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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tulo- ja varallisuusverolain 
36 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Vuosina 1984-1987 väliaikaisesti voimassa ol
leen tulo- ja varallisuusverolain säännöksen mu
kaan kunnallisverotuksen invalidivähennys on 
voitu tehdä myös pelkästä eläketulosta vähintään 
sen suuruisena, kuin se on myönnetty verovelvol-

liselle vuodelta 1982 toimitetussa kunnallisvero
tuksessa. Esityksessä ehdotetaan, että säännöstä 
sovellettaisiin vielä vuodelta 1988 toimitettavassa 
kunnallisverotuksessa. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja ehdotettu 
muutos 

Kansaneläkeuudistuksen yhteydessä invalidivä
hennyksen tekeminen kunnallisverotuksessa ra
joitettiin muihin ansiotuloihin kuin eläketuloi
hin. Menettely koettiin kuitenkin epäkohdaksi 
erityisesti silloin, kun pelkkää eläketuloa saava 
verovelvollinen oli ollut vähennykseen oikeutettu 
ennen vuotta 1983. Uudistuksen vaikutuksia lie
vennettiin myöhemmin vuosiksi 1984-1987 sää
detyllä väliaikaisella tulo- ja varallisuusverolain 
säännöksellä (1097/83). Sen mukaan mainittuina 
vuosina invalidivähennys kunnallisverotuksessa 
tehtiin saman suuruisena, kuin se oli myönnetty 
verovelvolliselle vuonna 1982, vaikka saajalla ei 
ollut muuta ansiotuloa kuin eläketuloa. Jos vero
velvollinen oli muiden säännösten mukaan vuosi
na 1984-1987 oikeutettu vuoden 1982 invalidi
vähennystä suurempaan vähennykseen, myönnet
tiin po. säännöksen mukaan kyseinen suurempi 
invalidivähennys. 

Tässä esityksessä ehdotetaan, että väliaikaisena 
voimassa olleen tulo- ja varallisuusverolain 36 §:n 
5 momentin soveltamisaikaa jatkettaisiin yhdellä 
vuodella, ja kunnallisverotuksen invalidivähennys 
myönnettäisiin eläketulosta vielä vuodelta 1988 
toimitettavassa verotuksessa edellä kerrotulla ta-
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valla. Asian lopullinen järjestäminen toteutetaan 
kokonaisverouudistuksen yhteydessä. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Väliaikaismuutoksen jatkaminen vuodeksi 
1988 alentaisi kuntien verotuloja noin 80 miljoo
naa markkaa ja kansaneläkelaitoksen ja seurakun
tien verotuloja yhteensä noin 15 miljoonaa mark
kaa. 

3. Voimaantulo ja soveltaminen 

Säännös ehdotetaan saarettavaksi voimaan vuo
den 1988 alusta. Sitä sovellettaisiin vuodelta 
1988 toimitettavassa kunnallisverotuksessa. 

4. Säätämisjärjestys 

Lakiehdotus olisi käsiteltävä valtiopäiväjärjes
tyksen 66 § :n mukaisessa säätämisjärjestyksessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
tulo- ja varallisuusverolain 36 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 31 päivänä joulukuuta 1974 annettuun tulo- ja 
varallisuusverolain 36 § :ään 29 päivänä joulukuuta 1983 annetulla lailla ( 1097183) väliaikaisesti lisätty 
5 momentti näin kuuluvaksi: 

36 § 

Verovelvollinen, jolla on ollut veronalaista 
eläketuloa vuonna 1982, saa vuosilta 1984-1988 
toimitettavissa kunnallisverotuksissa vähentää sen 
suuruisen invalidivähennyksen, johon hänellä on 
oikeus vuodelta 1982 toimitettavassa kunnallis-

Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 1987 

verotuksessa, jollei hän vuosina 1984-1988 voi
massa olevien säännösten perusteella ole oikeu
tettu tätä suurempaan invalidivähennykseen. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1988. Sitä sovelletaan verovuodelta 1988 
toimitettavassa kunnallisverotuksessa. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Valtiovarainministeri Erkki Liikanen 
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Liite 

Laki 
tulo- ja varallisuusverolain 36 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 31 päivänä joulukuuta 1974 annettuun tulo- ja 
varallisuusverolain 36 § :ään 29 päivänä joulukuuta 1983 annetulla lailla ( 1097183) väliaikaisesti lisätty 
5 momentti näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

36 § 

Verovelvollinen, jolla on ollut veronalaista 
eläketuloa vuonna 1982, saa vuosilta 1984-1987 
toimitettavissa kunnallisverotuksissa vähentää sen 
suuruisen invalidivähennyksen, johon hänellä on 
oikeus vuodelta 1982 toimitettavassa kunnallis
verotuksessa, jollei hän vuosina 1984-1987 voi
massa olevien säännösten perusteella ole oikeu
tettu tätä suurempaan invalidivähennykseen. 

Verovelvollinen, jolla on ollut veronalaista 
eläketuloa vuonna 1982, saa vuosilta 1984-1988 
toimitettavissa kunnallisverotuksissa vähentää sen 
suuruisen invalidivähennyksen, johon hänellä on 
oikeus vuodelta 1982 toimitettavassa kunnallis
verotuksessa, jollei hän vuosina 1984-1988 voi
massa olevien säännösten perusteella ole oikeu
tettu tätä suurempaan invalidivähennykseen. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1988. Sitä sovelletaan verovuodelta 1988 
toimitettavassa kunnallisverotuksessa. 




