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flallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tulo- ja varallisuusvero
lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että vähintään 300 
markan ja enintään 15 000 markan suuruiset 
lahjoitukset kehitysyhteistyöhön taikka humani
taariseen avustustoimintaan kotimaassa tai ulko
mailla tulisivat valtionverotuksessa vähennyskel
poisiksi. Valtiolle näihin tarkoituksiin tehdyt lah
joitukset ehdotetaan vähennyskelpoisiksi lahjoi
tuksen määrästä riippumatta veroilmoitukseen 
liitetyn asianmukaisen tositteen perusteella. 
Kulttuuriperinteen säilyttämiseksi tehdyt vähin-

tään 5 000 markan maaratset rahalahjoitukset 
ehdotetaan myös säädettäviksi valtionverotukses
sa vähennyskelpoisiksi. 

Asetuksella annettaisiin tarkemmat määräykset 
lahjoitusten vähentämisessä noudatettavasta me
nettelystä. 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan heti, kun 
eduskunta on sen hyväksynyt. Sitä sovellettaisiin 
ensimmäisen kerran vuodelta 1986 toimitettavas
sa verotuksessa. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

Tulo- ja varallisuusverolain 33 §:n 1 momentin 
6 kohdan mukaan verovelvollinen saa valtionve
rotuksessa vähentää vähintään 5 000 markan ja 
enintään 150 000 markan määräiset lahjoitukset 
yleishyödylliseen tarkoitukseen, sen mukaan kuin 
asetuksella säädetään. Vähennyskelpoisten lahjoi
tusten markkamääräisiä rajoja on tarkistettu 
vuonna 1981 tehdyllä lainmuutoksella (432/81), 
jolloin vähennettävän lahjoituksen vähimmäis
määrä nostettiin 3 000 markasta 5 000 markkaan 
ja enimmäismäärä 100 000 markasta 150 000 
markkaan. 

Tarkemmat säännökset lahjoitusten vähentä
misessä noudatettavasta menettelystä sekä siitä, 
mihin yleishyödyllisiin kohteisiin annetut lahjoi
tukset katsotaan vähennyskelpoisiksi, sisältyvät 
tulo- ja varallisuusveroasetuksen 2 ja 2 a §:ään. 
Asetuksen mukaan verovelvollinen voi vähentää 
sellaisen lahjoituksen, jonka hän veroilmoituk
seen liittämällään asianmukaisella todistuksella 
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näyttää antaneensa valtiolle maanpuolustusta 
edistävään tarkoitukseen. Lisäksi valtiovarainmi
nisteriö voi yhteisön, laitoksen tai säätiön hake
muksesta päättää, että lahjoitukset, jotka määrät
tynä aikana niille annetaan sodasta kärsimään 
joutuneiden avustamiseksi, lahjoittaja saa joko 
osaksi tai kokonaan ja muutoin päätöksessä mai
nituin ehdoin vähentää tuloistaan. 

Kolmantena ryhmänä valtionverotuksessa vä
hennyskelpoisten lahjoitusten joukossa ovat tie
dettä tai taidetta edistävään tarkoitukseen anne
tut lahjoitukset valtiolle, yliopistolle, korkeakou
lulle tai sellaiselle valtiovarainministeriön nimeä
mälle yhdistykselle, laitokselle tai säätiölle, jonka 
varsinaisena tarkoituksena on tieteen tai taiteen 
tukeminen. Vähennysoikeus koskee vain tulo- ja 
varallisuusverolain 4 § :ssä tarkoitettuja yhteisöjä. 
Edellä mainittuun tarkoitukseen annetun yksit
täisen lahjoituksen vähennyskelpoisuudesta päät
tää verohallitus. 

Vähennyskelpoisia verotuksessa ovat elinkeino
tulon verottamisesta annetun lain (360/68) 8 §:n 
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5 kohdan nojalla myös tavanomaiset mainoslah
jat. Jos yhteys liikkeen toimialaan on olemassa, 
voivat mainoslahjoina tulla vähennetyiksi myös 
lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Oi
keus- ja verotuskäytännössä on tällaisen lahjoi
tuksen enimmäismääränä pidetty kuitenkin yh
den lahjoituksen saajan osalta tulo- ja varallisuus
verolain 33 §:n 1 momentin 6 kohdassa mainit
tua yleishyödylliseen tarkoitukseen tehdyn lahjoi
tuksen vähimmäismäärää. 

Yleishyödylliseen tarkoitukseen tehtyjen lah
joitusten vähennyskelpoisuudella verotuksessa on 
tähän asti pyritty tukemaan kotimaista avustus
ja kulttuuritoimintaa. Verovähennys on koettu 
tarkoituksenmukaiseksi tavaksi saada lisätukea 
entytsesti vapaaehtoiselle tieteen ja taiteen 
parissa tehtävälle kulttuurityölle. Valtaosa lahjoi
tuksista, vuosittain noin 80 prosenttia, annetaan 
tieteen ja taiteen tukemiseen. Sitä vastoin maan
puolustusta edistävään tarkoitukseen ja sodasta 
kärsimään joutuneiden avustamiseksi annetut 
lahjoitukset, joiden vähennyskelpoisuus on peräi
sin viime sotien ajalta, ovat vuosi vuodelta vä
hentyneet. 

2. Ehdotetut muutokset Ja niiden 
syyt 

Lahjoitusten verovähennysoikeuden laajenta
mista koskemaan erityisesti humanitaarista toi
mintaa ja kehitysyhteistyötä on viime vuosina 
esitetty useassa eri yhteydessä. Viimeksi kehitys
yhteistyöhön annettujen lahjoitusten säätämistä 
verotuksessa vähennyskelpoisiksi on ehdottanut 
Kansalaisjärjestöjen Kehitysyhteistyöneuvottelu
kunta, joka on jättänyt asiasta aloitteen valtio
neuvostolle helmikuussa 1983. Aloitettaan järjes
töt ovat perustelleet erityisesti sillä, että Yhdisty
neiden Kansakuntien asettamaa tavoitetta valtion 
tulo- ja menoarvion kautta annettavan kehitys
avun nostamiseksi 0, 7 prosenttiin bruttokansan
tuotteesta ei ole saavutettu. V erotuksellista tukea 
pelkästään kotimaiselle kulttuuri- ja avustustoi
minnalle ei ole nykyisen kansainvälisyyttä koros
tavan ajattelutavan yleistyttyä pidettävä muu
toinkaan yhtä perusteltuna kuin aikaisemmin. 
Myös niin sanotun prosenttiliikkeen synty ja 
voimistuminen on osaltaan vaikuttanut pyrki
myksiin lisätä verotuksellista tukea humanitaari
selle avustustoiminnalle. 

Esityksessä ehdotetaan, että kehitysyhteis
työhön annetut lahjoitukset tulisivat valtionvero
tuksessa vähennyskelpoisiksi. Vähennysoikeus 

koskisi myös muuta humanitaarista toimintaa 
sekä kotimaassa että ulkomailla. Kotimaisella 
humanitaarisella toiminnalla tarkoitettaisiin ih
misystävällistä ja hyväntekeväisyystoimintaa, ku
ten vammaisjärjestöjen ja sotaveteraanijärjestöjen 
välityksellä tapahtuvaa avustustoimintaa. 

Suomen valtiolle kehitysyhteistyöhön tai hu
manitaariseen avustustoimintaan tehdyt lahjoi
tukset ehdotetaan vähennyskelpoisiksi lahjoituk
sen määrästä riippumatta. 

Nyt voimassa oleviin säännöksiin sisältyvä 
mahdollisuus tehdä vähennyskelpoinen lahjoitus 
maanpuolustusta edistävään tarkoitukseen rin
nastettaisiin ehdotuksen mukaan valtiolle tehtyi
hin lahjoituksiin, joita vähennyskelpoisuuden vä
himmäis- ja enimmäisrajat eivät koskisi. 

Yhteisöjen kautta kehitysyhteistyöhön ja hu
manitaariseen avustustoimintaan annetut varat 
olisivat vähennyskelpoisia määrältään rajoitettui
na, mikä on jo valvontasyistä perusteltua. Kun 
lahjoitusten vähentämismenettelyä pyritään tä
män esityksen yhteydessä myös yksinkertaista
maan, on verotustyön samanaikaisen monimut
kaistumisen estämiseksi tarpeen rajoittaa vähen
nysoikeutta. Sitä puoltavat myös lahjoitusten 
vähennysoikeudelle nykyisin asetetut enimmäis
ja vähimmäismäärät ja valtiontaloudelliset syyt. 
Tarkoitus on myös säilyttää voimassa olevaan 
asetukseen sisältyvä menettely, jonka mukaan 
viranomainen vahvistaa lahjoitusten saajayhteisön 
hakemuksesta, voidaanko sille tehdyt lahjoitukset 
vähentää antajan tuloista verotuksessa. Oikeus 
vähennyskelpoisten lahjoitusten vastaanottami
seen voitaisiin näin rajoittaa keskeisiin kehitysyh
teistyötä ja humanitaarista toimintaa harjoittaviin 
yhteisöihin. 

Tiedettä ja taidetta edistäviin tarkoituksiin 
tehtyjen lahjoitusten vähentämisoikeus on tarkoi
tus säilyttää ennallaan. Menettelyyn liittyviä yksi
tyiskohtia ehdotetaan kuitenkin eräin osin muu
tettaviksi. 

Tieteen ja taiteen välimaastoon jää kulttuuri
alueita, joihin kohdistuvia lahjoituksia ei nykyis
ten säännösten nojalla voida pitää verotuksessa 
vähennyskelpoisina. Viime aikoina on erityisen 
kiinnostuksen kohteeksi muodostunut kulttuuri
historiallisten tai maisemallisesti arvokkaiden 
kohteiden suojelu sekä muun suomalaisen kult
tuuriperinteen säilyttäminen. Toimintaa tukevat 
esimerkiksi Suomen kulttuuriperinnön säätiö ja 
Työväen perinne -niminen rekisteröity yhdistys. 
Suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttämiseksi 
tehdyt lahjoitukset ehdotetaan säädettäviksi eräin 
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edellytyksin valtionverotuksessa vähennyskelpoi
siksi. 

Verotusta monimutkaistavien arvostusongel
mien välttämiseksi ehdotetaan, että vain rahalah
joitukset olisivat tulosta vähennyskelpoisia. Vä
hennyskelpoisen määrän vähimmäis- ja enim
mäisrajat koskisivat samalle lahjoituksensaajalle 
verovuoden aikana tehtyjen lahjoitusten yhteis
määrää, kuten nykyisinkin. 

Lahjoitusten vähennyskelpoisuutta verotukses
sa koskevan lain ja asetuksen muodostamaa koko
naisuutta ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
osa nyt tulo- ja varallisuusveroasetukseen sisälty
vistä säännöksistä siirrettäisiin tulo- ja varallisuus
verolakiin. Nykyinen säännöstö on muodostunut 
aluksi sodan aikaisia tarpeita palvelleista sään
nöksistä vain asetusta muuttamalla ja budjettita
louden näkökohtia palvellen. Koska verotuksessa 
käsiteltävien erien vähennyskelpoisuus on kuiten
kin eräs verotuspäätökseen vaikuttavista keskei
simmistä seikoista, on aiheellista, että siitä lahjoi
tustenkin osalta säädetään nykyistä laajemmin 
laissa. 

3. Esityksen taloudelliset Ja orga
nisatoriset vaikutukset 

Lahjoitusten vähennyskelpoisuuden laajenta
minen lisää todennäköisesti kansalaisten ja yhtei-

söjen lahjoitushalukkuutta. Tiedettä ja taidetta 
edistävään tarkoitukseen tehdyn lahjoituksen pe
rusteella myönnettiin vuonna 1983 vähennysoi
keus 1 112 lahjoitusta koskevana. Vähennyskel
poisten lahjoitusten yhteismäärä samana vuonna 
oli noin 26 miljoonaa markkaa. Yhteisöjä, jotka 
lahjoituksensaajina ottivat vastaan vähennyskel
poisia lahjoituksia oli 136 kappaletta. 

Kulttuuriperinteen säilyttämiseksi tehtävät 
lahjoitukset eivät todennäköisesti olennaisesti li
sää vähennyskelpoisia lahjoituksia. Sen sijaan 
kehitysyhteistyöhön tehtävien lahjoitusten määriä 
on vaikea etukäteen arvioida. Asetetun kehitys
aputavoitteen kannalta vain valtiolle tehdyt lahjoi
tukset voidaan ottaa tulo- ja menoarvioon vaikut
tavina huomioon. Muiden kehitysapuun annet
tujen lahjoitusten määrä riippuu todennäköisesti 
niiden vastaanottajayhteisöjen määrästä, joille 
myönnetään oikeus vastaanottaa osittain tai ko
konaan vähennyskelpoisia lahjoituksia. Vähen
nyskelpoisten määrien seuranta on järjestettävis
sä, ja vähennettäviä määriä voidaan ehtoja asetta
malla tai vastaanottajayhteisöjen lukumäärää su
pistamalla tai laajentamalla tarvittaessa säädellä. 

Hakemus- ja nimeämismenettely sekä seuran
tajärjestelmä saattavat vaatia lisähenkilöstön 
paikkaamista. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

33 §:n 1 momentti. Tulo- ja varallisuusvero
lain 33 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan 
verovelvollinen saa valtionverotuksessa vähentää 
vähintään 5 000 markan ja enintään 150 000 
markan suuruiset lahjoitukset yleishyödylliseen 
tarkoitukseen sen mukaan kuin asetuksella sääde
tään. Tulo- ja varallisuusveroasetuksen 2 § rajoit
taa laissa mainittua lahjoituksen vähentämisoi
keutta usealla tavalla. Lahjoitustarkoituksina 
mainitaan asetuksessa maanpuolustusta edistävä 
tarkoitus, sodasta kärsimään joutuneiden autta
minen sekä tieteen ja taiteen tukeminen. Muihin 
tarkoituksiin tehtyjä lahjoituksia ei asetuksessa 

mainita. Vähentämiseen oikeutettujen verovel
vollisten piiriä on asetuksessa rajoitettu tieteen ja 
taiteen tukemisen osalta siten, että vähentämisoi
keus on vain tulo- ja varallisuusverolain 4 §:ssä 
mainituilla yhteisöillä. Asetuksessa annetaan li
säksi valtiovarainministeriölle mahdollisuus hy
väksyä lahjoitus vähennyskelpoiseksi vain osit
tain. Vähennyskelpoisten lahjoitusten vastaanot
tajayhteisöjä koskevat säännökset ovat kaikilta 
osin tulo- ja varallisuusveroasetuksessa. Lisäksi 
asetus sisältää tavanomaiset menettelyä koskevat 
ohjeet. 

Lahjoitusten vähentämisoikeuden laajuuden 
määrittämiseksi nykyistä tarkemmin tulo- ja 
varallisuusverolaissa ehdotetaan, että siinä mai-
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nittatsun lahjoitustarkoitus, vastaanottajayhtei
söt, vähentämiseen oikeutetut verovelvolliset ja 
se, onko viranomaisilla mahdollisuus hyväksyä 
vähennettäväksi vain osa lahjoitusmäärästä sekä 
vähennyskelpoisen lahjoituksen vähimmäis- ja 
enimmäismäärät. Muutos ehdotetaan toteutetta
vaksi säätämällä tulo- ja varallisuusverolakiin uusi 
33 a § ja kumoamaila nyt voimassa oleva tulo- ja 
varallisuusverolain 33 §:n 1 momentin 6 kohta. 
Uuteen pykälään sisältyisivät myös säännökset 
kehitysyhteistyöhön, humanitaariseen avustustoi
mintaan ja suomalaisen kulttuuriperinteen säilyt
tämiseksi tehtyjen lahjoitusten vähentämisoikeu
desta. Tarkempia säännöksiä vähentämismenette
lystä muulta osin annettaisiin edelleen asetukses
sa. 

33 a §:n 1 momentti. Säännösehdotuksen mu
kaan Suomen valtiolle tehdyt rahalahjoitukset 
olisivat verovelvollisen tuloista vähennettävissä, 
jos lahjoitukset tehdään maanpuolustusta edistä
vään tarkoitukseen, kehitysyhteistyöhön tai hu
manitaariseen avustustoimintaan kotimaassa tai 
ulkomailla. Tulo- ja varallisuusveroasetuksessa 
asetettaisiin vähentämisen edellytykseksi se, että 
verovelvollinen liittää veroilmoitukseensa asian
mukaisen tositteen lahjoituksen tekemisestä. 
(Asetusluonnos on tämän esityksen liitteenä.) 
Käytännössä lahjoitukset kehitysapuun tai huma
nitaariseen toimintaan tehtäisiin valtion postisiir
totilin kautta. Lahjoitustarkoitus tulisi osoitetuksi 
sillä, että tositteessa on kysymyksessä olevaa tar
koitusta varten avatun postisiirtotilin numero. 

Lahjoituksen vähentämisoikeudelle ei ehdoteta 
säädettäväksi vähimmäis- tai enimmäismäärää. 
Vähennysoikeus olisi kaikilla verovelvollisilla. 

33 a §:n 2 momentti. Yhdistyksille, laitoksille 
tai säätiöille tehdyt lahjoitukset kehitysyhteis
työhön tai humanitaariseen avustustoimintaan 
ehdotetaan säädettäväksi vähennyskelpoisiksi vä
hintään 300 markan tai enintään 15 000 mar
kan määräisinä rahalahjoituksina. Vähimmäisraja 
on tarpeen verotuksen monimutkaistamisen estä
miseksi. Ylärajaa puoltavat valtiontaloudelliset 
syyt. Valtiovarainministeriö, joka nimeää asetuk
sessa mainitulla tavalla vähennyskelpoisten lah
joitusten saajayhteisöt, voisi hyväksyä lahjoituk
sen vain osittain vähennyskelpoiseksi ja asettaa 
vähennyskelpoisuudelle muitakin ehtoja. Vii
meksi mainittu asetussäännös olisi tarpeen esi
merkiksi lahjoitusvarojen tilityksen valvomiseksi. 

Sodassa kärsimään joutuneiden avustaminen, 
joka voimassa olevan lainsäädännön mukaan on 
eräs vähennyskelpoisista lahjoituskohteista, ta-

pahtuu järjestöjen kautta. Se tulisi puheena ole
van kohdan soveltamisalaan osana humanitaarista 
avustustoimintaa. Vähennyskelpoisen lahjoituk
sen vähimmäismäärä alenisi ehdotuksen mukaan 
5 000 markasta 1 000 markkaan. Enimmäismää
rää, joka voimassa olevassa laissa on 150 000 
markkaa, ei ehdoteta muutettavaksi. 

Vastaanottajayhteisöjen rajaaminen vain suu
rimpiin ja edustavimpiin on välttämätöntä vää
rinkäytösten estämiseksi ja hallinnon toimivuu
den takaamiseksi. Sen vuoksi asetuksessa on lah
joituksen vähennyskelpoisuuden edellytykseksi 
asetettu, että vastaanottajayhteisö tekee hake
muksen valtiovarainministeriölle tullakseen hy
väksytyksi saajayhteisöksi. Päätös voidaan antaa 
useaksi vuodeksi. Tässäkin tapauksessa verovel
vollisen on osoitettava lahjoitus tehdyksi veroil
moitukseen liitettävällä asianmukaisella todistuk
sella. Vähennysoikeus koskisi kaikkia verovelvolli
sia. 

33 a §:n 3 momentti. Säännösehdotuksen mu
kaan suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttämi
seksi tehdyt rahalahjoitukset olisivat vähennyskel
poisia tulo- ja varallisuusverolain 4 §:ssä maini
tuille yhteisöille. Toiminnan luonne ja laajuus 
huomioon ottaen kyseisten lahjoitusten vähim
mäismääräksi ehdotetaan 5 000 markkaa. Enim
mäismäärää kyseisille lahjoituksille ei ehdoteta. 
Lahjoituksensaajina voisivat ehdotuksen mukaan 
olla esimerkiksi Suomen kulttuuriperinnön säätiö 
ja Työväen perinne r.y. Verohallitus nimeäisi 
lahjoitusten verovapauslautakuntaa kuultuaan 
saajayhteisöt. 

Tarkemmat säännökset lahjoitusten vähentä
misestä olisivat soveltuvin osin samat kuin tieteen 
ja taiteen tukemiseksi tehtyjen lahjoitustenkin 
osalta. 

Säännös koskee myös lahjoituksia tieteen ja 
taiteen tukemiseen. Vähimmäis- ja enimmäis
määriä ei tältäosin ehdoteta nykyisistä 5 000 ja 
150 000 markasta muutettaviksi. Vähennysoikeus 
voidaan myöntää vain tulo- ja varallisuusverolain 
4 §:ssä mainituille yhteisöille, kuten nykyisinkin. 
Säännökseen on voimassa olevasta laista poiketen 
lisätty määreet siitä, että lahjoituksen saajan on 
oltava suomalainen. Lisäys on tarpeen, koska 
kehitysapuun ja humanitaariseen toimintaan teh
dyt lahjoitukset voidaan suunnata myös ulko
maille. 

Asetuksessa on tähänkin saakka ollut säännök
siä tieteen ja taiteen tukemiseksi tehtyjen lahjoi
tusten vähentämiseksi lahjoittajayhteisöjen tulos
ta. Verohallitus nimeäisi tiedettä tai taidetta 
kuten kulttuuriperinteen säilyttämistäkin tukevat 
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yhdistykset, laitokset ja säätiöt hankittuaan lau
sunnon lahjoitusten verovapauslautakunnalta. 
Nimeämispäätös voitaisiin muuttuneiden olosuh
teiden vuoksi peruuttaa, kuten tiedettä ja taidet
ta edistävien lahjoitusten osalta nykyisinkin. 

Lahjoittaja osoittaa lahjoituksen tehdyksi Iah
joituksensaajan antamalla todistuksella, joka lii
tetään veroilmoitukseen. 

2. Voimaantulo ja soveltaminen 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan heti kun 
eduskunta on sen hyväksynyt. Sitä sovellettaisiin 
ensimmäisen kerran vuodelta 1986 toimitettavas
sa valtionverotuksessa, ja se koskisi verovuonna 
1986 ja sen jälkeen tehtyjä lahjoituksia. 

Yhdistykset, laitokset ja säätiöt, jotka valtiova
rainministeriö on voimassa olevien säännösten 

mukaan nimennyt tieteen ja taiteen tukemiseksi 
tehtyjen lahjoitusten saajayhteisöiksi, katsottai
siin nimeämispäätöksessä mainitun ajan, päätök
sessä sanotuin edellytyksin esityksessä ehdotetun 
lain mukaan nimetyiksi. 

3. Säätämisjärjestys 

Ehdotus ei nykyisiin säännöksiin verrattuna 
laajenna valtuutta antaa asetuksella lahjoitusten 
vähentämisoikeutta koskevia säännöksiä. Koska 
ehdotuksella ei ole verotusta kiristävää vaikutus
ta, se olisi käsiteltävä valtiopäiväjärjestyksen 
66 §:n mukaisessa säätämisjärjestyksessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
tulo- ja varallisuusverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 31 päivänä joulukuuta 1974 annetun tulo- ja varallisuusverolain (1043/74) 33 §:n 1 

momentin 6 kohta, sellaisena kuin se on 18 päivänä kesäkuuta 1981 annetussa laissa (432/81), sekä 
lisätään lakiin uusi 33 a § seuraavasti: 

33 a § 
Verovelvollinen saa vähentää valtionverotuk

sessa tulostaan rahalahjoituksen, joka on tehty 
Suomen valtiolle käytettäväksi Suomen maan
puolustusta edistävään tarkoitukseen, kehitysyh
teistyöhön tai humanitaariseen avustustoimin
taan kotimaassa tai ulkomailla. 

V erovelvollinen saa siten kuin asetuksella sää
detään osittain tai kokonaan vähentää valtionve
rotuksessa tulostaan valtiovarainministeriön ni
meämälle yhdistykselle, laitokselle tai säätiölle 
tehdyn 

1) vähintään 300 markan ja enintään 15 000 
markan määräisen rahalahjoituksen, joka on tar
koitettu käytettäväksi kehitysyhteistyöhön tai 1 
momentissa mainittuun avustustoimintaan, sekä 

2) vähintään 1 000 markan ja enintään 
150 000 markan määräisen rahalahjoituksen, jo-

ka on tarkoitettu käytettäväksi sodasta kärsimään 
joutuneiden avustamiseen. 

Edellä 4 §:ssä tarkoitettu yhteisö saa siten, 
kuin asetuksella säädetään, vähentää valtionvero
tuksessa tulostaan 

1) vähintään 5 000 markan määräisen rahalah
joituksen, joka on tehty suomalaisen kulttuuripe
rinteen säilyttämistä edistävään tarkoitukseen 
Suomen valtiolle, suomalaiselle yliopistolle tai 
korkeakoululle taikka verohallituksen nimeämäl
le suomalaiselle yhdistykselle, laitokselle tai sääti
ölle, jonka varsinaisena tarkoituksena on suoma
laisen kulttuuriperinteen säilyttäminen, sekä 

2) vähintään 5 000 markan ja enintään 
150 000 markan määräisen rahalahjoituksen, jo
ka on tehty tiedettä tai taidetta edistävään tarkoi
tukseen Suomen valtiolle, suomalaiselle yliopis-
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tolle tai korkeakoululle tai verohallituksen ni
meämälle suomalaiselle yhdistykselle, laitokselle 
tai säätiölle, jonka varsinaisena tarkoituksena on 
tieteen tai taiteen tukeminen. 

Tämä laki tulee voimaan pa1vana 
kuuta 198 . Sitä sovelletaan ensimmäisen kerran 
vuodelta 1986 toimitettavassa verotuksessa. 

Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 1986 

Yhdistys, laitos tai säätiö, jonka varsinaisena 
tarkoituksena on tieteen tai taiteen tukeminen ja 
jonka valtiovarainministeriö ennen tämän lain 
voimaan tuloa on nimennyt oikeutetuksi vastaan
ottamaan vähennyskelpoisia lahjoituksia, on oi
keutettu nimeämispäätöksessä mainitun ajan ja 
siinä mainituin edellytyksin vastaanottamaan täl
laisia lahjoituksia. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Pekka Vennamo 
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Liite 1 

Laki 
tulo- ja varallisuusverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 31 päivänä joulukuuta 1974 annetun tulo- ja varallisuusverolain (1043/74) 33 §:n 1 

momentin 6 kohta, sellaisena kuin se on 18 päivänä kesäkuuta 1981 annetussa laissa (432/81), sekä 
lisätään lakiin uusi 33 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

33 § 
Valtionverotuksessa saa verovelvollinen vähen

tää lisäksi: 

6) vähintään 5 000 markan ja enintään 
150 000 markan suuruiset lahjoitukset yleishyö
dylliseen tarkoitukseen, sen mukaan kuin asetuk
sella säädetään, sekä 

(kumotaan) 

33 a § 
Verovelvollinen saa vähentää valtionverotuk

sessa tulostaan rahalahjoituksen, joka on tehty 
Suomen valtiolle käytettäväksi Suomen maan
puolustusta edistävään tarkoitukseen, kehitysyh
teistyöhön tai humanitaariseen avustustoimin
taan kotimaassa tai ulkomatl!a. 

Verovelvollinen saa siten kuin asetuksella sää
detään osittain tai kokonaan vähentää valtionve
rotuksessa tulostaan valtiovarainministeriön ni
meämälle yhdistykselle, laitokselle tai säätiölle 
tehdyn 

1) vähintään 300 markan ja enintään 15 000 
markan määrätsen rahalahjoituksen, joka on tar
koitettu käytettäväksi kehitysyhteistyöhön tai 1 
momenttssa mainittuun avustustoimintaan, sekä 

2) vähintään 1 000 markan ja enintään 
150 000 markan määrätsen rahalahjoituksen, jo
ka on tarkoitettu käytettäväksi sodasta kärsimään 
joutuneiden avustamiseen. 

Edellä 4 §:ssä tarkoitettu yhtetsö saa siten, 
kuin asetuksella säädetään vähentää valtionvero
tuksessa tulostaan 

1) vähintään 5 000 markan määrätsen rahalah
joituksen, joka on tehty suomalaisen kulttuuripe
rinteen säzlyttämzstä edzstävään tarkoitukseen 
Suomen valtiolle, suomalaiselle yliopistolle tai 
korkeakoululle taikka verohallituksen nimeämät-
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Voimassa oleva laki 
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Ehdotus 

Ie suomalaiselle yhdistykselle, laitokselle tai sääti· 
ölle, jonka varsinaisena tarkoituksena on suoma
laisen kulttuuriperinteen säilyttäminen, sekä 

2) vähintään 5 000 markan ja enintään 
150 000 markan määrätsen rahalahjoituksen, jo
ka on ehty tiedettä tai taidetta edtstävään tarkoi
tukseen Suomen valtiolle, suomalatselle yliopts
tolle tai korkeakoululle tai verohallituksen nime
ämä/te suomalatselle yhdistykselle, laitokselle tai 
säätiölle, jonka varsinaisena tarkoituksena on tie
teen tai taiteen tukeminen. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . Sitä sovelletaan ensimmäisen kerran 
vuodelta 1986 toimitettavassa verotuksessa. 

Yhdzstys, laitos tai säätiö, jonka varsinazsena 
tarkoituksena on tieteen tai taiteen tukeminen ja 
jonka valtiovarainmintsteriö ennen tämän lain 
voimaantuloa on nimennyt oikeutetuksi vastaan
ottamaan vähennyskelpotsia lahjoituksia, on oi
keutettu nimeämispäätöksessä mainitun ajan ja 
siinä mainituin edellytyksin vastaanottamaan täl
laisia lahjoituksia. 
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Liite 2 

Asetus 
tulo- ja varallisuusveroasetuksen muuttamisesta 

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä 
muutetaan 31 päivänä joulukuuta 1974 annetun tulo- ja varallisuusveroasetuksen (1056/74) 2 ja 

2 a §, 
sellaisina kuin ne ovat, 2 § osittain muutettuna 30 päivänä joulukuuta 1981 annetulla asetuksella 

(1052/81) ja 2 a § viimeksi mainitussa asetuksessa, näin kuuluviksi: 

2 § 
Verovelvollinen voi vähentää tulostaan lahjoi

tuksen, jos verovelvollisen veroilmoitukseen liite
tyllä asianmukaisella todistuksella osoitetaan, et
tä lahjoitus on tehty verovuonna tulo- ja varalli
suusverolain 33 a §:n 1 ja 2 momentissa mainit
tuihin tarkoituksiin. 

Valtiovarainministeriö voi tulo- ja varallisuus
verolain 33 a §:n 2 momentissa tarkoitetun 
lahjoituksen saajan hakemuksesta päättää, että 
sille määrättynä aikana tehdyt lahjoitukset voi
daan päätöksessä mainituin ehdoin vähentää lah
joittajan tulosta. 

Tulo- ja varallisuusverolain 33 a §:n 3 momen
tissa tarkoitetut lahjoitukset voidaan vähentää 
yhteisön tulosta, jos yhteisön veroilmoitukseen 
liitetyllä Iahjoituksensaajan antamalla todistuk
sella osoitetaan lahjoitus tehdyksi. 

Verohallitus nimeää kerrallaan enintään vii
deksi vuodeksi tulo- ja varallisuusverolain 
33 a §:n 3 momentissa tarkoitetut tiedettä, tai
detta tai kulttuuriperinteen säilyttämistä tukevat 
yhdistykset, laitokset tai säätiöt. Ennen nimeä-

2 438500591B 

mistä verohallituksen on hankittava lausunto 
valtiovarainministeriön asettamaita lautakunnalta 
(lahjoitusten verovapauslautakunta), jonka jäse
ninä ovat valtiovarainministeriön virkamies pu
heenjohtajana, kaksi opetusministeriön virka
miestä sekä yksi Suomen Akatemian ja yksi 
taiteen keskustoimikunnan valitsema henkilö. 

2 a § 
Verohallituksen on lahjoitusten verovapauslau

takuntaa kuultuaan petuutettava edellä 2 §:n 4 
momentissa tarkoitettu yhteisön nimeämispäätös, 
jos havaitaan, että yhteisön varsinaisena tehtävä
nä ei enää ole tieteen tai taiteen tukeminen tai 
kulttuuriperinteen säilyttäminen, taikka jos yh
teisö ei muutoin täytä sille nimeämispäätöksessä 
asetettuja ehtoja. Ennen nimeämispäätöksen pe
ruuttamista yhteisölle on varattava tilaisuus tulla 
asiassa kuulluksi. 

Tämä asetus tulee voimaan päivänä 
kuuta 1986. Sitä sovelletaan ensimmäisen kerran 
verovuodelta 1986 toimitettavassa verotuksessa. 




