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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tulo- ja varallisuusvero
lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan eräitä tulo- ja varalli
suusverolain keskeisiä vähennyksiä tarkistettavak
si 5 prosentin hintatason nousua vastaavasti. 
Omaisuustulovähennystä ehdotetaan vuokratulon 
osalta koeotettavaksi huomattavasti inflaatiotar
kistusta enemmän samoin kuin puolisovähennys
tä sekä kunnallisverotuksen lapsivähennystä, 
opiskelijavähennystä ja perusvähennystä. Myös 
eräitä puolisoiden verotuksessa sovellettavia 
markkamääräisiä rajoja ehdotetaan korotettaviksi. 

Sairauskulujen omavastuuosuutta ehdotetaan 
korotettavaksi. Ylimääräisen työtulovähennyksen 
nimi ehdotetaan muutettavaksi lapsenhoitovä
hennykseksi. Niin sanottuja moottorisaha- ja 
metsurivähennyksiä koskevan lain säännökset eh
dotetaan siirrettäviksi tulo- ja varallisuusverola
kiin. 

Ehdotettuja muutoksia sovellettaisiin ensim
mäisen kerran vuodelta 1985 toimitettavassa val
tion- ja kunnallisverotuksessa. Esitys liittyy vuo
den 1985 valtion tulo- ja menoarvioesitykseen. 

YLEISPERUSTELUT 

Hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi 
vuodelta 1985 toimitettavassa valtionverotuksessa 
sovellettavista veroasteikoista ja veroprosenteista 
ehdotetaan tuloveroasteikkoa lievennettäväksi 
kuluvalta vuodelta toimitettavassa verotuksessa 
sovellettavaan asteikkoon verrattuna 5 prosentin 
kuluttajahintojen nousua vastaavasti. Rahan ar
von muuttumisesta johtuvan tuloveroasteen kas
vun hillitsemiseksi on eräitä tuloverotuksessa 
myönnettäviä vähennyksiä tarpeen korottaa sen 
lisäksi, että tuloveroasteikkoa lievennetään. Va
rallisuusveroasteikon inflaatiotarkistukseen liit
tyen varoista myönnettävien puoliso- ja lapsivä
hennysten enimmäismääriä samoin kuin omasta 
asunnosta varallisuusverotuksessa myönnettävää 
huojennusta ehdotetaan korotettaviksi. 

Ne vähennykset, joiden määriä ehdotetaan 
tuloverotuksessa korotettaviksi, ovat tulonhankki
misvähennys, valtionverotuksen työtulovähennys, 
ylimääräinen työtulovähennys, jonka nimi ehdo
tetaan muutettavaksi lapsenhoitovähennykseksi, 
yksinhuoltajavähennys, puolisovähennys osittain, 
koulutusvähennys sekä huoltaja- ja elatusvelvolli-
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suusvähennykset. Kunnallisverotuksessa korotet
taviksi ehdotetut vähennykset ovat yksinhuoltaja
vähennys ja elatusvelvollisuusvähennys sekä lapsi
vähennys, perusvähennys ja opiskelijavähennys, 
joita viimeksi mainittuja ehdotetaan korotetta
viksi inflaatiotarkistusta enemmän. 

Puolisoiden verotuksessa erillisverotettavan 
muun tulon kuin ansiotulon enimmäismäärää 
ehdotetaan koeotettavaksi samoin kuin yrittäjätu
lon ilman eri selvitystä ansiotuloksi katsottavaa 
osuutta. 

Omaisuustulovähennystä ehdotetaan hallituk
sen tekemän periaatepäätöksen mukaisesti 
vuokra-asuntojen tarjonnan lisäämiseksi korotet
tavaksi muuna asuntona kuin vapaa-ajan asunto
na käytettäväksi vuokratosta asunnosta saadun 
vuokratulon osalta huomattavasti inflaatiotarkis
tusta enemmän. Samalla ehdotetaan, että omai
suustulovähennystä koskevaa säännöstöä sen so
veltamisessa esiintyneiden ongelmien vuoksi täy
dennettäisiin säännöksillä, joista ilmenisi, että 
vähennys tehdään ensisijaisesti muusta kuin an
siotulosta, ja että sen suuruus määrätään omai-
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suustulosta ennen luonnollisten vähennysten te
kemistä. 

Metsätyövälineiden käytöstä aiheutuvien kus
tannusten perusteella myönnettävistä vähennyk
sistä sekä niin sanotusta metsurivähennyksestä, 
joka eräin edellytyksin myönnetään metsätyöstä 
saadusta palkasta, on säädetty vuosittain eräistä 
palkkatuloista verotuksessa tehtävistä vähennyk
sistä annetussa laissa (582 1 67). Säännökset ehdo
tetaan siirrettäviksi tulo- ja varallisuusverolakiin 
ja säädettäviksi pysyviksi. 

Sairauskuluvähennyksen omavastuuosuutta eh
dotetaan korotettavaksi vähennyksestä aiheutu
van edun suuntaamiseksi niille verovelvollisille, 
joilla on suuret sairaudesta johtuvat kustannuk
set. 

Lapsen kotihoidon tuen järjestämisen aiheutta-

mista mahdollisista muutoksista tulo- ja varalli
suusverolakiin annetaan tarvittaessa eri esitys 
Eduskunnalle. 

Muutosehdotusten vaikutukset valtion verotu
loihin on otettu huomioon niissä arvioissa, jotka 
sisältyvät vuodelta 1985 toimitettavassa valtionve
rotuksessa sovellettavia veroasteikkoja ja veropro
sentteja koskevaan hallituksen esitykseen. Kun
nallisverotuksessa arvioidaan ehdotettujen muu
tosten yhdessä velkojen korkoja koskevien vähen
nysoikeuden muutosten kanssa lievästi vähentä
vän veron tuottoa. Samoin alenisivat lievästi 
kirkollisveron sekä vakuutetun kansaneläke ja 
sairausvakuutusmaksujen tuotot. Vertailuperus
teena on tällöin niiden verojen ja maksujen 
määrä, joka maksuunpantaisiin vuodelta 1985 
vuoden 1984 veroperustein ja äyrin hinnoin. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

3 §. Säännöksessä määritellään, kumman lap
sen vanhemmista katsotaan verovuonna elättä
neen lasta ja saavan siten oikeuden eräisiin vero
tuksessa tehtäviin vähennyksiin. Valtionverotuk
sessa verovelvollinen on alaikäisen lapsen elättä
misen perusteella oikeutettu tulosta vähentä
mään 33 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaisen 
ylimääräisen työtulovähennyksen, 3 kohdan no
jalla valtionverotuksen yksinhuoltajavähennyk
sen, 4 kohdan puolisovähennyksen korotuksen ja 
5 kohdan mukaisen koulutusvähennyksen. Val
tionverosta tehdään tulo- ja varallisuusverolain 57 
§:n mukaisesti huoltajavähennys alaikäisen lap
sen elättämisen perusteella. Kunnallisverotukses
sa lapsen elättäminen oikeuttaa 36 §:n 1 momen
tin 2 kohdan mukaiseen lapsivähennykseen ja 3 
kohdan yksinhuoltajavähennykseen. Varallisuus
verotuksessa lapsen elättäminen oikeuttaa tulo- ja 
varallisuusverolain 53 §:n 2 momentin mukai
seen vähennykseen. Tulo- ja varallisuusverolain 
17 c §:n 3 momentin mukaan on myös vanhem
pien ja lasten kesken muusta tulosta kuin ansio
tulosta yhteisverotusta toimitettaessa merkitystä 
sillä, kumman vanhemmista katsotaan lasta elät
täneen, jos vanhempiin ei sovelleta puolisoita 
koskevia säännöksiä. Kotimainen kuolinpesä saa 

tulo- ja varallisuusverolain 32 §:n mukaan eräitä 
vähennyksiä, jos lapsi on saanut pesästä elatuk
sensa. Lisäksi lapsen elättäminen vaikuttaa eräi
den perhekohtaisten vähennysten määriin. Lap
sen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 
(361183), joka tuli voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1984, säännösten mukaan lapsen huolto 
voidaan aikaisemmasta poiketen uskoa molem
mille vanhemmille, vaikka he eivät asu yhdessä 
tai heidän ohellaan tai sijasta muillekin henki
löille. Lapsen elättämiseen perustuvat vähennyk
set on tähän saakka myönnetty sille vanhemmis
ta, jonka huollettavana lapsi on suurimman osan 
verovuodesta ollut. Näin ollen ehdotetaan, että 
lapsen huollon kuuluessa edellä mainitun lain 
mukaisesti molemmille vanhemmille, sen van
hemmista, jonka välittömässä huollossa lapsi on 
tosiasiallisesti ollut suurimman osan verovuodes
ta, katsotaan lasta elättäneen. Jos lapsi on ollut 
muun henkilön kuin vanhempiensa huollettava
na, ei vähennyksiä voida myöntää kummallekaan 
vanhemmista. 

17 § 2 mom. Valtionverotuksessa toimitetaan 
muusta tulosta kuin ansiotulosta puolisoiden kes
ken yhteisverotus. Ansiotuloja vähemmän tai ei 
ollenkaan ansainneen puolison muut tulot kuin 
ansiotulot lisätään tällöin valtionveroa laskettaes
sa ansiotuloja enemmän ansainneen puolison 
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tuloihin siltä osin kuin niiden verotettava määrä 
ylittää 3 000 markkaa. Jos puolisoilla on vain 
muita kuin ansiotuloja, lisätään vähempituloisen 
yli 3 000 markan nousevat tulot toisen puolison 
tuloihin. Määrä ehdotetaan korotettavaksi 4 000 
markkaan. Markkamäärää on sovellettu 3 000 
markan suuruisena vuodesta 1981 alkaen. 

17 b § 2 mom. Säännöksen mukaan verovel
vollisen luonnollisen henkilön tai puolisoiden 
yhdessä harjoittaman liikkeen tai ammatin tulok
sen tahi maatilatalouden puhtaan tulon yhteis
määrä katsotaan 112 500 markan määrään saakka 
kokonaan ansiotuloksi. Mikäli verovelvollinen 
esittää selvityksen siitä, että verovelvollisen ja 
puolisoiden harjoittamassaan liikkeessä, amma
tissa tai maatilataloudessa suorittaman työn koh
tuullinen arvo ylittää 112 500 markkaa, voidaan 
inyös tämän määrän ylittävä osa sanottujen tulo
jen yhteismäärästä katsoa ansiotuloksi. 

Ansiotulo-osuudella yrittäjätulosta on merki
tystä verotuksessa ansiotulojen ja muiden tulojen 
verotuskohtelun erilaisuuden vuoksi. Ansiotulo
osuus ehdotetaan rahan arvon alenemisen huo
mioon ottamiseksi korotettavaksi 112 500 mar
kasta 118 000 markkaan. 

26 a §. Eräistä palkkatuloista verotuksessa teh
tävistä vähennyksistä annetun lain (582/67) sään
nösten mukaan verovelvollinen voi palkkatulos
taan, joka on saatu puun kaadosta, puutavaran 
valmistamisesta, metsänraivaustyöstä tai muusta 
metsänraivaustyöhön verrattavasta työstä, vähen
tää moottorisahan tai raivaussahan käytöstä ai
heutuneet kustannukset. Jos verovelvollinen ei 
esitä suuremmista todellisista kustannuksista sel
vitystä, vähennetään metsätyöstä saadusta palkas
ta sahan käytöstä johtuneina kustannuksina 30 
prosenttia sanotun palkan määrästä. Verovelvolli
sen sitä pyytäessä voidaan kustannusosuutena 
vähentää myös 40 prosenttia metsätyöstä saadun 
palkan määrästä. Tämä moottorisahavähennys 
voidaan myöntää myös työryhmälle, joka on 
työskennellyt samaa sahaa käyttäen. Tällöin kus
tannusosuus on henkilöä kohden 20 prosenttia 
tai 15 prosenttia kunkin metsätyöstä saaman 
palkkatulon määrästä siitä riippuen, onko työryh
mään kuulunut kaksi vai kolme henkilöä. 

Jos verovelvollinen on käyttänyt traktoria tai 
hevosta ja ajovälineitä metsä- tai muussa ajossa, 
ovat selvitykseen perustuvat todelliset menot 
ajosta saadusta palkkatulosta vähennyskelpoisia. 
Mikäli selvitystä suuremmista menoista ei esitetä, 
kustannuksina vähennetään metsäajosta saadusta 
palkkatulosta 60 prosenttia ja muusta ajosta saa-

dusta palkkatulosta 50 prosenttia kyseisen palkan 
määrästä. 

Edellä mainittujen vähennysten lisäksi, jos ve
rovelvollisen puun kaadosta, puutavaran valmis
tamisesta, metsänraivaustyöstä tai muusta met
sänraivaustyöhön verrattavasta työstä saaman 
palkkatulon määrä on vähintään kolmannes hä
nen kaikista tuloistaan, vähennetään edellä mai
nituista töistä saadusta palkkatulosta 5 prosenttia 
sanotun palkkatulon määrästä, kuitenkin enin
tään 1 400 markkaa. 

Metsurivähennyksen edellytyksiä ratkaistaessa 
verrataan metsätyöstä saadun palkkatulon mää
rää, josta ei ole vähennetty moottorisaha- tai 
muita tulonhankkimiskuluja, verovelvollisen 
kaikkien valtionverotuksessa veronalaisten henki
lökohtaisten tulojen ja muiden tulolähteiden 
puhtaiden tulojen yhteismäärään. 

Erityislain säännösten voimassaoloaikaa on 
vuosittain jatkettu. Säännöksiä on asiallisesti vii
meksi muutettu 21 päivänä marraskuuta 1980 
annetulla lailla (742/80), jolloin metsurivähen
nyksen määrä korotettiin nyt voimassa olevaan 
1 400 markkaan. 

Palkkatuloon kohdistuvan vähennysjärjestel
män kehittämiseksi ehdotetaan, että eräistä palk
katuloista verotuksessa tehtävistä vähennyksistä 
annetun lain luonteeltaan pysyviksi osoittautu
neet säännökset lähes sellaisinaan siirretään tulo
ja varallisuusverolakiin, sen uudeksi 26 a §:ksi. 

Tulo- ja varallisuusverolain 28 §:n mukaisesti 
verovelvollinen saa palkkatulostaan vähentää tu
lonhankkimisvähennyksen, työmarkkinajärjestön 
jäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut sekä muut 
todelliset tulonhankintakulut tulonhankkimisvä
hennyksen määrän ylittävältä osalta. Verotuskäy
tännössä on moottorisaha- ja ajovälinevähennys 
myönnetty täysimääräisenä riippumatta tulon
hankkimisvähennyksestä. Metsurivähennys sitä 
vastoin on otettu tulonhankkimisvähennystä 
myönnettäessä huomioon samalla tavalla kuin 
todelliset tulonhankkimiskulut. Näin ollen vä
hennysten suhdetta tulonhankkimisvähennyk
seen on nykyisellään pidettävä epäjohdonmukai
sena ja tulkinnanvaraisena. Niiden suhde muihin 
palkkatulosta tehtäviin luonnollisiin vähennyk
siin on myös syytä muuttaa johdonmukaisem
maksi ja selkeämmäksi. 

Muutos merkitsee sitä, että vähennykset myön
nettäisiin joko selvitykseen perustuen tai prosent
timääräisinä siltä osin kuin ne ylittävät tulon
hankkimisvähennyksen määrän. Kun samat hen
kilöt, jotka ovat oikeutettuja moottorisaha- ja 
ajovälinevähennyksiin, lähes aina ovat oikeutet-
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tuja myös metsurivähennykseen sekä työmatka
kulujen ja muiden tulonhankkimiskulujen perus
teella myönnettäviin vähennyksiin, joiden yhteis
määrä ylittää tulonhankkimisvähennyksen mää
rän, olisi verotuskäytännön muutoksella tuskin 
lainkaan merkitystä verovelvollisen kannalta. 

Eräistä palkkatuloista verotuksessa tehtävistä 
vähennyksistä annetun lain 1 §:n 2 momentin 
mukaan verojohtajan tulee yksin työskentelevän 
verovelvollisen pyynnöstä määrätä, että verovel
vollisen palkkatulosta 1 momentissa mainitun 30 
prosentin suuruisen vähennysoikeuden estämättä 
vähennetään moottorisahan käytöstä aiheutunei
na kustannuksina 40 prosenttia. Säännöksessä 
mainitulla verojohtajan määräyksellä on merki
tystä vain ennakonpidätystä toimitettaessa, joten 
määräystä koskevaa mainintaa ei ole otettu la
kiehdotukseen. Verovelvollisen vähennyksen suu
ruutta koskeva valintaoikeus on otettu huomioon 
ennakkoperimää koskevissa säännöksissä. Vero
johtajan määräystä koskevan maininnan jättämi
nen pois tulo- ja varallisuusverolakiin siirrettäväs
tä säännöksestä ei näin ollen aiheuta muutosta 
ennakonpidätykseen eikä verotukseen. 

Voimassa olevan erityislain 5 §:n säännös siitä, 
että lain säännöksiä ei sovelleta tuloihin, jotka 
verotetaan maatilatalouden tuloverolain (543 1 67) 
mukaan, on tulkinnan säilyttämiseksi nykyisen 
kaltaisena ehdotettu otettavaksi myös 26 a §:ään. 

28 § 1 kohta. Tulonhankkimisvähennyksen 
enimmäismäärä ehdotetaan korotettavaksi 1 300 
markasta 1 400 markkaan. Vähennyksen reaaliar
von säilyttämisellä pyritään estämään verotustyön 
lisääntyminen. Vähennys olisi siten 350 markkaa 
lisättynä 4 prosentilla palkkatulon määrästä, ei 
kuitenkaan enempää kuin 1 400 markkaa ja 
enintään palkkatulon määrä. Tulo- ja varallisuus
verolain 26 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoite
tut työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut ja työttö
myyskassamaksut saataisiin kuitenkin nykyiseen 
tapaan vähentää erikseen. 

Palkkatulosta tehtävät muut luonnolliset vä
hennykset, joihin, kuten edellä on todettu, kuu
luvat myös 26 a §:ssä tarkoitetut metsurivähen
nys sekä moottorisaha- ja ajovälinevähennykset, 
voidaan vähentää esitetyn selvityksen perusteella 
tai viimeksi mainitut myös prosenttimääräisinä, 
siltä osin kuin niiden määrä ylittää: tulonhankki
misvähennyksen määrän. 

29 § 1 mom. 6 kohta. Voimassa olevan sään
nöksen mukaan verovelvollinen saa vähentää sai
rauskustannuksia 200 markan ylittävältä osalta 
1 600 markkaan saakka. Puolisot voivat vastaa
vasti vähentää yli 400 markan määräiset sairaus-

kustannukset 3 200 markkaan saakka. Enimmäis
määriä korotetaan 500 markalla jokaisesta alaikäi
sestä lapsesta tai kasvattilapsesta, jota verovelvol
linen on verovuonna elättänyt. Tässä lainkohdas
sa esitetään omavastuuosuus korotettavaksi 300 
markkaan ja puolisoiden osalta 600 markkaan. 
Vähäisten sairauskulujen vähentämisoikeudella ei 
ole vaikutusta verovelvollisen veronmaksukykyyn. 
Jos sairauskustannuksia sitä vastoin on niin pal
jon, että ne määrältään ylittävät yhteenlasketun 
omavastuuosuuden ja vähennyskelpoisten sai
rauskulujen enimmäismäärän, ei omavastuuosuu
den korottaminen vähennysoikeuden ylärajaa 
muuttamatta pienennä verotuksessa vähennyskel
poista sairauskulujen yhteismäärää. Omavastuu
osuuden korottaminen vähentää myös sekä vero
velvollisen työtä että verotustyötä, jota sairausku
luvähennys tositteisiin perustuvana runsaasti ai
heuttaa. Sairauskustannusten vähentäminen on 
monessa tapauksessa ainoa syy, jonka vuoksi 
veroilmoitus edelleenkin joudutaan tekemään, 
vaikka ilmoitusvelvollisuutta on rajoitettu. Esi
merkiksi eläketulojen osalta on ilmoitusvelvolli
suus poistettu, ja useat muut vähennykset teh
dään viran puolesta. Omavastuuosuuden korotta
misen odotetaankin vähentävän veroilmoituksen 
tekotarvetta. 

32 §. Säännökseen ehdotetaan tehtäväksi eräi
tä teknisiä korjauksia, jotka johtuvat muihin 
lainkohtiin tehdyistä muutoksista. 

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 
lisärahastosijoituksille maksetut korot ja muut 
veronalaiset korot samoin kuin muuna asuntona 
kuin vapaa-ajan asuntona käytettäväksi vuokra
tusta asunnosta saadut vuokratulot. Vähennyksen 
enimmäismäärää, joka on nykyisin yhteensä 
2 900 markkaa, kuitenkin enintään edellä tarkoi
tettujen tulojen yhteismäärä, ehdotetaan yleispe
rusteluissa mainitun perusteella korotettavaksi 
6 000 markkaan. Vähennyksen perusteena otet
taisiin kuitenkin huomioon muita edellä mainit
tuja tuloja kuin vuokratuloja enintään 3 000 
markkaa. Samalla ehdotetaan selkiinnytettäväksi 
omaisuustulovähennyksen suuruuden määräämis
tä ja vähentämisjärjestystä. 

Hallituksen esityksen perusteluissa puheena 
olevaa vähennystä ensi kerran säädettäessä oli jo 
kannanotto, jonka mukaan vähennyksen suuruus 
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maarataan bruttomääräisten osinko-, korko- ja 
vuokratulojen perusteella ennen luonnollisten vä
hennysten tekemistä (1980 vp. - HE n:o 123). 
Koska korkein hallinto-oikeus on kuitenkin pää
töksessään (KHO 11.5.1984 taltio 2068) katso
nut, että omaisuustulovähennys maarataan 
osinko-, korko- ja vuokratulosta vasta luonnollis
ten vähennysten vähentämisen jälkeen saadun 
puhtaan tulon perusteella, ehdotetaan vähennyk
sen suuruuden määräämistä koskeva säännös li
sättäväksi pykälän uuteen 2 momenttiin edellä 
mainitussa hallituksen esityksessä olleen kannan
oton mukaisena. 

33 §. Tämän valtionverotuksessa myönnettäviä 
vähennyksiä koskevan pykälän 1 momentin 1, 2, 
3, 4 ja 5 kohdan mukaisten vähennysten enim
mäismääriä ehdotetaan korotettaviksi inflaa
tiotarkistusta vastaavasti. Puolisovähennystä eh
dotetaan korotettavaksi 5 500 markasta 6 100 
markkaan siltä osin, kuin vähennys myönnetään 
enintään 7 vuotta täyttänyttä lasta tai kasvattilas
ta elättäneelle verovelvolliselle. Ylimääräinen 
työtulovähennys myönnetään yksinhuoltajalle tai 
puolisoista vähemmän ansainneelle, jos he ovat 
elättäneet verovuonna alaikäistä lastaan tai kas
vattilastaan. Vähennystä korotetaan, jos lapsi on 
enintään 7-vuotias. Vähennys myönnetään ansio
tulosta, joka on määritelty tulo- ja varallisuusve
rolain 17 b §:ssä. Vuodelta 1984 toimitettavassa 
verotuksessa vähennyksen määrä on 20 prosenttia 
ansiotulosta, kuitenkin enintään 4 800 markkaa, 
korotettuna 1 100 markalla enintään 7 -vuotiaan 
lapsen elättämisen perusteella. Ehdotetaan, että 
vähennys korotettaisiin 5 000 markkaan ja enin
tään 7-vuotiaan lapsen elättämiseen perustuva 
korotusosuus 1 200 markkaan. Vähennyksen ni
mi ehdotetaan muutettavaksi lapsenhoitovähen
nykseksi, joka paremmin kuvaa vähennyksen 
luonnetta. Valtionverotuksen yksinhuoltajavä
hennyksen enimmäismäärä ehdotetaan korotetta
vaksi 5 500 markasta 5 800 markkaan ja koulu
tusvähennys 1 500 markasta 1 600 markkaan. 

35 §. Omaisuustulovähennyksen säätämisen 
jälkeen on esiintynyt tulkintaongelmia siitä, teh
däänkö vähennys ensi sijassa ansiotulosta vai 
siihen oikeuttavista osinko-, korko- ja vuokratu
loista. Vähentämisjärjestyksellä on merkitystä toi
mitettaessa omaisuustulosta yhteisverotusta puo
lisoiden tai vanhempien ja lasten kesken. Kor
keimman hallinto-oikeuden omaksuttua kannan 
(KHO 15.2.1984 taltio 609), jonka mukaan vä
hennys tehdään ensisijaisesti muista kuin ansio
tuloista, ehdotetaan 35 §:ssä säädettäväksi asias
ta. Koska säännös koskee muitakin tulo- ja 

varallisuusverolaissa mainittuja kokonaistulosta 
valtionverotuksessa tehtäviä vähennyksiä kuin 
''Kokonaistulosta valtionverotuksessa tehtävät vä
hennykset'' - otsikoidussa 4 luvussa mainittuja 
vähennyksiä, ehdotetaan säännöstä selvennettä
väksi sen alun sanamuotoa muuttamalla. 

36 §. Kunnallisverotuksessa jokaisesta alaikäi
sestä lapsesta myönnettävä lapsivähennys ehdote
taan korotettavaksi 1 500 markasta 1 700 mark
kaan ja kunnallisverotuksen yksinhuoltajavähen
nys 2 100 markasta 2 200 markkaan. Kunnallis
verotuksen opiskelijavähennys ehdotetaan koro
tettavaksi 2 850 markasta 3 200 markkaan ja 
elatusvelvollisuusvähennys 3 100 markasta 3 300 
markkaan. 

37 §. Pienituloisten verotuksen lieventämisek
si myönnettävää kunnallisverotuksen perusvähen
nystä ehdotetaan korotettavaksi inflaatiotarkistus
ta enemmän. Jos koko verovuoden Suomessa 
asuneen henkilön tulo on kunnallisverotuksessa 
kaikkien muiden vähennysten jälkeen vähemmän 
kuin 8 000 markkaa, hänelle myönnetään nykyi
sin tulojen vähentyessä asteittain suureneva pe
rusvähennys, joka on suurimmillaan 4 000 mark
kaa. Vähennyksen enimmäismäärä ehdotetaan 
korotettavaksi 4 400 markkaan, jonka suuruisesta 
tulosta ei siten menisi lainkaan kunnallisveroa. 
Tulojen noustessa 8 800 markkaan ei perusvä
hennystä enää myönnettäisi. Perusvähennyksen 
korottamista puoltaa myös kunnallisveron yleisen 
tuloverokynnyksen korottamisen 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 125 000 markkaa. 
Nykyisin raja on 120 000 markkaa. Asunnon 
verotusarvosta tehtävän vähennyksen enimmäis
määrä olisi muutoksen jälkeen 50 000 markkaa 
nykyisen 48 000 markan asemesta. 

53 §. Varallisuusverotuksen puolisovähennys 
ehdotetaan korotettavaksi 14 300 markasta 
15 000 markkaan ja lapsivähennys 7 300 markas
ta 7 700 markkaan alaikäistä lasta kohden. 

57 §. Alaikäisen lapsen elättämisen perusteella 
suurempituloiselle puolisolle valtionverotuksessa 
verosta tehtävä huoltajavähennys ehdotetaan ko
rotettavaksi yhdestä alaikäisestä lapsesta tai kas
vattilapsesta 800 markasta 840 markkaan, kah
desta lapsesta 1 700 markasta 1 790 markkaan, 
kolmesta lapsesta 2 760 markasta 2 910 mark
kaan sekä neljästä lapsesta 4 190 markasta 4 420 
markkaan. Tähän saakka viidennestä ja sitä use
ammasta lapsesta on myönnetty saman suurui-
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neo, 1 430 markan vähennys kuin neljännestä 
lapsesta. Nyt ehdotetaan, että viidennestä ja 
jokaisesta seuraavasta lapsesta myönnetään 1 900 
markan suuruinen vähennys. 

Kunnallisverotuksen elatusvelvollisuusvähen
nystä vastaavan valtionverotuksessa verosta tehtä
vän vähennyksen enimmäismäärä ehdotetaan ko
rotettavaksi 775 markasta 825 markkaan. 

2. Voimaantulo ja soveltaminen 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan vuoden 1985 
alusta lukien. Sitä sovellettaisiin ensimmäisen 

kerran vuodelta 1985 toimitettavassa verotukses
sa. 

3. Säätämisjärjestys 

Koska eräät ehdotetuista muutoksista saattavat 
merkitä joidenkin verovelvollisten verotuksen ki
ristymistä, lakiehdotus olisi käsiteltävä valtiopäi
väjärjestyksen 68 §: n mukaisessa uutta tai lisättyä 
veroa koskevassa säätämisjärjestyksessä. 

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 (1043174) 3 §:n 2 

momentti, 17 §:n 2 momentti, 17 b §:n 2 momentti, 28 §:n 1 kohta, 29 §:n 1 momentin 6 kohta, 
32 §, 32 a §, 33 §:n 1 momentin 1, 2, 3, 4 ja 5 kohta, 35 §, 36 §:n 1 momentin 2, 3 ja 4 kohta sekä 3 
momentti, 37, 50 ja 53 §, 57 §:n 1 momentin 1 kohta sekä 3 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 17 §: n 2 momentti 19 päivänä joulukuuta 1980 annetussa laissa ( 84 5/80), 
17 b §:n 2 momentti, 28 §:n 1 kohta, 29 §:n 1 momentin 6 kohta, 32 a §, 33 §:n 1 momentin 1, 2, 
3, 4 ja 5 kohta, 36 §:n 1 momentin 2, 3 ja 4 kohta ja 3 momentti, 37, 50 ja 53 §sekä 57 §:n 1 
momentin 1 kohta ja 3 momentti 29 päivänä joulukuuta 1983 annetussa laissa (1097/83), 32 § 23 
päivänä kesäkuuta 1977 annetussa laissa (510/77) ja 35 § 25 päivänä heinäkuuta 1975 annetussa laissa 
(608/75), sekä 

lisätään lakiin uusi 26 a § seuraavasti: 

3 § 

Jos lapsen vanhemmat verovuoden päättyessä 
ovat avioliitossa, katsotaan molempien vanhem
pien verovuonna elättäneen lasta. Jos lapsen 
vanhemmat verovuoden päättyessä eivät ole avio
liitossa tai ovat välien rikkoutumisen vuoksi pysy
västi asuneet toisistaan erillään, katsotaan sen 
vanhemmista, jonka huollettavaksi lapsi on mää
rätty, verovuonna elättäneen lasta. Jos lapsen 
huolto on määrätty molemmille vanhemmille tai 
lapsi muutoin on myös toisen vanhemman huol
lossa, katsotaan sen vanhemmista, jonka välittö
mässä huollossa lapsi on suurimman osan vero
vuodesta ollut, elättäneen lasta. 

17 § 

Valtiolle suoritettavan tuloveron määrää lasket
taessa lisätään sen puolison, jolla on ansiotuloja 

vähemmän kuin toisella puolisolla tai jolla ei ole 
ansiotuloja lainkaan, muut tulot kuin ansiotulot, 
siltä osin kuin niiden verotettava määrä ylittää 
4 000 markkaa, toisen puolison tuloihin. Jos 
kummallakin puolisolla on vain muita tuloja 
kuin ansiotuloja, lisätään sen puolison, jolla on 
vähemmän tuloja, tulo siltä osin kuin se ylittää 
4 000 markkaa toisen puolison tuloihin. 

17 b § 

Verovelvollisen luonnollisen henkilön tai puo
lisoiden yhdessä harjoittaman liikkeen taikka am
matin tuloksen tahi maatilatalouden puhtaan 
tulon yhteismäärä katsotaan 118 000 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 118 000 
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markkaa, voidaan myös taman 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. 

26 a § 
Verovelvollisen, joka on käyttänyt moottorisa

haa tai raivaussahaa puun kaadossa, puutavaran 
valmistamisessa, metsänraivaustyössä tai muussa 
metsänraivaustyöhön verrattavassa työssä, tällai
sesta työstä saaman palkkatulon hankkimisesta ja 
säilyttämisestä johtuneeksi menoksi katsotaan sa
han käytöstä aiheutuneina kustannuksina 30 pro
senttia tai verovelvollisen pyynnöstä 40 prosenttia 
edellä tarkoitetun palkkatulon määrästä (mootto
risahavähennys). Kahden henkilön työryhmän 
käyttäessä samaa sahaa sanottuina kustannuksina 
pidetään 20 prosenttia kummankin kyseisestä 
työstä saaman palkkatulon määrästä ja, jos työ
ryhmään on kuulunut kolme henkilöä, 15 pro
senttia kunkin kyseessä olevasta palkkatulosta. 
Verovelvollisen esittämän selvityksen perusteella 
palkkatulon hankkimisesta ja säilyttämisestä joh
tuneiksi menoiksi katsotaan edellä mainittuja 
suuremmat sahan käytöstä aiheutuneet todelliset 
menot. 

Verovelvollisen, joka on metsä- tai muussa 
ajossa käyttänyt hevosta ja ajovälineitä tai trakto
ria, palkkatulon hankkimisesta ja säilyttämisestä 
johtuneeksi menoksi katsotaan hevosen ja ajoväli
neiden tai traktorin käytöstä aiheutuneina kus
tannuksina 60 prosenttia metsäajosta ja 50 pro
senttia muusta ajosta saadusta palkkatulosta (ajo
välinevähennys). Verovelvollisen esittämän selvi
tyksen perusteella palkkatulon hankkimisesta ja 
säilyttämisestä johtuneiksi menoiksi katsotaan 
edellä mainittuja suuremmat hevosen ja ajoväli
neiden tai traktorin käytöstä aiheutuneet todelli
set menot. 

Verovelvollisen, jonka 1 momentissa tarkoitet
tu palkkatulo on vähintään yksi kolmasosa hänen 
tuloistaan, tämän palkkatulon hankkimisesta ja 
säilyttämisestä aiheutuneiksi menoiksi katsotaan 
lisäksi 5 prosenttia kyseisen palkkatulon määräs
tä, kuitenkin enintään 1 400 markkaa (metsuri
vähennys). 

Tuloihin, jotka verotetaan maatilatalouden tu-

loverolain (543 1 67) mukaan, e1 sovelleta tämän 
pykälän määräyksiä. 

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

lisättynä 4 prosentilla palkkatulon maarasta, ei 
kuitenkaan enempää kuin 1 400 markkaa ja 
enintään palkkatulon määrän, 

29 § 
Verovelvollisella on oikeus vähentää: 

6) omia ja perheenjäsentensä sairauskuluja 300 
markkaa ylittävältä osalta enintään 1 600 mark
kaa tai, jos kysymyksessä ovat puolisot, 600 
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 § 
Milloin erillisenä verovelvollisena verotettavan 

kotimaisen kuolinpesän osakkaana on vainajan 
lapsi tai kasvattilapsi, joka on verovuonna saanut 
elatuksensa pesän varoista, pesälle myönnetään 
vainajan kuolinvuotta seuraavilta vuosilta lapsen 
tai kasvattilapsen osalta 29 § :n 1 momentin 4, 5 
ja 6 kohdassa tarkoitettu vähennys sekä jäljempä
nä mainitut kunnallisverotuksessa tehtävä lapsi
vähennys ja kunnallisverotuksen yksinhuoltajavä
hennys. Milloin leski on kuolinpesän osakas, 
pesälle myönnetään myös lesken osalta mainitut 
vähennykset, 33 §:n 1 momentin 1, 2, 3 ja 5 
kohdassa tarkoitettu vähennys, 36 §:n 1 momen
tin 5 kohdassa tarkoitettu invalidivähennys sekä 
57 §:ssä tarkoitetut valtionverosta tehtävät vähen
nykset, työtulovähennys, lapsenhoitovähennys ja 
valtionverotuksen yksinhuoltajavähennys kuiten
kin vain siitä osasta kuolinpesän tuloa, jota 
noudattaen soveltuvin osin 17 b §: n 4 momentin 
säännöksiä, on pidettävä lesken ansiotulona. Jos 
leskellä, olipa hän kuolinpesän osakas tai ei, on 
verovuonna ollut sellaista tuloa, josta häntä on 
erikseen verotettava, tehdään edellä mainitut 
vähennykset pesän tulosta tai tuloverosta, ellei 
leski ole vaatinut niitä vähennettäväksi ensi sijas
sa omista tuloistaan tai tuloverostaan. Mitä on 
säädetty vähennyksen tekemisestä lesken osalta, 
sovelletaan myös muuhun kuolinpesän osakkaa
seen, jonka metsätalouden hyväksi tekemän työn 
arvo on luettu pesän tuloksi. 
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32 a § 
Luonnollinen henkilö tai erillisenä verovelvolli

sena verotettava kotimainen kuolinpesä saa vä
hentää kokonaistulostaan kotimaiselta osakeyhti
öltä tai osuuskunnalta saatujen osinkojen ja 
osuuspääoman korkojen taikka kotimaiselta sääs
töpankilta tahi osuuspankilta saatujen niiden 
lisärahastosijoituksille maksettavien korkojen ja 
muun veronalaisen koron sekä muuna asuntona 
kuin vapaa-ajan asuntona käytettäväksi vuokra
tlista asunnosta saadun vuokratulon perusteella 
yhteensä 6 000 markkaa, kuitenkin enintään 
edellä tarkoitettujen tulojen yhteismäärän (omai
suustulovähennys). Vähennyksen perusteena ote
taan kuitenkin huomioon muita tässä pykälässä 
mainittuja tuloja kuin vuokratuloja enintään 
3 000 markkaa. 

Omaisuustulovähennyksen määrää laskettaessa 
osinkotulon, korkotulon ja vuokratulon vähen
nyksenä ei oteta huomioon 2 luvussa tarkoitettu
ja vähennyksiä. 

33 § 
Valtionverotuksessa saa verovelvollinen vähen

tää lisäksi: 
1) 25 prosenttia ansiotulostaan, kuitenkin 

enintään 10 800 markkaa (työtulovähennys), 
2) 20 prosenttia ansiotulosta, kuitenkin enin

tään 5 000 markkaa, jos verovelvollinen on vero
vuonna elättänyt alaikäistä lastaan tai kasvattilas
taan, minkä lisäksi vähennyksen enimmäismäärää 
korotetaan 1 200 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 (lapsenhoitovähen
nys), 

3) 20 prosenttia tulostaan, kuitenkin enintään 
5 800 markkaa, jos sellainen verovelvollinen, jo
hon ei sovelleta tämä 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, 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 25 prosentilla toisen puolison 
tulon määrästä, kuitenkin niin, että vähennyksen 
enimmäismäärää korotetaan 1 600 markalla, jos 
verovelvollinen on elättänyt verovuonna enintään 

7 vuotta täyttänyttä lastaan tai kasvattilastaan 
(puolisovähennys), 

5) 1 600 markkaa jokaisesta verovuonna elättä
mästään 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), 

35 § 
Valtionverotuksessa verovelvollisen kokonaistu

losta tehtävät vähennykset vähennetään ensi sijas
sa ansiotuloista kuitenkin niin, että tietyn tulo
lähteen tuloihin kohdistuvan velan korot sekä 
indeksi- ja kurssitappiot vähennetään ensi sijassa 
sanotun tulolähteen tuloista ja että muut korot, 
indeksi- ja kurssitappiot sekä omaisuustulovähen
nys vähennetään ensi sijassa muista tuloista kuin 
ansiotuloista. 

36 § 
Suurimman osan verovuodesta Suomessa asu

nut henkilö saa kunnallisverotuksessa vähentää: 

2) 1 700 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) 2 200 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) 3 200 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 (opiskelijavähennys), sekä 

Verovelvollinen, joka on verovuonna suoritta
nut lapsen elatusta koskevan lainsäädännön mu-
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kaisella sopimuksella tai tuomiolla vahvistettua 
elatusapua, saa vähentää verovuonna suoritaman
sa sanotun elatusavun määrän, kuitenkin enin
tään 3 300 markkaa alaikäistä lasta kohden (ela
tusvelvollisuusvähenys). 

37 § 
Jos koko verovuoden Suomessa asuneen henki

lön tulo edellä mainittujen vähennysten jälkeen 
ei ole 4 400 markan määrää suurempi, on siitä 
kunnallisverotuksessa vähennettävä sanotun tu
lon määrä, tai jos tulo on 4 400 markkaa suurem
pi, 4 400 markkaa vähennettynä yhdellä prosen
tilla jokaisesta täydestä 44 markan määrästä, jolla 
tulo ylittää 4 400 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 125 000 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 125 000 markkaa, 1 momentissa säädetyl
lä tavalla. 

53 § 
Suomessa asuvien puolisoiden yhteenlasketuis-

Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 1984 

ta varoista vähennetään 15 000 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 7 700 
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 840 markkaa, kahdesta 1 790 markkaa, 
kolmesta 2 910 markkaa, neljästä 4 420 markkaa 
sekä jokaisesta sitä useammasta alaikäisestä lap
sesta tai kasvattilapsesta lisäksi 1 900 markkaa, 
kuitenkin niin, että vähennys myönnetään vain 
sille puolisoista, jonka tuloveron määrä on suu
rempi (huoltajavähennys), 

Verovelvollinen, jolla on oikeus 36 §:n 3 
momentin mukaiseen elatusvelvollisuusvähen
nykseen, saa tuloverostaan vähentää neljäsosan 
verovuonna suorittamaosa elatusavun määrästä, 
kuitenkin enintään 82 5 markkaa alaikäistä lasta 
kohden. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 198 5. Sitä sovelletaan ensimmäisen kerran 
verovuodelta 1985 toimitettavassa verotuksessa. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Valtiovarainministeri Ahti Pekkala 

2 438400930F 
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Liite 

Laki 
tulo- ja varallisuusverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 31 päivänä joulukuuta 1974 annetun tulo- ja varallisuusverolain (1043/74) 3 §:n 2 

momentti, 17 §:n 2 momentti, 17 b §:n 2 momentti, 28 §:n 1 kohta, 29 §:n 1 momentin 6 kohta, 32 
§, 32 a §, 33 §:n 1 momentin 1, 2, 3, 4 ja 5 kohta, 35 §, 36 §:n 1 momentin 2, 3 ja 4 kohta sekä 3 
momentti, 37, 50 ja 53 §, 57 §:n 1 momentin 1 kohta sekä 3 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 17 §:n 2 momentti 19 päivänä joulukuuta 1980 annetussa laissa (845/80), 
17 b §:n 2 momentti, 28 §:n 1 kohta, 29 §:n 1 momentin 6 kohta, 32 a §, 33 §:n 1 momentin 1, 2, 
3, 4 ja 5 kohta, 36 §:n 1 momentin 2, 3 ja 4 kohta ja 3 momentti, 37, 50 ja 53 §sekä 57 §:n 1 
momentin 1 kohta ja 3 momentti 29 päivänä joulukuuta 1983 annetussa laissa (1097/83), 32 § 23 
päivänä kesäkuuta 1977 annetussa laissa (510/77) ja 35 § 25 päivänä heinäkuuta 1975 annetussa laissa 
(608/75), sekä 

lisätään lakiin uusi 26 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

3 § 

Jos lapsen vanhemmat verovuoden päättyessä 
ovat avioliitossa, katsotaan molempien vanhem
pien verovuonna elättäneen lasta. Jos lapsen 
vanhemmat verovuoden päättyessä eivät ole avio
liitossa tai ovat välien rikkoutumisen vuoksi pysy
västi asuneet toisistaan erillään, katsotaan sen 
vanhemmista verovuonna elättäneen lasta, jonka 
huollettavaksi lapsi on määrätty tai jonka välittö
mässä huollossa lapsi on muutoin suurimman 
osan verovuodesta ollut. 

Jos lapsen vanhemmat verovuoden päättyessä 
ovat avioliitossa, katsotaan molempien vanhem
pien verovuonna elättäneen lasta. Jos lapsen 
vanhemmat verovuoden päättyessä eivät ole avio
liitossa tai ovat välien rikkoutumisen vuoksi pysy
västi asuneet toisistaan erillään, katsotaan sen 
vanhemmista, jonka huollettavaksi lapsi on mää
rätty, verovuonna elättiineen lasta. jos lapsen 
huolto on määrätty molemmille vanhemmzlle tai 
lapsi muutoin on myös toisen vanhemman huol
lossa, katsotaan sen vanhemmista, jonka välittö
mässä huollossa lapsi on suurimman osan vero
vuodesta ollut, elättäneen lasta. 

17 § 

Valtiolle suoritettavan tuloveron määrää lasket
taessa lisätään sen puolison, jolla on ansiotuloja 
vähemmän kuin toisella puolisolla tai jolla ei ole 
ansiotuloja lainkaan, muut tulot kuin ansiotulot, 
siltä osin kuin niiden verotettava määrä ylittää 
3 000 markkaa, toisen puolison tuloihin. Jos 
kummallakin puolisolla on vain muita tuloja 
kuin ansiotuloja, lisätään sen puolison, jolla on 
vähemmän tuloja, tulo siltä osin kuin se ylittää 
3 000 markkaa toisen puolison tuloihin. 

Valtiolle suoritettavan tuloveron määrää lasket
taessa lisätään sen puolison, jolla on ansiotuloja 
vähemmän kuin toisella puolisolla tai jolla ei ole 
ansiotuloja lainkaan, muut tulot kuin ansiotulot, 
siltä osin kuin niiden verotettava määrä ylittää 
4 000 markkaa, toisen puolison tuloihin. Jos 
kummallakin puolisolla on vain muita tuloja 
kuin ansiotuloja, lisätään sen puolison, jolla on 
vähemmän tuloja, tulo siltä osin kuin se ylittää 
4 000 markkaa toisen puolison tuloihin. 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

17 b § 

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. 

Verovelvollisen luonnollisen henkilön tai puo
lisoiden yhdessä harjoittaman liikkeen taikka am
matin tuloksen tahi maatilatalouden puhtaan 
tulon yhteismäärä katsotaan 118 000 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 118 000 
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 ainesosan luovutuksesta saa
tua korvausta eikä muuta näihin tuloihin rinnas
tettavaa tuloa. 

26 a § 
Verovelvollisen, joka on käyttänyt moottorisa

haa tai raivaussahaa puun kaadossa, puutavaran 
valmistamisessa, metsänraivaustyössä tai muussa 
metsänraivaus~yöhön verrattavassa työssä, tällai
sesta työstä saaman palkkatulon hankkimisesta ja 
säzlyttämisestä johtuneeksi menoksi katsotaan sa
han käytöstä aiheutuneina kustannuksina 30 pro
senttia tai verovelvollisen pyynnöstä 40 prosenttia 
edellä tarkoitetun palkkatulon määrästä 
(moottorisahavähen nys). Kahden hen
kzlön työryhmän käyttäessä samaa sahaa sanottui
na kustannuksina pidetään 20 prosenttia kum
mankin kyseisestä työstä saaman palkkatulon 
määrästä ja, jos työryhmään on kuulunut kolme 
henkzlöä, 15 prosenttia kunkin kyseessä olevasta 
palkkatulosta. Verovelvollisen esittämän selvityk
sen perusteella palkkatulon hankkimisesta ja säi
lyttämisestä johtuneiksi menoiksi katsotaan edel
lä mainittuja suuremmat sahan käytöstä aiheutu
neet todelliset menot. 

Verovelvollisen, joka on metsä- tai muussa 
ajossa käyttänyt hevosta ja ajovälineitä tai trakto
ria, palkkatulon hankkimisesta ja säzlyttämisestä 
johtuneeksi menoksi katsotaan hevosen ja ajoväli
neiden tai traktorin käytöstä aiheutuneina kus
tannuksina 60 prosenttia metsäajosta ja 50 pro
senttia muusta ajosta saadusta palkkatulosta 
(ajo välinevähennys). Verovelvollisen 
esittämän selvityksen perusteella palkkatulon 
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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, 

Ehdotus 

hankkimisesta ja sätlyttämisestä johtuneiksi me
not"ksi katsotaan edellä mainittuja suuremmat 
hevosen ja ajovälineiden tai trakton·n käytöstä 
aiheutuneet todelliset menot. 

Verovelvollisen, jonka 1 momentissa tarkoitet
tu palkkatulo on vähintään yksi kolmasosa hänen 
tuloistaan, tämän palkkatulon hankkimisesta ja 
sätlyttämisestä aiheutunet"ksi menoiksi katsotaan 
lisäksi 5 prosenttia kyseisen palkkatulon määräs
tä, kuitenkin enintään 1 400 markkaa ( m e t s u -
rivähennys). 

Tuloihin, jotka verotetaan maatziatalouden tu
loverolain (543167) mukaan, ei sovelleta tämän 
pykälän määräyksiä. 

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

lisättynä 4 prosentilla palkkatulon maarasta, ei 
kuitenkaan enempää kuin 1 400 markkaa Ja 
enintään palkkatulon määrän, 

29 § 
Verovelvollisella on oikeus vähentää: 

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 §. 
Milloin erillisenä verovelvollisena verotettavan 

kotimaisen kuolinpesän osakkaana on vainajan 
lapsi tai kasvattilapsi, joka on verovuonna saanut 
elatuksensa pesän varoista, pesälle myönnetään 
vainajan kuolinvuotta seuraviita vuosilta lapsen 
tai kasvattilapsen osalta 29 §:n 1 momentin 4, 5 
ja 6 kohdassa tarkoitettu vähennys sekä jäljempä
nä mainitut kunnallisverotuksessa tehtävä lapsi
vähennys ja yksinhuoltajan vähennys. Milloin 
leski on kuolinpesän osakas, pesälle myönnetään 
myös lesken osalta mainitut vähennykset, 33 §:n 
1 momentin 1, 2, 3 ja 5 kohdassa tarkoitettu 
vähennys, 36 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoi
tettu vanhuusvå"hennys ja 5 kohdassa tarkoitettu 
invalidivähennys sekä 57 § :ssä tarkoitetut valtion-

6) omia ja perheenjäsentensä sairauskuluja 300 
markkaa ylittävältä osalta enintään 1 600 mark
kaa tai, jos kysymyksessä ovat puolisot, 600 
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 § 
Milloin erillisenä verovelvollisena verotettavan 

kotimaisen kuolinpesän osakkaana on vainajan 
lapsi tai kasvattilapsi, joka on verovuonna saanut 
elatuksensa pesän varoista, pesälle myönnetään 
vainajan kuolinvuotta seuraavilta vuosilta lapsen 
tai kasvattilapsen osalta 29 §:n 1 momentin 4, 5 
ja 6 kohdassa tarkoitettu vähennys sekä jäljempä
nä mainitut kunnallisverotuksessa tehtävä lapsi
vähennys ja kunnallisverotuksen yksinhuoltajavä
hennys. Milloin leski on kuolinpesän osakas, 
pesälle myönnetään myös lesken osalta mainitut 
vähennykset, 33 §:n 1 momentin 1, 2, 3 ja 5 
kohdassa tarkoitettu vähennys, 36 §:n 1 momen
tin 5 kohdassa tarkoitettu invalidivähennys sekä 
57 §:ssä tarkoitetut valtionverosta tehtävät vähen-
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Voimassa oleva laki 

verosta tehtävät vähennykset, työtulovähennys, 
ylimääräinen työtulovähennys ja valtionverotuk
sen yksinhuoltajavähennys kuitenkin vain siitä 
osasta kuolinpesän tuloa, jota noudattaen sovel
tuvin osin 17 b §:n 4 momentin säännöksiä, on 
pidettävä lesken ansiotulona. Jos leskellä, olipa 
hän kuolinpesän osakas tai ei, on verovuonna 
ollut sellaista tuloa, josta häntä on erikseen 
verotettava, tehdään edellä mainitut vähennykset 
pesän tulosta tai tuloverosta, ellei leski ole vaati
nut niitä vähennettäväksi ensi sijassa omista tu
loistaan tai tuloverostaan. Mitä on säädetty vä
hennyksen tekemisestä lesken osalta, sovelletaan 
myös muuhun kuolinpesän osakkaaseen, jonka 
metsätalouden hyväksi tekemän työn arvo on 
luettu pesän tuloksi. 

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 verona
laisesta korosta sekä muuna asuntona kuin vapaa
ajan asuntona käytetäväksi vuokratusta asunnosta 
saadusta vuokratulosta yhteensä 2 900 markkaa, 
kuitenkin enintään edellä tarkoitettujen tulojen 
yhteismäärän (omaisuustulovähennys). 

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-

Ehdotus 

nykset, työtulovähennys, lapsenhoitovähennys ja 
valtionverotuksen yksinhuoltajavähennys kuiten
kin vain siitä osasta kuolinpesän tuloa, jota 
noudattaen soveltuvin osin 17 b §:n 4 momentin 
säännöksiä, on pidettävä lesken ansiotulona. Jos 
leskellä, olipa hän kuolinpesän osakas tai ei, on 
verovuonna ollut sellaista tuloa, josta häntä on 
erikseen verotettava, tehdään edellä mainitut 
vähennykset pesän tulosta tai tuloverosta, ellei 
leski ole vaatinut niitä vähennettäväksi ensi sijas
sa omista tuloistaan tai tuloverostaan. Mitä on 
säädetty vähennyksen tekemisestä lesken osalta, 
sovelletaan myös muuhun kuolinpesän osakkaa
seen, jonka metsätalouden hyväksi tekemän työn 
arvo on luettu pesän tuloksi. 

32 a § 
Luonnollinen henkilö tai erillisenä verovelvolli

s~na verotettava kotimainen kuolinpesä saa vä
hentää kokonaistulostaan kotimaiselta osakeyhti
öltä tai osuuskunnalta saatujen osinkojen ja 
osuuspääoman korkojen taikka kotimaiselta sääs
töpankrlta tahi osuuspankilta saatujen miden 
lisärahastostjoituksrlle maksettavien korkojen ja 
muun veronalaisen koron sekä muuna asuntona 
kuin vapaa-ajan asuntona käytettäväksi vuokra
tusta asunnosta saadun vuokratulon perusteella 
yhteensä 6 000 markkaa, kuitenkin enintään 
edellä tarkoitettujen tulojen yhteismäärän (omai
suustulovähennys). Vähennyksen perusteena ote
taan kuitenkin huomioon muita tässä pykälässä 
mainittuja tuloja kuin vuokratuloja enintään 
3 000 markkaa. 

Omaisuustulovähennyksen määrää laskettaessa 
osinkotulon, korkotulon ja vuokratulon våhen
nyksenä ei oteta huomioon 2 luvussa tarkoitettu
ja vähennyksiä. 

33 § 
Valtionverotuksessa saa verovelvollinen vähen

tää lisäksi: 
1) 2 5 prosenttia ansiotulostaan, kuitenkin 

enintään 10 800 markkaa (työtulovähennys), 
2) 20 prosenttia ansiotulosta, kuitenkin enin

tään 5 000 markkaa, jos verovelvollinen on vero
vuonna elättänyt alaikäistä lastaan tai kasvattilas
taan, minkä lisäksi vähennyksen enimmäismäärää 
korotetaan 1 200 markalla, jos verovelvollinen on 
elättänyt verovuonna enintään 7 vuotta täyttänyt
tä lastaan tai kasvattilastaan, kuitenkin niin, että 
puolisoista vähennyksen saa vain se, jonka ansio-
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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 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 25 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 elättä
mästään 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), 

35 § 
Verovelvollisen kokoaaistuiosta valtionverotuk

sessa tehtävät vähennykset vähennetään ensi sijas
sa ansiotuloista kuitenkin niin, että tietyn tulo
lähteen tuloihin kohdistuvan velan korot sekä 
indeksi- ja kurssitappiot vähennetään ensi sijassa 
sanotun tulolähteen tuloista ja että muut korot 
sekä indeksi- ja kurssitappiot vähennetään ensi 
sijassa muista tuloista kuin ansiotuloista. 

Ehdotus 

tulojen määrä on pienempi ( lapsenhoito vä
hennys), 

3) 20 prosenttia tulostaan, kuitenkin enintään 
5 800 markkaa, jos sellainen verovelvollinen, jo
hon ei sovelleta tämä 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, 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 25 prosentilla toisen puolison 
tulon määrästä, kuitenkin niin, että vähennyksen 
enimmäismäärää korotetaan 1 600 markalla, jos 
verovelvollinen on elättänyt verovuonna enintään 
7 vuotta täyttänyttä lastaan tai kasvattilastaan 
(puoluovähenny~, 

5) 1 600 markkaa jokaisesta verovuonna elättä
mästään 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), 

35 § 
Valtionverotuksessa verovelvollisen kokonaistu

losta tehtävät vähennykset vähennetään ensi sijas
sa ansiotuloista kuitenkin niin, että tietyn tulo
lähteen tuloihin kohdistuvan velan korot sekä 
indeksi- ja kurssitappiot vähennetään ensi sijassa 
sanotun tulolähteen tuloista ja että muut korot, 
indeksi- ja kurssitappiot sekä omaisuustulovähen
nys vähennetään ensi sijassa muista tuloista kuin 
ansiotuloista. 

36 § 
Suurimman osan verovuodesta Suomessa asu

nut henkilö saa kunnallisverotuksessa vähentää: 
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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) 2 100 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 (opiskelijavähennys), sekä 

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

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. 

Ehdotus 

2) 1 700 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) 2 200 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) 3 200 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 (opiskelijavähennys), sekä 

Verovelvollinen, joka on verovuonna suoritta
nut lapsen elatusta koskevan lainsäädännön mu
kaisella sopimuksella tai tuomiolla vahvistettua 
elatusapua, saa vähentää verovuonna suoritta
mansa sanotun elatusavun määrän, kuitenkin 
enintään 3 300 markkaa alaikäistä lasta kohden 
(elatusvelvollisuusvähennys). 

37 § 
Jos koko verovuoden Suomessa asuneen henki

lön tulo edellä mainittujen vähennysten jälkeen 
ei ole 4 400 markan määrää suurempi, on siitä 
kunnallisverotuksessa vähennettävä sanotun tu
lon määrä, tai jos tulo on 4 400 markkaa suurem
pi, 4 400 markkaa vähennettynä yhdellä prosen
tilla jokaisesta täydestä 44 markan määrästä, jolla 
tulo ylittää 4 400 markan määrän (perusvähen
nys). 

50 § 
Jos verovelvollinen on verovuoden päättyessä 

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 125 000 markkaa, 
40 prosentilla. 
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Voimassa oleva laki 

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 alakäistä 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: 

1) jos hän on verovuonna elättänyt alaikäistä 
lastaan tai kasvattilastaan, yhdestä tällaisesta lap
sesta 800 markkaa, kahdesta 1 700 markkaa, 
kolmesta 2 7 60 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 775 markkaa alaikäistä lasta 
kohden. 

Ehdotus 

Jos verovelvollisen omistamassa raken• 
on kaksi tai useampia huoneistoja, joista Vt 

vollinen on verovuoden päättyessä käyttänyt ) 
kin huoneistoa yksinomaan tai pääasiallist. 
omana taikka perheensä asuntona, alennetaaL 
rakennuksen omana asuntona käytetyn osan ja 
sitä vastaavan tonttimaan arvoa, siltä osin kuin se 
ei ylitä 125 000 markkaa, 1 momentissa säädetyl
lä tavalla. 

53 § 
Suomessa asuvien puolisoiden yhteenlasketuis

ta varoista vähennetään 15 000 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 7 700 
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 840 markkaa, kahdesta 1 790 markkaa, 
kolmesta 2 910 markkaa, neljästä" 4 420 markkaa 
sekä jokaisesta sitä useammasta alaikäisestä lap
sesta tai kasvattilapsesta lisäksi 1 900 markkaa, 
kuitenkin niin, että vähennys myönnetään vain 
sille puolisoista, jonka tuloveron määrä on suu
rempi (huoltajavähennys), 

Verovelvollinen, jolla on oikeus 3 6 §: n 3 
momentin mukaiseen elatusvelvollisuusvähen
nykseen, saa tuloverostaan vähentää neljäsosan 
verovuonna suorittamansa elatusavun määrästä, 
kuitenkin enintään 825 markkaa alaikäistä lasta 
kohden. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä· tammikuu
ta 1985. Sitä sovelletaan ensimmäisen kerran 
verovuodelta 1985 toimitettavassa verotuksessa. 


