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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tulo- ja varallisuusverolain 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan tulo- ja varallisuusvero
lain keskeisiä vähennyksiä tarkistettaviksi kuuden 
prosentin hintatason nousua vastaavasti. Sairaus
kuluvähennyksen enimmäismäärät ehdotetaan 
korotettaviksi vähintään kaksinkertaisiksi samalla 
kun veronmaksukykyyn vaikuttamattomien sai
rauskulujen vähentämisestä luovuttaisiin. Puoli
sovähennyksen enimmäismäärää ehdotetaan ko
rotettavaksi silloin, kun perheessä on enintään 
7 -vuotiaita lapsia. Kunnallisverotuksen invalidi
vähennys palautettaisiin vuosiksi 1984-1987 
myös eläketulosta tehtäväksi siten, että vähen-

nykseen vuonna 1982 oikeutettu eläkkeensaaja 
voisi noina vuosina tehdä vuonna 1982 myönne
tyn suuruisen invalidivähennyksen. Eräitä v;.>rola
kien väliaikaisia poikkeussäännöksiä siirrettäisiin 
pysyvästi tulo- ja varallisuusverolakiin. lisäksi 
valtion 1.1.1984 jälkeen myöntämät taiteilija
eläkkeet ja ylimääräiset sanomalehtimieseläkkeet 
tulisivat veronalaisiksi. 

Ehdotettuja muutoksia sovellettaisiin ensim
mäisen kerran vuodelta 1984 toimitettavassa val
tion- ja kunnallisverotuksessa. Esitys liittyy val
tion tulo- ja menoarvioesitykseen vuodelle 1984. 

YlEISPERUSTELUT 

Hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi 
vuodelta 1984 toimitettavassa valtionverotuksessa 
sovellettavista veroasteikoista ja veroprosenteista 
ehdotetaan tuloveroasteikkoa lievennettäväksi 
kuluvalta vuodelta toimitettavassa verotuksessa 
sovellettavaan asteikkoon verrattuna kuuden pro
sentin kuluttajahintojen nousua vastaavasti. Ra
han arvon muuttumisesta johtuvan tuloveroas
teen kasvun hillitsemiseksi ei kuitenkaan riitä, 
että vain tuloveroasteikkoa lievennetään. Myös 
eräitä keskeisiä tuloverotuksessa myönnettäviä vä
hennyksiä on tarpeen korottaa vastaavasti. Varal
lisuusveroasteikon inflaatiotarkistukseen liittyen 
varoista myönnettävien puoliso- ja lapsivähennys
ten enimmäismääriä samoin kuin varallisuusvero
tuksessa omasta asunnosta myönnettävää huojen
nusta ehdotetaan korotettaviksi. 

Korotettaviksi ehdotetut vähennykset valtion 
tuloverotuksessa ovat työtulovähennys ja ylimää
räinen työtulovähennys, yksinhuoltajavähennys, 
koulutusvähennys ja puolisovähennys, valtion
verosta tehtävät huoltaja- ja elatusvelvollisuusvä-
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hennykset sekä kunnallisverotuksessa lapsivähen
nys, yksinhuoltajavähennys, opiskelijavähennys, 
elatusvelvollisuusvähennys ja perusvähennys. 

Valtion- ja kunnallisverotuksessa myönnettä
vän tulonhankkimisvähennyksen enimmäismää
rää esitetään korotettavaksi jonkin verran keski
määräistä enemmän eli runsaalla kahdeksalla 
prosentilla. Jos työmatkakulut ja muut tulon
hankkimiskulut ovat yhteensä pienemmät kuin 
tulonhankkimisvähennyksen enimmäismäärä, vä
he!lnys tehdään kuitenkin enimmäismäärän suu
ruisena. 

Sairauskuluvähennyksen enimmäismäärien py
syminen ennallaan vuodesta 1975 saakka on 
merkinnyt tämän vähennyksen tosiasiallisen mer
kityksen huomattavaa pienentymistä. Toisaalta 
taas vähäisten, veronmaksukykyyn vaikuttamatto
mien sairauskulujen vähentäminen on lisännyt 
sairauskulutositteiden määrää ja siten tarpeetto
masti myös verotustyötä. 

Edellä esitettyjen syiden vuoksi esityksessä eh
dotetaan, että sairauskuluvähennyksen enim-
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mäismäärät korotetaan kaksinkertaisiksi. Lapsiko
rotuksen määrää koeotettaisiin sitäkin tuntuvam
min. Samalla otettaisiin käyttöön sairauskulujen 
omavastuuosuus, jolloin vähäisten sairauskulujen 
vähentämisestä verotuksessa luovuttaisiin. Myös 
henki- ja henkilövakuutusmaksuvähennystä eh
dotetaan korotettavaksi. 

Sellaisten lapsiperheiden, joissa toisella puoli
solla ei ole veronalaista tuloa pienten lasten 
hoidon vuoksi, asemaa ehdotetaan parannetta
vaksi korottamalla puolisovähennystä siten, että 
korotettu vähennys myönnettäisiin verovelvolli
selle, joka on elättänyt alle 8-vuotiasta lasta tai 
kasvattilasta. 

Valtion- ja kunnallisverotuksessa myönnettä
vän omaisuustulovähennyksen enimmäismäärää 
ehdotetaan korotettavaksi. Myös yrittäjätulon il
man eri selvitystä ansiotuloksi katsottavaa osuutta 
ehdotetaan korotettavaksi. 

Kansaneläkeuudistuksen yhteydessä toteutettu 
kunnallisverotuksen invalidivähennyksen rajoitta
minen vain muista ansiotuloista kuin eläketulois
ta tehtäväksi on koettu epäkohdaksi erityisesti 
niiden pelkkää eläketuloa saavien verovelvollisten 
keskuudessa, jotka ovat ennen vuotta 1983 olleet 
oikeutettuja vähennykseen. Uudistuksen vaiku
tuksen lieventämiseksi esityksessä ehdotetaan, et
tä vuosilta 1984-1987 toimitettavissa verotuksis
sa nämä verovelvolliset saisivat tehdä saman kun
nallisverotuksen invalidivähennyksen kuin vuon
na 1982, vaikka heillä ei olisikaan muuta ansio
tuloa kuin eläketuloa. 

Väliaikaisin poikkeussäännöksin on säädetty 
verovapaaksi ulkomaiselle henkilölle kansainväli
seen kokoukseen osallistumisesta maksettu palk
ka tai palkkio sekä vangin työ- ja käyttöraha. 
Koska mainitut tulot ovat luonteeltaan toistuvia 
tai pysyviä, niiden verovapautta koskevat sään
nökset ehdotetaan sisällytettäviksi pysyvästi tulo
ja varallisuusverolakiin. Eläketulojen verotuksen 
yhtenäistämiseksi ehdotetaan, että valtion 
1.1.1984 tai sen jälkeen tieteellisen, taiteellisen, 
yleishyödyllisen tai muun ansiokkaan toiminnan 
tunnustukseksi myöntämät eläkkeet ja perhe
eläkkeet säädettäisiin veronalaiseksi tuloksi. Käy
tännössä muutos koskisi valtion taiteilijaeläkkeitä 
ja ylimääräisiä sanomalehtimieseläkkeitä. 

Muutosehdotusten vaikutukset valtion verotu
loihin on otettu huomioon niissä arvioissa, jotka 
sisältyvät vuodelta 1984 toimitettavassa valtion
verotuksessa sovellettavia veroasteikkoja ja vero
prosentteja koskevaan hallituksen esitykseen. Sai
rauskuluvähennykseen ehdotetun omavastuun 
vuoksi arviolta noin 400 000 verovelvolliselle ei 
enää myönnettäisi sairauskuluvähennystä. Kun
nallisverotuksessa arvioidaan ehdotettujen muu
tosten yhdessä velkojen korkojen vähennysoikeu
den muutosten kanssa vähentävän veron tuottoa 
noin 50 miljoonalla markalla nykyisen veroäyrin 
keskihinnan mukaan laskettuna. Kirkollisveron 
sekä vakuutetun kansaneläke- ja sairausvakuutus
maksun tuotossa ei tapahtuisi merkittäviä muu
toksia. Vertailuperusteena on tällöin vuodelta 
1984 maksuunpantavien verojen ja maksujen 
määrä ilman ehdotettuja tarkistuksia. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

17 §:n 1 mom. Koska valtion tieteellisen, 
taiteellisen, yleishyödyllisen tai muun ansiokkaan 
toiminnan tunnustukseksi 1.1.1984 tai sen jäl
keen myöntämät eläkkeet tulisivat veronalaisiksi, 
esityksessä ehdotetaan, että niitä pidettäisiin an
siotuloina. Tällöin ne oikeuttaisivat muun muas
sa valtionverotuksen työtulovähennykseen. 

17 b §:n 2 mom. Säännöksen mukaan vero
velvollisen luonnollisen henkilön tai puolisoiden 
yhdessä harjoittaman liikkeen tai ammatin tulok-

sen tahi maatilatalouden puhtaan tulon yhteis
määrä katsotaan 106 000 markan määrään saakka 
kokonaan ansiotuloksi. Mikäli verovelvollinen 
esittää selvityksen siitä, että verovelvollisen tai 
puolisoiden harjoittamassaan liikkeessä, amma
tissa tai maatilataloudessa suorittaman työn koh
tuullinen arvo ylittää 106 000 markkaa, voidaan 
myös tämän määrän ylittävä osa sanottujen tulo
jen yhteismäärästä katsoa ansiotuloksi. 

Ansiotulo-osuudella yrittäjätulosta on erillisve
rotuksen lisäksi merkitystä ansiotulosta puolisoil
le myönnettävien työtulovähennysten määriin. 
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Ansiotulo-osuus ehdotetaan inflaation huomioon 
ottamiseksi korotettavaksi 106 000 markasta 
112 500 markkaan. Tällöin myös ns. avustavan 
puolison, jonka osuus yrityksen ansiotulosta on 
verotuskäytännössä useissa tapauksissa vähemmän 
kuin puolet, työtulovähennysten määrät nousisi
vat. 

22 §:n 1 mom. Lainkohdan 1 momentin 2 
kohdan mukaan veronalaiseksi ei katsota muun 
muassa valtion tieteellisen, taiteellisen, yleishyö
dyllisen tai muun ansiokkaan toiminnan tunnus
tukseksi myöntämiä eläkkeitä ja niihin liittyviä 
perhe-eläkkeitä. Tämän säännöksen nojalla vero
vapaita eläkkeitä ovat olleet valtion taiteilijaeläk
keet (VNp 75/74) ja valtion ylimääräiset sanoma
lehtimieseläkkeet (VNp 37 /77). Lainkohtaan eh
dotetaan muutosta, jonka mukaan 1 päivänä 
tammikuuta 1984 tai sen jälkeen myönnettävät 
uudet eläkkeet tulisivat veronalaisiksi tuloiksi. 
Vuonna 1984 tämä koskisi 65 uutta taiteilijaelä
kettä ja 22 uutta sanomalehtimieseläkettä. 

Vuoden 1983 poikkeussäännöksistä verolakei
hin annetun lain (805/82) 2 §:n 1 momentin 1 
kohdan mukaan veronalaista tuloa ei ole palkka 
tai palkkio, joka maksetaan Suomessa pidetylle 
valtioiden väliselle kokoukselle tehdystä työstä, 
mikäli työn on tehnyt muualla kuin Suomessa 
asuva henkilö, joka ei ole Suomen kansalainen. 
Säännös on tarpeen kahdenkertaisen verotuksen 
estämiseksi niissä tapauksissa, joissa verotusoikeu
desta ei ole sovittu Suomen ja asianomaisen 
henkilön kotimaan välillä solmitussa verosopi
muksessa. Luonteeltaan pysyvänä säännös ehdo
tetaan otettavaksi tulo- ja varallisuusverolain 22 
§:n 1 momentin uudeksi 11 a-kohdaksi. Edellä 
mainitun poikkeuslain 2 §:n 1 momentin 2 
kohdassa on verovapaaksi säädetty rangaistusta 
suorittavalle vangille tai pakkolaitokseen eriste
tylle maksettu työ- ja käyttöraha. Koska myös 
tämä säännös koskee luonteeltaan pysyvään jär
jestelyyn perustuvaa suoritusta, se ehdotetaan 
otettavaksi tulo- ja varallisuusverolain 22 §:n 1 
momentin uudeksi 28 kohdaksi. Lisäyksen vuoksi 
26 ja 27 kohtiin joudutaan tekemään tekniset 
korjaukset. 

28 §:n 1 kohta. Tulonhankkimisvähennyksen 
enimmäismäärä ehdotetaan korotettavaksi 1 200 
markasta 1 300 markkaan. Vähennys olisi siten 
350 markkaa lisättynä neljällä prosentilla palkka
tulon määrästä, ei kuitenkaan enempää kuin 
1 300 markkaa ja enintään palkkatulon määrä. 
Lain 26 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetut 
työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut ja työttö
myyskassamaksut saisi kuitenkin nykyiseen ta
paan vähentää erikseen. 

Palkkatulosta tehtävät luonnolliset vähennyk
set voidaan vähentää esitetyn selvityksen perus
teella siltä osin kuin niiden määrä ylittää tulon
hankkimisvähennyksen määrän. 

29 §:n 1 mom. Momentin 4 kohdan mukaista 
henki- ja henkilövakuutusmaksujen perusteella 
myönnettävää vähennystä ehdotetaan koeotetta
vaksi siten, että vähennys perheenjäsentä kohti 
olisi nykyisen 280 markan asemesta 300 markkaa. 

Momentin 6 kohdan mukaisen sairauskuluvä
hennyksen enimmäismääriä ehdotetaan korotet
taviksi siten, että yksinäiselle henkilölle myön
nettävä vähennys olisi nykyisen 800 markan ase
mesta 1 600 markkaa ja puolisoille myönnettävä 
vähennys 1 600 markan asemesta 3 200 markkaa. 
Jokaisesta lapsesta myönnettävä korotus enim
mäismäärään nousisi 200 markasta 500 mark
kaan. Edellä mainittujen enimmäismäärien suu
ruiset vähennykset saisi kuitenkin tehdä vain siltä 
osin kuin sairauskulut ylittävät omavastuuosuu
den, joka olisi yksinäisellä henkilöllä 200 mark
kaa ja puolisoilla 400 markkaa. Lasten lukumäärä 
ei vaikuttaisi omavastuuosuuden suuruuteen. Esi
merkiksi yksinäinen henkilö, jonka sairauskulut 
ovat 1 200 markkaa, saisi vähentää niitä 1 000 
markkaa. Vastaavasti puolisot, joiden sairausku
lut ovat 3 400 markkaa, saisivat vähentää niitä 
3 000 markkaa. 

Pykälän 2 momentin mukaan sairauskuluvä
hennys tehdään siten kuin puolisot ovat vaati
neet. Jos näin ei voida menetellä, kulut vähenne
tään ensisijaisesti sen puolison verotuksessa, jon
ka ansiotulojen määrä on suurempi. Tämä on 
yleensä puolisoille edullisinta. Uudistuksen jäl
keenkin puolisot saisivat jakaa vähennyksen halu
amallaan tavalla. Jos vähennystä ei voida tehdä 
puolisoiden pyytämällä tavalla esimerkiksi sen 
vuoksi, että puolisot eivät ole ottaneet veroilmoi
tuksissaan huomioon omavastuuosuutta, vähen
tämättä jäävä osa sairauskuluista otettaisiin ensi
sijaisesti huomioon vähemmän ansainneen puoli
son verotuksessa, jolloin vähennys tulisi lainkoh
dan edellyttämällä tavalla ensisijaisesti tehdyksi 
enemmän ansainneen puolison verotuksessa. Täl
löin myös omavastuuosuus tulisi huomioon ote
tuksi hänen verotuksessaan. 

32 a §. Luonnollinen henkilö tai erillisenä 
verovelvollisena verotettava kotimainen kuolinpe
sä saa tehdä omaisuustulovähennyksen sekä val
tion- että kunnallisverotuksessa. Vähennys kattaa 
kotimaiselta osakeyhtiöltä tai osuuskunnalta saa
dut osingot ja osuuspääoman korot, kotimaiselta 
säästöpankilta tai osuuspankilta saadut niiden 
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lisärahastosijoituksille maksetut korot ja muut 
veronalaiset korot samoin kuin muuna asuntona 
kuin vapaa-ajan asuntona käytettäväksi vuokra
tusta asunnosta saadut vuokratulot. Vähennyksen 
enimmäismäärä, joka on yhteensä 2 750 mark
kaa, kuitenkin enintään edellä tarkoitettujen tu
lojen yhteismäärä, ehdotetaan korotettavaksi 
2 900 markkaan. 

33 §. Tämän valtionverotuksessa myönnettäviä 
vähennyksiä koskevan pykälän 1 momentin 1, 2, 
3, 4 ja 5 kohdan mukaisten vähennysten enim
mäismääriä ehdotetaan korotettaviksi siten, että 
työtulovähennyksen enimmäismäärä korotettai
siin 9 800 markasta 10 400 markkaan ja ylimää
räisen työtulovähennyksen enimmäismäärä 4 500 
markasta 4 800 markkaan, minkä lisäksi vähen
nyksen enimmäismäärää korotettaisiin kuten tä
näkin vuonna 1 100 markalla, jos verovelvollinen 
on elättänyt verovuonna enintään 7 vuotta täyttä
nyttä lastaan tai kasvattilastaan. Valtionverotuk
sen yksinhuoltajavähennyksen enimmäismäärä 
ehdotetaan korotettavaksi 5 200 markasta 5 500 
markkaan ja koulutusvähennys 1 400 markasta 
1 500 markkaan. Puolisovähennyksen enimmäis
määrää ehdotetaan korotettavaksi 1 000 markalla 
eli 5 500 markkaan silloin, kun verovelvollinen 
on elättänyt verovuonna enintään 7 vuotta täyttä
nyttä lastaan tai kasvattilastaan. Koska vain vä
hennyksen enimmäismäärää ehdotetaan korotet
tavaksi näissä tapauksissa, myös korotettu puoli
sovähennys alenisi asteittain pienempituloisen 
puolison tulojen kasvaessa. Siten vähennystä ei 
enää myönnettäisi, jos puolison tulot nousevat 
22 000 markkaan. 

36 §. Kunnallisverotuksessa jokaisesta alaikäi
sestä lapsesta myönnettävä lapsivähennys ehdote
tan korotettavaksi 1 400 markasta 1 500 mark
kaan ja kunnallisverotuksen yksinhuoltajavähen
nys 2 000 markasta 2 100 markkaan. Kunnallis
verotuksen elatusvelvollisuusvähennyksen enim
mäismäärä ehdotetaan korotettavaksi 2 900 mar
kasta 3 100 markkaan alaikäistä lasta kohden. 
Opiskelijavähennystä ehdotetaan korotettavaksi 
2 700 markasta 2 850 markkaan. 

Lainkohtaan ehdotetaan väliaikaisesti lisättä
väksi uusi 5 momentti, jonka mukaan vuonna 
1982 eläketuloa saanut ja tällöin invalidivähen
nykseen kunnallisverotuksessa oikeutettu verovel
vollinen saisi vuosien 1984-1987 aikana vähin
tään vuonna 1982 myönnetyn suuruisen invalidi
vähennyksen, ellei hän ole vuosina 1984-1987 
voimassa olevien säännösten nojalla oikeutettu 
vielä suurempaan vähennykseen. Säännöstä so
vellettaisiin silloinkin, kun verovelvollisen invali-

diteettiprosentti alentuisi vuodesta 1982. Käytän
nössä tämä koskisi lähinnä tapauksia, joissa työ
kyvyttömyyden perusteella myönnetty osaeläke 
lakkaa. 

37 §. Pienituloisten verotuksen lieventämisek
si myönnettävää kunnallisverotuksen perusvähen
nystä ehdotetaan korotettavaksi. Jos koko vero
vuoden Suomessa asuneen henkilön tulo on kun
nallisverotuksessa kaikkien muiden vähennysten 
jälkeen vähemmän kuin 7 600 markkaa, hänelle 
myönnetään nykyisin tulojen pienentyessä asteit
tain suureneva perusvähennys, joka on suurim
millaan 3 800 markkaa. Vähennyksen enimmäis
määrä ehdotetaan korotettavaksi 4 000 mark
kaan, jonka suuruisesta tulosta ei siten menisi 
lainkaan kunnallisveroa. Tulojen noustessa 8 000 
markkaan perusvähennystä ei enää myönnettäisi. 
Perusvähennyksen korottamista puoltaa myös 
yleinen kunnallisveron tuloverokynnyksen korot
tamisen tarve. 

50 §. Omasta asunnosta varallisuusverotukses
sa myönnettävää huojennusta ehdotetaan koro
tettavaksi siten, että oman vakituisen asunnon 
verotusarvoa alennettaisiin 40 prosentilla siltä 
osin kuin verotusarvo ei ylitä 120 000 markkaa. 
Nykyisin raja on 112 500 markkaa. Asunnon 
verotusarvosta tehtävän vähennyksen enimmäis
määrä olisi uudistuksen jälkeen 48 000 markkaa 
nykyisen 45 000 markan asemesta. 

53 §. Varallisuusverotuksen puolisovähennys 
ehdotetaan korotettavaksi 13 500 markasta 
14 300 markkaan ja lapsivähennys 6 800 markas
ta 7 300 markkaan alaikäistä lasta kohti. 

57 §. Alaikäisen lapsen elättämisen perusteella 
valtionverotuksessa verosta tehtävä huoltajavä
hennys ehdotetaan korotettavaksi yhdestä alaikäi
sestä lapsesta tai kasvattilapsesta 750 markasta 
800 markkaan, kahdesta lapsesta 1 600 markasta 
1 700 markkaan, kolmesta lapsesta 2 600 markas
ta 2 760 markkaan sekä jokaisesta sitä useammas
ta lapsesta lisäksi myönnettävä vähennys 1 350 
markasta 1 430 markkaan. Kunnallisverotuksen 
elatusvelvollisuusvähennystä vastaavan valtion
verotuksessa verosta tehtävän vähennyksen enim
mäismäärä ehdotetaan korottavaksi 7 30 markasta 
770 markkaan. 

2. Voimaantulo ja soveltaminen 

Laki ehdotetaan saatettavaksi voimaan vuoden 
1984 alusta lukien. Sitä sovellettaisiin ensimmäi
sen kerran vuodelta 1984 toimitettavassa verotuk
sessa. 



1983 vp. - HE n:o 69 5 

3. Säätämisjärjestys 

Koska ehdotettu sairauskuluvähennyksen oma
vastuuosuus merkitsisi eräiden verovelvollisten 
tuloverotuksen kiristymistä, lakiehdotus olisi kä-

siteltävä valtiopäiväjärjestyksen 68 §:n mukaisessa 
uutta tai lisättyä veroa koskevassa säätämisjärjes
tyksessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

• 

Laki 
tulo- ja varallisuusverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 31 päivänä joulukuuta 1974 annetun tulo- ja varallisuusverolain (1043/74) 17 b §:n 1 ja 

2 momentti, 22 §:n 1 momentin 2, 26 ja 27 kohta, 28 §:n 1 kohta, 29 §:n 1 momentin 4 ja 6 kohta, 
32 a §, 33 §:n 1 momentin 1, 2 ja 3-5 kohta, 36 §:n 1 momentin 2-4 kohta sekä 3 momentti, 37, 
50 ja 53 § sekä 57 §:n 1 momentin 1 kohta ja 3 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 17 b §:n 1 momentti 5 päivänä helmikuuta 1982 annetussa laissa 
(111182), 17 b §:n 2 momentti, 28 §:n 1 kohta, 29 §:n 1 momentin 4 kohta, 32 a §, 33 §:n 1 
momentin 1, 2, 3 ja 5 kohta, 36 §:n 1 momentin 2-4 kohta sekä 3 momentti, 37 ja 53§ sekä 57 §:n 
1 momentin 1 kohta ja 3 momentti 3 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa (870/82), 22 §:n 1 
momentin 2 kohta 23 päivänä kesäkuuta 1977 annetussa laissa (510/77), 26 ja 27 kohta 28 päivänä 
elokuuta 1981 annetussa laissa (595/81), 29 §:n 1 momentin 6 kohta ja 33 §:n 1 momentin 4 kohta 
25 päivänä heinäkuuta 1975 annetussa laissa (608/75) ja 50 § 19 päivänä joulukuuta 1980 annetussa 
laissa (845/80), sekä 

lisätään 22 §:n 1 momenttiin uusi 11 a ja 28 kohta sekä 36 §:ään väliaikaisesti uusi 5 momentti 
seuraavasti: 

17 b § 
1 Ansiotuloksi katsotaan palkkatulo ja siihen 

verrattava henkilökohtainen tulo, 20 §:n 8 ja 9 
kohdassa tarkoitetut tulot, 22 §:n 1 momentin 2 
kohdassa tarkoitettu eläke- ja perhe-eläke sekä 
aikaisempaan virka- tai työsuhteeseen taikka sii
hen liittyvään vakuutukseen perustuva eläke ja 
perhe-eläke taikka yrittäjä- tai luottamusmiestoi
mintaan perustuva eläke ja perhe-eläke sekä 
maatalousyrittäjien eläkelaissa (467 1 69), luopu
miseläkelaissa ( 161 7 4), yrittäjien eläkelaissa 
(468/69) ja työntekijäin eläkelain (395/61) 1 b 
§:ssä sekä lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien 
työntekijäin eläkelain (134/62) 1 a §:n 2 mo
mentissa tarkoitettu eläke ja perhe-eläke. Metsäs
tä tapahtuneen hankintakaupan tai muun siihen 
verrattavan myynnin yhteydessä verovelvollisen 
tekemän työn arvo katsotaan hänen ansiotulok
seen. Verovelvollisen porotalouden hyväksi teke
män työn arvo katsotaan niin ikään hänen ansio
tulokseen. 

Verovelvollisen luonnollisen henkilön tai puo
lisoiden yhdessä harjoittaman liikkeen taikka am
matin tuloksen tahi maatilatalouden puhtaan 
tulon yhteismäärä katsotaan 112 500 markan 
määrään saakka kokonaan ansiotuloksi. Mikäli 
verovelvollinen esittää selvityksen siitä, että vero
velvollisen tai puolisoiden harjoittamassaan liik
keessä, ammatissa tai maatilataloudessa suoritta
man työn kohtuullinen arvo ylittää 112 500 
markkaa, voidaan myös tämän määrän ylittävä 
osa sanottujen tulojen yhteismäärästä katsoa an
siotuloksi. Ansiotuloksi ei kuitenkaan katsota 
metsätalouden puhdasta tuottoa, korkotuloa, 
osinkoa, vuokratuloa, asuntotuloa, arvopaperei
den ja kiinteän omaisuuden luovutuksesta saatua 
voittoa, kiinteistön ainesosan luovutuksesta saa
tua korvausta eikä muuta näihin tuloihin rinnas
tettavaa tuloa. 
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22 § 
Veronalaiseksi tuloksi ei katsota: 

2) stipendiä, opintorahaa tai muuta apurahaa, 
joka on saatu opintoja tai tieteellistä tutkimusta 
tahi taiteellista toimintaa varten, eikä tieteelli
sen, taiteellisen tai yleishyödyllisen toiminnan 
tunnustukseksi annettua palkintoa tai valtion 
samanluontoisesta taikka muusta ansiokkaasta 
toiminnasta ennen tammikuun 1 päivää 1984 
myöntämää eläkettä tai tällaiseen eläkkeeseen 
liittyvää perhe-eläkettä, kuitenkin niin, että 
muulta kuin valtiolta, kunnalta tai muulta julkis
yhteisöltä taikka Pohjoismaiden neuvostolta saa
dut sptipendit, opintorahat ja muut apurahat 
sekä palkinnot ovat veronalaista tuloa siltä osin 
kuin niiden sekä julkisyhteisöiltä ja Pohjoismai
den neuvostolta saatujen stipendien, opintoraho
jen ja muiden apurahojen sekä palkintojen yh
teenlaskettu määrä 25 §:ssä tarkoitettujen meno
jen vähentämisen jälkeen verovuonna ylittää val
tion taiteilija-apurahan vuotuisen määrän, 

11 a) palkkaa tai palkkiota, joka maksetaan 
Suomessa pidetylle valtioiden väliselle kokouksel
le tehdystä työstä, mikäli työn on tehnyt muualla 
kuin Suomessa asuva henkilö, joka ei ole Suomen 
kansalainen, 

26) äidinmaidon luovutuksesta luovuttajalle 
suoritettua korvausta, 

27) luonnonsuojelulain (71123) 9 §:ssä tarkoi
tetun suojelualueen omistajalle maksettua kerta
kaikkista korvausta taloudellisista menetyksistä, 
joita hänelle aiheutuu rauhoittamispäätöksen 
mukaisista alueen käyttöoikeuden rajoituksista, 
eikä 

28) rangaistusta suorittavalle vangille tai pak
kolaitokseen eristetylle maksettua työ- ja käyttö
rahaa. 

28 § 
Verovelvollinen saa vähentää palkkatulostaan: 
1) tulonhankkimisvähennyksenä 350 markkaa 

lisättynä 4 prosentilla palkkatulon määrästä, ei 
kuitenkaan enempää kuin 1 300 markkaa ja 
enintään palkkatulon määrän, 

29 § 
Verovelvollisella on oikeus vähentää: 

4) omasta tai puolisonsa tai lastensa tahi sellai
sen kasvattilapsen, jota verovelvollinen on vero
vuonna elättänyt, henki- tai muusta henkilöva
kuutuksesta suorittamaosa maksut, lukuun otta
matta 5 kohdassa ja sairausvakuutuslaissa tarkoi
tettuja maksuja sekä kansaneläkevakuutusmak
sua, kuitenkin yhteensä enintään 300 markkaa 
kutakin perheenjäsentä kohti, 

6) omia ja perheenjäsentensä sairauskuluja 200 
markkaa ylittävältä osalta enintään 1 600 mark
kaa tai, jos kysymyksessä ovat puolisot, 400 
markkaa ylittävältä osalta yhteensä enintään 
3 200 markkaa, minkä lisäksi enimmäismääriä on 
korotettava 500 markalla jokaisesta alaikäisestä 
lapsesta tai kasvattilapsesta, jota verovelvollinen 
on verovuonna elättänyt. 

32 a § 
Luonnollinen henkilö tai erillisenä verovelvolli

sena verotettava kotimainen kuolinpesä saa vä
hentää kotimaiselta osakeyhtiöltä tai osuuskun
nalta saaduista osingoista ja osuuspääoman ko
roista taikka kotimaiselta säästöpankilta tahi 
osuuspankilta saaduista niiden lisärahastosijoi
tuksille maksettavista koroista ja muusta veron
alaisesta korosta sekä muuna asuntona kuin va
paa-ajan asuntona käytettäväksi vuokratusta 
asunnosta saadusta vuokratulosta yhteensä 2 900 
markkaa, kuitenkin enintään edellä tarkoitettu
jen tulojen yhteismäärän (omaisuustulovähen
nys). 

33 § 
Valtionverotuksessa saa verovelvollinen vähen

tää lisäksi: 
1) 2 5 prosenttia ansiotulostaan, kuitenkin 

enintään 10 300 markkaa (työtulovähennys), 
2) 20 prosenttia ansiotulosta, kuitenkin enin

tään 4 800 markkaa, jos verovelvollinen on vero
vuonna elättänyt alaikäistä lastaan tai kasvattilas
taan, minkä lisäksi vähennyksen enimmäismäärää 
korotetaan 1 100 markalla, jos verovelvollinen on 
elättänyt verovuonna enintään 7 vuotta täyttänyt
tä lastaan tai kasvattilastaan, kuitenkin niin, että 
puolisoista vähennyksen saa vain se, jonka ansio
tulojen määrä on pienempi (ylimääräinen työtu
lovähennys), 

3) 20 prosenttia tulostaan, kuitenkin enintään 
5 500 markkaa, jos sellainen verovelvollinen, jo
hon ei sovelleta tämä lain puolisoita koskevia 
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säännöksiä, on verovuonna elättänyt alaikäistä 
lastaan tai kasvattilastaan tai jolla on oikeus 
verovuodelta 5 kohdan mukaiseen koulutusvä
hennykseen (valtionverotuksen yksinhuoltajavä
hennys), 

4) 4 500 markkaa, jos verovelvollisen puolisolla 
ei ole veronalaista tuloa, tai jos puolisolla on 
tällaista tuloa, saa se puolisoista, jonka tulojen 
yhteismäärä on suurempi, vähentää 4 500 mark
kaa vähennettynä 2 5 prosentilla toisen puolison 
tulon määrästä, kuitenkin niin, että vähennyksen 
enimmäismäärää korotetaan 1 000 markalla, jos 
verovelvollinen on elättänyt verovuonna enintään 
7 vuotta täyttänyttä lastaan tai kasvattilastaan 
(puolisovähennys), 

5) 1 500 markkaa jokaisesta verovuonna elät
tämästään sellaisesta lapsestaan tai kasvattilapses
taan, joka ennen verovuoden alkua on täyttänyt 
16 vaan ei 18 vuotta ja joka verovuonna vähin
tään seitsemän kuukauden ajan on saanut sään
nöllistä ja täyttä opetusta peruskoulussa, lukios
sa, iltaoppi- tai ammattikoulussa, korkeakoulussa 
tai muussa niihin verrattavassa oppilaitoksessa, 
kuitenkin niin, että vähennys myönnetään vain 
toiselle puolisoista, jolloin, jos molemmilla puo
lisoilla on tuloja, vähennyksen saa vain se puoli
so, jonka tulojen yhteismäärä on suurempi (kou
lutusvähennys), 

36 § 
Suurimman osan verovuodesta Suomessa asu

nut henkilö saa kunnallisverotuksessa vähentää: 

2) 1 500 markkaa jokaisesta alaikäisestä lapses
taan ja kasvattilapsestaan, jota hän on verovuon
na 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 (lapsivä"hennys), 

3) 2 100 markkaa, jos hänellä verovuodelta on 
oikeus 2 kohdan mukaiseen lapsivähennykseen 
tai 33 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaiseen 
koulutusvähennykseen eikä häneen ole sovelletta
va tämän lain puolisoita koskevia säännöksiä 
(kunnallisverotuksen yksinhuoltajavähennys), 

4) 2 850 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 (opiskeltj"avähennys), sekä 

Verovelvollinen, joka on verovuonna suoritta
nut lapsen elatusta koskevan lainsäädännön mu
kaisella sopimuksella tai tuomiolla vahvistettua 
elatusapua, saa vähentää verovuonna suoritta
maosa sanotun elatusavun määrän, kuitenkin 
enintään 3 100 markkaa alaikäistä lasta kohden 
(elatusvelvollisuusvähennys). 

Verovelvollinen, jolla on ollut eläketuloa 
vuonna 1982, saa vuosilta 1984-1987 toimitet
tavissa kunnallisverotuksissa vähentää sen suurui
sen invalidivähennyksen, johon hänellä on oikeus 
vuodelta 1982 toimitettavassa kunnallisverotuk
sessa, jollei hän vuosina 1984-1987 voimassa 
olevien säännösten perusteella ole oikeutettu tätä 
suurempaan invalidivähennykseen. 

37 § 
Jos koko verovuoden Suomessa asuneen henki

lön tulo edellä mainittujen vähennysten jälkeen 
ei ole 4 000 markan määrää suurempi, on siitä 
kunnallisverotuksessa vähennettävä sanotun tu
lon määrä, tai jos tulo on 4 000 markkaa suurem
pi, 4 000 markkaa vähennettynä yhdellä prosen
tilla jokaisesta täydestä 40 markan määrästä, jolla 
tulo ylittää 4 000 markan määrän (perusvähen
nys). 

50 § 
Jos verovelvollinen on verovuoden paattyessä 

käyttänyt omistamaansa rakennusta tai asunto
osakeyhtiön osakkuuden taikka asunto-osuuskun
nan jäsenyyden perusteella hallitsemaansa huo
neistoa yksinomaan tai pääasiallisesti omana taik
ka perheensä asuntona, alennetaan rakennuksen 
ja sen tonttimaan sekä osakkeen ja osuuden 
tämän luvun säännösten mukaan määritettyä 
arvoa, siltä osin kuin se ei ylitä 120 000 markkaa, 
40 prosentilla. 

Jos verovelvollisen omistamassa rakennuksessa 
on kaksi tai useampia huoneistoja, joista verovel
vollinen on verovuoden päättyessä käyttänyt jota
kin huoneistoa yksinomaan tai pääasiallisesti 
omana taikka perheensä asuntona, alennetaan 
rakennuksen omana asuntona käytetyn osan ja 
sitä vastaavan tonttimaan arvoa, siltä osin kuin se 
ei ylitä 120 000 markkaa, 1 momentissa säädetyl
lä tavalla. 

53 § 
Suomessa asuvien puolisoiden yhteenlasketuis

ta varoista vähennetään 14 300 markkaa. Jos 
toisella puolisolla tällöin on velkoja enemmän 
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kuin varoja, otetaan erotus huomioon toisen 
puolison verotettavan varallisuuden vähennykse
nä, ei kuitenkaan enempää kuin kolmannes vii
meksi mainitun puolison verotettavasta varalli
suudesta. 

Verovelvollisen, joka on asunut Suomessa ja 
verovuonna elättänyt alaikäistä lastaan, varoista 
vähennetään jokaisesta sellaisesta lapsesta 7 300 
markkaa, kuitenkin niin, että vähennys myönne
tään vain toiselle yhteenlasketun varallisuuden 
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, tulove
rosta vähennetään: 

Helsingissä 21 päivänä syyskuuta 1983 

1) jos hän on verovuonna elättänyt alaikäistä 
lastaan tai kasvattilastaan, yhdestä tällaisesta lap
sesta 800 markkaa, kahdesta 1 700 markkaa, 
kolmesta 2 760 markkaa sekä jokaisesta sitä use
ammasta alaikäisestä lapsesta tai kasvattilapsesta 
lisäksi 1 430 markkaa, kuitenkin niin, että vä
hennys myönnetään vain sille puolisoista, jonka 
tuloveron määrä on suurempi (huoltajavähen
nys), 

Verovelvollinen, jolla on oikeus 36 §:n 3 
momentin mukaiseen elatusvelvollisuusvähen
nykseen, saa tuloverostaan vähentää neljäsosan 
verovuonna suorittamansa elatusavun määrästä, 
kuitenkin enintään 770 markkaa alaikäistä lasta 
kohden. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1984. Sitä sovelletaan ensimmäisen kerran 
verovuodelta 1984 toimitettavassa verotuksessa. 

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) 17 b §:n 1 

ja 2 momentti, 22 §:n 1 momentin 2, 26 ja 27 kohta, 28 §:n 1 kohta, 29 §:n 1 momentin 4 ja 6 
kohta, 32 a §, 33 §:n 1 momentin 1, 2 ja 3-5 kohta, 36 §:n 1 momentin 2-4 kohta sekä 3 
momentti, 37, 50 ja 53 § sekä 57 §:n 1 momentin 1 kohta ja 3 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 17 b §:n 1 momentti 5 päivänä helmikuuta 1982 annetussa laissa 
(111182), 17 b §:n 2 momentti, 28 §:n 1 kohta, 29 §:n 1 momentin 4 kohta, 32 a §, 33 §:n 1 
momentin 1, 2, 3 ja 5 kohta, 36 §:n 1 momentin 2-4 kohta sekä 3 momentti, 37 ja 53§ sekä 57 §:n 
1 momentin 1 kohta ja 3 momentti 3 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa (870/82), 22 §:n 1 
momentin 2 kohta 23 päivänä kesäkuuta 1977 annetussa laissa (510/77), 26 ja 27 kohta 28 päivänä 
elokuuta 1981 annetussa laissa (595/81), 29 §:n 1 momentin 6 kohta ja 33 §:n 1 momentin 4 kohta 
25 päivänä heinäkuuta 1975 annetussa laissa (608/75) ja 50§ 19 päivänä joulukuuta 1980 annetussa 
laissa (845 1 80), sekä 

Iisätäiin 22 §:n 1 momenttiin uusi 11 a ja 28 kohta sekä 36 §:ään väliaikaisesti uusi 5 momentti 
seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

17 b § 
Ansiotuloksi katsotaan palkkatulo ja siihen 

verrattava henkilökohtainen tulo, 20 §:n 8 ja 9 
kohdassa tarkoitetut tulot sekä aikaisempaan 
virka- tai työsuhteeseen taikka siihen liittyvään 
vakuutukseen perustuva eläke ja perhe-eläke 
taikka yrittäjä- tai luottamusmiestoimintaan pe
rustuva eläke ja perhe-eläke sekä maatalousyrittä
jien eläkelaissa ( 4671 69), luopumiseläkelaissa 
( 161 7 4), yrittäjien eläkelaissa ( 468169) ja työnte
kijäin eläkelain (395/61) 1 b §:ssä sekä lyhyt
aikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin elä
kelain (134/62) 1 a §:n 2 momentissa tarkoitettu 
eläke ja perhe-eläke. Metsästä tapahtuneen han
kintakaupan tai muun siihen verrattavan myyn
nin yhteydessä verovelvollisen tekemän työn arvo 
katsotaan hänen ansiotulokseen. Verovelvollisen 
porotalouden hyväksi tekemän työn arvo katso
taan niin ikään hänen ansiotulokseen. 

Verovelvollisen luonnollisen henkilön tai puo
lisoiden yhdessä harjoittaman liikkeen taikka am
matin tuloksen tahi maatilatalouden puhtaan 

2 ](,83008312 

Ehdotus 

17 b § 
Ansiotuloksi katsotaan palkkatulo ja siihen 

verrattava henkilökohtainen tulo, 20 §:n 8 ja 9 
kohdassa tarkoitetut tulot, 22 §:n 1 momentin 2 
kohdassa tarkoitettu eläke ja perhe-eläke sekä 
aikaisempaan virka- tai työsuhteeseen taikka sii
hen liittyvään vakuutukseen perustuva eläke ja 
perhe-eläke taikka yrittäjä- tai luottamusmiestoi
mintaan perustuva eläke ja perhe-eläke sekä 
maatalousyrittäjien eläkelaissa (467 1 69), luopu
miseläkelaissa (16/74), yrittäjien eläkelaissa 
(468/69) ja työntekijäin eläkelain (395/61) 1 b 
§ :ssä sekä lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien 
työntekijäin eläkelain (134/62) 1 a §:n 2 mo
mentissa tarkoitettu eläke ja perhe-eläke. Metsäs
tä tapahtuneen hankintakaupan tai muun siihen 
verrattavan myynnin yhteydessä verovelvollisen 
tekemän työn arvo katsotaan hänen ansiotulok
seen. Verovelvollisen porotalouden hyväksi teke
män työn arvo katsotaan niin ikään hänen ansio
tulokseen. 

Verovelvollisen luonnollisen henkilön tai puo
lisoiden yhdessä harjoittaman liikkeen taikka am
matin tuloksen tahi maatilatalouden puhtaan 
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Voimassa oleva laki 

tulon yhteismäärä katsotaan 106 000 markan 
määrään saakka kokonaan ansiotuloksi. Mikäli 
verovelvollinen esittää selvityksen siitä, että vero
velvollisen tai puolisoiden harjoittamassaan liik
keessä, ammatissa tai maatilataloudessa suoritta
man työn kohtuullinen arvo ylittää 106 000 
markkaa, voidaan myös tämän määrän ylittävä 
osa sanottujen tulojen yhteismäärästä katsoa an
siotuloksi. Ansiotuloksi ei kuitenkaan katsota 
metsätalouden puhdasta tuottoa, korkotuloa, 
osinkoa, vuokratuloa, asuntotuloa, arvopaperei
den ja kiinteän omaisuuden luovutuksesta saatua 
voittoa, kiinteistön aineosan luovutuksesta saatua 
korvausta eikä muuta näihin tuloihin rinnastetta
vaa tuloa. 

Ehdotus 

tulon yhteismäärä katsotaan 112 500 markan 
määrään saakka kokonaan ansiotuloksi. Mikäli 
verovelvollinen esittää selvityksen siitä, että vero
velvollisen tai puolisoiden harjoittamassaan liik
keessä, ammatissa tai maatilataloudessa suoritta
man työn kohtuullinen arvo ylittää 112 500 
markkaa, voidaan myös tämän määrän ylittävä 
osa sanottujen tulojen yhteismäärästä katsoa an
siotuloksi. Ansiotuloksi ei kuitenkaan katsota 
metsätalouden puhdasta tuottoa, korkotuloa, 
osinkoa, vuokratuloa, asuntotuloa, arvopaperei
den ja kiinteän omaisuuden luovutuksesta saatua 
voittoa, kiinteistön ainesosan luovutuksesta saa
tua korvausta eikä muuta näihin tuloihin rinnas
tettavaa tuloa. 

22 § 
Veronalaiseksi tuloksi ei katsota: 

2) stipendiä, opintorahaa tai muuta apurahaa, 
joka on saatu opintoja tai tieteellistä tutkimusta 
tahi taiteellista toimintaa varten, eikä tieteelli
sen, taiteellisen tai yleishyödyllisen toiminnan 
tunnustukseksi annettua palkintoa tai valtion 
samanluontoisesta taikka muusta ansiokkaasta 
toiminnasta antamaa eläkettä tai tällaiseen eläk
keeseen liittyvää perhe-eläkettä, kuitenkin niin, 
että muualta kuin valtiolta, kunnalta tai muulta 
julkisyhteisöltä taikka Pohjoismaiden neuvostolta 
saadut stipendit, opintorahat ja muut apurahat 
sekä palkinnot ovat veronalaista tuloa siltä osin 
kuin niiden sekä julkisyhteisöiltä ja Pohjoismai
den neuvostolta saatujen stipendien, opintoraho
jen ja muiden apurahojen sekä palkintojen yh
teenlaskettu määrä 25 §:ssä tarkoitettujen meno
jen vähentämisen jälkeen verovuonna ylittää val
tion taiteilija-apurahan vuotuisen määrän, 

26) äidinmaidon luovutuksesta luovuttajalle 
suoritettua korvausta, eikä 

27) luonnonsuojelulain (71/23) 9 §:ssä tarkoi
tetun suojelualueen omistajalle maksettua kerta
kaikkista korvausta taloudellisista menetyksistä, 

2) stipendiä, opintorahaa tai muuta apurahaa, 
joka on saatu opintoja tai tieteellistä tutkimusta 
tahi taiteellista toimintaa varten, eikä tieteelli
sen, taiteellisen tai yleishyödyllisen toiminnan 
tunnustukseksi annettua palkintoa tai valtion 
samanluontoisesta taikka muusta ansiokkaasta 
toiminnasta ennen tammzkuun 1 päivää 1984 
myöntämiiii eläkettä tai tällaiseen eläkkeeseen 
liittyvää perhe-eläkettä, kuitenkin niin, että 
muulta kuin valtiolta, kunnalta tai muulta julkis
yhteisöltä taikka Pohjoismaiden neuvostolta saa
dut stipendit, opintorahat ja muut apurahat sekä 
palkinnot ovat veronalaista tuloa siltä osin kuin 
niiden sekä julkisyhteisöiltä ja Pohjoismaiden 
neuvostolta saatujen stipendien, opintorahojen ja 
muiden apurahojen sekä palkintojen yhteenlas
kettu määrä 25 §:ssä tarkoitettujen menojen 
vähentämisen jälkeen verovuonna ylittää valtion 
taiteilija-apurahan vuotuisen määrän, 

11 a) palkkaa tai palkkiota, joka maksetaan 
Suomessa pidetylle valtioiden väliselle kokouksel
le tehdystä työstä, mzkäli työn on tehnyt muualla 
kuin Suomessa asuva henkzlö, joka ei ole Suomen 
kansalainen, 

26) äidinmaidon luovutuksesta luovuttajalle 
suoritettua korvausta, 

27) luonnonsuojelulain (71/23) 9 §:ssä tarkoi
tetun suojelualueen omistajalle maksettua kerta
kaikkista korvausta taloudellisista menetyksistä, 
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Voimassa oleva laki 

joita hänelle aiheutuu rauhoittamispäätöksen 
mukaisista alueen käyttöoikeuden rajoituksista. 

28 § 
Verovelvollinen saa vähentää palkkatulostaan: 
1) tulonhankkimisvähennyksenä 350 markkaa 

lisättynä 4 prosentilla palkkatulon maarasta, ei 
kuitenkaan enempää kuin 1 200 markkaa ja 
enintään palkkatulon määrän, 

Ehdotus 

joita hänelle aiheutuu rauhoittamispäätöksen 
mukaisista alueen käyttöoikeuden rajoituksista, 
eikä 

28) rangaistusta suorittavalle vangtlle tai pak
kolaitokseen eristetylle maksettua työ- ja käyttö
rahaa. 

28 § 
Verovelvollinen saa vähentää palkkatulostaan: 
1) tulonhankkimisvähennyksenä 350 markkaa 

lisättynä 4 prosentilla palkkatulon maarasta, ei 
kuitenkaan enempää kuin 1 300 markkaa ja 
enintään palkkatulon määrän, 

29 § 
Verovelvollisella on oikeus vähentää: 

4) omasta tai puolisonsa tai lastensa tahi sellai
sen kasvattilapsen, jota verovelvollinen on vero
vuonna elättänyt, henki- tai muusta henkilöva
kuutuksesta suorittamaosa maksut, lukuun otta
matta 5 kohdassa ja sairausvakuutuslaissa tarkoi
tettuja maksuja sekä kansaneläkevakuutusmak
sua, kuitenkin yhteensä enintään 280 markkaa 
kutakin perheenjäsentä kohti, 

6) omia ja perheenjäsentensä sairauskuluja 
enintään 800 markkaa tai, milloin kysymyksessä 
ovat puolisot, yhteensä enintään 1 600 markkaa, 
minkä lisäksi enimmäismääriä on korotettava 200 
markalla jokaisesta alaikäisestä lapsesta tai kasvat
tilapsesta, jota verovelvollinen on verovuonna 
elättänyt. 

32 a § 
Luonnollinen henkilö tai erillisenä verovelvolli

sena verotettava kotimainen kuolinpesä saa vä
hentää kotimaiselta osakeyhtiöltä tai osuuskun
nalta saaduista osingoista ja osuuspääoman ko
roista taikka kotimaiselta säästöpankilta tahi 
osuuspankilta saaduista niiden lisärahastosijoi
tuksille maksettavista koroista ja muusta veron
alaisesta korosta sekä muuna asuntona kuin va
paa-ajan asuntona käytettäväksi vuokratusta 
asunnosta saadusta vuokratulosta yhteensä 2 750 
markkaa, kuitenkin enintään edellä tarkoitettu
jen tulojen yhteismäärän (omaisuustulovähen
nys). 

4) omasta tai puolisonsa tai lastensa tahi sellai
sen kasvattilapsen, jota verovelvollinen on vero
vuonna elättänyt, henki- tai muusta henkilöva
kuutuksesta suorittamaosa maksut, lukuun otta
matta 5 kohdassa ja sairausvakuutuslaissa tarkoi
tettuja maksuja sekä kansaneläkevakuutusmak
sua, kuitenkin yhteensä enintään 300 markkaa 
kutakin perheenjäsentä kohti, 

6) omia ja perheenjäsentensä sairauskuluja 200 
markkaa ylittävältä osalta enintään 1 600 mark
kaa tai, jos kysymyksessä ovat puolisot, 400 
markkaa ylittävältä osalta yhteensä enintään 
3 200 markkaa, minkä lisäksi enimmäismääriä on 
korotettava 500 markalla jokaisesta alaikäisestä 
lapsesta tai kasvattilapsesta, jota verovelvollinen 
on verovuonna elättänyt. 

32 a § 
Luonnollinen henkilö tai erillisenä verovelvolli

sella verotettava kotimainen kuolinpesä saa vä
hentää kotimaiselta osakeyhtiöltä tai osuuskun
nalta saaduista osingoista ja osuuspääoman ko
roista taikka kotimaiselta säästöpankilta tahi 
osuuspankilta saaduista niiden lisärahastosijoi
tuksille maksettavista koroista ja muusta veron
alaisesta korosta sekä muuna asuntona kuin va
paa-ajan asuntona käytettäväksi vuokratusta 
asunnosta saadusta vuokratulosta yhteensä 2 900 
markkaa, kuitenkin enintään edellä tarkoitettu
jen tulojen yhteismäärän (omaisuustulovähen
nys). 
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33 § 
Valtionverotuksessa saa verovelvollinen vähen

tää lisäksi: 
1) 25 prosenttia ansiotulostaan, kuitenkin 

enintään 9 800 markkaa (työtulovähennys), 
2) 20 prosenttia ansiotulosta, kuitenkin enin

tään 4 500 markkaa, jos verovelvollinen on vero
vuonna elättänyt alaikäistä lastaan tai kasvattilas
taan, minkä lisäksi vähennyksen enimmäismäärää 
korotetaan 1 100 markalla, jos verovelvollinen on 
elättänyt verovuonna enintään 7 vuotta täyttänyt
tä lastaan tai kasvattilastaan, kuitenkin niin, että 
puolisoista vähennyksen saa vain se, jonka ansio
tulojen määrä on pienempi (ylimääräinen työtu
lovähennys), 

3) 20 prosenttia tulostaan, kuitenkin enintään 
5 200 markkaa, jos sellainen verovelvollinen, jo
hon ei sovelleta tämän lain puolisoita koskevia 
säännöksiä, on verovuonna elättänyt alaikäistä 
lastaan tai kasvattilastaan tai jolla on oikeus 
verovuodelta 5 kohdan mukaiseen koulutusvä
hennykseen (valtionverotuksen yksinhuoltajavä
hennys), 

4) 4 500 markkaa, milloin verovelvollisen puo
lisolla ei ole lainkaan hänen veronalaiseksi tulok
seen luettavaa tuloa, tai jos puolisolla on sano
tunlaista tuloa, saa se puolisoista, jonka tulojen 
yhteismäärä on suurempi, vähentää 4 500 mark
kaa vähennettynä 25 prosentilla toisen puolison 
tulon määrästä (puolisovähennys), 

5) 1 400 markkaa jokaisesta verovuonna elät
tämästään sellaisesta lapsestaan tai kasvattilapses
taan, joka ennen verovuoden alkua on täyttänyt 
16 vaan ei 18 vuotta ja joka verovuonna vähin
tään seitsemän kuukauden ajan on saanut sään
nöllistä ja täyttä opetusta peruskoulussa, lukios
sa, iltaoppi- tai ammattikoulussa, korkeakoulussa 
tai muussa niihin verrattavassa oppilaitoksessa, 
kuitenkin niin, että vähennys myönnetään vain 
toiselle puolisoista, jolloin, jos molemmilla puo
lisoilla on tuloja, vähennyksen saa vain se puoli
so, jonka tulojen yhteismäärä on suurempi (kou
lutusvähennys), 

Ehdotus 

33 § 
Valtionverotuksessa saa verovelvollinen vähen

tää lisäksi: 
1) 25 prosenttia ansiotulostaan, kuitenkin 

enintään 10 300 markkaa (työtulovähennys), 
2) 20 prosenttia ansiotulosta, kuitenkin enin

tään 4 800 markkaa, jos verovelvollinen on vero
vuonna elättänyt alaikäistä lastaan tai kasvattilas
taan, minkä lisäksi vähennyksen enimmäismäärää 
korotetaan 1 100 markalla, jos verovelvollinen on 
elättänyt verovuonna enintään 7 vuotta täyttänyt
tä lastaan tai kasvattilastaan, kuitenkin niin, että 
puolisoista vähennyksen saa vain se, jonka ansio
tulojen määrä on pienempi (ylimääräinen työtu
lovähennys), 

3) 20 prosenttia tulostaan, kuitenkin enintään 
5 500 markkaa, jos sellainen verovelvollinen, jo
hon ei sovelleta tämän lain puolisoita koskevia 
säännöksiä, on verovuonna elättänyt alaikäistä 
lastaan tai kasvattilastaan tai jolla on oikeus 
verovuodelta 5 kohdan mukaiseen koulutusvä
hennykseen (valtionverotuksen yksinhuoltajavä
hennys), 

4) 4 500 markkaajos verovelvollisen puolisolla 
ei ole veronalaista tuloa, tai jos puolisalia on 
tällaista tuloa, saa se puolisoista, jonka tulojen 
yhteismäärä on suurempi, vähentää 4 500 mark
kaa vähennettynä 2 5 prosentilla toisen puolison 
tulon määrästä, kuitenkin nzin, ettii vähennyksen 
enimmäismäärää korotetaan 1 000 markalla, jos 
verovelvollinen on elå'ttå'nyt verovuonna enintään 
7 vuotta täyttänyttä lastaan tai kasvattzlastaan 
(puolisovähennys), 

5) 1 500 markkaa jokaisesta verovuonna elät
tämästään sellaisesta lapsestaan tai kasvattilapses
taan, joka ennen verovuoden alkua on täyttänyt 
16 vaan ei 18 vuotta ja joka verovuonna vähin
tään seitsemän kuukauden ajan on saanut sään
nöllistä ja täyttä opetusta peruskoulussa, lukios
sa, iltaoppi- tai ammattikoulussa, korkeakoulussa 
tai muussa niihin verrattavassa oppilaitoksessa, 
kuitenkin niin, että vähennys myönnetään vain 
toiselle puolisoista, jolloin, jos molemmilla puo
lisoilla on tuloja, vähennyksen saa vain se puoli
so, jonka tulojen yhteismäärä on suurempi (kou
lutusvähennys), 

36 § 
Suurimman osan verovuodesta Suomessa asu

nut henkilö saa kunnallisverotuksessa vähentää: 
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2) 1 400 markkaa jokaisesta alaikäisestä lapses
taan ja kasvattilapsestaan, jota hän on verovuon
na 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 lapsivähennykseen 
tai 33 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaiseen 
koulutusvähennykseen eikä häneen ole sovelletta
va tämän lain puolisoita koskevia säännöksiä 
(kunnallisverotuksen yksinhuoltajavähennys), 

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 (opiskeltjavähennys), sekä 

Verovelvollinen, joka on verovuonna suoritta
nut lapsen elatusta koskevan lainsäädännön mu
kaisella sopimuksella tai tuomiolla vahvistettua 
elatusapua, saa vähentää verovuonna suoritta
maosa sanotun elatusavun määrän, kuitenkin 
enintään 2 900 markkaa alaikäistä lasta kohden 
(elatusvelvollisuusvähennys). 

37 § 
Jos koko verovuoden Suomessa asuneen henki

lön tulo edellä mainittujen vähennysten jälkeen 
ei ole 3 800 markan määrää suurempi, on siitä 
kunnallisverotuksessa vähennettävä sanotun tu
lon määrä, tai jos tulo on 3 800 markkaa suurem
pi, 3 800 markkaa vähennettynä yhdellä prosen
tilla jokaisesta täydestä 38 markan määrästä, jolla 
tulo ylittää 3 800 markan määrän (perusvähen
nys). 

50 § 
Jos verovelvollinen on verovuoden päättyessä 

käyttänyt omistamaansa rakennusta tai asunto-

Ehdotus 

2) 1 500 markkaa jokaisesta alaikäisestä lapses
taan ja kasvattilapsestaan, jota hän on verovuon
na 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 JOO markkaa, jos hänellä verovuodelta on 
oikeus 2 kohdan mukaiseen lapsivähennykseen 
tai 33 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaiseen 
koulutusvähennykseen eikä häneen ole sovelletta
va tämän lain puolisoita koskevia säännöksiä 
(kunnallisverotuksen yksinhuoltajavähennys), 

4) 2 850 markkaa ansiotulostaan, jos hän on 
verovuonna vähintään 7 kuukauden ajan saanut 
säännöllistä ja täyttä opetusta peruskoulussa, lu
kiossa, iltaoppi- tai ammattikoulussa, korkeakou
lussa tai muussa näihin verrattavassa oppilaitok
sessa (opiskelzjavähennys), sekä 

Verovelvollinen, joka on verovuonna suoritta
nut lapsen elatusta koskevan lainsäädännön mu
kaisella sopimuksella tai tuomiolla vahvistettua 
elatusapua, saa vähentää verovuonna suoritta
maosa sanotun elatusavun määrän, kuitenkin 
enintään 3 100 markkaa alaikäistä lasta kohden 
(elatusvelvollisuusvähennys). 

Verovelvollinen, jolla on ollut eläketuloa 
vuonna 1982, saa vuoszlta 1984-1987 toimitet
tavissa kunnallisverotuksissa vähentää" sen suurui
sen invalidivähennyksen, johon hänellä on ozkeus 
vuodelta 1982 toimiteltavassa kunnallisverotuk
sessa, jollei hän vuosina 1984-1987 voimassa 
olevien säännösten perusteella ole ozkeutettu tätä 
suurempaan invalidivähennykseen. 

37 § 
Jos koko verovuoden Suomessa asuneen henki

lön tulo edellä mainittujen vähennysten jälkeen 
ei ole 4 000 markan määrää suurempi, on siitä 
kunnallisverotuksessa vähennettävä sanotun tu
lon määrä, tai jos tulo on 4 000 markkaa suurem
pi, 4 000 markkaa vähennettynä yhdellä prosen
tilla jokaisesta täydestä 40 markan määrästä, jolla 
tulo ylittää 4 000 markan määrän (perusvähen
nys). 

50 § 
Jos verovelvollinen on verovuoden paattyessä 

käyttänyt omistamaansa rakennusta tai asunto-
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osakeyhtiön osakkuuden taikka asunto-osuuskun
nan jäsenyyden perusteella hallitsemaansa huo
neistoa yksinomaan tai pääasiallisesti omana taik
ka perheensä asuntona, alennetaan rakennuksen 
ja sen tonttimaan sekä osakkeen ja osuuden 
tämän luvun säännösten mukan määritettyä ar
voa, siltä osin kuin se ei ylitä 112 500 markkaa, 
40 prosentilla. 

Jos verovelvollisen omistamassa rakennuksessa 
on kaksi tai useampia huoneistoja, joista verovel
vollinen on verovuoden päättyessä käyttänyt jota
kin huoneistoa yksinomaan tai pääasiallisesti 
omana taikka perheensä asuntona, alennetaan 
rakennuksen omana asuntona käytetyn osan ja 
sitä vastaavan tonttimaan arvoa siltä osin kuin se 
ei ylitä 112 500 markkaa, 1 momentissa säädetyl
lä tavalla. 

53 § 
Suomessa asuvien puolisoiden yhteenlaskeruis

ta varoista vähennetään 13 500 markkaa. Jos 
toisella puolisolla tällöin on velkoja enemmän 
kuin varoja, otetaan erotus huomioon toisen 
puolison verotettavan varallisuuden vähennykse
nä, ei kuitenkaan enempää kuin kolmannes vii
meksi mainitun puolison verotettavasta varalli
suudesta. 

Verovelvollisen, joka on asunut Suomessa ja 
verovuonna elättänyt alaikäistä lastaan, varoista 
vähennetään jokaisesta sellaisesta lapsesta 6 800 
markkaa, kuitenkin niin, että vähennys myönne
tään vain toiselle yhteenlasketun varallisuuden 
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, tulove
rosta vähennetään: 

1) jos hän on verovuonna elättänyt alaikäistä 
lastaan tai kasvattilastaan, yhdestä tällaisesta lap
sesta 750 markkaa, kahdesta 1 600 markkaa, 
kolmesta 2 600 markkaa sekä jokaisesta sitä use
ammasta alaikäisestä lapsesta tai kasvattilapsesta 
lisäksi 1 350 markkaa, kuitenkin niin, että vä
hennys myönnetään vain sille puolisoista, jonka 
tuloveron määrä on suurempi (huoltajavähen
nys), 

Ehdotus 

osakeyhtiön osakkuuden taikka asunto-osuuskun
nan jäsenyyden perusteella hallitsemaansa huo
neistoa yksinomaan tai pääasiallisesti omana taik
ka perheensä asuntona, alennetaan rakennuksen 
ja sen tonttimaan sekä osakkeen ja osuuden 
tämän luvun säännösten mukaan määritettyä 
arvoa siltä osin kuin se ei ylitä 120 000 markkaa, 
40 prosentilla. 

Jos verovelvollisen omistamassa rakennuksessa 
on kaksi tai useampia huoneistoja, joista verovel
vollinen on verovuoden päättyessä käyttänyt jota
kin huoneistoa yksinomaan tai pääasiallisesti 
omana taikka perheensä asuntona, alennetaan 
rakennuksen omana asuntona käytetyn osan ja 
sitä vastaavan tonttimaan arvoa, siltä osin kuin se 
ei ylitä 120 000 markkaa, 1 momentissa säädetyl
lä tavalla. 

53 § 
Suomessa asuvien puolisoiden yhteenlasketuis

ta varoista vähennetään 14 300 markkaa. Jos 
toisella puolisolla tällöin on velkoja enemmän 
kuin varoja, otetaan erotus huomioon toisen 
puolison verotettavan varallisuuden vähennykse
nä, ei kuitenkaan enempää kuin kolmannes vii
meksi mainitun puolison verotettavasta varalli
suudesta. 

Verovelvollisen, joka on asunut Suomessa ja 
verovuonna elättänyt alaikäistä lastaan, varoista 
vähennetään jokaisesta sellaisesta lapsesta 7 300 
markkaa, kuitenkin niin, että vähennys myönne
tään vain toiselle yhteenlasketun varallisuuden 
perusteella verotettavista puolisoista, jolloin, jos 
molemmilla puolisoilla on varoja, vähennyksen 
saa vatn se puoliso, jonka varojen määrä on 
suurempi. 

57 § 
Verovelvollisen henkilön, joka suurimman 

osan verovuodesta on asunut Suomessa, tulove
rosta vähennetään: 

1) jos hän on verovuonna elättänyt alaikäistä 
lastaan tai kasvattilastaan, yhdestä tällaisesta lap
sesta 800 markkaa, kahdesta 1 700 markkaa, 
kolmesta 2 760 markkaa sekä jokaisesta sitä use
ammasta alaikäisestä lapsesta tai kasvattilapsesta 
lisäksi 1 430 markkaa, kuitenkin niin, että vä
hennys myönnetään vain sille puolisoista, jonka 
tuloveron määrä on suurempi (huoltajavähen
nys), 
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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. 

Ehdotus 

Verovelvollinen, jolla on oikeus 36 §:n 3 
momentin mukaiseen elatusvelvollisuusvähen
nykseen, saa tuloverostaan vähentää neljäsosan 
verovuonna suorittamansa elatusavun määrästä, 
kuitenkin enintään 770 markkaa alaikäistä lasta 
kohden. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1984. Sitä sovelletaan ensimmäisen kerran 
verovuodelta 1984 toimiteltavassa verotuksessa. 




