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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja tulo
verolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan tuloverolakia ja tu
loverolain 101 §:ää koskevaa voimaantulo
säännöstä muutettavaksi. 

Esityksessä ehdotetaan, että ylimääräinen 
korkovähennys kumotaan. Lisäksi ehdote
taan, että oman asunnon luovutustappion saa 
vähentää luovutusvoitosta, jos asunnosta saa
tu luovutusvoittokin olisi veronalaista. Koti
talouksien työnantajana saaman työllistämis-

tuen ja työmarkkinatuen verovapautta ehdo
tetaan jatkettavaksi vuoden 2000 loppuun. 
Niin ikään ehdotetaan eläketulovähennyksen 
voimaantulosäännöksen tarkistamista. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuo
den 2000 alusta. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2000 talous
arvioehdotukseen ja on tarkoitettu käsiteltä
väksi sen yhteydessä. 

PERUSTELUT 

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset 

1.1. Ylimääräisen korlwvähennyksen 
poistaminen 

Vuonna 1993 toteutetun verouudistuksen 
yhteydessä säädettiin verosta tehtävä ylimää
räinen korkovähennys kompensoimaan asun
to- ja opintolainojen verovähennyksestä saa
tavan hyödyn pienenemistä. Aikaisemmin 
asunto- ja opintolainan korot oli voinut vä
hentää tulosta. Kun korkovähennys muuttui 
pääomaverokannalla verosta tehtäväksi vä
hennykseksi, vähennyksestä saatava hyöty 
pieneni niillä, joiden marginaaliveroprosentti 
ylitti silloisen pääomaverokannan eli 25 pro
senttia. Eduskuntakäsittelyssä vähennys 
muutettiin koskemaan myös niitä verovel
vollisia, joiden marginaaliveroprosentti oli 
alle 25 prosenttia. 

Tuloverolain (1535/1992) 144 §:n mukaan 
ylimääräinen korkovähennys myönnetään 
kymmenenä vuotena (1993-2002). Vähen
nyksen määrä alenee asteittain. Alkujaan 
täysimääräinen vähennys oli 17,5 prosenttia 
vuodelta 1992 toimitetussa verotuksessa il
moitetuista vähennyskelpoisista asunto- ja 
opintovelan koroista laissa olevaan ylärajaan 
saakka. Vuodesta 1996 lukien ylimääräisenä 
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korkovähennyksenä on voinut vähentää 5 
prosenttia vuoden 1992 koroista. Ylimääräi
nen korkovähennys myönnetään täysimää
räisenä, jos verovelvollisen vuoden 1993 
valtionverotuksessa verotettavan ansiotulon 
määrä oli vähintään 160 000 markkaa. Jos 
se oli tätä pienempi, vähennys pienenee as
teittain. 

Ylimääräinen korkovähennys myönnetään 
kaavamaisesti vuoden 1992 lopun tilanteen 
mukaisena. Vähennyksen saajien joukko py
syy siten vuosittain lähes samana. Vähennys 
myönnetään vuosittain noin 925 000 vero
velvolliselle. Vähennyksen suuruus on ny
kyisellään yksinäisellä enimmillään 1 250 
markkaa vuodessa. Lapsiperheellä vähennyk
sen määrä voi olla enimmillään 2 500 mark
kaa vuodessa. Käytännössä vähennyksen 
saajista noin puolella vähennyksen määrä on 
enintään 300 markkaa vuodessa. 

Ylimääräisen korkovähennyksen saajien 
elämäntilanteet ovat muuttuneet monin osin 
vuoden 1992 lopusta. Niinpä noin kolmas
osalla vähennyksen saajista ei tällä hetkellä 
ole lainkaan asunto- tai opintolainoja. Asun
to- ja opintolainojen korkokanta on nykyisin 
oleellisesti alhaisemmalla tasolla kuin yli
määräisen korkovähennyksen säätämisen ai
kaan, ja korkotason yleinen aleneminen on 
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jo sinällään pienentänyt velanhoidon rasitus
ta. Pääomaverokannassa toteutettu 3 prosent
tiyksikön nousu on osaltaan kasvattanut ve
lallisten saamaa verotukea. Vähennyksen 
kohdentuminen kyseistä tukea tarvitseville 
on myös heikentynyt voimakkaasti viime 
vuosina. Voidaan arvioida, että ylimääräinen 
korkovähennys on yhteiskunnan myöntämis
tä tuista nykyisin osuvuudeltaan heikoimpia. 
Ylimääräisestä korkovähennyksestä aiheutuu 
noin 450 miljoonan markan vuotuiset kus
tannukset yhteiskunnalle. Edellä olevan 
vuoksi ehdotetaan, että ylimääräinen korko
vähennys kumotaan. 

1.2. Oman asunnon luovutustappio 

Tuloverolain 50 §:n mukaan omaisuuden 
luovutuksesta syntynyt tappio vähennetään 
omaisuuden luovutuksesta saadusta voitosta 
verovuonna ja kolmena sitä seuraavana vuo
tena sitä mukaan kuin voittoa kertyy. Lain
kohdan 2 momentin mukaan vähennyskel
poisena luovutustappiona ei pidetä tappiota 
sellaisen asunnon luovutuksesta, jota vero
velvollinen on käyttänyt omana tai perheen
sä vakituisena asuntona. Oikeuskäytännössä 
(KHO 19.12.1997 t 3239) on katsottu, että 
oman asunnon luovutustappiota koskevaa 
säännöstä sovelletaan myös sellaiseen oman 
asunnon luovutustappioon, jota on käytetty 
vakituisena asuntona alle kaksi vuotta ja jos
ta syntynyt luovutusvoitto olisi veronalaista 
tuloa. Symmetrisen verokohtelun vuoksi eh
dotetaan, että luovutustappion vähennyskel
vottomuus koskisi vain sellaista oman asun
non luovutustappiota, josta saatu luovutus
voittokin olisi verovapaata. 

1.3. Kotitalouksien saaman työllistämistuen 
ja työmru.Xkinatuen verovapauden jat
kaminen 

Hallitus on päättänyt jatkaa kotitaloustyön 
väliaikaisesta verotuesta annettua lakia 
(728/1997) sekä kotitaloustyön väliaikaisesta 
tukijärjestelmästä annettua lakia (839/1997) 
vuodella, eli vuoden 2000 loppuun. Asiasta 
on tarkoitus antaa erilliset esitykset. 

Kotitalouksia on vuodesta 1994 lukien 
kannustettu työllistämään työttömiä työnha
kijoita myös työllistämistuen avulla. Järjes
telmässä kotitalouksille maksetaan työllistä
mistukea, jota käytetään työllistettävän palk-

kaukseen. Työllistämistuki on ollut kotita
louksille verovapaata tuloa edellyttäen, että 
tukea ei ole käytetty elinkeinotoiminnassa, 
maataloudessa tai metsätaloudessa. Vuoden 
1998 alusta otettiin työvoimapoliittisen uu
distuksen yhteydessä käyttöön uusi tukimuo
to, niin sanottu yhdistelmätuki. Yhdistelmä
tukea voidaan myöntää työnantajalle, joka 
tekee työ- tai oppisopimuksen sellaisen työn
hakijan kanssa, jolle on maksettu työttö
myyspäivärahaa tai työmarkkinatukea 500 
päivältä ja joka työllistettäessä on oikeutettu 
työmarkkinatukeen. Yhdistelmätuki muodos
tuu työnantajalle maksettavasta työmarkkina
tuesta ja työllistämistuesta. Myös kotitalous 
voi saada verovapaata yhdistelmätukea. 

Säännökset ovat määräaikaisia, ja verova
paus päättyisi vuoden 1999 lopussa. Koska 
on tarkoituksenmukaista tarkastella kotita
louksien kaikkia edellä kuvattuja eri muo
dossa saamia työllistämistukia kokonaisval
taisesti, luonnollisen henkilön muussa kuin 
elinkeinotoiminnassa, maataloudessa tai met
sätaloudessa työnantajana saaman työllistä
mistuen ja kotitaloudelle työnantajana mak
settavan työmarkkinatuen verovapautta ehdo
tetaan jatkettavaksi vielä vuodella eli vuoden 
2000 loppuun. 

1.4. Kunnallisverotuksen eläketulovähen
nyksen siirtymäsäännös 

Kunnallisverotuksessa eläketulovähennyk
sen mitoitus tehtiin vuoteen 1996 saakka sen 
perusteella, saako puoliso kansaneläkettä tai 
sitä vastaavaa eläkettä vai ei. Kansaneläk
keen pohjaosan poistuessa vuonna 1997 tä
män perusteen soveltaminen kävi mahdotto
makst. Vuodesta 1997 alkaen puolison elä
ketulovähennystä alettiin soveltaa verotuk
sessa puolisona pidettäviin henkilöihin sil
loin, kun eläkkeensaaja alkaa saada mitä 
tahansa eläketulovähennykseen oikeuttavaa 
eläkettä. Eläkeläispuolisot tulivat näin yh
denvertaiseen asemaan eläkkeen laadusta 
riippumatta. Koska muutos oli verotusta ki
ristävä, ehdotettiin, että sitä ei sovellettaisi 
niihin puolisoihin, jotka ovat vuonna 1996 
saaneet yksinäiselle henkilölle myönnettävän 
eläketulovähennyksen. Tällä pyrittiin asiaa 
koskeneen hallituksen esityksen (HE 
105/1996 vp) mukaan siihen, että kenenkään 
vuonna 1996 jatkuvaa eläkettä saavan vero
tus ei kiristyisi. 

Asiaa koskeneen tuloverolain 101 §:n 
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muutoksen voimaantulosäännöksen sovelta
miskäytännön mukaan oikeuden yksinäisen 
eläketulovähennykseen ovat säilyttäneet ne 
puolisot, joiden yksinäisen henkilön mitoi
tuksin laskettu eläketulovähennys todella 
muodostui vuonna 1996 nollaa suuremmak
si. Jos kyseinen vähennys satunnaistenkin 
ansiotulojen, kuten esimerkiksi kunnallisissa 
luottamustehtävissä toimineille maksettujen 
kertasuoritusten johdosta muodostui nollaksi, 
verotuskäytännössä katsottiin, että vähen
nystä ei ole myönnetty. Täten oikeus yksi
näisen eläketulovähennykseen ei säilynyt. 

Lakia valmisteltaessa tavoitteena oli säilyt
tää eläketulovähennyksen määräytyminen 
yksinäisen henkilön eläketulovähennyssään
nösten mukaisena niillä, joiden kyseessä ole
va vähennys jo ennen muutosta oli jatkuvan 
eläketulon nojalla määräytynyt yksinäisen 
eläketulovähennyksen määräytymisperustei
den mukaisesti. Jos puolisolla on vuonna 
1996 ollut oikeus yksinäisen eläketulovähen
nykseen, puolisona verotettavalle verovelvol
liselle ehdotetaan myönnettäväksi yksinäisen 
eläketulovähennys myös siinä tapauksessa, 
että verovelvollisen ansiotulot ovat tosiasial
lisesti estäneet eläketulovähennyksen saami
sen. Säännöstä ehdotetaan sovellettavaksi 
verovuodesta 1997 lukien. 

Voidaan arvioida, että verovelvollisia, jot
ka eläketulovähennyksen siirtymäsäännöstä 
koskevan ehdotuksen johdosta saisivat yksi
näisen eläketulovähennyksen, ei ole kovin 
paljon. Siltä osin kuin verohallinto ei oma
aioitteellisesti oikaise heidän verotustaan, 
verovelvolliset voivat itse hakea oikaisua ve
rotukseen. Oikaisuvaatimus on tehtävä vii
den vuoden kuluessa verotuksen päättymistä 
seuraavan vuoden alusta. 

2. Taloudelliset vaikutukset 

Ylimääräisestä korkovähennyksestä luopu
minen lisää verotuloja verrattuna vuoteen 
1999 noin 450 miljoonalla markalla, josta 

valtion osuus on noin 370 miljoonaa mark
kaa, kuntien osuus noin 70 miljoonaa mark
kaa, seurakuntien osuus noin 5 miljoonaa 
markkaa ja Kansaneläkelaitoksen osuus noin 
7 miljoonaa markkaa. 

Voidaan arvioida, että oman asunnon luo
vutustappiota koskevan säännöksen muutok
sella ei ole olennaista taloudellista merkitys
tä 

Kotitalouksien arvioidaan työnantajana 
saavan vuonna 1999 verovapaata työlhstä
mistukea ja työmarkkinatukea noin 40 mil
joonaa markkaa, jolla esimerkiksi kuluvan 
vuoden kesäkuun lopussa on työllistettynä 
noin 1 300 henkilöä. Voidaan arvioida, että 
tuen taso pysyy vuonna 2000 suurin piirtein 
samalla tasolla. 

Kunnallisverotuksen eläketulovähennyksen 
voimaantulosäännöksen tarkistus lieventää 
joidenkin eläketuloa saavien verotusta. Muu
toksella ei ole kuitenkaan olennaista vaiku
tusta kuntien verotuloihin. 

3. Asian valmistelu 

Asia on valmisteltu valtiovarainministe
riössä virkatyönä. 

4. Riippuvuus muista esityksistä 

Esitys liittyy valtion vuoden 2000 talous
arvioesitykseen. 

5. Voimaantulo 

Kunnallisverotuksen eläketulovähennyksen 
muutosta ehdotetaan sovellettavaksi jo vuo
delta 1997 toimitettavasta verotuksesta alka
en. Muita muutoksia sovellettaisiin ensim
mäisen kerran vuodelta 2000 toimitettavassa 
verotuksessa. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo
tukset 



4 HE 39/1999 vp 

1. 
Laki 

tuloverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun (1535/1992) tuloverolain 144 §, sellaisena 

kuin se on osaksi laissa 1502/1993, sekä 
muutetaan 50 §:n 2 momentti ja 143 §:n 7 momentti, sellaisena kuin niistä on 143 §:n 

7 momentti laissa 1170/1998, seuraavasti: 

50§ 

Luovutustappio 

Vähennyskelpoisena luovutustappiona ei 
pidetä tappiota sellaisen asunnon luovutuk
sesta, josta saatu luovutusvoitto olisi 48 §:n 
nojalla verovapaa, eikä tavanomaisen koti
irtaimiston tai muun siihen rinnastettavan 
henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetun omai
suuden luovutuksesta aiheutunutta tappiota. 

143 § 

Eräät siirtymäsäännökset 

Vuosilta 1998-2000 toimitettavissa vero-

tuksissa veronalaista tuloa ei ole luonnolli
sen henkilön saama työllisyysasetuksessa 
( 1363/ 1997) tarkoitettu työllistämistuki eikä 
työmarkkinatuesta annetun lain (1354/1997) 
2 a luvussa tarkoitettu työnantajalle makset
tava työmarkkinatuki, jos tuki käytetään 
muussa kuin elinkeinotoiminnassa, maata
loudessa tai metsätaloudessa. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuu-
ta . 

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuo
delta 2000 toimitettavassa verotuksessa. 
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2. 
Laki 

tuloverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tuloverolain muuttamisesta 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain 

(1126/1996) voimaantulosäännöksen 3 momentti seuraavasti: 

Voimaantulosäännös 

Lain 24 §:n säännöksiä sovelletaan niihin 
toimintamuodon muutoksiin, jotka ovat ta
pahtuneet 1 päivänä tammikuuta 1997 tai 
sen jälkeen. Jos verovelvolliseen sovellettiin 
vuonna 1996 puolisoa koskevia säännöksiä 
ja jos hänellä oli oikeus kunnallisverotukses
sa eläketulovähennykseen jatkuvasta eläketu
losta tuloverolain 101 §:n 2 ja 3 momentin 
nojalla, lasketaan hänelle kunnallisverotuk-

Helsingissä 1 päivänä syyskuuta 1999 

sen eläketulovähennys tämän lain 101 §:n 2 
ja 3 momentin mukaisesti niin kauan kuin 
häneen sovelletaan tämän lain puolisoa kos
kevia säännöksiä siinäkin tapauksessa, että 
hänelle vuoden 1996 ansiotulojen johdosta 
ei tosiasiallisesti myönnetty eläketulovähen
nystä. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta . 

Lakia sovelletaan ensi kerran vuodelta 
1997 toimitettavassa verotuksessa. 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Valtiovarainministeri Sauli Niinistö 
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Liite 

1. 
Laki 

tuloverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain 144 §, sellaisena kuin se on 

osaksi laissa 1502/1993, sekä 
muutetaan 50 §:n 2 momentti ja 143 §:n 7 momentti, sellaisena kuin niistä on 143 §:n 

7 momentti laissa 117011998, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

50§ 

Luovutustappio 

Vähennyskelpoisena luovutustappiona ei 
pidetä tappiota sellaisen asunnon luovutuk
sesta, jota verovelvollinen on käyttänyt oma
na tai perheensä vakituisena asuntona eikä 
tavanomaisen koti-irtaimiston tai muun sii
hen rinnastettavan henkilökohtaiseen käyt
töön tarkoitetun omaisuuden luovutuksesta 
aiheutunutta tappiota. 

Vähennyskelpoisena luovutustappiona ei 
pidetä tappiota sellaisen asunnon luovutuk
sesta, josta saatu luovutusvoitto olisi 48 §:n 
nojalla verovapaa, eikä tavanomaisen koti-ir
taimiston tai muun siihen rinnastettavan hen
kilökohtaiseen käyttöön tarkoitetun omaisuu
den luovutuksesta aiheutunutta tappiota. 

143 § 

Eräät siirtymäsäännökset 

Vuosilta 1998 ja 1999 toimitettavissa vero
tuksissa veronalaista tuloa ei ole luonnolli
sen henkilön muussa kuin elinkeinotoimin
nassa, maataloudessa tai metsätaloudessa 
saama työllisyysasetuksessa (1363/1997) tar
koitettu työllistämistuki eikä työmarkkina
tuesta annetun lain (1354/1997) 2 a luvussa 
tarkoitettu työnantajalle maksettava työmark
kinatuki. 

144 § 

Ylimääräinen korkovähennys 

Jos verovelvollisella tai puolisolla on vuo
den 1992 lopussa ollut asunto- tai opintovel
kaa, hänen ansiotulostaan määrättävästä ve
rosta tehdään vuosilta 1993-2002 toimitet
tavissa verotuksissa ylimääräinen korkovä
hennys. 

Vuosilta 1998-2000 toimitettavissa vero
toksissa veronalaista tuloa ei ole luonnolli
sen henkilön saama työllisyysasetuksessa 
( 1363/ 1997) tarkoitettu työllistämistuki eikä 
työmarkkinatuesta annetun lain ( 1354/ 1997) 
2 a luvussa tarkoitettu työnantajalle makset
tava työmarkkinatuki,jos tuki käytetään 
muussa kuin elinkeinotoiminnassa, maata
loudessa tai metsätaloudessa. 

144 § 

Ylimääräinen korkovähennys 

(kumotaan) 
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Voimassa oleva laki 

Ylimääräisen korkovähennyksen täysi 
määrä on seuraavan taulukon mukainen pro
senttiosuus vuodelta 1992 toim itettavassa ve
rotuksessa ilmoitetuista vähennyskelpoisista 
asunto- ja opintovelan koroista niiden 
25 000 markan määrään asti ja puolisoilla 
niiden 40 000 markan määrään asti. Edellä 
mainittujen korkojen enimmäismääriä on ko
rotettava 5 000 markalla, jos verovelvollisel
la tai puolisoilla yhdessä on ollut elätettävä
nään alaikäinen lapsi, ja JO 000 markalla, 
jos tällaisia lapsia on ollut kaksi tai useampi. 

vähennysvuosi 

1993 
1994 
1995 
1996-2000 

osuus koroista 
prosenttia 

17,5 
15,0 
12,5 
5,0 

Ylimääräinen korkovähennys myönnetään 
täysimääräisenä, jos verovelvollisen vuoden 
1993 valtionverotuksessa verotettavan ansio
tulon määrä on vähintään 160 000 markkaa. 
Jos se on tätä pienempi, vähennys on yksi 
prosentti sen täydestä määrästä verovelvolli
sen valtionverotuksen verotettavan ansiotu
lon jokaista alkavaa tuhattakuuttasataa mark
kaa kohden. 

Jos verovelvolliseen on sovellettu tämän 
lain puolisoita koskevia säännöksiä, vähen
nys myönnetään sille puolisolle, jonka vuo
delta 1992 ilmoiltamien vähennyskelpoisten 
asunto- ja opintovelan korkojen määrä on 
suurempi. Jos heidän ilmoittamansa korot 
ovat yhtä suuret, vähennys myönnetään sille 
puolisolle, jonka ansiotulosta määrättävien 
verojen ja maksujen yhteismäärä on suurem
pi. Puolisot voivat kuitenkin ennen vuodelta 
1993 toimitettavan verotuksen päättymistä 
esittämästään vaatimuksesta valita, kummalle 
puolisolle vähennys myönnetään. 

Jos puolisot eroavat tai muuttavat pysyväs
ti erilleen yhteiselämänsä lopettaakseen, vä
hennys tai puolet siitä voidaan siirtää sen 
jäljellä olevaksi myöntämisajaksi toiselle 
puolisoista. Ylimääräisen korkovähennyksen 
siirtyminen ei kuitenkaan vaikuta vähennyk
sen suuruuteen. Vähennyksen siirtämistä 
koskeva vaatimus on esitettävä ennen siltä 
verovuodelta toimitettavan verotuksen päät
tymistä, jolloin puolisot ovat eronneet tai 

Ehdotus 

7 
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Voimassa oleva laki 

muuttaneet pysyvästi erilleen. Jos molemmat 
verovelvolliset esittävät asiaa koskevan eriä
vän vaatimuksen, vähennys myönnetään 
heille puoliksi. 

Jos se puolisoista, jolle ylimääräinen kor
kovähennys on myönnetty, kuolee, vähennys 
myönnetään leskelle kuolinvuotta seuraavas
ta verovuodesta alkaen. 

Ylimääräistä korkovähennystä ei myönnetä 
sellaisten korkojen perusteella, jotka kohdis
tuvat verovuoden jälkeiseen aikaan. Ilmoitet
tujen korkojen määrästä riippumatta asunto
ja opintovelan korkoina pidetään vähintään 8 
prosenttia verovelvollisella tai puolisoilla 
vuoden 1992 lopussa olleen asunto- ja opin
tovelan määrästä. 

Ylimääräinen korkovähennys vähennetään 
verovelvollisen veroista ennen alijäämähyvi
tyksen tekemistä 132-134 §:n säännösten 
mukaan. 

2. 

Ehdotus 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuo
delta 2000 toimitettavassa verotuksessa. 

Laki 

tuloverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tuloverolain muuttamisesta 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain 

(112611996) voimaantulosäännöksen 3 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

V oimaantulosäännös 

Lain 24 §:n säännöksiä sovelletaan niihin 
toimintamuodon muutoksiin, jotka ovat ta
pahtuneet 1 päivänä tammikuuta 1997 tai 
sen jälkeen. Jos verovelvolliseen sovellettiin 
ennen tämän lain voimaantuloa puolisoa 
koskevia säännöksiä ja hänelle myönnettiin 
kunnallisverotuksessa eläketulovähennys jat
kuvasta eläketulosta vuonna 1996 tulovero
lain 101 §:n 2 ja 3 momentin nojalla, laske
taan hänelle kunnallisverotuksessa eläketulo-

Lain 24 §:n säännöksiä sovelletaan niihin 
toimintamuodon muutoksiin, jotka ovat ta
pahtuneet 1 päivänä tammikuuta 1997 tai 
sen jälkeen. Jos verovelvolliseen sovellettiin 
vuonna 1996 puolisoa koskevia säännöksiä 
ja jos hänellä oli oikeus kunnallisverotukses
sa eläketulovähennykseen jatkuvasta eläketu
losta tuloverolain 101 §:n 2 ja 3 momentin 
nojalla, lasketaan hänelle kunnallisverotuk
sen eläketulovähennys tämän lain 101 §:n 2 
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vähennys tämän lain 101 §:n 2 ja 3 momen
tin mukaisesti niin kauan kuin häneen sovel
letaan tämän lain puolisoa koskevia sään
nöksiä. 

292114Z 

Ehdotus 

ja 3 momentin mukaisesti niin kauan kuin 
häneen sovelletaan tämän lain puolisoa kos
kevia säännöksiä siinäkin tapauksessa, että 
hänelle vuoden 1996 ansiotulojen johdosta ei 
tosiasiallisesti myönnetty eläketulovähennys
tä. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 

Lakia sovelletaan ensi kerran vuodelta 
1997 toimitettavassa verotuksessa. 
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