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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulo- ja varallisuusverolain 
muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan jatkettavaksi vuotta 
1983 edeltäneiltä vuosilta taannehtivasti makse
tun kansaneläkkeen verovapautta. Laki ehdote
taan saatettavaksi voimaan heti kun eduskunta 

on sen hyväksynyt. Sitä sovellettaisiin ensimmäi
sen kerran vuodelta 1984 toimitettavassa verotuk
sessa. 

PERUSTELUT 

Ennen vuoden 1983 alkua voimassa olleen 
tulo- ja varallisuusverolain 22 §:n 1 momentin 12 
kohdan mukaan veronalaiseksi tuloksi ei katsottu 
muun muassa kansaneläkettä lisineen eikä perhe
eläkelain ( 38169) mukaista perhe-eläkettä tai 
khulutustukea. Osana kansaneläkeuudistuksen II 
A-vaihetta 5 päivänä helmikuuta 1982 annettiin 
laki tulo- ja varallisuusverolain muuttamisesta 
(111/82). Muutoksella kansaneläkelain (347/56) 
mukainen kansaneläkkeen pohjaosa ja lisäosa 
säädettiin veronalaiseksi tuloksi tulo- ja varalli
suusverolain 20 §:ään otetussa uudessa 8 kohdas
sa. Samalla lain 22 §:n 1 momentin 12 kohtaa 
muutettiin siten, että sen nojalla verovapaiksi 
katsotaan edelleen muun muassa eräät kansane
läkkeeseen maksettavat lisät ja perhe-eläkkeet. 
Säännökset tulivat voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1983, ja niitä sovelletaan ensimmäisen kerran 
vuodelta 1983 toimitettavassa verotuksessa. 

Koska kansaneläkelain mukaan kansaneläkettä 
lisineen voidaan maksaa 6 kuukauden ajalta 
ennen eläkkeen hakemista tai esimerkiksi muu
toksenhaun johdosta taannehtivasti, edellä tar
koitetun lain ( 111 182) voimaantulosäännöksen 
sanamuoto olisi johtanut siihen, että myös vuo
delta 1982 ja sitä aikaisemmilta vuosilta maksettu 
kansaneläkkeen perusosa, tukiosa ja tukilisä olisi 
tullut veronalaiseksi tuloksi siinä tapauksessa, 
että suoritus olisi tapahtunut vasta vuonna 1983. 
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Tämän epäkohdan poistamiseksi tulo- ja varalli
suusverolain muuttamisesta annetun lain voi
maantulosäännökseen lisättiin 17 päivänä joulu
kuuta 1982 annetulla lailla (947/82) uusi 3 
momentti, jonka mukaan vuonna 1983 tätä ai
kaisemmilta vuosilta maksettua kansaneläkkeen 
perusosaa, tukiosaa ja tukilisää ei pidetä verona
laisena tulona. Uutta 3 momenttia sovelletaan 
vuodelta 1983 toimitettavassa verotuksessa. 

Eräissä poikkeustapauksissa, esimerkiksi vali
tusten johdosta, vielä vuonna 1984 ja myöhem
minkin joudutaan maksamaan takautuvasti eläk
keitä, jotka perustuvat ennen tammikuun 1 päi
vää 1983 sattuneeseen eläketapahtumaan. 

Tämän vuoksi esityksessä ehdotetaan jatketta
vaksi vuotta 1983 edeltäneiltä vuosilta maksetta
vien kansaneläkkeen perusosan, tukiosan ja tuki
lisän verovapautta myös vuodelta 1984 ja sen 
jälkeen toimitettavissa verotuksissa. 

Muutoksella ei olisi merkittäviä taloudellisia 
tai organisatorisia vaikutuksia. Menettely ei 
myöskään aiheuttaisi hankaluuksia verohallinnol
le tai kansaneläkelaitokselle. 

Laki ehdotetaan saatettavaksi voimaan heti, 
kun eduskunta on sen hyväksynyt. Sitä sovellet
taisiin ensimmäisen kerran vuodelta 1984 toimi
tettavassa verotuksessa. 

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

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan tulo- ja varallisuusverolain muuttamisesta 5 päivänä 
helmikuuta 1982 annetun lain (111 /82) voimaantulosäännöksen 3 momentti, sellaisena kuin se on 17 
päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa (947 /82), näin kuuluvaksi: 

Kansaneläkkeeseen lisineen, jota maksetaan 
vuotta 1983 edeltäneeltä ajalta, sovelletaan 20 
§:n ja 22 §:n 1 momentin 12 kohdan säännöksiä 
sellaisina, kuin ne olivat voimassa ennen 1 päivää 
tammikuuta 1983. 

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1983 

Tämä laki tulee voimaan päivana 
kuuta 198 . Sitä sovelletaan ensimmäisen 

kerran vuodelta 1984 toimitettavassa verotukses
sa. 

Tasavallan Presidentti 
MAUNO KOMSTO 

Ministeri Pekka Vennamo 
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Liite 

laki 
tulo- ja varallisuusverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan tulo- ja varallisuusverolain muuttamisesta 5 päivänä 
helmikuuta 1982 annetun lain (111182) voimaantulosäännöksen 3 momentti, sellaisena kuin se on 17 
päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa (947 1 82), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

Kansaneläkkeeseen lisineen, jota vuonna 1983 
maksetaan sanottua vuotta edeltäneeltä ajalta, 
sovelletaan 20 §:n ja 22 §:n 1 momentin 12 
kohdan säännöksiä sellaisina, kuin ne olivat voi
massa ennen 1 päivää tammikuuta 1983. 

Ehdotus 

Kansaneläkkeeseen lisineen, jota maksetaan 
vuotta 1983 edeltäneeltä ajalta, sovelletaan 20 
§:n ja 22 §:n 1 momentin 12 kohdan säännöksiä 
sellaisina, kuin ne olivat voimassa ennen 1 päivää 
tammikuuta 1983. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . Sitä sovelletaan ensimmäisen 

kerran vuodelta 1984 toimiteltavassa verotukses
sa. 




