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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon 
verottamisesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikai
sesta muuttamisesta sekä maatilatalouden tuloverolain 
muuttamisesta 

ESITYKSENPÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elin
keinotulon verottamisesta annettua lakia ja 
maatilatalouden tuloverolakia siten, että elin
keinonharjoittajat ja maatalouden harjoittajat 
saisivat tehdä ylimääräisen vähennyksen sil
loin, kun yksityisvarallisuuteen kuuluvaa au
toa käytetään elinkeinotoiminnassa tai maata
loudessa. Verotuksessa yhteensä vähennettä
vä määrä nousisi vastaamaan palkansaajien 
verotuksessa verovapaan kilometrikorvauk
sen enimmäismäärää. Elinkeinonharjoittajille 
ja maatalouden harjoittajille työmatkasta ai
heutuneiden lisääntyneiden elantokustannus
ten johdosta myönnettävää vähennystä ehdo
tetaan vastaavasti korotettavaksi siten, että 
vähennettävä määrä nousisi vastaamaan pal
kansaajien verotuksessa verovapaan päivära-

han enimmäismäärä. 
Elinkeinotulon verottamisesta annettua la

kia ehdotetaan muutettavaksi väliaikaisesti 
siten, että luottolaitosten niin sanottujen jär
jestämättömien saamisten korkoja koskevan 
säännöksen voimassaoloaikaa jatkettaisiin. 
Tällaisia korkoja ei luettaisi veronalaisiksi 
tuloiksi myöskään verovuosilta 2000----2002 
toimitettavissa verotuksissa. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mah
dollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hy
väksytty ja vahvistettu. Lakeja sovellettaisiin 
ensimmäisen kerran vuodelta 2001 toimitet
tavassa verotuksessa. Luottolaitosten järjes
tämättömien saamisten korkoja koskevaa 
säännöstä sovellettaisiin kuitenkin jo vuodel
ta 2000 toimitettavassa verotuksessa. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykytila 

1.1. Yleistä yksityisen elinkeinoharjoitta
jan ja maatalouden harjoittajan vero
tuksesta ja kirjanpidosta 

Yksityisen elinkeinonharjoittajan verotus 
tapahtuu elinkeinotulon verottamisesta anne
tun lain (360/1968) mukaan elinkeinotoimin
nan tuloksen perusteella. Elinkeinotoiminnan 
tulos lasketaan vähentämällä elinkeinotoi
minnan tuloista tulon hankkimisesta tai säi
lyttämisestä johtuvat menot. Edellytyksenä 
menojen vähentämiselle on, että ne ovat to
della toteutuneita, ulkopuoliselle taholle suo
ritettuja menoja. Elinkeinonharjoittajan yksi
tyistalouden menot sen enempää kuin muut-
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kaan tulonhankintaan liittymättömät menot 
eivät ole vähennettävissä elinkeinotoiminnan 
tulosta laskettaessa. 

Yksityinen elinkeinonharjoittaja on velvol
linen pitämään kirjanpitolain (1336/1997) 
mukaista kirjanpitoa liike- ja ammattitoimin
nastaan. Kirjanpidolla on tuloksenlaskennan 
ohella tärkeä tehtävä pitää erillään kirjanpi
tovelvollisen elinkeinotoiminnan tulos ja va
rallisuus hänen yksityisistä menoistaan ja va
rallisuudestaan, eli niin sanottu kirjanpidon 
erilläänpitotehtävä. Kirjanpitoon merkitään 
vain elinkeinotoiminnan tulot ja menot ja toi
saalta siihen on merkittävä kaikki tällaiset tu
lot ja menot, jotta tilikauden voitto muodos
tuisi oikean suuruiseksi. Oikean tuloksen las
kemiseksi menoihin sisältyvät yksityistalou-
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den menot siirretään menonsiirtona pois 
elinkeinotoiminnan tuloksesta. Jos taas vas
taavasti esimerkiksi sellaista autoa, joka ei 
kuulu elinkeinotoiminnan varoihin, käytetään 
jossain määrin elinkeinoon liittyviin ajoihin, 
elinkeinoon kohdistunut osa menoista kuuluu 
vähentää kirjanpidossa tilikauden tulosta las
kettaessa. 

Maatalouden tuloa ovat kaikki maatalou
desta rahana tai rahanarvoisena etuutena saa
dut tulot. Vähennyskelpoista ovat maatalou
den tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä 
aiheutuneet menot. Myös näiden menojen tu
lee olla todellisia ulkopuoliselle taholle 
suoritettuja menoja. Maatalouden harjoittaja 
ei ole velvollinen pitämään kirjanpitoa 
kirjanpitolaissa säädetyllä tavalla. Verotus
menettelystä annetun lain (1558/ 995) 12 §:n 
nojalla maatalouden harjoittajan on kuitenkin 
pidettävä sellaisia muistiinpanoja ja muis
tiinpanokirjaa, joihin riittävästi eriteltyinä si
sältyvät verotuksessa tarvittavat tiedot. Vero
tuksen perustana olevan maatalouden puh
taan tulon laskeminen perustuu muistiinpa
noihin tehtyihin tositteellisiin tulo- ja meno
kirjauksiin. 

1.2. Matkakulujen vähentäminen vero
tuksessa 

Auton käyttö elinkeinotoiminnassa 

Jos elinkeinonharjoittaja käyttää autoa pää
asiallisesti elinkeinotoiminnassaan, auto kuu
luu elinkeinotoiminnan käyttöomaisuuteen. 
Tällöin elinkeinotoimintaan kohdistuva 
osuus automenoista on verotuksessa vähen
nyskelpoista, ja verotusta toimitettaessa au
ton yksityiskäytön osuus lisätään verotetta
vaan tuloon verotettavan tulon laskelmassa. 

Verotuksessa auton käytöstä aiheutuneet 
kustannukset ovat vähennyskelpoisia siltä 
osin kuin ne liittyvät yrittäjän elinkeinotoi
mintaan siinäkin tapauksessa, että auto on 
pääasiallisesti elinkeinonharjoitta jan yksityis
käytössä. Jos menojen määrästä ei ole selvi
tystä, määrä on jouduttu arvioimaan. Käy
tännössä menojen suuruus tällöin on arvioitu 
käyttäen perusteena matkakuluvähennyksen 
määrästä vuodelta 1999 toimitettavassa vero
tuksessa annettua V erohallituksen päätöstä 
( 1031/ 1999), jäljempänä Verohallituksen 

matkakulupäätös. V erohallitus on määrännyt, 
että vuodelta 1999 toimitettavassa verotuk
sessa oman auton käytöstä saatavan vähen
nyksen määrä on 1,10 mk/km. 

Vaikka edellä mainittu V erohallituksen 
matkakulupäätös koskee nimenomaisesti 
vain asunnon ja työpaikan välisten matkaku
lujen vähentämistä, soveltamisala on vero
tuskäytännössä laajentunut siten, että päätök
sen markkamäärää sovelletaan yleisesti au
tomenoihin, kun on selvillä, että vähennys
kelpoisia automenoja on syntynyt, mutta nii
den tarkka määrä ei ole tiedossa. Markka
määrää käytetään siten yleisesti arvioitaessa 
todellisia automenoja paitsi elinkeinonhar
joittajien myös maatalouden harjoittajien ve
rotuksessa. Myös palkansaajien verotuksessa 
työmatkasta aiheutuneet automenot on vä
hennetty Verohallituksen matkakulupäätök
sen mukaan arvioituna, silloin kun työnantaja 
ei ole maksanut kilometrikorvausta eikä sel
vitystä todellisista automenoista ole esitetty. 

Auton käyttö maataloudessa 

Auto kuuluu maatalouden tulolähteeseen, 
jos sitä käytetään pääasiassa maataloudessa. 
Jos maatalouden varoihin kuuluvaa autoa 
käytetään osittain myös muihin tarkoituksiin, 
maatalouden tulosta vähennetään vain maata
louden käyttöä vastaava osuus. 

Auton käytöstä aiheutuneet kustannukset 
ovat verotuksessa vähennyskelpoisia siltä 
osin kuin ne liittyvät maatalouden harjoitta
miseen siinäkin tapauksessa, että auto on 
pääasiallisesti maatalouden harjoittajan yksi
tyiskäytössä. Jos menoista ei ole esitetty sel
vitystä, ne arvioidaan edellä esitetyllä tavalla 
käyttämällä perustana Verohallituksen mat
kakulupäätöksen markkamäärää. 

Työntekijän verovapaa kilometrikorvaus 

Työnantaja voi maksaa työntekijälle tietyin 
edellytyksin verovapaata kilometrikorvausta. 
V erovapaan kilometrikorvauksen enimmäis
määrä on 2,11 mk/km verovuonna 2000. 
Asiasta määrätään verovapaista matkakus
tannusten korvaoksista vuonna 2000 annetus
sa Verohallituksen päätöksessä (1248/ 1999), 
jäljempänä V erohallituksen kustannuspäätös. 

Tuloverolain (153511992) 73 §:n mukaan 
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Verohallituksen päätäntävalta verovapaan ki
lometrikorvauksen määräämisessä on sidottu 
valtion työmarkkinalaitoksen Iaskemiin mää
riin. Laskelmassa on otettu kaavamaisesti 
huomioon kaikki autosta keskimäärin aiheu
tuvat laskennalliset kustannukset. Mukana 
ovat muun muassa tietyllä tavalla määritelty 
auton laskennallinen poisto, sidotun pääoman 
korko, vakuutukset, säilytys, huolto- ja kor
jauskulut sekä polttoaineen hinta. Päätöksen 
antamisen yhteydessä Verohallituksen on 
myös varattava kulukorvausasiain neuvotte
lukunnalle tilaisuus tulla kuulluksi. Neuvot
telukunnassa ovat edustettuina tärkeimpien 
työmarkkinaosapuolten edustajat. Menettely 
on johtanut siihen, että verovapaiksi katsot
tavat kulukorvaukset ovat voineet ylittää to
dellisten kustannusten määrät. Todellisten 
kustannusten määrän ylittävä osa on tosiasi
assa palkansaajan verovapaata tuloa. 

Verohallituksen matkakulupäätöksen mu
kaan matkakuluvähennyksen määrä (vuonna 
1999 1,10 mk/km) perustuu tuloverolain 
93 §:ään, jonka mukaan vähennyskelpoisia 
ovat vain työmatkasta aiheutuneet kohtuulli
set lisäkustannukset, jotka aiheutuvat kulku
neuvon käytöstä asunnon ja työpaikan väli
siin matkoihin. Oman auton käytöstä myön
nettävä vähennys on siten pienempi kuin pal
kansaajien verovapaan kilometrikorvauksen 
enimmäismäärä. 

1.3. Työmatkasta aiheutuneet ylimääräi
set elantomenot 

Vähennys elinkeinotoiminnassa 

Yksityisen elinkeinonharjoittajan elanto
kustannukset eivät ole elinkeinotulosta vä
hennyskelpoisia menoja. Elinkeinonharjoitta
ja saa kuitenkin vähentää elinkeinotulosta 
työmatkasta aiheutuneet lisääntyneet elanto
kustannukset. Elantokustannusten lisäyksellä 
tarkoitetaan työmatkasta aiheutuneita ruokai
lu- ja muita elantokustannuksia siltä osin 
kuin ne ylittävät tavanomaiset elantokustan
nukset, jotka elinkeinonharjoittajalla olisi ol
lut hänen harjoittaessaan elinkeinoaan varsi
naisessa toimipaikassaan tai kotonaan. Yli
määräisiin elantokustannuksiin ei lueta elin
keinotoimintaan liittyvästä matkasta aiheutu
neita matkustus- eikä majoituskustannuksia. 

Ne saa verotuksessa vähentää erikseen. Elan
tokustannuksen lisäyksestä aiheutuneet todel
liset kulut vähennetään myös kirjanpidossa 
tilikauden tulosta laskettaessa. 

Jos työmatkasta aiheutuneista lisääntyneis
tä kustannuksista ei esitetä selvitystä, kustan
nukset joudutaan arvioimaan. Tällöin yksi
tyinen elinkeinonharjoittaja saa elinkeinotu
lon verottamisesta annetun lain 8 §:n 1 mo
mentin 12 kohdan nojalla vähentää määrät, 
jotka vastaavat arvioituja keskimääräisiä to
dellisia lisääntyneitä elantokustannuksia ja 
joista tarkemmin määrätään liikkeen- ja am
matinharjoittajan työmatkasta aiheutuneen 
elantokustannusten lisäyksen vähentämisestä 
vuodelta 2000 annetussa V erohallituksen 
päätöksessä (1358/1999). Vuodelta 2000 toi
miteltavassa verotuksessa vähennyskelpoisen 
yrittäjäpäivärahan määrä on yli 6 tuntia kes
tävältä matkalta 56 markkaa ja yli 10 tuntia 
kestävältä matkalta 106 markkaa. Jos matka 
suuntautuu ulkomaille, elantokustannusten li
säyksenä saadaan vähentää määrä, joka vas
taa palkansaajan verotuksessa ulkomaan päi
värahojen verovapaaksi katsottavaa osaa. 
Päätöksen antamista on perusteltu käytännön 
verotustyön yksinkertaistamisella. Todelliset 
kustannukset ovat kuitenkin aina vähennys
kelpoisia, ja ne voidaan vähentää silloinkin, 
kun ne ylittävät päätöksessä mainitut määrät. 

Lisääntyneitä elantokustannuksia koskevan 
kaavamaisen vähennyksen saa tehdä ainoas
taan silloin, kun työmatka on tilapäinen. Jos 
elinkeinotoimintaa on harjoitettu pysyvästi 
useammassa toimipaikassa, työmatkoja ei ole 
pidetty tilapäisinä. 

V erotuskäytännössä edellä mainitun vero
hallituksen päätöksen mukaista kaavamaista 
vähennystä on sovellettu myös maa- ja met
sätalouden harjoittajien ja freelance
työntekijöiden (ei työsuhteessa olevat) vero
tuksessa. Jos työnantaja ei ole maksanut 
työntekijälle verovapaita kulukorvauksia ti
lapäisen työmatkan aiheuttamista lisäänty
neistä elantokustannuksista, verotuksessa on 
työntekijäliekin myönnetty sama kaavamai
nen vähennys. 

Vähennys maataloudessa 

Maatalouden harjoittaja saa vähentää maa
talouden tulosta työmatkasta aiheutuneet Ii-
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sääntyneet elantokustannukset. Lähtökohtana 
on toteutuneiden menojen vähentäminen. 
Kuten edellä on mainittu, yrittäjäpäivärahan 
mukaisia arvoja on kuitenkin verotuskäytän
nössä käytetty työmatkoista syntyneiden li
sääntyneiden elantokulujen arvioimisessa 
muun selvityksen puuttuessa. 

Lisääntyneitä elantokustannuksia koskevan 
vähennyksen saa tehdä ainoastaan silloin, 
kun työmatka on tilapäinen. Tyypillisiä täl
laisia matkoja ovat maatalouden näyttely- ja 
messumatkat sekä maatalouden tulonhankin
taan liittyvät koulutusmatkat. 

Maatilaa ei katsota tilapäiseksi työnteko
paikaksi eikä tilapäinen siirtyminen maatilan 
eri tilusten välillä oikeuta vähennykseen. 

Työntekijän verovapaa päiväraha 

Kun yhtiö työnantajana maksaa työntekijäl
leen matkakustannusten korvauksia, ne ovat 
yhtiön menoa ja verotuksessa vähennyskel
poisia riippumatta siitä, ovatko korvaukset 
yhtä suuria, suurempia tai pienempiä kuin 
Verohallituksen kustannuspäätöksessä mää
rätään. Yhtiön työntekijälleen maksama mat
kakustannusten korvaus on yhtiölle todelli
nen meno. Työntekijän verotuksessa työnan
tajan maksamat matkakustannusten korvauk
set ovat tietyin edellytyksin työntekijälle ve
rovapaata tuloa. 

Vuonna 2000 työntekijän saaman verova
paan päivärahan enimmäismäärä on Verohal
lituksen kustannuspäätöksen mukaan työ
matkan kestoajasta riippuen joko 157 mk/vrk 
(kokopäiväraha) tai 71 mklvrk (osapäivära
ha). 

Työnantajan maksamat korvaukset, jotka 
ylittävät päätöksessä määrätyt enimmäismää
rät, ovat ylittävältä osaltaan työntekijän ve
ronalaista tuloa. Jos korvaus on pienempi 
kuin työntekijälle aiheutuneet matkakustan
nukset, työntekijällä on oikeus vähentää to
dellisten kustannusten ja työntekijälle makse
tun korvauksen erotus verotuksessaan luon
nollisena vähennyksenä. 

Verohallitus vahvistaa työnantajalta työ
matkasta saadun verovapaan päivärahan 
määrän käyttäen perusteena valtion työmark
kinalaitoksen laskemaa matkakustannusten 
yhteismäärää. Kotimaan päivärahaa määrät-

täessä tästä yhteismäärästä vähennetään sääs
tyneiden elantokustannusten osuutena 15 
prosenttia. Menettely on käytännössä johta
nut siihen, että verovapaiksi katsottavat ku
lukorvaukset ovat voineet ylittää todellisten 
elantokustannusten lisäysten määrät. Todel
listen kustannusten määrän ylittävä osa on 
tosiasiassa palkansaajan verovapaata tuloa. 

1.4. Järjestämättömien saamisten korot 

Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 
19 §:ään väliaikaisesti lisätyn säännöksen 
mukaan talletuspankkien ja luottolaitosten 
veronalaiseksi tuloksi ei lueta verovuosilta 
1992-1999 toimitettavissa verotoksissa tal
letuspankin ja luottolaitoksen kirjanpitoa 
koskevien säännösten ja niiden perusteella 
annettujen määräysten nojalla tuloksi kirjaa
maHa jätettyjä maksamatta olevia korkoja 
saamisista, joiden pääoma on tilinpäätöshet
kellä merkitty järjestämättömäksi. 

Rahoitustarkastus on antanut tarkempia 
määräyksiä järjestämättömien saatavien mer
kitseruisestä ja niiden korkojen käsittelystä. 
Saatavaa pidetään Rahoitustarkastuksen oh
jeen (Dnro 121120/98) mukaan järjestämät
tömänä, kun sen lyhennys tai korko on ollut 
erääntyneenä ja maksamatta kolme kuukaut
ta. Jos asiakas on maksanut koron, mutta ei 
lyhennystä, saatavaa ei merkitä järjestämät
tömäksi, jos asiakas ja luottolaitos ovat kir
jallisesti sopineet uudesta maksuaikataulusta. 

Ohjeen mukaan kirjanpidossa tilikauden 
tuotoksi ei saa kirjata maksamatoota korkoa 
saamisesta, joka on merkitty järjestämättö
mäksi. Tilikauden aikana korkotuotoiksi kir
jatut maksamattomat korot tällaisista saami
sista on viimeistään tilinpäätöksessä vähen
nettävä korkotuotoista. 

2. Ehdotetut muutokset 

Lisävähennys auton käyttämisestä ja elanto
kustannusten lisäyksestä 

Yrittäjät ovat kokeneet olevansa huonom
massa asemassa matkakulujen vähentämises
sä kuin palkansaajat. Vertailu on tällöinkin 
tehty lähinnä tilanteessa, jossa elinkeinonhar
joittaja perustaisi osakeyhtiön ja olisi itse yh
tiön palveluksessa oleva työntekijä. Palkan-
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saajien verotuksessa veroedun saaminen 
edellyttää kuitenkin, että työnantaja todella 
maksaa palkansaajalle verovapaata kustan
nusten korvausta. Käytännössä tämä on ollut 
edunsaajan omassa harkinnassa, jos palkan
saaja on määräävässä asemassa oleva yhtiön 
osakas. Veroetua muodostuu silloin, kun saa
tu verovapaa korvaus ylittää matkasta aiheu
tuneet menot. 

Jotta yksityiset elinkeinonharjoittajat saisi
vat verotuksessa saman edun kuin palkansaa
jat verovapaana kilometrikorvauksena, ehdo
tetaan, että liikkeen- ja ammatinharjoittajat 
saisivat lisävähennyksen siten, että todellis
ten automenojen ja vähennyksen yhteismäärä 
nousisi vastaamaan palkansaajien verotuk
sessa verovapaan kilometrikorvauksen enim
mäismäärää. Lisävähennyksen liikkeen- ja 
ammatinharjoittaja saisi yksityisvarallisuu
teensa kuuluvan auton käytöstä. Liikkeen- ja 
ammatinharjoittajat saisivat tällöin saman ve
rotuksellisen edun kuin osakeyhtiön osakas
työntekijä silloin, kun osakeyhtiö on maksa
nut verovapaan enimmäismäärän suuruisen 
kilometrikorvauksen. 

Jos elinkeinonharjoittajan auton käytöstä 
aiheutuneet todelliset menot olisivat puoles
taan suuremmat kuin palkansaajan verova
paan kilometrikorvauksen määrä, verotukses
sa olisi vähennyskelpoista todellisten meno
jen määrä. 

Seuraavassa on esitetty esimerkki, joka 
selventää vähennyksen myöntämistä: 

Varsinaiset automenot ja poisto yhteensä 
ovat 39 000 markkaa. Autolla on ajettu yh
teensä 35 000 km, josta liikeajoa on 14 000 
km ja yksityisajaja 21 000 km. Automenot 
ovat siten keskimäärin 1,11 mk/km. Kun 
elinkeinotoimintaan liittyvien ajojen osuus 
14 000 km kerrotaan keskimääräisillä kuluil
la 1,11 mk/km, saadaan ajojen osuudeksi 
15 400 markkaa. Koska auto on pääasiassa 
elinkeinonharjoittajan yksityiskäytössä, se ei 
kuulu elinkeinotoiminnan varoihin. Verohal
lituksen vuodelle 2000 määräämän palkan
saajan verovapaan kilometrikorvauksen mää
rä olisi (2,11 mk x 14 000 mk/km) 29 540 
markkaa. Elinkeinonharjoittaja saisi lisävä
hennyksen, jonka suuruus olisi (29 540 mk-
15 400 mk) 14 140 markkaa. Yhteensä vero
tuksessa vähennettävä määrä olisi siten 
29 540 markkaa. 

Vastaavalla perusteella kuin edellä on eh
dotettu lisävähennyksen myöntämistä elin
keinonharjoittajille, ehdotetaan myös maata
louden harjoittajille lisävähennystä siten, että 
automenojen ja lisävähennyksen yhteismäärä 
nousisi vastaamaan palkansaajien verotuk
sessa verovapaan kilometrikorvauksen enim
mäismäärää. 

Kuten edellä on todettu myös liikkeen- ja 
ammatinharjoittajien sekä maataloudenhar
joittajien lisääntyneitä elantokustannuksia 
varten myönnettävä vähennys on pienempi 
kuin palkansaajien verovapaan päivärahan 
enimmäismäärä, sillä vähennyksen perustee
na on edellä selostetulla tavalla tehty arvio li
sääntyneistä todellisista elantomenoista. 

Yrittäjien voidaan vastaavasti katsoa ole
van huonommassa asemassa myös päivära
han vähentämisessä kuin palkansaajat. Ver
tailu on tällöin tehty tilanteessa, jossa elin
keinonharjoittaja perustaisi yhtiön ja olisi itse 
yhtiön palveluksessa oleva työntekijä. Tästä 
syystä ehdotetaan liikkeen- ja ammatinhar
joittajille sekä maatalouden harjoittajille lisä
vähennystä työmatkasta aiheutuneiden li
sääntyneiden elantokustannusten johdosta si
ten, että vähennettävä määrä nousisi vastaa
maan palkansaajien verotuksessa verovapaan 
päivärahan enimmäismäärää. 

Kirjanpito pidettäisiin kirjanpitolain 
( 1336/1997) periaatteiden mukaisesti, jolloin 
todelliset menot vähennettäisiin voittoa mää
riteltäessä. Lisävähennykset olisivat pelkäs
tään veroteknisiä vähennyksiä, joita ei olisi 
sidottu kirjanpitoon. 

Järjestämättömien saamisten korot 

Säännös, jonka mukaan järjestämättömien 
saamisten korkoja ei lueta talletuspankkien ja 
luottolaitosten veronalaisiksi tuloiksi, on voi
massa vain väliaikaisena, koska kysymys liit
tyy osaltaan luottolaitosten verotusta koske
vaan laajempaan asiakokonaisuuteen. Koska 
tässä yhteydessä ei ole tarkoituksenmukaista 
tarkastella laajemmin luottolaitosten saamis
ten menettämiseen liittyviä verokysymyksiä 
eikä tehdä niitä koskevia uudistusehdotuksia, 
korkojen tuloksi lukemista koskevan väliai
kaisen säännöksen voimassaoloaikaa ehdote
taan jatkettavaksi vuoden 2002 loppuun. 
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3. Esityksen vaikutukset 

Ehdotettujen muutosten verotusta alentava 
kokonaisvaikutus on valtiovarainministeriös
sä tehdyn arvion mukaan vuositasolla noin 
80 miljoonaa markkaa. 

Liikkeen- ja ammatinharjoittajan yksityis
varallisuuteensa kuuluvan auton käytöstä teh
tävä lisävähennys pienentää verotuloja arvi
olta 30 miljoonaa markkaa ja maatalouden 
harjoittajan lisävähennys arviolta 20 miljoo
naa markkaa. Valtion osuus verotulojen vä
henemisestä on 25 miljoonaa markkaa, kun
tien 20 miljoonaa markkaa, Kansaneläkelai
toksen 3,3 miljoonaa markkaa ja kirkollisve
ron saajien osuus 1, 7 miljoona markkaa. 

Liikkeen- ja ammatinharjoittajille työmat
kasta aiheutuneiden lisääntyneiden elanto
kustannusten johdosta tehtävä lisävähennys 
pienentää verotuloja arviolta 20 miljoonaa 
markkaa ja maatalouden harjoittajan lisävä
hennys arviolta 8 miljoonaa markkaa. Valti
on osuus verotulojen vähenemisestä on 14 
miljoonaa markkaa, kuntien 11 miljoonaa 
markkaa, Kansaneläkelaitoksen 1,9 miljoo
naa markkaa ja kirkollisveron saajien osuus 
alle miljoona markkaa. 

Rahoitustarkastuksesta saadun tiedon mu-

kaan luottolaitosten järjestämättömien saa
misten yhteismäärä vuoden 1999 lopussa on 
ollut 3 641 miljoonaa markkaa. Järjestämät
tömien saamisten kanta heinäkuussa 2000 on 
ollut 3 657 miljoonaa markkaa. Järjestämät
tömiksi merkittyjen saamisten korkojen mää
räksi vuodelta 2000 arvioidaan noin 200 mil
joonaa markkaa. Luottolaitosten järjestämät
tömien saamisten korkojen tuloksi lukematta 
jättäminen merkitsee lähinnä tällaisten 
korkojen veronalaisuuden lykkääntymistä. 
Osa koroista jää todennäköisesti kuitenkin 
saamatta, jolloin vastaava oikaisu tehtäisiin 
myös verotuksessa. Luottolaitosten järjestä
mättömiä saamisia koskevalla ehdotuksella ei 
arvioida näin ollen olevan huomattavaa vai
kutusta veron tuottoon. 

4. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä valtiova
rainministeriössä. Asiaa valmisteltaessa on 
kuultu V erohallitus ta, Keskuskauppakamaria, 
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto 
MTK r.y:tä, Suomen Yrittäjät r.y:tä ja Teolli
suuden ja Työnantajain Keskusliittoa. Esite
tyt kannanotot on mahdollisuuksien mukaan 
otettu huomioon esitystä laadittaessa. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

1.1. Laki elinkeinotulon verottamisesta 

8 §. Pykälän 1 momentin 12 kohta ehdote
taan kumottavaksi. Työmatkasta aiheutuneet 
lisääntyneet elantomenot voidaan 7 §:n nojal
la vähentää todellisten kustannusten perus
teella verotuksessa, joten kohta voidaan ku
mota tarpeettomana. Uudesta lisävähennyk
sestä säädettäisiin 55 §:ssä. 

Pykälän 2 momentin ruotsinkielinen sään
nös ehdotetaan korjattavaksi. Suomenkielisen 
2 momentin säännöksen mukaan eräät henki
lö- ja osakeyhtiön osakkaat saavat vähentää 
momentissa tarkoitetut eläkevakuutusmaksut 
tuloverolain 96 §:ssä tarkoitetuin rajoituksin. 
Ruotsinkielisessä säännöksessä oleva livför-

säkring-sana ehdotetaan muutettavaksi pen
sionsförsäkring-sanaksi. Tällöin momentin 
ruotsinkielinen ja suomenkielinen sanamuoto 
vastaisivat toisiaan. 

19 §. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi väli
aikaisesti uusi 3 momentti, joka olisi voimas
sa vuoden 2002 loppuun. Momentti vastaa 
vuoden 1999 loppuun voimassa ollutta sään
nöstä. Luottolaitostoiminnasta annetussa lais
sa ( 160711993) tarkoitetun luottolaitoksen 
veronalaiseksi tuloksi ei luettaisi verovuosilta 
1992-2002 tmmttettavissa verotuksissa 
maksamatta olevia korkoja saamisista, joiden 
pääoma on merkittävä Rahoitustarkastuksen 
antaman määräyksen mukaan järjestämättö
miksi ja joiden korkoja luottolaitos ei saa 
Rahoitustarkastuksen määräyksen mukaan 
kirjata tilinpäätöksessä tuotoksi. 
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53 §. Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, 
että hyödyke kuuluu elinkeinotoiminnan tu
lolähteeseen, jos sitä käytetään yksinomaan 
tai pääasiallisesti elinkeinotoiminnassa. 
Säännöksen tarkoituksena ei ole muuttaa val
litsevaa käytäntöä vaan se olisi nykytilaa sel
ventävä. 

Ehdotetun lisävähennyksen johdosta koros
tuu rajanveto siitä, kuuluuko auto elinkeino
toiminnan tulolähteeseen. Auton elinkeino
toimintaan liittyvän käytön pääasiallisuus 
määriteltäisiin autolla ajettujen kilometrien 
perusteella. Sillä seikalla, kuuluuko hyödyke 
elinkeinotoiminnan tulolähteeseen, on merki
tystä myös elinkeinotulon pääomatulo-asuut
ta laskettaessa. 

55 §. Pykälän 1 momentin 1 kohdan mu
kaan elinkeinonharjoittaja saisi vähentää tu
losta elinkeinotoimintaan liittyvästä tilapäi
sestä matkasta aiheutuneiden todellisten elan
tokustannusten lisäyksen lisäksi lisävähen
nyksen, joka olisi palkansaajan verovapaan 
päivärahan ja elinkeinotoimintaan liittyvästä 
matkasta aiheutuneiden todellisten, lisäänty
neiden elantokustannusten erotuksen suurui
nen. Matkasta todella aiheutuneet lisäkustan
nukset ovat vähennyskelpoisia lain 7 §:ssä 
tarkoitettuina luonnollisina vähennyksinä. 

Jos elinkeinotoimintaan liittyvästä työmat
kasta aiheutuneet todelliset elantokustannus
ten lisäykset olisivat suuremmat kuin palkan
saajan verovapaan päivärahan määrä, vähen
nettäisiin tilapäisestä työmatkasta aiheutu
neet todelliset lisäkustannukset elinkeinotoi
minnan luonnollisina vähennyksinä. 

Säännöksessä ei ole katsottu tarpeelliseksi 
enää mainita erikseen, että elinkeinonharjoit
tajan puolison elinkeinotoimintaan liittyvästä 
matkasta saa tehdä vähennyksen, koska yrit
täjäpuolisoita koskevan tuloverolain 14 §:n 
mukaan puolisoiden harjoittaessa yhdessä 
elinkeinotoimintaa heitä molempia pidetään 
yrittäjinä. 

Pykälän 1 momentin 2 kohdan mukaan 
elinkeinonharjoittaja saisi vähentää yksityis
varallisuuteensa kuuluvan auton käytöstä 
elinkeinotoiminnassa lisävähennyksen. Elin
keinotulosta vähennettävää olisi palkansaajan 
verovapaan kilometrikorvauksen määrän ja 
auton käytöstä elinkeinotoiminnassa synty
neiden todellisten kustannusten erotus. To
teutuneet menot ovat vähennyskelpoisia 

1 uonnollisina vähennyksinä. 
Pykälän 2 momentin mukaan tilapäisellä 

työmatkalla tarkoitetaan matkaa, jonka elin
keinonharjoittaja tilapäisesti tekee elinkeino
toimintaan liittyen. Työmatkana ei pidettäisi 
elinkeinonharjoittajan asunnon ja varsinaisen 
työpaikan välisiä matkoja. Jos elinkeinotoi
mintaa harjoitettaisiin pysyvästi useassa toi
mipaikassa, vähennystä ei voitaisi tehdä. Vä
hennykseen ei olisi oikeutta esimerkiksi lää
kärillä, joka harjoittaa säännöllisesti prak
tiikkaa useassa toimipaikassa. Tilapäisenä 
työmatkana ei voitaisi pitää sellaista työmat
kaa, joka tehdään sillä tavanmukaisella toi
minta-alueella, jolla elinkeinotoimintaa har
joitetaan. Ainoastaan tavanmukaisen toimin
ta-alueen ulkopuolelle tehdyistä matkoista 
voitaisiin tehdä vähennys. 

V erohallituksen kustannuspäätöksessä on 
selventäviä määräyksiä muun muassa tilapäi
sen työmatkan kestoajasta ja ulottuvuudesta. 

Pykälän 3 momentin mukaan lisävähen
nyksen myöntäminen edellyttää ajopäiväkir
jaa tai muuta luotettavaa selvitystä autolla 
ajetuista kilometrimääristä. Ajopäiväkirjasta 
on käytävä ilmi autolla verovuonna päivittäin 
ajettu kilometrimäärä. Vähennyksen saami
seksi liikkeen- ja ammatinharjoittajan on esi
tettävä selvitys matkan ajankohdasta, kesto
ajasta ja kohteesta sekä sen liittymisestä elin
keinotoimintaan. 

1.2. Maatilatalouden tuloverolaki 

10 e §. Pykälän 1 momentin 1 kohdan mu
kaan maatalouden harjoittaja saisi vähentää 
tulosta maatalouteen liittyvästä tilapäisestä 
matkasta aiheutuneiden todellisten elantokus
tannusten lisäyksen lisäksi lisävähennyksen, 
joka olisi palkansaajan verovapaan päivära
han ja maatalouteen liittyvästä matkasta ai
heutuneiden todellisten, lisääntyneiden elan
tokustannusten erotuksen suuruinen. Todelli
set lisäkustannukset vähennetään maatalou
den luonnollisena vähennyksenä. Jos maata
louteen liittyvästä matkasta aiheutuneet to
delliset lisäkustannukset olisivat suuremmat 
kuin palkansaajan verovapaan päivärahan 
määrä, vähennettäisiin todelliset kustannuk
set maatalouden luonnollisena vähennyksenä. 

Pykälän 1 momentin 2 kohdan mukaan 
maatalouden harjoittaja saisi vastaavalla ta-
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valla vähentää yksityistalouden auton käytös
tä maataloudessa lisävähennyksen. Maata
louden tulosta vähennettävää olisi palkansaa
jan verovapaan kilometrikorvauksen määrän 
ja auton käytöstä maataloudessa syntyneiden 
todellisten kustannusten erotus. 

Auto kuuluu maatalouden tulolähteeseen, 
jos sitä käytetään yksinomaan tai pääasialli
sesti maataloudessa. Auton maatalouteen liit
tyvän käytön pääasiallisuus määriteltäisiin 
autolla ajettujen kilometrien perusteella. 

Pykälän 3 momentin mukaan lisävähen
nyksen myöntäminen edellyttää vastaavalla 
tavalla ajopäiväkirjaa tai muuta luotettavaa 
selvitystä auton käytöstä vastaavalla tavalla 
kuin liikkeen- ja ammatinharjoittajilla. 

2. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mah
dollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hy
väksytty ja vahvistettu. Lakeja sovellettaisiin 
ensimmäisen kerran verovuodelta 2001 toi
mitettavassa verotuksessa. 

Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 
19 §:n 3 momentti olisi voimassa vuoden 
2002 loppuun ja säännöstä sovellettaisiin jo 
vuodelta 2000 toimitettavassa verotuksessa. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo
tukset 
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Lakiehdotukset 

1. 

Laki 

elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan elinkeinotulon verottamisesta 24 päivänä kesäkuuta 1968 annetun lain (360/1968) 

8 §:n 1 momentin 12 kohta, sellaisena kuin se on laissa 1339/1989, 
muutetaan 8 §:n 2 momentin ruotsinkielinen sanamuoto, sellaisena kuin se on laissa 

110911996, sekä 
lisätään 19 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 85911981 ja 153911992, väliaikaisesti uusi 

3 momentti, 53 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 1539/1992, uusi 2 momentti ja 
lakiin siitä lailla 1038/1985 kumotun 55 §:n tilalle uusi 55 § seuraavasti: 

19 § 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde
tään, luottolaitostoiminnasta annetussa laissa 
(1607/1993) tarkoitetun luottolaitoksen ve
ronalaiseksi tuloksi ei lueta verovuosilta 
2000-2002 toimitettavissa verotuksissa 
maksamatta olevia korkoja saamisista, joiden 
pääoma on merkittävä rahoitustarkastuksen 
antaman määräyksen mukaan järjestämättö
miksi ja joiden korkoja luottolaitos ei saa ra
hoitustarkastuksen määräyksen mukaan kir
jata tilinpäätöksessä tuotoksi. 

53§ 

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös 
muuta hyödykettä kuin kiinteistöä, jota käy
tetään yksinomaan tai pääasiallisesti elinkei
notoiminnassa. 

55§ 
Yksityinen liikkeen- ja ammatinharjoittaja 

saa sen lisäksi, mitä 7 §:ssä säädetään, vä
hentää: 

1) verohallituksen tuloverolain 73 §:n 
2 momentin nojalla vahvistaman työmatkasta 
saadun verovapaan päivärahan enimmäis
määrän ja työmatkasta aiheutuneiden lisään
tyneiden elantokustannuksen erotuksen; ja 

209319X 

2) verohallituksen edellä mainitussa paa
töksessä vahvistaman verovapaan kilometri
korvauksen enimmäismäärän ja liikkeen- ja 
ammatinharjoittajan yksityisiin varoihinsa 
kuuluvalla autolla tekemästä elinkeinotoi
mintaan liittyvästä matkasta aiheutuneiden 
menojen erotuksen. 

Työmatkalla 1 momentin 1 kohdassa tar
koitetaan matkaa, jonka liikkeen- ja amma
tinharjoittaja tilapäisesti tekee elinkeinotoi
mintaan liittyvänä tavanmukaisen toiminta
alueensa ulkopuolelle. Vähennyksen teke
misessä noudatetaan soveltuvin osin verohal
lituksen tuloverolain 73 §:n 2 momentin no
jalla antaman päätöksen perusteita. 

Edellä 1 momentin 2 kohdassa säädetyn 
vähennyksen myöntäminen edellyttää ajo
päiväkirjaa tai muuta luotettavaa selvitystä 
auton käytöstä ja elinkeinotoimintaan liitty
vistä matkoista. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä tammi
kuuta 2001. Lakia sovelletaan ensimmäisen 
kerran vuodelta 2001 toimitettavassa vero
tuksessa. 

Lain 19 §:n 3 momentti on voimassa vuo
den 2002 loppuun, ja sitä sovelletaan jo vuo
delta 2000 toimitettavassa verotuksessa. 
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2. 

Laki 

maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään 15 päivänä joulukuuta 1967 annettuun maatilatalouden tuloverolakiin (543/1967) 

uusi 10 e § seuraavasti: 

Maatalouden puhdas tulo 

10 e § 
Maatalouden harjoittaja saa sen lisäksi, mi

tä 6 §: ssä säädetään, vähentää: 
1) verohallituksen tuloverolain 73 §:n 

2 momentin nojalla vahvistaman työmatkasta 
saadun verovapaan päivärahan enimmäis
määrän ja työmatkasta aiheutuneiden lisään
tyneiden elantokustannuksen erotuksen; ja 

2) verohallituksen edellä mainitussa pää
töksessä vahvistaman verovapaan kilometri
korvauksen enimmäismäärän ja maatalouden 
harjoittajan yksityisiin varoihinsa kuuluvalla 
autolla tekemästä maatalouteen liittyvästä 
matkasta aiheutuneiden menojen erotuksen. 

Työmatkalla 1 momentin 1 kohdassa tar-

Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 2000 

koitetaan matkaa, jonka maatalouden harjoit
taja tilapäisesti tekee maatalouteen liittyvänä 
tavanmukaisen toiminta-alueensa ulkopuolel
le. Vähennyksen tekemisessä noudatetaan so
veltuvin osin verohallituksen tuloverolain 
73 §:n 2 momentin nojalla antaman päätök
sen perusteita. 

Edellä 1 momentin 2 kohdassa säädetyn 
vähennyksen myöntäminen edellyttää ajo
päiväkirjaa tai muuta luotettavaa selvitystä 
auton käytöstä ja maatalouteen liittyvistä 
matkoista. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä tammi
kuuta 2001. Lakia sovelletaan ensimmäisen 
kerran vuodelta 2001 toimitettavassa vero
tuksessa. 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

Valtiovarainministeri Sauli Niinistö 
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1. 

Liite 
Rinnakkaistekstit 

Laki 

elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan elinkeinotulon verottamisesta 24 päivänä kesäkuuta I968 annetun lain (36011968) 

8 §:n I momentin I2 kohta, sellaisena kuin se on laissa 133911989, 
muutetaan 8 §:n 2 momentin ruotsinkielinen sanamuoto, sellaisena kuin se on laissa 

1109/1996, sekä 
lisätään 19 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 859/1981 ja 153911992, väliaikaisesti uusi 

3 momentti, 53 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 1539/1992, uusi 2 momentti ja 
lakiin siitä lailla 103811985 kumotun 55 §:n tilalle uusi 55 § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

8§ 
Edellä 7 §:ssä tarkoitettuja vähennyskel

poisia menoja ovat muun ohessa: 

verovelvollisen ja hänen puolisonsa elin
keinotoimintaan liittyvästä työmatkasta ai
heutunut elantokustannusten lisäys sen mu
kaan kuin verohallitus tarkemmin määrää, 

Ehdotus 

8§ 
Edellä 7 §:ssä tarkoitettuja vähennyskel

poisia menoja ovat muun ohessa: 

( 12 kohta kumotaan) 

19 § 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde
tään, luottolaitostoiminnasta annetussa lais
sa ( 160711993) tarkoitetun luottolaitoksen 
veronalaiseksi tuloksi ei lueta verovuosilta 
2000-2002 toimitettavissa verotuksissa 
maksamatta olevia korkoja saamisista, joi
den pääoma on merkittävä rahoitustarkas
tuksen antaman määräyksen mukaan järjes
tämättömiksi ja joiden korkoja luottolaitos 
ei saa rahoitustarkastuksen määräyksen 
mukaan kirjata tilinpäätöksessä tuotoksi. 
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Ehdotus 

53§ 

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee 
myös muuta hyödykettä kuin kiinteistöä, jota 
käytetään yksinomaan tai pääasiallisesti 
elinkeinotoiminnassa. 

55§ 
Yksityinen liikkeen- ja ammatinharjoittaja 

saa sen lisäksi, mitä 7 §:ssä säädetään, vä
hentää: 

1) verohallituksen tuloverolain 73 §:n 
2 momentin nojalla vahvistaman työmatkas
ta saadun verovapaan päivärahan enim
mäismäärän ja työmatkasta aiheutuneiden 
lisääntyneiden elantokustannuksen erotuk
sen;ja 

2) verohallituksen edellä mainitussa pää
töksessä vahvistaman verovapaan kilometri
korvauksen enimmäismäärän ja liikkeen- ja 
ammatinharjoittajan yksityisiin varoihinsa 
kuuluvalla autolla tekemästä elinkeinotoi
mintaan liittyvästä matkasta aiheutuneiden 
menojen erotuksen. 

Työmatkalla 1 momentin 1 kohdassa tar
koitetaan matkaa, jonka liikkeen- ja amma
tinharjoittaja tilapäisesti tekee elinkeino
toimintaan liittyvänä tavanmukaisen toimin
ta-alueensa ulkopuolelle. Vähennyksen te
kemisessä noudatetaan soveltuvin osin ve
rohallituksen tuloverolain 73 §:n 2 mo
mentin nojalla antaman päätöksen perustei
ta. 

Edellä 1 momentin 2 kohdassa säädetyn 
vähennyksen myöntäminen edellyttää ajo
päiväkirjaa tai muuta luotettavaa selvitystä 
auton käytöstä ja elinkeinotoimintaan liitty
vistä matkoista. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä tammi
kuuta 2001. Lakia sovelletaan ensimmäisen 
kerran vuodelta 2001 toimiteltavassa vero
tuksessa. 

Lain 19 §:n 3 momentti on voimassa vuo
den 2002 loppuun, ja sitä sovelletaan jo 
vuodelta 2000 toimiteltavassa verotuksessa. 
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2. 

Laki 

maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään 15 päivänä joulukuuta 1967 annettuun maatilatalouden tuloverolakiin (54311967) 

uusi 10 e § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

Maatalouden puhdas tulo 

JOe§ 
Maatalouden harjoittaja saa sen lisäksi, 

mitä 6 §:ssä säädetään, vähentää: 
1) verohallituksen tuloverolain 73 §:n 

2 momentin nojalla vahvistaman työmatkas
ta saadun verovapaan päivärahan enim
mäismäärän ja työmatkasta aiheutuneiden 
lisääntyneiden elantokustannuksen erotuk
sen;ja 

2) verohallituksen edellä mainitussa pää
töksessä vahvistaman verovapaan kilometri
korvauksen enimmäismäärän ja maatalou
den harjoittajan yksityisiin varoihinsa kuu
luvalla autolla tekemästä maatalouteen liit
tyvästä matkasta aiheutuneiden menojen 
erotuksen. 

Työmatkalla 1 momentin 1 kohdassa tar
koitetaan matkaa, jonka maatalouden har
joittaja tilapäisesti tekee maatalouteen liit
tyvänä tavanmukaisen toiminta-alueensa ul
kopuolelle. Vähennyksen tekemisessä nou
datetaan soveltuvin osin verohallituksen tu
loverolain 73 §:n 2 momentin nojalla anta
man päätöksen perusteita. 

Edellä 1 momentin 2 kohdassa säädetyn 
vähennyksen myöntäminen edellyttää ajo
päiväkirjaa tai muuta luotettavaa selvitystä 
auton käytöstä ja maatalouteen liittyvistä 
matkoista. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä tammi
kuuta 2001. Lakia sovelletaan ensimmäisen 
kerran vuodelta 2001 toimitettavassa vero
tuksessa. 




