinen oleskelee Suomes
sa, eikä päivärahaa siltä osin kuin se perusteiltaan 
ja määrältään vastaa päivärahaa, jonka valtio 
suorittaa kotimaan virka- tai työmatkasta. Lisäksi 
ehdotetaan lakiin tehtäväksi eräitä vähäisiä tek
nisluonteisia tarkistuksia. 

2. Esityksen taloudelliset 
vaikutukset 

Esityksellä ei ole merkittäviä taloudellisia vai
kutuksia. 

3. Voimaantulo 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan heti, 
kun eduskunta on sen hyväksynyt. 

Edellä olevan perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain 4 ja 21 §:n 

muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden 
verottamisesta 11 päivänä elokuuta 1978 annetun lain (627 /78) 4 §:n 1 ja 2 momentti sekä 21 §:n 2 
momentti näin kuuluviksi: 

4 § 
Palkkana pidetään sellaista palkkaa tai palkki

ota, rojaltiksi katsottavaa korvausta lukuun otta
matta, sekä eläkkeenä sellaista eläkettä tai elin
korkoa, jota ennakkoperintälain (418/59) 4, 5 tai 
6 §:ssä tarkoitetaan. Palkkaan luetaan myös oles
kelukustannusten korvaus sekä muiden työn suo
rittamisesta aiheutuvien kustannusten korvaukse
na maksetut hyvitykset. Palkkaan kuuluvat luon
toisedut arvioidaan sen mukaan kuin ennakkope
rintälaissa säädetään: 

Palkkaan ei lueta: 
1) liikenteen harjoittajan antaman tositteen 

perusteella suoritettavaa korvausta matka-, kulje
tus-, paikka- ja makuupaikkalipuista eikä muista 

niihin verrattavista välttämättömistä varsinaiseen 
matkustamiseen kuuluvista maksuista, 

2) majoitusliikkeen antaman tai muun luo
tettavan tositteen perusteella suoritettua majoit
tumismaksun korvausta, 

3) päivärahaa siltä osin kuin se perusteiltaan ja 
määrältään vastaa päivärahaa, jonka valtio suorit
taa kotimaan virka- tai työmatkasta, eikä 

4) Suomen valtioon palvelussuhteessa olevalle 
henkilölle, jonka varsinainen työntekopaikka on 
ulkomailla, mainitun työntekopaikan ulkopuo
lelle tehdystä matkasta maksettua päivärahaa tai 
muuta oleskelukustannusten korvausta. 
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21 § 

Muutoksen hakemisesta 13 §:ssä tarkoitetun 
tulon ja 14 §:n 1 momentissa tarkoitetun varalli
suuden osalta toimitettuun verotukseen on voi
massa, mitä verotuslaissa on säädetty. Muutoksen 
hakemisesta lääninveroviraston ratkaisuun, joka 
koskee perimättä jääneen lähdeveron määräämis-

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1983 

tä sen perimiseen velvollisen maksettavaksi, on 
voimassa mitä ennakkoperintälaissa on muutok
sen hakemisesta vastaavissa asioissa säädetty. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1983. 

Tasavallan .Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Pekka Vennamo 
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Liite 

Laki 
rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain 4 ja 21 §:n 

muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden 
verottamisesta 11 päivänä elokuuta 1978 annetun lain (627/78) 4 §:n 1 ja 2 momentti sekä 21 §:n 2 
momentti näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

4 §. 
Palkkana pidetään sellaista palkkaa tai palkki

ota, rojaltiksi katsottavaa korvausta lukuun otta
matta, sekä eläkkeenä sellaista eläkettä tai elin
korkoa, jota ennakkoperintälain (418/59) 4, 5 tai 
6 §:ssä tarkoitetaan. Palkkaan luetaan myös päi
värahana tai muun nimisenä hyvityksenä makset
tu oleskelukustannusten korvaus sekä muiden 
työn suorittamisesta aiheutuvien kustannusten 
korvauksena maksetut hyvitykset. Palkkaan kuu
luvat luontaisedut arvioidaan sen mukaan kuin 
ennakkoperintälaissa säädetään. 

Palkkaan ei lueta: 
1) liikenteen harjoittajan antaman tositteen 

perusteella suoritettavaa korvausta matka-, kulje
tus-, paikka- ja makuupaikkalipuista eikä muista 
niihin verrattavista välttämättömistä varsinaiseen 
matkustamiseen kuuluvista maksuista, 

2) majoitusliikkeen antaman tositteen perus
teella suoritettua majoittumismaksun korvausta, 
mikäli ra/oitetusti verovelvollinen oleskelee Suo
messa yhtä/aksoisesti enintään kymmenen vuoro
kautta, eikä 

3) Suomen valtioon palvelussuhteessa olevalle 
henkilölle, jonka varsinainen työntekopaikka on 
ulkomailla, mainitun työntekopaikan ulkopuo
lelle tehdystä matkasta maksettua päivärahaa tai 
majoittumismaksun korvausta. 

Ehdotus 

4 § 
Palkkana pidetään sellaista palkkaa tai palkki

ota, rojaltiksi katsottavaa korvausta lukuun otta
matta, sekä eläkkeenä sellaista eläkettä tai elin
korkoa, jota ennakkoperintälain (418/59) 4, 5 tai 
6 §:ssä tarkoitetaan. Palkkaan luetaan myös 
oleskelukustannusten korvaus sekä muiden työn 
suorittamisesta aiheutuvien kustannusten kor
vauksena maksetut hvvitykset. Palkkaan kuuluvat 
luontaisedut arvioidaan sen mukaan kuin ennak
koperintälaissa säädetään. 

Palkkaan ei lueta: 
1) liikenteen harjoittajan antaman tositteen 

perusteella suoritettavaa korvausta matka-, kulje
tus-, paikka- ja makuupaikkalipuista eikä muist~ 
niihin verrattavista välttämättömistä varsinaiseen 
matkustamiseen kuuluvista maksuista, 

2) majoitusliikkeen antaman tai muun luo
tettavan tositteen perusteella suoritettua majoit
tumismaksun korvausta, 

3) päivärahaa stltei osin kuin se perustetltaan ia 
määrältään vastaa päivärahaa, /onka valtio suorit
taa kotimaan virka- tai työmatkasta, eikä 

4) Suomen valtioon palvelussuhteessa olevalle 
henkilölle, jonka varsinainen työntekopaikka on 
ulkomailla, mainitun työntekopaikan ulkopuo
lelle tehdystä matkasta maksettua päivärahaa tai 
muuta oleskelukustannusten korvausta. 
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Voimassa oleva laki 

21 §. 

Muutoksen hakemisesta 13 §:ssä tarkoitetun 
tulon ja 14 §:n 1 momentissa tarkoitetun varalli
suuden osalta toimitettuun verotukseen on voi
massa, mitä verotuslaissa on säädetty. Muutoksen 
hakemisesta verojohtajan ratkaisuun, joka koskee 
perimättä jääneen lähdeveron määräämistä sen 
perimiseen velvollisen maksettavaksi, on voimas
sa mitä ennakkoperintälaissa on muutoksen ha
kemisesta vastaavissa asioissa säädetty. 
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Ehdotus 

21 § 

Muutoksen hakemisesta 13 §:ssä tarkoitetun 
tulon ja 14 §:n 1 momentissa tarkoitetun varalli
suuden osalta toimitettuun verotukseen on voi
massa, mitä verotuslaissa on säädetty. Muutoksen 
hakemisesta liiiininveroviraston ratkaisuun, joka 
koskee perimättä jääneen lähdeveron määräämis
tä sen perimiseen velvollisen maksettavaksi, on 
voimassa mitä ennakkoperintälaissa on muutok
sen hakemisesta vastaavissa asioissa säädetty. 

Tämä laki tulee voimtiiZn 
kuuta 1983. 

päivänä 




