
1992 vp - HE 62 

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tulo- ja varalli
suusverolain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Kaupallisten sihteerien toiminta siirretään 1 
päivästä syyskuuta 1992 Suomen Ulkomaan
kauppaliitto ry:n tehtäväksi samalla kun vas
taavien tehtävien hoitaminen ulkoasiainminis
teriässä lopetetaan. 

Kaupallisten sihteereiden ja muun Suomen 
Ulkomaankauppaliitto ry:n palvelukseen hal
lintouudistuksen yhteydessä siirtyvän henkilös
tön verotuksellinen asema on tarkoitus säilyt
tää ennallaan. Tämän johdosta tulo- ja varal-

lisuusverolaissa olevaa Suomessa asumisen kä
sitettä, erityisten menojen kattamiseksi tarkoi
tettujen korvausten verovapautta ja niin sanot
tua kuuden kuukauden sääntöä ehdotetaan 
tarkistettavaksi eräiden Suomen Ulkomaan
kauppaliitto ry:n palveluksessa olevien henki
löiden osalta. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 
päivänä syyskuuta 1992. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

1.1. Yleistä 

Kaupalliset sihteerit siirtyvät l päivästä syys
kuuta 1992 ulkoasiainministeriöstä Suomen Ul
komaankauppaliitto ry:n palvelukseen. Kuten 
tähänkin asti kaupalliset sihteerit palkataan 
ulkomaille. Heidän avukseen voidaan palkata 
henkilöstöä Suomesta tai ulkomailta. Kaupal
liset sihteerit toimivat pääsääntöisesti Suomen 
ulkomaanedustuksen edustustoissa. Edustuston 
jäsenen ominaisuudessa he ovat edustuston 
päällikön johdon ja valvonnan alaisia. Opera
tiivisen toiminnan osalta ja myös hallinnollises
ti he saavat toimintaohjeet Suomen Ulkomaan
kauppaliitto ry:ltä. 
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1.2. Kaupallisten sihteereiden ja avustavan 
henkilöstön Suomessa asuminen 

Nykyisin valtioon palvelussuhteessa olevat 
kaupalliset sihteerit ja lähetetty toimistohenki
lökunta katsotaan Suomessa asuviksi tulo- ja 
varallisuusverolain 13 §:n nojalla. Kaupallisten 
sihteereiden ja muun kysymyksessä olevan hen
kilöstön verotuksellisen aseman ennallaan säi
lyttämiseksi sekä ulkomaanedustuksen virka
miesten kanssa yhdenmukaisen verotuskohte
lun ylläpitämiseksi esityksessä ehdotetaan, että 
tulo- ja varallisuusverolain 13 §:n 2 momentissa 
säädettäisiin Suomessa asuvaksi myös Suomen 
Ulkomaankauppaliitto ry:n tehtävissä ulko
mailla työskentelevä Suomen kansalainen, joka 
välittömästi ennen tätä työtä koskevan työso
pimuksen tekemistä on asunut Suomessa. 
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1.3. Tulon veronalaisuus ulkomailla työs
kentelystä saadun tulon osalta 

Nykyisin valtioon palvelussuhteessa oleville 
kaupallisille sihteereille ja lähetetylle toimisto
henkilökunnalle maksettavat paikalliskorotuk
set ja erityisten menojen kattamiseksi tarkoite
tut korvaukset eivät ole veronalaista palkkatu
loa tulo- ja varallisuusverolain 53 §:n nojalla. 

Kaupallisten sihteereiden ja muun kysymyk
sessä olevan henkilöstön verotuksellisen ase
man ennallaan säilyttämiseksi sekä ulko
maanedustuksen virkamiesten kanssa yhden
mukaisen verotuskohtelun ylläpitämiseksi esi
tyksessä ehdotetaan, että tulo- ja varallisuusve
rolain 53 §:ssä tarkoitetut paikalliskorotukset 
ja erityisten menojen kattamiseksi tarkoitetut 
korvaukset eivät olisi veronalaista palkkatuloa 
myöskään silloin, kun ne maksetaan Suomen 
Ulkomaankauppaliitto ry:n toimesta ja ne eivät 
ylitä vastaavia ulkomaanedustuksen virkamie
hen paikalliskorotusta tai muuta korvausta. 
Samassa yhteydessä lainkohdassa olevasta ve
rovapaiden korvausten luettelosta ehdotetaan 
poistettaviksi sellaiset palkkiot tai korvaukset, 
joita ei enää makseta, samalla kun sanamuotoa 
muutenkin ajanmukaistettaisiin. 

Nykyisin valtioon palvelussuhteessa olevien 
kaupallisten sihteerien ja lähetyn toimistohen
kilökunnan palkkatulo ei ole Suomessa vero
vapaata tuloa tulo- ja varallisuusverolain 54 §:n 
nojalla. 

Kaupallisten sihteereiden ja muun kysymyk
sessä olevan henkilöstön verotuksellisen ase
man ennallaan säilyttämiseksi sekä ulkomaan 
edustuksen virkamiesten kanssa yhdenmukai
sen verotuskohtelun ylläpitämiseksi esityksessä 
ehdotetaan, että tulo- ja varallisuusverolain 

54 §:ssä tarkoitettu palkkatulo on veronalaista 
tuloa myös silloin, kun se on saatu Suomen 
Ulkomaankauppaliitto ry:ltä. 

2. Esityksen organisatoriset ja ta
loudelliset vaikutukset 

Koska näiden muutosten tarkoituksena on 
kaupallisten sihteereiden ja muun Suomen Ul
komaankauppaliitto ry:n palvelukseen hallinto
uudistuksen yhteydessä siirtyvän henkilöstön 
verotuksellisen aseman säilyttäminen ennal
laan, ehdotetuilla muutoksilla ei ole organisa
torisia vaikutuksia taikka olennaista taloudel
lista merkitystä. 

3. Asian valmistelu 

Lakiehdotus on valmisteltu virkatyönä. 

4. Säätämisjärjestys 

Lakiehdotus olisi käsiteltävä valtiopäiväjär
jetyksen 68 §:n mukaisessa yhtä vuotta pidem
mältä ajalta kannettavaa veroa koskevassa 
säätämisjärjestyksessä. 

5. Voimaantulo 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 
päivänä syyskuuta 1992, ja sitä on tarkoitus 
soveltaa ensimmäisen kerran vuodelta 1992 
toimitettavassa verotuksessa. 

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

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 29 päivänä joulukuuta 1988 annetun tulo- ja varallisuusverolain (1240/88) 13 §:n 2 

momentti, 53 § ja 54 §:n 1 momentti, 
näistä 13 §:n 2 momentti sellaisena kuin se on 21 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa 

(1166/90), seuraavasti: 

13§ 

Suomessa asuvaksi katsotaan myös: 
1) Suomen ulkomaanedustuksessa palveleva 

lähetettyyn henkilöstöön kuuluva Suomen kan
salainen, joka on palvelussuhteessa Suomen 
valtioon; 

2) Suomen Ulkomaankauppaliitto r.y:n teh
tävissä ulkomailla työskentelevä Suomen kan
salainen, joka välittömästi ennen tätä työtä 
koskevan työsopimuksen tekemistä on asunut 
Suomessa. 

53§ 
Veronalaista palkkatuloa ei ole: 
1) ulkomaanedustuksessa palvelevan tai 

muun Suomen valtioon palvelussuhteessa ole
van, ulkomaille sijoitetun henkilön paikallisko
rotus tai valtion maksama muu ulkomailla 
suoritetusta työstä tai paikallisista erikoisola
suhteista johtovien erityisten menojen kattami
seksi tarkoitettu korvaus eikä myöskään Suo
men Ulkomaankauppaliitto r.y:een työsuhtees
sa olevan, ulkomaille sijoitetun henkilön pai
kalliskorotus tai Suomen Ulkomaankauppaliit
to r.y:n maksama muu ulkomailla suoritetusta 
työstä tai paikallisista erikoisalasuhteista joh
tovien erityisten menojen kattamiseksi tarkoi
tettu korvaus siltä osin kuin ne eivät ylitä 

Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 1992 

vastaavaa ulk omaaned ustuksessa palvelevan 
henkilöstön paikalliskorotusta tai muuta edellä 
tarkoitettua korvausta; 

2) palkka tai palkkio, jonka Yhdistyneet 
Kansakunnat tai jokin sen erityisjärjestö mak
saa muualla kuin Suomessa suoritetusta asian
tuntijatehtävästä. 

54§ 
Veronalaista palkkatuloa ei ole verovelvolli

sen 
1) saman työnantajan palveluksessa ulko

mailla tai 
2) samassa valtiossa ulkomailla suorittamas

ta työstä saama palkka ( ulkomaantyötulo), jos 
hänen tästä työstä aiheutuva oleskelunsa ulko
mailla ( ulkomaantyöskentely) on kestänyt tai 
sen voidaan olettaa kestävän yhtäjaksoisesti 
vähintään kuusi kuukautta. Palkkatulo on kui
tenkin veronalaista tuloa, jos se on saatu 
valtiolta, kunnalta tai muulta suomalaiselta 
julkisoikeudelliselta yhteisöitä tai Suomen Ul
komaankauppaliitto r.y:ltä taikka jos se on 
saatu suomalaisessa vesi- tai ilma-aluksessa 
tehdystä työstä. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
''\ kuuta 1992. 

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuo
delta 1992 toimitettavassa verotuksessa. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOMSTO 

Valtiovarainministeri Iiro Viinanen 
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Liite 

Laki 
tulo- ja varallisuusverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 29 päivänä joulukuuta 1988 annetun tulo- ja varallisuusverolain (1240/88) 13 §:n 2 

momentti, 53 § ja 54 §:n 1 momentti, 
näistä 13 §:n 2 momentti sellaisena kuin se on 21 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa 

(1160/90), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

13§ 

Suomessa asuvaksi katsotaan myös Suomen 
ulkomaanedustuksessa palveleva lähetettyyn 
henkilöstöön kuuluva Suomen kansalainen, jo
ka on palvelussuhteessa Suomen valtioon. 

53§ 
Veronalaista palkkatuloa ei ole: 
1) ulkomaanedustuksessa palveleva tai muun 

Suomen valtioon palvelussuhteessa olevan, ul
komaille sijoitetun henkilön virantoimituspalk
kio, paikalliskorotus, kurssi- ja hintavaihtelutap
pion korvaus tai valtion maksama muu ulko
mailla suoritetusta työstä tai tehtävästä johtu
vien erityisten menojen kattamiseksi tarkoitettu 
korvaus; 

2) palkka tai palkkio, jonka Yhdistyneet 
kansakunnat tai jonkin sen erityisjärjestö mak
saa muualla kuin Suomessa suoritetusta asian
tuntijatehtävästä. 

Suomessa asuvaksi katsotaan myös: 
1) Suomen ulkomaan edustuksessa palveleva 

lähetettyyn henkilöstöön kuuluva Suomen kan
salainen, joka on palvelussuhteessa Suomen 
valtioon; 

2) Suomen Ulkomaankauppaliitto r.y:n tehtä
vissä ulkomailla työskentelevä Suomen kansalai
nen, joka välittömästi ennen tätä työtä koskevan 
työsopimuksen tekemistä on asunut Suomessa. 

53§ 
Veronalaista palkkatuloa ei ole: 
1) ulkomaanedustuksessa palvelevan tai 

muun Suomen valtioon palvelussuhteessa ole
van, ulkomaille sijoitetun henkilön paikallisko
rotus tai valtion maksama muu ulkomailla 
suoritetusta työstä tai paikallisista erikoisola
suhteista johtuvien erityisten menojen kattami
seksi tarkoitettu korvaus eikä myöskään Suo
men Ulkomaankauppaliitto r.y:een työsuhteessa 
olevan, ulkomaille sijoitetun henkilön paikallis
korotus tai Suomen Ulkomaankauppaliitto r.y:n 
maksama muu ulkomailla suoritetusta työstä tai 
paikallisista erikoisalasuhteista johtuvien erityis
ten menojen kattamiseksi tarkoitettu korvaus 
siltä osin kun ne eivät ylitä vastaavaa ulko
maanedustuksessa palvelevan henkilöstön paikal
liskorotusta tai muuta edellä tarkoitettua korva
usta; 

2) palkka tai palkkio, jonka Yhdistyneet 
Kansakunnat tai jokin sen erityisjärjestö mak
saa muualla kuin Suomessa suoritetusta asian
tuntijatehtävästä. 
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Voimassa oleva laki 

54§ 
Veronalaista palkkatuloa ei ole verovelvolli

sen 
l) saman työnantajan palveluksessa ulko

mailla tai 
2) samassa valtiossa ulkomailla suorittamas

ta työstä saama palkka ( ulkomaantyötulo), jos 
hänen tästä työstä aiheutuva oleskelunsa ulko
mailla ( ulkomaantyöskentely) on kestänyt tai 
sen voidaan olettaa kestävän yhtäjaksoisesti 
vähintään kuusi kuukautta. Palkkatulo on kui
tenkin veronalaista tuloa, jos se on saatu 
valtiolta, kunnalta tai muulta suomalaiselta 
julkisoikeudelliselta yhteisöitä taikka jos se on 
saatu suomalaisessa vesi- tai ilma~aluksessa 
tehdystä työstä. 

Ehdotus 

54§ 
Veronalaista palkkatuloa ei ole verovelvolli

sen 
1) saman työnantajan palveluksessa ulko

mailla tai 
2) samassa valtiossa ulkomailla suorittamas

ta työstä saama palkka ( ulkomaantyötulo), jos 
hänen tästä työstä aiheutuva oleskelunsa ulko
mailla ( ulkomaantyöskentely) on kestänyt tai 
sen voidaan olettaa kestävän yhtäjaksoisesti 
vähintään kuusi kuukautta. Palkkatulo on kui
tenkin veronalaista tuloa, jos se on saatu 
valtiolta, kunnalta tai muulta suomalaiselta 
julkisoikeudelliselta yhteisöitä tai Suomen Ul
komaankauppaliitto r.y:ltä taikka jos se on 
saatu suomalaisessa vesi- tai ilma-aluksessa 
tehdystä työstä. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1992. 

päivänä 

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodel
ta 1992 toimiteltavassa verotuksessa. 




