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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 noin 6 prosentin hintatason nousua vastaavasti. 
Kunnallisverotuksen lapsivähennystä ja perus
vähennystä ehdotetaan korotettaviksi huomatta
vasti inflaatiotarkistusta enemmän. Keskimääräis
tä enemmän korotettaisiin myös tulonhankkimis
vähennystä. Yrittäjätulon ansiotulona pidettä
vään osuuteen ehdotetaan tuntuvaa korotusta. 
Lisäksi eläkevakuutusmaksujen vähennyskelpoi
suutta ehdotetaan laajennettavaksi. Myös omai-

suustulovähennyksen enimmäismäärää ehdote
taan osinkojen ja korkojen osalta korotettavaksi 
huomattavasti inflaatiotarkistusta enemmän. 
Osana varallisuusverotuksen lieventämistä varois
ta myönnettäviä puoliso- ja lapsivähennyksiä eh
dotetaan huomattavasti korotettaviksi. 

Ehdotettuja muutoksia sovellettaisiin ensim
mäisen kerran vuodelta 1986 toimitettavassa val
tion- ja kunnallisverotuksessa. Esitys liittyy vuo
den 1986 valtion tulo- ja menoarvioesitykseen. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Ehdotetut muutokset 

Hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi 
vuodelta 1986 toimitettavassa valtionverotuksessa 
sovellettavista veroasteikoista ja veroprosenteista 
ehdotetaan tuloveroasteikkoa lievennettäväksi 
kuluvalta vuodelta toimitettavassa verotuksessa 
sovellettavaan asteikkoon verrattuna siten, että 
asteikon markkamääräisiä tuloluokkarajoja ja 
veromääriä korotetaan 8 prosentilla. Rahan arvon 
muuttumisesta johtuvan tuloveroasteen kasvun 
hillitsemiseksi on eräitä tuloverotuksessa myön
nettäviä vähennyksiä tarpeen korottaa sen lisäksi, 
että tuloveroasteikkoa lievennetään. Y ritysvero
tusuudistuksen osana toteutettuun varallisuus
veroasteikon alarajan huomattavaan korotukseen 
liittyen myös varoista myönnettäviä puoliso- ja 
lapsivähennyksiä ehdotetaan ·tuntuvasti korotet
taviksi. 

Ne vähennykset, joiden määriä ehdotetaan 
tuloverotuksessa korotettaviksi rahanarvon alene-
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mista vastaavasti eli nom 6 prosentilla, ovat 
matkakuluvähennys, henkilövakuutusmaksu
vähennys, valtionverotuksen työtulovähennys, 
lapsenhoitovähennys, yksinhuoltajavähennys, 
koulutusvähennys ja elatusvelvollisuusvähennys 
sekä kunnallisverotuksen yksinhuoltajavähennys 
ja elatusvelvollisuusvähennys. Tulonhankkimisvä
hennystä ja valtionverotuksen puolisovähennystä 
sekä kunnallisverotuksen lapsi-, opiskelija- ja pe
rusvähennyksiä korotettaisiin inflaatiotarkistusta 
enemmän. Erityisen tuntuva olisi lapsivähennyk
sen korotus yli 76 prosentilla eli 1 700 markasta 
3 000 markkaan lasta kohden. Kun valtionveros
ta myönnettävää huoltajavähennystä ei ehdoteta 
korotettavaksi, muutos merkitsisi lasten elättämi
sen perusteella myönnettävien vähennysten pai
nopisteen siirtymistä kunnallisverotuksen suun
taan. Muutos hyödyttäisi erityisesti niitä pienitu
loisia lapsiperheitä, jotka eivät maksa lainkaan 
valtion tuloveroa, eivätkä näin ollen hyödy huol
tajavähennyksestä. 
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Sairauskuluvähennyksen omavastuuosuudet ja 
ylärajat säilyisivät nykyisinä. 

Varallisuusverotuksen vähennysten huomatta
van korotuksen lisäksi esitykseen sisältyy myös 
eräitä muita yritysverotusuudistukseen liittyviä 
muutosehdotuksia. Näitä ovat yrittäjätulon an
siotulo-osuuden tasokorotus, eläkevakuutusmak
sujen vähennyskelpoisuuden laajentaminen ja 
omaisuustulovähennyksen enimmäismäärän raha
narvon alenemista suurempi korotus osinkojen ja 
korkojen osalta 3 000 markasta 3 800 markaan. 

Yrittäjätulon ansiotulo-osuudeksi katsottavaa 
määrää on vuosittain korotettu inflaatiota vastaa
vasti. Kun otetaan huomioon yleisessä palkka
tasossa tapahtunut kehitys ja yritystoiminnan 
vaatima työpanos, nykyinen ansiotuloksi katsot
tava määrä ei kuitenkaan kaikissa tapauksissa 
vastaa yrittäjän eikä varsinkaan yrittäjäpuolisoi
den yhteisen työn arvoa. Tämän vuoksi ansiotu
lo-osuusolettamaan olisi tehtävä tuntuva tasoko
rotus. Esityksessä ehdotetaankin, että nykyisen 
118 000 markan asemasta yrittäjätulosta voitai
siin ilman eri selvitystä katsoa ansiotuloksi 
150 000 markkaa. 

Jotta verovelvollisten ja enty1sesti yntta)len 
mahdollisuutta eläketurvansa kohentamiseen voi
taisiin parantaa, esityksessä ehdotetaan myös, 
että eläkevakuutusmaksuvähennyksen enimmäis
määrä korotettaisiin 15 prosentista 18 prosenttiin 
ansiotulosta. 

Kunnallisverotuksessa vahvistettavien vero
äyrien alaraja ehdotetaan korotettavaksi 50 äyristä 
100 äyriin. 

2. Esityksen vaikutukset 

Muutosehdotusten vaikutukset valtion vero
tuloihin on otettu huomioon niissä arvioissa, 
jotka sisältyvät vuodelta 1986 toimitettavassa val
tionverotuksessa sovellettavia veroasteikkoja ja ve
roprosentteja koskevaan hallituksen esitykseen. 
Kunnallisverotuksessa arvioidaan ehdotettujen 
muutosten vähentävän veron tuottoa noin 400 
miljoonalla markalla nykyisen veroäyrin keskihin
nan mukaan laskettuna. Kirkollisveron tuotto 
vähenisi noin 30 miljoonalla markalla sekä va
kuutetun kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksun 
tuotto noin 80 miljoonalla markalla. Vertailu
perusteena on tällöin niiden verojen ja maksujen 
määrä, joka maksuunpantaisiin vuodelta 1986 
vuoden 1985 veroperustein. 

Vahvistettavien veroäyrien alarajan korotuksel
la ei olisi käytännössä taloudellisia vaikutuksia, 
koska pienin perittävä veromäärä on veronkanto
asetuksen 21 §:ssä (412/81) säädetty 20 markak
si, mikä vastaa suunnilleen nyt ehdotettua vah
vistettavien veroäyrien alarajaa. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

11 § 1 mom. 1 kohta. Koska Oy Suomen 
Ongelmajäte on kaupparekisteriin 11 patvana 
heinäkuuta 1985 merkityllä muutoksella muutta
nut nimensä Ekokem Oy Ab:ksi, nimenmuutos 
ehdotetaan tehtäväksi myös verovapaita yhteisöjä 
koskevaan lainkohtaan. 

17 b § 2 mom. Säännöksen mukaan verovel
vollisen luonnollisen henkilön tai puolisoiden 
yhdessä harjoittaman liikkeen, ammatin tai maa
tilatalouden tulosta katsotaan ilman eri selvitystä 
ansiotuloksi 118 000 markkaa. Tämä määrä eh
dotetaan korotettavaksi 150 000 markkaan. Selvi
tyksen perusteella ansiotulo-osuus voidaan vah
vistaa suuremmaksikin, jos verovelvollisen tai 

puolisoiden työn arvo ylittää mainitun maaran. 
Jos puolisot ovat työskennelleet yritystoiminnassa 
yhdessä, eikä niin kutsutun avustavan yrittäjä
puolison työpanosta ole pidettävä vähäisenä, an
siotulo jaetaan pääsääntöisesti puoliksi puolisoi
den kesken: 

Yrittäjätulosta ansiotuloksi katsottavalla osuu
della on progressiivisessa valtion tuloverotuksessa 
vaikutusta erityisesti yrittäjäpuolisoiden verorasi
tuksen määrään, koska vain ansiotulot voidaan 
jakaa puolisoiden kesken ja koska muut kuin 
ansiotulot joutuvat 4 000 markan ylittävältä osal
ta yhteisverotettaviksi. Lisäksi eräät vähennykset 
kuten työtulovähennys ja lapsenhoitovähennys 
myönnetään vain ansiotulojen perusteella. Myös 
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eläkevakuutusmaksujen vähennyskelpoinen mää
rä on suhteutettu ansiotulojen määrään. 

26 § 1 mom. 5 kohta. Vähennyskelpoisten 
matkakustannusten enimmäismäärää ehdotetaan 
koeotettavaksi tuhannella markalla 15 000 mar
kasta 16 000 markkaan. 

28 § 1 mom. 1 kohta. Tulonhankkimisvähen
nyksen enimmäismäärä ehdotetaan koeotettavaksi 
1 400 markasta 1 600 markkaan. Kun tulon
hankkimisvähennys myönnetään pienten tulon
hankkimiskulujen sijaan, ehdotetulla inflaa
tiotarkistusta suuremmalla korotuksella voitaisiin 
vähentää tulonhankkimiskulujen selvittämiseen 
liittyvää verotustyötä. Vähennys olisi korotuksen 
jälkeen 350 markkaa lisättynä 4 prosentilla palk
katulon määrästä, ei kuitenkaan enempää kuin 
1 600 markkaa ja enintään palkkatulon määrä. 
Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut ja työttö
myyskassamaksut saataisiin kuitenkin nykyiseen 
tapaan vähentää erikseen. 

Palkkatulosta tehtävät muut luonnolliset vä
hennykset voidaan tehdä esitetyn selvityksen pe
rusteella, tai esimerkiksi moottorisaha- ja ajoväli
nevähennykset myös prosenttimääräisinä, siltä 
osin kuin niiden määrä ylittää tulonhankkimisvä
hennyksen määrän. 

29 § 1 mom. 4 ja 5 kohta. Vähennyskelpois
ten henki- ja henkilövakuutusmaksujen enim
mäismäärää ehdotetaan koeotettavaksi siten, että 
se olisi perheenjäsentä kohti 320 markkaa nykyi
sen 300 markan asemesta. 

Säännöksen 5 kohdan mukaan verovelvollisella 
on oikeus vähentää omasta ja perheenjäsenensä 
muusta kuin kertamaksullisesta eläkevakuutuk
sesta suorittamansa maksut. Vähennys voi kui
tenkin olla enintään 15 prosenttia ansiotulon 
määrästä, ellei kysymys ole pakollisista maksuis
ta, jotka saadaan vähentää mainitun rajoituksen 
estämättä. 

Esityksessä ehdotetaan, että vakuutusmaksuvä
hennyksen ylärajaa koeotettaisiin 15 prosentista 
18 prosenttiin ansiotulosta. Esimerkiksi yrittäjä, 
jonka ansiotulo määräytyy 17 b §:n mukaan, 
voisi muutoksen jälkeen vähentää vapaaehtoisia 
maksuja yhdessä pakollisten kanssa aina 27 000 
markkaan saakka vuodessa nykyisen 17 700 mar
kan asemesta, kun myös yrittäjätulon ansiotulo
osuutta ehdotetaan korotettavaksi. 

32 a §. Omaisuustulovähennyksen enimmäis
määrä on voimassa olevassa laissa 6 000 markkaa. 
Tähän määrään saa kuitenkin sisältyä muita kuin 
asunnon vuokraamisesta saatuja omaisuustuloja 
eli osinkoja ja korkoja enintään 3 000 markkaa. 
Esityksessä ehdotetaan, että tätä määrää korotet-

taisiin huomattavasti inflaatiotarkistusta enem
män eli 3 800 markkaan. Osinko-, korko- ja 
vuokratulojen perusteella myönnettävän vähen
nyksen yhteinen yläraja säilyisi nykyisenä 6 000 
markkana. 

33 §. Tässä pykälässä säädetään valtionvero
tuksessa tulosta myönnettävistä vähennyksistä. 
Näistä työtulovähennystä, lapsenhoitovähennys
tä, yksinhuoltajavähennystä ja koulutusvähennys
tä koeotettaisiin rahanarvon muutosta vastaavasti 
eli noin 6 prosentilla. Tällöin työtulovähennyk
sen enimmäismäärä nousisi 10 800 markasta 
11 400 markkaan, lapsenhoitovähennyksen 
enimmäismäärä 5 000 markasta 5 300 markkaan 
ja sen alle 8-vuotiaasta myönnettävä lisäosuus 
1 200 markasta 1 300 markkaan, yksinhuoltaja
vähennyksen enimmäismäärä 5 800 markasta 
6 100 markkaan ja koulutusvähennys 1 600 mar
kasta 1 700 markkaan. Puolisovähennystä koeo
tettaisiin inflaatiotarkistusta enemmän. Korotuk
sen jälkeen vähennys, joka myönnetään enem
män ansaitsevalle puolisolle silloin, kun toisella 
puolisolla ei ole lainkaan tuloja tai tämän tulot 
ovat vähäiset, nousisi 4 500 markasta 5 000 
markkaan. Kun vähennyksen alle 8-vuotiaan lap
sen elättämisen perusteella myönnettävä korotus 
säilyisi 1 600 markkana, voisi vähennys koeotet
tuna olla enintään 6 600 markkaa. 

Koulutusvähennystä koskevassa lainkohdassa 
ehdotetaan lisäksi sana iltaoppikoulu korvatta
vaksi sanalla iltalukio. Muutos johtuu koululain
säädännössä tapahtuneista muutoksista. 

36 §. Kunnallisverotuksessa myönnettäviä vä
hennyksiä koskevan lainkohdan mukaista jokai
sesta alaikäisestä lapsesta myönnettävää lapsivä
hennystä ehdotetaan lapsiperheiden verotuksen 
keventämiseksi koeotettavaksi yli 76 prosentilla 
eli 1 700 markasta 3 000 markkaan lasta kohden. 
Lisäksi kunnallisverotuksen yksinhuoltajavähen
nys koeotettaisiin 2 200 markasta 2 300 mark
kaan, opiskelijavähennys 3 200 markasta 3 500 
markkaan ja elatusvelvollisuusvähennys 3 300 
markasta 3 500 markkaan. Lisäksi opiskelija
vähennystä koskevaan kohtaan tehtäisiin sama 
muutos kuin koulutusvähennystä koskevaan koh
taan, eli sana iltaoppikoulu korvattaisiin sanalla 
iltalukio. 

37 §. Tässä lainkohdassa säädetään kunnallis
verotuksen perusvähennyksestä, jonka tarkoituk
sena on tuloverokynnyksen nostaminen niin, et
tei aivan pienistä tuloista menisi veroa. Jotta tätä 
verokynnystä voitaisiin kunnallisverotuksessa 
edelleen korottaa, vähennystä ehdotetaan koeo
tettavaksi inflaatiotarkistusta enemmän. Jos koko 
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verovuoden Suomessa asuneen henkilön tulo on 
kunnallisverotuksessa kaikkien muiden vähennys
ten jälkeen vähemmän kuin 8 800 markkaa, 
hänelle myönnetään nykyisin tulojen vähentyessä 
asteittain suureneva perusvähennys, joka on suu
rimmillan 4 400 markkaa. Vähennyksen enim
mäismäärä ehdotetaan korotettavaksi 5 000 
markkaan, jonka suuruisesta tulosta ei siten me
nisi lainkaan kunnallisveroa. Tulojen noustessa 
10 000 markkaan ei perusvähennystä enää myön
nettäisi. Perusvähennyksen rahanarvon muutosta 
suurempaa korottamista puoltaa myös pieni
tuloisten verovelvollisten verotuksen keventämi
sen tarve. Ehdotettu lapsivähennyksen tuntuva 
korotus nostaisi erityisesti lapsiperheiden tulove
rokynnystä yhdessä perusvähennyksen korotuksen 
kanssa. 

53 §.Tulo- ja varallisuusverolain 53 §:n (972/ 
84) mukaan Suomessa asuvien puolisoiden yh
teenlasketuista varoista vähennetään 15 000 
markkaa. Jos toisella puolisolla on tällöin velkoja 
enemmän kuin varoja, erotus otetaan huomioon 
toisen puolison varallisuuden vähennyksenä ei 
kuitenkaan enempää kuin kolmannes viimeksi 
mainitun puolison verotettavasta varallisuudesta. 
Lisäksi verovelvollinen voi vähentää varoistaan 
7 700 markkaa jokaista elättämäänsä alaikäistä 
lasta kohden. Varallisuusverotuksen lapsivähen
nys myönnetään puolisoista vain sille, jolla on 
enemmän varoja. 

Vaikka edellä mainittuihin vähennyksiin on 
vuosittain tehty rahanarvon muutoksista johtuvia 
tarkistuksia, niiden merkitys veronhuojennuksina 
on varsin vähäinen. Näin ollen vähennykset eivät 
nykyisellään tosiasiallisesti toteuta niiden tarkoi
tusta lieventää puolisoiden ja lasten varallisuuden 
yhteisverotuksen vaikutuksia. 

Osana yritysverotusuudistusta varallisuusvero
tusta on samanaikaisesti tämän esityksen kanssa 
eduskunnalle annettavassa esityksessä ehdotettu 
lievennettäväksi huomattavasti erityisesti perhey
ritysten ja niiden osakkaiden verorasituksen hel
pottamiseksi. Uudistuksen yhteydessä varallisuus
veroasteikon alarajaa ehdotetaan korotettavaksi 

800 000 markkaan ja progressiota samalla lieven
nettäväksi. Osana tätä uudistusta ehdotetaan to
teutettavaksi myös varallisuusverotuksen puoliso
ja lapsivähennysten tuntuva korotus. Tämän 
vuoksi esityksessä ehdotetaan, että puolisoille 
myönnettävä vähennys korotettaisiin nykyisestä 
15 000 markasta 50 000 markkaan ja lapsivähen
nys 7 700 markasta 10 000 markkaan. 

57 § 3 mom. Pykälässä säädetään valtionveros
ta tehtävistä vähennyksistä, joista kunnallisvero
tuksen elatusvelvollisuusvähennystä vastaavaa vä
hennystä ehdotetaan korotettavaksi 825 markasta 
875 markkaan. Sitä vastoin lasten elatuksen pe
rusteella myönnettävää huoltajavähennystä ei ko
rotettaisi, koska kunnallisverotuksen lapsivähen
nystä koeotettaisiin huomattavasti. 

63 §. Lainkohdan nykyisen 2 momentin mu
kaan verovelvolliselle ei määrätä veroäyrejä, jos 
niiden määrä kunnassa jää alle viidenkymmenen. 
Tätä rajaa ei ole tarkistettu tulo- ja varallisuus
verolain voimassaoloaikana, joten rajan korotta
minen on rahanarvon muutosten huomioon otta
miseksi tarpeen. Näin ollen pienin verovelvolli
selle kussakin kunnassa vahvistettava äyrimäärä 
ehdotetaan koeotettavaksi 50 äyristä 100 äyriin. 

2. Voimaan tulo ja soveltaminen 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan vuoden 1986 
alusta lukien. Sitä sovellettaisiin ensimmäisen 
kerran vuodelta 1986 toimitettavassa vero
tuksessa. 

3. Säätämisjärjestys 

Koska ehdotukset eivät miltään osin merkitse 
verotuksen kiristymistä lakiehdotus olisi käsiteltä
vä valtiopäiväjärjestyksen 66 §:n mukaisessa nor
maalissa säätämisjärjestyksessä. 

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

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 31 päivänä joulukuuta 1974 annetun tulo- ja 
varallisuusverolain (1043/74) 11 §:n 1 momentin 1 kohta, 17 b §:n 2 momentti, 26 §:n 1 momentin 
5 kohta, 28 §:n 1 momentin 1 kohta, 29 §:n 1 momentin 4 ja 5 kohta, 32 a §:n 1 momentti, 33 §:n 
1 momentin 1, 2, 3, 4 ja 5 kohta, 36 §:n 1 momentin 2, 3 ja 4 kohta sekä 3 momentti, 37 §, 53 §, 
57 §:n 3 momentti sekä 63 §:n 2 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 11 §:n 1 momentin 1 kohta 15 päivänä kesäkuuta 1984 annetussa laissa 
(468/84), 26 §:n 1 momentin 5 kohta 19 päivänä joulukuuta 1980 annetussa laissa (845/80), 29 §:n 
1 momentin 4 kohta 29 päivänä joulukuuta 1983 annetussa laissa (1097 /83) ja 5 kohta 30 päivänä 
huhtikuuta 1982 annetussa laissa (304/82), sekä 17 b §:n 2 momentti, 28 §:n 1 momentin 1 kohta, 
32 a §:n 1 momentti, 33 §:n 1 momentin 1, 2, 3, 4 ja 5 kohta, 36 §:n 1 momentin 2, 3 ja 4 kohta 
sekä 3 momentti, 37 §, 53 § ja 57 §:n 3 momentti 28 päivänä joulukuuta 1984 annetussa laissa 
(972/84), näin kuuluviksi: 

11 § 
Sekä tulon että varallisuuden perusteella suori

tettavasta verosta ovat vapaat: 
1) Suomen Pankki, Pohjoismaiden Investointi

pankki, Pohjoismaiden projektivientirahasto, 
Kehitysaluerahasto Oy, Teollisen Kehitysyhteis
työn rahasto Oy, Suomen Vientiluotto Oy ja 
Ekokem Oy Ab, 

17 b § 

Verovelvollisen luonnollisen henkilön tai puo
lisoiden yhdessä harjoittaman liikkeen taikka am
matin tuloksen tahi maatilatalouden puhtaan 
tulon yhteismäärä katsotaan 150 000 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 150 000 
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 § 
Tulon hankkimisesta johtuneita menoja ovat 

muun ohessa: 

5) matkakustannukset asunnosta työpaikkaan 
ja takaisin halvinta kulkuneuvoa käyttäen, kui
tenkin enintään 16 000 markkaa, 

28 § 
Verovelvollinen saa vähentää palkkatulostaan: 
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1) tulonhankkimisvähennyksenä 350 markkaa 
lisättynä 4 prosentilla palkkatulon maarasta, ei 
kuitenkaan enempää kuin 1 600 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 henkilö
vakuutuksesta suorittamaosa maksut, lukuun ot
tamatta 5 kohdassa ja sairausvakuutuslaissa tar
koitettuja maksuja sekä kansaneläkevakuutus
maksua, kuitenkin yhteensä enintään 320 mark
kaa kutakin perheenjäsentä kohti, 

5) omasta ja perheenjäsenensä muusta kuin 
kertamaksullisesta eläkevakuutuksesta suoritta
maosa maksut, kuitenkin enintään 18 prosenttia 
ansiotulon määrästä. Lyhytaikaisissa työsuhteissa 
olevien työntekijäin eläkelain (134/62) 1 a §:n 
2 momentin nojalla suoritetut pakolliset maksut 
saadaan kuitenkin vähentää edellä tarkoitetun 
rajoituksen estämättä. Yrittäjien eläkelain, maa
talousyrittäjien eläkelain ja maatalousyrittäjien 
tapaturmavakuutuslain ( 1026/81) nojalla suorite
tut pakolliset maksut saadaan niin ikään vähen
tää kokoaaistuiosta edellä tarkoitetun rajoituksen 
estämättä, jos verovelvollinen on tehnyt tätä kos
kevan vaatimuksen veroilmoituksessaan ja edel
lyttäen, että maksua ei ole vähennetty elinkeino
tulon verottamisesta annetun lain 8 §:n 4 kohdan 
nojalla elinkeinotoiminnan tulosta tai maatila
talouden tuloverolain 6 §:n 1 momentin 1 koh
dan nojalla maatilatalouden tulosta; sekä 

32 a § 
Luonnollinen henkilö tai erillisenä verovelvolli

sena verotettava kotimainen kuolinpesä saa vä
hentää kokonaistulostaan kotimaiselta osakeyh
tiöltä 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
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 
3 800 markkaa. 

33 § 
Valtionverotuksessa saa verovelvollinen vähen

tää lisäksi: 
1) 25 prosenttia ansiotulostaan, kuitenkin 

enintään 11 400 markkaa (työtulovähennys), 
2) 20 prosenttia ansiotulosta, kuitenkin enin

tään 5 300 markkaa, jos verovelvollinen on vero
vuonna elättänyt alaikäistä lastaan tai kasvattilas
taan, minkä lisäksi vähennyksen enimmäismäärää 
korotetaan 1 300 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 
6 100 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 koulutus
vähennykseen (valtionverotuksen yksinhuoltaja
vähennys), 

4) 5 000 markkaa, jos verovelvollisen puolisolla 
ei ole veronalaista tuloa, tai jos puolisolla on 
tällaista tuloa, saa se puolisoista, jonka tulojen 
yhteismäärä on suurempi, vähentää 5 000 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) 1 700 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, iltalukiossa, 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), 
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36 § 
Suurimman osan verovuodesta Suomessa asu

nut henkilö saa kunnallisverotuksessa vähentää: 

2) 3 000 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) 2 300 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) 3 500 markkaa ansiotulostaan, jos hän on 
verovuonna vähintään seitsemän kuukauden ajan 
saanut säännöllistä ja täyttä opetusta peruskou
lussa, lukiossa, iltalukiossa, ammattikoulussa, 
korkeakoulussa tai muussa näihin verrattavassa 
oppilaitoksessa (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 3 500 markkaa alaikäistä lasta kohden 
(elatusvelvollisuusvähennys). 

37 § 
Jos koko verovuoden Suomessa asuneen henki

lön tulo edellä mainittujen vähennysten jälkeen 
ei ole 5 000 markan määrää suurempi on siitä 
kunnallisverotuksessa vähennettävä sanotun tu
lon määrä, tai jos tulo on 5 000 markkaa suurem
pi, 5 000 markkaa vähennettynä yhdellä prosen
tilla jokaisesta täydestä 50 markan määrästä, jolla 

Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 1985 

tulo ylittää 5 000 markan määrän (perusvähen
nys) 

53 § 
Suomessa asuvien puolisoiden yhteenlasketuis

ta varoista vähennetään 50 000 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 10 000 
markkaa, kuitenkin niin, että vähennys myönne
tään vain toiselle yhteenlasketun varallisuuden 
perusteella verotettavista puolisoista, jolloin, jos 
molemmilla puolisoilla on varoja, vähennyksen 
saa vam se puoliso, jonka varojen määrä on 
suurempi. 

57 § 

Verovelvollinen, jolla on oikeus 36 §:n 
3 momentin mukaiseen elatusvelvollisuusvähen
nykseen, saa tuloverostaan vähentää neljäsosan 
verovuonna suorittamaosa elatusavun määrästä, 
kuitenkin enintään 875 markkaa alaikäistä lasta 
kohden. 

63 § 

Jos verovelvolliselle kunnassa vahvistettavien 
veroäyrien määrä jäisi alle sadan, ei niitä hänelle 
määrätä. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1986. Sitä sovelletaan ensimmäisen kerran 
verovuodelta 1986 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) 11 §:n 1 momentin 1 kohta, 17 b §:n 2 momentti, 26 §:n 1 momentin 
5 kohta, 28 §:n 1 momentin 1 kohta, 29 §:n 1 momentin 4 ja 5 kohta, 32 a §:n 1 momentti, 33 §:n 
1 momentin 1, 2, 3, 4 ja 5 kohta, 36 §:n 1 momentin 2, 3 ja 4 kohta sekä 3 momentti, 37 §, 53§, 
57 §:n 3 momentti sekä 63 §:n 2 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 11 §:n 1 momentin 1 kohta 15 päivänä kesäkuuta 1984 annetussa laissa 
(468/84), 26 §:n 1 momentin 5 kohta 19 päivänä joulukuuta 1980 annetussa laissa (845/80), 29 §:n 
1 momentin 4 kohta 29 päivänä joulukuuta 1983 annetussa laissa (1097/83) ja 5 kohta 30 päivänä 
huhtikuuta 1982 annetussa laissa (304/82), sekä 17 b §:n 2 momentti, 28 §:n 1 momentin 1 kohta, 
32 a §:n 1 momentti, 33 §:n 1 momentin 1, 2, 3, 4 ja 5 kohta, 36 §:n 1 momentin 2, 3 ja 4 kohta 
sekä 3 momentti, 37 §, 53 § ja 57 §:n 3 momentti 28 päivänä joulukuuta 1984 annetussa laissa 
(972 1 84), näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

11 § 
Sekä tulon että varallisuuden perusteella suori

tettavasta verosta ovat vapaat: 
1) Suomen Pankki, Pohjoismaiden Investointi

pankki, Pohjoismaiden projektivientirahasto, Ke
hitysaluerahasto Oy, Teollisen Kehitysyhteistyön 
rahasto Oy, Suomen Vientiluotto Oy ja Oy 
Suomen Ongelmajäte, 

Ehdotus 

11 § 
Sekä tulon että varallisuuden perusteella suori

tettavasta verosta ovat vapaat: 
1) Suomen Pankki, Pohjoismaiden Investointi

pankki, Pohjoismaiden projektivientirahasto, 
Kehitysaluerahasto Oy, Teollisen Kehitysyhteis
työn' rahasto Oy, Suomen Vientiluotto Oy ja 
Ekokem Oy Ab, 

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 
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 150 000 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 150 000 
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. 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

26 § 
Tulon hankkimisesta johtuneita menoJa ovat 

muun ohessa: 

5) matkakustannukset asunnosta työpaikkaan 
ja takaisin halvinta kulkuneuvoa käyttäen, kui
tenkin enintään 15 000 markkaa, 

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, 

5) matkakustannukset asunnosta työpaikkaan 
ja takaisin halvinta kulkuneuvoa käyttäen, kui
tenkin enintään 16 000 markkaa, 

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

lisättynä 4 prosentilla palkkatulon maarasta, ei 
kuitenkaan enempää kuin 1 600 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, 

5) omasta ja perheenjäsenensä muusta kuin 
kertamaksullisesta eläkevakuutuksesta suoritta
maosa maksut, kuitenkin enintään 15 prosenttia 
ansiotulon määrästä. Lyhytaikaisissa työsuhteissa 
olevien työntekijäin eläkelain (134/62) 1 a §:n 2 
momentin nojalla suoritetut pakolliset maksut 
saadaan kuitenkin vähentää edellä tarkoitetun 
rajoituksen estämättä. Yrittäjien eläkelain, maa
talousyrittäjien eläkelain ja maatalousyrittäjien 
tapaturmavakuutuslain ( 1026181) nojalla suorite
tut pakolliset maksut saadaan niin ikään vähen
tää kokonaistulosta edellä tarkoitetun rajoituksen 
estämättä, jos verovelvollinen on tehnyt tätä 
koskevan vaatimuksen veroilmoituksessaan ja 
edellyttäen; että maksua ei ole vähennetty elin
keinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n 4 
kohdan nojalla elinkeinotoiminnan tulosta tai 
maatilatalouden tuloverolain 6 §:n 1 momentin 
1 kohdan nojalla maatilatalouden tulosta; sekä 

32 a § 
Luonnollinen henkilö tai erillisenä verovelvolli

sena verotettava .kotimainen kuolinpesä saa vä-

2 4385009918 

4) omasta tai puolisonsa tai lastensa tahi sellai
sen kasvattilapsen, jota verovelvollinen on vero
vuonna elättänyt, henki- tai muusta henkilö
vakuutuksesta suorittamaosa maksut, lukuun ot
tamatta 5 kohdassa ja sairausvakuutuslaissa tar
koitettuja maksuja sekä kansaneläkevakuutus
maksua, kuitenkin yhteensä enintään 320 mark
kaa kutakin perheenjäsentä kohti, 

5) omasta ja perheenjäsenensä muusta kuin 
kertamaksullisesta eläkevakuutuksesta suoritta
maosa maksut, kuitenkin enintään 18 prosenttia 
ansiotulon määrästä. Lyhytaikaisissa työsuhteissa 
olevien työntekijäin eläkelain ( 134162) 1 a §: n 
2 momentin nojalla suoritetut pakolliset maksut 
saadaan kuitenkin vähentää edellä tarkoitetun 
rajoituksen estämättä. Yrittäjien eläkelain, maa
talousyrittäjien eläkelain ja maatalousyrittäjien 
tapaturmavakuutuslain ( 1026181) nojalla suorite
tut pakolliset maksut saadaan niin ikään vähen
tää kokonaistulosta edellä tarkoitetun rajoituksen 
estämättä, jos vervelvollinen on tehnyt tätä kos
kevan vaatimuksen veroilmoituksessaan ja edel
lyttäen, että maksua ei ole vähennetty elinkeino
tulon verottamisesta annetun lain 8 §: n 4 kohdan 
nojalla elinkeinotoiminnan tulosta tai maatila
talouden tuloverolain 6 §:n 1 momentin 1 koh~ 
dan nojalla maatilatalouden tulosta; sekä 

32 a § 
Luonnollinen henkilö tai erillisenä verovelvolli

sena verotettava kotimainen kuolinpesä saa vä-
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Voimassa oleva laki 

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
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. 

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 yksinhuoltaja
vähennys), 

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-

Ehdotus 

hentää kokonaistulostaan kotimaiselta osakeyh
tiöltä 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
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 
3 800 markkaa. 

33 § 
Valtionverotuksessa saa verovelvollinen vähen

tää lisäksi: 
1) 2 5 prosenttia ansiotulostaan, kuitenkin 

enintään 11 400 markkaa (työtulovähennys), 
2) 20 prosenttia ansiotulosta, kuitenkin enin

tään .5 300 markkaa, jos verovelvollinen on vero
vuonna elättänyt alaikäistä lastaan tai kasvattilas
taan, minkä lisäksi vähennyksen enimmäismäärää 
korotetaan 1 300 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 
6 JOO 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 yksinhuoltaja
vähennys), 

4) .5 000 markkaa, jos verovelvollisen puolisolla 
ei ole veronalaista tuloa, tai jos puolisolla on 
tällaista tuloa, saa se puolisoista, jonka tulojen 
yhteismäärä on suurempi, vähentää .5 000 mark
kaa vähennettynä 2 5 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) 1 700 markkaa jokaisesta verovuonna elättä
mästään sellaisesta lapsestaan tai kasvattilapses-
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Voimassa oleva laki 

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) 1 700 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 (opiskelt/avähennys), sekä 

Verovelvollinen, joka on verovuonna suoritta
nut lapsen elatusta koskevan lainsäädännön mu
kaisella sopimuksella tai tuomiolla vahvistettua 
elatusapua, saa vähentää verovuonna suorina
Iriansa 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-

Ehdotus 

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, iltalukiossa, 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) 3 000 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) 2 300 markkaa, jos hänellä verovuodelta on 
oikeus 2 kohdan mukaiseen lapsivähennykseen 
tai 33 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaiseen 
koulutusvähennykseen eikä häneen ole sovelletta
v.a tämän lain puolisoita koskevia säännöksiä 
(kunnallisverotuksen yksinhuoltajavähennys), 

4) 3 500 markkaa ansiotulostaan, jos hän on 
verovuonna vähintään seitsemän kuukauden ajan 
saanut säännöllistä ja täyttä opetusta peruskou
lussa, lukiossa, iltalukiossa, 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 3 500 markkaa alaikäistä lasta kohden 
(elatusvelvollisuusvähennys). 

37 § 
Jos koko verovuoden Suomessa asuneen henki

lön tulo edellä mainittujen vähennysten jälkeen 
ei ole 5 000 markan määrää suurempi on siitä 
kunnallisverotuksessa vähennettävä sanotun tu
lon määrä, tai jos tulo on 5 000 markkaa suurem-
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pi, 4 400 markkaa vähennettynä yhdellä prosen
tilla jokaisesta täydestä 44 markan määrästä, jolla 
tulo ylittää 4 400 markan määrän (perusvähen
nys) . 

53 § 
Suomessa asuvien puolisoiden yhteenlaskemis

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, joilloin, jos 
molemmilla puolisoilla on varoja, vähennyksen 
saa vain se puoliso, jonka varojen määrä on 
suurempi. 

Ehdotus 

pi, 5 000 markkaa vähennettynä yhdellä prosen
tilla jokaisesta täydestä 50 markan määrästä, jolla 
tulo ylittää 5 000 markan määrän (perusvähen
nys) . 

53 § 
Suomessa asuvien puolisoiden yhteenlasketuis

ta varoista vähennetään 50 000 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 10 000 
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 
suurempt. 

57 § 

Verovelvollinen, jolla on oikeus 36 §:n 
3 momentin mukaiseen elatusvelvollisuusvähen
nykseen, saa tuloverostaan vähentää neljäsosan 
verovuonna suorittamaosa elatusavun määrästä, 
kuitenkin enintään 825 markkaa alaikäistä lasta 
kohden. 

Verovelvollinen, jolla on oikeus 36 §:n 
3 momentin mukaiseen elatusvelvollisuusvähen
nykseen, saa tuloverostaan vähentää neljäsosan 
verovuonna suorittamaosa elatusavun määrästä, 
kuitenkin enintään 87 5 markkaa alaikäistä lasta 
kohden. 

63 § 

Jos verovelvolliselle kunnassa vahvistettavien 
veroäyrien määrä jäisi alle viidenkymmenen, ei 
niitä hänelle määrätä. 

Jos verovelvolliselle kunnassa vahvistettavien 
veroäyrien määrä jäisi alle sadan, ei niitä hänelle 
määrätä. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammzkuu
ta 1986. Sitä sovelletaan ensimmäisen kerran 
verovuodelta 1986 toimiteltavassa verotuksessa. 


